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 الممخص العربي

التابعة لمركز بحوث  أجريت ىذه الدراسة بمحطة بحوث مريوط

ت المعممية بمعمل القاىرة بجانب اجراء بعض التحميال -المطرية –الصحراء 

بمعمل المحافظة  ى كذلكالوراثة والسيتولوجىالتابع لمركز بحوث الصحراء وأخر 

جامعة بنيا  –كمية الزراعة بمشتير  -عمى االصول الوراثية بقسم البساتين

 . 4002إلى  9111 عام خالل الفترة من

استخدمت عدة طرز جينية فى الطماطم والتى ليا اختالفات فى    

 ,esculentu  الى االنواع المختمفة مثل لمجفاف والتى تنتمى التحمل 

pennellii and chilense   قبل عمل التيجينات   ونقيت النباتات ذاتيا

 بسنتين عمى االقل.

صممت التجربة بتصميم قطاعات كاممة العشوائية ذات أربع مكررات وظمت   

االجياد المائى النباتات الفردية من طرز الطماطم المختمفة تحت ظروف 

 الستخداميا فى القياسات اآلتية: 

    أوال تقييم التحمل لمجفاف:  

استخدمت النباتات الفردية بطرز الطماطم الجينية المختمفة وذلك 

      ( 01لمجفاف بناء عمى مدى معين يتراوح من ) لتحديد مدى تحمميا 
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 .تحمل الجفاف(حساسية )عدم  ( وىو االكثر9درجة وىو االكثر تحمال الى )

 ثانيا تقدير قياسات الثمار: 

سجمت الصفات التابعة لمثمار لمنباتات الفردية من طرز الطماطم 

،طول الثمرة، قطر الثمرة، سمك لحم الثمرة الثمرة  وزن المختمفة جينيا وىى 

وعدد الثمار لمنبات الواحد وايضا نسبة العقد والمحصول وعدد الغرف فى الثمرة 

  الواحد.  تالكمى لمنبا

 ثالثا التحميل الكيماوى: 

جمعت عينات الثمار واالوراق فى النبات فى الوقت المناسب من 

لقياس الكموروفيل الكمى فى االوراق، نسبة المواد الصمبة الذائبة  الطرز المختمفة

والبرولين (  cفيتامين ) حامض االسكوربيكقدر و   والحموضة الكمية فى الثمار

ق والصبغات الكمية وكذالك محتوى االوراق من المادة الجافة الحر فى االورا

 والسكريات الكمية. 

 : رابعا دراسة التشريح فى االوراق 

من قمة النبات فى بعض  أخذت عينات االوراق حديثة كاممة النمو

وذلك لقياس حجم خالياالبشرة والخاليا العمادية  طرز الطماطم الجينية

ضافة الى المسافات بين الخموية وايضا االنسجة واالسفنجية المتوسطة باال

 الوعائية. 
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 : زن الجزيئىخامسا التحميل الو   

وىو تحميل البروتين بطريقة التفريد الكيربائى وكذلك تقدير أنزيم 

  االستيريز بكل مجاميعة وذلك لمعرفة مدى القرابة الوراثية.

  -هى كالتالي: أهم النتائج المتحصل عميها

 يم لتحمل لمجفاف: تقيالأوال 

  ,LA 716, (L. pennellii) (L. chilense) LA 1963الساللة كانت -1

LA 1673, 1953, L.esculentum var cerasiforme   LA  واالدكاوى

فى تحمل  المتحكمة                          تعتبر مصدر جيد لمجينات

 الطماطم لمجفاف.

جاة صفة التحمل لمجفاف فى اشارت النتائج بوجود سيادة متفوقة ت-4

بنسبة   Peto x Edkawi و  9.41بنسبة  Peto82 x LA716اليجين

 9.1بنسبة  UCT5x Edkawiو  9.11

ف ويرجع ذلك لظيور أظيرت اليجن قيم مختمفة فى تفوق االباء لتحمل الجفا-3

 % واليجين بيتو 3.33بنسبة   LA716 × 82فى اليجين بيتو  سيادة متفوقة

%. 99.12االدكاوىبنسبة ×   UCT5%،    91.33اوىبنسبة االدك × 34

مثل ىذة اليجن سيكون سموكيا جيدا فى االراضى الجافة وحيث يحدث الجفاف 

اعطى سيادة جزئية تجاة   UCT5× LA716 وعمى الجانب االخر ىجين 
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× سوبرمارمند  ( بينما اليجين0.93كانت القيمة )األب االكبر لمتحمل لمجفاف و 

