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 بهدف تقييم بعض مؤشرات.3102-3102 ابو غريب لمموسم الزراعي-  قسم البستنة وهندسة الحدائق- اجري البحث في كمية الزراعة

 اظهرت النتائج وجود فروق.النمو الخضري والحاصل وتقدير بعض المعممات الوراثية ألربعة طوافر في الطماطة تمثل الجيل السادس

 الذي انخفض في االرتفاعM6-3  سم مقارنة بالطافر322  معنويا في ارتفاع النبات اذ بمغتM6-2 معنوية بين الطوافر اذ تفوق الطافر

 معنويا في زيادةM6-3  في حين تفوق الطافر، عنقود02  في زيادة عدد العناقيد الزهرية لتبمغM6-2  سم بينما تفوق الطافر021 الى
 الذي انخفض فيه معدلM6-2 نبات بالتتابع مقارنة بالطافر. كغم7.07 غم و032.9 معدل وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد لتبمغ
 اظهرت النتائج ايضا ارتفاع مكونات التباين الوراثي في.نبات بالتتابع.  كغم2.28 غم و79.21 وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد الى
.ارتفاع النبات ومعدل وزن الثمرة وارتفاع نسبة التوريث بالمعنى الواسع في ارتفاع النبات وعدد العناقيد ومعدل وزن الثمرة وحاصل النبات

 والمجموعةM6-4  وM6-3 ويشير التحميل العنقودي الى توزع الطوافر االربعة في مجموعتين ضمت المجموعة االولى الطافرين

 هذا التحميل يعكس تقارب طافري المجموعة االولى و ايضا تقارب طافري المجموعة الثانيةM6-2  وM6-1 الثانية ضمت الطافرين
.وكذلك يوضح التباعد بين المجموعتين
. انًؼهًبث انىراثٍت، يؤشراث انحبصم، يؤشراث انًُى انخضري،ً انبؼذ انىراث:كهًبث يفتبحٍت
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ABSTRACT
The study was conducted at the fields of the Department of Horticulture and Landscape Gardening,
College of Agriculture, University of Baghdad " Abu Ghraib" during the growing seasons 2013-2014
to Evaluate the Vegetative growth , yield traits and genetic parameter of some tomato mutants.
Results showed significantly increased of plant height in M6-2 mutant 245cm in Comparison with M63 130 cm . M6-4 mutant significantly increasing of floral clusters 13 . Mutant M6-3 showed
significantly increasing the average of, fruit weight 125.9g and plant yield 7.17 kg.plant -1 as
comparison with M6-2 which showed decreasing of average of fruit weight and plant yield 79.40g and
4.38 kg.plant-1 respectively. Also results showed the highest Genetic variation components in plant
height and average of fruit weight. The highest percentage of heritability in the broad sense plant
height, floral clusters and average of fruit weight Analysis Hierarchical clustering showed that mutant
was distributed in two groups the first group included mutants with M6-3 and M6-4 , while the second
group included mutants M6-2 and M6-1.
Keywords: genetic diversity , vegetative traits, yield traits ,genetic parameter
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 INCA-9-1باستخدام اشعة كاما كوبمت  60اذ تم انتخاب

المقدمة

اربعة خطوط وراثية في الطماطة

تنتمي الطماطة ()Lycopersicon esculantum .Mill

مرتفعة الحاصل تحت

ظروف نقص الماء الجاىز وتفوقت عمى االبوين بنسبة 100

لمعائمة الباذنجانية  Solanaceaeوىي العائمة الثالثة بعد

%وامتازت ايضا بمواصفات نوعية مشابية وافضل من

الحشائش والبقوليات من حيث االىمية االقتصادية وتعد

االبوين .و جد الجبوري ( )3حدوث تغايرات وراثية في نبات

الطماطة ثاني محصول اقتصادي من بين الخضر بعد

الطماطة ناتجة من التداخل بين المطفر الفيزيائي (الصعق

البطاطا .يعد الجنس  Lycopersiconاالصغر بين اجناس

الكيربائي) بشدة  6امبير والمطفر الكيميائي (الصوديوم ازايد)

