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الخالصة

فقد 2007، أما الموسم الثاني 2006لبساتین الخاصة في مدینة أبي غریب للموسم أجري البحث في أحد ا

كم غرب بغـداد لدراسـة تـأثیر التلقـیح الخلطـي فـي الصـفات 60تم تنفیذه في أحد البساتین الخاصة بمدینة الفلوجة 

بــــي صــــناف عجیمــــي وشــــرابي وحجــــري ومغر األواســــتعملت حبــــوب لقــــاح Annaالطبیعیــــة لثمــــار التفــــاح صــــنف 

غـم عنـد 146.59غم و 119.92إلى 2006زاد متوسط وزن الثمرة عند معاملة التلقیح المفتوح للموسم . وفاطمي

غـــم عنـــد معاملـــة 100.76بینمـــا انخفـــض وزن الثمـــرة إلـــى مـــع الصـــنف شـــرابي،Annaمعاملـــة التلقـــیح للصـــنف 

ــ.التلقــیح الــذاتي للموســم نفســه إلــى 2006ة التلقــیح المفتــوح  للموســم ارتفــع متوســط حجــم الثمــرة معنویــا عنــد معامل

والصـنف مغربـي خـالل الموسـم Annaعند معاملة التلقـیح الیـدوي بـین الصـنف 3سم181.66و   3سم185.00

عنـــد معاملـــة التلقـــیح للصـــنف 3ســـم155.00عنـــد معاملـــة التلقـــیح الـــذاتي و3ســـم133.33، وانخفـــض إلـــى 2007

Anna7.36اد متوسط طـول الثمـرة عنـد معاملـة التلقـیح المفتـوح بلـغ ز . مع الصنف عجیمي خالل الموسم الثاني

، خـالل الموسـم الثـانيوالصنف حجري Annaسم عند معاملة  التلقیح الیدوي  بین الصنف7.26سم  بینما بلغ

كــذلك زاد .ســم6.73بینمــا انخفــض متوســط لطــول الثمــرة عنــد معاملــة التلقــیح المفتــوح خــالل الموســم الثنــي إلــى 

6.70سـم و6.40الصنف شرابي بلـغ و Annaقطر الثمرة معنویًا عند معاملة التلقیح الیدوي بین الصنف متوسط 

5.96بینما انخفض متوسط قطر الثمرة عند معاملة التلقیح الـذاتي للموسـم األول إلـى .سم لموسمي البحث بالتتابع

بــذرة 7.00توسـط للعـدد البـذور  مـع الصـنف فـاطمي أعلــى مAnnaأعطـت معاملـة التلقـیح الیــدوي للصـنف .سـم

بینمــا .والصــنف عجیمــيAnnaبــذرة خــالل الثــاني عنــد معاملــة التلقــیح بــین الصــنف7.33خــالل الموســم األول و

بـذرة لمعاملـة التلقـیح الـذاتي للموسـم األول ومعاملـة التلقـیح المفتـوح للموسـم 2.33انخفض متوسط عدد البـذور إلـى

  .الثاني

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

  

  

  ثانيلالبحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث ا
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Abstract
This study was conducted in local orchard, Abu-Ghraib district for 2006 

