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  ار أفضل معیار لالنتخاب للحاصل العالي في البطیخیتاخ

  

  **و ایمان جابر عبد الرسول*، حسین عواد الزوبعي*معاذ محیي العبدلي

  قسم البستنة-كلیة الزراعة / جامعة االنبار *
سم البستنةق-كلیة الزراعة / جامعة بغداد **

  

  الخالصة

. 2006و2005راعـة جامعــة بغـداد خــالل نفـذت تجربــة حقلیـة بثالثــة مواسـم فــي حقـل قســم البسـتنة كلیــة الز 

القوشــي و كناریــا و (كــان الهــدف تحدیــد افضــل معیــار لالنتخــاب للحاصــل العــالي علــى ثالثــة اصــناف مــن البطــیخ 

عــدد االفــرع (خمســة معــاییر لالنتخــاب وبشــكل مســتقل باســتخدام طریقــة االنتخــاب بخلیــة النحــل اســتخدمت) الشــتوي

النبات قبل تفتح اول زهرة مؤنثة وعدد االیام قبل تفتح اول زهرة مؤنثـة والنسـبة اق سعلىالرئیسیة للنبات وعدد العقد

  ) .للنبات والمساحة الورقیة للنباتالجنسیة 

ة الحاصــل بحســب المعیــار المســتخدم فــي بینــت النتــائج وجــود تــأثیر فعــال لالنتخــاب بخلیــة النحــل فــي زیــاد

ــب تتـــابع معـــاییر االنتخـــاب %  7,14و % 23و % 1,9و % 9,8و % 8,32االنتخـــاب وكانـــت نســـبة الزیـــادة  حسـ

حســب معــاییر % 2,69و % 1,72و % 7,66و % 6,65و %  77وكانــت نســب التوریــث بــالمعنى الــدقیق . اعــاله

ى ان عــدد االفــرع للنبــات هــو افضــل معیــار  لالنتخــاب للحاصــل وهــذا یشــیر الــ. بالتتــابع اعــالهاالنتخــاب الخمســة

  .ة في الحاصل وله اعلى نسبة توریثزیادةحقق اعلى نسبالعالي كونه 

  

Chosing the best criterion for high yield selection in melon
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Abstract
A field experiment was conducted in three seasons at the farm of Hort. Dept. 

Agric. Coll. University of Baghdad during 2005-2006 to chose the best criterion for 
high yield selection in three melon cultivars (ALqushi, Canaria and Shatwi) by using of 
honeycomb selection method. Five criteria For high yield selection were used 
individually (number of main branches per plant, number of nods on the main stem 
before first female flower, number of days from planting to first female flower plant sex 
ratio, and leaf area).

The results showed an active and different effect for honeycomb selection for 
high yield according to the criterion was used .

The rates of yield increasing was 32.8%, 8.9%, 9,1%, 23% and 14.7% frequently
. Heritability in narrow sense rates was 77%, 65.6%, 66.7%, 72.1% and 69.2% 
frequently. That's indicate the number of main branches per plant is the best criterion 
because it was exited highest increase in yield and it had a highest heritability.
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  المقدمة

التهجـین (من بین اوسع طرائق التربیـة المتبعـة فـي تحسـین المحاصـیل المختلفـة  Selectionیعد االنتخاب

ویعتمد على حجم التغایرات الوراثیة الموجودة في المجتمع االصـلي والتـي یعمـل علیهـا ) والطفرات والتقانات االحیائیة

  ).1(رار الجنیني للصفة المنتخب لها بزیادة التك

 Honeycomb Selectionطریقــة جدیـدة لالنتخــاب اسـماها طریقــة خلیــة النحـل ) Fasoulas)2ابتكـر

Method حیــث تـــزرع النباتـــات فـــي الحقـــل بطریقــة تشـــبه فـــي توزیعهـــا خلیـــة النحــل السداســـیة وبمســـافات اوســـع مـــن

