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  دراسة بعض صفات هجین العنب الناتج من التهجین بین صنفي العنب 

  )تومسن سیدلس× العباسي (

  

  مكي علوان الخفاجيو جبار عباس حسن الدجیلي، ولید عبد الغني الراوي

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

الــذي F1لدراســة مواصــفات هجــین العنــب 2004-2003اســة فــي منطقــة أبــي غریــب للموسـمین أجریـت الدر 

نتج بالتضریب بین صنفي العنب العباسي وتومسن سـیدلس والمركـب علـى ثالثـة أصـول مـن العنـب األوربـي ودراسـة 

  .مواصفات النمو الخضري والثمري للهجین ومقارنتها مع اآلباء

-5هجین قد بكر في موعد النضج عن اآلباء وقـد كـان معـدل التبكیـر یتـراوح بـین أظهرت نتائج الدراسة ان ال

یــوم فــي الموســم الثــاني ، وفیمــا یخــص الصــفات الكمیــة للحاصــل فقــد أعطــى 16-7یــوم فــي الموســم األول و15

. نأقــل معــدل للموســمیF1/1أعلــى معــدل لكمیــة الحاصــل للموســمین فیمــا أعطــى الهجــین ) األم(صــنف العباســي 

. اقل معـدل للموسـمینF1/1كذلك أعطى صنف العباسي أعلى معدل لوزن العنقود للموسمین بینما أعطى الهجین 

حبـة ومعـدل صـالبة الحبـات وتفـوق معنویـًا علـى صــنف 100كمـا أعطـى صـنف العباسـي أعلـى معـدل لـوزن وحجـم 

  .تومسن سیدلس والهجین
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Abstract
This study was conducted at a private vineyard located in Abu-Ghraib/ Baghdad 

during 2003 and 2004 growing season to investigate the characterization of the F1 
hybrid which produced by crossing between Alabbasi and Thompson seedless CV. and 
compared with the parents. 
The main results of the study can be summarized as follow: 
1.The hybrid and its parents differ in their date of fruit maturity, the ripeness earlier than 

the parents and the differences was ranged from 5-15 days in the first season and 7-
16 days in the second season.

2.Alabbasi cv showed significant increased in yield quantity for both seasons except the 
F1/2 hybrid in the second season. Also Alabbasi cv resulted in a high significant 
increased with Thompson seedless and the hybrid for both seasons, while F1/1 hybrid 
gave lowest average weight of cluster for both seasons. Thompson seedless cv 
showed the highest average in number of cluster per vine for both seasons and 
significantly higher than F1/1 hybrid which resukted in a lower number of 
cluster/vine for both seasons.

  البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول
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3.There was a significant increase in average of berries size and weight of 100 berries 
and berries firmness in Alabbasi cv as compared with Thompson seedless and hybrid 
for both seasons.

  

  المقدمة

والتـي . )Vitaceae)1یـة  جنسًا تابع للعائلـة العنب14وهو واحد من Vitisالعنب التجاري یعود إلى الجنس 

ان الهــدف العــام .)2(نــوع وتنتشــر بشــكل كبیــر فــي المنــاطق االســتوائیة والمنــاطق المعتدلــة1000تضــم اكثــر مــن 

ولقـد تـم إنتـاج الهجـن . )2(جدیـدة متأقلمـة ذات حاصـل عـالي ونوعیـة جیـدةأصـنافلبـرامج التربیـة للعنـب هـو إنتـاج 

بالتهجین بـین )3(ب والتهجین واهتم الكثیر من الباحثین ببرامج التربیة فقد قامالجدیدة عن طریق االنتخاصنافواأل

علـى )4(كمـا حصـلEinest seedlessوحصلوا على صنف جدید سـمي Canner ×Fredoniaصنفي العنب 

. Emperror ×C33-199عــدیم البــذور احمــر اللــون مــن تهجــین صــنفي العنــب Crimson seedlessصــنف 

مـــن Jupiterفــي جامعــة اركنســـاس حصــلوا علــى صـــنف عــدیم البــذور اســـود اللــون ســمي ) 5(أجراهـــا وفــي دراســة 

