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قرع الكوسةومكوناتھ في للحاصلواالرتباطالتباین الوراثي والتحسین الوراثي المتوقع
الجبوريعامرعبدهللا حسینالحمدانيشامل یونس حسن ماجد خلیف الكمر      

جامعة الموصل–كلیة الزراعة والغابات –قسم البستنة وھندسة الحدائق 

الخالصة
–كلیة الزراعة والغابات –في حقل قسم البستنة وھندسة الحدائق أجریت الدراسة

٢٠٠٦موسمي الزراعة الربیعي والخریفي لسنة 
وزو) (وو) (:

.وبذر البذور
وجد. / 

لصفات .  تفعة  مر
تأثر ھذه الصفات بالبیئة قلة طول النبات وموعد التزھیر الذكري واألنثوي وطول ووزن الثمرة مما یدل على 

اصلارتبط. وھذا انعكس على القیم العالیة للتحسین الوراثي لح اطاا وارتب
.نبات/ الثماروعددالجنسي وقطر ووزن الثمرة

المقدمة
Cucurbita pepo)یعد قرع الكوسة  L.)

)١٩٨٨ ( ،
وفي ،خاللویزرع بعروتین األولى ربیعیة تبدأ في شھر آذ

مطلوب (
١٧٩٢٨٧حوالي ٢٠٠٠، حیث بلغ اإلنتاج العالمي لعام ) ١٩٨٩وآخرون،

).٢٠٠٠،الجھاز المركزي لإلحصاء(ھكتار /طن١٣.٠٩ھكتارا وبمعدل ١٣٦٩٥.٧٥
یعد

تكون وفرةعندما 
الكافي  قدر  لكمر،(ل ). ١٩٩٩ا

األفرع  مار وعدد  الث اق وطول ووزن وقطر  ور األ ار و ثم ال آخرون،Hassan(وشكل  ,Kasrawiو١٩٨٤و
Al-diab،و ١٩٩٦Kurum, Nurgul،و ٢٠٠٣Costa , Valeria،٢٠٠٤ (،

إنكما ،) ١٩٨٩(ه الصفات تكون إن ھذ
١٩٨٦،Etman , Metwally(أن

یتأثرولكن الحاصل والذي ). ٢٠٠١والجبوري،
El-Shawaf ،١٩٨٦(واخرون(وKorzeniewskaوNiemirowicz-Szczytt)و ) ١٩٩٣Arora

اتوصلو) ٢٠٠٦() ١٩٩٦(وآخرون
) ١٩٦٠،Allard(نسبة التوریث ألي صفة كمیة أفضل طریقة للتربیة وتحددالوراثي 
عن نسبة

 .Sherifو ) ١٩٨٥(وآخرون
Etman , Metwally)ت ) ٢٠٠٦(والجبوري)  ١٩٨٦

. الحاصل العاليذاتالوراثیة 
تھدف الدراسة الحالیة إلى تق

.ومكوناتھ أصناف من قرع الكوسة مختلفة المناشئباستخدام ستة الوراثي المتوقع للحاصل 

مواد البحث وطرائقھ
وصلجام––أجریت ھذه الدراسة في  لم عة ا

لشرق و) مال احمد(المحلي: تقییم ستة أصناف مختلفة المناشئ من قرع الكوسة ثالثة محلیةل٢٠٠٦للموسم  ا
.تاال وبذر البذوروزكیني :وثالثة أجنبیة) المستقبل(السوريواألوسط 

متر ٥١.٥بطول ١٥/٣/٢٠٠٦١٥/٨/٢٠٠٦
٢٦/١١/٢٠٠٩وقبولھ  ١٣/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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). ١٩٨٩مطلوب وآخرون،(سنتمتر بین نبات وآخر٤٠وبمسافة 
)RCBD ( .

فوسفات ١٠٠دونم و/ كغم سلفات االمونیوم ١٠٠بمعدل  / بر 
 .
/ وعدد األوراق) سم(:

) () /
ثمرة وطول وق) ١٠٠× ثمرة )سم(طر ال ثماروعدد) غم(ووزن ال اصل / ال لح ات وا نب

).نبات/ كغم(الكلي        

).١(الجدول) ١٩٦٧(Cochran , Snedecorحسب مااورده 

).١٩٦٧(Cochran , Snedecorتحلیل التباین التجمیعي حسب :)١(جدولال
E.M.S.M.S.d.f.S.O.V.

