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Cucurbita pepo)قرع الكوسةفيللحاصل ومكوناتھتحلیل قدرة االئتالف  L.)
ولید بدرالدین محمود اللیلةشامل یونس حسن الحمداني

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

الخالصة
–كلیة الزراعة والغابات –دسة الحدائقفي حقل قسم البستنة وھنالتجربةنفذت 

ل٢٠٠٧ي
Summer squash)Cucurbita  pepoأصنافألربعةالكاملالتبادلي

L. (٣المستقبل السوري و-٢وحليمال احمد الم-١:ھيTala-٤وBather-Elbethor-تجربةا، وھجنھ في 
الث مكررات)RCBD(تقطاعاتصمیم ث بعاأنالنتائج .وب ات مر توسط قدرة تم

/األوراقاالئتالف العامة كانت معنویة لصفات طول النبات وعدد 
ت،/عدد الثمارالثمرة و

/
لثما ./را

،باستثناء صفة الحاصل المبكر
األب.بوجود فعل جیني مضاف لھذه الصفةالتنبؤإمكانیةإلىروھذا یشی،الخاصة لصفة طول النبات

لمستقبل االئتالللقدرةا
و،لىیحتوي ع

.ر بین اآلباء التي تضمنھا الھجینالتباعد الوراثي الكبیإلىوھذا یعزى 

المقدمة
Summer squash)Cucurbita pepo L. (

Cucurbitaceaeةالشائع
و) ٢٠٠٢،Dilson(نھا انتشر إلى جمیع أنحاء العالموسط وشمال أمریكا الموطن األصلي لھ وم

وصلي (الغذائیة والفیتامینات فضال عن استعماالتھ الطبیة ھو غني بالعناصرفغذاء لإلنسان ،في استعمالھ لم ا
،٢٠٠٧.(

آبوالثانیة خریفیھ أثناء النصف الثاني من ،نیسانشھر أواخرلتعطي إنتاجھا في 
 .

)١٩٨٩.(
ارھا ١٧٩٢٨٧حوالي٢٠٠٠إذ بلغ اإلنتاج المحلي لعام،إنتاجیتھوانخفاضا في 
. )٢٠٠٠الجھاز المركزي لإلحصاء ،(ھكتار/طن١٣.٠٩ھكتارا بمعدل ١٣٦٩٥.٧٥

Diallelیستخدم التھجین التبادلي  Crossو
مج 

.التربیة والتحسین
)()١٩٨٠(JoshiوSinghاستنتج فقد . القرعیة

Momordica charantia L امة كانت عالیة المعنویة لصفات أن متوسطات مربعات قدرة االئتالف العإلى
/

/معنویة لصفة عدد الثمار
.االئتالف الخاصة لصفة طول النبات مما یوحي إلى

أنلخمسة 
/

مربعات قدرة االئتالف العامة معن
ر

)Metwally، أ و ب١٩٩١( أشار عبد الرزاق والمختار٠)١٩٨٨وآخرون (

ثاني المستل من رسالة الماجستیر للباحث 
١٩/٤/٢٠١٠وقبولھ  ١٩/١/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  

اإلغیر 
سةفي درا) ١٩٩٦(وآخرونAroraتوصل٠اإلضافي
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عدد لصفتي 
لجبوري.نبات والحاصل الكلي/رالثما ) ٢٠٠١(حصل ا

نقیة من قرع الك
لصفات/ة

./ة
) ٢٠٠٣(رونوآخAhmedتوصل 

ال× ساللة ال
،العامة لصفتي موعد التزھیر األنثوي والحاصل الكلي

ةخمسبین دراسة التحلیل الوراثي من) ٢٠٠٥(وآخرونLiتوصل. توریث ھاتین الصفتین
وجد ٠ةاإل

كشاف ال× ال) ٢٠٠٦(الجبوري
ثمار /طول النبات وعدد األوراقي صفاتتأثیرا ائتالفیا عاما معنویا ف ات وعدد ال /نب

