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 هخصانً 

لسةاضتت وحيُتُم اوا   2014-2013قطم البطتخةت ونةسضتت الاسا/ك/يةُتت السةاجت/صة بتت ب تساو لةاىضتم السةاجتٍ فٍ نفذث الخضربت         

 ،S1، S2، S3، S4) ت  الماةؽتت نتٍ   ةخخبتت ببغ طفةث الةاى والاةطل وحيسَر ببغ الابةاةث الىةارُت الاهات فٍ ضبع ضالالث

S5 ،S6  و.( S7   جتسو البةةقُتس السنرَتت  تة/ش وصىو فروقةث  بةىَت بُ  الطالالث فٍ صاُع الظفةث الاسةوضت جتسا طتفاظهرث الةخ

فتٍ طتفت جتسو الزاتةة  افؼتل اوا   S4و S2و S1 الطتاللت اجمتج ياتة بةىٌ فٍ طفت ؽتى  الةبتةث  افؼل اوا    S5الطاللت  اجمجو

اشتةةث الةختة/ش التً  .S5و  S4و S1حفىقتج الطتاللت  الةبةث الىاحسفٍ طفت حةطل و بس  وزن الزارة  فٍ  S6و  S3 والطاللت لةةبةث

قمتر الطتة  طتفت   جةتس وطتالبت الزاتةة و خىضتمت TSSقةُةتت فتٍ طتفةث جتسو البةةقُتس السنرَتت و يةنتج قُم  بة ل الخبةَ  الىةارٍ ان

جةلُتت فتٍ بتةقٍ وطتالبت الزاتةة و TSS وحةطتل الةبتةث  م  بة تل الخبتةَ  الارهترٌ قةُةتت جةتسبةقٍ الظفةث بُةاة يةنتج قتُ وجةلُت جةس

جةلُتت فتتٍ صاُتع الظتتفةث الاسةوضتتت جتسا طتتفخٍ جتسو البةةقُتتس السنرَتتت  يةنتتج نطتبت الخىةَتتذ بتةلابةً الىاضتتع انالظتفةث الاسةوضتتت و

ث نختة/ش نتةحُ  الظتفخُ  . اظهترالخبتةَ  البُيتٍ اجةتً  ت  التىةارٍ فتٍ %( بةلخخةبع ويةن 33.10% ، 8.41وطالبت الزاةة حُذ بة ج )

 . 7و 5و 1بُةاة حبةجسث  خىضمةث الظفةث لةطالالث  4و2ويذلك الطاللخُ   6و 3الطاللخُ    خىضمةث الخاةُل الخضاُبٍ حيةةب
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The study was conducted at the fields of the Department of Horticulture and Landscape Gardening, 

College of Agriculture, University of Baghdad during the growing seasons of 2013- 2014 .for 

Performance of Evaluation Vegetative growth and yield traits and estimate some important genetic 

parameter  on seven selected breed of tomato which (S1-S7 )  Pure line. the results found significant 

differences between breeds in all study trails except clusters flowering number .S1 significantly plant 

length which reached 227.3 .Also S1,S2 and S4 were significantly increased the number fruit for plant, 

Fruit weight Increased  in S3 ,S6 and plant yield. Increased in S1, S4 ,S5. Genetic variation values 

were  low in Floral clusters ,  TSS  and fruit firmest and medium  in Stem diameter   . and  high in the 

rest of traits .Percentage of inheritance in the broad sense  was height ,in all traits except Floral clusters 

and fruit firmest 8.41%, 33.10% respectively and the environmental variation was higher than genetic 

variation in this two traits.  while phenotype variation values were low in  TSS and  fruit ferment and 

high in the rest of the study traits. Analysis Hierarchical clustering showed the Average convergence 

breeds S3 and S6 also between S2 and S4 While diverged between S1, S5, S7. 

