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 (.Cucumis melo L)في البطيخ  اتقوة الهجين والفعل الجيني واالرتباط

شامل ٌونس حسن الحمدانً 
 العراق  -جامعة الموصل - كلٌة الزراعة والغابات   -قسم البستنة وهندسة الحدائق

 
الخالصة 

فضالً عن  واإلنتاجًاستنباط هجن فردٌة متمٌزة فً أداءها الحقلً و االباء وهجنهابهدف تقوٌم أداء 
ومعامل االرتباط المظهري والوراثً بٌن الصفات المدروسة ،  بعض المعالم الوراثٌةو قوة الهجٌن تقدٌر

خالل جامعة الموصل  -كلٌة الزراعة والغابات  -قسم البستنة وهندسة الحدائق حقل  نفذت تجربة حقلٌة فً
 ،                         ألقوشً -1 :هً البطٌخ أصناف منأدخلت أربعة  ، 2010و 2009موسمً النمو 

2- (Syrian)  Al-Mostkabil، 3-Ananas (U.S.A)   4 و- (U.S.A)   Hales Bes Jumbo ًف

اآلباء األربعة وهجن )زرعت بذور التراكٌب الوراثٌة  ، 2009خالل موسم النمو  تضرٌبات تبادلٌة كاملة
أظهرت  .مكررات ةاعات العشوائٌة الكاملة بثالثتصمٌم القط وفق 2010خالل موسم النمو  (الجٌل األول

النتائج أن هناك اختالفات معنوٌة بٌن متوسط اآلباء والهجن لجمٌع الصفات المدروسة ، إذ أعطى األب 
Ananas  فً حٌن تمٌز ، كلً مقارنة مع اآلباء األخرى  أعلى حاصل ألقوشًأعلى حاصل للبذور واألب

أظهرت الهجن تفوقا معنوٌا على . كلًبؤعلى حاصل  2×1الهجٌن وللبذور  بؤعلى حاصل  3×1الهجٌن 
 لحاصل قوة هجٌن معنوٌة أٌضا بؤعلى 3×1متوسط األبوٌن لجمٌع الصفات المدروسة ، حٌث تمٌز الهجٌن 

كان التباٌن الوراثً اإلضافً معنوٌا لجمٌع الصفات المدروسة . كلًالللحاصل  2×1الهجٌن وللبذور 
نسبة التورٌث بمعناها الضٌق كانت عالٌة لصفات عدد . هٌر الكامل وطول ووزن الثمرةباستثناء موعد التز

زهرة مذكرة وحاصل البذور والحاصل الكلً وهذا ٌعكس وجود الفعل الجٌنً اإلضافً  أولالعقد قبل ظهور 
هري مظأظهرت النتائج إن أعلى ارتباط . كانت السٌادة فائقة لمعظم الصفات المدروسة. لهذه الصفات

. موعد التزهٌر الذكري والكاملووراثً معنوي موجب كان بٌن 
 

 المقدمة
من أهم محاصٌل الخضر الصٌفٌة العائدة Melon (2n=24 Cucumis melo L. ) ٌعد البطٌخ

                  لإلنسانمهمة  أساسٌةعلى مواد غذائٌة وعناصر معدنٌة الحتوائه  Cucurbitaceaeللعائلة القرعٌة 

 إذاقتصادٌة فً العالم  أهمٌةللبطٌخ (. 1990زٌتونً، )فضال عن استعماالته الطبٌة المتعددة ( 2001 حسن،)
من أكبر منتجً البطٌخ بمساحة مزروعة  تجاوزت المساحة المزروعة منه الملٌون هكتار ، وتعد الصٌن

فتشٌر  فً العراق أما. )2007وآخرون ،  (Yangملٌون طن سنوٌا  8 بإنتاجوهكتار  350000

هكتار لعام /طن 9.188 إلى 1999هكتار لعام /طن 10.133انخفاض حاصل الهكتار من  إلى اإلحصائٌات
(.  2007، مجهول) الف هكتار 50بمساحة مزروعة  2006

هجن واستغالل الاستنباط  إلىٌتجه المختصون فً مجال تربٌة وتحسٌن النبات فً الوقت الحاضر 
وٌعد البطٌخ من الخضر المهمة اقتصادٌا  محاصٌل والسٌما المحاصٌل نظاهرة قوة الهجٌن فً العدٌد م

قوة هجٌن  إلىRobinson  (2000 )توصل فقدالمحاصٌل التً تناولتها دراسات عدٌدة فً هذا المجال ، 
Aboul-Nasr (2002 )و Abdalla  كل منحصل  .الكلًمعنوٌة لموعد النضج وحاصل البذور والحاصل 

نبات وطول /لعدد الثمارعلى قوة هجٌن معنوٌة  Piluek (2006)و    Iathetو  Pornsuriya (2005) و
 Fernandez-Silva  و (2005)وآخرون  Monforte أشار. وقطر ومعدل وزن الثمرة والحاصل الكلً

 .طول وقطر ومعدل وزن الثمرة على متوسط األبوٌن لصفات إلى هجن متفوقة معنوٌا( 2009)وآخرون 
Zalapa موعد نبات و/األفرععدد على متوسط األبوٌن ل معنوٌا هجن متفوقة إلى توصال (2006) وآخرون

 (2008) وآخرون Zalapa ذكر. نبات ومعدل وزن الثمرة والحاصل الكلً/التزهٌر الذكري وعدد الثمار
مرة نبات ومعدل وزن الث/نبات وموعد النضج وعدد الثمار/األفرعلعدد  اآلباءعلى  األولتفوق هجن الجٌل 

أظهرت هجن الجٌل األول تفوقا معنوٌا عن متوسط األبوٌن لطول   .والحاصل الكلً
 

  2012 / 10/  31وقبوله    2011/  9/  5تارٌخ تسلم البحث   
 

 وآخرون Feyzian (.Pornsuriya ،2009و   Pornsuriyaو  2008وآخرون ،  Paris) وقطر الثمرة

تفوقة على متوسط األبوٌن لموعد النضج ومعدل وزن الثمرة معنوٌة م قوة هجٌن إلى اوأشار( أ2009)
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على هجن متفوقة على متوسط األبوٌن وبشكل  (2010) وآخرون Luan حصل     . والحاصل الكلً

نبات وطول ومعدل وزن الثمرة والحاصل /وعدد الثمار موعد التزهٌر الذكرينبات و/األفرععدد معنوي ل
 .الكلً

ولٌة اإللمام بالمعلمات الوراثٌة لمعرفة كٌفٌة إنتقال العوامل الوراثٌة من تقع على مربً النبات مسإ
، وتؤتً  phenotypeعالقتها ببعضها وتؤثٌرها فً تحدٌد المظهر الخارجً للنبات فضالً عن  آلخرجٌل 

 ٌنخطط برامج التربٌة لتحدٌد الطرٌقة المناسبة للتربٌة والتحس وضع أهمٌة تحدٌد المعلمات الوراثٌة فً
 ، حٌث البطٌخنفذت دراسات كثٌرة لتحدٌد المعلمات الوراثٌة لصفات النمو والحاصل فً (. 1999الكمر، )

