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Cucurbita)في قرع الكوسةتباین الوراثي تقدیر قوة الھجین وال pepo L.)
محمود اللیلةنالدیولید بدریونس حسن الحمداني        شامل

.العراق-جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم البستنة وھندسة الحدائق

الخالصة
-–في

ة٢٠٠٧ي
مكررات

المدروسة وھي النمو ا
من قرع  اف  لكوسةأصن لسوري٢محلي وال١ا مستقبل وا ل .ذورببذر ال٤تاال و٣ا

أعطى األبإذ، 
٢×٤بأعلى حاصل مبكر٢×٣في حین تمیز الھجین,كلي للنبات وحاصلأعلى حاصل مبكرتاال 

توسىفوقا . ،طم
لطول الثمرة٣×١ھجینوالنیة لطول النباتمعنویة لنسبة الغزارة الھجیةقیمة موجبأعلى ٤×١الھجیناظھر

موجبةقوة ھجینأعلى ب٤×٢في حین تمیز الھجین، لمعدل وزن الثمرة٢×٣والھجین،
لكلي٢×٤والھجین والحاصل المبكر، حاصل ا .لل

أما .نبات/ول وقطر الثمرة وعدد الثمارلذكري وطوموعد التزھیر انبات/وعدد األوراقلصفات طول النبات
ء

.ة فائقة تحكم وراثة ھذه الصفات سیاددعلى وجویدل 

المقدمة
Summer Squash)Cucurbita pepo L (

لعراق و في ا لمرغوبة  ،Cucurbitaceaeا
،وھو من الخضراوات المفضلة في المائدة العراقیة،األصلي لھ

آذار یزرع في العراق).٢٠٠٧،الموصلي(الجلد
،لتعطي إنتاجھا في نھایة شھر نیسان

وفي ال،
أف،) ١٩٨٩وآخرون ،(

F1-hybridsاألولاألصنافالمزارعون لزراعة 

/طن١٣.٠٩ھكتار وبمعدل ١٣٦٩٥.٧٥طنا في مساحة مزروعة مقدارھا١٧٩٢٨٧حوالي٢٠٠٠لعام
) .٢٠٠٠،الجھاز المركزي لإلحصاء(

لنو، كما ج نوعا وكماالقرعیات بھدف تحسین اإلنتا
درست ھذه الظاھرةوقد ،ضري وانتظام وتجانس نباتاتھاعالي وغزارة في النمو الخ

إنإذ ،استغلت فيلكنھا والذاتیة التلقیح 
الخلط الوراثي ،أساسمبنیة على 

من .وتحسینھااالصفة أو الصفات المراد دراستھ
لقوة الھجینفي دراسة تضمنت تقدیر) ٢٠٠٠(Richardفقد حصل ،الباحثین

.األول
حصو كوسة  ل آخرونAhmedلا لى قوة )٢٠٠٣(و ع

وصل .  آخرونJavierت )٢٠٠٥(و
متفو

٢٠٠٨مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
٤/١/٢٠١٠وقبولھ ٢٧/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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من دراسة ) ٢٠٠٦(وآخرونMiguelتوصل. نبات والحاصل المبكر والكلي/ثمارزھیر األنثوي وعدد الالت
إلىخمسة عشرأصناف ولثمانیةالسلوك الوراثي 

/ .)٢٠٠٨ (

طر نبات/ لصفات طول النبات وعدد األوراق
.نبات والحاصل الكلي/ومعدل وزن الثمرة وعدد الثمار

والفعل الجیني معرفة طبیعةدراسة السلوك الوراثي ومھما فيالوراثیة یعد تقدیر المعالم

لكمر،(ة  .)١٩٩٩ا
) ٢٠٠١(إذ 

، ت والحاصل الكلي نبا/الذكري وطول وقطر الثمرة وعدد الثمار

ات طول نبات ،/ومعدل وزن الثمرة وعدد الثمار لصف
نبات /والنسبة الجنسیة وطول وقطر ومعدل وزن الثمرة وعدد الثمارواألنثويالذكري النبات وموعد التزھیر 