 

 انًقذية:

 .Lycopersicon esculeuntum Millحبس الماةؽت        

   انم  اةطُل الخؼر الظُفُت واحسي خؼر الخظةُع 

الر/ُطُت ونٍ حسةع باطةحةث يبُرة ا ة فٍ الايى  الاكشىفت 

(  Anonymous،2011) او فٍ انرات السةاجت الا مةة

 طةحتوحشُر االحظة/ُةث الً انخفةع  بس  االنخةس لىحسة الا

 باسوو 2011لاسةوجت لبةم الاطةحت ا بة ج حُذ فٍ البرا 

ؽ /نكخةة  يةةنت  17.3576نكخةة بةنخةصُت قسةنة  61042

نكخةة و بةنخةصُت  4,734,357باخىضؾ الاطةحت البةلاٍ البةل ت 

 ( .FAO ،2011ؽ /نكخةة ) 33.5892قسةنة 

ليس حساَس المةب جةً الااظى  ل رع االضخهالك       

زس او الغراع الخظةُع فارٍ بةنخاةم يبُر    قبل  ربى المة

الةبةث حُذ ان الخيسم فٍ برا ش حربُت وحاطُ  الةبةث َبخاس 

بشكل ة/ُطٍ جةً  سي حىفر الابةى ةث ج  ؽبُبت الخ ةَراث 

( الً ان  برفت 2001) لظفةث الةاى واالنخةصُت . اشةة نساَت

هاة لخاطُ  حةك الخبةَةةث الىةارُت لةظفةث الاسةوضت َبس  

الظفةث ج  ؽرَك حاسَس برنة ش الخربُت الاةةضب ذلك ان حيسَر 
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الذٌ  الابةاةث الىةارُت له جالقت بخشخُض ؽبُبت فبل الضُ 

( الً ان 2008، ياة اشةةث ةضالن ) َخاكم فٍ اظهةة الظفت

يفة ة االنخخةب حبخاس جةً وةصت الخىةَذ البةلُت بُةاة حشُر 

ؼت الً ووة ايبر لخةرُر البة ل البُيٍ فٍ وةصت الخىةَذ الاةخف

 وبةلخةلٍ انخفةع فةجةُت االنخخةب فٍ حاطُ  الظفت.  الظفت

( ان وةصت الخىةَذ قس حشُر 2013واخرون ) Patelذير       

الً  سي الخاطُ  الااخال لةظفت وان يال     بة ل االخخالف 

فت الارهرٌ والىةارٍ حس  جةً ياُت الخ ةَراث الاىصىوة لظ

 بُةت ياة وان حيسَر وةصت الخىةَذ و بة ل الخ ةَر الىةارٍ 

 حبمٍ  ؤشرا جةً  بةىَت االنخخةب . 

( ان  بة ل Prashad ) 2013و Ahirwarوقس اشةة     

 الىةارٍ نخُضت الخبةَ الخبةَ  الارهرٌ َكىن اجةً     بة ل 

حةرُر البة ل البُيٍ جةً الفبل الضُةٍ وقس وصس جةس وةاضخه 

بةَةةث الىةارُت فٍ الماةؽت ان طفةث ؽى  الةبةث الخ

جسو البةةقُس السنرَت لةةبةث و و بس  وزن الزارة جسوالزاةةو

( والاةطل لىحسة T.S.Sونطبت الاىاو الظةبت الذا/بت الكةُت )

الاطةحت قس اظهرث حةررا بةلبة ل البُيٍ ياة اوػح ان 

ةع االنخخةب الاطخىَةث البةلُت    الخساخل الىةارٍ البُيٍ حا

اال زل لببغ الظفةث الاهات يظفت الاةطل حُذ انهة    

الظفةث الكاُت والخٍ َخاكم بهة جسو يبُر    الضُةةث ذاث 

 الفبل الضُةٍ الاخةرر بةلبُيت . 

ببغ طفةث الةاى حهسف السةاضت الاةلُت الً حيُُم     

ضبع ضالالث  ٍف والاةطل وببغ طفةث نىجُت الاةطل

حيسَر الخبةَةةث الماةؽت اػةفت الً    واخةُةً  ةخخبت و ربةة 

والارهرَت ووةصت الخىةَذ و بة ل الخبةَ   الىةارُت والبُيُت

 حيسَر الخبةجس الىةارٍ بةصرا  الخاةُلالىةارٍ والارهرٌ يذلك 

الهر ٍ لالضخفةوة    نذه الاؤشراث فٍ برا ش حربُت الخضاُبٍ 

 وحاطُ  الةبةث الحية.   