 نبات/عدد الثمارالواسع والضٌق ل بمعناهانسبة تورٌث عالٌة  إلى Lal  (2005)و  Parmar  توصل
نسبة  علىRajamony (2005 ) و  Rakhi حصل. والحاصل الكلً وتحسٌن وراثً عالً للحاصل الكلً

زهرة مذكرة وكاملة وموعد التزهٌر الذكري والكامل  أوللعدد العقد قبل ظهور  تورٌث عالٌة بالمعنى الواسع
 ةتحسٌن وراثً عالًقٌم ثمرة والحاصل الكلً ، و/نبات وقطر الثمرة وعدد البذور/اروموعد النضج وعدد الثم

زهرة كاملة وموعد التزهٌر  أوللعقد قبل ظهور زهرة مذكرة ومتوسطة لعدد ا أوللعدد العقد قبل ظهور 
 موعد التزهٌر الذكري والكامللصفتً  كانت عالٌة إن نسبة التورٌث بمعناها الواسع وجد. الذكري والكامل

(Pandey  2005، وآخرون) . عدد اإلضافً كان معنوٌا واختلف عن الصفر ل التباٌن الوراثً أنلوحظ
نبات ومعدل وزن الثمرة /ن التورٌث بمعناه الضٌق كان متوسطا لعدد الثمارأونبات /وعدد الثمارنبات /األفرع

(Zalapa ،2005 .)أشار Zalapa اإلضافً كان معنوٌا واختلف التباٌن الوراثً  أن إلى (2006) وآخرون
والذي انعكس على  نبات والحاصل الكلً/موعد التزهٌر الذكري وعدد الثمارنبات و/عدد األفرععن الصفر ل

للحاصل الكلً  اٌم التورٌث العالٌة بمعناها الواسع لهذه الصفات ، بٌنما كان التورٌث بمعناه الضٌق عالًق
الضٌق  معناهاب ٌةتورٌث عالقٌم توصال إلى Piluek (2006 )و    Iathet.لمعدل وزن الثمرة اومتوسط

على ( 2007)آخرون و Tahaحصل . قطر الثمرة والحاصل الكلًل وتحسٌن وراثً عالً حاصل الكلًلل
 أن( 2007)وآخرون  Eduardoذكر. نبات/نسبة تورٌث عالٌة بالمعنى الواسع لموعد النضج وعدد الثمار

كان معنوٌا واختلف  اإلضافًالتباٌن الوراثً . قطر الثمرة والحاصل الكلًلالتورٌث بمعناه الواسع كان عالٌا 
على التورٌث العالً بمعناه الواسع هذا كلً وانعكس نبات والحاصل ال/عن الصفر لموعد النضج وعدد الثمار

التورٌث بمعناه الواسع  أن (أ2009)وآخرون  Feyzian أكد (.2008،  وآخرون  Zalapa)لهذه الصفات 
 و Pornsuriya وجد .كان عالٌا لموعد النضج والحاصل الكلً وبمعناه الضٌق للحاصل الكلً

Pornsuriya (2009 ) الثمرة لقطرعن الصفر كان معنوٌا  إلضافًاالتباٌن الوراثً أن.  

فً تخطٌط وتقوٌم  مإن تحدٌد العالقة المظهرٌة والوراثٌة بٌن أزواج الصفات المختلفة غالباً ما ٌسه
برنامج كفٍء حٌث أن التورٌث العالً للصفة الكمٌة المرتبطة بالحاصل غٌر كاٍف لضمان التحصٌل الوراثً 

ً العالً ما لم تكن الصفة المن  تقدٌر أجرٌت العدٌد من الدراسات عن .تخب لها مرتبطة به اٌجابٌا ومعنوٌا
وآخرون  Taha فقد توصلبٌن صفات الحاصل ومكوناته فً البطٌخ ،  والوراثٌة االرتباطات المظهرٌة

الحاصل نبات مع /األفرعالنبات مع معدل وزن الثمرة ولعدد  لطولإلى ارتباط مظهري معنوي ( 2003)
على ارتباط وراثً موجب معنوي للحاصل الكلً مع صفتً ( 2004)وآخرون  Choudhary لحص. الكلً

وجد إن هناك ارتباطا وراثٌا معنوٌا بٌن قطر الثمرة وصفتً طول . نبات ومعدل وزن الثمرة/عدد الثمار
إن هناك ارتباطا ( 2005) وآخرون Pandeyذكر  (.2005وآخرون ،   Monforte)ثمرة الومعدل وزن 

 قطررٌا معنوٌا للحاصل الكلً مع كل من صفات طول وقطر ومعدل وزن الثمرة وكذلك بٌن صفتً مظه
ارتباطا مظهرٌا ( 2007)وآخرون  Sensoyو Lal (2005 )و  Parmar الحظ .ومعدل وزن الثمرة

 نأ Piluek (2006)و   Iathetأوضح . والحاصل الكلً نبات/عدد الثمار ووراثٌا معنوٌا موجبا بٌن صفتً

. نبات مع الحاصل الكلً ولطول الثمرة مع قطر الثمرة/هناك عالقة ارتباط وراثٌة معنوٌة لعدد الثمار
  (Eduardoصفة الحاصل الكلً فً البطٌخ ارتباطا وراثٌا معنوٌا مع صفتً طول وقطر الثمرة أظهرت

تً عدد معنوٌا بٌن صف وراثٌا ارتباطاإلى  (2007) وآخرون Zalapaتوصل . (2007 وآخرون ،
ارتباط وراثً وجود إلى ( 2007) وآخرون Krishna Reddy أشار. نبات/نبات وعدد الثمار/األفرع

زهرة كاملة وموعد التزهٌر الكامل وبٌن موعد التزهٌر  أولمعنوي موجب بٌن كل من عدد العقد قبل ظهور 
( 2009)وآخرون   Mehta ذكر .مع صفتً طول الثمرة وموعد النضجالذكري والكامل وبٌن قطر الثمرة 

نبات وقطر ومعدل وزن الثمرة /هناك ارتباطا مظهرٌا ووراثٌا معنوٌا لصفة الحاصل الكلً مع عدد الثمار أن
كان هناك ارتباطا وراثٌا معنوٌا لصفتً موعد النضج والحاصل . وارتباطا وراثٌا معنوٌا مع طول الثمرة
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 حصل                    (.ب2009،  وآخرون Feyzian)نبات وطول وقطر الثمرة /الكلً مع عدد الثمار
Luan نبات/عدد الثمارمع نبات /األفرعلعدد  امعنوي امظهري اارتباط على( 2010) وآخرون.  