العائمة الباذنجانية ) (7و تزرع الطماطة عمى نطاق واسع في

بتركيز  2ممي مولر اذ ساىمت ىذه المعاممة في انتخاب

الحقول المكشوفة والمحمية .لذا حضي محصول الطماطة

خطوط وراثية طافرة

عمى اىتمام العديد من الباحثين في مجال تربية وتحسين

ميمة امتازت بزيادة حاصل النبات

الواحد الى  1.53كغم تحت مستوى ممحي لمياه الري بمغ 8

النبات عن طريق استنباط اصناف وسالالت وىجن مختمفة

.1-

من الطماطة و استغالل التنوع الوراثي الطبيعي الموجود بين

ديسي سيمنز م

ميمة في تحسين المحاصيل الزراعية اال وىي استحداث

السادس من نباتات الطماطة اضافة الى تقدير التباينات

التغايرات الوراثية بواسطة المطفرات الفيزيائية المتمثمة بأشعة

الوراثية والبيئية والمظيرية ودرجة التوريث ومعامل التباين

 Xواشعة كاما واالشعة النيترونية السريعة fast-neutron

الوراثي والمظيري كذلك تقدير التباعد الوراثي باجراء التحميل

) )irradiationوغيرىا من المطفرات الفيزيائية والمطفرات

التجميعي اليرمي لالستفادة من ىذه المؤشرات في برامج

االصناف واألنواع المزروعة والبرية .اال انو توجد استراتيجية

تيدف الدراسة الحالية الى تقييم بعض

صفات النمو والحاصل لبعض طوافر الجيل االشعاعي

تربية وتحسين النبات الحقا.

الكيميائية منيا داي اثيل سمفيت  DESواثيل مثيل سمفونيت
 EMSو الصوديوم ازايد NaN3فضال عن الطرائق الحديثة

المواد وطرائق العمل

لميندسة الوراثية ومنيا طريقة نقل الحامض النووي T-DNA

اجريت التجربة في وحدة البيوت البالستيكية التابعة لقسم

وىذه جميعيا تستخدم لتوليد تباينات وراثية مبتكرة (جديدة )

البستنة وىندسة الحدائق  -كمية الزراعة  -جامعة بغداد لتقييم

ليا قيمة ميمة وخاصة في المحاصيل ذات التباين الوراثي

اربع طوافر تمثل الجيل السادس ( )M6من الطماطة

المحدود ( 10و 11و 13و .)16تمتمك االصناف الطافرة

والمنتجة من تعريض صنف الطماطة سوبر ماريموند(محدود

النبات النتاج تراكيب وراثية جديدة ( .)15تعد الطماطة من

(مصدر االشعاع كوبمت  .)60وقد رمز ليا  M6-1و M6-

المحاصيل التي تستجيب لمتطفير والسيما في الجرع الواطئة

 2و  M6-3و  .M6-4زرعت الشتالت النشطة في البيت

النمو) الى اشعة كاما بجرعة مقدارىا  20كيمو راد من

معمومات وراثية ميمة تضيف تنوعا وراثياً يجذب اىتمام مربي

من اشعة كاما مثل الجرع  20و 30كيموراد والتي بدورىا

البالستيكي بتاريخ  2014/ 11/ 15الذي تبمغ مساحتو 180

تحدث طفرات ايجابية اكثر من الطفرات السمبية ( .)2وجد
 Sikderواخرون( )17ارتفاع معدل تردد الطفرات mutation

متر مربع حيث قسم البيت الى ثالث مساطب عرض
المسطبة  50سم و المسافة بينيما  1متر وزرعت الطوافر

 frequencyعند معاممة بذور الطماطة بأشعة كاما مقارنة

عمى جيتي المسطبة و المسافة بين نبات واخر  40سم .تم

بالمطفر الكيمياوي  EMSاذ بمغت  % 4.33و % 3.19

تربية نباتات طوافر الطماطة عمى ساق واحد واجريت

بالتتابع والحظ  Adamuو  )1( Aliyuعند تعريض ثالثة
اصناف من الطماطة لممطفر الكيميائي صوديوم ازايد بتركيز

عمميات الخدمة واضافة االسمدة حسب التوصيات و نفذت

التجربة

 1و  2و  4ممي مولر وجود انخفاض في نسبة االنبات

 Randomized Complete Block Designبواقع اربعة

وارتفاع الشتالت وعدد االوراق في الشتمة وحاصل النبات مع

ارتفاع تركيز الصوديوم ازايد .استطاع

وفق

تصميم

القطاعات

الكاممة

المعشاة

طوافر وبثالث مكررات ( 12وحدة تجريبية) كل وحدة تجريبية

 Gonzalezو

تحتوي عمى  10نبات وقورنت المتوسطات حسب اختبار

اخرون( )8استحثاث تغاير وراثي في صنف الطماطة
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اقل فرق معنوي( )LSDعند مستوى احتمال .)5( %5