أي شــكل سداســـي وبــذا یكـــون فــي مركـــزالمتفوقــة بصـــفة مــا والواقعـــة تنتخـــب النباتــات الفردیـــة . المســافات التقلیدیــة 

االنتخاب اكثر كفاءة نتیجـة ظهـور فعـل ألجـین المضـیف واسـتقالل النباتـات عـن تـاثیر المنافسـة الناجمـة عـن الكثافـة 

Populationالنباتیـة  independent )3 (اّكـدت نتـائجFasoulasوFasoulas)4 (ان هـذه الطریقـة فعالـة جـدا"

وان الصـنف او السـاللة الناتجـة , في تحسین صـفات العدیـد مـن المحاصـیل اذا نفّـذ برنـامج االنتخـاب بصـورة سـلیمة 

تتفــوق فـي صــفاتها المنتخبـة علــى مثیالتهـا فــي افـراد المجتمــع Inbred Vigourبهـذه الطریقـة تكــون غزیـرة االنتــاج 

لحاصــل وحــده الیعطــي صــورة وراثیــة واضــحة لمربــي ان االنتخــاب ل) Elsahookie)5ذكــر . النبــاتي المنتخــب منــه 

النبــات تضــمن زیــادة الحاصــل الن حاصــل النبــات نــاتج مــن تــداخل بیئــي وراثــي متعــدد االبعــاد ســیما اذا علمنـــا ان 

لذا یعمد مربـوا النبـات . زوج من الجینات المرتبطة به وبالصفات االخرى ) الف 30–20( حاصل النبات تحكمه 

) 6(واخـرونTahaبالحاصـل حیـث وجـد " عالیـا" یر لالنتخاب تتمثل بصفات مظهریة مرتبطة ارتباطاالى اعتماد معای

عالقات ارتباط موجبة عالیة المعنویة بین الحاصل وعدد مـن الصـفات المظهریـة  ومنهـا عـدد االفـرع الرئیسـة للنبـات 

بالحاصـل یتـیح للمربـي " ارتباطـااألكثـران معرفـة الصـفة. والنسبة الجنسیة والوزن الجـاف والمسـاحة الورقیـة وغیرهـا 

اعتمادهــا كمعیــار لالنتخــاب للحاصــل وتمكنــه مــن ممارســة االنتخــاب بوقــت مبكــر وبشــكل فعــال عــن طریــق اســتثمار 

معیـار لالنتخـاب أفضـللـذا كـان الهـدف مـن هـذه الدراسـة اختیـار . مزایا النباتـات الفردیـة المزروعـة بغیـاب المنافسـة 

على بعض الصفات المظهریة المرتبطة بالحاصـل ومـن ذات " من البطیخ اعتماداأصنافثة للحاصل العالي في ثال

  .التوریث العالي 

  

  المواد وطرائق العمل

وذلـك فـي حقـول قسـم 2006وربیـع 2005ربیـع وخریـف ( نفذت تجربة حقلیة على مدى ثالثة مواسـم هـي 

  : ن البطیخ هي على ثالثة اصناف م,جامعة بغداد -البستنة كلیة الزراعة 

زیــر النمــو الخضــري اوراقــه عریضــة مكســوة بطبقــة مــن الشــعیرات ثمــاره خضــراء مخططــة باالصــفر غ: القوشــي. 1

  .كغم 2ومشبكة متوسطة التبكیر بالنضج متوسط وزن الثمرة 

رمتـأخكغـم 5,1النمو الخضري متوسـط الثمـرة بیضـویة صـفراء اللـون ملسـاء القشـرة متوسـط وزن الثمـرة: كناریا.2

  .النضج 

منتظمــة الثمــرة كرویــة صــفراء اللــون القشــرة ملســاء فیهــا اخادیــد غــائرة طویلــة.النمــو الخضــري متوســط:الشــتوي.3