مع أصناف مختلفة  تبادلٌة ضرٌباتفً ت( ألقوشً)إدخال الصنف المحلً  إلىتهدف الدراسة الحالٌة 
حساب قوة الهجٌن فٌها لتحدٌد الهجن الواعدة التً تتمٌز اٌجابٌا من البطٌخ ودراسة الهجن الفردٌة والعكسٌة و

تقدٌر معامالت االرتباط المظهري والوراثً بٌن الصفات المدروسة  فضال عن،  فً عدة صفات فً آن واحد
 .البطٌخ وتحدٌد أفضل صفة ٌمكن االعتماد علٌها كمإشر لالنتخاب فً برامج تربٌة وتحسٌن

 
 مواد البحث وطرائقه

 جامعة الموصل –كلٌة الزراعة والغابات    –قسم البستنة وهندسة الحدائقحقل هذه الدراسة فً  فذتن
البطٌخ من  أربعة أصناف معتمدة ونقٌة وراثٌا كآباءباستخدام  2010ربٌع و 2009خالل موسمً النمو ربٌع 

(Cucumis melo L.)  1              الصنف هو  أحداها محلً من شمال القطر، مختلفة األصول- 
الصنف            وثالثة أصناف مستوردة من األصناف الناجح زراعتها فً العراق هً(  المحلً) ألقوشً

2- (Syrian )Al-Mostkabil  (السوري  ) 3و الصنفٌن-  Ananas 4 و-  Hales Best Jumbo 
دٌد من الصفات الكمٌة ذات األهمٌة فً الع وراثٌاعلما أن هذه األصناف تختلف  (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة(

                                      أجرٌت التضرٌبات التبادلٌة الكاملة. االقتصادٌة كصفات الحاصل ومكوناته
Full-Diallel Crosses لكافة االحتماالت الممكنة وبالطرٌقة التً  2009األصناف األربعة خالل ربٌع  بٌن

باستنباط هجن فردٌة تبادلٌة وهجن عكسٌة فضال عن اآلباء األربعة مع  Poehlman  (1983)أوضحها

. اإلحاطة بكل الظروف التً تإدي إلى حصول تلقٌح وإخصاب آمن وناجح
فً أكٌاس من الناٌلون األسود  15/3/2010زرعت بذور اآلباء األربعة وجمٌع الهجن بتارٌخ  

مضافا  1:2ة مزٌجٌة وسماد حٌوانً متحلل بنسبة خلٌط من التربة مكون من تربتحتوي على  2سم 12×12
لتر وضعت األكٌاس فً بٌئة محمٌة بهدف المحافظة على /مل 1إلٌها مبٌداً فطرٌا وقائٌا بلتانول بتركٌز 

، كانت  المستدٌمالبذور الهجٌنة وبعد وصول الشتالت إلى مرحلة الورقة الحقٌقٌة الثانٌة تم نقلها إلى الحقل 
سم بٌن شتلة وأخرى على جهة واحدة 40م بٌن مسطبة وأخرى و2م وبعرض 5طب بطول الزراعة على مسا

اشتمل المكرر الواحد على أربعة ،  من المسطبة ضمن تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة بثالثة مكررات
 أجرٌت. النباتات الجانبٌة نباتات حارسةآباء واثنً عشر هجٌنا فردٌا من هجن الجٌل األول واعتبرت 
، ( 1989 مطلوب وآخرون ،) كما موصى بهعملٌات الخدمة الزراعٌة  المختلفة بالتساوي للمعامالت كافة و

لتر ماء /3سم0.5مكافحة حشرتً المن وذبابة البطٌخ باستعمال المبٌدٌن المالثٌون وسٌرٌن خلطا وبمعدل  تمو
من بعد عملٌة الشتل وحتى انتهاء  لكل منهما رشا على المجموع الخضري وبشكل دوري كل سبعة أٌام ابتداء

سمدت (. Anonymous ،2002)لثمار كرشة وقائٌة لمنع اإلصابة باألمراض الفٌروسٌة امرحلة جنً 
السماد دونم و/كغم 100بمعدل  (: نتروجٌن46سماد الٌورٌا ) يالنباتات بعد إزالة األدغال بالسماد النتروجٌن

دونم على دفعتٌن األولى ابتداء من بعد عملٌة الشتل /كغم 70 لبمعد (ثالثً تسماد سوبر فوسفا) وسفاتًالف
النبات  طول: سجلت القٌاسات لصفات (.1989 مطلوب وآخرون ،)بؤسبوعٌن والثانٌة عند بدء تكوٌن الثمار 

نبات وعدد العقد قبل ظهور أول زهرة مذكرة وكاملة وموعد التزهٌر الذكري والكامل /األفرعوعدد  (سم)
وعدد ( كغم)ومعدل وزن الثمرة ( سم)نبات وطول وقطر الثمرة /وعدد الثمار( ٌوم)النضج  وموعد( ٌوم)

وذلك لعشرة نباتات منتخبة بصورة ( نبات/كغم)والحاصل الكلً ( نبات/غم)ثمرة وحاصل البذور /البذور
. عشوائٌة من بداٌة ووسط ونهاٌة المسطبة لكل تركٌب وراثً ومن كل مكرر

ثم جرى تقدٌر  (Griffing ،1956) لـ األول األنموذجٌا حسب الطرٌقة األولى حللت البٌانات إحصائ

ل األول عن متوسط قٌم ين للصفات المدروسة ولكل هجٌن على أساس انحراف متوسط هجن الجيقوة الهج
 -:األبوٌن وباستخدام المعادلة اآلتٌة

2
)( 1

ji PP
FHHeterosis


 

 :-لكل هجٌن بالمعادلة اآلتٌة ( t)حسبت قٌمة و( t)باختبار  واختبرت معنوٌة قوة الهجٌن

23
( )

2
eV H                      ،                 

)(HV

H
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اإلضافً قدر التباٌن الوراثـً 
2

A  والسـٌادي
2

D  ًوالبٌئ
2

E  باسـتعمال متوسطات التباٌن

:- أن  إذGriffing(1956 ) من تحلٌل  EMSالمتوقع 

     
22 2 GCAA        ،      

22

SCAD          ،
2 /E Mse r   

Kempthorne(1957  .) واختبرت معنوٌاتها عن الصفر حسب طرٌقة 

)اسع الو عنٌٌنقدرت نسبة التورٌث بالم
2

.sbh )% والضٌق(
2

.snh )% ومعدل درجة السٌادة(a )

: لكل صفة كما ٌؤتً 

 100%
2

2
2

. 
P

G
sbh




    ‘  100%

2

2
2

. 
P

A
snh




 ‘   2

22

A

Da



   

:   وعلى النحو اآلتً (1999علً، (و ( 1997بحو،  (ااعتمدت حدود قٌم التورٌث بالمعنى الواسع التً أورده
2
.sbh <40، 2: واطئة

.sbh40  2: متوسطة ، 60ـ
.sbh  >60عالٌة : 

 :على النحو اآلتً( 1999العذاري ،(فٌما اعتمدت حدود قٌم التورٌث بالمعنى الضٌق التً أوردها 
2
.snh <20 ، 2: واطئة

.snh 20  2 : متوسطة ، 50ـ
.sbh  >50عالٌة : 

لكل صفة عند شدة ( Ỹ)كنسبة مئوٌة من الوسط الحسابً ( EGA)وقدر التحسٌن الوراثً المتوقع 
 :-عن طرٌق المعادلة التالٌة (Kempthorne ،1969)بالطرٌقة التً أوضحها  من النباتات :10االنتخاب لـ 

                                             100. × ]Ỹ EGA % = [( K H
 2  

    
2 

p   ) /     
 : على النحو األتًRobinson (1966)واعتمدت حدود التحسٌن الوراثً المتوقع التً أوردها 