لثماروعدد نبات /ا
الكلي اصل  الح Anido-Lopez. و

نبات والحاصل الكلي ، وتأثیراً / على تأثیر ائتالفي عام معنوي لطول النبات وعدد األوراق) ٢٠٠٧(وآخرون
لحمداني٠/  ا ) ٢٠٠٨(وجد 

التھجینات 
/ا

ونبات/االكلي ، أما متوسط مربعات قدرة االئتالف الخاصة فكان معنوی
/الذكري واألنثوي 

اإلضافیةفیة وغیر طول النبات ، وھذا یوحي إلى أھمیة التأثیرات الجینیة اإلضا
. وأھمیتھ مقارنة بالفعل الجیني اإلضافي في وراثة ھذه الصفة الكمیةاإلضافي

،
على االئتالفالخاصةالقدرتین العامة وتأثیرات تباینات ووتقدیر

.منھا في برامج التربیةدلالستمرار بالجی

ھقائوطرالبحثمواد
Cucurbita pepo)اختیرت لھذه L.)

، Bather-Elbethor-٤وھولTala-٣و-٢واحمد-١:
Full-Diallel Crosses٢٠٠٧

زرعت ). ١٩٥٦،Griffing(األولىكرفنكطریقةھجینا حسب١٢الھجن المطلوبة للدراسة والبالغ عددھا
كلیة الزراعة -في حقل قسم البستنة وھندسة الحدائق١٥/٨/٢٠٠٧الھجن بتاریخبذور اآلباء األربعة وجمیع

ثالثRCBD-والغابات اشتمل ، مكررات ةب
بواقع ٤٨المكرر الواحد على  لكل ترك٣مسطبة  طب  ا مس
١.٥٤٠كانت.یةالھجن والھجن العكس

آخرون ،( الزراعیة من ري وتعشیب ومكافحة بالتساوي وللمعامالت كافة وكما موصى بھ وب و ل ١٩٨٩مط
/ كغم١٠٠لنباتات كافة بسماد سلفات االمونیوم والسوبر فوسفات بمعدلسمدت ا.)

وسفاتيوتشمل جمیع السماد الف
)MatlobوBasher،١٩٨٥.(

خلطا % ٦% ٥
مءلتر ما/٣سم٠.٥وبمعدل 

)Anon،وعدد ) (ل النبات ). ٢٠٠٢
قسمة ٪) (/األوراق حاصل  عدد (من 

العقد ) ١٠٠×/ (٪ونسبة 
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ثمروط)١٠٠×/النبات وقطر ال ثمرة ) سم(ةول  دل وزن ال ) غم(ومع
) ./طن(/وعدد الثمار

أبكرفنك األولى النموذج األول ثم
وحسب األربعةلآلباءتبادليال

-:اآلتیةالمعادالت 
-:تأثیر القدرة العامة على االئتالف لكل أب 
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-:تأثیر القدرة الخاصة على االئتالف 
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)(-:التأثیر العكسي لكل ھجین 
2
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-:وقدر تباین تأثیرات قدرة االئتالف العامة والخاصة لكل أب كما یأتي 
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-:الفرق بین تأثیرات القدرة العامة والخاصة على االئتالف كما یأتي كما تم حساب تباین
21)ˆˆ( eji P

ggV  (i ≠ j)

2)1()ˆˆ( ejkij P
PSSV 

 (i ≠ j, k ، j ≠ k)

2)2()ˆˆ( ekiij P
PSSV 

 (i ≠ j ، k≠ i)
2)ˆˆ( ekiij rrV  (i ≠ j ، k≠ i)

النتائج والمناقشة
ئامة والخاصة على االیتركز اھتمام الدراسات الحالیة بتقدیرات كل من القدرة الع