  (.0.19كان متوسط فى السيادة الجزئية وكانت ) االدكاوى

  ثانيا بعض القياسات المرتبطة بالثمار تحت ظروف الجفاف:

% ويمييا LA716 (L. pennellii) 11.11كانت نسبة العقد عالية فى  -9

LA 1953 esculentum var cerasiforme) L. 11.11  التابعة ثم %

ظروف الجفاف  عقد الثمار تحت % وكانت أعمى نسبة فى  19.11االدكاوى 

( واالدكاوى بدرجة 1والتى أظيرت تحمال عاليا لمجفاف بدرجة )LA716فى 

أعمى درجات التحمل لمجفاف  Peto 82 × LA716. أظير ىجين بيتو  1.1

%. بذلك أوضحت النتائج أن نسبة 12.31( وأيضا أعمى نسبة عقد 1.11)

ؤشر لمتحمل لمجفاف. وعمى العقد تحت ظروف الجفاف يمكن أن تستخدم كم

 كال فيناك عوامل اخرى مؤثرة فى نسبة العقد فى الطماطم. 

 L. esculentumالتابعةلطماطم  1953 ,1673أشارت النتائج أن الساللة   -4

var cerasiforme)  والساللةLA 716  التابعة(L. pennellii) ممكن أن  

أوضحت ر لمنبات الواحد. و فى عدد الثما تكون مصدرا جيدا لمجينات المتحكمة

وين ىجن مع تفوق يشمل عدد فى تك  LA 716النتائج ألى امكانية 

 الواحد تحت ظروف االجياد المائى.  لمنباتالثمار 
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تحت جرام/نبات  3223.11محصول  أعمى  LA 1953 أعطت الساللة-3

تحمل جينات  LA 1953أشارت النتائج أن الساللة  ظروف الجفاف كما

تحت ظروف االجياد المائى. وكما لمنبات الواحد لمحصول العالى متحكمة فى ا

االدكاوى أعطى محصول عالىتحت ظروف الجفاف وقد × أن اليجين بيتو 

 جرام/لمنبات الواحد.  4340.04وصل الى 

والتى تحتوى عمى درجة  LA 1963 (L. chilense)أعطت نباتات الساللة -2

جرام/لمنبات( .  12.1بات الواحد )( كمية أقل من المحصول لمن90مقاومة )

ويمكن أن يفسر ذلك بوجود عدم التوافق الذاتى بين النباتات يمكن أن تتسبب 

  فى قمة عقد الثمار وبالتالى يقل المحصول.

 ثالثا بعض القياسات المرتبطة بالتركيب الكيماوى تحت ظروف الجفاف:     

درجة تحمل الجفاف االعمى فى  1963 (L. chilense)كانت الساللة  -9

 ( 90.0ووصمت الى )

 %. 19.11وكذلك االعمى فى محتوى المادة الجافة فى االوراق وكانت    

 الدراسة يمكن أن نقترح أن الساللبناء عمى النتائج التحصل عمييا من ىذة  -4

LA 1953, LA 716  كانت مصدر جيد لمتحكم فى المستوى العالى من

  ظروف الجفاف.كمورفيل االوراق الكمى تحت 

  رابعا تشريح الورقة:  
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والتى تعتبر مصدر  LA 716 (L. pennellii)أشارت النتائج أن الساللة   -9

لمقاومة الجفاف كانت األقل فى مساحة األوراق بالمقارنة بالطرز الجينية 

اآلخرى فى الطماطم تحت ظروف الجفاف. ومن المعروف أن المساحة 

 م مكونات المقاومة لمجفاف.الصغيرة تعتبر واحدة من أى

أعمى قيمة فى نسبة االبيدرمس )خاليا البشرة( فى اليجين المتحمل بيتو  سجمت-4

وتعتبر  المتحمل. LA 716% فى األب  1.33% وكذلك 1.11االدكاوى × 

خاليا االبيدرمس طبقة حماية لالوراق ويمكن ان تقمل من فقد الماء من خالل 

  االوراق تحت ظروف الجفاف.