آخرونAhmedأشار. الفعل الجأھمیةوالحاصل الكلي مما یعكس  و
اإلضافي)٢٠٠٣(
) ٢٠٠٥(وآخرونLiتوصل . األنثويت

عند إجراء التھجینات التبا)٢٠٠٧(وآخرونLopez-Anidoالحظ . لصفتي طول وقطر الثمرة

لحمداني. نبات والحاصل الكلي/في توریث صفتي عدد األوراقاألھمالجیني السیادي ھو  في ) ٢٠٠٨(وجد ا
الألجینللفعل أنقرع الكوسة أصنافدراسة التھجین التبادلي لبعض 

راألوراق
أنذه

واألوراقعدد ومرتفعة لصفاتاألنثويمتوسط لموعد التزھیر 
منخفضةوعدد الثمار في النبات والحاصل الكلي في حین كانت نسبة التوریث بالمعنى الضیق 

.للنبات وطول وقطر ومعدل ووزن الثمرةاألوراقومتوسطة لصفات عدد 
تقدم تھدف الدراسة الحالیة اعتمادا على ما

.األجیال المبكرة الالحقة وبشكل أكثر فعالیة لالستمرار بالجید منھا في برامج التربیة المستقبلیة

ھقائطروالبحثمواد
Cucurbita pepoاختیرت لھذه الدراسة أربعة أصناف نقیة مختلفة المناشئ من قرع الكوسة L.

،٤وال٣، ٢، ال١
املة تھ Fullك - Diallel Crossesللح٢٠٠٧

لنموذج األول–األولى كرفنك١٢ ا
)Griffing،بستنة ١٥/٨/٢٠٠٨زرعت بذور اآلباء األربعة وجمیع الھجن بتاریخ ). ١٩٥٦ قسم ال قل  في ح

امعة ال-- ج
RCBDمساطب لكل تركیب وراثي  بأربعة ٣مسطبة بواقع ٤٨مكررات اشتمل المكرر الواحد على ةبثالث

١.٥أباء واثني عشر ھجینا فردیا الھجن والھجن العكسیة ، تمت الزراعة على مساطب بعرض 
سم بین نبات وآخر ع٤٠وأخرى و

 )
/ كغم١٠٠.)١٩٨٩مطلوب وآخرون ،

وسفاتيدفعتین األولى وتشمل جمیع السماد الفدونم وعلى 
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)Basher , Matlob،١٩٨٥.(
% ٦% ٥ستعمال

كرشة مءلتر ما/٣سم٠.٥خلطا وبمعدل 
وعدد ) سم().٢٠٠٢،Anon(اإلصابة

عدد (%و)یوم(موعد التزھیر الذكري واألنثوينبات و/األوراق
عدد (%) ١٠٠×عدد /

)غم()سم(ة) ١٠٠×األنثویةاألزھارعدد /النبات
) .ھكتار/طن(الكليوالحاصل مبكرالنبات والحاصل/وعدد الثمار

األول عن الجھجن متوسط انحرافن للصفات المدروسة ولكل ھجین على أساس یتم تقدیر قوة الھج ل 
-:متوسط قیم األبوین وباستخدام المعادلة اآلتیة

متوسط األبوین-الجیل األول = قوة الھجین 
2

)( 1
ji PP

FHHeterosis




-:لكل ھجین بالمعادلة اآلتیة tاختبرت معنویة قوة الھجین بحساب قیمة و
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النتائج والمناقشة
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كسي)١(یوضح الجدول  لع ا
فات ما عدا تي معدل وزن لص صف

آخرونGraziaوالحاصل المبكر، وتتفق ھذه النتائج مع ما توصل إلیھ كل منالثمرة Migualو) ٢٠٠٥(و
من أن ھناك اختالفات معنویة بین التراكیب الوراثیة لصفتي عدد الثمار والحاصل الكلي ، ) ٢٠٠٦(وآخرون

-Iban،طول النبات وعدد األوراقلصفتي ) ٢٠٠٧(وآخرونLopez-Anidoوما ذكره 
EduardoوMonforte)الثمرةلصفات طول وقطر ) ٢٠٠٧.
نبات /كانت