عالٌة ( :30 أكثر من)، متوسطة ( :30 -10بٌن )، واطئة ( :10أقل من )
              تم إٌجاد االرتباطات الوراثٌة والمظهرٌة بٌن الصفات المختلفة وحسب الطرٌقة التً

المتعدد المدى للمقارنة بٌن ( Duncan ،1955)واستخدم اختبار دنكن  .Walter   (1975)أوضحها
. :5المتوسطات وعند مستوى احتمال 

 
النتائج والمناقشة 

وفٌه  العكسًائج تحلٌل التباٌن للقدرة العامة والخاصة على االئتالف والتؤثٌر نت (1)الجدول ٌوضح 
التراكٌب الوراثٌة كانت معنوٌة لجمٌع الصفات المدروسة ، وهذا متوسط مربعات ٌالحظ إن االختالفات بٌن 

جن الكاملة متوسطات قٌم اآلباء واله( 2)الجدول  ٌظهر. دراسة سلوكها الوراثًأهمٌة بالتالً ٌقودنا إلى 
للصفات المدروسة ، ٌالحظ إن االختالفات بٌن اآلباء والهجن كانت معنوٌة لجمٌع الصفات المدروسة حسب 

 3تمٌز األب . وعلٌه ٌمكن دراسة سلوكها الوراثً :5اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 
معنوٌا  3×1سبة للهجن فقد تفوق الهجٌن الذي أعطى اقل قٌمة ، وبالن 4للنبات مقارنة باألب  الطوبؤعلى 

من اختالفات معنوٌة   (2003)وآخرون  Tahaتوصل إلٌه ا مع ما تفق هذي،  على معظم التراكٌب الوراثٌة
أعلى قٌمة مقارنة مع  2نبات اظهر األب /األفرعولصفة عدد . النباتطول بٌن التراكٌب الوراثٌة لصفة 

تفوقا على جمٌع التراكٌب الوراثٌة لم ٌصل حد المعنوٌة مع  2×3 اآلباء األخرى فً حٌن اظهر الهجٌن
اختالفات  إلى( 2010)وآخرون  Luanو ( 2008و  2007و  2006)وآخرون  Zalapa أشار، معظمها 

زهرة مذكرة وكاملة  أولقٌمة لعدد العقد الالزمة لظهور  أعلى 2 األب أعطى. نبات/األفرعمعنوٌة لعدد 
زهرة   أولقٌمة للعقد الالزمة لظهور  بؤقل 1×4، وتمٌز الهجٌن  خرىاأل اآلباءمقارنة مع 
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 .تحلٌل تباٌن قدرة االئتالف العامة والخاصة والتؤثٌر العكسً للصفات المدروسة(: 1)جدول ال

درجات  مصادر االختالف
 الحرٌة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 

طول النبات 
 (سم)

/ عدد األفرع
 نبات

ظهور  عدد العقد قبل
 أول زهرة مذكرة

عدد العقد قبل ظهور 
 أول زهرة كاملة

موعد التزهٌر 
 (ٌوم)الذكري 

موعد التزهٌر 
 (ٌوم)الكامل 

موعد النضج 
 (ٌوم)

 **280.645 20.746 1.608 3.013 2.346 11.780 **4399.329 2 المكررات

 **217.951 **99.220 **124.287 **4.128 **6.678 *13.342 **2581.916 15 التراكٌب الوراثٌة

 **34.539 16.693 **14.784 *1.291 **4.291 **8.988 **1521.897 3 قدرة االئتالف العامة

 **153.372 **50.753 **69.641 *1.035 0.536 *4.220 459.491 6 قدرة االئتالف الخاصة

 10.984 **23.583 **26.538 **1.759 **2.882 2.403 *931.156 6 التؤثٌر العكسً

 18.888 15.778 6.333 0.946 0.891 4.063 663.723 30 الخطؤ التجرٌبً

 مكونات تباٌن قدرة االئتالف العامة
 مكونات تباٌن قدرة االئتالف الخاصة

 1.364 0.665 4.193 0.337 0.046 0.062 0.048 

(: 1)تابع الجدول 

درجات  مصادر االختالف
 الحرٌة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 

/ د الثمارعد
 نبات

طول الثمرة 
 (سم)

قطر الثمرة 
 (سم)

معدل وزن الثمرة 
 (كغم)

/ عدد البذور
 ثمرة

حاصل البذور 
 (نبات/غم)

الحاصل الكلً 
 (نبات/كغم)

 0.202 23.334 7695.749 0.087 1.399 64.259 1.326 2 المكررات

 **3.715 **57.485 **42263.260 *0.249 **23.460 *45.674 **2.685 15 التراكٌب الوراثٌة

 **1.561 **36.975 *7953.646 0.077 **9.767 18.201 **0.876 3 قدرة االئتالف العامة

 0.206 *9.444 **8366.859 0.027 **5.446 *17.879 *0.412 6 قدرة االئتالف الخاصة

 **2.108 **19.972 **22875.700 **0.141 **9.219 11.081 **1.387 6 التؤثٌر العكسً

 0.265 6.812 5152.975 0.079 1.006 18.853 0.367 30 خطؤ التجرٌبًال

 مكونات تباٌن قدرة االئتالف العامة
 مكونات تباٌن قدرة االئتالف الخاصة

 0.652 0.256 0.461 3.250 0.234 1.209 3.118 

. على التوالً :1و  :5معنوٌة عند مستوى احتمال ** ،*

 
 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 37 

 
 

   
 

 .قٌم اآلباء والهجن الكاملة للصفات المدروسةمتوسطات (: 2)الجدول    
 

 التراكٌب الوراثٌة

طول النبات 
 (سم) 

/ عدد األفرع
 نبات

عدد العقد قبل ظهور 
 أول زهرة مذكرة

عدد العقد قبل ظهور 
 أول زهرة كاملة

موعد التزهٌر 
 (ٌوم)الذكري 

موعد التزهٌر  
 (ٌوم)الكامل 

موعد النضج  
 (ٌوم)

د هـ  126.533 د –أ  64.223 أ ب 61.533 ج –أ  7.443 د -ب  5.533 ج د 5.433 هـ  -ب 129.896 ألقوشً -1
2- (Syrian ) Al-Mostkabil 131.526  هـ  -ج  128.227 أ ب 69.473 أ 64.777 أ 8.163 أ ب 7.233 ج –أ  8.083 هـ -ب

3- Ananas 133.186  أ  141.427 أ ب 67.897 أ 65.187 ز –ب  6.066 هـ و  3.666 ج –أ  7.553 هـ -ب

4-  Hales Best Jumbo 109.646  أ ب  138.753 أ 69.967 ب ج 57.767 و –أ  6.376 د هـ 4.546 د 3.233 و –د

ز  -هـ  122.253 أ ب 68.403 أ 65.293 و –أ  6.416 و –د  4.316 د 3.367 و –د  108.216 2×1

و ز  117.453 د هـ 58.133 هـ  50.233 ز 4.333 هـ و 3.233 ج د 5.067 أ 188.886 3×1

أ ب  136.627 د هـ  57.133 ج د 54.737 ز –د  5.383 هـ -ج  4.766 د –ب  6.367 ج –أ  162.073 4×1

