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 تقویم صفات بعض ھجن الجیل الثاني في الطماطة◌ِ 
  عبد الجبار اسماعیل الحبیطي 

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات
  

  الخالصة
 R.C.B.D میمص䑐لث䑐اني للطماط䑐ة ف䑐ي تجرب䑐ة بتجی䑐ل الاھجین䑐ا م䑐ن  ٢٠    لدراسة ا في ھذهاستخدم 

لطماط䑐䑐ة لغ䑐䑐رض اس䑐䑐تخدامھا اص䑐䑐ل ت䑐䑐ي ت䑐䑐ؤثر ف䑐䑐ي حاالوب䑐䑐ثالث مك䑐䑐ررات لتحدی䑐䑐د الص䑐䑐فات األكث䑐䑐ر أھمی䑐䑐ة 
لكل䑐ي ب䑐ین الحاص䑐ل ارت مع䑐امالت أالرتب䑐اط المظھ䑐ري دق䑐. لطماط䑐ةاف䑐ي ب䑐رامج تحس䑐ین  انتخابيكدلیل 
 الحاص䑐䑐ل المبك䑐䑐ر ،) غ䑐䑐م( وزن الثم䑐䑐رةمع䑐䑐دل ب䑐䑐ات ، ن /لثم䑐䑐ارا وك䑐䑐ل م䑐䑐ن ع䑐䑐دد) نب䑐䑐ات/ كغ䑐䑐م ( للنب䑐䑐ات

معام䑐ل تحلی䑐ل المس䑐ار لك䑐ل ص䑐فة  درس . انبیة للنباتلجاعدد األفر熬 و) سم( لنبات، طول ا) نبات/كغم(
 أس䑐بابھا المباش䑐رة وغی䑐ر لمظھری䑐ة إل䑐ىا االرتباط䑐اتلكل䑐ي للطماط䑐ة بتحلی䑐ل ل الحاص䑐لبیان تأثیرھا في ا

 لمدروس䑐ةا والنوعی䑐ةلخض䑐ریة ا والصفاتلحاصل في صفات ا توجود تباینالنتائج ا أظھرت . لمباشرةا
كل م䑐ن ص䑐فات الحاص䑐ل المبك䑐ر كلي للنبات والحاصل ال ینعالي بوموجب ارتباط ھناك كما تبین أن  .

الحاص䑐ل المبك䑐ر تحلیل معامل المسار أن وأظھر  .لحاصللھا تأثیرات مباشرة في اوكان ووزن الثمرة 
تأثیرات غیر مباشرة موجبة في حاص䑐ل نب䑐ات الطماط䑐ة م䑐ن خ䑐الل مع䑐دل وزن الثم䑐رة وع䑐دد الثم䑐ار لھ 

  .للنبات 
  

  ألمقدمة
راوات األساس䑐䑐یة ف䑐䑐ي لخض䑐䑐م䑐䑐ن أھ䑐䑐م ا) Lycopersicon esculentum .Mill(لطماط䑐䑐ة تع䑐䑐د ا

)٢م٢٥٠٠( دون䑐䑐م ٣٣٥٦٤٤ بلت䑐䑐ي ت䑐䑐巴در م䑐䑐ن زی䑐䑐ادة المس䑐䑐احة المزروع䑐䑐ة ا ال䑐䑐رغمعل䑐䑐ى و .والع䑐䑐راقلع䑐䑐الم ا
 ف䑐ي ح䑐ین بل䑐غ . )٢٠٠١ ، وآخ䑐رونداؤد (دون䑐م  /كغ䑐م ٣٠١٧ وبمعدل إنت䑐اج ١٩٩٧حسب إحصائیة عام 

لطماط䑐ة تمت䑐از ثم䑐ار ا .)١٩٩٨  ،  Anonymous( ١٩٩٧دونم عام /كغم ٥١٩٦ يلعالما اإلنتاجل دمع
 C - فیت䑐امینالب䑐الغ م䑐ن  اإلنس䑐انجس䑐م  احتیاج䑐اتم䑐ن  ٪٥٧ب巴یمة غذائیة عالیة حیث توفر ثمرة الطماطة 

 محم䑐د ( B1 و B6 فیتامین䑐ات احتوائھ䑐اإل䑐ى  إضافةلحدید من ا %٨ و A – فیتامینمن % ٢٥من  وأكثر
حموض䑐䑐ة  ٪١.٥ -٠.٢س䑐䑐كر و ٪٧-٢و  لجاف䑐䑐ةم䑐䑐ن الم䑐䑐ادة ا ٪٥ -٣كم䑐䑐ا تحت䑐䑐وي الثم䑐䑐ار عل䑐䑐ى  .)١٩٨١ ،

ألرك䑐䑐ابي  ( والكالس䑐䑐یوممث䑐䑐ل ألحدی䑐䑐د  اإلنس䑐䑐انلت䑐䑐ي لھ䑐䑐ا أھمی䑐䑐ة ف䑐䑐ي ص䑐䑐حة وكثی䑐䑐ر م䑐䑐ن األم䑐䑐الح المعدنی䑐䑐ة ا
䑐䑐䑐١٩٨١،موجاس( .  ح䑐䑐䑐أوضAllam  وMalik )یم ) ١٩٨٧䑐䑐䑐ی巴تھما لت䑐䑐䑐ي دراس䑐䑐䑐ن  ١٩ف䑐䑐䑐ا م䑐䑐䑐نفا مختلف䑐䑐䑐ص

نب䑐ات ، مع䑐دل وزن / رھ䑐ا ف䑐ي ص䑐فات ع䑐دد الثم䑐ارالطماطة، أن بع䑐ض األص䑐ناف تفوق䑐ت معنوی䑐ا عل䑐ى غی
 . لكل䑐ي للنب䑐اتا والحاص䑐ل C-نس䑐بة فیت䑐امین ، األی䑐ام لغای䑐ة نض䑐ج أول ثم䑐رة عددالثمرة ، ارتفا熬 النبات ، 

 لمحلی䑐䑐ةا لطماط䑐ةبع䑐ض أص䑐䑐ناف ا لت䑐䑐ي أجری䑐ت لت巴ی䑐䑐یما لدراس䑐ةف䑐䑐ي ا )١٩٩٤( وآخ䑐رون وتوص䑐ل مطل䑐䑐وب
لحمدانی䑐ة وا وت䑐انجرو حلبج䑐ة وصدامیة لمحلیة كاظم باشاف اإلى أن األصنا ، لعراقواألجنبیة في شمال ا

 Pearson-82 نبی䑐䑐ین س䑐䑐وبرماریموند وجلص䑐䑐نفین األف䑐䑐ي الحاص䑐䑐ل الكل䑐䑐ي للثم䑐䑐ار م䑐䑐ع ال䑐䑐م تختل䑐䑐ف معنوی䑐䑐ا 
 وأجنبی䑐䑐ة أص䑐䑐ناف محلی䑐䑐ة ٧ ف䑐䑐ي دراس䑐䑐تھ عل䑐䑐ى) ١٩٩٦(ط䑐䑐ي لحبیووج䑐䑐د ا . لع䑐䑐راقالمعتم䑐䑐دین ف䑐䑐ي ش䑐䑐مال ا

 والحاص䑐䑐للخض䑐䑐ري وس䑐䑐ة للنم䑐䑐و المدرم䑐䑐ن الص䑐䑐فات ا ف䑐䑐ي ع䑐䑐دد معنوی䑐䑐ا اختلف䑐䑐تأن األص䑐䑐ناف  ، لطماط䑐䑐ةل
 ، لنض䑐جف䑐ي الصنف ھجران متأخرا في حین كان ا اإلنتاج يكر فباأللصنف سوبرماریموند أنھ وأظھر ا