عنــد دراســتهم لهجینــین مــن العنــب ان كمیــة )6(وذكــر. Ark.1258 ×Ark.1672التهجــین بــین صــنفي العنــب 

مــن عنــب صــنافأعنــد قیــامهم ببحــث لدراســة ثالثــة ) 5(ووجــد.الحاصــل تــزداد بزیــادة وزن العنقــود ووزن الحبــات

وذكـر . المائدة المنتشرة في اركنساس ان االختالفـات فـي كمیـة الحاصـل ربمـا تعـود الـى االختالفـات فـي وزن العنقـود

ان عدد العناقید للكرمة یتأثر بالخاصـیة الوراثیـة وان االختالفـات فـي وزن العنقـود یعـزى الـى تبـاین وزن الحبـات ) 7(

ان االختالفات في عدد الحبات بالعنقود قـد تعـود الـى تـأثیر الظـروف المناخیـة الى ) 7(كما أشار . )1(في العنقود 

ان خفض صالبة الحبات بسبب تحـول البكتـین غیـر الـذائب الـى بكتـین ) 1(وذكر. من خالل التأثیر في نسبة العقد

ان .وحجم الحبةقدان درجة تراص العناقید تتأثر بالظروف المناخیة والتي تؤثر على نسبة الع) 8(وقد ذكر. ذائب

ویتحاشــى حاجــة هــذا الصــنف للتلقــیح ) العباســي(الهــدف مــن الدراســة هــو محاولــة ایجــاد هجــین یتمیــز بصــفات األم 

  .الخلطي

  

  المواد وطرائق العمل
لدراســة مواصــفات 2004و2003تــم أجــراء البحــث فــي بســتان خــاص یقــع فــي منطقــة أبــي غریــب للموســمین 

ومقارنـة هـذه الصـفات ) األب(وتومسـن سـیدلس ) األم(ین بـین صـنفي العنـب العباسـي هجـین العنـب النـاتج مـن التهجـ

ســم 180اســتخدمت كــروم مربــاة علــى قمریــات ســلكیة محلیــة الصــنع ارتفــاع جــذعها عــن ســطح األرض . مــع اآلبــاء

البذریة ولكون الشتالت. 2002وتمت العنایة بالشتالت البذریة حتى عام 1999وأخذت بذور الهجین وزرعت عام 

وذلــك 9/3/2002ســنوات لــذلك اجــري التركیــب الشــقي بتــاریخ 10للعنــب تمــر بمرحلــة حداثــة طویلــة قــد تصــل إلــى 

وعلى ) األب(وتومسن سیدلس ) األم(سم أخذت من نبات واحد على أصول العباسي 15-10باستعمال عقل بطول 

الشــتالت والوصــول بهــا إلــى مرحلــة اإلثمــار اصــل ســلطاني البصــرة لتقصــیر مرحلــة الحداثــة واإلســراع فــي نمــو هــذه 

  . لغرض دراسة مواصفات النمو الخضري والثمري لهذا الهجین

  :من كل من الهجین واآلباء وكما موضح أدناهكرماتتم اختیار خمس 

  . F1/1خمس كرمات من الهجین الذي تم تركیبه على اصل سلطاني البصرة ورمزه -1

  .F1/2كیبه على اصل تومسن سیدلس ورمزه خمس كرمات من الهجین الذي تم تر -2

  .F1/3خمس كرمات من الهجین الذي تم تركیبه على اصل العباسي ورمزه -3

  .)األب(رمات من صنف تومسن سیدلس خمس ك-4
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).األم(خمس كرمات من صنف العباسي -5

خمســـة وشـــملت التجربـــة RCBDتـــم توزیـــع المعـــامالت عشـــوائیا حســـب تصـــمیم القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــة 

قطاعــات وكــل قطــاع یحــوي خمــس معــامالت لدراســة تــأثیر المعــامالت المدروســة فــي الصــفات المختلفــة وتــم تحلیــل 

  :وتم دراسة الصفات التالیة% 5النتائج حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى االحتمال 

  الدورة البایولوجیة للنمو : أوالُ 

  :صفات الحاصل الكمیة وقد شملت: ثانیاً 

  . كغم25تم تقدیره عند النضج باستعمال میزان ذي كفة واحدة سعة ): كرمه/كغم(الحاصل الكلي دل مع-1

