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الممخص العربي 
تأثير بعض المطفرات الطبيعية والكيماوية عمى الفول البمدي 

 
مركز , نفذت تجارب ىذه الدراسة في محطة البحوث الزراعية بسدس 

. 2005/2006 و 2004/2005مصر خالل المواسم الزراعية , البحوث الزراعية
 و 40)لدراسة تأثير أشعة جاما  (429 وجيزة 1مصر )استخدم صنفي الفول البمدي 

 أو بالجمع بين األشعة منفردة%( 0.002 و 0.001)والصوديوم ازيد  ( جراي80
.   والتركيزات الكيماوية عمي الصفات المحصولية وطفرات الكموروفيل

الجيل الطفري األول 
تزىير % 50 كان التباين الراجع الى االصناف معنويا لكل الصفات ما عدا 

بينما كان التباين الراجع . النبات/وعدد األفرع وعدد القرون ومحصول البذور
. نضج القرون% 95لمعامالت المطفرات عالية المعنوية لكل الصفات باستثناء صفة 

وكان التباين الراجع لمتفاعل بين االصناف ومعامالت المطفرات معنويا لصفات طول 
. النبات ونسبة النباتات القادرة عمي البقاء/النبات وعدد القرون و محصول البذور

وكانت , اختمفت أصناف الفول البمدي في حساسيتيا لمعامالت المطفرات  
 بذره  100 اعمي لكل الصفات ماعدا النضج و وزن الــ429متوسطات قيم جيزة 

تأثرت كل الصفات تحت الدراسة . 1ونسبة النباتات الباقية مقارنة بمتوسط مصر 
معاممة الفول البمدي بالمواد المطفره . معنويا بمعامالت المطفرات ماعدا صفة النضج

تسبب في تأثير سالب معنوي عمي المحصول ومكوناتو مقارنة مع النباتات غير 
.  المعاممو في الجيل الطفري االول

 انخفاض مكونات المحصول ارتبط مع الزيادة في جرعة االشعة أو تركيز 
 40النبات في المعامالت /وكان محصول البذور.  المطفره أو التفاعل بينيمدالموا
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 و 30.36صوديوم ازيد % 0.002+  جراي 80صوديوم ازيد و% 0.002+ جراي 
.        جرام39.15 جرام عمي التوالي مقارنة مع الكنترول 31.67

  1كانت نسبة النباتات التي ليا القدرة عمي البقاء اعمى في الصنف  مصر  
في حين انخفضت نسبة . (%36.86 )429مقارنة بالصنف جيزة  (53.37%)

النباتات الباقية مع زيادة جرعة االشعاع وتركيز الصوديوم ازيد منفرده او عند الجمع 
نبات باقية بنسبة % 0.002 و 0.001 جراي و 80 و40أعطت المعامالت . بينيما

في ىذه الدراسة سجل . عمي التوالي% 33.76 و36.53 و40.07 و 42.43
+   جراي 80صوديوم ازيد و% 0.002 عند المعاممة بـ 429الصنف جيزة 

صوديوم ازيد اقل نسبة نباتات % 0.001+  جراى 80صوديوم ازيد و% 0.002
. عمي التوالي% 28.0 و27.50 و25.31باقية حتى الحصاد وكانت النسبة ىى 

الجيل الطفري الثاني 
 وجدت اختالفات معنوية بين االصناف في االستجابة لمعامالت المطفرات 

كان التباين . القرن/في كل الصفات تحت الدراسة ماعدا صفات التزىير وعدد البذور
الراجع لمعامالت المطفرات عالية المعنوية في صفات النضج وطول النبات وعدد 

بينما كان تأثير .  بذرة100النبات ووزن الـــ /النبات ومحصول البذور/القرون والبذور
التفاعل بين األصناف والمعامالت  معنويا لصفات النضج وطول النبات وعدد البذور 

.  بذره ومحصول بذور النبات100ووزن الــ 
 تأثرت صفة النضج بشدة باستعمال اشعة جاما او الصوديوم ازيد أكثر من 