حيث ان = Mse :متوسط المربعات لمخطأ التجريبي ،
 MSgمتوسط المربعات لمطوافر

الصفات المقاسة:
اوال .مؤشرات النمو الخضري والحاصل:

 .2نسبة التوريث بالمعنى الواسع
%h² b.s = ( σ²G ⁄ σ²P) * 100
 .2نسبة معامل االختالف الوراثي

تم أجراء ىذه

القياسات بعد اخر جنية وقد اختيرت  5نباتات من كل وحدة
تجريبية.

σ²G / x¯ * 100

.0ارتفاع النبات (سم) :تم قياسو من منطقة اتصال الساق

= %G.C.V

 % .6معامل االختالف المظهري

بالتربة الى القمة النامية لمساق الرئيس لمنبات بواسطة شريط

%P.C.V = 100

* ¯σ²P / x

متري.

 .7التحميل العنقودي اجري من طريق تحميل متوسط

 .3قطر الساق ( ممم ) :تم قياس قطر الساق بعد اول عقدة

الصفات المقاسة بأستخدام برنامج  SPSSالصدار . 16

بوساطة (القدمة )

النتائج والمناقشة

 .2عدد العناقيد الزهرية في النبات.

يشير جدول  1الى تفوق الطافر  M6-2معنويا في ارتفاع

 .2عدد الثمار ( ثمرة .نبات ˉ : )¹تم حساب عدد الثمار

النبات اذ بمغ  245سم مقارنة بالطافر  M6-3الذي بمغ

التراكمي لنباتات الوحدة التجريبية ولكل جنية وقسم عمى عدد

ارتفاعو  130سم اما قطر الساق فمم يكن ىناك فرق معنوي

النباتات.

بين الطوافر ويالحظ من نفس الجدول تفوق الطافر M6-2

 .2وزن الثمرة (غم) :اخذ حاصل الجنيات التراكمي وقسم

في زيادة عدد العناقيد الزىرية والتي بمغت  13عنقود مقارنة

عمى عدد الثمار التراكمي.

بالطافر  M6-3الذي اعطى  6.53عنقود اما في الحاصل

 .6حاصل النبات الواحد ( كغم .نبات ˉ : ) ¹تم حسابو بأخذ

ومكوناتو فقد تفوق الطافر  M6-3في زيادة عدد الثمار

حاصل الوحدة التجريبية التراكمي وقسم عمى عدد النباتات .

وحاصل النبات الواحد اذ بمغت  57ثمرة نبات و  7.17كغم

ثانيا .المعالم الوراثية  :قدرت حسب  BurtonوDe Vane

.نبات بالتتابع ،في حين انخفضت عدد الثمار في الطافر

( )4

 M6-1لتبمغ  39.90ثمرة .نبات وانخفض حاصل النبات

MSg  MSe
 . 0التباين الوراثي
r
. 3التباين البيئي σ²e = MSe

= σ²g

في الطافر  M6-2الى  4.38كغم نبات بالتتابع وتفوق
الطافر M6-1في رفع وزن الثمرة الى  136.60غم مقارنة

 . 2التباين المظهري σ²p = σ²g + σ²e

بالطافر  M6-2الذي انخفض في وزن الثمرة الى 79.40
غم.

جدول  .0مؤشرات النمو الخضري والحاصل لبعض طوافر الجيل السادس لمطماطة مكونات التباين الوراثي.
ارتفبع انُببث
(ضى )

لطر انطبق
انرئٍص
(يهى)

ػذد
انؼُبلٍذ
انسهرٌت

ػذد انثًبر
(ثًرةَ.ببث)

يؤشراث
انذراضت
انتراكٍب
انىراثٍت
M6-1

236

18.00

12.00

39.90

136.60

5.42

M6-2

245

17.50

13.00

55.40

79.40

4.38

M6-3

130

17.50

6.53

57.00

125.90

7.17

M6-4

135

20.00

7.00

49.70

102.50

5.09

LSD 5%

20.150

N.S

1.183

12.570

10.670

0.840
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تشيرىذه النتائج الى الدور الفعال الذي تسببو الطفرات عن