 

 ق انعًم:انًىاد وطرائ

الخةببت ليطم  اصرَج الخضربت فٍ وحسة البُىث البالضخُكُت      

البطخةت ونةسضت الاسا/ك /يةُت السةاجت /صة بت ب ساو خال  

الكة ةت  يمةجةثالوفك حظاُم  2014-2013الاىضم السةاجٍ 

لسةاضت وحيُُم ببغ طفةث الةاى R.C.B.D) ) الابشةة

ةحه فٍ ضبع الخؼرٌ والسنرٌ وطفةث الاةطل و كىن

لزالد  و ربةة ذاحُة بمرَيت االنخخةب الفروٌ  ةخخبتث ضالال

حم زةاجت  ( .S1،S2،S3،S4،S5،S6،S7)ونٍ أصُة  

ضم  50وجةً  طةفت  15/11/2013شخالث الماةؽت بخةةَخ 

بُ  نبةث واخر وبظىةة  خبةولت جةً صةنبٍ الطةقُت فٍ بُج 

ً رالد حُذ قطم البُج ال ²م 180بالضخُكٍ ذاث  طةحت 

ضىاقٍ حازل يل ضةقُت قمةع حىزجج فُه ضبع  بة الث 

وبظىةة جشىا/ُت ويةن ؽى  الىحسة الخضرَبُت باة فُهة 

نبةث فٍ  12م وبابس   3الفراغةث الاخرويت بُ  الابة الث 

يل وحسة حضرَبُت . حاج يةفت جاةُةث الخس ت    ازالت اوغة  

ىبر فىضفةث ي م/بُج والط 36وةٌ وحطاُس بةلُىةَة وبابس  

بُج حُذ اػُف نظف  ي م/ 36%( وبابس  52-45الزالرٍ )

ضاةو الُىةَة  ع ية ل ضاةو الطىبر فىضفةث ببس نيل الشخالث 

بةضبىجُ  رم اػُف الةظف الاخبيٍ    ضاةو الُىةَة ببس اةببت 

واضخخس ج ؽرَيت  (1995اضةبُع    السفبت االولً )الظاةف،

حم اصرا  اليُةضةث لاؤشراث   .الرٌ الطُاٍ بىاضمت الطةقُت 

السةاضت جةً ضج نبةحةث اخذث بظىةة جشىا/ُت    يل وحسة 

 . 20/6/2014حضرَبُت حخً نهةَت الخضربت فٍ 

 انصفبت انًذروسة :  

 اوالً: طفةث الةاى الخؼرٌ والسنرٌ:

    ةميت  اةحفةع الةبةث )ضم(:حم قُةضه نهةَت  ىضم الةاى -1

الةة ُت بىضةؽت الشرَؾ  احظة  الطة  بةلخربت الً اليات

 الاخرٌ.

جسواالوةا  الكةٍ لةةبةث : حم جس االوةا  لكل نبةث نهةَت  -2

 الاىضم .

 (. Vernier) قمر الطة ) ةم(: حم قُةضه بةضخباة  اليس ت -3

جسو البةةقُس السنرَت لةةبةث : حم جس البةةقُس السنرَت جةً  -4

 .الطة  الر/ُص 

 رةنُةً: طفةث الاةطل و كىنةحه :

الخراياٍ فٍ  الزاةة/نبةث : حم حطةبه بيطات جسو الزاةة جسو-1

 الىحسة الخضرَبُت جةً جسو الةبةحةث فُهة.

 بس  وزن الزارة)غم(: حم حطةبه بيطات الاةطل الخراياٍ -2

 لةىحسة الخضرَبُت جةً جسو الزاةة فُهة.