  . تم حسابه لكل كرمه ثم اخذ المعدل: عدد العناقیدمعدل -2

  . عناقید عند النضج10تم حسابه بأخذ معدل وزن : وزن العنقودمعدل-3

عشـــوائیا لكـــل مـــن الهجـــین واآلبـــاء وحســـاب عـــدد تـــم حســـابه بأخـــذ خمســـة عناقیـــد: عـــدد الحبـــات بـــالعنقودمعـــدل-4

  . الحبات فیها

وقد تم قیاس القطر من أعرض منطقة في ثم حسابه باستخدام شریط القیاس): سم(طول وقطر العنقود معدل-5

  .العنقود

  صفات الحبات وتشمل: ثالثاً 

  .حبة50معدل طول وقطر باخذ تم حسابه باستخدام القدمة) : سم(طول وقطر الحبة -1

  .میزان كهربائي حساستم حسابه باستخدام: )غم(حبة 100وزن -2

  . اسطوانة مدرجة سعة لتر واحدباستخدامقیاسه تم : )3سم(حبة 100حجم -3

  .قراءة وباستعمال جهاز خشبي یعتمد على قوانین العتالت50بأخذ معدل قیاسهتم : )2سم/غم(صالبة الحبات -4

.عناقید بصورة عشوائیة10دل تراص تم قیاسه بأخذ مع: درجة تراص العناقید-5

  

  النتائج والمناقشة

  الدورة البایولوجیة : أوالً 

ان الهجین بكر قلیًال فـي موعـد االدمـاع عـن اآلبـاء ولكـال الموسـمین كمـا بكـر الهجـین ) 1(نالحظ من الجدول 

تغرقها الهجــین مــن تفــتح أمــا المــدة التــي اســ. فــي موعــد تفــتح العیــون وموعــد األزهــار واالزهــار الكامــل وموعــد النضــج

مــا كانــت المــدة نیبF1/3وF1/2یــوم لـــ106وF1/1یــوم لـــ107العیــون إلــى النضــج فــي الموســم األول فقــد كانــت 

یـــوم 110یـــوم لصـــنف العباســـي ، بینمـــا فـــي الموســـم الثـــاني كانـــت المـــدة 112یـــوم لصـــنف تومســـن ســـیدلس و122

  .العباسيیوم لصنف112یوم لصنف تومسن سیدلس و126للهجین و

  الصفات الكمیة للحاصل : ثانیاً 

13.78(ان صــنف العباســي أعطــى أعلــى كمیــة حاصــل للموســمین ، حیــث أعطــى ) 2(یتضــح مــن الجــدول 

وقــد تعــود هــذه ) كرمــه/كغــم8.84و5.76(أقــل معــدل للموســمین F1/1فیمــا أعطــى الهجــین ) كرمــه/كغــم14.42و

) 6و5(وزن العنقود ووزن الحبات وهذه النتائج تتفق مع ما ذكـره االختالفات في كمیة الحاصل إلى االختالفات في

  .الذین ذكروا ان كمیة الحاصل تزداد بزیادة وزن العنقود ووزن الحبات

40.60و38.12(أعطـى أعلـى عـدد عناقیـد للموسـمین ) األب(كما یظهر الجدول ان الصنف تومسن سیدلس 

أقـل عـدد مـن العناقیـد للموسـمین إذ F1/1فیمـا أعطـى الهجـین ولم یختلف معنویًا عن صـنف العباسـي ) كرمه/عنقود
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ان االختالفـات فـي عـدد العناقیـد قـد تعـود إلـى الخاصـیة الوراثیـة وهـذا یوافـق مـا ) كرمه/عنقود32.40و25.30(بلغ 

  ). 7(ذكره 

غـم 375.03عنقـود للموسـمین والـذي بلـغ ان صـنف العباسـي أعطـى أعلـى معـدل لـوزن ال) 2(كما یبین جدول 