ز   -هـ  119.973 هـ -ب  61.867 ج 56.553 أ 8.223 أ 7.353 د –ب  6.233 أ ب 177.116 1×2

د  –ب  132.797 ج –أ  66.757 أ 62.613 ج –أ  7.326 ج –أ  6.336 ج –أ  8.387 و –ج  123.516 3×2

ز  116.143 د –أ  64.267 ج 55.853 هـ  -أ  6.883 ج د 5.466 ج –أ  7.667 و –ج  116.303 4×2

و ز  118.037 د هـ  56.887 هـ 48.267 د –أ  7.116 ج –أ  6.433 ج –أ  8.187 د –أ  148.783 1×3

أ ب  139.353 هـ 54.867 هـ 49.117 ز -هـ  5.056 هـ و 3.556 أ 11.073 هـ -ج  125.633 2×3

ز   -هـ  123.087 أ ب 69.233 أ 65.223 ز –ج  5.713 هـ و 3.293 أ ب 9.763 و –ج  118.093 4×3

ج  –أ  134.747 هـ  -ج  60.363 هـ 49.517 و ز 4.996 و 2.626 د –ب  6.427 و –د  111.233 1×4

و  –د  124.960 هـ 55.183 د هـ 51.267 ز –ب  5.983 و –د  3.813 ج –أ  8.233 و 75.236 2×4

ز  -هـ  121.667 أ 71.333 أ 62.437 أ ب 7.710 هـ و 3.593 ج -أ  7.933 هـ و  94.796 3×4
. :5القٌم المتبوعة بنفس الحرف لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال 
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. متوسطات قٌم اآلباء والهجن الكاملة للصفات المدروسة: (2)تابع الجدول      
 

 التراكٌب الوراثٌة

عدد الثمار 
 نبات/

طول الثمرة  
 (سم)

قطر الثمرة 
 (سم)

معدل وزن الثمرة 
 (كغم)

عدد البذور 
 ثمرة/

حاصل البذور 
 (نبات/غم)

الحاصل الكلً 
 (نبات/كغم)

هـ  -أ  3.413 و –ب  11.217 ط –د  405.463 ب 1.071 هـ -ج  11.590 د –أ  15.950 أ 3.896 ألقوشً -1

2- (Syrian ) Al-Mostkabil 2.883 ز  –ج  2.562 ز –ج  10.647 ز –ج  427.556 ب ج 0.887 ز –د  10.643 د –ب  13.313 ب

3- Ananas 2.173 ز  –ج  2.503 هـ -ب  12.870 ط –ز  297.536 ب 1.163 هـ -ج  11.623 د –أ  14.817 ب
4-  Hales Best Jumbo 2.256 ز  -هـ  1.983 و ز 6.687 ط –ز  314.436 ب ج 0.926 ط 7.016 د 10.767 ب

أ  4.763 هـ -ب  13.177 أ ب 582.636 ب 1.120 أ 15.553 أ ب 21.633 أ 4.293 2×1

ب أ  4.573 أ 22.507 أ 679.656 ب ج 1.041 أ ب  14.326 أ 22.813 أ 4.586 3×1

ج  –أ  3.850 ب 16.077 ج –أ  557.570 أ 1.743 ج د 12.003 د –أ  16.327 ب 2.223 4×1

ز  –د  2.306 د –ب  14.987 هـ  -ب  488.456 ب ج 0.981 و –ج  10.986 د –أ  15.393 ب 2.366 1×2

د  –أ  3.636 ز –د  10.113 و –ب  453.333 ب ج 0.910 ح ط 7.973 ج د 12.273 أ 3.993 3×2

و  –ب  3.286 ز -هـ  8.177 ح ط 278.633 ب ج 0.763 ز -هـ  10.043 د 12.067 أ 4.296 4×2

ز  –د  2.256 ب ج 15.133 ط 268.496 ب 1.147 ب ج 12.746 د –أ  17.393 ب 1.966 1×3

ز  1.566 هـ  -ب  11.877 ط  -هـ  370.666 ب ج 0.750 ح –و  9.186 د 11.177 ب 2.116 2×3

ز  1.764 ب ج 15.163 ط –د  395.446 ب ج 0.860 أ 15.666 ج –أ  20.663 ب 2.046 4×3

ز  1.116 ز 5.967 ط –و  320.380 ج 0.485 ط 6.956 د 9.637 ب 2.303 1×4

و ز  1.846 ز -هـ  8.337 ح –د  410.396 ب ج 0.682 ز ح 8.833 د –ب  14.193 ب 2.746 2×4

ز  1.497 و ز 6.407 د -ب  522.456 ب ج 0.626 ح ط 7.993 د -أ  16.897 ب 2.423 3×4
. :5القٌم المتبوعة بنفس الحرف لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  
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 Rajamony و  Rakhi، اتفق هذا مع ما حصل علٌه  زهرة كاملة أوللظهور  3×1والهجٌن  مذكرة

أكثر اآلباء  3كان األب . معنوٌة لعدد العقد الالزمة لظهور أول زهرة مذكرة وكاملة اختالفات من( 2005)
بؤنه األبكر  1×3، وتمٌز الهجٌن  لموعد التزهٌر الكامل 4و األب  تؤخرا لموعد التزهٌر الذكري والنضج

 صلتولموعد النضج ،  4×2لموعد التزهٌر الكامل والهجٌن  2×3موعد التزهٌر الذكري والهجٌن ل
Pandey و( 2005) وآخرونKrishna Reddy  اختالفات معنوٌة لموعد التزهٌر  إلى( 2007) وآخرون

 أعطى. لموعد النضج (أ و ب 2009)وآخرون Feyzian و  (2007)وآخرون Taha و  الذكري والكامل

 بؤعلى 3×1ٌن تمٌز الهجٌن ، فً ح األخرى اآلباءنبات وطوال للثمرة متفوقا على بقٌة /القٌم لعدد الثمار أعلى 1 األب

 وAboul-Nasr (2002 )و   Abdalla  أشار،  معظم التراكٌب الوراثٌة القٌم متفوقا وبشكل معنوي على
Pornsuriya (2005)  وMehta  نبات وطول الثمرة/اختالفات معنوٌة لعدد الثمار إلى (2009)وآخرون .

 4×3 ، فً حٌن تفوق الهجٌن األخرى اآلباء مع ةومعدال لوزن الثمرة مقارن قطرا أعلى 3 األباظهر 
جمٌع التراكٌب الوراثٌة لمعدل  علىمعنوٌا  4×1 الهجٌنومعظم التراكٌب الوراثٌة لقطر الثمرة  علىمعنوٌا 

-Fernandezو Piluek (2006  )و    Iathetو (2005)وآخرون   Monforte ذكروزن الثمرة ، 

Silva  ثمرة بٌن اقل /تباٌن عدد البذور .ٌة لقطر ومعدل وزن الثمرةاختالفات معنووجود ( 2009)وآخرون

،  قٌمة بؤقل 1×3قٌمة وهجٌنه العكسً  بؤعلى 3×1 ، بٌنما تمٌز الهجٌن 2 لألبقٌمة  وأعلى 3 لألبقٌمة 

 بؤعلى 3 األبتفوق . ثمرة/إلى اختالفات معنوٌة لعدد البذورRajamony (2005 ) و  Rakhi  توصل
، فً حٌن تباٌنت الهجن فٌما بٌنها بٌن اقل  األخرى اآلباءللحاصل الكلً مقارنة مع  1 واألب حاصال للبذور
الوراثٌة فً الذي تفوق معنوٌا على جمٌع التراكٌب  3×1كال الصفتٌن مقارنة بالهجٌن ول 1×4قٌمة للهجٌن 

ع ما الكلً ، ٌتفق هذا معلى معظم التراكٌب الوراثٌة فً الحاصل  2×1 حاصل البذور والهجٌن
 و Lal (2005 )و Parmar  من اختالفات معنوٌة لحاصل البذور و  Robinson  (2000)ذكره

Eduardo  و  ( 2007)وآخرون Feyzian و   (أ و ب 2009)وآخرونMehta  و ( 2009)وآخرون 

Luan للحاصل الكلً (2010)وآخرون. 

