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الصفات  في( .Olea europaea Lدراسة تأثير التهجين لبعض أصناف الزيتون )
 الكمية والنوعية للثمار والنوى 

 (1*)طالل الفوزو

 حمص، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. ث(. مركز بحو 1)
 (.talalfo544@gmail.com )*للمراسلة: د. طالل الفوزو. البريد اإللكتروني:

 04/04/2018تاريخ القبول:    07/02/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
األصناف و  ،الجلطو البعيرني،  وهي:أجريت الدراسة البحثية على مجموعة من أصناف الزيتون المحلي 

البشولين )الفرنسي( المزروعة في المجمع الوراثي لدى مركز و  ،الفرنتويو )اإليطالي(و  ،زورزالينا ة:األجنبي
أثر التهجين بين  هدف دراسةوذلك ب .2016/2017 الموسمالعلمية الزراعية بحمص خالل  البحوث

تحديد الملقح األفضل لكل من ، و الصفات الكمية والنوعية للثمار والنوى  فيالمدروسة  أصناف الزيتون 
صل أظهرت النتائج المتح دراسة ظاهرة التوافق الذاتي لكل صنف.، باإلضافة إلى المدروسة األصناف

دى إلى تغير الصفات أ، ♂والفرنتويو ♂زالينار وزو  ♂والقيسي ♀بين أصناف البعيرني عليها أن التهجين
والنوى( حسب الملقح. وأن التوافق  ،)وزن الثمار الكميةالنوعية )شكل الثمار، والنوى(، وكذلك الصفات 

 ،والفرنتويو ،وزورزالينا ،نف القيسيكما أنه ال يمكننا اعتبار أن الص .الذاتي عند الصنف البعيرني كان جزئي
في  ♂والدان ♂مع البيشولين ♀ كما أظهرت النتائج تأثير تهجين الصنف الجلط .ملقحات جيده للبعيرني

وأن التوافق الذاتي عند الصنف الجلط  ،في حين لم تتأثر الصفات النوعية ،للثمار والنوى  الصفات الكمية
  الدان ملقح غير جيد للجلط.الصنف و  ،لجلطكان جزئي. وُيعدُّ البشولين ملقحًا ل

 توافق ذاتي. ،ملقح ،تهجين ،زيتون : ةمفتاحيالكلمات ال
:المقدمة  

 ,Guerin and Sedgley) التلقيح بالرياح ةتعرف هذه الشجرة بأنها خلطيو  ،سوريةتعد شجرة الزيتون من األشجار الهامة اقتصاديًا في 
حيث  ،ولم يؤخذ موضوع الملقحات بالحسبان إال في العقدين األخيرين ،تية التلقيحار الزيتون ذاسبانيا أن أشجإكان يعتقد في و  ،(2007

فهو األساس إلى  ،يتعلق نجاح التهجين أو التلقيح الذاتي بالعامل الوراثيو  نتاج عند الزيتون.تنبه الباحثون إلى أن التلقيح الخلطي يزيد اإل
 للحكم على ظاهرة اإلخصاب الذاتي. وأن عقد الثمار وتطورها غير كاف   ئي.لبيوا ،والشكلي ،جانب العامل الفيزيولوجي

 ,Martinفي حين تتساقط بقية األزهار ) ،%( من األزهار لتتطور وتعطي ثمار 2-1وتخصب ) ،زهرة( 500.000) تعطي الشجرة نحو
إما عن طريق إدخال المورثات  ،تحسين إنتاجية الزيتون ن االنخفاض بنسبة العقد دفع الكثير من الباحثين إلجراء دراسات لكما أ (.1989

أو باالنتخاب للسالالت الخضرية الناتجة عن التهجين بين الطرز المختلفة  ،(Rugini and Gutiérrez-Pesce, 2006المرغوبة )
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(Manai et al., 2006)، ي نسبة ع مختلفة من التلقيح فأو بدراسة تأثير أنوا  ،(2012 ،أو بتقييم وانتخاب الطرز البرية )عبد الحميد
 (.Lavee et al., 2002العقد ونوعية الثمار )

أما التلقيح الخلطي  ،تلقيح البويضة بحبوب لقاح الزهرة نفسها أو أزهار الصنف نفسه ؛(Self-Pollinationلتلقيح الذاتي )يقصد با
(Cross- Pollination)في حين أن التلقيح المفتوح أو الحر ) ،فهو التلقيح بحبوب لقاح من أصناف أخرى معروفة ؛Open or 

Free- Pollination أي يترك الصنف للتلقيح الطبيعي الحر ) ،لقاح أصناف أخرى غير معروفة( هو التلقيح بحبوبLavee et al., 
2002.) 