season while the second season was carried out in local orchard-Falluja district 60 Km  
western Baghdad to study the effect of cross pollination on physical characteristics for 
Apple fruits CV. Anna, pollen grains were used from the cultivars (Aujami, Sharabi,
Hajari, Magrabi and Fatimi). The average fruit weight was increased when open 
pollination carried out for the season 2006 to 119.92 gm and 146.59 gm when Anna 
cultivar pollinated with Sharabi cultivar in 2007 season, while the average fruit 
weight was decreased to 100.76 gm when self pollination was carried out during 2006 
season.The average fruit size was significantly increased when open pollination used 
in 2006 season upto 185.00 cm3and to 181.66 cm3 when hand pollination between 
Anna and Magrabi cultivars during 2007 season, while the fruit size decreased when 
self pollination used to 133.33 cm3 during the first season and 155.00 cm3 when Anna 
cultivar pollinated with Aujami cultivar during second season.The highest average 
fruit length(7.36cm) was recorded when the open pollination was carried out during 
2006 season. the crossing between Anna and Hajari cultivars gave the highest average 
fruit length during 2007 season upto 7.26 cm,while the lowest average fruit length of 
6.73 cm was recorded when open pollination carried out during second season.Hand 
pollination of Anna cultivar with Sharabi cultivar resulted in the highest fruit diameter 
of 6.40 cm and 6.70 cm for both seasons respectively, while self pollination reduced 
fruit diameter to 5.96 cm during 2006 season.The highest average number of seeds 
7.00 seed was found due to hand pollination between Anna and Fatimi cultivars 
during 2006 season, while the lowest of seeds per fruit 2.33 seed due to the self 
pollination for the same season. The crossing between Anna and Aujami cultivars 
gave 7.73 seeds per fruit in 2007 season, while the open pollination gave 3.33 seeds 
per fruit per fruit during the same season.

  

  المقدمة

التفاح من أكثر أنواع الفاكهة المنتشرة في المناطق المعتدلة من العالم إذ انتشرت زراعته في أوربا 

وتوزیعه في مناطق العالم التنوع الجنسي وساعد انتشاره ) 1(سنة قبل المیالد 4000وأسیا منذ القدم وعرف منذ 

الذي سمح ألنواعه بالتكیف في المناطق الدافئة والباردة فتوجد بساتین التفاح في سیبریا وشمال الصین إذ تصل 

وكذلك توجد في المرتفعات وكولومبیا وأندونیسیا، وتنمو في تلك المناطق ) مْ 40-(درجة الحرارة في الشتاء إلى 

  ).2(طي األشجار حاصلین في السنة الواحدة االستوائیة وتع

نوعًا لكن النوع ) 30-25(وهناك Malusوالجنس Rosaceaeیعود التفاح إلى العائلة الوردیة 

Pumila وتعد ثمار التفاح غنیة بالكربوهیدرات و حامض المالك ) 3(یعد األصل لجمیع أنواع التفاح األخرى

  .CوAوفیتامین CaوPوFeوKوالسترك والعناصر المعدنیة مثل 
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طن سنویًا، وتقدر المساحة المزروعة بالعراق بحوالي 57967000ویبلغ اإلنتاج العالمي من التفاح 

شجرة وتنتج 1160000من مجموع المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة وتقدر عدد األشجار ب % 20.64

  ).4(كغم 25ألف طن ویصل متوسط إنتاج الشجرة الواحدة نحو 31بحدود 

البراعم الزهریة في التفاح من النوع المختلط وهي تحمل طرفیًا على الثلث العلوي من األغصان التي 

سنة وتتأثر عملیة التلقیح بعوامل عدة منها حالة ) 10-20(بعمر سنة في األشجار الحدیثة أو على دوابر معمرة 

یؤثر االنخفاض الشدید بدرجات الحرارة كماشریة الشجرة التغذویة ومدى سالمتها من اإلصابات المرضیة والح

) EPP(نسبة العقد بطول مدة التلقیح الفعالة تأثر فضال عنأثناء تفتح اإلزهار سلبًا على عملیة التلقیح 

Effective Pollination Period وعدد خالیا النحل الموجودة في البستان خالل هذه المدة فضًال عن موقع

  ).6و5(األزهار على الفرع

كذلك توجد بعض العوامل التي تمنع حصول العقد واإلخصاب فمنها ما تكون متعلقة باإلزهار ذاتها أو 

- Selfأسباب تتعلق بالتركیب ألوارثي للنبات مثل حاالت عدم التوافق الذاتي  incompatibility والعقم

sterlity.  

