
154

  2006، ) 1(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

العنب العباسي وتومسن يدراسة المساحة الخضریة لهجین العنب الناتج من التضریب بین صنف

  سیدلس

  

  جبار عباس حسن الدجیليو ولید عبد الغني احمد الراوي

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

لدراسـة المسـاحة الخضـریة لهجـن العنـب   2004-2003قة أبـي غریـب للموسـمینأجریت الدراسة في منط

F1 الذي انتج بالتهجین بین صنفي العنب العباسي وتومسن سیدلس والمركب على ثالثة أصول مـن العنـب األوربـي

الورقـة أظهرت نتائج الدراسة ان صنف تومسن سیدلس أعطى أعلى معدل لمساحة. ومقارنة هذه الصفات مع اآلباء

للموســم األول ولــم تختلــف معنویــًا عــن الصــنف العباســي اال انــه تفــوق معنویــًا 2ســم92.63للموســمین حیــث أعطــى 

، أمــا فــي الموســم الثــاني فقــد 2ســم78.72اقــل معــدل للموســم األول بلــغ F1/1علــى الهجــین ، فیمــا أعطــى الهجــین 

وفیمـا . 2سـم82.63اقـل معـدل F1/2هجـین فیمـا أعطـى ال2سـم96.25أعطى صنف تومسن سـیدلس أعلـى معـدل 

ــــىF1/3الهجــــین أعطــــىفقــــد یخــــص المســــاحة الورقیــــة للفــــرع  2ســــم2565.43و2ســــم2589.17بلــــغ معــــدل أعل

كما أظهر صنف 2سم2080.38و2سم2121.18للموسمین على التوالي ، فیما أعطى صنف العباسي أقل معدل 

للموسمین على التوالي فیما أعطـى 2م12.85و2م12.03رة بلغ تومسن سیدلس أعلى معدل للمساحة الورقیة للشج

أعلــى F1/2كمــا أعطــى الهجــین . للموســم الثــاني2م8.98للموســم األول و2م9.32اقــل معــل بلــغ F1/1الهجــین 

فـي الموسـم األول بینمـا لـم تكـن F1/1معدل لطول القصـبة للموسـمین وتفـوق معنویـًا علـى صـنف العباسـي والهجـین 

  .لموسم الثانيفروق معنویة في اهناك 

  

Studies in the vegetative characterization to the F1 hybrid grape 
produced from crossing between Alabbasi and Thompson seedless 

cultivars

W. A. G. Al-Rawi and Jabbar A. H. Al-Dujaili
College of Agriculture / Baghdad University

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. 

Treatments were replicated 5 times using RCBD. All date were subjected to 
analysis of variance and means were seperated by Duncan’s multiple range test at 0.05 
level.
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  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

The main results of the study can be summarized as follow: 
1. Thompson seedless cv resulted in a significant increased in leaf area (92.63, 96.25 

cm2) for both season, while F1/1 hybrid gave the lowest average (78.72 cm2) in the 
first season and F1/2 hyprid gave the lowest average for th e second season (82.63 
cm2). 

2. F1/3 hybrid showed significantly increase in leaf area of shoots as compared with 
Alabbasi and Thompson seedless cv. for both seasons. 

3. Thompson seedless cv. showed the highest average in leaf area per vine for both 
seasons (12.03, 12.85 m2) and significantly higher than F1/1 hybrid which resulted 
in a lower average (9.32, 8.98 m2).

4. It was found that the highest average of cane length in F1/2 hybrid for both seasons 
and significantly higher than the F1/1 hybrid and Alabbasi cv. in the first season but 
not for the second season.

  

  المقدمة

نــوع تنتشــر بشــكل كبیــر فــي المنــاطق االســتوائیة والمنــاطق 1000مــن أكثــرVitaceaeتضــم عائلــة العنــب 

ان العنــب یتمیــز ) 3(وقــد ذكــر . )2(دیة كبیــرة لــذلك یــزرع علــى نطــاق واســع وللعنــب أهمیــة اقتصــا. )1(المعتدلــة 

إلـى وجـود مـا یقـارب ) 4(، كمـا أشـار صنف منتشرة في مختلف بلـدان العـالم10000بتعدد أصنافه التي تزید على 

نتــاج التجــاري ان اال) 5(ولقــد بــین . صــنفًا مــن العنــب فــي العــراق اغلبهــا بذریــة وعــدد قلیــل منهــا عدیمــة البــذور75

عنـد دراسـته السـتجابة ) 6(وقـد ذكـر . یتطلب وجود تناسب أمثل بین المسـاحة الورقیـة للكرمـة والطاقـة االنتاجیـة لهـا