ي دول حوض البحر األبيض أو عدم التوافق الذاتي لعدد كبير من أصناف الزيتون المزروع ف ،درست ظاهرة التوافق الذاتي الجزئي
وكان المعيار األول للتوافق أو عدمه هو  ،استخدام الملقحات المتوافقةوتمحورت الدراسات حول زيادة إنتاج أشجار الزيتون ب ،المتوسط

قاح الملقح وقدرتها بينما كان المعيار الثاني للتوافق أو عدمه هو حيوية حبوب ل ،ونسبة الثمار المتبقية على الفرع ،العقد األولي للثمار
كما يعد التوافق الذاتي عقبة فيزيولوجية أمام اإلخصاب  ،باإلخصاب فعااًل في الظروف المثالية متبوعاً ويكون التلقيح  ،على اإلنبات

(Villemur, 1978.) 
 ,Koronaiki Mastoidesالخصوبة الذاتية في عدة أصناف من الزيتون ) Androulakis and Loupassaki, (1989درس )

Kalamata, Amfissis,)،  فقد بلغ متوسط عقد الثمار من التلقيح الذاتي لهذه  ،األصنافواستنتجا وجود تباين في عقد الثمار بين هذه
 ثمرة/نورة(. 0.36 ،0.52 ،0.06 ،1.01) على التوالي األصناف

وبين أن صنف الزيتون  ،الصوراني(و  ،الزيتيو  ،الدرمالليو  ،الخضيري و  ،( عدة أصناف زيتون محلية )التفاحي1990 ،درس )لبابيدي
وأن الصنفين الصوراني والقيسي  ،%(50) ويعاني من زيادة نسبة الثمار البكرية صغيرة الحجم التي تجاوزت، ً الزيتي غير متوافق ذاتيا 

صبة وغير الزيتون المخ نتيجة لمقارنة عقد الثمار في أزهار Rallo and Rapoport, (1991وجد )و  ملقحان جيدان للصنف الزيتي.
بينما في األزهار غير المخصبة كان نمو المبيض ضعيف  ،أن انفصال البتالت تزامن مع بداية تضخم المبيض المخصب ،المخصبة

 وتأخر انفصال البتالت على نحو ملحوظ.
وبينوا أيضًا أن  ،فرونتويو(و  ،نااتيكور و  ،( التلقيح الذاتي والخلطي ألصناف الزيتون )نابالي بلديAl-Kasasbeh et al., 2005درس )

 كل من التلقيح المفتوح والخلطي أعطيا نسبًا أعلى من األزهار المخصبة وعقد الثمار مقارنة مع التلقيح الذاتي.
فقد ازدادت كمية  ،( يزيد اإلنتاجيةManzanilloأن التلقيح االصطناعي اإلضافي للصنف ) Ayerza and Coates, (2004وضح )
وقد أدى تلقيح هذا الصنف  ،مع التلقيح الذاتي مقارنةً  %(58) وانخفضت نسبة الثمار البكرية بنسبة ،%(98) في الفروع بنسبةالثمار 

( Ascolanoبالمقارنة مع كل من التلقيح بالصنف ) %( 21) ( إلى زيادة اإلنتاجية بنسبةArbequina, Sevillanoبكل من الصنفين )
 ,Frantoioعدم التوافق الذاتي والخلطي في ثالثة أصناف من الزيتون ) Seifi et al., (2011) درسو  ع التلقيح الذاتي.أو م

koroneiki, Kalamata)،  درس )كما  تتصف بعدم التوافق الذاتي. األصنافووجدوا أن هذهEassa et al., (2011  األصنافتأثير 
فقد بلغت نسبة العقد في  ،ووجدوا أن الصنف دولسي أفضلها ،اتاكوروناكي( كملقحات للصنف كالمو  ،كوراتيناو  ،بيكوالو  ،)دولسي
-22.5) بلغتالتي كما استنتجوا زيادة اإلنتاجية  ،%( 3.18-2.63) في حين بلغت من التلقيح الذاتي ،%( 5.42-4.62) موسمين