أخرى تتوافق معها إلعطاء عقد جیدة ومن إن أغلب أصناف التفاح تتطلب التلقیح الخلطي من أصناف 

الضروري أن تكون هذه األصناف الملقحة متداخلة مع األصناف المراد تلقیحها في مدة التزهیر لذلك ینصح 

وتتباین استجابة األصناف ). 7(من عدد األشجار الكلي في البستان )% 10-15(بزراعة أصناف ملقحة بنسبة 

الوراثي لهذه األصناف و على حیویة حبوب اللقاح ونسبة إنباتها على میاسم للتلقیح الخلطي تبعًا للتركیب 

الذي انتشرت زراعته في Annaومن بین أصناف التفاح التجاریة في العالم هو الصنف ). 8(األزهار الملقحة 

هذازرع ا ماالعراق في السنوات األخیرة الذي تمتاز ثماره بصفات جیدة ولكن یعاب علیه انخفاض الحاصل إذ

  :الصنف لوحده لذا فان من أهداف هذه الدارسة

معرفة أفضل األصناف المحلیة الملقحة لهذا الصنف والتي تتداخل معه في مدة التزهیر والتي تعطي 

  .نسبة عقد جیدة 

  المواد وطرائق العمل

اني أما الموسم الث2006أجریت الدراسة في احد البساتین الخاصة في قضاء أبي غریب للموسم 

غرب بغداد وذلك بسب ) كم60(من الدراسة فقد تم تنفیذه في احد البساتین الخاصة بمدینة الفلوجة 2007

  .الظروف األمنیة التي حالت دون تنفیذ البحث في المكان نفسه

متر ومتداخلة ) 5x5(في موقع الموسم األول مزروعة بالطریقة الرباعیة Annaلصنف ااشجاركانت

أما الصنفین عجیمي وشرابي فكانت مزروعه في بساتین مجاوره ) عجیمي وحجري ومغربي(معها األصناف 

فكانت مزروعة ) الموسم الثاني(في موقع الدراسة الثاني Annaسنوات أما أشجار الصنف ) 10(وبعمر 

ف وكانت األصنا) شرابي وفاطمي(متر ومتداخلة معها الصنفین ) 4x4(بالطریقة الرباعیة أیضًا وبمسافة 

وخضعت األشجار لنفس عملیات . عجیمي وحجري ومغربي مزروعه في بستان مجاور  وبنفس العمر أیضا

الخدمة الزراعیة من تقلیم ومكافحه وري التي جرت في البساتین خالل مدة الدراسة للموسمین وكان قطر جذع 

  .ملم) 110-125( سم من سطح األرض یتراوح بین 30الشجرة على ارتفاع 
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  وب اللقاحجمع حب

تم جمع حبوب اللقاح لألصناف الداخلة في الدراسة للموسمین وذلك بأخذ أغصان تحتوي على أزهار 

وقبل تفتحها وضعت هذه األغصان في أوعیه زجاجیة تحتوي على Full pinkفي مرحلة اللون الوردي الكامل 

كافة األزهار وجمعت متوك ْم لحین تفتح ) 30-25(الماء وبعد ذلك وضعت في حاضنه على درجة حرارة 

األزهار بوساطة ملقط خاص وجففت في أطباق زجاجیة مفتوحة لمدة تتراوح من یوم إلى یومین وبعد ذلك  

وضعت في قناني زجاجیة معلمه لكل صنف من األصناف المدروسة لكي تستعمل في التلقیح الحقا وكذلك 

  ).2و9(إجراء االختبارات الخاصة بها

  والتكییسعملیة التلقیح 

متجانسة بالحجم والنمو وبعمر واحد وتم اختیار أربعة أفرع على Annaتم اختیار أشجار تفاح صنف 

كل شجره بمختلف االتجاهات حیث تم وضع عالمات ممیزة على األفرع واألشجار وعند تفتح النورات الزهریة 

زهرة على الفرع وموزعة على    20اختیارتم Full pinkوقبل تفتح األزهار أي في مرحلة اللون الوردي الكامل 