. كغم الصنف متأخر النضج 4رة ثممتوسط وزن ال

  )C1دورة االنتخاب االولى ( 2005الموسم الربیعي 

تالت في بدایـة آذار وبعـد بلـوغ الشـتالت زرعت بذور االصناف الثالثة في اطباق فلینیة خاصة العداد الش

عمر ورقتین حقیقیتن نقلت الى الحقل الدائم وزرعت وفق طریقة خلیة النحل على جهـة واحـدة مـن مصـطاب بعـرض 

2/3  (م بین شتلة واخرى حسب المعادلة 7,1م وبمسافة 2 (d  حیثd تمثل المسافة بین شتلة واخرى)بعد . )3

  -:نبات متفوقة في احدى الصفات المذكورة ادناه ) 20-10(ار بحدود یلنباتات مرحلة التزهیر تم اختبلوغ ا
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  .عدد االفرع الرئیسة للنبات .1

  . عدد العقد على ساق النبات قبل تفتح اول زهرة مؤنثة.2

.عدد االیام من الشتل الى تفتح اول زهرة مؤنثة .3

)  .8و 7( تل ، حسب یوم من الش60النسبة الجنسیة للنبات بعد .4

. یوم من الشتل على أساس الوزن الجاف 60بعد 2المساحة الورقیة م.5

انتخبـــت النباتـــات المتفوقـــة فـــي احـــدى الصـــفات المـــذكورة واهملـــت بـــاقي الصـــفات وغلقـــت ازهارهـــا 

.ولقحت ذاتیا وعند نضج الثمار اسـتخرجت بـذورها وخلطـت لتمثـل بـذور دورة االنتخـاب االولـى لكـل صـنف 

الجــل تحدیــد ) لــم یطبــق علیهــا انتخــاب او اســتبعاد(نباتــا 15وفــي نفــس الوقــت اخــذت عینــة عشــوائیة مــن 

  ).C0(متوسط الصفات للصنف قبل االنتخاب 

للمعـاییر   n.s) Heritability in narrow sense (h2قـدرت نسـبة التوریـث بـالمعنى الضـیق  

parentء الخمســة باســتخدام طریقــة ارتــداد األبنــاء علــى اآلبــا – offspring  Regression  . حســب

  :المعادلة

X 100  
X 0 - X P=… h2n.s )9(  
X S - X P

0حیــــث تمثــــل X معــــدل الصــــفة للذریــــة الناتجــــة وp X معــــدل الصــــفة فــــي المجتمــــع األصــــلي و

s Xمعدل الصفة لآلباء المنتخبة.

  ).C2دورة االنتخاب الثانیة ( 2005الموسم الخریفي 

زرعت بذور دورة االنتخاب االولى لالصناف الثالثة ضمن نفس المعاییر الخمسة في بدایة شهر آب وبعد 

قیقیتین زرعت في الحقل الدائم بنفس تصمیم الموسم السابق ، واخذت نفـس البیانـات وصول الشتالت عمر ورقتین ح

  . ، و بعد نضج الثمار قطفت واستخرجت بذورها وخلطت  لتمثل بذور دورة االنتخاب الثانیة 

  ) . مقارنة االصول المنتخبة مع اآلباء (2006الموسم الربیعي 

بــات الناتجــة عــن دورتــي االنتخــاب الســابقتین لالصــناف الثالثــة نفــذت تجربــة حقلیــة بهــدف تقیــیم اداء المنتخ

. باربعـة مكـررات ( R . C . B . D )والمعاییر الخمسة في تجربة عاملیة ضمن تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة 

  ت فـــــــــــي الحقــــــــــل علــــــــــى المســــــــــافات الموصـــــــــــى بهــــــــــا فــــــــــي الزراعــــــــــة التقلیدیـــــــــــة عــــــــــتــــــــــم اعــــــــــداد الشــــــــــتالت وزر 