 ، للصنف رانی䑐ة ٧٣.٥و باشاللصنف كاظم   ٧.٦تراوح بین ف巴د  بین األصناف نبات /لثمارا وتباین عدد
ل䑐䑐م  ھإال أن䑐䑐 نب䑐䑐ات /كغ䑐䑐م ١.٤٨٤ تش䑐䑐و أعل䑐䑐ى حاص䑐䑐ل كل䑐䑐ي بل䑐䑐غ ف ھ䑐䑐ھنلص䑐䑐الحاص䑐䑐ل الكل䑐䑐ي ف䑐䑐巴د أعط䑐䑐ى ا أم䑐䑐ا

 )٢٠٠١( ش䑐وایح䑐ظ وال .نیرس䑐بلص䑐نفین س䑐وبرماریموند والحاصل الكل䑐ي للنب䑐ات ف䑐ي ا مع یختلف معنویا
ف䑐ي ص䑐فات  اختلف䑐تأنھ䑐ا  ، لع䑐راقتح䑐ت ظ䑐روف ش䑐مال ا االس䑐تھالكیة لطماط䑐ةمن اصنفا  ١٢ عند ت巴ییمھ

أن س䑐䑐اللتي  )٢٠٠١( وب䑐䑐ین داؤد وآخ䑐䑐رون . لكل䑐䑐يا والحاص䑐䑐ل نب䑐䑐ات /لثم䑐䑐ارا ع䑐䑐دد ، مع䑐䑐دل وزن الثم䑐䑐رة
ی䑐䑐ة نس䑐䑐بة مئو وأفض䑐䑐لحاص䑐䑐ل  أعل䑐䑐ى أعطیت䑐䑐ا)  للص䑐䑐نف حمدانی䑐䑐ة ١٦ و لعراق䑐䑐ياللص䑐䑐نف  ١٠( لطماط䑐䑐ةا

الطماط䑐ة  م䑐ن أص䑐ناف ٦ف䑐ي الدراس䑐ة الت䑐ي اش䑐تملت ) ٢٠٠٢(ووجد ایش䑐و  . واد الصلبة الذائبة الكلیةـللم
الجانبی䑐ة،  األف䑐ر熬تفوق في صفات طول النب䑐ات ، ع䑐دد  W-C-156الصنف  نأالمخصصة لالستھالك ، 

، مع䑐دل وزن الثم䑐رة والحاص䑐ل الكل䑐ي للثم䑐ار ف䑐ي موس䑐مي  نب䑐ات/ عدد الثمار  لكل عن巴ود ، األزھارعدد 
 .)TSS(نس䑐بة م䑐ن الم䑐واد الص䑐لبة الذائب䑐ة الكلی䑐ة  أعل䑐ى S-C-1212الص䑐نف  أعط䑐ىالزراعة ، في ح䑐ین 

  ھنال䑐䑐䑐ك أنوف䑐䑐䑐ي ثالث䑐䑐䑐ة مواق䑐䑐䑐ع  أص䑐䑐䑐ناف ٧تھ الت䑐䑐䑐ي تض䑐䑐䑐منت عل䑐䑐䑐ى ف䑐䑐䑐ي دراس䑐䑐䑐) ٢٠٠٨( Scottووج䑐䑐䑐د 
  ٢٠١٠/ ٢١/٦وقبولھ  ٢٢/٣/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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حاص䑐ل كل䑐䑐ي بل䑐䑐غ  أعل䑐䑐ى أعط䑐䑐ى NUN 6385المدروس䑐䑐ة وان الص䑐نف  األص䑐䑐نافاختالف䑐ات معنوی䑐䑐ة ب䑐ین 

   ) .  ٢م٤٢٠٠(  ایكر/طن ٢.٥٥
اني للطماط䑐䑐ة المخصص䑐䑐䑐ة ع䑐䑐دد م䑐䑐䑐ن ھج䑐䑐ن الجی䑐䑐ل الث䑐䑐䑐ص䑐䑐䑐فات ت巴ی䑐䑐یم إل䑐䑐ى تھ䑐䑐دف ھ䑐䑐ذه الدراس䑐䑐䑐ة 

لالستھالك الطازج ح巴لیا في عدد من الص䑐فات الت䑐ي تتعل䑐ق بالحاص䑐ل الكل䑐ي ومكونات䑐ھ م䑐ن خ䑐الل دراس䑐ة 
   .دھوك / بعض التغیرات الوراثیة وتحلیل معامل المسار تحت ظروف المنط巴ة الشمالیة للعراق 

  
  مواد البحث وطرائقھ

ي للطماط䑐䑐ة االس䑐䑐تھالكیة الناتج䑐䑐ة م䑐䑐ن التھج䑐䑐ین م䑐䑐ن الجی䑐䑐ل الث䑐䑐ان اً ھجین䑐䑐 ٢٠اختی䑐䑐ر لھ䑐䑐ذه الدراس䑐䑐ة 
ناعم䑐ة رانی䑐ة ،  -٢حمدانی䑐ة ،  -١( وھ䑐ي  ش䑐ئاالمنمختلف䑐ة  وأجنبی䑐ةمحلی䑐ة  أصناف ٧التبادلي الكامل بین 

 إج䑐راءت䑐م  أنبع䑐د ) ك䑐اظم باش䑐ا  -٧ھج䑐ران ،  -٦،  ھ䑐ھ تش䑐و -٥ س䑐وبر ماریمون䑐د ، -٤،  ٨٢-بیرسن -٣
ف䑐ي ح䑐巴ل بح䑐وث الخض䑐راوات  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ل موس䑐م الزراع䑐ة خ䑐ال األولالتل巴یح الذاتي لھجن الجیل 

بع䑐د تش䑐ربھا بالم䑐اء داخ䑐ل  Jiffy-7 أق䑐راصزرعت الب䑐ذور ف䑐ي .جامعة دھوك / كلیة الزراعة  إلىالتابع 
عملی䑐ة  أجری䑐ت ، الثالث䑐ةوبع䑐د ظھ䑐ور الورق䑐ة الح巴ی巴ی䑐ة  ، ش䑐باطم䑐ن  األخی䑐ر األس䑐بو熬البیت الزج䑐اجي ف䑐ي 

 R.C.B.Dنیس䑐䑐ان باس䑐䑐تخدام تص䑐䑐میم ال巴طاع䑐䑐ات العش䑐䑐وائیة الكامل䑐䑐ة /  ٥الش䑐䑐تل ف䑐䑐ي الح䑐䑐巴ل المس䑐䑐تدیم ف䑐䑐ي 
مت䑐ر ف䑐䑐ي الجھ䑐䑐ة  ١.٦ وأخ䑐䑐رىزرع䑐ت الش䑐䑐تالت عل䑐䑐ى مس䑐اطب، المس䑐䑐افة ب䑐ین مس䑐䑐طبة  .مك䑐䑐رراتوب䑐ثالث 

وق䑐䑐د  . وأخ䑐䑐رىس䑐䑐م ب䑐䑐ین ش䑐䑐تلة  ٣٠مت䑐䑐ر وبمس䑐䑐افة  ٤ف䑐䑐ي الثل䑐䑐ث العل䑐䑐وي منھ䑐䑐ا وبط䑐䑐ول الجنوبی䑐䑐ة للمس䑐䑐طبة 
 الجانبی䑐ة نبات䑐ات واعتب䑐رت النبات䑐ات .٢م١٢.٨٠مس䑐احتھا تین بلغ䑐ت تضمنت الوحدة التجریبیة على مس䑐طب

العملی䑐䑐ات الزراعی䑐䑐ة المختلف䑐䑐ة م䑐䑐ن  أجری䑐䑐ت .ال巴یاس䑐䑐ات والبیان䑐䑐ات م䑐䑐ن النبات䑐䑐ات الوس䑐䑐طیة  أخ䑐䑐ذتحارس䑐䑐ة، 
كم䑐䑐ا متب䑐䑐ع ف䑐䑐ي الح䑐䑐巴ول  اآلف䑐䑐اتوتس䑐䑐مید ومكافح䑐䑐ة  )ین الت䑐䑐راب ح䑐䑐ول النبات䑐䑐اتض䑐䑐تح( تعش䑐䑐یب وتص䑐䑐دیر