باستعمال ملقط خاص وأجریت عملیة التلقیح الیدوي Emasculationعدد من الدوابر تمت عملیة أزالة المتوك 

باستعمال فرشاة ناعمة من القطن بعد تلویثها بحبوب لقاح األصناف الملقحة التي تم جمعها مسبقًا وبعد أكمال 

كیست األفرع الحاویة على األزهار الملقحة باستعمال ) 1(في المواعید المبینة في جدول عملیة التلقیح الیدوي 

سم لمنع حدوث عملیة التلقیح ألخلطي ) 50X30(أكیاس ورقیة مصنعة خصیصًا لتغلیف األزهار بأبعاد 

شوائیة لكل صنف ملقح بأتباع تصمیم القطاعات العAnnaوكررت هذه العملیة على ثالث أشجار من الصنف 

و حللت البیانات باستعمال ) Block DesignRandomized Complete)R.C.B.D) (10الكاملة 

 least significant differenceومقارنة المتوسطات باختبار أقل فرق معنوي (11)البرنامج الجاهز

)L.S.D. ( 0.05وعلى مستوى احتمال.  

صناف فتمت بتثبیت العالمات الممیزة على األفرع من أما معاملتي التلقیح الذاتي والمفتوح لجمیع األ

دون اجراء عملیة أزلة المتوك حیث ثبت عدد األزهار فقط وكیست األفرع في معاملة التلقیح الذاتي أما معاملة 

التلقیح المفتوح فتركت األفرع من دون عملیة تكییس و اشتملت الدراسة كذلك على حساب نسبة العقد بالتلقیح 

  .المفتوح لألصناف المحلیة الداخلة بالدراسة فضًال عن دراسة مواصفات األزهار والثمارالذاتي و 

  :فهي كاألتيAnnaأما معامالت التلقیح التي أجریت على الصنف 

  ).تكییس فقط(معاملة التلقیح الذاتي 1-

  ).بدون تكییس(معاملة التلقیح المفتوح 2-

Anna -3Xعجیمي.  

Anna -4Xشرابي.  

Anna -5Xحجري.  

Anna -6Xمغربي.  

Anna -7Xفاطمي.  
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  :الصفات المدروسة

  ):غم(متوسط وزن الثمرة

ثمار من كل مكرر باستعمال میزان كهربائي حساس نوع ) 10(تم حساب معدل وزن الثمرة بوزن 

)Metller (ثم استخرج معدل وزن مقدرًا بالغرام.  

  ):3سم(متوسط حجم الثمرة

لتر وحسبت كمیة الماء المزاح 2ثمار لكل مكرر بوساطة اسطوانه مدرجه سعة ) 10(تم قیاس أحجام 

  .ثم استخرج معدل حجم الثمرة مقدرًا بالسنتمتر المكعب

  ):سم(متوسط طول الثمرة 

ثم استخرج معدل طول الثمرة مقدرًا vernierثمار لكل مكرر بوساطة القدمة ) 10(ثم قیاس أطوال 

  .بالسنتمتر

  ):سم(رة متوسط قطر الثم

  .ثمار لكل مكرر بوساطة القدمه ثم استخرج معدل قطر الثمرة مقدرًا بالسنتمتر) 10(قیست أقطار 

  معدل عدد البذور الكاملة التكوین بالثمرة الواحدة

ثمار من كل مكرر ثم استخرج معدل عدد البذور ) 10(حسب معدل عدد البذور في الثمرة یأخذ 

  .احدةالكاملة التكوین في الثمرة الو 

  

  ةلنتائج والمناقشا

:متوسط وزن الثمار وحجمها

قد تأثر بمصدر حبوب اللقاح Annaأن متوسط وزن ثمار التفاح صنف ) 1(یتبین من نتائج الجدول 

غم خالل  119.92فقد تمیزت الثمار الناتجة من التلقیح المفتوح بزیادة متوسط وزن الثمرة بصورة معنویة إذ بلغ