  ).م 2×0.5( 

فة الحاصـــل فقـــط لالبـــاء والمنتخبـــات حیـــث یكـــون افضـــل معیـــار ذلـــك الـــذي یحقـــق اكبـــر كمیـــة حســـبت صـــ

  .حاصل وله اعلى نسبة توریث

  

  النتائج والمناقشة

  -:عدد االفرع للنبات لحاصل النبات عند االنتخاب.1

ان حاصــل النبــات هــو غایــة المربــي ومهمــا تنوعــت طرائــق التربیــة وتعــدد اســالیب خدمــة المحصــول فأنهــا 

ان الحاصــل مــن الناحیــة الوراثیــة هــو " . اوكالهمــا معــا" او نوعــا" بطریقــة او  بــأخرى تهــدف الــى زیــادة الحاصــل كمــا

، Complex Syndromeنتیجة فعل جینـات عـدة صـفات ذات فعـل جینـي مختلـف تشـكل بتأثیرهـا متالزمـة معقـدة 

العملیــات الوظیفیــة التــي علــى مجمــلعتمـدة امـا مــن الناحیــة المظهریــة فــأن الحاصـل هــو محصــلة نهائیــة لمكوناتــه الم

  ).9(البیئي× التداخل الوراثيجرت داخل النبات نتیجة تاثیر 
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فعــاال فــي زیــادة حاصــل نباتــات البطــیخ بعــد دورتــین منــه عنــد " ان لالنتخــاب دورا) 1(اشــارت نتــائج جــدول 

من فعـل   الزیادةوجاءت هذه % 32.8اده اعتماد عدد االفرع الرئیسیة  للنبات كمعیار لالنتخاب وقد بلغت نسبة الزی

االنتخاب في زیادة تكرار النباتات ذات عدد االفرع العالي ومالهذه الصفة من تأثیر في زیادة المساحة الورقیة للنبات 

و8و7( عدة باحثینتشابهت هذه النتیجة مع ما أشار إلیه. على زیادة الحاصل والنسبة الجنسیة لها مما ینعكس 

وزن ×عـدد الثمــار علـى الفـرع الواحــد ×عـدد االفـرع (جـدیر بالـذكر ان حاصـل البطــیخ عبـارة عـن محصــلة ) .10

زیـادة ) 1(كما یالحظ من جـدول . ان زیادة أي مكون من هذه المعادلة تعني بالنتیجة زیادة كمیة الحاصل) . الثمرة 

وانخفـاض معامـل التغـایر  .  )pδ( القیاسـي للتبـاین المظهـري وزیـادة فـي االنحـراف  )X(فـي متوسـط الصـفة 

C.V% حیـث ان االنتخـاب بهـذه الطریقـة ) 12( للصفة بتقدم دورات االنتخاب وتتفق هذه النتیجة مـع مـا اشـار الیـة

ة لالرتبــاط فعــل الجــین المضــیف ، وقلــة التــأثیرات الخفیــِكبــرفعــاال بســبب انتخــاب النباتــات الفردیــة بغیــاب المنافســة و 

السالب بین المنافسة والقـدرة عـل اظهـار  الحاصـل ، ویزیـد مـن مـدى تعبیـر التراكیـب الوراثیـة فـي المتوسـط الحسـابي 

) X مما یدل على زیادة التجانس بین النباتات المنتخیة وهـذه المعـاییر ( %C.V )عن طریق تقلیل معامل التغایر )

  .كاس الحقیقي الستجابة نباتات االصناف المدروسة لالنتخاب بخلیة النحل االحصائیة هي االنع

  

C.Vو pδو Xعند االنتخاب لعدد االفرع للنبات مع قیم ) كغم ( تاثیر االنتخاب في حاصل النبات )1(جدول 