2e+r2gs+rs2g
2e+ r2gs
2e

M1
M2
M3

S-1=1
S(r-1)=4
(G-1)=5
(S-1)(G-1)=5
S(r-1)(G-1)=20

Seasons
Rep / Seasons
Genotypes
Genotypes × Seasons
Error

-:حیث إن
S =عدد المواسم      .r = المكرراتعدد          .G=األصنافعدد  .

 2g =تباین تأثیر األصناف.Genotypic variance
 2 g s = المواسم× تباین تأثیر تداخل األصناف.Interaction variance
 2 e =تباین تأثیر الخطأ التجریبي .Environmental variance

)حیث تم حساب التباین الوراثي 2g) و المظھري( 2p) من جداول تحلیل التباین التجمیعي وكما یلي:-
 2g = ( M1-M2) / rs .
 2 e = M3
 2p =  2g +  2 e

-:باستخدام المعادالت اآلتیة(PCV)والمظھري(GCV)لوراثيومعامل التباین ا
GCV% = ( √  2 g / Ỹ ) × 100 .

PCV% = ( √  2P / Ỹ ) × 100 .
. ھي الوسط الحسابي للصفة)Ỹ(علما إن 

-:وحسبت نسبة التوریث بالمعنى الواسع كما یلي
H 2 = (  2 g /  2 p ) × 100 .

لكل صفة عن طریق المعادلة )Ỹ(كنسبة مئویة من الوسط الحسابي)ΔG(وقدر التحسین الوراثي المتوقع
-:التالیة

ΔG% = [( K H 2   2 p ) / Ỹ] × 100 .
). ١٩٦٠،Allard(من النباتات% ٥وھي شدة االنتخاب ل ٢.٠٦= K)(علما إن 

النتائج والمناقشة
) ٢(الیو

اختلفتن األصناف أتشیر النتائج إلى . والخریفي
Ahmed٢٠٠٣(وآخرون ( وPal)الجبوري) ٢٠٠٤ ف) ٢٠٠٦(و

وھذا االختالف ضروري لال. تختلف عن بعضھا في الكثیر من الصفات
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) المواسم× األصناف (كان التداخل بین. لھذه الصفات بھدف تحسینھا
% ١نبات والحاصل الكلي لكل نبا/ وطول وقطر ووزن الثمرة وعدد الثماريواألنثو

Lopez-Anidoآخرون لصفة ال) ٢٠٠٤(و
ألصنافتباین تداخل ( ،إلىنسبة ) × ا

.في برامج التربیة مستقبال ذو تأثیر قلیل) البیئي× التداخل الوراثي(فانوعلیھ
) ٣(یظھر من الجدول

نماطیعود سبب ھذه الفروقات أساسا إلى اختالف . معنویة . األ
غم وعدد ٢٥٤.٣٠سم ووزن الثمرة ١٩.٢٧طول الثمرة تاال معنویا على بقیة األصناف األخرى في صفات

ات تفوق / نبات ، أما بالنسبة لطول النبات وعدد األوراق/ كغم١.٧٥٠والحاصل الكلي ٦.٥٠نبات / الثمار نب
ان صنف ١٧.٦٦سم و٤٦.٨٣وبمعدل ىاألخرفالصنف المحلي معنویا على باقي األصنا لي ، ك توا لى ال ع

الشرق األوسط أكثر األ
٥.٨١ز الصنف السوري بأكبر قطر للثمرةیوم على التوالي ، وتمی٤٦.٦٧و٤٨.٦٧

نة مع % ٤٣.٨٨بقیة األصناف األخرى ، وأعطى صنف بذر البذور أعلى نسبة مئویة للتعبیر الجنسي  قار م
) ١٩٨٩(. یة األصناف األخرىبق

قطر من اختالفا) ٢٠٠٣(Kurum , Nurgulوالحاصل الكلي للنبات ، وما توصل إلیھ  وطول و في وزن  ت 
)٢٠٠٦ (

.اإلنتاجي للنبات والحاصل الكلي
) ٤(ال

ویبدو أن الصفات أظھرت م
 / .