نباتات ف䑐ي ك䑐ل وح䑐دة  ٥( النبات الفردي  أساساسات الح巴لیة والمختبریة على نفذت جمیع ال巴ی . اإلنتاجیة
 نب䑐ات، ع䑐دد/الجانبی䑐ة األف䑐ر熬، ع䑐دد )س䑐م(ط䑐ول النب䑐ات : والصفات المدروسة تضمنت م䑐ا ی䑐أتي) تجریبیة 

ثم䑐ار  ١٠ أخ䑐ذتكم䑐ا  .) نب䑐ات/كغ䑐م(، الحاصل الكلي للنبات ) باتن/كغم(، الحاصل المبكر  الثمار للنبات
ی䑐ات الت䑐ي ف䑐ي نوین من كل معاملة ولكل مك䑐رر م䑐ن الجلومتماثلة في النضج والت اإلحجامیا مختلفة عشوائ

 –س䑐بة فیت䑐امین ن ثم اخذ عصیر الثم䑐ار وت䑐م قی䑐اس) غم(علیھا قیاس وزن الثمرة  وأجریت،  قمة الحاصل
C )  م䑐䑐䑐یر  ١٠٠/ ملغ䑐䑐䑐ل عص䑐䑐䑐م ( بغة䑐䑐䑐تخدام ص䑐䑐䑐باس )2,6–dichlorophenol indophenol ( ا䑐䑐䑐كم

䑐䑐يموض䑐䑐ح ف  )A.O.A.C  ،ت  . )١٩٧٠䑐䑐احلل䑐䑐ا  تالبیان䑐䑐ل علیھ䑐䑐ائیاالمتحص䑐䑐ة  إحص䑐䑐میم التجرب䑐䑐ا لتص䑐䑐巴وف
( للم巴ارن䑐ة ب䑐ین المتوس䑐طات % ٥ احتم䑐الاختبار دنكن متعدد الحدود عن䑐د مس䑐توى  إجراءكما تم  .المتبع 

(  ھأوض䑐حت للصفات المدروسة بموجب م䑐ا) R2( رت معامالت التحدیددق . ) ٢٠٠٠الراوي وخلف هللا، 
AL - Bayaty ، ٢٠٠٥  (.  دیر䑐巴ینوتم ت䑐ع  التحس䑐وراثي المتوق䑐ال)GA  ( ع䑐وراثي المتوق䑐ین ال䑐والتحس

  : اآلتیةوف巴ا للمعادالت ) GA( % كنسبة مئویة من متوسط كل صفة 
 GA= I h2 σ ρ  

          ،التوریث بالمعنى الواسع  – h2 ،شدة االنتخاب  - I ،التحسین الوراثي المتوقع  -  GA: حیث أن
σ p – االنحراف المظھري للصفة.  

GA% = 100
..

GA

Υ
- ´  

GA%  ،للصفةالعام الوسط الحسابي  – ..النسبة المئویة للتحسین الوراثي.  
 )١٩٨٢( Ahmadو  Agrawalاعتمدت حدود التحسین الوراثي المتوقع كنسبة مئوی䑐ة حس䑐ب 

Broadsense Heritability 2Hالواسع وقد اعتمدت حدود التوریث بالمعنى  . -(b.s) حسب م䑐ا   

   :اآلتیةضمن الحدود ) ١٩٩٩(ذكره علي 
  . )عالیة( %  ٦٠من  أكثر، )متوسطة(  % ٦٠ -٤٠من ،  )واطئة(  % ٤٠اقل من 

 Phenotypic coefficientلص䑐䑐فات المدروس䑐䑐ة ب䑐䑐ین أزواج اس䑐䑐ب االرتب䑐䑐اط المظھ䑐䑐ري حُ 
correlation   ل䑐ابجمیع االتجاھات ، ثم اجري تحلی䑐ة  تاالرتباط䑐ىالمظھری䑐بابھا إل䑐ر  أس䑐رة وغی䑐المباش

䑐䑐تخدام تحلی䑐䑐رة باس䑐䑐ار  لالمباش䑐䑐ل المس䑐䑐معامPath coefficient analysis  ره䑐䑐䑐ذي ذك䑐䑐الWright  )
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ال䑐䑐䑐ذي یتض䑐䑐من خمس䑐䑐ة متغی䑐䑐䑐رات  جوت䑐䑐䑐م اختی䑐䑐ار النم䑐䑐وذ .) ١٩٨٧( وأورده بالتفص䑐䑐یل ال䑐䑐راوي ) ١٩٢١
) س䑐م(، ط䑐ول النب䑐ات  )نب䑐ات/كغ䑐م(، الحاص䑐ل البك䑐ر  )غ䑐م(، وزن الثم䑐رة  نب䑐ات/دد الثمارع( مست巴لة ھي 

  : وكما یأتي  Matricesر معامل المسار بطری巴ة دوق . )الجانبیة للنبات األفر熬وعدد 
            P = R-1 r  

  :أنحیث 
P   = المباشرة التأثیراتمتجھ.  

R-1  = الممكنة للصفات المدروسة  زواجاألمعكوس مصفوفة معامالت االرتباط بین جمیع.   
 r = متجھ معامالت االرتباط المظھري بین صفة الحاصل الكلي للطماطة والصفات المدروسة.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .حاصل الطماطةرة على ثقة المساریة للصفات المؤمخطط العال :) ١(لشكل ا
  :أنحیث 

           rij  = الصفتین  معامل االرتباط المظھري بینith  وjth .  
           Pi  =  معامل المسار المباشر للصفةith .  

           W  = یة巴العوامل المتب.  
   : اآلتیةحدود معامل المسار ضمن الحدود ) ١٩٧٣( Mishra و Linkaواقترح 

 – ٠.٣٠، ) متوس䑐䑐䑐䑐䑐طة( ٠.٢٩  - ٠.٢٠، ) واطئ䑐䑐䑐䑐䑐ة( ٠.١٩  - ٠.١٠، ) تھم䑐䑐䑐䑐䑐ل( ٠.٠٩  - ٠.٠٠م䑐䑐䑐䑐ن 
  ) . داً جعالیة ( ١.٠٠من  أكثر، ) عالیة( ٠.٩٩

  
  النتائج والمناقشة

أن طول النبات ق䑐د تف䑐اوت معنوی䑐ا ب䑐ین التراكی䑐ب الوراثی䑐ة المدروس䑐ة حی䑐ث ) ١(جدول الیوضح 
اقص䑐ر مع䑐دل لط䑐ول  أعط䑐ى ١×٥الھج䑐ین  أنف䑐ي ح䑐ین  ، ٥×٤سم في الھج䑐ین  ١٤١.٠ إلى طولوصل 

ب䑐ین  أیض䑐االجانبی䑐ة لك䑐ل نب䑐ات ف䑐巴د اختلف䑐ت معنوی䑐ا  األف䑐ر熬ع䑐دد أما بالنسبة لص䑐فة  .سم  ٨٦.٥النبات بلغ 
و  ١٧.٠٠في النب䑐ات بلغ䑐ت  األفر熬معدل لعدد  أعلى ٥×٤و  ٣×٥ نالھجینا وأعطى، التراكیب الوراثیة

 ٦لھج䑐ین ل) نب䑐ات  /ف䑐ر熬  ٨.٥٠٠( لألف䑐ر熬دد كان أق䑐ل ع䑐، بینما  على التوالي فرعا لكل نبات ١٦.٥٠٠
 ، األف䑐䑐ر熬ة ب䑐䑐ین ط䑐䑐ول النب䑐ات وع䑐䑐دد ق䑐ویالح䑐ظ وج䑐䑐ود عال ، األخ䑐䑐رىالھج䑐䑐ن  واختلف䑐ت معنوی䑐䑐ا ع䑐ن ، ٥×