  الصناف البطیخ

  الدورة          

  الصنف
COC1C2معدل الصنف  

  القوشي

X  5.6  7.2  7.5  
  

6.8  
pδ  1.32  1.45  1.50  

C.V%23.6  20.1  20.0  

  كناریا

X5.0  5.9  7.1  
  

6.0  
pδ  0.92  0.96  1.1  

C.V%18.5  16.3  15.5  

  الشتوي

X8.5  9.0  10.9  
  

9.5  
pδ  1.14  1.15  1.17  

C.V%13.4  12.8  10.7  

    8.5  7.4  6.4  معدل الدورات

  1.21  1.21  %5م  . ا ف 

  -:حاصل النبات عند االنتخاب لعدد العقد على ساق النبات قبل تفتح اول زهرة مؤنثة .2

تعد صفة عدد العقد علـى سـاق النبـات احـد اهـم المعـاییر الدالـة علـى زیـادة الحاصـل والتبكیـر بالنضـج فـي 

ان دورتـین مـن االنتخـاب االجمـالي 2اشارت نتائج جـدول ) . 8و7( ا وفي البطیخ على وجه التحدیدالقرعیات عموم

لم تؤثر معنویا في زیادة الحاصل وكانت هناك زیادة تدریجیة فـي الحاصـل بتقـدم دورات االنتخـاب لالصـناف الثالثـة 

ى الصــنفین االخــرین ویمكــن ان یعــزى تفــوق الصــنف الشــتوي معنویــا فــي كمیــة الحاصــل علــ.اال انهـا لــم تكــن معنویــة

  .صل بسبب اختالف تركیبها الوراثيالسبب الختالف قدرة االصناف على اعطاء الحا

  

و pδو Xعند االنتخاب لعدد العقد على الساق مع قیم ) كغم ( تاثیر االنتخاب في حاصل النبات )2(جدول 

C.V%   ألصناف البطیخ  
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  الدورة

  صنفال
COC1C2معدل الصنف  

  القوشي

X  5.5  5.9  6.0  
  

8.5  
pδ  0.84  0.80  0.78  

C.V%15.0  13.5  13.0  

  كناریا

X5.0  5.3  5.5  
  

3.5  
pδ  0.80  0.82  0.83  

C.V%16.1  15.5  15.0  

  الشتوي

X9.5  10.0  10.3  
  

9.9  
pδ  1.85  1.72  1.68  

C.V%19.5  17.2  16.3  

    7.3  7.1  6.7  معدل الدورات

  0.86  غ م  %5م . ف . ا 

  

  -:حاصل النبات عند االنتخاب لعدد االیام من الشتل الى تفتح اول زهرة مؤنثة .3

  .ذكر في الصفة السابقة وتفسر بنفس التفسیرات تشابهت نتائج هذه الصفة مع ما

  

Xعند االنتخاب لعدد االیام من الشتل الى التزهیر مع قیم) كغم ( تاثیر االنتخاب في حاصل النبات)3(جدول 

  ألصناف البطیخ %C.Vوp  δو

  الدورة

  الصنف
COC1C2معدل الصنف  

  القوشي

X  5.2  5.5  5.7    

5.5  pδ  1.13  0.95  0.94  

C.V%21.9  17.3  16.6  

  كناریا

X5.5  5.3  5.5    

5.3  pδ  0.87  0.89  0.90  

C.V%17.4  16.8  16.5  

  الشتوي

X9.7  10.0  10.3    

10.0  pδ  1.57  1.57  1.58  

C.V%16.2  15.7  15.4  

    7.2  6.9  6.8  معدل الدورات

  1.15  غ م  %5م . ف . ا 

  

-:اصل النبات عند االنتخاب للنسبة الجنسیة للنبات ح.4

تعد النسبة الجنسیة احد اهم المعاییر المرتبطة بالحاصـل فـي القرعیـات  كونهـا تمثـل نسـبة االزهـار المؤنثـة 

. من المجموع الكلـي الزهـار النباتـات وزیادتهـا تعنـي زیـادة الحاصـل ) التي یمكن ان تشكل الثمار الفعالة ( والخنثى 