نبات/
) ١٩٨٦(وآخرونEl-Shawafتوصل إلیھ 

من اختالفات معنویة لصفة الحاصل الكلي ، )٢٠٠٤(وآخرونLopez-Anidoالتزھیر الذكري ، وماذكره 
Lopez-Anido)تي)٢٠٠٧

. نبات/األوراق
/

ثمارواألنثويالتزھیر الذكري  قطر وعدد ال وطول و لعقد  بة ا نس /و
كل من  آخرونLopez-Anidoمع ما ذكره  لكلي)٢٠٠٤(و آخرونLopez-Anidoوا و

ثمرة ) ٢٠٠٨(والحمدانيعدد األوراقة لصف) ٢٠٠٧( في . ال
نسبة أنیالحظكما. الحاصل المبكرحین كان التأثیر التبادلي معنویا لجمیع الصفات المدروسة باستثناء صفة 

قلنت ااالف العامة إلى مكونات تباین قدرة االئتمكونات 

كر ذ،
El-Shawafأھمیة الفعل الجیني غیر اإلضافي في توریث صفات موعد التزھیر الذكري ) ١٩٨٦(وآخرون

. نبات والحاصل الكلي/واألنثوي والنسبة الجنسیة ووزن الثمرة وعدد الثمار
عشر صفة مدروسة ،يمتوسطات قیم اآلباء والھجن الثن)٢(یوضح الجدول

.دراسة سلوكھا الوراثي لضروريوھذا % ٥احتمال 
ذر البذوراألبتمیز  سم٤٤.٥٥٠طول للنباتبأعلىب

٤×٢وق الھجینوبالنسبة للھجن فقد تف، سم٣٦.٩٩٧
) ٢٠٠٧(Firpoو) ٢٠٠١(٥٣.٢٢٠

كان األب بذر البذور .لصفة طول النباتاألولوھجن الجیل اآلباءمعنویة بین وجود اختالفات إلى) ٢٠٠٨(
لى التوالي ٤٤.٨٨٧و٣٤.٣٣٣واألنثويخرا في موعد التزھیر الذكري أكثر اآلباء تأ وع

٣٣.٠٥٣األنثوي٤×١٣٠.٣٣٣٣×٢
لجبوريیوم فات من وجود اختال) ٢٠٠٣()٢٠٠١(ا

 .
/ثمرة٨.٤٠٠بینما كانغم١٧٤.٣٣٠

،نبات/ثمرة ٥.١٣٣لثمارعدد لبأقلغم واألب المحلي الذي تمیز ٢٥٨معدل لوزن الثمرة بأعلىتمیز 
في حین تفوق مقارنة مع بقیة الھجن األخرى واإلباء ،غم٣١١.٣٣٠بأعلى معدل لوزن الثمرة ٢×٣الھجین
ونبات /ثمرة١٤.٤٣٣معنویا على جمیع اآلباء والھجن لصفة عدد الثمار للنبات٤×٢الھجین

Grazia)٢٠٠٥ (وHumberto)اآلباء) ٢٠٠٧
ثمرةوالھجن في صفة معدل وزن  Lopezال – Anidoآخرون آخرونMigualو ) ٢٠٠٤(و و

لصفة الحاألخرىاآلباءتاال على باقي األبتفوق . لصفة عدد الثمار) ٢٠٠٦(
بأعلى٢×٣عھكتار/ طن ٢٦.٤١٧و ١٦.٨٣٧وبمعدل

اآلباءعلى " الذي٢× ٤والھجین كتارھ/ طن ٢٠.٠٠٠
٤٧.٨٢٥ /،Valeria وCosta)لحمداني) ٢٠٠٤ ا و

وصل واألولوھجن الجیل اآلباءعنویة بین من وجود اختالفات م) ٢٠٠٨( ت ما 
Migual٢٠٠٦(وآخرون (وHumberto)لصفة الحاصل الكلي)٢٠٠٧.
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.تحلیل تباین قدرة االئتالف العامة والخاصة والتأثیر العكسي للصفات المدروسة:)١(جدول ال