حةطل الةبةث )ي م(: حم حطةبه بيطات الاةطل الخراياٍ -3

 ً جسو الةبةحةث فُهة .لةىحسة الخضرَبُت جة

 رةلزةً: الظفةث الةىجُت لةاةطل :

(: حم قُةضهة فٍ جشر راةة فٍ  ²طالبت الزاةة)ي م/ضم -1

لكل وحسة حضرَبُت  (Red Ripe) رحةت الةؼش الخةم 

    ةميت يخف  Pressure Testerبةضخباة  صهةز 

 الزارة .

: T.S.S خىضؾ نطبت لةاىاو الظةبت الذا/بت الكةُت  -2

 جشر راةة حة ت الةؼش بضهةز  جظُرقسةث فٍ 

Hand Refract meter اليرا ة حطب وةصت  وحم حظاُح

 .(Ibraheem،2010 ) اليُةش جةس حراةة الاخخبر

حم صاع وحبىَب البُةنةث لةظفةث الاسةوضت رم حاةُةهة      

( حطب الخظاُم Genstat-v.4احظة/ُة بةضخباة  برنة ش )

اث حم اصرا  اخخبةة اقل ( وبزالد  كرةR.C.B.Dالاطخخسم )

وفك  % 5( بُ  الابة الث جةس  طخىي .L.S.Dفر   بةىٌ )

حيسَر الخبةَةةث (. ياة حم 2000نص، ة اشةة الُه )الاااسٌ والُى

الىةارُت والارهرَت والبُيُت ووةصت الخىةَذ بةلابةً الىاضع 

 ) و بة ال االخخالف الارهرٌ والىةارٍ وؽبيةً لاة اشةة الُه

Burton  وDe Vane ،1953: ٍياة َة ) 

                                                     . الخبةَ  الىةارٍ  1

                      σ²G  = 
r

MSeMSg 
     

     σ²E  = MSe                                                             

بُيٍالخبةَ  ال  . 2 

      σ²P  = σ²g +   σ²e           . الخبةَ  الارهرٌ 3

 = خىضؾ الارببةث لةخمأ الخضرَبٍ Mseحُذ ان: 

 الاكرةاثجسو= rو = خىضؾ الارببةث لةطالالثMSgو

 

 . نطبت الخىةَذ بةلابةً الىاضع4 

   h² b.s = ( σ²G ⁄ σ²P) * 100% 

 . % بة ل االخخالف الىةارٍ 5

            100 σ²G  / x¯*   %G.C.V = 
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  *  ¯σ²P  / x 100. %  بة ل االخخالف الارهرٌ         6

 = %P.C.V 

لابةلضت البُةنةث اإلحظة/ُت  الخضاُبٍ ياة أصري الخاةُل  

( لخبطُؾ البُةنةث ج  ؽرَك SPSS v.16بةضخخسام برنة ش )

( لةظفةث الارهرَت Clusterة ُع )حضاُع الطالالث فٍ  ض

  ، جةً وفك حشةبه ناؾ االضخضةبت

 Williams بهسف حاسَس الخبةجس الىةارٍ بُ  الطالالث ) 

،1976  . ) 

 