فعالیة االنتخاب في زیادة تكرار النباتات ذات النسبة الجنسیة العالیة وبالتالي ذات الحاصل ) 4( ؤكد نتائج جدول ت

بالمقارنـة % 23العالي وان دورتین من االنتخاب علـى هـذه الصـفة ادت الـى زیـادة معنویـة فـي حاصـل النبـات بنسـبة 

  .مع النباتات التي لم یمارس علیها االنتخاب 
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سبب الزیادة الى فعالیة االنتخاب في عزل االفراد ذات النسبة الجنسیة العالیة والى عالقـة  االرتبـاط ویعود

) 7و 6(وجـده اتفقـت هـذه النتیجـة مـع مـا. الموجبة العالیة و المعنویة بین النسبة الجنسیة والحاصل الكلي للنبـات 

  .ت المنتخبة من زیادة في الحاصل نتیجة زیادة النسبة الجنسیة للنباتا

  

و pδو Xعند االنتخاب للنسبة الجنسیة للنبات مع قیم ) كغم ( تاثیر االنتخاب في حاصل النبات )4(جدول 

C.V%    الصناف البطیخ  

  الدورة

  الصنف
COC1C2معدل الصنف  

  القوشي

X  5.6  6.0  6.9  

6.2  pδ  1.22  1.24  1.35  

C.V%21.9  17.3  16.6  

  كناریا

X5.0  5.5  6.2  

5.6  pδ  1.08  1.11  1.13  

C.V%21.6  20.3  18.3  

  الشتوي

X9.0  9.8  11.0  

9.9  pδ  1.47  1.47  1.56  

C.V%16.3  15.1  14.2  

    8.0  7.1  6.5  معدل الدورات

  1.2  1.4  %5م . ف . ا 

  

  -:حاصل النبات عند االنتخاب للمساحة الورقیة . 5

النبــات بكفــاءة النمــو الخضــري لــه ومقــدار اعتراضــه للضــوء أجــزاءیــرتبط انتــاج المــادة الجافــة وتراكمهــا فــي 

نتـائج أوضـحت) . 6(علـى زیـادة الحاصـل وتحسـین نوعیتـه إیجابـاوزیادة كفاءة عملیة التمثیل الضوئي ممـا یـنعكس 

% 23زیـادة كمیـة الحاصـل معنویـا وكانـت نسـبة الزیـادة إلـىادت متتـالیتینان ممارسـة االنتخـاب لـدورتین 5جدول 

فعــل االنتخــاب فــي زیــادة تكــرار النباتــات إلــىویعــزى ســبب الزیــادة ,مقارنـة بالنباتــات التــي لــم یمــارس علیهــا االنتخــاب 

ممـا أعضـاءهو النباتـات وزیـادة تـراكم المـادة الجافـة فـي ذات المساحة الورقیـة الكبیـرة والفعالـة ممـا یزیـد مـن سـرعة نمـ

الـى وجـود عالقـة ارتبـاط موجبـة عالیـة المعنویـة بـین إضافة, ینعكس بشكل واضح على تحسین الحاصل كما ونوعا 

مـن ان االنتخـاب فـي ) 8و 7(وآخرونتشابهت هذه النتائج مع ما وجده العبدلي ) . 6( الحاصل والمساحة الورقیة 

  .س ذلك على زیادة الحاصل معنویا النحل كان فعاال في زیادة المساحة الورقیة للنباتات المنتخبة وانعكخلیة

pδو Xعند االنتخاب للمساحة الورقیة للنبات مع قیم ) كغم ( تاثیر االنتخاب في حاصل النبات )5(جدول 

  ألصناف البطیخ  %C.Vو

  الدورة

  الصنف
COC1C2معدل الصنف  

  القوشي

X  5.2  5.5  6.0  

5.6  pδ  22.1  1.25  1.26  

C.V%23.5  22.7  21.0  

  كناریا

X4.9  5.5  5.6  

5.4  pδ  1.04  1.07  1.09  

C.V%21.2  19.5  19.5  
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  الشتوي