، ھاقبل إدخالالجیدةبھدف التعرف على مجموعة من السالالت 
)١(

تي معدل وزن إن االختالفات الیالحظ صف
و) ١٩٩٨(Alejandraالثمرة

Grazia٢٠٠٥(وآخرون (وMiguelوآخرون)من أن ھناك اختالفات معنویة بین التراكیب الوراثیة ) ٢٠٠٦
آخرونAhmedلصفتي عدد الثمار والحاصل الكلي ، وما وجده  ) ٢٠٠٣(و

آخرونLopez-Anidoتيلصف) ٢٠٠٦(وما أكده الجبوري ) ٢٠٠٧(و
Iban EduardoوMonforte)طول لصفات) ٢٠٠٧

بعات . ةوقطر الثمر ات مر توسط نت م ات عدد ٪١القدرةكا لصف
ات،وعند مستوى //األوراق ب ٪٥ن

ألخرىحد المعنویة لباقي الصفات ا، ولم تصل وقطر الثمرة والحاصل الكلي) سم(النبات
لجبوري آخرونLopez-Anidoو)٢٠٠١(ا وجدهوما،)٢٠٠٧(و

Lopez-Anido٢٠٠٤(وآخرون(
٪ ١االئأما متوسطات مربعات القدرة الخاصة على. الثمار والحاصل الكلي
/ نبات وموعد التزھیر الذكري وطول وقطر الثمرة وعدد الثمار/لصفات عدد األوراق 

من ) ١٩٩٦(وآخرونAroraموعد التزھیر األنثوي ونسبة العقد ، وھذا ما أكده لصفتي ٪ ٥، وعند مستوى 
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، وما أشار إلیھ الكلينبات والحاصل /عدد الثمارلى االئتالف لصفتي قدرة الخاصة عوجود فروقات معنویة لل
/األوراق)٢٠٠٦(

، لصفات موعد التزھیر الذكري وطول وقطر الثمرة) ٢٠٠٨(الحمداني
االئتالف ةمكونات نسبةإنكما یالحظ و. سة باستثناء صفة الحاصل المبكرلجمیع الصفات المدرو

األكبریكون الجزء إضافيوجود فعل جیني إلىباستثناء صفة طول النبات مشیرا 
،إضافيالتي یحكمھا فعل جیني غیر األخرىالصفة بخالف الصفات 

آخرونEL-Shawafكال من  إلضافيمن ) ١٩٨٦(و فيا
لصفتي ) ٢٠٠٣(خرونوآAhmedونبات/

)٢(.نبات/األوراق) ٢٠٠٨(األنثوي
تالفا أعطى)٢(األبإنیظھرث، حیأباالئتالف العامة لكل ةتأثیر قدر ائ

ثمااألوراقوعدد النبات  اإلباءأكثرانبات/روعدد ال
) ١(األبتوافقا وبشكل معنوي في الصفات المرغوبة بخالف 

لصفاتألكثرغیر مرغوب وفقط من ا )٣(.األخرىعدد 
عدد من ألكثر)٢×١(الھجین إنھجین ویالحظ 

األنثوي و
) ٣×٢(اإلباءاالختالف الوراثي الكبیر بین إلى، وقد یعزى ذلك نبات /وعدد الثمار

لصفاتألكبرغیر مرغوب مرغوبا لمعدل وزن الثمرة فقط وئتالفا خاصا معنویاا من ا ارنة األخرىعدد  مق
.والتي أعطت قدرة خاصة معنویة مرغوبة لبعض الصفاتاألخرىمع الھجن 

والتباأب
) ٢(اآلباءیمكن معرفة كیفیة تحقیق )٤(الجدول

أنأكثرتحت الدراسة اآلباءمن 
في توریثاألبھذا إسھامكبر حجم إلىمعین في صفة ما یشیر ألبالعامة

إلىالذي یتمیز بقدرةلألبالمنخفضة لتباین تأثیر قدرة االئتالف الخاصة 
لألبتباین التأثیر للقدرة الخاصة العالي أمافي توریث ھذه الصفة لمعظم ھجنھ، أسھمقد 