 ،الدرويش وآخرون درس و  إطالقًا. وا عدم تأثر نسبة الزيتكما بين ،كغ/شجرة( 16.0-13.5) في الشاهد وصلتبينما  ،كغ/شجرة( 26.6
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( ظاهرتي عدم التوافق الذاتي والنسبة الجنسية في بعض أصناف الزيتون المحلية والمستوردة المزروعة في مركز بوقا بالالذقية 2012)
يًا بين توافق الذاتي معنو ختلفت درجة عدم الوا ،كالماتا(و مورايولو، و كوراتينا، و بيشولين، و فرانتويو، و سيكواز، و جلط، و قيسي، و )صوراني، 

 في حين أعطى الصنف بيشولين أعلى نسبة من اإلخصاب الذاتي ،واتصف الصنف اليوناني كالماتا بالعقم الذاتي الكامل ،األصنافهذه 
ي الصنف ف %( 5.83في الصنف جلط إلى ) %( 1.10) وتأرجحت نسبة العقد الطبيعي من التلقيح المفتوح في حدود ،%( 2.03)

 ي.صوران
 األصنافكما درس تأثير استخدام  ،صوراني ،صفراوي وو  ،جلطو  ،خضيري ( التوافق الذاتي ألصناف الزيتون 2014 ،درس )استنبولي

 صورانيو  ،صفراوي و  ،جلط األصناففي حين كانت  ،ن أنه غير متوافق ذاتياً وبي   ،كملقحات للصنف الخضيري  صورانيو  ،صفراوي و  ،جلط
فقد  ،كما تميزت بدرجة توافق عال  مع الخضيري  ،%( 1.5 ،5.8 ،3.1) على التواليفقد بلغت نسبة العقد  ،متوافقة ذاتيًا بشكل جزئي

 %(. 29 ،25 ،21.5) على التواليبلغت فعالية التلقيح 
 ,Casalivaة عدة أصناف من الزيتون )خصوب فيتأثير التلقيح المفتوح والخلطي والذاتي  Spinardi and Bassi, (2012بين )

Frantoio, Leccino, Gargna, Mitria, Regina)، في حين أن  ،ووجدا أن عقد الثمار في التلقيح الذاتي أقل على نحو ملحوظ
%( في الصنف 0) وقد تأرجحت نسبة العقد في التلقيح الذاتي في حدود ،نسبة الثمار البكرية أعلى مقارنة مع التلقيح الخلطي والمفتوح

(Regina(و )في الصن1.3 )%( فينFrantoio, Casaliva)، وبلغت  ،%(2-1) كما تأرجحت نسبة العقد في التلقيح الخلطي في حدود
 (.Mitria%( في الصنف )10و) ،(Frantoio, Leccino%( في الصنفين )5) نسبة العقد في التلقيح المفتوح في حدود

واستنتجوا أنه بالرغم من أن  ،بيشولينو  ،فرانتويوو  ،يري الخضالذاتي في ثالثة أصناف من الزيتون ( العقم 2015) ،درس مهنا وآخرون 
فقد بلغ مؤشر عدم التوافق  ،إال أنها تعاني من عدم التوافق الذاتي بنسب مختلفة ،كانت ذات حيوية جيدة األصنافحبوب لقاح هذه 

وبينوا أن التلقيح  ،(ISIPicholine = 0-0.09)و ،(ISIFrantoio = 0.12-0.19)و ،(ISIKhodeiri = 0.21-0.24الذاتي )
 ،األمر الذي سبب تساقطها قبل موعد الجني ،الذاتي يعطي نسبة كبيرة من الثمار البكرية عديمة البذور نتجت عن أزهار غير مخصبة