 شة :قانُتبئج وانًُب

 صفبت انًُى انخضري وانزهري :-1

وصىو اخخالفةث  بةىَت  ( ال1ًفٍ صسو  ) حشُر الةخة/ش      

 جحفىق حُذفةث جسا جسو البةةقُس بُ  الطالالث فٍ يةفت الظ

ظفت ؽى  الةبةث اجمة  افؼل اوا  ل  بةىَة فٍ S5الطاللت 

الخٍ اجمج اقل اةحفةع  S6 يةةنت بةلطاللت  ضم227.3 جبة و

فٍ جسو االوةا   S3و S7ياة حفىقج الطالالث  ضم  125بةغ 

والخٍ  S5 يةةنت بةلطاللت  وةقت 49، 51.67وبة جالكةٍ 

بةلخخةبع ، وفٍ طفت قمر  وةقت 30  بةغ الوةااجمج اقل جسو ل

و  21 بةىَة لخبةغ S7 ،S5 ، S3الطالالث لطة  حفىقج ا

بةغ قمر الطة   الخٍ S2 ةم  يةةنت بةلطاللت  18.67و  20.67

َبسي االخخالف بُ  الطالالث فٍ حةك الظفةث   . ةم  12فُهة 

اى ويذلك الً الخ ةَراث الىةارُت الاىصىوة بُةهة وحبةَ  قىة الة

حةرُر البة ل البُيٍ جةً اوا/هة لخةك الظفةث .َخفك ذلك  ع  ة 

 2006،واخرون وجبس الرضى  2002وصسه يل    )اوَشى،

 (. 2008والشارٌ والافرصٍ،

 صفبت انحبصم ويكىَبته : -2

  S1 ،S4 ،S2( الً ان الطالالث1حشُر الةخة/ش فٍ صسو  )     

 40.95بةغ  الذٌ الىاحس لةةبةث قس حفىقج فٍ طفت جسو الزاةة

 S6بةلخخةبع  يةةنت بةلطاللت  رارة. نبةث  35.85و  38.71و

 ة فُاة َخض طفت  بس  ا ،رارة .نبةث  13.62الخٍ اجمج

اجةً  بس  لىزن  S3 ، S6  وزن الزارة فيس اجمج الطاللت

الخٍ S2 غم  يةةنت بةلطاللت  99.56و 100.71ونى  ةالزار

 الطالالثوحفىقج غم 51.88ة بةغ اجمج اقل  بس  لىزن الزار

 S4وS5 وS1  ٍ2.55و 2.56لخبةغ   ل لةةبةثطفت الاةطف 

الخٍ اجمج اقل حةطل ونى  S6ي م   يةةنت بةلطاللت  2.26و

ذلك  ع  ة اشةة الُه  مةىب  احفكوقس ي م . 1.36

( بةن طفت جسو الزاةة لةةبةث 2002( واوَشى)1994واخرون)

 بةشرة بةلمبُبت الىةارُت لةظةف  و بس  وزن الزارة لهة جالقت

وبةلخةلٍ فةن طفت حةطل الةبةث نٍ  اظةت حةك الظفخُ  

لذلك فهٍ    الظفةث الكاُت الخٍ َخاكم فُهة جسو  إػةفت

 يبُر   البىا ل الىةارُت الاخةررة بةلبُيت .

 صفبت َىعٍة انحبصم: -3

 فٍ طفت بةىَة S2 لطاللت احفى  ( 1حىػح نخة/ش صسو  )

T.S.S ²ي م/ضم 3.67وطالبت الزاةة   4.77ُذ بة ج ح 

 2.67و  3.67والخٍ بة ج  S7 يةةنت  ع الطاللت بةلخخةبع 

)الشارٌ  ع  ة حظل جةُه.وَخفك ذلك  لةظفخُ  بةلخخةبع 

   .(2013وحط  واخرون، 2009واخرون،

 

 اداء انسالالت انًُتخبة فً بعض انصفبت انًظهرٌة وانحبصم وانُىعٍة( 1جذول)

  

 ةقم

 الطاللت

ؽى  

 الةبةث ضم

جسو 

األوةا  

 الكةٍ/نبةث

قمر 

الطة  

  ةم

جسو 

البةةقُس 

 السنرَت

جسو 

 الزاةة/

 نبةث

 بس  وزن 

 الزارة غم

حةطل 

الةبةث 

 ي م

T.SS 

طالبت 

الزاةة 

²ي م/ضم  

S1 221.00 37.00 15.00 9.67 40.95 55.59 2.26 4.50 3.50 

S2 185.00 42.00 12.00 7.67 35.85 51.88 1.84 4.77 3.67 

S3 135.00 49.00 18.67 8.67 17.29 100.71 1.75 4.20 3.50 

S4 157.30 34.00 15.67 7.00 38.71 66.32 2.56 4.50 2.83 

S5 227.30 30.00 20.67 6.67 30.24 84.58 2.55 4.33 3.50 

S6 125.00 33.00 18.00 7.67 13.62 99.56 1.36 4.50 3.00 

S7 207.70 51.67 21.00 9.33 29.67 65.38 1.93 3.67 2.67 

L.S.D 12.560 6.628 3.882 N.S 9.923 7.469 0.503 0.402 0.772 

 