س䑐بب التباین䑐ات ف䑐ي ص䑐فتي ط䑐ول النب䑐ات  نإ . األف䑐ر熬فكلما ازداد طول النبات كانت ھناك زیادة في عدد 
 (جم ھ䑐ذه النتیج䑐ة م䑐ع نت䑐ائج ك䑐ل م䑐ن تنس䑐 .االختالفات الوراثیة ب䑐ین الھج䑐ن  إلى أساسایعود  األفر熬وعدد 

 ایش䑐و ; ٢٠٠١،  وآخ䑐رونداؤد  ; ١٩٩٦،  یط䑐يالحب ; ١٩٨٧ ، Malikو  ; Allam ١٩٨٤،  مطلوب
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وتش䑐یر  .لك䑐ل نب䑐ات  األف䑐ر熬الطماطة اختلفت ف䑐ي ص䑐فات ط䑐ول النب䑐ات وع䑐دد  أصنافمن أن )  ٢٠٠٢، 
غ䑐م  ) ٨٦.٠٠ و ٨٨.٤٥(معدل ل䑐وزن الثم䑐رة  ا اكبرأعطی ٣×٥و  ١×٢ أن الھجینان) ٢(جدول النتائج 

ت معنوی䑐䑐ة اھن䑐䑐اك فروق䑐䑐أن ویالح䑐䑐ظ  . ١×٧م巴ارن䑐䑐ة بأق䑐䑐ل وزن للثم䑐䑐رة ن䑐䑐تج م䑐䑐ن الھج䑐䑐ین عل䑐䑐ى الت䑐䑐والي 
نب䑐ات /ف䑐ي ع䑐دد الثم䑐ار ةالھج䑐ن وج䑐ود فروق䑐ات معنوی䑐 أظھ䑐رتكم䑐ا  .بین الھجن في ھذه الص䑐فة إحصائیة

نبات واختلفت معنویا ع䑐ن الھج䑐ن /ثمرة ٧٣.٩٠ معدل لھذه الصفة بلغت أعلى ٢×٦الھجین  أعطىحیث 
وربم䑐ا یرج䑐ع  . ٧×٥ثم䑐رة ل䑐وحظ ف䑐ي الھج䑐ین  ١٥.٢٥حین أن أقل عدد للثمار في النبات ، في  األخرى

ل䑐ھ عالق䑐䑐ة مباش䑐䑐رة  أنس䑐بب اخ䑐䑐تالف الھج䑐ن ف䑐䑐ي ص䑐䑐فتي وزن الثم䑐رة وع䑐䑐دد الثم䑐ار لك䑐䑐ل نب䑐䑐ات ال䑐ذي یب䑐䑐دو 
 أعط䑐ىحی䑐ث  ، المدروس䑐ةوتف䑐اوت الحاص䑐ل المبك䑐ر معنوی䑐ا ب䑐ین الھج䑐ن  .بالصفات الوراثیة لك䑐ل ص䑐نف 

اق䑐ل حاص䑐ل مبك䑐ر  أنف䑐ي ح䑐ین  نب䑐ات،/ كغ䑐م ) ٠.٨٣٠(كمیة للحاصل المبك䑐ر بلغ䑐ت  أعلى ٤×١الھجین 
 أعل䑐ى ٤×١الھج䑐ین  أعط䑐ىف䑐巴د  تأما الحاصل الكلي للنب䑐ا . ٣×٤نبات نتج من الھجین  / كغم) ٠.٢٧٠(

 إل䑐ىوربم䑐ا یع䑐ود الس䑐بب  .األخ䑐رىنبات الذي اختلف معنویا م䑐ع ب巴ی䑐ة الھج䑐ن /كغم) ٢.١٠٠(حاصل كلي 
نب䑐ات ن䑐تج م䑐ن  / كغ䑐م)  ٠.٦٢١(بینما اقل حاصل كل䑐ي للنب䑐ات  ، وكثیرةثمارا كبیرة  أنتجالھجین ھذا  أن

) ١٧.٥٩٥،  ١٧.٤٩٠(الثمار فتراوحت ب䑐ین  في عصیر C –بالنسبة لصفة فیتامین  أما . ١×٧الھجین 
م䑐ل عص䑐یر ف䑐ي ١٠٠/ملغ䑐م) ٢٦.٦٤٥(و على التوالي  ٤×٦و ٥×٣ ینمل عصیر في الھجین ١٠٠/ملغم
  ت معنوی䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐ة ب䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐ین الھج䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐ن، كم䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐ا یالح䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐ظ وج䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐ود اختالف䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐ا ٣×٢ج䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐䑐ین الھ

  

  .بعض الصفات الخضریة للھجن المدروسة:  )١(جدول ال
  نبات/ االفر熬 الجانبیة  عدد  )سم( طول النبات   الھجن

  د ج    ٩.٠٠ د ج  ٩٢.٥٠  ١×٢
  د ج ب   ٩.٥٠  د   ٨٦.٥  ١×٥
  د ج ب    ٩.٥٠ د- أ ١١٢.٥٠  ١×٧
 د ج ب أ  ١٣.٠٠ أب ١٢٩.٥٠  ٢×٤
  د ج ب  ١١.٥٠  د -أ ١١٧.٠٠  ٢×٦
 ج ب أ  ١٣.٥٠  د -أ ١١٩.٥٠  ٢×٧
  د ج ب  ١١.٠٠ د -أ ١١٤.٠٠  ٣×٢
 د ج ب أ ١٢.٥٠ د -أ ١٠٩.٠٠  ٣×٤
  أ  ١٧.٠٠ د ج ب ١٠١.٠٠  ٣×٥
  د ج ب  ١٠.٥٠ د -أ   ١١١.٥٠  ٤×١
 د ج ب   ٩.٥٠  ج ب أ  ١٢٦.٥٠  ٤×٦
 د ج ب  ١٠.٠٠ ج ب أ ١٢٥.٠٠  ٥×٢
  د ج ب ١١.٠٠  ج ب أ ١٢٦.٠٠  ٥×٣
 أ   ١٦.٥٠ أ    ١٤١.٠٠  ٥×٤
  د ج ب  ٩.٥٠ د ج   ٩٣.٥٠  ٥×٦
 د ج ب  ١٠.٥٠  د- أ  ١١٧.٠٠  ٦×١
 ب أ  ١٤.٠٠  د -أ   ١١١.٠٠  ٦×٣
 د ج ب  ١١.٠٠  د - أ  ١٠٩.٥٠  ٦×٤
 د ج ب  ١١.٥٠  د ج ب  ٩٩.٥٠  ٦×٧
 د ج ب  ١١.٠٠ ج ب أ  ١٢٧.٠٠  ٧×٥

ال توج䑐د بینھ䑐ا فروق䑐ات معنوی䑐ة حس䑐ب اختب䑐ار دنك䑐ن المتع䑐دد الح䑐دود عن䑐د نفس䑐ھا األحرف االبجدی䑐ة ب䑐رك األرقام الت䑐ي تش䑐ت*
  .%٥مستوى احتمال 

  

ولت巴دیر األھمیة النس䑐بیة لك䑐ل ص䑐فة ف䑐ي اختالف䑐ات حاص䑐ل الطماط䑐ة ت䑐م ت䑐巴دیر . المدروسة في ھذه الصفة 
حیث تشیر النت䑐ائج إل䑐ى أن ) ٣جدولال( للصفات المؤثرة على الحاصل في الطماطة  R2معامالت التحدید

نبات و الحاصل المبكر ترجع إلیھا النسبة األكبر من ھ䑐ذه االختالف䑐ات / صفات وزن الثمرة وعدد الثمار 
حیث أن معامل التحدی䑐د المرتف䑐ع للص䑐فات . نبات/بدرجة اكبر من دور طول النبات وعدد األفر熬 الجانبیة