صنفي العنب كمالي وحلواني لخمسة مستویات من التقلـیم ان زیـادة المسـاحة الورقیـة للشـجرة تعـود إلـى زیـادة مسـاحة 

، مساحة الورقة لمساحة الورقیة للشجرة تختلف باختالف المساحة الورقیة للفرعان ا) 7(الورقة وعدد األفرع كما بین 

عنقود تعتمد علـى المسـاحة الخضـریة وعـدد /وان المساحة الورقیة. الواحدة، عدد األفرع والصفات الوراثیة للصنف

ف وهذا یرجع للصفات الوراثیة فقد ذكر ان المساحة الورقیة للكرمة تختلف بین األصنا) 8(أما . العناقید في الشجرة

ان قوة النمو تختلف باختالف األصناف وقد قاس قوة النمو بمقدار ما ینتجه الصنف من خشب التقلیم ) 9(وقد وجد 

إلى اخـتالف األصـناف فـي قـوة نموهـا مـن خـالل اخـتالف عـدد القصـبات النامیـة والطـول الكلـي لهـا ) 10(كما أشار 

.وطول الجزء الناضج منها

  .الهدف من الدراسة هو تحدید المساحة الورقیة وأطوال القصبات للهجین ومقارنته مع اآلباءان 
  

  المواد وطرائق العمل
لدراســة المســاحة 2004و2003جــراء البحــث فــي بســتان خــاص یقــع فــي منطقــة أبــي غریــب للموســمین اتــم 

(دلس ـوتومسـن سیـ) األم(العباسـي الورقیة وصفات الخشب لهجین العنب الناتج مـن التضـریب بـین صـنفي العنـب

وتمــت العنایــة بالشــتالت حتــى 1999بــذور الهجــین وزرعــت عــام أخــذت. ومقارنــة هــذه الصــفات مــع اآلبــاء) األب

علـــى أصـــول العباســـي ، تومســـن ســـیدلس 2002تـــم اجـــراء التركیـــب الشـــقي للشـــتالت فـــي بدایـــة آذار . 2002عـــام 

تـم اختیـار خمـس كرمـات مـن كـل مـن الهجـن . ة واإلسـراع فـي نمـو الشـتالتوسلطاني البصرة لتقصـیر مرحلـة الحداثـ

  :واآلباء وكما موضح أدناه

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

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

  .F1/3كیبه على اصل العباسي ورمزه خمس كرمات من الهجین الذي تم تر -3
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  ) .األب ( رمات من صنف تومسن سیدلس خمس ك-4

  .)األم(خمس كرمات من صنف العباسي -5

وشـملت التجربـة خمســة .R.C.B.Dتـم توزیـع المعــامالت عشـوائیا حسـب تصــمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملــة 

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

  .%5النتائج حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى االحتمال 

  :الصفات المدروسة

  ) 2سم(مساحة الورقة 

ورقة مكتملة النمو وذلك عنـد الجنـي واخـذ مـن كـل 50معدل وزن بأخذالوزن الطري أساستم حسابها على 

  : وهي) 11(ثم وزنت المربعات وتم استخراج مساحة الورقة حسب معادلة منها مربع معلوم المساحة

g

sG
S




  إذ ان 

S = 2سم(مساحة الورقة (  

G = غم(الورقة وزن(  

s = 2سم(مساحة المربع المقطوع(  

g = غم(معدل وزن المربع المقطوع (  

  )2سم(المساحة الورقیة للفرع 

الموجودة على كل فرع عند مرحلـة جنـي الحاصـل ومـن ثـم اسـتخرجت المسـاحة الورقیـة األوراقتم حساب عدد 

  : للفرع باستخدام المعادلة اآلتیة

  مساحة الورقة الواحدةعلى الفرع وراقعدد األ= المساحة الورقیة للفرع 

  )2م(المساحة الورقیة للشجرة 

  : اآلتیةشجرة وباستخدام المعادلة الموجودة على كل األفرعتم حسابها بحساب عدد 

  المساحة الورقیة للفرععدد األفرع لكل شجرة ) = 2م(المساحة الورقیة للشجرة 

  )عنقود/2سم(نسبة المساحة الورقیة لكل عنقود 

  تم حسابها بقسمة المساحة الورقیة للشجرة على عدد العناقید على الشجرة 

  قیاسات الخشب وتشمل 

  )سم(طول القصبات 

  )سم(طول الجزء الناضج من القصبة 

  )سم(طول الجزء غیر الناضج من القصبة 

  بة الخشب الناضج إلى الخشب الكلينس

  لينسبة الخشب غیر الناضج إلى الخشب الك

  عدد القصبات

  )م(القصبات أطوالمجموع 
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  النتائج والمناقشة