 انتحهٍم انىراثً:

( ان  بة ل االخخالف 2اظهرث الةخة/ش فٍ صسو )     

الارهرٌ يةن ايبر نطبُة     بة ل االخخالف الىةارٍ فٍ 

اغةب الظفةث الاسةوضت ويةنج قُاه  ةخفؼت الً  خىضمت فٍ 

و طالبت الزاةة.ويةنج اجةً قُاه فٍ طفت جسو  T.S.Sطفخٍ 

ةحفةع الةبةث حُذ بة ج الزاةة لةةبةث ، بس  وزن الزارة وا

( بةلخخةبع وَشُر ذلك الً  23.33و% 27.29،% 38.74)%

 ة ل البُيٍ وانطضم ذلك  ع  ة حظل جةُهالخةرُر الكبُر لةب

(Rani وAnitha ،2011 وSingh ،2011واخرون .) 

ان حيسَر  بة ل االخخالف الارهرٌ فيؾ قس الَبمٍ حظىةاً 

فت لذا فيس اشةةث الةخة/ش وقُيةً لمبُبت الخ ةَر الاةطل فٍ الظ

الً ان قُم  بة ل االخخالف الىةارٍ يةنج  ةخفؼت فٍ جسو 

وطالبت الزاةة وجةلُت فٍ بةقٍ T.S.Sالبةةقُس السنرَت و

الظفةث لكةهة اقل    الابة ل الارهرٌ نطبُةً  اة َشُر الً ان 

الفر  بُةهاة يةن ػُيةً وَبسي ذلك الً وصىو الخةرُراث البُيُت 

ىصىو  يةو ت نطبُت لخةك الخةرُراث    قبل البة ل اػةفت ل

 2013واخرون، Patelالىةارٍ ونذا  ة اشةة الُه واحفك  به )

. ) 

فت ؽبُبت الفبل حبس نطبت الخىةَذ ذاث اناُت يبُرة فٍ  بر

الاخخةفت والخٍ َبخاس    خاللهة حاسَس  الضُةٍ فٍ الظفةث

َر نطبت الخىةَذ ؽرَيت الخربُت الاةةضبت.وقس اشةةث نخة/ش حيس

 ( الً انهة يةنج جةلُت فٍ طفةث اةحفةع الةبةث2فٍ صسو )
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،حةطل  ، جسوالزاةة/نبةث ،جسو االوةا ، بس  وزن الزارة 

 ،95.777 ،97.145حُذ بة ج )و قمرالطة    T.S.Sالةبةث،

 بةلخخةبع %(65.357و 67.21، 68.013، 76.156، 82.244

البةةقُس السنرَت وطالبت  بُةاة يةنج قةُةت الً  خىضمت فٍ جسو

الزاةة وذلك الن قُم الخبةَ  البُيٍ يةنج اجةً    الخبةَ  

الىةارٍ لهةحُ  الظفخُ  وحبسي اليُم البةلُت لسةصت الخىةَذ 

الً ان نطبت الخبةَ  الىةارٍ لةخبةَ  الكةٍ يةنج حيخرب    

الىاحس الظاُح نخُضت الفر  الؼُك بُ  يال جة ةٍ الخ ةَر 

 اة َاك   ربٍ الةبةث    الخاطُ   والىةارٍالارهرٌ 

 Patelوَخفك ذلك  ع  ة وصسه ) بةالنخخةب او الخهضُ 

  (. 2006، اخرون و Singhو 2013واخرون،

 

( قٍى انتببٌٍ انىراثً وانًظهري وانبٍئً وقٍى َسبة انتىرٌث ببنًعُى انىاسع ويعبيم انتببٌٍ انًظهري وانىراثً نهصفبت 2جذول)

 انًذروسة

 

 الخبةَةةث والابةاةث الىةارُت الظفةث الاسةوضت

G²б P²б E   ²б H²b.s PCV GCV 

 1695.933 ؽى  الةبةث)ضم(

 

1745.763 

 

49.83 

 