النسبیة كمكون رئیس䑐ي ف䑐ي حاص䑐ل الطماط䑐ة حی䑐ث بلغ䑐ت نس䑐بة الثالث المذكورة أعاله یشیر إلى أھمیتھا 
 ٠.٩٤٧) نب䑐ات/كغ䑐م(نب䑐ات والحاص䑐ل المبك䑐ر/لوزن الثمرة تلیھا ص䑐فتا ع䑐دد الثم䑐ار%  ٠.٩٦٨مساھمتھا 

) ٤(عند ت䑐巴دیر بع䑐ض المع䑐الم الوراثی䑐ة للص䑐فات المدروس䑐ة كم䑐ا موض䑐ح ف䑐ي الج䑐دول . لكال الصفتان % 
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䑐این ف䑐یالحظ وجود مدى واسع من التب ، 熬ر䑐دد األف䑐ات ، ع䑐ول النب䑐ل ط䑐ادیة مث䑐فات االقتص䑐م الص䑐ي معظ
  . C –نبات ، معدل وزن الثمرة ، الحاصل المبكر والكلي للنبات ونسبة فیتامین /عدد الثمار

  
  . ةت الثمریة والحاصل للھجن المدروسبعض الصفا: ) ٢(جدول ال

التراكیب 
  الوراثیة

وزن الثمرة  
  )غم(

الثمار  عدد
  للنبات

المبكر  الحاصل
  )نبات/كغم (

الحاصل الكلي 
  )نبات/ كغم (

 C–نسبة فیتامین
  )عصیرمل ١٠٠/ملغم(

  و - ج ١٩.٦٦٠  ھـ -أ ١.٦٦٠٥  و ھـ ٠.٤٨٠٠ وزح ١٨.٦٥  أ  ٨٨.٤٥٠  ١×٢
  و - ج ١٩.٢٤٠  و ھـ ٠.٨٨٤  و ھـ د ٠.٥٢٦٠  زح ١٧.٧٥ و -  ج ٣٧.١٠٠  ١×٥
  و ١٨.٢٥٥  و  ٠.٦٢١  ز ٠.٢٩٤٥  دح ٢٣.٥٠  ح ١٤.٨٠٠  ١×٧

  و - ج ١٩.٦٢٠  و ھـ ٠.٩٤٤  ز ٠.٢٩٥٠  وزح ٢١.٤٥  زح ٢٤.٨٠٠  ٢×٤
  ب ٢٣.٣٩٠  ج ب أ ١.٩٦٧  ج ب أ ٠.٧٨٠  أ  ٧٣.٩٠  ح-د ٢٧.١٨٠  ٢×٦
  د ج ب ٢١.٨٥٠  د-  أ ١.٨٠١  ج ب أ ٠.٧٨١٠  ب ٥٢.٨٠  ھـ د ج ٣٨.٦٥٠  ٢×٧
  أ ٢٦.٦٤٥  و ھـ ١.٠٤٩  ز ٠.٣٠٩٠  ج ب ٤٣.١٥  زح ١٩.٧٧٥  ٣×٢
  و - ج ٢٠.٤٠٠  و ٠.٨١١  ز ٠.٢٧٠٠  ح-د ٢٦.١٥  وزح ٢٢.٢٢٥  ٣×٤
  ج ب ٢٢.١٥٠  ج ب أ ١.٩٩٨  ج ب أ ٠.٧٦٢٥  ح-د ٢٤.٥٠  أ ٨٦.٢٨٠  ٣×٥
  ھـ - ب ٢١.٤٣٥  أ ٢.١٠٠  أ ٠.٨٣٠٠  ز -د ٢٨.٨٠  أ ٨٣.٣٤٠  ٤×١
  و ١٧.٥٩٥  و-  ج ١.٢٠٢  ز و ٠.٤٨٣٠  و ھـ د ٢٩.٤٠٠  و - ج ٣٦.٥٥٠  ٤×٦
  و ١٨.٠٨٠  و - ب ١.٣٠١  و ھـ ٠.٥١٢٥  د ج ٣٤.٣٥  ز - ج ٣٣.٠٧٠  ٥×٢
  و ١٧.٤٩٠ و ھـ ٠.٩٨٠  ز و ٠.٣٨٢٥  ح- ھـ ٢٢.٠٥  د ج ٤١.٥٥٠  ٥×٣
  و-  ج ١٩.٩٤٠  و-  ج ١.٢٢٣  ھـ د ج ٠.٦٣٢٠  ھـ د ٣٢.٨٠  د  ج ٤١.٦٥٠  ٥×٤
  و ھـ د ١٨.٨٢٥  و ٠.٨١١  ز ٠.٣١١٥  و ھـ د ٢٩.٦٠  ح ز ١٨.٥٠٠  ٥×٦
  و ھـ ١٨.٥٠٣  و - ج ١.٢٠١  د ج ب ٠.٦٧١٥  ح-د ٢٥.٠٥  د ج ٤٢.٣٧٥  ٦×١
  و  ١٧.٧٧٠  و ھـ د ١.١٤٠  ھـ د ٠.٥٩٥٠  ح ١٧.٥٥  ب أ ٨٠.٠٣٠  ٦×٣
  و - ج  ١٩.٨٢٠  ب أ ٢.٠٣٠  ب أ ٠.٨١٨٠  و ھـ د ٢٩.٣٥  ب  ٦٨.٩٠٠  ٦×٤
  و - ج   ٢٠١٦٠  و - أ ١.٣٨٩  و ھـ ٠.٥٠٤٠  ح ١٦.٤٥  أب ٧٧.٨٣٠  ٦×٧
  و ھـ د  ١٨.٨٣٠  و ھـ ٠.٨٧٢  ز ٠.٣٠٩٠  ح ١٥.٢٥  ج ٤٥.٢٠٠  ٧×٥

ال توج䑐د بینھ䑐ا فروق䑐ات معنوی䑐ة حس䑐ب اختب䑐ار دنك䑐ن المتع䑐دد الح䑐دود عن䑐د نفس䑐ھا األحرف االبجدی䑐ة ب䑐األرقام الت䑐ي تش䑐ترك *
 .%٥مستوى احتمال 

  
لص䑐فة وزن % ٤٣.٠٠ إل䑐ىالنب䑐ات طول لصفة % ٦.٩٢تباین بین ) gcv(معامل االختالف الوراثي  نإ

نب䑐䑐ات /، ع䑐䑐دد الثم䑐䑐ار لی䑐䑐ة لص䑐䑐فات وزن الثم䑐䑐رةوكان䑐䑐ت ت䑐䑐巴دیرات التوری䑐䑐ث ب䑐䑐المفھوم الواس䑐䑐ع عا . الثم䑐䑐رة
انخف䑐اض ق䑐یم التب䑐این البیئ䑐ي  إل䑐ى، ویعود ذلك  )٪٨٤، ٪٨٥، ٪٩٠( والحاصل المبكر بلغت على التوالي

 وآخ䑐䑐رون Hegazi إلیھ䑐䑐ام巴ارن䑐䑐ة ب䑐䑐巴یم التب䑐䑐این ال䑐䑐وراثي لھ䑐䑐ا ، وھ䑐䑐ذا یتماش䑐䑐ى م䑐䑐ع نت䑐䑐ائج مش䑐䑐ابھة توص䑐䑐ل 
) ٢٠٠٥( وآخ䑐䑐䑐رون Metwallyو ) ٢٠٠٤( نوآخ䑐䑐䑐روالرس䑐䑐䑐ول  وعب䑐䑐䑐د) ١٩٩٦(والحبیط䑐䑐䑐ي ) ١٩٩٥(
م عالی䑐䑐ة یك䑐䑐ذلك وج䑐䑐دت ق䑐䑐 .نس䑐䑐بة التوری䑐䑐ث ب䑐䑐المعنى الواس䑐䑐ع عالی䑐䑐ة  أنم䑐䑐ن ) ٢٠٠٧( وآخ䑐䑐رون Saeedو

  .) ٢٠٠٨ ،Teli(للتوریث في الباذنجان لصفتي عدد الثمار الكلیة والحاصل 
 ٠.٢٩تراوحت ال䑐巴یم ب䑐ین كنسبة مئویة من متوسط الصفة وعند ت巴دیر التحسین الوراثي المتوقع 