 في حين لم تتشكل مثل هذه الثمار بالتلقيح المفتوح.
تحديد الملقح األفضل ، و والنوعية للثمار والنوى  الكمية الصفات فيالمدروسة  أصناف الزيتون التهجين بين  تأثير يهدف البحث لدراسة

 دراسة ظاهرة التوافق الذاتي لكل صنف.، باإلضافة إلى المدروسة األصنافلكل من 
 مواد البحث وطرائقه:

 المــادة النباتيــة:
الفرنتويو و  ،زالينتتامثتتل زور  واألجنبي ،الجلطو البعيرني،  وهي:أجريتتت التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة البحثيتتة على مجموعتتة من أصتتتتتتتتتتتتتتنتتاف الزيتون المحلي 

 الموستتتتتتتتتتتتتتمالبشتتتتتتتتتتتتتتولين )الفرنستتتتتتتتتتتتتتي( المزروعتتتة في المجمع الوراثي لتتتدى مركز البحوث العلميتتتة الزراعيتتتة بحمص خالل و  ،)اإليطتتتالي(
2016/2017. 

 :مراحل العمل
 دراسة التلقيح الذاتي والخلطي والحر:
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o :تكييس تم  غير متفتحة. على الجهات األربع تحمل نورات زهرية تم اختيار أربعة أفرع من كل شجرة زيتون متوضعة التلقيح الذاتي
، حسب الطريقة المتبعة من قبل األفرع بأكياس العزل قبل تفتح األزهار وذلك لدراسة ظاهرة التوافق الذاتي والتهجين المراقب

(1995Trigui and Msallem, .)  الثمار تنمو على نحو طبيعي، ثم ركت ثم ت األكياس بعد تمام عقد الثمار على الشجرة. إزالةثم تم
 عند النضج الكامل كبقية الثمار على الشجرة. جمعت

o :تم تكييس  تم اختيار أربعة أفرع من كل شجرة زيتون متوضعة على الجهات األربع تحمل نورات زهرية غير متفتحة. التلقيح الخلطي
هز األكياس يوميًا باليد إضافة إلى ، وتم في الشجرة األمب إلى الفرع فرع الصنف األ ثم أدخل األفرع بأكياس العزل قبل تفتح األزهار.

 جمعتالثمار تنمو على نحو طبيعي، ثم  ، وتركتاألكياس بعد تمام عقد الثمار على الشجرة م أزيلتث حركة األغصان بواسطة الهواء.
 عند النضج الكامل كبقية الثمار على الشجرة.

o :)متفتحة  ار أربعة أفرع من كل شجرة زيتون متوضعة على الجهات األربع تحمل نورات زهرية غيرتياختم  التلقيح المفتوح )الحر
 عند النضج الكامل كبقية الثمار على الشجرة. جمعتالثمار تنمو على نحو طبيعي، ثم  تترك، و وفة للتلقيح الحروتركها مكش

 لتأكد من وجود الجنين.لكسر النوى لمعرفة وجود أو غياب البذور  ، حيث تمحساب وزن وشكل الثمار والنوى تم  دراسة الثمار والنوى:
 اإلحصائي:تصميم البحث والتحليل 

حساب قيمة أقل فرق و  ،لمعالجة النتائج  SPSS v 24واستخدم البرنامج اإلحصائي  ،تم تصميم البحث وفق القطاعات العشوائية الكاملة
 %. 5 ثقة عند مستوى  L.S.Dمعنوي 
 النتائج:

  :جين في وزن وشكل الثمار والنوى التهأثر 
الذي تمت دون معرفة الملقح  هاء ويتصف كل صنف بثمار ونوى تميزه عن غير إن التلقيح عند شجرة الزيتون خلطي ويتم عن طريق الهو 

تم التوصل رنة النتائج التي ن الحر بالهواء كشاهد لمقايالثمار الناتجة عن عملية التهج تمخ اعتمادلذلك  ،عملية التهجين بالهواء هعن طريق
 المعيار الوحيد إلعطاء هوية لكل صنف.   هنأل ،إليها