97.145 23.238 22.904 

 20.289 22.372 82.244 13.88 78.173 64.293 جسواالوةا /نبةث

 17.335 21.443 65.357 4.762 13.746 8.984 قمر الطة ) ةم(

 سوالبةةقُسج

 السنرَت

0.285 3.396 3.111 8.4102 22.753 6.598 

 33.813 38.746 76.156 31.11 130.473 99.363 جسوالزاةة/نبةث

 بس  وزن 

 الزارة)غم(

399.933 417.563 17.63 95.777 27.296 26.714 

 20.212 24.508 68.013 0.0799 0.249 0.170 حةطل الةبةث)ي م(

T.S.S 0.104 0.155 0.0511 67.210 9.0718 7.437 

طالبت 

 (²الزاةة)ي م/ضم

0.093 0.281 0.188 33.1006 16.393 9.431 

  

 

 انتحهٍم انتجًٍعً انهريً:

َبس الخاةُل الخضاُبٍ احس الاؤشراث االحظة/ُت الخٍ        

َاك  االضخفةوة  ةهة فٍ حىزَع  ضة ُع الاةوة الةبةحُت حطب 

وةصت حبةَةهة الىةارٍ ووةصت طفةحهة و   رم الىقىف جةً 

( . وبسةاضت الةاىذس الهر ٍ 2004واخرون، Ferriolقرابخهة)

نالحظ حىزع الطالالث الاسةوضت  ( 1) شكل  لةخاةُل الخضاُبٍ

( S6وS3 فٍ  ضاىجخُ  ة/ُطُخُ  ػاج االولً الطاللخُ  )

 الةخُ  حيةةبخة فٍ اجةً اليُم لظفت  بس  وزن الزارة وقمر 

 

 

الزةنُت الً فرجُ  ػم جج الاضاىجت الر/ُطُت الطة .وحفر

، S2 ،S4( وػم الزةنٍ الطالالث)S5االو  الطاللت )الفرع 

S1 وS7  َوَبسي حفرع الةاىذس الهر ٍ لبسة فروع لةخبة )

الىةارٍ بُ  الطالالث وَشُر ذلك الً ان الخبةجس الىةارٍ يةن 

ت ( ويذلك لظفS6وS3  ةخفؼةً لظفت  بس  وزن الزارة بُ  )

T.S.S   ُبS2 S4     ُولظفت جسو البةةقُس السنرَت بS1)  و

(S7(بُةاة يةن الخبةجس الىةارٍ جةلُةً بُ  الطاللت(S5 ٍوبةق

الطالالث فٍ الاضاىجت الزةنُت وبُ  ضالالث الاضاىجت االولً. 

 ( . 2009واخرون،Tesivelikosاحفك ذلك  ع  ة الحره )
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    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

 ┐───────────────────────────────────────────────┬─   3      3 سالنة  

 │                                               ┘─   6      6 سالنة  

نةسال    2      2   ─┬───┐                                           │ 

 │                                 ┐─────────├   ┘─   4      4 سالنة  

 │                               ┐─├         ┘─────   1      1 سالنة  

 ┘───────────────────────────────├ ┘───────────────   7      7 سالنة  

 ┘─────────────────   5      5 سالنة  

 

(انتحهٍم انتجًٍعً ببستخذاو ارتببط انًتىسطبت بٍٍ انًجًىعبت1شكم)  

 

 

    االستُتبج:  

. وصىو حبةَةةث وةارُت واػات بُ  الطالالث لظفةث الةاى 1 

 والاةطل بةال كةن اضخ اللهة فٍ برا ش حربُت وحاطُ  الةبةث.

الفر  الؼُك بُ  الخبةَ  الىةارٍ والارهرٌ الغةب . 2

الظفةث َرفع يفة ة االنخخةب لةظفةث الارغىبت لايةو خهة 

 .البُيُت           الخيةبةث 

. ان الخىزَع الهر ٍ لةطالالث بةلخاةُل الخضاُبٍ َبمٍ 3

الفرطت لخيةُل الىقج والضهس    خال  اضخببةو الطالالث 

اناُت  ولُص لهىن حبةجسنة الىةارٍ قةُل الاخيةةبت لظفت  بُةت ي

    لخةك الظفت.   بُةهةُجةس الخهض

 

 

 انًصبدر:

. حةرُر جسو الطُيةن والخ ذَت 1995الظاةف، فةػل حطُ . 