) 2ســـم(92.63دلس أعطـــى أعلـــى معـــدل لمســـاحة الورقـــة بلـــغ ان صـــنف تومســـن ســـی) 1(یبـــین الجـــدول 

للموسم األول ولم یختلف معنویا عن صـنف العباسـي اال انـه تفـوق معنویـا علـى الهجـین ویلیـه صـنف العباسـي الـذي 

الــذي أعطــى اقــل معــدل لمســاحة F1/1وتفوقــوا بــدورهم علــى الهجــین F1/3وF1/2لــم یختلــف معنویــا عــن الهجــین 

في الموسم الثاني أعطى صنف تومسن سیدلس ایضا أعلى معدل لمساحة الورقـة بلـغ . )2سم(78.72الورقة بلغ 

F1/2وتفـوق معنویـا علـى الهجـین F1/1وF1/3ولم یختلف معنویا عن صنف العباسي والهجـین ) 2سم(96.25

  .)2سم(82.63الذي أعطى اقل معدل لمساحة الورقة للموسم الثاني 

قـــد أعطـــى أعلـــى معـــدل للمســـاحة الورقیـــة للفـــرع والـــذي بلـــغ F1/3ان الهجـــین ) 1(ول نالحـــظ مـــن الجـــد

وصــنف تومســن ســیدلس والعباســي الــذي F1/2وF1/1ممــا جعلــه یتفــوق معنویــا علــى الهجــین ) 2ســم(2589.17

أعلـى F1/3وفـي الموسـم الثـاني أعطـى الهجـین . )2سـم(2121.18أعطى اقل معدل للمساحة الورقیة للفرع بلـغ 

معنویـا علـى صـنفي العنـب تومسـن F1/1وتفـوق مـع الهجـین ) 2سـم(2565.43معدل للمسـاحة الورقیـة للفـرع بلـغ 

وهـذا بـدوره تفـوق معنویـا مـع الصـنف تومسـن سـیدلس علـى F1/2سیدلس والعباسي ولـم یختلـف معنویـا عـن الهجـین 

  .)2سم(2080.38صنف العنب العباسي الذي أعطى اقل معدل للمساحة الورقیة للفرع

ان االختالفــات فــي مســـاحة الورقــة والمســـاحة الورقیــة للفـــرع تعــود إلــى القابلیـــة الوراثیــة للصـــنف حیــث هنـــاك 

من حیث عـدد األوراق لألصنافعوامل وراثیة تسیطر على حجم الورقة لكل صنف ومدى اتساعها والقابلیة الوراثیة 

  .)11(ادة المساحة الورقیة للكرمه والتي تتباین من صنف الخر في الكرمه وزیاألفرعوأطوالبالفرع واعداد 

ان صــنف تومســن ســیدلس أعطــى أعلــى معــدل للمســاحة الورقیــة للشــجرة للموســم ) 1(نالحــظ مــن الجــدول 

F1/2اال انه تفوق معنویا على كل من F1/3ولم یختلف معنویا مع صنف العباسي والهجین ) 2م(12.03األول 

وفــي الموســم الثــاني أعطــى صــنف . )2م(9.32أعطــى اقــل معــدل للمســاحة الورقیــة للشــجرة بلــغ رواألخیــF1/1و

وتفـــوق معنویـــا علـــى صـــنف العباســـي ) 2م(12.85تومســـن ســـیدلس ایضـــا أعلـــى معـــدل للســـاحة الورقیـــة للشـــجرة 

لســنة الثانیــة اقــل معــدل لF1/1الهجــین وأعطــى. F1/3ولــم یختلــف معنویــا عــن الهجــین F1/1وF1/2والهجــین 

  .)2م(8.98حیث أعطى 

ان االختالفــات فــي صــفات مســاحة الورقــة والمســاحة الورقیـــة للفــرع والمســاحة الورقیــة للشــجرة قــد تعــود إلـــى 

مــن ان المســاحة الورقیــة للكرمــه تتبــاین مــن ) 11و8و7و6(وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره كــل مــن . الصــفات الوراثیــة

  .آلخرصنف 

للموسـم األول 3800.29أعطى أعلـى نسـبة لهـذه الصـفة بلغـت F1/3ان الهجین ) 1(یتضح من الجدول 

وتفوقـوا علـى صـنف تومسـن سـیدلس وصـنف العباسـي وهـذا أعطـى اقـل نسـبة F1/1وF1/2ولم یختلـف معنویـا مـع 