كانت اعمى نسبة من الجاليا العمادية تمك التى وجدت فى طرز الطماطم مثل  -3

%( ثم  41.31) LA716%( يمييا  33.91)  UCT5X LA 716اليجين 

 .  peto 82 X LA 716 ثم  (% 44.30االدكاوى ) Xبيتو 

 %( الحساس لمجفاف.  1.43مند )ر اكانت أقل قيمة مع سوبرم -2

صفة مرغوبة  تعتبرالخاليا العمادية  نسبة العالية منوأشارت النتائج أن ال -1

فى النباتات كفاءة الحيوية يمكن أن تحسن التمثيل الضوئى وبالتالى تزيد من 

  الجفاف.تحت ظروف 

% فى الصنف  39.3كما لوحظ ان اعمى نسبة من الخاليا االسفنجية  -1

 مجفافولم يختمف معنويا عن الصنف الحساس ل UC82Bالمتحمل لمجفاف 
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.UCT5  بينما كانت الساللةLA716  أظيرت تحمل لمجفاف وكانت نسبة

 % . 19.13الخاليا االسفنجية 

المختمفة والتى تخص نسبة بين طرز الطماطم معنوية اختالفات  تلوحظ  -1 

الحزم الوعائية بالنسبة لباقى انسجة الورقة وكانت نسبة فى صنف كاسل روك 

(49.21 %) ،LA167 91.30 المقيمة تحت %( 91.21) 34م بيتو % ث

 .ظروف الجفاف

طرز الطماطم التى تم تقييميا تحت ظروف الجفاف ختالفات فى الا ىذة -3

مفيدة فى برنامج   اعتبارىاتكن بالنسبة لمختمف القياسات التشريحية والتىيم

  .لتحسين التحمل لمجفاف التربية لمطماطم

   خامسا تحميل الوزن الجزيئى:     

 :تحميل البروتين بالتفريد الكهربائى -أ

ينفرد الصنف المتحمل االدكاوى بوجود حزمة بروتينية ذات وزن جزيئى   -9   

االدكاوى. لذلك تعتبر ىذة الحزمة × كيمودالتون وكذلك اليجن بيتو  91.32

المنفردة كعالمة لؤلب المتحمل )االدكاوى(. وعمى كال فأن ظيور ىذة الحزمة 

× االدكاوى بينما اختفت فى اليجن سوبرمارمند × بيتو  وىو فى ىجين وحيد

االدكاوى ويعزى ذلك الى انيا تعمل ميكانيكات مختمفة ×  UCT5االدكاوى و 

  لجفاف بين الطرز الجينية المختمفة. المتحمل أو مقاومة 
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حزمة متفردة ذات وزن جزبئى  LA 716 (L. pennellii)وجدت فى الساللة  -4

 لتون.كيمو دا 13.31

كيمودالتون مفيدة فى  13.03أن الحزمة البروتينية ذات الوزن الجزيئى  وجد -3

  ذات وزن جزيئى ةالتاكد أن االصل الوراثى متحمل لمجفاف. كما وجدت حزم

52.40 KDa  متمثمة فى عينات البروتين لمصنف كاسل روك والذى وصف

ات االصول الوراثية لالصابة )حساس لمجفاف( بينما غابت فى عين  بأنة قابل 

 المقاومة لمجفاف. 

كيمودالتون  11.11اشارت النتائج ألى وجود حزمة بروتينية ذات وزن جزيئى -2

تحمل فىال منطقيةوالتى يمكن أن تكون مؤشرا لغياب درجات   3.13وايضا 

 لمجفاف. 

  :تحميل انزيمات االستيريز بالتفريد الكهربائى -ب

ن الصنفين عمييا فى االنزيمات فقد وجد أ بناء عمى النتائج المتحصل -9

ظيرت بيا الحزم اكثر كثافة من تمك التى  UCT5و الحساسين سوبرمارمند 

 .L. esculentum. Edkawi, Lظيرت فى االصناف المقاومة مثل 

pennellii LA 716, L. chilense LA 1963    
م منطقتين نشيطتين فى انزي LA 716, LA1963أظيرت الطرز  -4   

 LAوجدت باىتتين جدا وذلك بالنسبة  EST-2, EST-1الحزم  االستيريز
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ىذا باالضافة  LA 716باىتة جدا بالنسبة  EST-3, EST-1والحزم  1963

-ESTالى االب االدكاوى )متحمل( اظيرت ثالث حزم واحدة باىتة جدا وىى 

 . EST-3, EST-1واثنين باىتين وىما  4

ات المتشابية النزيم االستيريز بأنة دراسة يمكن استخدام نظام االنزيم -3

تحمل الجفاف فى الطماطم لمتفرقة بين المتحمل والحساس.   بيوتكنولوجية فى

المتحكمة فى الجفاف سواء التحمل او  كما انة فيم جيد لتعبير الجينات 

  الحساسة.

 درجة القرابة الوراثية:  -ج

بينما  (sub-cluster)تحت فرع فى وجد ان احد الفروع يحتوى عمى االدكاوى  -9

فى تحت فرع آخر باإلضافة أن األدكاوى ،سوبرمارمند  UCT5يحتوى 

 والكاسل روك كل منيم احتل تفريعة منفصمة تماما. 