عموما أعطت معامالت الصوديوم ازيد تبكيرا من . المعاممة بكل من ىما معا
% 0.001+  جراي 40 مع المعاممة 1وسجل الصنف مصر . المعامالت االخري

% 0.001+  جراي 40 مع 429وجيزة .  جراي40صوديوم ازيد والمعاممة بـ 
 جرام عمي 23.55 و 23.68 و 21.85النبات /صوديوم ازيد اعمي محصول بذور

. التوالي
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 80 جراي إلي 40 من فره بزيادة جرعة اإلشعاعا نسبة النباتات الطت زاد
وأعطت %. 0.002 الي0.001جراي وكذلك زيادة تركيز الصوديوم ازيد من 

في نسبة النباتات الطافره من المشتركة بين اإلشعاع والصوديوم ازيد زيادة المعامالت 
 لممعامالت 3.26 و 3.06 و 2.22و  2.24 وكانت ىذه النسبة لمنفردةالمعامالت ا

 جراي 80صوديوم و % 0.002  + جراي40و   صوديوم% 0.001+  جراي 40
 .صوديوم عمي التوالي% 0.002+  جراى 80صوديوم و % 0.001+ 

 اقل نسبة نباتات بيا طفرات الكموروفيل في 429أعطي الصنف جيزة 
واختمف كال الصنفين في استجابتيما لممعامالت . 1الجيل الثاني من الصنف مصر 

.  المطفره
 جراي وكانت ىذه 80    زادت العائالت الطافرة بزيادة جرعة اإلشعاع إلي 

.  جراي عمي التوالي80 جراي و40لمكنترول و% 28.99 و23.93 و0.00النسب 
ولكن المعامالت المشتركة بكل من . نفس الشيء وجد في تركيزات الصوديوم ازيد

كما أن نسبة . لىما أعطت أعمي نسبة من العائالت الطافرة التي بيا طفرات كموروفي
وكانت  نسبة . نوع الطفرات زادت أكثر من نسبة العائالت الطافره في كل المعامالت

 42.47 و40.58 و38.83 و35.66 و31.62 و0.00نوع الطفرات ىى 
+  جراي 40 جراي و40لمعامالت الكنترول و% 45.98 و39.18 و44.23و

+  جراي 80 جراى و80صوديوم و % 0.002+  جراي 40صوديوم و% 0.001
% 0.002و % 0.001صوديوم و % 0.002+  جراي 80صوديوم و% 0.001

.                 صوديوم ازيد عمى التوالى
 أعطى أكثر تنوعا لطفرات 1 وقد أظيرت النتائج أن الصنف مصر 

وكانت التركيزات . (%34.52 )429عن الصنف جيزة  ( %44.14)الكموروفيل 
 37.5كانت نسبة العائالت الطافره ىي . الكيماوية ليا نفس التأثير في كال الصنفين

 35.0 51.25 و47.12 و32.70 و45.1 و30.77 و40.63 و28.57و
عمى مستوى الصنفين % 44.74 و46.49 و36.36 و41.51 و40.0 و50.0و
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+  جراي 40صوديوم و% 0.001+  جراي 40 جراي و40عند المعاممة بــ 
+  جراي 80صوديوم و% 0.001+  جراي 80 جراي و80صوديوم و % 0.002
 .                    صوديوم ازيد% 0.002و % 0.001صوديوم و % 0.002

 وىي االلبينو والزانثا ل طفرات الكموروفيتأثر مدى تنوع ىذه الدراسة   في      
حيث أنيا كانت  كنباتات طافرة لمنباتات الكمية  بجرعة اإلشعاععند حسابياوالفيريدس 

% 0.91 جراي 80بينما كانت في الجرعة  %0.86االلبينو  جراي كان40في الجرعة 
. أيضًا الزانثا والفيريدس زادت بزيادة جرعة اإلشعاع

وكانت نسبة . زيادة تركيز الصوديوم أزيد بنوع النباتات الطافرة مدى ت       زاد     
وكذلك . زيداصوديوم % 0.001 عند% 0.60 و 0.68 و 0.88النباتات الطافرة 