 .(منخفضةفيه بالنضج ونسبة الزيت  ومتأخركبيرة الحجم  هثمار ) الصنف البعيرني: ❖
فرنتويو اللذين وزورزالينا وال ،القيسي الذي يتصف بثمار كبيرة ونسبة زيت متوسطة من وكل( ♀) أجريت عملية التهجين بين البعيرني

الصفات الكمية والنوعية عند  فيالتهجين  تأثيرمعرفة  بهدف ،(♂)يتصفان بثمار متوسطة الحجم ونسبة زيت عالية كأصناف أبوية 
 .تبين من البحث أن التوافق عند صنف البعيرني جزئي صنف البعيرني.

( ♀) البعيرني ×(♂) يسيالناتجة ما بين القالثمار  ن شكل( أ1) أوضحت النتائج المتحصل عليها في الجدول، بالنسبة لشكل الثمار
 شاهد.كعن شكل الثمار الناتجة عن البعيرني  قد اختلف (♀البعيرني)× ( ♂والفرنتويو)( ♀البعيرني) × (♂) والفرنتويو

 البعيرني× ( ♂) القيسيما بين  رقم شكل النوى الناتجة تغير( 1) أظهرت النتائج المتحصل عليها في الجدولفقد  ،أما بالنسبة لشكل النوى 
مفتاح كما في شاهد. كعن رقم شكل النوى الناتجة عن البعيرني  ،(♀البعيرني)× ( ♂) وزورزالينا( ♀) البعيرني× ( ♂) ووالفرنتوي( ♀)

 (.2002، )استنبولي دليل لثمار والنوى 
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وهذا يدل على حصول (. ♀) البعيرني ×(♂) تويو وزورزاليناما بين بين القيسي والفرن تأثر شكل الثمار والنوى بعملية التهجين يستنتج
 .(2004، إسماعيلو  استنبولي)تغيير في الصفة الوراثية لمعيار الشكل المألوف عند النوى والثمار الناتجة عند الشاهد 

 . يبين متوسط شكل الثمار والنوي ومتوسط وزن الثمار والنوى للصنف البعيرني1الجدول 

 وزن الثمرة/غ وزن النوى/غ النواةدليل شكل  دليل شكل الثمرة المعاملة الصنف

 )أم( بعيرني

 B .8133 B .4433 B 1.9633  B 1.9633  ذاتي

 A .6433 A .3300 B 2.0800 B 2.0800  )أب( زورزالينا

 A .6467 A .3567 B 2.2260 B 2.2260 )أب( فرونتويو

 A .6400 A .3367 B 3.3367  B 3.3367 )أب( سييق

 A .6267 B .4500 A 4.5133 A 4.5133 )حر( شاهد

LSD 5% 0.0483 0.0354 0.0285 0.2881 

  .%5يشير إلى وجود فرق معنوي مقارنة مع الشاهد عند مستوى معنوية بنفس العمود الحظة: اختالف األحرف م

( أن متوسط وزن الثمار الناتجة عن 1) ولأوضحت النتائج المتحصل عليها في الجد، حيث حسب الملقح الثماروزن وتأثر شكل 
 (.♀) القيسي× ( ♂) على متوسط وزن الثمار الناتجة عن تهجين القيسي والفرنتويو وزورزالينا إحصائيةشاهد يتفوق بداللة كالبعيرني 

 دة وزن الثمار.زيا القيسي والفرنتويو وزورزالينا غير جيدة التلقيح للصنف القيسي من أجل األصنافيستدل من هذه النتيجة أن 
شاهد يتفوق بداللة ك( أن متوسط وزن النوى الناتجة عن البعيرني 1) أوضحت النتائج المتحصل عليها في الجدولبالنسبة لوزن النوى فقد 

 (. ♀) القيسي× ( ♂) على متوسط وزن النوى الناتجة عن تهجين القيسي والفرنتويو وزورزالينا إحصائية
المنخفضة  الزيتيتميز بثماره الكبيرة ونسبة  ،في مركز بحوث حمص )سوري المنشأ( زروعصنف موهو  صنف الجلطال ❖

