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 الملخص العربى

 التربية لتحسين القدرة التخزينية والمحتوى الغذائى للبسلة

 

م 7999إلتا  7991أجرى هذا البحث خالل الموسم الشتووى ىتا الروترن مت   

 –كلية الزراعة  –معمل حرظ األصول الوراثية بقسم البساوي  و مزرعة الوجارب ىا

 جامعة بنها.

 تراكيب الوراثية المستخدمة كأباءال

ذور بعتتا الوراكيتتب الوراثيتتة المستتوخءمة كهبتتال ىتتا هتتذى الءراستتة والوتتا بتت 

ومنهتا األصتنا   (Pisum sativum var. humile) ونومتا إلتا البستلة الخءترال

Little Marvel, Early Perfection, Snow pea  وبعتا األصتنا  األخترى

 Sugar مثل (P. sativum  var. macrocarpon)الوا ونوما إلا البسلة السكرية 

Ann, Sugar Dady, Sugar Snap   وقتء وتم الحصتول علتا بتذور هتذى األصتنا

 جامعة بنها. –كلية الزراعة  –م  معمل حرظ األصول الوراثية 

بذور الوراكيب الوراثية المسوخءمة كهبال والستابقة التذكر ومتر زراعوهتا ىتا  

اثيتة للحصتول م ووم عمل ولقيح ذاوا لنباوتار كتل الوراكيتب الور7991-7991موسم 

 علا كمية أكثر م  البذور وكو  كاىية لعمل الوهجي  ىا الموسم القاءم.

 التهجين

ومتر زراعتتة بتتذور الوراكيتتب الوراثيتتة المخولرتة المستتوخءمة كهبتتال ىتتا ثتتالث  

يتتوم وبتتءأ متت   71الروتترن بتتي  كتتل ميعتتاء زراعتتة وا ختتر كانتتر  –مواعيتتء زراعتتة 

للوراكيتتب الوراثيتة المخولرتتة  ار اإلزهتاروذلت  للوهكتء متت  وتءاخل ىوتتر 42/71/7991

المسوخءمة كهبال ىا هذى الءراسة. هذا اإلجرال وم عمله لووىير عءء كاىا م  البتراعم 

إلجرال الوهجي  قبتل حتءوث الولقتيح التذاوا لهتذى البتراعم  الزهرية ىا الوقر المناسب

وراثيتة المخولرتة وذل  لعمل الوهجينار ىا كل االوجاهار الممكنة بي  كتل الوراكيتب ال

 .علا كمية كاىية م  البذور الهجي المسوخءمة كهبال وذل  للحصول 
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وتتم إجتترال الوهجتتي  ىتتا كتتل االوجاهتتار الممكنتتة بتتي  كتتل الوراكيتتب الوراثيتتة  

المخولرة المستوخءمة كببتال للحصتول علتا بتذور هجت  الجيتل األول والهجت  العكستية 

بال المخولرتة وتم إجترال الولقتيح التذاوا لهتا منها باإلءاىة إلا ذل  ىإ  بعا نباوار ا 

 وذل  للحصول علا بذور أكثر للموسم الوالا.

 التقييم

ومتتتر زراعتتتة بتتتذور كتتتل الوراكيتتتب الوراثيتتتة المخولرتتتة  42/71/7999ىتتتا  

البحتث والبتذور الهجتي  للجيتل األول والهجت  العكستية لهتا المسوخءمة كهبتال ىتا هتذا 

لوجارب ىا نظام القطاعار كاملة العشوائية مت  ومر زراعوها ىا الحقل ىا مزرعة ا

اسوخءام ثالث مكررار. وم إجترال كتل العمليتار الزراعيتة المخولرتة والمعروىتة علتا 

أستتات ووصتتيار وزارن الزراعتتة المصتترية. وتتم وقيتتيم النباوتتار الررءيتتة لكتتل الوراكيتتب 

لهتتا وذلتت   الوراثيتتة المخولرتتة المستتوخءمة كهبتتال وهجتت  الجيتتل األول والهجتت  العكستتية

 لوقءير:

 الزراعة حوا وروح أول برعم زهرى.عءء األيام م   -7

 وز  القر  األخءر. -4

 النسبة المئوية للوز  الرعلا للبذور الخءرال بالنسبة لوز  القر . -2

 عءء البذور بالقر . -2

 عءء القرو  للنبار. -1

 محصول النبار م  القرو  الخءرال. -6

 محصول النبار م  البذور الجاىة. -1

 لوخزي  القرو  الخءرال ىا ءرجة حرارن الغرىة العاءية.أطول ىورن  -1

 أطول ىورن لوخزي  القرو  الخءرال ىا ءرجة الحرارن المنخرءة. -9

 محووى البذور الخءرال م  السكريار الكلية. -71

 محووى البذور الخءرال م  البرووينار الكلية. -77

 Griffingتحليل 
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يرها باستتوخءام وحليتتل القتتءرن العامتتة والقتتءرن الخاصتتة علتتا الوتتهل  وتتم وقتتء 

Griffing  النمتتوذا الثتتانال وذلتت  طبقتتا للطريقتتة الوتتا وءتتعها  –)الطريقتتة الرابعتتة

Griffing (1956). 

 Jinks-Haymanتحليل  

البيانتتار الوتتا وتتم الحصتتول عليهتتا متت  نباوتتار ا بتتال ونباوتتار الجيتتل األول  

يقة الوتا وءتعها كتل مت  الناوجة م  الوهجي  بي  هذى ا بال وم وحليلها باسوخءام الطر

Hayman (1954), Jinks (1954). 

 معامل التوريث

الءيق وتم وقتءيرى لكتل الوراكيتب الوراثيتة المستوخءمة معامل الووريث بمعناى  

كهبتتال ىتتا هتتذى الءراستتة وتتم حستتابها متت  المكونتتار الوراثيتتة الوتتا وتتم حستتابها طبقتتا 

. باإلءتاىة إلتا ذلت  Mather and Jinks (1971)للمعتاءالر الوتا أعتءر بواستطة 

-Jinksىإنتتته ىتتتا الحتتتاالر الوتتتا لتتتم ووتتتوىر ىيهتتتا الشتتتروط الالزمتتتة لوطبيتتتق وحليتتتل 

Hayman  وم حساب قيم معامل الووريث بالمعنا الواس  والءيق طبقا للطريقة الوتا

وذلتت  باستتوخءام مكونتتار القتتءرن العامتتة  Pandy and Gritton (1975)وءتتعها 

 والقءرن الخاصة علا الوهل .

 البحث يمكن تلخيصها فى اآلتى ائج هذانت

هنتا  وتتهثيرار معنويتتة للوهجينتتار العكستتية علتا ووريتتث كتتل الصتترار الوتتا ومتتر  -7

 ءراسوها.

علتا القءرن العامة والقتءرن الخاصتة علتا الوتبل  كتا  لهتا وتهثيرار معنويتة  -4

كل الصرار الوا ومر ءراسوها ماعءا عءء قرو  النبار حيتث كانتر القتءرن 

علا الوبل  لها غير معنوية. هذى النوائج وشير إلا اشورا  كل مت  الخاصة 

ىعتل اإلءتتاىة وعتءم اإلءتتاىة ىتا ىعتتل الجينتار ىتتا ووريتث هتتذى الصتترار. 

علا العكت م  ذل  ىإ  عءم اإلءاىة لرعل الجي  ىتا الووريتث لتم وشتار  

ىا ووريث صرة عءء قترو  النبتار. النستبة بتي  القتءرن العامتة علتا الوتبل  

الوتا ءرستر كانتر أكبتر ءرن الخاصة علا الوبل  بالنسبة لكل الصترار والق
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متت  الواحتتء وهتتذا يشتتير إلتتا أ  ىعتتل اإلءتتاىة للجتتي  كتتا  أكثتتر أهميتتة ىتتا 

 ووريث هذى الصرار.

ىتا الصترو  وهتذا يشتير إلتا وتوىر أهتم  Vr-Wrالنوائج أوءحر وجتانت  -2

ار علتتا بيانتتار صتتر Jinks-Haymanالشتتروط المطلوبتتة لوطبيتتق وحليتتل 

وز   –عءء األيام م  الزراعة حوتا ورتوح أول بترعم زهترى علتا النبتار. 

النستتبة المئويتتة للتتوز  الرعلتتا للبتتذور الخءتترال بالنستتبة  –القتتر  األخءتتر 

محصتول  –عتءء البتذور بتالقر   –عتءء قترو  النبتار  –للقرو  الخءرال 

 –محصتتول النبتتار متت  البتتذور الجاىتتة  –القتترو  الخءتترال  النبتتار متت 

أكبر عتءء مت  األيتام التذى  –ى البذور الخءرال م  السكريار الكلية محوو

ووحمله قرو  البسلة الخءرال ىا حالتة الوختزي  ىتا ءرجتة حترارن الغرىتة 

أكبر عءء م  األيام الذى ووحمله قرو  البسلة الخءرال ىتا حالتة  –العاءية 

 الوخزي  ىا ظرو  الحرارن المنخرءة. علا العكت م  ذل  ىإ  الشتروط

لتتم ووتتوىر ىتتا حالتتة  Jinks-Haymanاألساستتية المطلوبتتة لوطبيتتق وحليتتل 

 النسبة المئوية للبرووينار الكلية ىا البذور الخءرال.