في إعطاء متوسط لوزن الثمرة بلغ ) مغربي× Anna(لم تختلف عنها المعاملة وكذلك 2006الموسم 

غم بینما 100.76غم للموسم نفسه بینما انخفض متوسط وزن الثمرة عند معاملة التلقیح الذاتي إلى 113.56

  .كانت الثمار الناتجة من التضریبات األخرى ذات أوزان متقاربة خالل الموسم نفسه

فقد بلغ أعلى معدل لمتوسط وزن 2007جة من معامالت التلقیح المختلفة خالل الموسم أما الثمار النات

بمتوسط وزن للثمرة ) عجیمي×Anna(تلتها في ذلك المعاملة ) شرابي× Anna(معاملة لل146.59بلغالثمرة

نوي عن باقي غم وبفرق مع120.10غم بینما سجلت معاملة التلقیح المفتوح متوسط وزن مقداره 145.95مقداره 

  .العامالت أما معاملة التلقیح الذاتي فلم تكن هناك ثمار فیها خالل الموسم نفسه

بمصدر حبوب اللقاح فقد Annaوكذلك تأثر متوسط حجم الثمار الناتجة من معامالت التلقیح للصنف 

تلتها في ذلك 3سم185.00أعلى معدل لحجم الثمار بلغ 2006أعطت معاملة التلقیح المفتوح خالل الموسم 

وتمیزت هاتان المعاملتان معنویًا 3سم33 .183التي بلغ عندها متوسط حجم الثمرة ) مغربي× Anna(المعاملة 

  .3سم133.33عن باقي المعامالت بینما انخفض متوسط حجم الثمرة عند معاملة التلقیح الذاتي إلى 

فقد تمیزت الثمار الناتجة من ) 2007(أما متوسط حجم الثمار الناتجة خالل الموسم الثاني من الدراسة 

Anna(تلتها في ذلك المعاملة 3سم181.66بإعطاء أعلى متوسط لحجم الثمرة بلغ ) مغربي× Anna(المعاملة 

175.00) شرابي× Anna(والمعاملة 3سم172.00) حجري× Anna(والمعاملة 3سم178.33) فاطمي× 
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إلى ) عجیمي× Anna(بینما انخفض متوسط حجم الثمرة معنویًا عند معاملة التلقیح المفتوح والمعاملة 3سم

  .على التوالي خالل موسم الدراسة الثاني3سم155.00و 3سم158.33

  

Annaجمها صنف تأثیر التلقیح الذاتي والمفتوح والیدوي على متوسط وزن ثمار التفاح وح) 1(جدول 

  2007و 2006الناتجة خالل الموسمین 

  ت
  الصفات المدروسة

  المعامالت

  )3سم(متوسط حجم الثمرة   )غم(متوسط وزن الثمرة 

2006200720062007

100.760.00133.330.00  التلقیح الذاتي1

119.92120.10185.00158.33  التلقیح المفتوح2

3Anna ×109.93145.95170.00155.00  عجیمي

4Anna ×108.97146.59165.00175.00  شرابي

5Anna ×108.53142.50163.33172.00  حجري

6Anna ×113.56129.18183.33181.66  مغربي

7Anna ×107.83126.58161.66178.33  فاطمي

L. S. D.10.9716.549.0017.42
  

یعزى إلى الهرمونات التي تنتج في البدایة ربماا من جراء التلقیح الخلطيإن زیادة وزن الثمار وحجمه

ثم بعد ذلك عن طریق الجنین واالندوسبیرم المتطور بدلیل أن إجهاض الجنین ) 12(عن طریق األنابیب اللقاحیة

ثم تساقط في أیة مرحلة من مراحل تطور الثمرة یمكن أن یؤدي إلى توقف أنتاج الهرمونات في البذور ومن 

كما أن صغر حجم الثمار قد یكون ناتجًا عن عدم التوازن الهرموني الناتج من العدد ) 13(الثمار أو قلة نموها 