ل األول للهجن عن يالجن للصفات المدروسة على أساس انحراف متوسط قٌم يقوة الهجتقدٌرات 
 1×2و 4×1و 3×1، ففً صفة طول النبات تمٌزت الهجن  (3)الجدول  متوسط قٌم األبوٌن موضحة فً

التً أعطى قوة هجٌن معنوٌة  2×4بقوة هجٌن موجبة معنوٌة متفوقة على متوسط األبوٌن بخالف الهجٌن 
 2×3نبات بخالف الهجٌنٌن /األفرعلعدد  قوة هجٌن سالبة معنوٌة 2×1أظهر الهجٌن . ولكن باالتجاه السالب

و  (2008و  2006)وآخرون Zalapa هذا ٌتفق مع ما توصل معنوٌة ، موجبة بزٌادة  الذٌن تمٌزا 4×3و
Luan  هجن  أربعة أظهرتزهرة مذكرة وكاملة  أولولصفتً عدد العقد قبل ظهور (. 2010)وآخرون

الذٌن تمٌزا بزٌادة موجبة معنوٌة غٌر مرغوبا  3×4و 1×3تفوقا سالبا معنوٌا لكل منهما بخالف الهجٌنٌن 
فً الهجٌن  أقصاهاثمانٌة هجن قٌم سالبة معنوٌة لقوة الهجٌن بلغت  أعطت. بها لكال الصفتٌن على التوالً

بزٌادة سالبة معنوٌة مرغوبة لموعد التزهٌر  أٌضاوتمٌزت ستة هجن  ،  لموعد التزهٌر الذكري 2×3
 3×4والهجٌن  األنثويلموعد التزهٌر  2×4فً الهجٌن  أقصاهالموعد النضج بلغت ، وسبعة هجن  األنثوي

لموعد  (2010)وآخرون Luan و ( 2006)وآخرون  Zalapaلموعد النضج ، ٌتفق هذا مع ما ذكره 
ولصفة عدد . لموعد النضج (أ2009)وآخرون  Feyzianو ( 2008)وآخرون  Zalapa التزهٌر الذكري و

بخالف  4×2فً الهجٌن  أقصاهابزٌادة موجبة معنوٌة بلغت  4×2و 3×2و 3×1نبات تمٌزت الهجن /الثمار
 لٌه أشارما السالب ، ٌتفق هذا مع  هباالتجاالذٌن تمٌزا بقوة هجٌن معنوٌة ولكن  1×3و 1×2الهجٌنٌن 

Abdalla   وAboul-Nasr (2002 )و Pornsuriya (2005) .قوة  4×3و 3×1و 2×1الهجن  أظهرت
بزٌادة سالبة معنوٌة  1×4و 2×3وهجٌنه العكسً  3×2الهجن تمٌزت . معنوٌة لطول الثمرة موجبة هجٌن

التً تمٌزت بزٌادة معنوٌة مقارنة مع متوسط  4×3و 4×1و 3×1و 2×1لقطر الثمرة بخالف الهجن 
دة موجبة معنوٌة مرغوبا بها بخالف هجٌنه زٌا 4×1الهجٌن  أعطىولصفة معدل وزن الثمرة . األبوٌن

الذي اظهر نقصان معنوي ولم تصل قوة الهجٌن حد المعنوٌة لباقً الهجن األخرى سواء  1×4العكسً 
و   Pornsuriyaو ( 2008)وآخرون  Paris ذكرهباالتجاه الموجب أو السالب ، وهذا ٌتفق مع ما 

Pornsuriya (2009 )لطول وقطر الثمرة و Monforte  و (2005)وآخرونIathet    وPiluek 
لطول   (2009)وآخرون  Fernandez-Silva و ( 2006)
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. الهجٌن على أساس انحراف متوسط الجٌل األول عن  متوسط األبوٌن للصفات المدروسة ةقو(: 3)الجدول  

طول النبات  الهجن
 (سم) 

عدد األفرع 
 نبات/ 

عدد العقد قبل ظهور أول 
 زهرة مذكرة

لعقد قبل ظهور عدد ا
 أول زهرة كاملة

موعد التزهٌر 
 (ٌوم)الذكري 

موعد التزهٌر 
 (ٌوم)الكامل 

موعد النضج  
 (ٌوم)

1×2 -22.495 -3.391* -2.066** -1.386 2.138 1.555 -5.126 

1×3 57.345** -1.426 -1.366 -2.421** -13.126** -7.926* -16.526** 

1×4 42.301* 2.033 -0.273 -1.526* -4.913* -9.961** 3.983 

2×1 46.405* -0.525 0.970 0.420 -6.601** -4.981 -7.406* 

2×3 -8.840 0.568 0.886 0.211 2.368 -1.928 -2.030 

2×4 -4.283 2.008 -0.423 -0.386 -5.418** -5.453 -17.346** 

3×1 17.241 1.693 1.833* 0.361 -15.093** -9.173** -15.943** 

3×2 -6.723 3.255* -1.893* -2.058** -15.865** -13.818** 4.526 

3×4 -3.323 4.370** -0.813 -0.508 3.746 0.301 -17.003** 

4×1 -8.538 2.093 -2.413** -1.913* -10.133** -6.731* 2.103 

4×2 -45.350* 2.575 -2.076** -1.286 -10.005** -14.536** -8.530* 

4×3 -26.620 2.540 -0.513 1.488* 0.960 2.401 -18.423** 

(: 3)تابع الجدول    

عدد الثمار  الهجن
 نبات/

طول الثمرة  
 (سم)

قطر الثمرة 
 (سم)

معدل وزن الثمرة 
 (كغم) 

عدد البذور 
 ثمرة/

حاصل البذور 
 (نبات/غم)

الحاصل الكلً  
 (نبات/كغم)