درجات مصادر االختالف
الحریة

Mean squaresمتوسط المربعات 
طول النبات

)سم(
عدد األوراق

نبات/
موعد التزھیر

)یوم(الذكري
موعد التزھیر

)یوم(األنثوي
النسبة 

الجنسیة ٪
نسبة
٪العقد 

١١.٨٧٨٨٤.٧٠٦١٦.٢٩٨*٢١٤.٢٥٤٢٦.٢١٢١٢.٧٢٥المكررات
**٣٠٧.٤٨٥*١٢٨.٢٠٠**٣٨.٨٠١**١٠.١٦٣**٥٤.٩٢٣**١٥١٠٢.١٥٧التراكیب الوراثیة

٢.٠٥٩٢١.٢٣١٤٤.٥٥٠**٥.٢٦٦**٣٠.٣٢٠*٣٣٣.٠٦٨قدرة االئتالف العامة
*٣٢.٨٤٠٧٦.٢٦٦*١٢.٠٣١**٣.٦١٥**٦٨.١٠٢١٣.٧٢٣قدرة االئتالف الخاصة

**١٥٧.٦٩٦*٦٣.٣٧٧**١٩.٢٧٣*٢.٢٢٠**١٦.٨٨٥**٦٦٠.٤٩٥العكسيالتأثیر 
٣٠١٩.٥٩٩١٠.١٨١٢.١٨٤١٠.٣٦٥٥٣.١٥٢٧٠.٦٥١الخطأ التجریبي

تباین قدرة االئتالف العامة
٠.٠٥٨٠.٠٩٩ــــ٤.٢٢٩٠.٦٥١٠.٣٩٢قدرة االئتالف الخاصةتباین

)١(تابع إلى جدول 

مصادر االختالف
درجات 
الحریة

Mean squaresمتوسط المربعات 
طول الثمرة

)سم(
قطرالثمرة

)سم(
معدل  وزن 

)غم(الثمرة
عدد الثمار

اتنب
الحاصل المبكر

)ھكتار/طن(
الحاصل الكلي

)ھكتار/طن(
٢٠.٣٢٣٠.٥٣٦١١١٤.٧٥٠٤.١٥١٠.١٧٣٢٢.٤٩١المكررات

**٣٥.٤٤٢٢٤٣.٥٨٨**٧١١٤.٨٦٧٢٠.٥٥٩**١.١١٥**١٥١٥.١٦٠التراكیب الوراثیة
*٨.١٩٣٥٦.٥٣٧**٢٣٦١.٢٣١٩.٥٢٣*٠.٤١١**٣٧.٣٢٩قدرة االئتالف العامة

**١٥.٥٨٦٧٨.٦٣٩**١٧٨٠.٢٩٢٦.١٩٠**٠.٣٧٤**٦٣.١٩١االئتالف الخاصةقدرة 
**٩.٨٥٢٩٦.٠٨٢**٦.١٨٠*٢٩٦٨.١٤٨**٠.٣٤٩**٦٥.٧٧٧العكسيالتأثیر 

٣٠١.٨٦٩٠.٢٥٦٣٠٢٨.٨٨٣٢.٢٣٧١٧.٧٠٠٤٦.٣٢٦الخطأ التجریبي
تباین قدرة االئتالف العامة

٠.٦٥٢٠.٢٨١٠.٤٣٨٠.٤٠٣٠.٠٥٩٠.١٦٢قدرة االئتالف الخاصةتباین
.ليعلى التوا% ١و % ٥معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
قیم سالبة نتیجة للخطأ العیني لذا تعد القیم صفراً ) ــ(
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.متوسطات قیم اآلباء والھجن لعشرة صفات:)٢(الجدول 
كیب االتر