اآلباءأكثركان من )٣(األبأنبعض ھجنھ،ومنھ یتضح یدل على  توریثھ للصفة ل
قد ورث )٣(األبأناآلباءالذي كان اقل ) ١(األبالصفات بخالف 

.ألكثر) ١(األب
) ١×٢()٢×١(الھجینأنلكل ھجین ومنھ یالحظ عكسيالر التأثی)٥(الجدول

/األوراق
عدنھ لصفات طول النبات وموفي حین كان اصغر م،نبات والحاصل المبكر والحاصل الكلي للنبات/األثمار

،األنثوي
تمال لثمار% ٥اح الكلينبات /ا اصل  الح ) ٤×١(أنو
قد ) ٢×٣(وھجینھ العكسي) ٣×٢(والھجین ) ١×٤(العكسي

) ٢(و) ١(بخالف )  ٣(و) ٢() ٤(و) ١(أن
والذي ، ) ١٩٥٦،Griffing(إلىوراثیاالمتقاربین 

إلىتوارثاختالفیؤدي دورا مھما في
وKorzeniewskaو١٩٨٦،EL-Shawaf(اآلباء

Niemirowicz-Szczytt،و١٩٩٣Lopez-Anido٢٠٠٧،وآخرون.(
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.أثیر العكسي للصفات المدروسةتحلیل تباین قدرة االئتالف العامة والخاصة والت:)١(الجدول 

مصادر
درجات االختالف

الحریة

Mean Squaresمتوسط المربعات 

طول النبات
)سم(

عدد 
األوراق

نبات/

موعد 
التزھیر
الذكري

)یوم(

موعد 
التزھیر
األنثوي

)یوم(

النسبة 
الجنسیة ٪

نسبة العقد 
٪

طول 
الثمرة

)سم(

قطر 
الثمرة

)سم(

معدل  وزن 
الثمرة

)غم(

عدد 
/الثمار
نبات

الحاصل 
المبكر

/طن(
)ھكتار

الحاصل 
الكلي

/طن(
)ھكتار

٢١٤.٢٥٤٢٦.٢١٢١٢.٧٢٥المكررات
*

١١.٨٧٨٨٤.٧٠٦١٦.٢٩٨٠.٣٢٣٠.٥٣٦١١١٤.٧٥٠٤.١٥١٠.١٧٣٢٢.٤٩١

التراكیب 
١٥١٠٢.١٥٧الوراثیة

**
٥٤.٩٢٣

**
١٠.١٦٣

**
٣٨.٨٠١

**
١٢٨.٢٠٠

*
٣٠٧.٤٨٥

**
١٥.١٦٠

**
١.١١٥

**٧١١٤.٨٦٧٢٠.٥٥٩
**٣٥.٤٤٢٢٤٣.٥٨٨

**
فقدرة االئتال
٣٣٣.٠٦٨العامة

*
٣٠.٣٢٠

**
٥.٢٦٦

**٢.٠٥٩٢١.٢٣١٤٤.٥٥٠٧.٣٢٩
**

٠.٤١١
*٢٣٦١.٢٣١٩.٥٢٣

**٨.١٩٣٥٦.٥٣٧
*

فقدرة االئتال
٦٨.١٠٢١٣.٧٢٣الخاصة

**
٣.٦١٥

**
١٢.٠٣١

*٣٢.٨٤٠٧٦.٢٦٦
*

٣.١٩١
**

٠.٣٧٤
**١٧٨٠.٢٩٢٦.١٩٠

**١٥.٥٨٦٧٨.٦٣٩
**

التأثیر 
٦٦٠.٤٩٥العكسي

**
١٦.٨٨٥

**
٢.٢٢٠

*
١٩.٢٧٣

**
٦٣.٣٧٧

*
١٥٧.٦٩٦

**
٥.٧٧٧

**
٠.٣٤٩

**
٢٩٦٨.١٤٨

*
٦.١٨٠

**٩.٨٥٢٩٦.٠٨٢
**

الخطأ 
٣٠١٩.٥٩٩١٠.١٨١٢.١٨٤١٠.٣٦٥٥٣.١٥٢٧٠.٦٥١١.٨٦٩٠.٢٥٦٣٠٢٨.٨٨٣٢.٢٣٧١٧.٧٠٠٤٦.٣٢٦التجریبي

