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  المستخلص
 –كلیة الزراعة  –قسم البستنة وھندسة الحدائق  –في حقل الخضراوات  التجربةنفذت 

و  2012نفذت في الموسمین الربیعیین و التھجینات  وتضمنت جانبین االول ھوجامعة بغداد ، 

الجانب الثاني  وبثالث مكررات أما  RCBDإلجراء التضریبات ومقارنتھا ضمن تصمیم  2013

تحت مستویات مختلفة من  وھجن القیاس F1لالختبار اباء ونسل ا 2013في الموسم الربیعي  فنفذ

  ات وكانت أھم النتائج كما یأتي : بثالث مكرر Split Plot Designضمن تصمیم  الري ونفذ

   قوة الھجین وقابلیتي االئتالف والمعلمات الوراثیة لألباء وھجنھا :نتائج 

  منھا وھجن القیاس  الناتجةوجود فروق معنویة بین االباء وھجن الجیل االول

في حاصل النبات   P1التجاریة في المؤشرات المقاسة جمیعھا ، اذ تمیز االب

          ) واالنتاج الكلي 1-طن.ھكتار 27.89لحاصل المبكر (كغم) وا 7.41(

 H1في مؤشرات التبكیر ، وتفوق الھجین  P3) وتمیز االب 1-طن.ھكتار 49.40(

          كغم) والحاصل المبكر  8.81في أغلب المؤشرات المقاسة ومنھا حاصل النبات (

 H4) تلیھ في ذلك الھجن 1-طن.ھكتار 58.70) واالنتاج الكلي (1-طن.ھكتار 35.0(

كغم) فضال عن تمیزھا في مؤشرات 8.33( H2كغم) و 8.38( H3كغم) و8.39(

 في مؤشرات التبكیر . H4وH3جودة الثمار وتمیز الھجینین 

  قوة ھجین معنویة وباالتجاه المرغوب في اغلب المؤشرات  الناتجةاظھرت الھجن

نویة في الحاصل بقوة ھجین مع H5وH4وH2وH1المقاسة وتمیزت الھجن 

 ومكوناتھ مما یدل على انھا ھجن واعدة . 

  أظھر تحلیل التأثیر االئتالفي العام أن االبوینP1وP2  وبشكل ً ھما أكثر االباء توافقا

 مؤشرات الدراسة .  وألغلبمعنوي 

  أظھرت أغلب الھجن التبادلیة والھجن العكسیة قدرة ائتالفیة خاصة معنویة وباالتجاه

 اغلب مؤشرات الدراسة . المرغوب في 

  الجیني غیر المضیف في حین كان  محكومة بالفعلكانت اغلب المؤشرات المقاسة

قطر الثمرة وسمك اللب تحت سیطرة الفعل الجیني المضیف ، مما یمكن مربي 

 النبات من اتباع طریقة التربیة المناسبة في تحسین ھذه المؤشرات .



 ب 

  مؤشرات الھجن التبادلیة والعكسیة ، أما  ألغلبنسبة التوریث الواسع كانت مرتفعة

نسبة التوریث بالمعنى الضیق كانت قلیلة في أغلب مؤشرات الھجن التبادلیة 

 ومرتفعة في أغلب مؤشرات الھجن العكسیة . 

  

   مقارنة االباء وھجنھا وھجن القیاس تحت مستویات ري مختلفةنتائج 

  بإعطاء فاد من الماء الجاھز)% استن20( % ري80تمیزت المعاملة بالمستوى 

 6.75اعلى المتوسطات في اغلب المؤشرات المقاسة ومن ضمنھا حاصل النبات (

) 1-طن.ھكتار 44.98) واالنتاج الكلي (1-طن.ھكتار 23.63كغم) والحاصل المبكر (

في مؤشرات  % استنفاد من الماء الجاھز)60( ري  %40في حین تفوق المستوى 

 التبكیر والسكریات الكلیة ونسبة المواد الصلبة الذائبة .

  تمیزت الھجن المستنبطة بكفاءتھا باالستفادة من میاه الري المقننة إذ تفوقت على

أعلى القیم  H5وH2وH1اباءھا وعلى ھجن القیاس في الحاصل إذ أعطت الھجن 

 ى التتابع . عل 1-كغم.نبات 7.00و  7.27و  7.82في الحاصل بلغت 

  تمیز الھجینH1  استنفاد من 40( %60% والمستوى 80عند مستوى الري %

كغم على التتابع  8.24كغم و 8.81باعطاءه اعلى حاصل للنبات بلغ  الماء الجاھز)

 % 60مما یعني امكانیة زراعة ھذا الھجین تحت مستوى ري 

  بمستویات   3-غم.مك 11.96و  11.39و  9.39بلغت كفاءة استعمال الماء الحقلي

% بالتتابع ، كما كانت أعلى قیمة لكفاءة استعمال الماء 80% و 60% و 40الري 

 13.82و  14.86وبقیم ( H2والھجین  H1الحقلي للتراكیب الوراثیة عند الھجین 

أعلى قیمة  H1% والھجین 60) بالتتابع فیما حقق التداخل عند المستوى 3-كغم.م

 ) .3-كغم.م 15.74قلي إذ بلغت (لكفاءة استعمال الماء الح

  

  

  

  