 LA 1953كما وجد فرع آخر لدرجة القرابة الوراثية يشتمل عمى الساللة  -4

مل( فى )متح LA 1673تحت الفرع بينما   (sub-cluster))متحمل( فى 

 تحت الفرع اآلخر.

 ,UCT5كحساس  34أعمى قيمة فى التشابة )القرابة الوراثية( كانت بين بيتو  -3

   LA 1953كحساس ابضا يمييا الساللة  14.21حساس ايضا النسبة %

وعمى الجانب االخر كانت أقل قيمة سجمت   %. UC82B 13.10)متحمل( 
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النسبة كانت  متحمل و  LA 1953بين الكاسل روك وىو حساس والسال لة

 .LA 1963  (Lوالساللة    سوبرمارمند حساس ثم يمييا %    99.1

chilense)  92.2متحممة بنسبة .%   

كانت النتائج ذات قيمة كبيرة فى دراسة التباعد الوراثى بين طرز الطماطم  -2

تصمبم برنامج تربية ناجح امقاومة الجفاف المقاومة لمجفاف والتى يمكن ان 

 ن خالل االنتخاب المناسب لآلباء المختمفة جينيا.م

  سادسا تقييم االرتباط بين بعض الصفات تحت ظروف الجفاف:     

وجد ارتباط سمبى بين درجات التحمل لمجفاف وبين محتوى االوراق من المادة  -9

 الجافة.

حتوى اشارت النتائج الى ان ىناك ارتباط معنوى سالبا بين المقاومة لمجفاف وم -4

 االوراق 

 من السكريات.      

االوراق ودرجة التحمل وجد ارتباط معنوى موجب بين تراكم البرولين فى  -3

رتباط كان اال (L. esculentum)حالة اليجن الداخمية فى نوع  لمجفاف ففى

 .L)( فى حالة استخدام 0.21سالبة ومعنوية ) ( بينما العالقة كانت0.13)

pennellii) االنواع(.  ينات نوعية )بينى عمل تيجف 
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أظيرت النتائج ارتباط إيجابى بين درجة التحمل لمجفاف والحموضة فى الثمرة، -2

 .L)                إاليجابى فقط فى حالة اليجن داخل النوع  قيم االرتباط

esculentum)  . 

 بناء عمى النتائج فإن االنتخاب لدرجة التحمل لمجفاف يكون مرتبط مباشرة -1

 المنخفضة.  Cباالنتخاب لمحموضة مع فيتامين 

قاومة لمجفاف ومساحة االوراق فقط فى موجد ارتباط ايجابى بين درجة ال -1

 (.0.91( و)0.33وكانت القيمة )   اليجن داخل النوع 

أوضحت النتائج أن ىناك ارتباط ايجابى بين درجات التحمل وعدد الثمار  -1

 لمنبات الواحد.

ائج الى وجود ارتباط معنوى سالب بين درجات المقاومة لمجفاف أشارت النت -3

الذائبة فى الثمار وسمك المحم وعدد الغرف وذلك فى اليجن   والمواد الصمبة 

والتى قيمت تحت ظروف  L.esculentum., L. pennelliiالبريو وبين االنواع

 الجفاف. 

ية ومحتوى الكمورفيل الصبغات الكم نباتات الطماطم التى تحتوى عمى وجد أن -1

. ان وجود الصبغات الكمية والكموروفيل الكمى درجة تحمل عالية لمجفاف عندىا

 عالية فى التحمل لمجفاف.شير إلى كفاءة حيوية باالوراق ت
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بين محصول الطماطم وكل من عدد  معنوى أظيررت النتائج ارتباط ايجابى -90

خدمة مربى ى دليل انتخابى يستالثمار وىذة النتائج تشير أن أ  الثمار ووزن 

الثمار وذلك فى برامج التربية لتحسين المحصول  الطماطم يحتوى عمى وزن

 تحت ظزوف الجفاف. 

  L. esculentumأظيرت دراسة االرتباط عمى سموك اليجن داخل النوع  -99

يجابية والتى قيمت تحت ظروف االجياد المائى قيم ارتباط ا واالباء التابعة لة

(  0.29الجفاف ونسبة خاليا االبيدرمس بالورقة )   ة مابين درجة تحملمعنوي

 (. 0.10 والخاليا العمادية بنسبة )

رتباط عمى اليجين بين االنواع التى االفى حالة دراسة  االتجاة نفسكما لوحظ      

 .L. esculentum, L. pennelliiتنتمى الى 

 