g.c.aØ
Ø.s.c.a

٠.٠٥٨٠.٠٩٩٠.٦٥٢٠.٢٨١٠.٤٣٨٠.٤٠٣٠.٠٥٩٠.١٦٢ــــ٤.٢٢٩٠.٦٥١٠.٣٩٢

.٪ على التوالي١٪ و ٥معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
.قیم سالبة نتیجة للخطأ العیني لذا تعد صفراً ) ــ(

.للصفات المدروسةأبلكل ) ĝi(لى االئتالف القدرة العامة عتأثیرتقدیرات :)٢(جدول ال

االباء
طول 
النبات

)سم(

عدد
/قاألورا
نبات

موعد التزھیر 
الذكري

)یوم(

موعد
التزھیر

)یوم(األنثوي

النسبة 
الجنسیة

٪
نسبة
٪العقد

طول 
الثمرة

)سم(
قطر الثمرة

)سم(
معدل
وزن
)غم(الثمرة

عدد
/الثمار
نبات

الحاصل المبكر
)ھكتار/طن(

الحاصل الكلي
)ھكتار/طن(

٣.٥٧٠- ٠.٧٢٩٠.٦٣٠- ٩.٨٧٥- ٠.٠٣١٠.٢٠٥- ٠.٠٣٤٠.١٤٧١.٦٧٩١.٦٥٩- ٠.٩٩٩- ١.٢١٥- ١
٠.٠٦٦١.٣٨٦- ٨.٨٣٣٠.٨٩١- ١.٠٩٧٠.١٦٦- ١.١٥٠- ١.٨٧٣- ٠.٩٥٥٠.٠٣٨- ٢١.٤٥١١.٩٥٨
٠.٣٤٩- ١.١٣٧١.٤٥٠- ٠.٩٩٠٢٥.٧٠٨- ٢.٧٥٤١.٢٣٧- ٠.٦٩٧٠.٩٩٤- ٢.٢٢٢٠.٨٧٩- ٢.٢١٤- ٣
٠.٧٥٣٢.٥٣٣- ٧.٠٠٠٠.٩٧٥- ٠.٢٧٢- ٠.١٠٨- ٠.٨٠٠٢.٢٤٥- ٤١.٩٧٩١.٢٦٣٠.٤١٥٠.٥١٢

SE(gi-gj)١.٢٧٨٠.٩٢١٠.٤٢٦٠.٩٢٩٢.١٠٤٢.٤٢٦٠.٣٩٤٠.١٤٦١٥.٨٨٧٠.٤٣١١.٢١٤١.٩٦٥
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.ات المدروسةلكل ھجین للصف) Ŝij(تقدیرات تأثیر القدرة الخاصة على االئتالف :)٣(الجدول 