بالنسبة ألعلى تحسین وراثي كنسبة مئویة لمتوس䑐ط الص䑐فة  أما . الثمرةلوزن  ٣٩.١٤و  المبكرللحاصل 
بینم䑐ا اق䑐ل تحس䑐ین  ، للنب䑐ات الثم䑐ارلص䑐فة ع䑐دد  ٧٢.٣٠لص䑐فة مع䑐دل وزن الثم䑐رة ت䑐اله  ٪٨٤.٣٣ف巴د بل䑐غ 

وتتف䑐ق  . C –نب䑐ات ونس䑐بة فیت䑐امین ف䑐ي ص䑐فتي ط䑐ول ال)  ٪ ٩.٣٣ و ٪ ٦.٨٧(وراثي كنسبة مئویة كان 
نس䑐䑐بة تحس䑐䑐ین  أعل䑐䑐ىال䑐䑐ذي حص䑐䑐ل عل䑐䑐ى ) ١٩٧٧( Prasadو  Prasad إلی䑐䑐ھھ䑐䑐ذه النت䑐䑐ائج م䑐䑐ع م䑐䑐ا توص䑐䑐ل 

 熬ا䑐فة ارتف䑐ي ص䑐بة ف䑐ل نس䑐ات واق䑐ار للنب䑐دد الثم䑐اتوراثي في صفة ع䑐ب  .النب䑐ن جان䑐رم䑐ث  أخ䑐ان التوری䑐ف
 أن، حی䑐ث  High genetic gainوراث䑐ي ع䑐الي  لتحص䑐ی إل䑐ىؤدي ی䑐 أنالع䑐الي للص䑐فة ل䑐یس بالض䑐رورة 

ف䑐䑐ي درج䑐ة عالی䑐䑐ة م䑐䑐ن  أس䑐䑐ھمب䑐أن التب䑐䑐این ق䑐د ال䑐巴یم العالی䑐䑐ة للتوری䑐ث والتحس䑐䑐ین ال䑐䑐وراثي تعط䑐ي مؤش䑐䑐ر جی䑐䑐د 
و  Prasad ; ١٩٥٦،  Panse( ، وان االنتخ䑐䑐اب لمث䑐䑐ل ھ䑐䑐ذه الص䑐䑐فة س䑐䑐وف یك䑐䑐ون مفی䑐䑐دا وراثي ال䑐䑐 الت䑐䑐أثیر

Prasad  ،١٩٧٧ (.  بق䑐䑐䑐ا س䑐䑐䑐ارةومم䑐䑐䑐ھ اإلش䑐䑐䑐تال أن إلی䑐䑐䑐ل االخ䑐䑐䑐وراثي معام䑐䑐䑐ف ال)GCV (ان䑐䑐䑐دیره ك䑐䑐䑐巴ت 
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لصفتي وزن  )٧٢.٣٠و  ٨٣.٦٨(ونسبة التحسین الوراثي ) ٨٥و ٩٠(، التوریث ) ٣٨.١١و  ٤٣.٠٠(
 germplasmف䑐䑐ي  اإلض䑐䑐افیةوج䑐䑐ود الجین䑐䑐ات  إل䑐䑐ىالثم䑐䑐رة وع䑐䑐دد الثم䑐䑐ار للنب䑐䑐ات عل䑐䑐ى الت䑐䑐والي مم䑐䑐ا یش䑐䑐یر 

  . )١٩٧٧،  Dhesiو ١٩٦٤وآخرون  Dhesi ; ١٩٥٣،Gotoh(الطماطة 
  
  .رة في حاصل الطماطةثمعامل التحدید للصفات المؤ: ) ٣(جدول ال

  )R2(معامل التحدید   مصادر االختالف
  ٠.٦٧٣  )سم(طول النبات 

  ٠.٧٣٦  نبات/ عدد األفر熬 الجانبیة 
  ٠.٩٤٧  عدد الثمار للنبات

  ٠.٩٦٨  )غم(وزن الثمرة 
  ٠.٩٤٧  )نبات/ كغم (الحاصل المبكر 

  ٠.٧٥٣ C -نسبة فیتامین
  
  .الوراثیة لسبعة صفات في الطماطة بعض المعالم: ) ٤( جدوللا

  المدى  الصفة
)Range (  

متوسط 
  الصفة

)..ў(  

معامل االختالف 
  الوراثي

)GCV(  

التوریث 
2

( . )H b s
  

 التحسین
الوراثي  

)GA(  

  للتحسین% 
  الوراثي

%) (GA  

  
  التباین
  الوراثي
(VG) 

  
  التباین
  البیئي
(VE)  

  ٢٠٢.٤٤٧  ٦١.٧٢٦  ٦.٨٧  ٧.٨٠  ٢٣  ٦.٩٢  ١١٣.٤٥  ١٤١.٠٠-٨٥.٥٠  )سم(لنباتطول ا
  ٤.٠٢١  ٢.٤٨٣  ١٧.٥١  ٢.٠٠  ٣٨  ١٣.٧٥  ١١.٤٥  ١٧.٠٠ -٨.٥٠  عدد األفرع للنبات
  ٢١.٦٢٩  ١٢٣.٢١٠  ٧٢.٣٠  ٢١.٠٦  ٨٥  ٣٨.١١  ٢٩.١٢ ٧٣.٩٠-١٥.٢٥  عدد الثمار للنبات

  ٤٠.٥٩٣  ٣٩٨.٣٨٠  ٨٤.٣٣  ٣٩.١٤  ٩٠  ٤٣.٠٠  ٤٦.٤١  ٨٨.٤٥-١٤.٨٠٠  )غم(وزن الثمرة 
  الحاصل المبكر 

  ٠.٠٠٤٣  ٠.٠٢٤  ٥٥.١٦  ٠.٢٩  ٨٤  ٢٩.٣٩  ٠.٥٣  ٠.٨٣-٠.٢٧  )نبات/ كغم (

  الحاصل الكلي 
  ٠.١٣٥٥  ٠.٠٩٣٨  ٣٠.٦٧  ٠.٤٠  ٤١  ٢٣.٣٠  ١.٣١٣  ٢.١٠-٠.٦٢  )نبات/ كغم (

  ٣.١٢٦  ٢.٠٨٧  ٩.٣٣  ١.٨٧  ٤٠  ٧.١٧  ٢٠.١٢  ٢٦.٦٤-١٧.٤٩  C-نسبة فیتامین

  
نس䑐با واطئ䑐ة للتحس䑐ین  أظھ䑐رت C –صفتي طول النبات ونسبة فیت䑐امین  أن إلى النتائج وأشارت

 .عل䑐ى الت䑐䑐والي ٧.١٧و ٦.٩٢ ب ، ومعام䑐ل االخ䑐䑐تالف ال䑐وراثي لھ䑐ا ق䑐䑐در%  ٩.٣٣و %  ٦.٨٧ال䑐وراثي  
مع䑐امالت االرتب䑐اط ) ٥(ج䑐دول الیب䑐ین  .مفی䑐دل ھذه الصفات یكون ص䑐عبا وغی䑐ر ـاالنتخاب لمث أن إلى إشارة

ص䑐فات الصفات المدروس䑐ة ، ف䑐巴د ارت䑐بط الحاص䑐ل الكل䑐ي للنب䑐ات ارتباط䑐ا مظھری䑐ا ومعنوی䑐ا م䑐ع  أزواجالبسیط بین 
الثم䑐ار وع䑐دد  C - نس䑐بة فیت䑐امین وارتباط䑐ا موجب䑐ا م䑐ع   ،%١عن䑐د مس䑐توى احتم䑐ال وزن الثمرة و الحاصل المبكر