1×2 0.903 7.001* 4.436** 0.140 166.126** 2.245 1.775** 

1×3 1.551** 7.430* 2.720** -0.075 328.156** 10.463** 1.615** 

1×4 -0.853 2.968 2.700** 0.744** 197.620** 7.125** 1.151** 

2×1 -1.023* 0.761 -0.130 0.002 71.946 4.055* -0.681 

2×3 1.465** -1.791 -3.160** -0.114 90.786 -1.645 1.103** 

2×4 1.726** 0.026 1.213 -0.143 -92.363 -0.490 1.013* 

3×1 -1.068* 2.010 1.140 0.030 -83.003 3.090 -0.701 

3×2 -0.411 -2.888 -1.946* -0.274 8.120 0.118 -0.966* 

3×4 -0.168 7.871* 6.346** -0.184 89.460 5.385* -0.479 

4×1 -0.773 -3.721 -2.346** -0.514* -39.570 -2.985 -1.581** 

4×2 0.176 2.153 0.003 -0.225 39.400 -0.330 -0.426 

4×3 0.208 4.105 -1.326 -0.418 216.470** -3.371 -0.745 

. على التوالً :1و :5معنوٌة عند مستوى احتمال ** ،*   
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ثمرة وحاصل /هجن قٌم موجبة معنوٌة لقوة الهجٌن لكل من عدد البذور أربعة أظهرت. وقطر ووزن الثمرة
 Robinson (2000) مع ما حصل علٌه هذا لكل منهما ، ٌتماشى 3×1فً الهجٌن  صاهاأقالبذور بلغت 

قوة هجٌن  بؤعلى 4×2و 3×2و 4×1و 3×1و 2×1 تمٌزت الهجنولصفة الحاصل الكلً . لحاصل البذور
الذٌن اظهرا  1×4و 2×3بخالف الهجٌنٌن  2×1فً الهجٌن  أقصاهاموجبة معنوٌة مرغوبا بها بلغت 

   Iathetو Pornsuriya (2005 )  إلٌه مرغوب به  ، ٌتفق هذا مع ما توصلعنوي غٌر انخفاض سالب م
 Luanو( أ2009)وآخرون  Feyzianو ( 2008و  2006)وآخرون Zalapa و Piluek (2006 )و 

(. 2010)وآخرون 

2 تقدٌرات التباٌن الوراثً اإلضافً( 4)ٌبٌن الجدول 

A  2والسٌادي

D ً2 والتباٌن البٌئ

E  ونسبة

 التورٌث بالمعنٌٌن الواسع
2

.% sbh والضٌق 
2

.% snh ومعدل درجة السٌادة a   والتحسٌن الوراثً المتوقع

(EGA) لجمٌع الصفات المدروسة اثً اإلضافً عن الصفر اختلفت تقدٌرات التباٌن الور. للصفات المدروسة
من إن Zalapa (2005 ) إلٌه، وهذا ٌتفق مع ما توصل  باستثناء موعد التزهٌر الكامل وطول ووزن الثمرة

 Zalapa  نبات و/نبات وعدد الثمار/األفرعالتباٌنات الوراثٌة اإلضافٌة كانت معنوٌة ومهمة فً تورٌث عدد 
 و لموعد النضج ( 2008)وآخرون  Zalapaو  لتزهٌر الذكري والحاصل الكلًا لموعد( 2006)وآخرون 

Pornsuriya  وPornsuriya (2009 )أما التباٌن الوراثً السٌادي والتباٌن البٌئً فلم ٌختلفا . الثمرة قطرل

بحو  أوردهاكانت نسبة التورٌث بمعناها الواسع وحسب المدٌات التً . عن الصفر ولجمٌع الصفات المدروسة
لطول الثمرة  كانت متوسطة أنهامرتفعة لجمٌع الصفات المدروسة باستثناء ( 1999)وعلً ( 1997)

لعدد العقد قبل Rajamony (2005 ) وRakhi  إلٌه أشارمع ما ٌتفق هذا ،  ومنخفضة لمعدل وزن الثمرة
تزهٌر الذكري لموعد ال( 2005) وآخرونPandey ثمرة و /زهرة مذكرة وكاملة وعدد البذور أولظهور 

لموعد النضج وعدد ( 2007)وآخرون  Taha نبات و/األفرعلعدد ( 2006)وآخرون  Zalapa والكامل و
نسبة التورٌث بمعناها الضٌق  .لحاصل الكلًالقطر الثمرة و( 2007)وآخرون   Eduardoو نبات /الثمار

وحاصل  زهرة مذكرة أولظهور  لعدد العقد قبلمرتفعة كانت ( 1999)العذاري  أوردهاوحسب المدٌات التً 

وآخرون Zalapa  و Lal (2005 )و Parmar  الحاصل الكلً ، ٌتفق هذا مع ما حصل علٌهالبذور و
، وهذا ٌدل على  للحاصل الكلً( أ2009)وآخرون  Feyzianو Piluek  (2006 )و Iathet  و( 2006)

كانت قٌمة التورٌث بمعناها الضٌق االنتخاب لهذه الصفات فً أجٌال انعزالٌة مبكرة ، فً حٌن  نجاح
منخفضة لموعد التزهٌر الذكري والكامل وموعد النضج ومتوسطة لباقً الصفات األخرى ، اتفق هذا مع ما 

كانت تقدٌرات معدل درجة السٌادة اكبر . نبات ومعدل وزن الثمرة/لعدد الثمارZalapa(2005 )   إلٌهأشار 
زهرة مذكرة  أولعدد العقد قبل ظهور ة باستثناء طول النبات ومن الواحد صحٌح لجمٌع الصفات المدروس

مما ٌدل على وجود سٌادة فائقة تسٌطر على وراثة تلك  الحاصل الكلًوحاصل البذور و ومعدل وزن الثمرة
العام وحسب المدٌات التً أوردها  وٌبدو إن التحسٌن الوراثً المتوقع كنسبة مئوٌة من المتوسط .الصفات

Robinson (1966 ) زهرة مذكرة وقطر الثمرة أولعدد العقد قبل ظهور نبات و/األفرعلعدد كان عالٌا 

      حصل علٌهومتوسطا لباقً الصفات األخرى ، اتفق هذا مع ما الحاصل الكلً وحاصل البذور و

Parmarو Lal (2005 ) ًو من تحسٌن وراثً عالً للحاصل الكلIathet   و Piluek (2006 ) لقطر
زهرة  أوللعدد العقد قبل ظهور  من قٌم تحسٌن وراثً عالٌةRajamony (2005 ) و Rakhi و الثمرة 

إن ارتفاع نسبة  .مذكرة ومتوسطة لعدد العقد قبل ظهور أول زهرة كاملة وموعد التزهٌر الذكري والكامل
صل علٌه باالنتخاب التورٌث المترافق مع ارتفاع قٌم التحسٌن الوراثً المتوقع ٌعطً مإشرا للتنبإ الذي سنح

(. Welsh، 1981)وبالتالً ٌمكن القول بان طرٌقة االنتخاب اإلجمالً تحقق النجاح المطلوب ، 

الحاصل الكلً وكل من طول  وجود ارتباط مظهري ووراثً موجب معنوي بٌن( 5)الجدول ضح من ٌت    
مرة وحاصل البذور وسالب معنوي ث/طول وقطر ومعدل وزن الثمرة وعدد البذورنبات و/النبات وعدد الثمار

وآخرون  Choudharyو ( 2003)وآخرون  Tahaنبات ، ٌتفق هذا مع ما توصل إلٌه /األفرعمع عدد 
صفة حاصل البذور  أظهرت(. 2009)وآخرون  Mehtaو  (2007)وآخرون  Sensoyو  (2004)