طول النباتالھجن
)سم(

عدد
/قاألورا
نبات

موعد التزھیر 
الذكري

)یوم(

موعد
التزھیر

)یوم(األنثوي

النسبة 
الجنسیة

٪

نسبة
طول الثمرة٪العقد

)سم(
قطر الثمرة

)سم(
معدل
وزن
)غم(الثمرة

عدد
/الثمار
نبات

الحاصل المبكر
)ھكتار/طن(

الحاصل الكلي
)ھكتار/طن(

٠.٦٤٣١.٨٥٢- ٢٧.٠٤١١.٣٣٣- ٢.٥٨٦٣.٠٩٩٦.٤٦٦١.٦٨٥٠.٠٥٣- ٢.٢٥٢- ١.١٩٣- ٢٢.٢٠١×١
١.٤٥٨١.١٩٨١.٠٦٢٠.٨٨١٠.٤٠٣١.٢٧٧٠.١٧٥١٩.٧٥٠٠.٣٦٢٢.٠٩٣٣.٦٢٢- ١.٥٧٦- ٣×١
٢.٩٢٧- ٢.٠٢١- ٠.٣٠٠- ١٧.٨٧٥- ٠.٣٠١- ١.٢٤٤- ٠.٩٣- ١.٠٨٣٥.٤٢١- ١.٦٠٩٠.٠٨٩- ٤١.٢٢٩×١
٢.٣٠٤- ١.٩٢٥٠.٨٠٢- ٠.٣٩٥٢٨.٥٤١- ٠.٩٧٦- ٦.٤٥٣- ٠.٣٥٢- ٠.٥٢٨٠.٧٧٠٢.٥١١- ١.٧٤٢- ٣×٢
٠.٥٠٥٢٥.٧٥٠١.٩٦٢٤.٤٦٣١٠.٤٥٧- ٠.٠٩٠- ٦.٢٨٦- ٠.٥٨٢- ١.٨٠٨- ٤٠.٣٩٧٣.٤٨٥٠.٢٨٦×٢
٢.٥٢٧١.٢١٠- ٣٥.٦٥٢١.٤٧٥- ٠.٠٢٠٨.٠٦٦٠.٠١٥٠.٣٢٠- ١.١٢٨- ٠.٩٣٧٢.٠٥٦٠.١٧١- ٤×٣

SE(sij-sik)٢.٢١٣١.٥٩٥٠.٧٣٩١.٦٠٩٣.٦٤٥٤.٢٠٢٠.٦٨٣٠.٢٥٢٢٧.٥١٧٠.٧٤٧٢.١٠٣٣.٤٠٣
SE(sij-ski)١.٨٠٧١.٣٠٢٠.٦٠٣١.٣١٤٢.٩٧٦٣.٤٣١٠.٥٥٨٠.٢٠٦٢٢.٤٦٨٠.٦١٠١.٧١٧٢.٧٧٩

.سةتقدیرات تباین تأثیرات قدرتي االئتالف العامة والخاصة والتباین البیئي للصفات المدرو:)٤(الجدول 

الصفات
اآلباء

)یوم(موعد التزھیر األنثوي )یوم(موعد التزھیر الذكري نبات/قعدد األورا)سم(طول النبات

2
g2

s
2
g2

s
2
g2

s
2
g2

s
٠.٣٠٢٣.٤١٤- ١٠.٨٦٤٢.٣٧٧٠.٦٨٠٢.٠٠٨٠.٠٤٧٣.٠٢٩
٠.٣٢٢٤.٥٢٦- ٠.٢٥٠٣.٥١٥٥.٥٠٠٠.٨٤٤٠.١٢٣- ٢١.٤٩٠
٣٤.٢٨٩١٦.٣٤٩٤.٦١٩١٣.٥٢٨٠.٧٠٤١.٢٤٥٠.١٦٢٧.٤٢٢
٠.٠٦١١٩.٠٦٨- ٤٣.٣٠٠٧٠.٩٦٣١.٢٧٧١١.٤٤٠٠.١٠٤١.٦٢٤