  . وتفوق بذلك على البقیة معنویاً للموسمین األول والثاني على التوالي غم 370.32و

إذ وجـدوا ان زیــادة ) 1و6(ان السـبب فـي هـذه االختالفـات قـد یعـود إلـى زیـادة وزن الحبـة وهـذا یوافـق مـا ذكـره 

  . وزن العنقود تعود إلى زیادة وزن الحبة

یخــص عــدد الحبــات بــالعنقود نالحــظ ان صــنف تومســن ســیدلس قــد أعطــى أعلــى معــدل لعــدد الحبــات وفیمــا

عنقـود للموسـم الثـاني وتفـوق معنویـًا علـى /حبـة190.16عنقود للموسم األول و/حبة187.78بالعنقود للموسمین بلغ 

قــل معــدل لعــدد الحبــات الهجــین وصــنف العباســي ، فیمــا تفــوق الهجــین معنویــًا علــى صــنف العباســي الــذي أعطــى أ

ان زیادة عدد الحبـات بـالعنقود قـد تعـود إلـى زیـادة . عنقود للموسمین على التوالي/حبة99.25و98.68بالعنقود بلغ 

  . نسبة العقد

عدم وجود فروق معنویـة بـین الهجـین واآلبـاء فـي صـفة طـول العنقـود وان عناقیـد الهجـین ) 2(ویوضح الجدول 

أمــا قطــر العنقــود فقــد أعطــى  صــنف العباســي أعلــى معــدل للموســمین فیمــا . ة الطــولتقــع ضــمن العناقیــد المتوســط

  .أعطى صنف تومسن سیدلس أقل معدل للموسمین

  صفات الحبات : ثالثاً 

ان صــنف العباســي أعطــى أعلــى معــدل لطــول وقطــر الحبــة للموســمین فیمــا أعطــى ) 3(نالحــظ مــن الجــدول 

ومـن قـیم الجـدول یتضـح ان حبـات الهجـین . الحبـة للموسـمینصنف صنف تومسن سـیدلس أقـل معـدل لطـول وقطـر 

  .)9(تقع ضمن الحبات متوسطة الطول والقطر حسب تقسیم

ان وزن وحجــم الحبــات ســار بمســار واحــد حیــث أعطــى صــنف العباســي أعلــى ) 3(وكــذلك نالحــظ مــن جــدول 

الهجـــین للموســمین وقـــد معــدل لصــفتي وزن وحجـــم الحبــات للموســمین وتفـــوق معنویــًا علــى صـــنف تومســن ســیدلس و 

أقـل معـدل لـوزن وحجـم الحبـات للموسـم األول بینمـا أعطـى صـنف تومسـن سـیدلس أقـل معـدل F1/1أعطى الهجـین 

  .ویتضح من نتائج الجدول ان حبات الهجین تقع ضمن الحبات الصغیرة. للموسم الثاني

نویـًا علـى صـنف تومسـن كما أعطى صنف العباسي أعطى أعلى معدل لصالبة الحبات وللموسمین وتفـوق مع

) 7(وهذا یتفق مع صنافسیدلس والهجین وهذه بدورها لم تختلف معنویًا فیما بینها وقد یعود السبب إلى اختالف األ

  .صنافمن صالبة الحبات تختلف باختالف األ

ان صــنف العباســي أعطــى أعلــى معــدل لدرجــة تــراص العناقیــد للموســمین فیمــا ) 3(كــذلك نالحــظ مــن الجــدول 

ى صنف تومسـن سـیدلس أقـل معـدل للموسـمین وان السـبب فـي هـذه االختالفـات قـد یعـود إلـى الزیـادة فـي معـدل أعط

مــن ان درجــة تــراص العناقیــد تتــأثر بــالظروف المناخیــة والتــي تــؤثر ) 8(وزن وحجــم الحبــات وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره 

  .على نسبة العقد وبالتالي تؤثر على وزن وحجم الحبات
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  2003/2004ورة البایولوجیة للهجین واآلباء الد) 1(جدول 

  

  المعامالت

  