  ).14(القلیل من البذور 

ویالحظ أن الثمار الناتجة من معاملة التلقیح المفتوح تمیزت ثمارها بكبر حجمها وزیادة وزنها إذ كانت 

مقارنة بباقي معامالت التلقیح الیدوي وقد یعود سبب هذه الزیادة في حجم الثمار نسبة عقد هذه الثمار مخفضة 

ووزنها إلى زیادة المساحة الورقیة المخصصة لهذه الثمار على األفرع وبذلك توافر مواد غذائیة أكبر لمثل هذه 

قل من ذلك في معامالت الثمار وبذلك امتازت بكبر الحجم وزیادة الوزن بینما كان متوسط وزن الثمرة وحجمها أ

التلقیح الیدوي التي كانت عندها نسبة العقد عالیة وذلك لحصول التنافس الكبیر على المواد الغذائیة من قبل 

الثمار العاقدة على األفرع المنتخبة وبذلك حصل انخفاض قلیل في متوسط وزن الثمار وحجمها وهذا الشيء 

إلى حصول جهد من قبل الثمار على األفرع الحاملة لمثل هذه معروف عند حصول نسبة عقد عالیة فیؤدي ذلك

  ).15(الثمار 

عند دراستهم لتأثیر التلقیح الخلطي على مواصفات ) 16(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما وجده 

ثرى على النتائج ذاتها عند دراسته لتأثیر التلقیح الخلطي على نوعیة ثمار الكم) 17(ثمار التفاح وكذلك حصل 

  .Leconteوعقده صنف 
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:متوسط طول الثمرة وقطرها

متوسط طول الثمار وقطرها الناتجة من التلقیحات المختلفة لصنف التفاح ) 2(تبین نتائج الجدول 

Anna في أعطاء 2006خالل موسمي الدراسة فقد تمیزت الثمار الناتجة من التلقیح المفتوح خالل الموسم

سم وبفرق معنوي عن بقیة العامالت بینما قل متوسط طول الثمرة عند 7.36بلغ أعلى متوسط لطول الثمرة

أما بالنسبة إلى الموسم الثاني من الدراسة فقد تأثر . سم خالل الموسم نفسه6.43معاملة التلقیح الذاتي إلى 

ط لطول بإعطاء أعلى متوس) حجري×Anna(متوسط طول الثمرة بمصدر حبوب اللقاح فقد تمیزت المعاملة 

غم أما 7.23بمتوسط ) شرابي× Anna(سم وبفرق معنوي عن بقیة المعامالت تلتها المعاملة 7.26الثمرة بلغ 

  .سم للموسم نفسه6.73أقل متوسط لطول الثمرة فقد سجل للثمار الناتجة من التلقیح المفتوح إذ كان 

للموسم )  شرابي× Anna(ملةتشیر نتائج الجدول نفسه إلى أن متوسط قطر الثمرة زاد عند المعا

ومعاملة ) مغربي× Anna(و ) حجري× Anna(سم التي لم یكن بینها وبین المعامالت 6.40إذ بلغ 2006

سم 6.20سم و 6.20سم و 6.21التلقیح المفتوح فرقًا معنویًا إذ كان متوسط قطر الثمرة عند هذه المعامالت 

  .سم للموسم نفسه5.96لذاتي أقل متوسط لقطر الثمرة بلغ على التوالي بینما سجلت معاملة التلقیح ا

بإعطاء أعلى متوسط ) شرابي× Anna(فقد تمیزت المعاملة 2007أما الثمار الناتجة خالل الموسم 

سم ومعاملة التلقیح 6.66بمتوسط مقداره ) فاطمي× Anna(سم تلتها في ذلك المعاملة 6.70لقطر الثمرة بلغ 

بصورة ) مغربي× Anna(سم في حین انخفض متوسط قطر الثمرة عند المعاملة 6.56داره المفتوح بمتوسط مق