ةالوراثی
طول النبات

)سم(
األوراقعدد 
نبات/ 

موعد التزھیر 
)یوم(الذكري 

موعد التزھیر 
)یوم(األنثوي 

النسبة الجنسیة
طول الثمرة ٪نسبة العقد٪

معدل وزن الثمرة   )سم(قطر الثمرة )سم(
الحاصل نبات/عدد الثمار)غم(

)ھكتار/طن(المبكر
الحاصل الكلي 

)ھكتار/طن(
د١٩.٩٥٨د-أ ١٣.٦١٦ز٥.١٣٣د-أ ٢٢٤.٦٧٠د-أ ٥.٥٥٣ز-ھـ ١٥.٣٣٣و-ب ٦٥.٧٣٧ج د٢٩.٠٨٧ج-أ٤٢.٧٤٣ج-ب٣٤.٣٣٣ج-ب٢٤.٤٤٠ھـ-ج١٣٦.٩٩٧
د٢٢.٤١٠ج   د٩.٥٤٨و-ج ٨.٤٠٠د-ج١٧٤.٣٣٠أ٦.٢٥٠ز-و١٤.٣٠٠د-أ ٧٢.٣٣٠ج د٢٩.٢١٧د-أ٤١.٨٠٠ج٣٣.٣٣٣ج-ب٢٤.٣٣٠د-ب٢٤٣.٣٢٧
د-ج٢٦.٤١٧د-أ ١٦.٨٣٧ز- و٥.٨٠٠د-أ ٢٥٨.٠٠٠و-ج ٤.٧٧٠ب١٩.٢٧٣و-ج ٦٠.٨٣٣ج-أ ٣٦.٦١٠ھـ-د٣٦.٠٠٠ج٣٣.٦٦٧ھـ-د١٧.٦٦٣ھـ-ج٣٤١.١١٠
د-ج٢٥.٩٧١د-أ ١٢.٨٨٣ز-د ٦.٨٠٠د-أ ٢٣٣.٠٠٠و-ج ٥.٠١٠ج-ب١٨.٢١٧د-أ ٧٢.٠٠٠ج د٢٨.٧١٠ب-أ٤٤.٨٨٧ج-ب٣٤.٣٣٣ھـ-ب٢٠.٧٧٣ب ج٤٤٤.٥٥٠