والحاص䑐ل الكل䑐ي لمبك䑐ر ارتباط مظھري ك䑐ان ب䑐ین الحاص䑐ل ا أعلى أنالنتائج  أظھرتكما  .وعدد االفر熬 للنبات 
 -( ببینم䑐ا اق䑐䑐ل ارتب䑐اط ل䑐وحظ ب䑐䑐ین ص䑐فتي ع䑐دد الثم䑐䑐ار للنب䑐ات ووزن الثم䑐رة ق䑐䑐در  ، )٠.٧٨٦(للنب䑐ات بل䑐غ 

 )١٩٨٧(  Malik و  Allamو  )١٩٨٠(،  Singh و Singh وھ䑐䑐ذا ینس䑐䑐جم م䑐䑐ع م䑐䑐ا ذك䑐䑐ره  .)٠.٣٤٧
 إل䑐䑐ى أش䑐䑐اروا، ال䑐䑐ذین  ف䑐䑐ي الباذنج䑐䑐ان  )٢٠٠٨(  Teliو  )٢٠٠٣(  وآخ䑐䑐رون Al-Sahaf وف䑐ي الطماط䑐䑐ة 

 .لثم䑐䑐ار للنب䑐䑐ات ووزن الثم䑐䑐رةم䑐䑐ع ص䑐䑐فتي ع䑐䑐دد اوج䑐䑐ود ارتب䑐䑐اط مظھ䑐䑐ري معن䑐䑐وي وموج䑐䑐ب ب䑐䑐ین الحاص䑐䑐ل 
، بینم䑐ا  C –فیت䑐امین    الثم䑐ار للنب䑐ات ونس䑐بة  االف䑐ر熬 وع䑐دد طول النبات ارتباطا موجبا مع عدد وارتبط

 C –بط䑐䑐ت ص䑐䑐فة نس䑐䑐بة فیت䑐䑐امین ارت .والحاص䑐䑐ل المبك䑐䑐ر ف䑐䑐ي النب䑐䑐ات .الثم䑐䑐رة وزن ك䑐ان االرتب䑐䑐اط س䑐䑐البا م䑐䑐ع
 األف䑐䑐ر熬وموجب䑐䑐ا م䑐䑐ع ص䑐䑐فتي ع䑐䑐دد % ٥عن䑐䑐د مس䑐䑐توى احتم䑐䑐ال  ایجابی䑐䑐ا ومعنوی䑐䑐ا ف䑐䑐巴ط م䑐䑐ع ع䑐䑐دد الثم䑐䑐ار للنب䑐䑐ات

ویالح䑐ظ أن الحاص䑐ل المبك䑐ر ارت䑐بط معنوی䑐ا م䑐ع وزن الثم䑐رة  ف巴ط مع وزن الثم䑐رة والحاصل المبكر للنبات وسالباً 
وبالنس䑐䑐بة  .ع ص䑐䑐فتي ع䑐䑐دد االف䑐䑐ر熬 وع䑐䑐دد الثم䑐䑐ار للنب䑐䑐اتوك䑐䑐ان ارتباط䑐䑐ھ موجب䑐䑐اً ف䑐䑐巴ط م䑐䑐% ٥عن䑐䑐د مس䑐䑐توى احتم䑐䑐ال 

ارتبط䑐ت س䑐لبیا م䑐ع وزن  أنھ䑐ا إالللنب䑐ات  األف䑐ر熬ع䑐دد ولصفة عدد الثمار فكان ارتباطھا موجبا مع الحاصل الكلي 
وك䑐ان % ١عن䑐د مس䑐توى احتم䑐ال أما وزن الثمرة ف䑐巴د ارت䑐بط معنوی䑐ا وموجب䑐ا م䑐ع الحاص䑐ل الكل䑐ي للنب䑐ات  . الثمرة

 لت䑐أثیراتمعامل المسار المظھ䑐ري ل) ٦(جدول الوضح یو  . للنباتا ف巴ط مع صفة عدد الثمار ارتباطھا موجب
االرتب䑐اط الموج䑐ب  أنالمباشرة وغیر المباشرة للصفات المؤثرة على كمیة محصول الطماطة ، ویالح䑐ظ 

ثم䑐ار بین ص䑐فتي الحاص䑐ل وع䑐دد الثم䑐ار ف䑐ي النب䑐ات ھ䑐و نتیج䑐ة الت䑐أثیر المباش䑐ر الموج䑐ب المتوس䑐ط لع䑐دد ال
الت䑐䑐䑐أثیر غی䑐䑐ر المباش䑐䑐ر لص䑐䑐فة الحاص䑐䑐䑐ل المبك䑐䑐ر الموج䑐䑐ب والمتوس䑐䑐䑐ط  إل䑐䑐ى إض䑐䑐افة، ) ٠.٢٩٠٧(والب䑐䑐الغ 

غی䑐ر المباش䑐رة  الت䑐أثیرات أم䑐ا . )٠.٠١٣٢(یع巴بھ التأثیر غیر المباشر الصغیر لطول النب䑐ات ) ٠.١٤٣٢(
) ٠.٥٧٩٠(ة االرتب䑐اط ب䑐ین ص䑐فتي الحاص䑐ل الكل䑐ي ووزن الثم䑐ر أم䑐ا .مھم䑐ةفكانت س䑐البة وغی䑐ر  األخرى
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الت䑐أثیر غی䑐ر  إل䑐ى إض䑐افة) ٠.٤٧٤٨(فیرجع نتیجة للتأثیر المباش䑐ر ل䑐وزن الثم䑐رة الموج䑐ب والع䑐الي الب䑐الغ 
غی䑐䑐ر المباش䑐䑐رة ع䑐䑐ن طری䑐䑐ق  الت䑐䑐أثیرات م䑐䑐ابین) ٠.٢٣٣٧(المباش䑐䑐ر الموج䑐䑐ب ع䑐䑐ن طری䑐䑐ق الحاص䑐䑐ل المبك䑐䑐ر 

الموج䑐䑐ب ذو المعنوی䑐䑐ة االرتب䑐䑐اط  أنویالح䑐䑐ظ  .الس䑐䑐البوف䑐䑐ي االتج䑐䑐اه  أھمی䑐䑐ةفلیس䑐䑐ت ذات  األخ䑐䑐رىالص䑐䑐فات 
المباش䑐䑐ر للحاص䑐䑐ل المبك䑐䑐ر  الت䑐䑐أثیرھ䑐䑐و نتیج䑐䑐ة ) ٠.٧٨٦٠(العالی䑐䑐ة ب䑐䑐ین الحاص䑐䑐ل الكل䑐䑐ي والحاص䑐䑐ل المبك䑐䑐ر 

غی䑐䑐ر المباش䑐䑐ر ل䑐䑐وزن الثم䑐䑐رة ف䑐䑐ي النب䑐䑐ات  الت䑐䑐أثیر إل䑐䑐ى أیض䑐䑐ایع䑐䑐ود  األكب䑐䑐ر والت䑐䑐أثیر) ٠.٤٣٥٢(للنب䑐䑐ات 
ن االرتب䑐اط البس䑐یط ب䑐ین الحاص䑐ل وك䑐ا .) ٠.٠٩٥٧(غی䑐ر المباش䑐ر لع䑐دد الثم䑐ار  الت䑐أثیریع巴بھ ) ٠.٢٥٥٠(

 أم䑐ا ،) ٠.٠٦٢١(التأثیر المباشر لطول النب䑐ات  إلىواغلبھ یعود ) ٠.٠٠٦٠(وطول النبات قلیال وموجبا 
العالق䑐ة ب䑐ین ص䑐فتي الحاص䑐ل الكل䑐ي  أم䑐ا.مھم䑐ةفكان䑐ت س䑐البة وغی䑐ر  األخرىغیر المباشرة  التأثیراتب巴یة 