المظيري اذ بمغ لمصفتين اعاله

طريق احداث التغايرات الوراثية الفعالة والميمة في النباتات

بالتتابع اما مايخص النسبة المئوية لمتوريث بالمعنى الواسع

وانتقاليا الى االجيال االحقة ومنيا الطماطة والسيما عند

فقد ارتفعت في ارتفاع النبات و عدد العناقيد الزىرية و وزن

استخدام الجرع المناسبة اذ يالحظ جميا التغاير الوراثي في

الثمرة وحاصل النبات لتصل الى  %97.43و%96.92

مؤشرات النمو الخضري او مؤشرات الحاصل المقاسة وىذا

و%95.73و  %88.43بالتتابع ويشير نفس الجدول الى

التغاير الوراثي والذي يعد الحجر االساس في برامج تربية

الثمرة اذ بمغت  %454.84و  %239.82بالتتابع وكذلك

وتحسين المحاصيل الزراعية اذ يالحظ من الجدول تمايز

الحال لمعامل االختالف المظيري حيث بمغت %460.80

الطافرين  M6-1و  M6-2الذان يعتبران من التراكيب الوراثية

و %245.11في ارتفاع النبات و وزن الثمرة بالتتابع  .اكدت

يعود الى دور المطفر الفيزيائي (اشعة كاما) في احداث

غير محدودة النمو

بينما الطافرين

 3962.13و667.48

ارتفاع معامل االختالف الوراثي في ارتفاع النبات و وزن

االبحاث الى الدور الذي تمعبو المطفرات الفيزيائية والكيميائية

 M6-3و M6-4

يعتبران من التراكيب الوراثية شبو محدودة النمو بينما كان

في احداث مدى واسع من االختالف و التباين الوراثي

سوبر ماريموند من

والمظيري لنباتات الطماطة والذي يسيم في تحديد الصفات

االصناف محدودة النمو .يالحظ من جدول  2ارتفاع مكونات

التي يمكن االعتماد عمييا في االنتخاب خاصة في صفات

التباين الوراثي في صفة ارتفاع النبات و وزن الثمرة اذ بمغت

ارتفاع النبات وعدد العناقيد ومتوسط وزن الثمرة وىذا يتفق

االب (االصل ) ليما ىو الصنف

مع (  3و 11و12و.)14

 3860.33و 638.97بالتتابع وكذلك الحال في التباين

جدول  . 3مكونات التباين الوراثي والبيئي والمظهري ودرجة التوريث ومعامل االختالف لبعض صفات طوافر الجيل السادس
ارتفبع انُببث
(ضى )
انتببٌٍ انىراثً
انتببٌٍ انبٍئً
انتببٌٍ انًظهري
َطبت انتىرٌث ببنًؼُى انىاضغ
يؼبيم اانتببٌٍ انىراثً
يؼبيم اانتببٌٍ انًظهري
التحميل العنقودي

3860.33
101.8
3962.13
97.43
454.84
460.80

لمطماطة.
ػذد
لطر انطبق
انؼُبلٍذ انسهرٌت
(يهى)

0
5.08
5.08
0
0
52.78

ػذد انثًبر
(ثًرةَ/ببث)

يؼذل وزٌ
انثًرة (غى)

حبصم انُببث
(كغى )

1.35
638.97
47.18
11.04
0.18
28.51
39.58
0.35
1.53
667.48
86.76
11.39
88.43
95.73
54.38
96.92
49.47
239.82
96.66
107.09
52.60
245.11
131.08
108.77
عمى طوافر ذات نمو خضري غير محدود النمو كما في
الطافر  M6-1و  M6-2اذ وصل ارتفاعيما الى اكثر من

يعد التحميل العنقودي احد المؤشرات االحصائية التي يمكن

مترين وبمغ عدد العناقيد عمى الساق الرئيس  12و 13عنقود

من طريق توزيع التراكيب الوراثية حسب صفاتيا ومن ثم

وىذا يؤىميا لمزراعة المحمية كأصناف نقية وليست ىجينة.

معرفة درجة التباين الوراثي ودرجة القرابة الوراثية(  6و) 9

امكانية ادخال ىذه الطوافر في برامج تربية بالتيجين

ونالحظ من الشكل  1تقارب الطافر  M6-3مع الطافر

لمحصول عمى تراكيب وراثية جديدة.

 M6-4بمعزل عن الطافر  M6-1واظير الطافر M6-2
بعد وراثي عن الطوافر االخرى نستنتج من البحث الحصول

Rescaled Distance Cluster Combine
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