ج-أ ٣٧.٦٧٥د-أ ١٣.٦٨٧ب١١.٧٦٧د-ج١٨١.٠٠٠ج-أ ٥.٧٠٦ھـ-ب ١٧.٥٦٣ج-أ ٧٥.٦٦٧د-ب٣١.٥٨٣ھـ-د٣٦.١٦٠د٣٠.٦٦٧د-ب٢٢.٧٧٧د-ب٢٤٣.٤٤٠×١
د٢٠.٣٢٨د-أ ١٦.١٣٩ز٤.٨٣٣د-أ ٢٤٢.٠٠٠و-د ٤.٥٩٠أ٢٢.٦١٠أ ب٨١.٠٠٠ج-أ ٣٩.٦٦٧د-أ٤٠.٠٥٣ب-أ٣٦.٨٢٠ھـ١٥.٣٣٠ھـ٣٣٣.٨٨٣×١
د-ب ٣٠.٥١٨د-ب ١١.٥٦٩ج-ب٩.٧٦٧د-ج١٧٨.٠٠٠ھـ-ب ٥.٢٦٦ھـ-ب ١٧.٧٩٣أ٨٧.٠٠٠ج-أ ٤٢.٤٨٠ھـ-ج٣٧.٥٠٠ج٣٣.٣٨٤د-ب٢٢.٧٧٧ب-أ ٤٥٠.٥٥٣×١
د٢٠.٩٤٩د-أ ١٢.٢٤٣ز-ج ٧.٢٠٠د-ج١٦٦.٠٠٠ھـ-ب ٥.٢٨٣ھـ-ب ١٧.٧٨٠أ ج٧٥.٠٠٠أ ب٤٤.٤٨٧ھـ-ب٣٨.٧٢٠د٣٠.٣٣٣ھـ-ب٢١.١٠٧د-ب١٤٣.٩٩٧×٢
د٢١.٥٣٦د-أ ١٢.٩٨٢ز٥.٢٠٠د-أ٢١٨.٠٠٠ھـ  و٤.٤٨٦ھـ-ب ١٦.٩٧٠و-د ٥٨.٠٠٠د٢١.٨٠٧أ٤٥.٦٦٧ج-أ٣٦.١٠٣د ھـ١٦.٨٨٣ھـ٣٣٣.٣٣٠×٢
ب-أ٤٠.٢١٥ب-أ١٨.٢٥١أ١٤.٤٣٣د-ج١٦٣.٠٠٠ھـ  و٤.٣٣٣ھـ-ب ١٧.٦٨٧و-ب ٦٨.٦٦٧د-أ ٣١.٩٥٣د-أ٤١.١٦٧ج-ب٣٤.٠٣٠ب ج٢٤.٦٦٠أ٤٥٣.٢٢٠×٢
ج-أ ٣٨.٣٦٧ب-أ١٨.٢٩٨و-ج ٨.١٣٣ج-أ ٢٦٧.٦٧٠أ ب٦.١١٣و-ج ١٦.٥٨٧و٥٤.٣٣٣ج-أ ٣٧.٧٠٣د-أ٤٠.٦٥٣ج-أ٣٤.٧٥٣ھـ-ب١٩.٦٦٣ھـ-ج١٣٨.٦٦٧×٣
ج-أ ٣٥.٢١٧أ٢٠.٠٠٠ز-ھـ ٦.٤٣٣أ٣١١.٣٣٠و-ج ٤.٩٩٦ز-ھـ ١٥.٥٨٧و-د ٥٨.٠٠٠أ٤٥.٩٩٠ھـ-ج٣٧.٧٢٠ج٣٣.٣٨٣ب٢٥.٨٨٧د-ب٢٤٤.٢٢٠×٣
ب-أ٤٠.٢٦٨د–أ ١٦.٣٥٠ھـ-ب٩.١٦٧د-أ ٢٤٨.٠٠٠ھـ-ب ٥.١٧٣ب ج١٨.٤١٧ھـ-أ٧١.٥٠٠د-أ ٣٤.٨٢٧ھـ٣٣.٠٥٣ج٣٣.٧٤٧ب ج٢٥.١١٠ب ج٤٤٥.٣٣٠×٣
د٢٠.٨٤٤د-ب١٠.٢٣١ز-و٦.١٠٠د-ب١٩١.٠٠٠و٤.١٣٦ز١٣.٦٦٧ھـ و٥٥.٦٦٧ج-أ ٤٠.٣٨٠د-أ٤١.٣٣٣أ  ج٣٤.٩٤٣ھـ-ج١٨.٨٨٧ھـ-د١٣٥.٩٩٧×٤
أ٤٧.٨٢٥ج-أ ١٧.٦٤٦ھـ-ب ٩.٢٠٠ب-أ٢٩٥.٣٣٠و-د ٤.٥٨٣ز١٣.٩٥٠و-د ٥٧.٦٦٧د-أ ٣١.٧٩٣د-أ٤١.٣٣٣ج٣٣.٥٦٠أ٣٣.١١٠ھـ-ج٢٣٦.٩٩٧×٤
د-ج٢٥.٨٠٧د٨.٥٩٩د-ب ٩.٤٣٣د١٥٦.٦٧٠و-ج ٤.٨٦٣د-ب ١٨.١٠٠أ ب٨٠.٣٣٣د-أ ٣٥.٧٨٠ب-أ٤٤.٠٠٠أ٣٧.٢٨٣ھـ-ب٢١.٤٤٠ھـ٣٣٤.٨٨٧×٤

.٪٥المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال )دنكن(األرقام التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال یوجد بینھا فرق معنوي حسب اختبار *
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)٣(
٤×٢و٤×١الھجینینففي صفة طول النبات تمیزعن متوسط قیم األبوین ،األول 

٣×١اظھر الھجین. ھجین سالبة معنویةةقوأعطتالتي ٣×٤و٢×٤و٣×٢بخالف الھجن
٢×٤و٤×٣و٢×٣نبات بخالف الھجن /األوراقمعنویة لعدد 

آخرونFirpoتصل قوة الھجین حد المعنویة لباقي الھجن األخرى ، و
أعلى١×٢و٢×١.نبات/النبات وعدد األوراقطول لصفتي ) ٢٠٠٨(والحمداني) ٢٠٠٧(