2
e٦.٥٣٣٣.٣٩٣٣.٤٥٥٠.٧٢٨

الصفات
اآلباء

)سم(قطر الثمرة)سم(طول الثمرة٪نسبة العقد النسبة الجنسیة٪

2
g2

s
2
g2

s
2
g2

s
2
g2

s
٠.٠٥٧٢.٨١٤٠.٠٣٥٠.٠٣٥- ١١.١٥٩١٤.٣٤٧٠.٥٤٥١٤.٠٥٨
٠.٨٨٤٣٣.٢٧٣١.١٤٥٠.٢٩١٠.٠٢٠٠.٢٠١- ٢١.٨٤٨١٥.٥٠٢
٠.٦٧٢٦٨.٠٤١٥.٣٧٧١١٤.٠٥٥١.٤٧٢٤.٥٧٧٠.٠٠٢٠.٣٤٧- ٣
٠.٠٤٦٣.٦٩٠٠.٠٦٦٠.١٥٣- ٤.٨٦٩٢.٨٣٣١٤٠.٢٢٨- ١.٠٢٠- ٤

2
e١٧.٧١٧٢٣.٥٥٠٠.٦٢٣٠.٠٨٥

قیم سالبة نتیجة للخطأ العیني لذا تعد صفرا                     ) -(
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.التباین البیئي للصفات المدروسةتقدیرات تباین تأثیرات قدرتي االئتالف العامة والخاصة و:)٤(تابع  الجدول

الصفات
اآلباء

معدل وزن الثمرة
)غم(

عدد
نبات/الثمار

الحاصل المبكر
)ھكتار/طن(

الحاصل الكلي
)ھكتار/طن(

2
g2

s
2
g2

s
2
g2

s
2
g2

s
٠.١٥٧٢.٥٩٥١١.٢٩٠٧.٧٣٢-١٢.٨٦٣٤٠٤.٨٨٨٠.٤٦٢٠.٧٦٦
٠.٥٤٩٨.٦٩٧٠.٤٧١٨٧.٤٥٩-١٦.٦٣١٤٥١.٤٤٢٠.٧٢٤٦.١٥١-٢
١.٣٢٦٥٩.٩٦٩-٣٢٣٥.٧٩٨١٤٩٠.٢٦٢١.٢٢٣٢.٤٠٦١.٥٤٩٨.٠٨٤
٧٠.١٥٢٢٤٨٧.٢٧٨٠.٨٨١٤.٨٧٧٠.٠١٤٥.٩٣٣٤.٩٦٩٤٠.٢٤٤-٤

2
e١٠٠٩.٦٢٨٠.٧٤٥٥.٩٠٠١٥.٤٤٢
قیم سالبة نتیجة للخطأ العیني لذا تعد صفراً ) -(

.لكل هجین للصفات المدروسةلعكسيالتأثیر ا:)٥(جدول ال

الھجن

طول 
النبات

)سم(

عدد
/األوراق
نبات

موعد 
التزھیر
الذكري

)یوم(

موعد التزھیر
األنثوي

)یوم(

النسبة 
الجنسیة

٪

نسبة
العقد
٪

طول 
الثمرة

)سم(

قطر
الثمرة

)سم(

معدل وزن 
الثمرة

)غم(

عدد
نبا/الثمار
ت

الحاصل 
المبكر

)ھكتار/طن

الحاصل 
الكلي

)ھكتار/طن(

٠.١٠٨٠.٢١١٧.٥٠٠٢.٢٨٣٠.٧٢١٨.٣٦٣- ٦.٤٥١٠.٣٣٣- ١.٢٨٠- ٠.٢٧٨٠.٨٣٥٠.١٦٦- ٢×١
٩.٠١٩- ١.٠٧٩- ١.٦٥٠- ١٢.٨٣٣- ٠.٧٦١- ٠.٣٠٠٠.٩٨١١٣.٣٣٣٣.٠١١- ٢.١٦٦١.٠٣٣- ٢.٣٩١- ٣×١
٦.٥٠٠١.٨٣٣٠.٦٦٨٤.٨٣٧- ١.٩١٦١.٠٥٠١٥.٦٦٦٢.٠٦٣٠.٥٦٥- ٠.٧٣٠- ٤٧.٢٧٨١.٩٤٥×١
٦.٨٤٠- ٣.٥٠٨- ٠.٦١٦- ٤٦.٦٦٦- ٠.٢٥٥- ٠.٦٩١صفر١٢.٠٩١- ٤.٥٠١١.٣٦٠٣.٩٧٣- ٥.٤٤٥- ٣×٢
٣.٨٠٤- ٦٦.١٦٦٢.٦١٦٠.٣٠٢- ٠.١٢٥- ٤.٢٢٥٠.٢٣٥٢.٥٨٣٠.٠٨٠٥.٥٠٠١.٨٦٨- ٤٨.١١١×٢
٠.١٣٣٣.٨٧٥٧.٢٣٠- ٤.٤١٦٠.١٥٨٠.١٥٥٤٥.٦٦٦- ٠.٤٧٦- ٥.٤٧٣- ٤٥.٢٢١١.٨٣٥١.٧٦٨×٣