زيد وذلك لكل من االلبينو اصوديوم % 0.002عند % 0.70 و 0.88 و 1.40
يمييا الزانثا  انتشارا أيضًا وجد أن نوع االلبينو أكثر. والزانثا والفيريدس عمى التوالي 

 لمشتركثم الفيريدس وكذلك أيضًا كل أنواع طفرات الكموروفيل زادت مع التأثير ا
. زيد الكل من اإلشعاع والصوديوم 

نوع مدى تزاد و.  بشدةنسبة العائالت الطافرة بتركيز الصوديوم أزيد  تأثرت         
 طفرة االلبينو  كانت%. 0.002 إلي 0.001  منالطفرات بزيادة الصوديوم أزيد

 , 12.34 , 16.49  ىى الطافرةتكانت نسبة العائالوأعمي من الزانثا والفيريدس 
 14.94 , 19.54وكذلك % 0.001زيد ا وذلك عند المعاممة بالصوديوم 10.31

صوديوم أزيد وذلك لكل من االلبينو والزانثا % 0.002لممعاممة %  11.49, 
. والفيريدس عمى التوالي

% 0.002 و 0.001كل من +  جراي 40 الت المشتركةالمعام   أعطت                    
وكانت أكثر في . االلبينو أكثر من األنواع اآلخريطفرات من النوع زيد اصوديوم 

 جرعة أعطتوأيضًا  منفردة جرعة اإلشعاعأو ىذه المعاممة من معاممة الصوديوم 
 البينو أعمى طفرات% 0.002 و 0.001 جراي مع الصوديوم أزيد 80اإلشعاع 
  . جراي عندما استخدمت منفردة80نفس الجرعة ل بالمقارنة
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                 الثالثة في الجيل الثانيمدى تنوع طفرات الكموروفيل  كان      
مقارنة بالصنف جيزة  1 اعمى لمصنف مصر  ( الفيريدس– الزانثا – االلبينو )

 + جراى 80 الصوديوم أزيدالمعامل ب 1الصنف مصر أعطي كال من . 429
بــ  المعامل 429 وكذلك الصنف جيزة %0.002+  جراي 80و% 0.001
 21.21 ىيىذه النسبة وكانت . صوديوم أزيد أعمي نسبة من االلبينو% 0.002

ة   المعاملعند 1الصنف مصر أعطى بينما .  عمى الترتيب21.05% , 22.73, 
صوديوم أزيد أعمى نسبة من % 0.001  + جراي80أو  جراي منفردة 80 بــ

. عمى التوالى (%18.18 , 19.05)الزانثا 
 40لتباين المظيري لكل الصفات تحت الدراسة بزيادة أشعة جاما من       زاد ا
%. 0.002 إلي 0.001 جراي وبزيادة تركيز الصوديوم أزيد من 80جراي إلي 

تأثيرا اإلشعاع أكثر وكان تأثير .التباين أكثر من الكنترولوكان التفاعل بينيما  وكذلك
لكل والصفات  لكل عالية  قيم درجة التوريثكانتو.  تأثير الصوديوم ازيدمن 

ال . نسبة التحسين المتوقعارتفاع ارتبطت درجة التوريث العالية مع و. المعامالت
إمكانية تحسين يشير إلى  مما يتوجد اختالفات كبيرة بين التباين المظيري والوراث

لقرون والبذور بالنبات مؤثر ا االنتخاب لعدد  أن أظيرت النتائج . أغمب الصفات
درجة التوريث لمحصول وتراوحت قيم . وناجح بشكل مرضي في األجيال القادمة

صوديوم % 0.001معاممة ب 429في صنف جيزة % 86 إلي 71لنبات من لالبذور
% 0.002+               جراي 80 الذي عرض إلي 1أزيد وصنف مصر 

 لنفس 15.83 إلي 8.01وكانت نسبة التحسين المتوقع .  عمى التوالىصوديوم أزيد
 . المعامالت لمصنفين

 

 