٢×٣.٥٥٠،١-و٣.١٦٦-
٧.٣٤٣-و٧.٣٩٠-و٦.٣١٥-و٦.١١١-٢×٤و٤×٣و٤×١و

، ٦.٧٦٦معنویة غیر مرغوبة بھاموجبةالذي تمیز بأعلى قوة ھجین٣×٢الھجین بخالف
الجبوري)١٩٨٩( Javierو) ٢٠٠١(و

١×٤و٢×٣و١×٢و٤×١الھجن تمیزت .األنثويلموعد التزھیر ) ٢٠٠٨(والحمداني) ٢٠٠٥(
-أعلى٣×٢الھجین أعطىأعلى قوة ھجین موجبة معنویة للنسبة الجنسیة في حین 

١١.١٠٦ ،
GamilوEl-Gazar)١٩٨٣ (وEl-Shawaf)١٩٨٦(

١٤.٤٩٨-و١٣.٢٠١-بأعلى٢×٤و١×٤تمیز الھجینین . الكوسة
تتمیزتيال٣× ٤و ٤×١و٣×١خالف الھجن على التوالي ب

ري) ١٩٩٤(١٣.٩١٦Kasrawiو ١٨.١٣١و١٧.٧١٥
.ھجین في ھذه الصفةھناك اختالفات معنویة لقوة الأنحیث الحظا) ٢٠٠٦(

أعلى١×٢و٣×١و٢×١أعطت الھجن
بعةولصفة قطر الثمرة تمیزت ،٥.٣٠٦بلغتإذ٣×١في الھجین ٢×٤و١×٤و٤×٢و٣×٢أر

،٠.٩٥١أعطىالذي ١×٣بقوة ھجین سالبة معنویة بخالف الھجین
لحمدانيوجدهما وھذا یتفق مع  قطر) ٢٠٠٨(ا ثمرةو أعطى.ال

تمیزت ستة ھجن بقوة ، على التوالي ٩١.٦٦٦و٩٥.١٦٦معدل لوزن الثمرة بلغأعلى٢×٤و٢×٣الھجینین
األخرىھجین موجبة معنویة لصفة عدد الثمار في النبات ،

لموجب سواء باالتجاه لسالبا آخرونGrazia،اوا من ) ٢٠٠٧(Humbertoو) ٢٠٠٥(و
آخرونLopez-Anidoه و

أعلى٢×٤و٢×٣و٤×٢أعطت.ت) ٢٠٠٦(وآخرونMigualو) ٢٠٠٤(
بمعدقوة ھجین موجب كر و لى التوالي ٦.٤٣٠و٦.٨٠٧و٧.٠٣٥لالمب ، ع

٢×٤و٤×٣و٢×٣و١×٣و٤×٢و٢×١أعطت ستة ھجن
، ولم تصل قوة الھجین٢٣.٦٣٣إذ بلغت ٢×٤وصلت أقصاھا في الھجین

) ٢٠٠٧(وآخرونFirpoو)٢٠٠٤(CostaوValeriaو)٢٠٠٠(Richardذكره ذه النتائج مع ماتتفق ھ
.الكلي الحاصل ومن وجود قوة ھجین معنویة لصفتي الحاصل المبكر 

)٤(2
A

2
D2والت

E
2
.% sbh2

.% snha.
موع/وعدد األوراق بات و ن

) ١٩٨٤(وآخرونHassanوھذا یتفق مع ما وجده ،نبات والحاصل الكلي /وطول وقطر الثمرة وعدد الثمار
Korzeniewska

-Lopez) ١٩٩٣(Niemirowicz-Szczyttو
Anido)ات وآخرون لصفة طول النب)٢٠٠٧ ،

اكبر من قیم التباین الوراثي السیادي وكانت قیم التباین الوراثي اإلضافيالصفر ولجمیع الصفات المدروسة ،
،الثمرة واصغر منھ لباقي الصفات األخرى وطول نبات/لصفة طول النبات وعدد األوراق

من أھمیةوأكثركان اكبر اإلضافيمن أن التباین الوراثي )١٩٨٦(EtmanوMetwallyمع ما توصل إلیھ 
إلضافي ا