X8.3  8.7  9.3  

8.7  pδ  1.75  1.77  1.81  

C.V%21.2  20.3  19.5  

    7.5  6.6  6.1  معدل الدورات

  1.2       1.2                      %5م . ف . ا 

  

  نسب التوریث

لنجـاح االنتخـاب  وان ارتفاعهـا األساسـیةالعالیـة مـن بـین اهـم الصـفات بـالمعنى الضـیق تعد نسبة التوریث 

تمثـل نسـبة التوریـث بـالمعنى الضـیق نسـبة مـایورث مـن الصـفة . سـینها للصـفة یتـیح لمربـي النبـات فرصـة افضـل لتح

نتــائج أظهــرت) . 13( الكمیــة الواقعــة تحــت تــأثیر الجــین المضــیف منســوبة الــى مجمــوع التغــایر المظهــري الكلــي 

اختالفــا فــي نســب التوریــث بحســب اخــتالف معــاییر االنتخــاب المعتمــدة فــي برنــامج االنتخــاب وبلغــت ) 6( جــدول 

النســبة الجنســیة تلتهــا صــفة % ) 77( لالنتخــاب " علــى نســبة توریــث عنــد اعتمــاد صــفة عــدد االفــرع الرئیســیة معیــاراا

وتشــیر هــذه النســب المرتفعــة الــى نســبة تــأثیر الجــین المضــیف فــي الصــفة و الــى امكانیــة اعتمــاد مثــل هــذه % 72.1

والـذین اشـاروا ) 14(وآخـرونZalapaنتـائج مـع تشـابهت هـذه ال. الصفات معاییر فعالة لالنتخـاب للحاصـل العـالي 

  . الى افضلیة صفة عدد االفرع الرئیسیة للنبات باستخدامها كمعیار لالنتخاب للحاصل العالي 

فـي زیـادة الحاصـل الكلـي للنباتـات المنتخبـة وتباینـت " یتضح مما تقدم ان االنتخاب بخلیـة النحـل كـان فعـال

معیـــار المســـتخدم فـــي االنتخـــاب حیـــث بلغـــت نســـب الزیـــادة فـــي الحاصـــل نســـب التحســـین فـــي الحاصـــل بـــاختالف ال

و % 77للمعـــاییر الخمســـة بالتتـــابع فیمـــا بلغـــت نســـب التوریـــث %  14.7و % 23و % 9.1و % 8.9و % 32.8

للمعــاییر ذاتهــا بالتتــابع ، مــن هنــا یمكــن ان نســتنتج ان افضــل معیــار %  69.2و % 72.1و % 66.7و % 65.6

ه فــي االنتخــاب للحاصــل العــالي هــو عــدد االفــرع الرئیســیة للنبــات كونــه اعطــى اكبــر نســبة زیــادة یمكــن االعتمــاد علیــ

تلیه النسبة الجنسیة للنبـات ثـم المسـاحة الورقیـة للنبـات فعـدد االیـام مـن الشـتل , بالحاصل ویمتلك اعلى نسبة توریث 

  .مؤنثة اول زهرةعدد العقد على الساق الرئیسة قبل تفتح " الى التزهیر واخیرا

  

  

  

  

  

  

  نسب التوریث بالمعنى الضیق لمعاییر االنتخاب المتبعة في الدراسة الصناف البطیخ المدروسة)6(جدول 

  الصفة      

  الصنف   
  األفرع للنباتعدد

عدد العقد على 

  ساق النبات

لظهور عدد األیام

  زهرة أول

النسبة الجنسیة 

  للنبات 

المساحة الورقیة 

  )2م( للنبات 

  70.4  73.6  69.3  65.5  77.3  وشيالق

  69.6  70.3  67.3  66.6  78.1  كناریا

  67.6  72.6  63.7  64.7  75.6  الشتوي 

  69.2  72.1  66.7  65.6  77.0  المعدل
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