ات وزن 
على التوالي ، ١٣.٣٤و١٣.٨٣و١٤.٨٦و١٥.٦٤الثمرة والتعبیر الجنسي وطول النبات والحاصل الكلي 

. ٤.٥٩نبات / وعدد الثمار٢.٩٠بینما كانت واطئة لصفتي قطر الثمرة 

).١٩٨٥،Chaudhary , Singhو ١٩٦٠،Allard(أساس قیم المظھر الخارجي 
) ٤(جدولالتوضح النتائج في 

و٧٩.١٣و٧٢.٩٥و٧٢.٧٥األنثويالتزھیر 
). ١٩٨١،Welsh(على التوالي ، ویعود ذلك إ٨٩.٠٥و٨٨.٤٣

)MatherوJinks،١٩٨٢ .(
و). ١٩٦٠،Allard(الصفات في السنی

ي) ١٩٨٥(وآخرونSherifإلیھ یتفق مع ما توصل 
)٢٠٠١ (

. يوموعد التزھیر الذكري واألنثو

).١٩٨٥،ChaudharyوSingh(لھا منخفضا أیضا 
 /

لثمار٢.٤٤ . ٢.٠٤نبات / و عدد ا
وبالتالي یمكن القول , بارتفاع قیم التحسین الوراثي المتوقع یعطي مؤشرا للتنبؤ الذي سنحصل علیھ باالنتخا

).١٩٨١،Welsh(ان طریقة االنتخاب اإلجمالي تحقق النجاح المطلوب ب
)٥ (

 /
في ٠.٤٦-على التوالي ، وارتباطا سالبا معنویا مع موعد التزھیر األنثوي ٠.٥٦و ٠.٧٨و٠.٦٥و٠.٤٨

األخرى Korzeniewska. ات 
مرة ) ١٩٩٣(Niemirowicz-Szczyttو
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ثمار ة) ٢٠٠٦(/ وعدد ال
. نبات/ موجبا معنویا مع النسبة الجنسیة 

٠.٤٦-٠.٧١قطر الثمرة 
األنثوي مع ٠.٧٤نبات / 

.٠.٤٥نبات مع التعبیر الجنسي / ولعدد األوراق٠.٥٠
ثمرة توضح ھذه النتائج إن الحاصل في قرع الكوسة  زن ال

.   علیھالتأثیر البیئي القلةنبات وان ھذه الصفات تكون تحت السیطرة الوراثیة /وعدد الثمار

GENETIC VARIABILITY , EXPECTANT GENETIC ADVANCE AND
PHENOTYPIC CORRELATION FOR YIELD AND ITS COMPONENTS IN

SUMMER SQUASH (Cucurbita  pepo L.)
Majid K. Al-Kummer                               Shamil Y. Hassan Al-Hamadany

Amer A. Hussein  Al Juboori
Hort. Dep., College of  Agric. and Forestry, Mosul, Univ., Iraq

ABSTRACT
An experiment was conducted in the Field of Horticulture and landscape design

department , College of Agriculture and Forestry Mosul University during spring and
autumn seasons of 2006 to estimate the genetic and aspectual variability to the yield
and its components by using six summer squash varieties viz., (Local , Middle East,
Syrian , Zucchini , Tala and Bather Elbethor).The investigation revealed high
variability between varieties for all studied characters , and variety Tala was highly
superior for yield , fruit number / plant , fruit length and weight. There was a high
genetic variation for fruit weight and plant length. High heritability for plant length,
number of days for staminate and pistil late flower production , fruit length and
weight which is due to the high variability among these characters. There was a
high positive and significant correlation coefficient between yield and fruit weight ,
fruit diameter , number of fruits / plant and sex expression ratio.

المصادر
Cucurbita). ٢٠٠٦(الجبوري، كاظم دیلي حسن  pepo L.

.٦٦-٥٩):٣(٣٧مجلة العلوم الزراعیة العراقیة ). كشاف×ساللة(Line×Testeلیل باستعمال تح
)٢٠٠١ .(

. جامعة بغداد-كلیة الزراعة. أطروحة دكتوراه. بعض تراكیبھا الوراثیة للبوتاسیوم
)٢٠٠٠ .( .

.جمھوریة العراق–مجلس الوزراء –التخطیط 
.األردن-عمان –مكتبة دار الخلیج . تربیة النباتات البستنیة). ١٩٩٩(الكمر، ماجد خلیف 

)٢٠٠٦ .(
. ٨٧-٨١):٢(١١مجلة الزراعة العراقیة مجلد. العراقنللمنطقة الوسطى م

رسالة . ). ١٩٨٩(
.جامعة بغداد-كلیة الزراعة-ماجستیر

)١٩٨٨ .(
. العلمي
.العراق.العلمي

)١٩٨٩ .(
.جامعة الموصل–وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ).الجزء الثاني(
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