آخرونSherifوما ذكرهوزن الثمرة ،معدللصفة  أنمن ) ١٩٨٥(و
آخرونEl-Shawafأكدهواألنثويلصفات موعد التزھیر الذكري اإلضافيالتباین  و

.لصفة الحاصل المبكر )١٩٨٦(
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//األوراق
، على التوالي ٧٣.٠٥٧و٨٦.٨٢٦و٧٢.٥٨٩و٨٢.٦١٣و٧٧.٩٧٦و٧٧.٨٠٤

أنمن )٢٠٠٥(LalوManuإلیھتوصل 
لكلي حاصل ا ال آخرونLiو،و تي طول )٢٠٠٧(MonforteوIban Eduardoو) ٢٠٠٥(و قطر لصف و

ثمر ، )٢٠٠٨(دانيةال
لجبوري یتفق مع ما وجده مرة والحاصل المبكر وھذا ونسبة العقد ومعدل وزن الثاألنثويالتزھیر  ) ٢٠٠٦(ا

نسبة األنثويأنمن  و
لجبوريإلیھوھذا ما توصل و منخفضة لصفة النسبة الجنسیة فقط ،العقد ، أنمن ) ٢٠٠١(ا

.كانت منخفضة لھذه الصفة بالمفھوم الواسع
)١٩٩٩ (

وصل ،اإلضافيانخفاض قیمة التباین الوراثي  ت ئج مع ما  آخرونHassanتا ) ١٩٨٤(و
El-Shawaf)١٩٨٦ (

وكانت ، ) ٢٠٠١(
إلى ھذا یدل على أن نسبة التوریث بالمفھوم الضیق كانت متوسطةو، القیمة لباقي الصفات األخرىتوسطةم

بكرة ،في  م
توسطة) ١٩٨٤(وآخرونHassanوجده كل من 

.نبات /األوراقلصفة عدد ) ٢٠٠٨(ة والحمدانيوطول وقطر الثمر

النبات مما یدل على وجود سیادة فائقة 
آخرونEl-Shawaf،الصفة وجود سیادة جزئیة تحكم وراثة ) ١٩٨٦(و

لجبوريأشاروما ، والحاصل المبكر  اصل /إلى ) ٢٠٠١(ا لح ات وا نب
) ٢٠٠٨(وما توصل إلیھ الحمدانيلصفتي طول وقطر الثمرة ،) ٢٠٠٥(وآخرونLiالكلي  و

.جزئیة تتحكم في وراثة صفة طول النبات 

ESTIMATING OF HETEROSIS AND GENETIC VARIABILITY IN
SUMMER SQUASH( Cucurbita pepo L.)

Shamil Y.Hassan Al-Hamdany                      Waleed B.A. Al-Lelah
Dept. of Hort. & Landscape  Design, College of Agric. & Forestry, Univ. of Mosul ,

Iraq

ABSTRACT
This study was carried out in the vegetable field of Department of

Horticulture and land Scape Design, College of Agriculture and forestry/ Mosul
University, during spring and autumn seasons 2007 ,by using a randomized
complete block design with three replications .The aim of the study was to evaluate
four parents and their hybrids to estimate heterosis , genetic variability and
heritability for the studied traits by full diallel crosses of four summer squash
varieties : 1 Local , 2 Syrian , 3 Tala &4 Bather Elbethor. The results of statistical
analysis showed that there was significant differences among the parents and their
hybrids for all the studied characters. The parent Tala (3) was higher than for early
and total yield, while the hybrid 2×3 gave highest value for early yield and the
hybrid 2×4 for total yield. All the hybrids exhibited significant heterosis for all the
studied characters whete the hybrid 4×1 had the highest positive significant value
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for plant length the hybrid 3×1 fruit length and the hybrid 2×3 for fruit weight,
while the hybrid 4×2 showed superiority for fruit number and early yield, and the
hybrid 2×4 for total yield. The results also showed that narrow sense heritability
was in the range of medium to high for plant height, number of leaves/ plant, male
flowering date, fruit length and width and number of fruits / plant. Average degree
of dominance was greater that one for all the characters except for plant length,
indicating that over dominance control the inheritance of these characters.
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