  الصفات المدروسة

  اآلباءF1الهجین 

F1/1  F1/2  F1/3  العباسي  تومسن سید لس  

2003  2004  2003  2004  2003  2004  2003  2004  2003  2004  

  24- 2  25- 2  25- 2  26- 2  22- 2  22- 2  23- 2  24- 2  23- 242- 2  موعد االدماع

  3- 3  5- 3  5- 3  7- 3  1- 3  2- 3  2- 3  3- 3  1- 3  2- 3  فتح العیونت

  15- 4  18- 4  16- 4  19- 4  12- 4  14- 4  11- 4  14- 4  12- 4  15- 4  بدء االزهار

  18- 4  21- 4  19- 4  23- 4  15- 4  18- 4  15- 4  17- 4  16- 4  19- 4  االزهار الكامل

  28- 6  25- 6  9- 7  7- 7  19- 6  16- 6  20- 6  17- 6  19- 6  17- 6  موعد النضج

المدة باألیام من تفتح العیون 

  حتى الجني
107  110  106  110  106  110  122  126  112  117  

  



130

  2003/2004صفات كمیة الحاصل للهجین واآلباء ) 2(جدول 

  

  المعامالت

  

  الصفات المدروسة

اآلباءF1الهجین 

F1/1F1/2F1/3العباسيتومسن سید لس

2003200420032004200320042003200420032004

  شجرة/معدل الحاصل الكلي كغم
5.76  8.84  6.61  11.15  6.65  10.52  10.71  11.66  13.78  14.42  

b  b  b  abb  ba  ab  a  a  

  شجرة / معدل عدد العناقید 
25.30  32.40  28.67  39.23  28.62  36.34  38.12  40.60  36.67  39.11  

b  b  ab  aab  aba  a  a  a  

  )غم(معدل وزن العنقود 
227.72  273.26  230.46  285.50  232.57  290.79  281.67  286.55  375.03  370.32  

c  b  c  bc  b  b  b  a  a  

  معدد عدد الحبات بالعنقود 
151.94  160.87  140.62  159.02  145.12  163.95  187.78  190.16  98.68  99.25  

b  b  b  bb  b  a  a  c  c  

  )سم(معدل طول العنقود 
18.39  18.75  19.3  20.62  18.81  20.16  20.35  19.71  17.72  18.46  

a  a  a  aa  a  a  a  a  a  

  ) سم(معدل قطر العنقود 
11.30  11.15  10.77  10.43  10.91  10.26  8.86  9.66  14.84  14.71  

b  ab  b  bb  b  b  b  a  a  

0.05لمتشابهة ضمن الصف الواحد لم تختلف معنویا فیما بینها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى االحتمال المعامالت ذات األحرف ا
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  2003/2004صفات الحبات للهجین واآلباء ) 3(جدول 

  
  المعامالت

  

  الصفات المدروسة

  اآلباءF1الهجین 

F1/1  F1/2  F1/3  العباسي  تومسن سید لس  

2003  2004  2003  2004  2003  2004  2003200420032004

  )سم(معدل طول الحبة 

1.471.58  1.45  1.63  1.53  1.62  1.28  1.41  1.65  1.69  

b  ab  bc  aab  a  c  b  a  a  

  )سم(معدل قطر الحبة 

1.33  1.39  1.35  1.48  1.39  1.46  1.11  1.20  1.54  1.66  

ab  b  ab  bab  b  b  c  a  a  

  )غم(حبة 100معدل وزن 

148.78  169.90  163.65  180.22  160.91  176.35  149.66  151.01  381.11  372.53  

b  b  b  bb  b  b  b  a  a  

  ) مل(حبة 100معدل حجم 

134.15  155.62  146.31  163.93  145.96  158.54  136.77  137.37  363.82  356.29  

b  b  b  bb  b  b  b  a  a  

  )سم/غم(معدل صالبة الحبات 

975.76  976.50  986.61  982.46  980.93  1010.92  960.77  972.43  2105.51  2116.25  

b  b  b  bb  b  b  b  a  a

  درجة تراص العناقید 

2.29  2.36  2.26  2.38  2.31  2.36  2.20  2.21  2.72  2.74  

a  ab  a  aba  ab  a  b  a  a

  0.05عدد الحدود عند مستوى االحتمال المعامالت ذات األحرف المتشابهة ضمن الصف الواحد لم تختلف معنویا فیما بینها حسب اختبار دنكن مت
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