غی䑐䑐ر المباش䑐䑐رة للحاص䑐䑐ل  الت䑐䑐أثیراتوھ䑐䑐ي نتیج䑐䑐ة ) ٠.١٩٩٠(ف䑐䑐ي النب䑐䑐ات ف䑐䑐巴د كان䑐䑐ت موجب䑐䑐ة  األف䑐䑐ر熬وع䑐䑐دد 
غی䑐䑐ر المباش䑐䑐ر لع䑐䑐دد  الت䑐䑐أثیرث䑐䑐م ) ٠.٠٦٢٢(غی䑐䑐ر المباش䑐䑐ر ل䑐䑐وزن الثم䑐䑐رة  الت䑐䑐أثیریع巴ب䑐䑐ھ ) ٠.١٤٧٥(المبك䑐䑐ر 
 .)٠.٠٠٨٥( طفیف䑐اً ف䑐巴د ك䑐ان  األفر熬غیر المباشر لطول النبات على عدد  التأثیر أما ، )٠.٠٤١٣(الثمار 

مك䑐ون  تعتب䑐رمعامل ارتباط مع الحاصل  أعلىالحاصل المبكر التي لھا  صفة أن أعالهما ذكر ویستنتج م
غی䑐ر المباش䑐رة الموجب䑐ة  وتأثیراتھ䑐االمباش䑐ر  تأثیرھ䑐اللحاصل الكلي في الطماطة وذلك م䑐ن خ䑐الل  أساسي

 أنظھ䑐ر كم䑐ا  .وع䑐دد الثم䑐ار للنب䑐ات  األف䑐ر熬على حاصل الطماطة عن طریق صفات وزن الثمرة وعدد 
م䑐䑐ن ب巴ی䑐䑐ة الص䑐䑐فات  أعل䑐䑐ىمباش䑐䑐رة مھم䑐䑐ة ف䑐䑐ي الحاص䑐䑐ل  ت䑐䑐أثیراتوع䑐䑐دد الثم䑐䑐ار للنب䑐䑐ات لص䑐䑐فتي وزن الثم䑐䑐رة 

  . األخرى
  

  .المظھري بین الصفات المدروسةمعامالت االرتباط : ) ٥(جدول ال

  الصفات
الحاصل 

  الكلي للنبات
  )نبات/ كغم (

عدد 
熬األفر  

وزن 
الثمرة 

  )غم(

عدد الثمار 
  للنبات

الحاصل 
  المبكر

  )نبات/كغم(

  نسبة
  C-امینفیت

  ٠.٠٢٥  ٠.٠٢٥ -  ٠.٢١٣  ٠.٢٠٨ -  ٠.١٣٧  ٠.٠٠٥  )سم(طول النبات 
    ٠.١٩٣  ٠.٥٤١ *  ٠.٠٢١ -  ٠.٠٢٥  ٠.٣٨٧  C–نسبة فیتامین

الحاصل المبكر 
  )نبات/كغم(للنبات 

**٠.٣٢٩  ٠.٥٣٧*  ٠.٣٣٩  ٠.٧٨٦      

        ٠.٣٤٧ -  ٠.١٤٢  ٠.٣٦٢  عدد الثمار للنبات
          ٠.١٣١  ٠.٥٧٩ **  )غم(وزن الثمرة 

熬٠.١٩٩  عدد األفر            

  .على التوالي% ١و  % ٥معنویة عند مستوى احتمال  **و  *
  
  .المؤثرة على الحاصل الكلي في نبات الطماطة  المظھري للصفاتتحلیل معامل المسار : ) ٦( جدولال

  قیم معامل المسار  الرمز  المكونات على الحاصل تأثیرات
      في الحاصل الثمار عدد تأثیر  -١

 ٠.٢٩٠٧ PO1  المباشر أثیرالت
  ٠.٠١٣٢ R12   PO2  غیر المباشر لطول النبات التأثیر
  ٠.٠١٣١ -  R13   PO3  األفر熬 غیر المباشر لعدد التأثیر
  ٠.١٦٤٨ -  R14  PO4  غیر المباشر لوزن الثمرة التأثیر
  ٠.١٤٣٢  R15   PO5  غیر المباشر للحاصل المبكر التأثیر

  ٠.٠٩٢٨  C R16  PO6 –ین غیر المباشر لفیتام التأثیر
 熬الكلي التأثیرمجمو  R1 y  ٠.٣٦٢٠  

  
  )٦(جدول للتابع 

      وزن الثمرة في الحاصل تأثیر  -٢
 ٠.٤٧٤٨ PO2  المباشر التأثیر

  ٠.٠١٢٩ - R21   PO1  غیر المباشر لطول النبات التأثیر
  ٠.٠١٢١ -  R23   PO3  األفر熬 غیر المباشر لعدد التأثیر
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  ٠.١٠٠٩ -  R24    PO4  اشر لعدد الثمارغیر المب التأثیر
  ٠.٢٣٣٧  R25   PO5  غیر المباشر للحاصل المبكر التأثیر

  ٠.٠٠٣٦ -  C  R26   PO6 –غیر المباشر لفیتامین  التأثیر
 熬الكلي التأثیرمجمو  R2 y  ٠.٥٧٩٠  

      

 يالمبكر فالحاصل  تأثیر  -٣
      الحاصل

  ٠.٤٣٥٢ PO3  المباشر التأثیر
  ٠.٠٠١٦ - R31   PO1  ر المباشر لطول النباتغی التأثیر
  ٠.٠٣١٤  -  R32   PO2  األفر熬 غیر المباشر لعدد التأثیر
  ٠.٠٩٥٧  R34   PO4  ارالثم لعددغیر المباشر  التأثیر
  ٠.٢٥٥٠  R35   PO5  لوزن الثمرةغیر المباشر  التأثیر
  ٠.٠٣٣١  C  R36   PO6 –غیر المباشر لفیتامین  التأثیر

  ٠.٧٨٦٠  R3 y  ثیرالكليمجمو熬 التا
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ABSTRACT 
This study comprised 20 F2-hybrids of tomato arranged in RCBD 

experiment with three replications to determine the most important traits which 
affect on tomato yield to be used as a selection index in tomato breeding 
programs. The studied traits were, number of fruits / plant, average fruit weight 
(g), early and total yield (kg/plant), plant height (cm) and number of branches 
per plant. The results showed existence of variation in most yield components, 
vegetative and qualitative studied traits. The total yield /plant had a highly 

  قیم معامل المسار  الرمز  تأثیرات المكونات على الحاصل
      تأثیر طول النبات في الحاصل  -٤

  ٠.٠٦٢١  PO4  التأثیر المباشر
熬التأثیر غیر المباشر لعدد األفر  R41   PO1 - ٠.٠١٢٧  
  ٠.٠٦١٩ -  R42   PO2  التأثیر غیر المباشر لعدد الثمار

  ٠.٠٩٨٨ -  R43  PO3  باشر لوزن الثمرةالتأثیر غیر الم
  ٠.٠٠٤٣ - R45  PO5  التأثیر غیر المباشر للحاصل المبكر

  ٠.٠٠٤٣  C R46  PO6 –التأثیر غیر المباشر لفیتامین 
 熬الكلي التأثیرمجمو  R4  y  ٠.٠٠٦٠  

      
      تأثیر عدد األفر熬 في الحاصل  -٥

  ٠.٠٩٢٦ -  PO5  التأثیر المباشر
  ٠.٠٠٨٥  R51   PO1  باشر لطول النباتالتأثیر غیر الم

  ٠.٠٤١٣  R52   PO2  التأثیر غیر المباشر لعدد الثمار
  ٠.٠٦٢٢ R53   PO3  التأثیر غیر المباشر لوزن الثمرة

  ٠.١٤٧٥  R54    PO4  التأثیر غیر المباشر للحاصل المبكر
  ٠.٠٣٢١  C  R56    PO6 –التأثیر غیر المباشر لفیتامین 

  ٠.١٩٩٠ R5  y  كليمجمو熬 التأثیر ال
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positive and significant correlation with each of the early yield, average fruit 
weight. Which had positive direct effects on the total yield. whereas, the early 
yield had positive indirect effects on the tomato plant yield through fruit 
weight, no. of branches  /plant and no. of fruits /plant. 
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