  .سم للموسم نفسه6.26معنویة إلى 

أن زیادة إبعاد الثمار هو محصله لزیادة حجم الثمار ویمكن أن تعزى أسباب زیادة أبعاد الثمار إلى 

  .جة من التضریباتاألسباب ذاتها التي أدت إلى زیادة متوسط حجم الثمار النات

  

الناتجة خالل الموسمین Annaتأثیر التلقیح الذاتي والمفتوح والخلطي على أبعاد ثمار الصنف ) 2(جدول 

  2007و 2006

  ت
  الصفات المدروسة

  المعامالت

  )سم(متوسط قطر الثمرة   )سم(متوسط طول الثمرة 

2006  2007  2006  2007

0.005.960.00  6.43  التلقیح الذاتي1

7.366.736.206.56  التلقیح المفتوح2

3Anna ×7.207.166.116.36  عجیمي

4Anna ×7.187.236.406.70  شرابي

5Anna ×7.167.266.216.33  حجري

مغربي× 6 Anna7.036.936.206.26

فاطمي× 7 Anna6.966.806.106.66

L. S. D.0.090.520.200.31
  

  

  

وسط عدد البذور بالثمرةمت
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بإعطاء أعلى معدل لعدد البذور المتكونة ) فاطمي× Anna(تمیز المعاملة ) 3(تبین نتائج الجدول 

و ) حجري× Anna(بذرة والتي لم یكن بینها وبین المعاملتین 7.00إذ بلغ عدد البذور 2006خالل الموسم 

)Anna ×أما معاملة التلقیح . بذرة خالل الموسم نفسه6.33بها فرق معنوي إذ بلغ عندها عدد البذور) عجیمي

بذرة للموسم نفسه وبفرق معنوي عن 2.33الذاتي فقد احتوت الثمار الناتجة منها على أقل عدد من البذور بلغ 

  .باقي المعامالت

× Anna(فقد تمیزت المعاملة 2007أما متوسط عدد البذور المتكونة في الثمار خالل الموسم 

  بذرة والتي لم یكن بینها وبین المعاملتین7.33بإعطاء أعلى متوسط لعدد البذور في الثمار إذ بلغ ) يعجیم

)Anna ×(و)حجريAnna ×بذرة6.66فرق معنوي إذ كان عندهما متوسط عدد البذور المتكونة ) مغربي .

ذرة أما معاملة التلقیح الذاتي فلم تتكون ب3.33بینما انخفض عدد البذور المتكونة في معاملة التلقیح المفتوح إلى 

  .فیها ثمار خالل الموسم نفسه

إن االختالف بین المعامالت في عدد البذور المتكونة في الثمرة یعزى إلى االختالف في قدرة الملقحات 

على تلقیح البویضات وهذا یعتمد على مدى التوافق ألخلطي الوراثي بین حبوب اللقاح لألصناف الملقحة 

إذ أن قلة أو عدم تكوین البذور ناتج عن اإلجهاض المبكر للجنین في طور مراحل تطور ) 18(الصنف الرئیس و 

الثمرة ألن قسمًا من أنابیب اللقاح لم تصل إلى البویضات بل یتوقف نموها في القلم نتیجة وجود عدم التوافق 

  ).3(الوراثي

  

لموسمي Annaدد البذور المتكونة لثمار التفاح صنف تأثیر معامالت التلقیح المختلفة على ع) 3(جدول 

  2007و 2006الدراسة 

  ت
  الصفات المدروسة

  المعامالت

  متوسط عدد البذور بالثمرة

2006  2007  

2.330.00  التلقیح الذاتي1

3.33  4.00  التلقیح المفتوح2

3Anna ×6.337.33  عجیمي

4Anna ×6.005.66  شرابي

5Anna × 6.336.66  يحجر

مغربي× 6 Anna6.006.66

فاطمي× 7 Anna7.006.33

L. S. D.0.720.72
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