ءراستتتوها ماعتتتءا صتتترة النستتتبة المئويتتتة  ربالنستتتبة لكتتتل الصتتترار الوتتتا ومتتت -2

الوبتاي   – (V0L0)كل مت  الوبتاي  ىتا مووستط ا بتال  للبرووينار الكلية ىا

 (V1L1)مووستتتط الوبتتتاي  ىتتتا الصتتت   – (V0L1)و  ىتتتا مووستتتط الصتتتر

هتذى النوتائج يمكت  أ   بالمقارنة بالجزل الغير وراثا الذى كا  صغيرا جتءا.

ر إلتتا إمكانيتتة وحستتي  هتتذى الصتترار متت  ختتالل عمليتتة شتتوكتتو  مهمتتة كم 

 االنوخاب البسيط.

النوائج أشارر إلتا وجتوء ستياءن جزئيتة لصترة العتءء األكبتر مت  األيتام مت   -1

التوز  العتالا للقتتر   - اعتة حوتا ورتوح أول بترعم زهتترى علتا النبتارالزر

عءء قرو  النبار األقتل  –النسبة المئوية العالية لنسبة الوصاىا  –األخءر 

العتءء الكبيتر ألكثتر عتءء  –المحصول العالا للنباوار مت  البتذور الجاىتة  –

متت  األيتتام لوختتزي  القتترو  الخءتترال وحتتر ظتترو  ءرجتتة حتترارن الغرىتتة 

 العاءية ووحر ظرو  ءرجة الحرارن المنخرءة.
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النوتتائج أشتتارر إلتتا أ  هنتتا  ستتياءن ىائقتتة للعتتءء العتتالا متت  البتتذور بتتالقر   -6

والنستبة المئويتة  –الواحء والمحصول العالا للنبار مت  القترو  الخءترال 

 لسكريار الكلية.البذور الخءرال ىا ا العالية لمحووى

عتءا صترة محوتوى البتذور الخءترال  بالنسبة لكل الصترار الوتا ءرستر متا -1

النوتائج أشتتارر إلتتا عتءم وستتاوى ووزيتت  األلتتيالر  –مت  البرووينتتار الكليتتة 

الوا وقلل مت  وعبيتر الصترار الوتا ءرستر وولت  الوتا وزيتء مت  وعبيتر هتذى 

 الصرار م  خالل المواق  الموشابهة ىا األبال.

الءراستة وحمتل  النوائج أشارر إلا أ  ا بال الستر الوتا استوخءمر ىتا هتذى -1

كتل الصترار الوتا آليالر سائءن أكثر م  األليالر المونحية والوا ووحكم ىا 

 ومر ءراسوها ما عءا صرة محووى البذور الخءرال م  البرووينار الكلية.

 -% 64.21 -% 14.21قتتتيم معامتتتل الووريتتتث بتتتالمعنا الءتتتيق كانتتتر  -9

12.41 %- 11.91 %- 41.21 %- 69.41 %- 64.12 %- 

% وذلتتت  بالنستتتبة لصتتترار: 11.19 -% 61.11 -% 21.22 -% 21.1

وز   –رعم زهترى علتا النبتار بتعءء األيام مت  الزراعتة حوتا ورتوح أول 

عتتءء  –عتتءء قتترو  النبتتار  –النستتبة المئويتتة للوصتتاىا  –القتتر  األخءتتر 

محصتول النبتار  –محصول النبار م  القرو  الخءترال  –البذور بالقر  

ة المئويتتتة لمحوتتتوى البتتتذور الخءتتترال متتت  النستتتب –متتت  البتتتذور الجاىتتتة 

أكبتر  – محووى البذور الخءرال م  الستكريار الكليتة – البرووينار الكلية

عءء م  األيام الوا ووحملها القرو  الخءرال للوخزي  وحر ظترو  ءرجتة 

حترارن الغرىتة العاءيتتة والوختزي  وحتتر ظترو  ءرجتتة الحترارن المنخرءتتة 

 وذل  علا الورويب.