 .(2004، إسماعيلو  )استنبولي
 فيالتهجين  تأثيروذلك من أجل معرفة  ،(♂) والدان كأبوين ،وكل من الصنفين البيشولين ،(♀)أجريت عملية التهجين بين الجلط 

وقورنت النتائج مع صفات الثمار  ،درست صفات الثمار والنوى الناتجة عن عملية التهجين، و الصفات الكمية والنوعية عند صنف الجلط
أوضحت النتائج المتحصل عليها في  بالنسبة لوزن الثمار ر التهجين.يأثتلمعرفة  والنوى الناتجة عن التلقيح الخلطي الحر بالهواء )شاهد(

 حر غ والجلط 4.394الجلط  ×غ ودان 5.771الجلط  × أن متوسط وزن الثمار الناتجة عن عملية التهجين بيشولين (2) لالجدو 
 . إحصائيةغ بداللة  3.688 تفوق على متوسط وزن الثمار الناتجة عن التلقيح الذاتيالذي غ  4.929 )الشاهد(

متوسط وزن الثمار  فيغ   4.929 غ والجلط الشاهد 5.771 الجلط × نالناتجة عن عملية التهجين بيشولي كما تفوق متوسط وزن الثمار
 . إحصائية غ بداللة 4.394الجلط  × الناتجة عن عملية التهجين دان

على متوسط وزن الثمار الناتجة عن التهجين  ،غ 5.771الجلط  × كما تفوق متوسط وزن الثمار الناتجة عن عملية التهجين بيشولين
 .إحصائيةغ بداللة  4.929)الشاهد(  الحر

زيادة وزن ل أدىلجلط ا × بيشولينبينما تهجين  ،خفض من وزن ثمار صنف الجلطقد الجلط  × نستنتج أن التلقيح الذاتي والتهجين دان
 ار.والصنف البيشولين صنف ملقح جيد للجلط من أجل زيادة وزن الثم. يستدل من هذه النتيجة أن الملقح يحدد الصفات الكمية .الثمار

 أما الصنف الدان ملقح غير جيد للجلط من أجل زيادة وزن الثمار.
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 لمعامالت عند صنف الجلطلثمار ال مقارنة األوساط الحسابية لمتوسط وزن. 2الجدول 

 المتوسط جلط حر دان )أب( بيشولين ) أب( ذاتي ةالمعامل

 3.688 *1.24- *0.71- *2.08- - ذاتي

 5.771 *0.84 *1.38 - *2.08 بيشولين ) أب(

 4.394 *0.53- - *1.38- *0.71 دان )أب(

 4.929 - *0.53 *0.84- *1.24 جلط حر

 .LSD=0.067 ،% 5* معنوي عند مستوى 

 أن متوسط وزن النوى الناتجة عن عملية التهجين بيشولين ،(3) أوضحت النتائج المتحصل عليها في الجدول ،بالنسبة لصفة وزن النوى 
غ تفوق على متوسط وزن النوى الناتجة عن التلقيح  6750. )الشاهد( غ والجلط حر 0.525 الجلط × نودا غ 0.594الجلط  ×

غ على متوسط  5940. الجلط × . كما تفوق متوسط وزن النوى الناتجة عن عملية التهجين بيشولينإحصائيةغ بداللة  0.389الذاتي
 .إحصائيةغ بداللة  0.525 الجلط × وزن النوى الناتجة عن عملية التهجين دان

 عن عملية التهجين بيشولين الناتجة وزن النوى  غ على متوسط 0.675 )الشاهد(  التهجين الحر كما تفوق متوسط وزن النوى الناتجة عن
 %. 5 إحصائيةغ بداللة  5250. الجلط× ومتوسط وزن النوى الناتجة عن عملية التهجين دان غ، 5940. الجلط× 

زيادة  أدى إلىالجلط ×  بينما تهجين بيشولين ،صنف الجلط للخفض من وزن النوىقد الجلط  × ح الذاتي والتهجين داننستنتج أن التلقي
والصنف البيشولين صنف ملقح جيد للجلط من أجل زيادة وزن ، النتيجة أن الملقح يحدد الصفات الكمية يستدل من هذه ،وزن النوى في 