ولـم تكـن هنـاك فـروق 3166.11وفي الموسـم الثـاني أعطـى صـنف تومسـن سـیدلس أعلـى نسـبة . 3028.87بلغت 

  .2588.60اقل نسبة بلغت F1/2الهجین وأعطىنویة في الموسم الثاني مع

ان االختالفـــات فـــي هـــذه الصـــفة قـــد تعـــود إلـــى االختالفـــات فـــي معـــدل المســـاحة الورقیـــة والـــى اخـــتالف عـــدد 

  .)7و4(العناقید لكل شجرة وهذا یتفق مع ما ذكره 
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أعطى أعلى معدل لطول القصـبة فـي F1/2ان الهجین ) 2(وفیما یخص طول القصبة نالحظ من جدول 

144.32الـذي أعطـى اقـل معــدل  F1/1سـم وتفـوق معنویــًا علـى صـنف العباسـي والهجــین 178.55الموسـم األول 

ان االختالفـات فـي طـول القصـبة ترجـع إلـى االختالفـات . سم ، بینما لم تكن هناك فروق معنویة في الموسـم الثـاني

مـــن ان عـــدد القصــبات النامیـــة فــي نهایـــة موســم النمـــو ومجمـــوع ) 10(افــق مـــا ذكــره الوراثیــة بـــین األصــناف وهـــذا یو 

ان صنف تومسن سیدلس أعطى أعلى ) 2(ویبین الجدول . أطوالها ومقدار الناضج فیها یختلف من صنف آلخر

ي الــذF1/1ســم وتفــوق معنویــا علــى الهجــین 125.54معــدل لطــول الجــزء الناضــج مــن القصــبة فــي الموســم األول 

ان مقــدار الخشــب الناضــج مــن . ســم ولــم تكــن هنــاك فــروق معنویــة فــي الموســم الثــاني98.65أعطــى اقــل معــدل 

  .)10(القصبة یختلف من صنف آلخر وهذا یوافق ما ذكره 

نالحظ عدم وجود فروق معنویة بین الهجین ) 2(وفیما یخص الصفات األخرى التي وردت في جدول 
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  2003/2004المساحة الورقیة للهجین واآلباء ) 1(جدول 

  المعامالت
  

الصفات المدروسة

اآلباء  F1الھجین 

F1/1F1/2F1/3العباسيتومسن سید لس

2003200420032004200320042003200420032004

)2سم(مساحة الورقة 

78.7285.1184.1582.6381.9186.2392.6396.2588.5387.40

cabbcbbcabaaabab

)2سم(المساحة الورقیة للفرع 

2511.172460.612524.432410.952589.172565.432346.322291.222121.182080.38

bababaacbdc

)2م(المساحة الورقیة للشجرة 

9.328.9810.5310.1610.8811.2512.0312.8511.1010.66

ccbcbcababaaabbc
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  عنقود /نسبة المساحة الورقیة
)عنقود/2سم(

3680.522772.233674.322588.603800.293096.123152.913166.113028.872725.71

aaaaaababa

  0.05ها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى االحتمال المعامالت ذات األحرف المتشابهة ضمن الصف الواحد لم تختلف معنویا فیما بین
  

  

  

2003/2004دراسة الخشب وأطوال القصبات للهجین واآلباء لموسمي ) 2(جدول 

  المعامالت

  

الصفات المدروسة

اآلباءF1الهجین 

F1/1F1/2F1/3العباسيتومسن سید لس

200320042003200420032004  2003200420032004

)سم(طول القصبة الكلي 
144.32168.14178.55175.63167.90170.91162.40155.82151.45163.25

caaaabaabcabca

  طول الجزء الناضج من القصبة

)سم(

98.65128.60125.45135.37120.94122.60  125.54115.03119.66116.28

baaaaaaaaba

طول الجزء غیر الناضج من القصبة 
)سم(

45.6739.5653.1040.2646.9648.31  36.8640.7931.7946.97

aaaaaaaaaa

نسبة الخشب الناضج إلى الخشب 
%الكلي 

68.3676.4870.2677.0872.0371.73  77.3073.8279.0071.23

aaaaaaaaaa

لناضج إلى نسبة الخشب غیر ا
%الخشب الكلي 

31.6423.5229.7422.9227.9728.27  22.7026.1821.0028.77

aaaaaaaaaa
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شجرة/عدد القصبات
12.9616.7515.6219.2114.5318.44  18.8220.6420.2518.66

aaaaaaaaaa

  شجرة/مجموع أطوال القصبات
) م(

18.9528.2327.5933.6524.7931.46  30.3032.0531.3330.34

aaaaaaaaaa

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