الىةقُت فٍ الاةطل و كىنةحه فٍ الماةؽت                                         

(Lycopersicon esculentum Mill)   حاج ظروف

  ُىث البالضخُكُت الاسفةة. ضةت البةىم السةاجُتالب

 . 65-59(:2)26البراقُت.

. ، 2000الاااسٌ ، فةػل  ظةح و ؤَس احاس الُىنص .  

                                                                                  الخظاُم والخاةُل الخضةةب السةاجُت الضس  الزةنٍ                                                                               

 .Thomas M. Little and F)يخةب  خرصم          

Jackson Hills                      وزاةة الخبةُم البةلٍ والباذ .)

،صة بت ب ساو ،  سَرَت واة الكخب لةمبةجت   البةاٍ           

 .374 والةشر. ب ساو. ع ص

الشارٌ، جسَس  هسٌ ، خؼُر جبةش الضبىةٌ و حةزم جبس  

 ثلظفة        . حيسَر قىة الهضُ    2009البسَس الطة را/ٍ.

الاةطل الكاُت والةىجُت فٍ الماةؽت الاسةوجت حاج   

   لةبةىم االنفة  البالضخُكُت.  ضةت وَةلً

   247-231(:1)1السةاجُت،

خةلس جةىان الشارٌ، جسَس  هسٌ جبس وجزاةن  

.اضخةبةؽ اةبع ضالالث    الماةؽت                       2008الافرصٍ.

(Lycopersicon esculentum Mill)  ووةاضت ببغ

   . 211-197  :20طفةحهة .  ضةت وَةلً لةبةىم السةاجُت.

. اوا  ببغ اطةةف الماةؽم 2002أوَشى، ياة  بةُة ُ . 

 /نُةىي. ضةتاالضخهاليُت حاج ظروف  ةميتالرشُسَت

 . 42-33(:2)18صة بت و شك لةبةىم السةاجُت.

. وةاضت 2013حط ، غُزة ،  ااس َاًُ  بال وحطةن خىصت. 

   ببغ الاؤشراث الىةارُت لخاطُ  نىجُت الزاةة فٍ 

الاضةت  (Lycopersicon esculentum Mill) . البةسوةة

 (.2)9االةونُت فٍ البةىم السةاجُت.

وةاضت ببغ الظفةث الكاُت  .2008ةضالن،نطرَ  نضساث.  

 Half Diallelوالةىجُت فٍ نض  نظف حبةولُت )

Crosses   بُ  ببغ اطةةف البةسوةة )

(Lycopersicon esculentum L. ٍةضةلت  ةصطخُر ف. )

السةاجُت اخخظةص حاطُ  الخؼةة. يةُت  الهةسضت

 السةاجت،صة بت حشرَ ،ضىةَة.

طُ  الظاةف ، نُران جبس الرضى  ، إَاةن صةبر ، فةػل ح  

       . وةارت   .2006طبرٌ ةشُس وةابات حطُ  ةشُس

الاةطل و كىنةحه  ونىجُت الزاةة لخرايُب وةارُت    

الماةؽت بةضخخسام حاةُل  خىضمةث األصُة .                             

 .   34-23(:  6)37البةىم السةاجُت البراقُت.  ضةت     

ر، ياة  بةُة ُ  اَشى ، ةزن بمرش  مةىب، جسنةن نةط   

         .حيُُم ببغ  1994حةة و جس السَ  ضةمةن  ااس.

الماةؽت الااةُت واالصةبُت فٍ شاة  البرا .  ضةت  فاطةة

 . 141-133(:2)4ابة  لالباةد السةاجُت.

 

. انخةس وحيىَم نض  الضُل االو  فٍ 2001نساَت،  ضُس ضةلم.  

             م البطخةت ونةسضت الماةؽت.ةضةلت  ةصطخُر ،قط

 الاسا/ك،يةُت السةاجت.صة بت ب ساو،البرا .
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