 يد للجلط من أجل زيادة وزن النوى.النوى. أما الصنف الدان ملقح غير ج
 مقارنة األوساط الحسابية لمتوسط وزن نوى المعامالت عند صنف الجلط. 3الجدول 

 المتوسط جلط حر دان )أب( بيشولين ) أب( ذاتي المعاملة

 3890. *0.29- *0.14- *0.2- - ذاتي

 0.594 *0.081- *0.068 - *0.2 بيشولين ) أب(

 0.525 *0.15- - *0.068- *0.14 دان )أب(

 0.675 - *0.15 *0.081 *0.29 جلط حر

 .LSD=0.005، % 5* معنوي عند مستوى المعنوية 

( تأثر  شكل الثمار الناتجة عن التهجين، حيث تفوق متوسط 4) أظهرت النتائج المتحصل عليها في الجدولبالنسبة لصفة شكل الثمار 
، عن شكل الثمار الناتجة عن التلقيح الذاتي. كما تفوق متوسط (♀)الجلط  × (♂) لينالناتجة عن التهجين ما بين بيشو شكل الثمار 

كما تفوق متوسط شكل (. ♀)الجلط  ×(♂) شكل الثمار الناتجة عن التهجين الحر، على شكل الثمار الناتجة عن التهجين ما بين الدان
على متوسط شكل الثمار  ،(♀)الجلط  ×(♂) تهجين ما بين بيشولينتوسط شكل الثمار الناتجة عن الالثمار الناتجة التلقيح الذاتي وم

 %.5 إحصائيةالناتجة عن التهجين الحر بداللة 
 األوساط الحسابية لمتوسط  شكل الثمرة للمعامالت عند صنف الجلطمقارنة . 4لجدول ا

 المتوسط جلط حر دان )أب( بيشولين ) أب( ذاتي المعاملة

 693. *046. *068. *03.- - ذاتي

 723. *0.076 *0.097 - *0.3 بيشولين ) أب(

 625. *0.22- - *0.097- *0.68- دان )أب(

 647. - *0.22 *0.076- *0.046- جلط حر

 . LSD=0.008، % 5* معنوي عند مستوى المعنوية 
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حيث  ،(5جدول )اللنوى يتأثر بالملقح شكل ا بينت النتائج أن. صفة نوعية ترتبط بالعامل الوراثيبالنسبة لصفة شكل النوى والتي تعتبر 
ومتوسط شكل النوى الناتجة عن التهجين الحر والتلقيح  ،(♀) الجلط ×(♂) تفوق متوسط شكل النوى الناتجة عن التهجين ما بين بيشولين

 الجلط ×(♂) يشولينعلى شكل النوى الناتجة عن التلقيح الذاتي. كما تفوق متوسط شكل النوى الناتجة عن التهجين الحر وب ،ذاتيال
كما تفوق متوسط شكل النوى الناتجة عن التهجين ما بين (. ♀)الجلط  ×(♂) على شكل النوى الناتجة عن التهجين ما بين الدان ،(♀)

 %.5 إحصائيةعلى متوسط شكل النوى الناتجة عن التهجين الحر بداللة ،(♀)الجلط  ×(♂)بيشولين 
 لمتوسط  شكل النوى للمعامالت عند الجلط األوساط الحسابية مقارنة . 5الجدول 

 المتوسط جلط حر دان )أب( بيشولين ) أب( ذاتي المعاملة

 386. 0.013- 0.012 *2.49- - ذاتي

 2.877 *2.48 *2.5 - *2.49 بيشولين ) أب(

 374. 0.26- - *2.5- 0.012- دان )أب(

 4003. - 0.26 *2.48- 0.013 جلط حر

 .LSD=1.466، % 5عنوية * معنوي عند مستوى الم

( ♂) الدانبعد دراسة المعايير الكمية والنوعية للثمار والنوى. وغياب البذور من النوى أو غياب األجنة من البذور الناتجة عن تهجين 
ملقح له  هي جزئية وأن أفضل ،والتلقيح الذاتي والشاهد. تبين أن صفة التوافق الذاتي عند صنف الجلط( ♀) مع الجلط( ♂) وبيشولين