SE(rij-rki)٢.٥٥٥١.٨٤٢٠.٨٥٣١.٨٥٨٤.٢٠٩٤.٨٥٢٠.٧٨٩٠.٢٩٢٣١.٧٧٤٠.٨٦٣٢.٤٢٩٣.٩٢٩
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COMBINING ABILITY ANALYSIS FOR YIELD AND ITS COMBONENTS
IN SUMMER SQUASH (Cucurbita pepo L.)

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

Iraq

ABSTRACT
The experiment was carried out in the Horticulture and Landscape Research

Field ,College of Agriculture and forestry , Mosul University ,in Spring and
Autumn seasons of 2007 , to study the general and specific combining ability using
Full-Diallel Crosses of four varieties in summer squash viz, 1-local (malea Ahmed)
, 2-Syrian (Al-Mostkabil) , 3-Tala and 4-Bather- Eibethor and their F1 hybrids by
Randomized Complete Block Design (R.C.B.D) with three replications. The results
indicated that general combining ability was significant for: plant height, number of
leaves/ plant, the date male flowering ,fruit length and diameter, number of fruits
/plant and total yield , while specific combining ability was significant for: number
of leaves/plant, the date male and female flowering ,percentage of flower ,fruit
length and diameter , number of fruits /plant and total yield. The reciprocal effect
was  significant  for all studied character except early yield. The results showed that
general combining ability was higher than specific combining ability for plant
height , it can be predicted for on additive gene action for this character. Syrian(AI-
Mostkabil) variety showed high general combining ability for most of the studied
characters ,and therefore contains the desired gene. The hybrids varied for their
specific combining ability effects and this due to the wide genetic variation between
the parents .

المصادر
رع الكوسة المستنبطة واستجابة بعض دراسة قابلیة االئتالف في ھجن ق. )٢٠٠١(الجبوري، كاظم دیلي حسن

.جامعة بغداد-أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة. تراكیبھا الوراثیة للبوتاسیوم
دراسة قابلیة االئتالف في ھجین قرع الكوسة المستنبطة واستجابة البیئة . )٢٠٠٦(الجبوري، كاظم دیلي حسن

.٨٧-٨١):٢(١١مجلة الزراعة العراقیة. عراقللمنطقة الوسطى من ال
)٢٠٠٠( . .

.جمھوریة العراق-مجلس الوزراء -التخطیط 
)٢٠٠٨( . .

.١٦٤-١٥٠):٢(٨كریت للعلوم الزراعیةمجلة ت
. )أ١٩٩١(

Cucurbita pepo(ومكوناتھ الرئیسیة في قرع الكوسة  L..( ٢٢مجلة العلوم)١( :
١٥٦-١٤٩.

. )ب١٩٩١(
 .)Cucurbita pepo L.(

١٦٤-١٥٧):١(٢٢العراقیة 
لجزء (). ١٩٨٩( ا

.جامعة الموصل-ي وزارة التعلیم العالي والبحث العلم). الثاني
.). ٢٠٠٧(الموصلي، مظفر أحمد
.دار أبن األثیر-جامعة الموصل
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