وبالتالي فإن مورثات الملقح بدلت صفة الشكل للثمرة والنواة عند صنف  ،تأثرت الصفات النوعية بعملية التهجين كماهو صنف البيشولين. 
ند م أن صفة الشكل عوبالتالي يمكن اعتبار أن صفة الشكل ثابتة وراثيُا عند الثمار والنوى الناتجة عن التلقيح الذاتي. مع العل ،الجلط

 . (2004، إسماعيلو  استنبولي)روف البيئية المختلفة ظثمار ونوى الطرز الوراثية ذات التلقيح الخلطي ال تتأثر بال
 االستنتاجات:

انخفاض في وزن الثمار والنوى بالمقارنة مع  تسبب ازورزالينا غير جيدة التلقيح للصنف البعيرني ألنهو  ،الفرنتويوو  ،القيسي األصنافإن 
 إضافة إلى نسبة العقد الكبيرة. ،ن وزن الثمار يعد أساسًا في الحكم على قدرة الملقحوأل ،الشاهد

ه وعلي ،إن التبدل في شكل الثمار والنوى الناتجة عن عملية التهجين له داللة وراثية. هذا التبدل يدل على أن الشكل يتغير حسب الملقح
 ،ال يعتد به كصفه ثابتة عند القيسي ،جة عن التلقيح الخلطي بواسطة الهواء كشاهدفإن الشكل المعتمد كصفة خاصة بالثمار والنوى النات

 الذاتي في إعطاء هوية خاصة للقيسي. صفة شكل الثمار والنوى الناتجة عن التلقيح ىوعلية يجب االعتماد عل
 .والتهجين بحصول اإلخصاب ،ح التوافقاألجنة للحكم على نجاو  ،البذورو  ،النوى و  ،ن الثمارو : تكيعتمد كل من لما سبق،استنادًا 

 :من الدراسة كما يستخلص
 بصفة التوافق الجزئي.يتصفان والجلط الصنف البعيرني  أن -1
 زورزالينا جيدة التلقيح للصنف البعيرني.و  ،الفرنتويوو  ،ال يمكن اعتبار أصناف القيسي -2
 غير جيد للصنف جلط.ًا ملقحعتبر فيالصنف الدان ، أما للصنف جلط اً جيد اً البيشولين ملقحصنف يعتبر ال -3
 :المراجع
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 ات والبحوث العلمية.الجافة. سلسلة العلوم الزراعية، مجلة جامعة تشرين للدراس
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Abstract 

The study was conducted on some local olive varieties i.e. Al Beareny (♀) and 

Al Gellet (♀), and on some foreign olive varieties i.e. Al Zorzalina (♂), Al – 

Frantoio  (♂) and Picholine (♂), where grown in the genetic complex in Homs 

Agricultural Research Center, during 2016/2017, to study the effect of 

hybridization of the studied olive varieties on the qualitative and quantitative 

characteristics of fruits and seeds, and to determine the best pollinator of the 

studied varieties, besides to study the incompatibility of each olive variety. 

According to the cross-pollination between olive varieties i.e. Al Beareny(♀), 

AlKaissi(♂), Al Zorzalina (♂), and Al – Frantoio  (♂), the results showed that 

there were some changes in qualitative traits (fruits and seed shape), besides 

some quantitative changes (fruit and seed weight). It was noticed that self-

compatibility of Al Beareny variety was partial. AlKaissi, Al Zorzalina and Al – 

Frantoio varieties cannot be used as good pollinators for Al Beareny. The results 

also exhibited the effect of hybridization Al Gellet (♀) variety with Picholine (♂) 

and AlDan (♂) on the quantitative traits of fruits and seed compared to the 

qualitative traits which did not influenced. Moreover, the self-compatibility of 

Al Gellet also was partial, and Picholineis is considered a good pollinator of 

AlGellet variety, while AlDan cannot be used as a good pollinator for Al Gellet. 

Key words: Olea europaea L. Cross-pollination, Pollinator, Self-compatibility. 

 