. ثمرة/ن الثمرة وعدد البذورطول وقطر ومعدل وزو ارتباطا مظهرٌا ووراثٌا موجبا معنوٌا مع طول النبات
كل من طول  وثمرة /هناك ارتباطا مظهرٌا ووراثٌا موجبا معنوٌا لعدد البذور إنكما وجد 
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 E 2)والتباٌن البٌئً ( D 2 )والسٌادي ( A 2 )تقدٌرات التباٌن الوراثً اإلضافً (: 4)الجدول 
 ) ونسبة التورٌث بالمعنٌٌن الواسع(

2

.sbh)%   والضٌق  (
2

.snh )% ومعدل درجة

(السٌادة  a)  والتحسٌن الوراثً المتوقع(EGA  )للصفات المدروسة .
 الثوابت
 الوراثٌة

طول النبات 
 (سم)

عدد األفرع 
 نبات/ 

عدد العقد قبل ظهور 
 أول زهرة مذكرة

عدد العقد قبل ظهور أول 
 زهرة كاملة

التزهٌر موعد 
 (ٌوم)الذكري 

موعد التزهٌر  
 (ٌوم)الكامل 

موعد النضج 
 (ٌوم)

A 2  325.164 
±247.272 

1.908 
±1.463 

0.998 
±0.682 

0.243 
±0.219 

3.168 
±2.399 

2.858 
±2.966 

7.060 
±5.696 

2 
D  

119.125 
±323.434 

1.433 
±2.529 

0.119 
±0.406 

0.359 
±0.610 

33.765 
±34.888 

22.746 
±25.947 

73.538 
±76.959 

E 2 


 221.241 
±227.655 

1.354 
±1.393 

0.297 
±0.305 

0.315 
±0.324 

2.111 
±2.172 

5.259 
±5.412 

6.296 
±6.478 

2

.sbh% 66.757 71.155 79.000 65.685 94.592 82.959 92.754 

2

.snh% 48.857 40.638 70.545 26.539 8.114 9.261 8.125 

a 0.855 1.225 0.489 1.717 4.616 3.989 4.564 

EGA 23.609 38.428 34.929 17.184 18.084 12.774 11.923 

 
 (:4)تابع الجدول       

 الثوابت
 الوراثٌة

عدد الثمار 
 نبات/

طول الثمرة 
 (سم)

قطر الثمرة 
 (سم)

معدل وزن الثمرة 
 (كغم)

عدد البذور 
 مرةث/

حاصل البذور 
 (نبات/غم)

الحاصل الكلً 
 (نبات/كغم)

A 2  0.188 
±0.142 

2.979 
±3.301 

2.358 
±1.546 

0.013 
±0.014 

1558.997 
±1332.950 

8.676 
±5.875 

0.368 
±0.247 

2 
D  

0.144 
±0.241 

5.797 
±11.033 

2.555 
±2.745 

0.002 
±0.030 

3324.600 
±4541.474 

3.586 
±5.268 

0.059 
±0.137 

E 2 


 0.122 
±0.125 

6.284 
±6.466 

0.335 
±0.345 

0.026 
±0.027 

1717.658 
±1767.456 

2.270 
±2.336 

0.088 
±0.090 

2

.sbh% 73.152 58.272 93.610 36.585 73.979 84.374 82.874 

2

.snh% 41.377 19.781 44.922 31.707 23.616 59.696 71.383 

a 1.239 1.972 1.472 0.554 2.065 0.909 0.567 

EGA 29.843 25.959 34.882 13.767 24.989 47.841 39.013 
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 .بٌن صفات الحاصل ومكوناته( القٌم السفلى)والوراثً ( القٌم العلٌا)معامالت االرتباط المظهري (: 5)الجدول 
الحاصل  الصفات المدروسة

الكلً 
 (نبات/كغم)

حاصل 
البذور 

 (نبات/غم)

عدد  
البذور 

 ثمرة/

معدل وزن 
الثمرة 

 (كغم)

قطر 
الثمرة  

 (سم)

طول  
الثمرة 

 (سم)

عدد 
الثمار 

 نبات/

موعد 
النضج 

 (ٌوم)

موعد 
التزهٌر 
الكامل 

 (ٌوم)

موعد 
التزهٌر 
الذكري 

 (ٌوم)

عدد العقد 
قبل ظهور 
أول زهرة 

 كاملة

عدد العقد 
قبل ظهور 
أول زهرة 

 مذكرة

عدد 
األفرع 

 نبات/ 

طول النبات 
 (سم)

0.396 *
0.410* 

0.756 **
0.782** 

0.363 *
0.367* 

0.494 **
0.530** 

0.391 *
0.407* 

0.329 
0.337 

0.086 
0.090 

-0.134 
-0.142 

-0.273 
-0.285 

-0.197 
-0.208 

-0.070 
-0.080 

0.284 
0.303 

-0.155 
-0.156 

عدد األفرع 
 نبات/ 

-0.475 **
-0.485** 

-0.085 
-0.074 

-0.344 
-0.336 

-0.262 
-0.279 

-0.102 
-0.106 

-0.183 
-0.199 

-0.368 *
-0.376* 

0.064 
0.065 

-0.212 
-0.220 

-0.089 
-0.101 

0.019 
0.009 

-0.008 
-0.015 

 

عدد العقد قبل ظهور 
 أول زهرة مذكرة

0.192 
0.201 

0.053 
0.054 

-0.096 
-0.091 

0.223 
0.242 

-0.001 
-0.004 

-0.156 
-0.148 

0.106 
0.109 

-0.241 
-0.246 

0.067 
0.083 

0.172 
0.174 

0.730 **
0.761** 

  

عدد العقد قبل ظهور 
 أول زهرة كاملة

-0.089 
-0.073 

-0.287 
-0.301 

-0.116 
-0.128 

-0.079 
-0.070 

-0.133 
-0.147 

-0.089 
-0.111 

0.007 
0.016 

-0.248 
-0.269 

0.401 *
0.439* 

0.433 *
0.454* 

   

التزهٌر  موعد
 (ٌوم)الذكري 

0.198 
0.201 

-0.116 
-0.120 

0.103 
0.110 

0.101 
0.106 

0.232 
0.235 

0.194 
0.204 

0.143 
0.150 

0.062 
0.064 

0.816 **
0.845** 

    

موعد التزهٌر  
 (ٌوم)الكامل 

0.015 
0.013 

-0.313 
-0.322 

-0.013 
-0.021 

-0.151 
-0.145 

0.005 
0.004 

0.071 
0.066 

0.108 
0.105 

0.021 
0.022 

     

موعد النضج 
 (ٌوم)

-0.244 
-0.251 

-0.295 
-0.288 

-0.257 
-0.265 

0.127 
0.131 

-0.425 *
-0.428* 

-0.493 **
-0.523** 

-0.411 *
-0.422* 

      

عدد الثمار 
 نبات/

0.739 **
0.760** 

0.164 
0.170 

0.413 *
0.422* 

-0.064 
-0.030 

0.220 
0.228 

0.320 
0.308 

       

الثمرة  طول
 (سم)

0.455 *
0.488** 

0.616 **
0.670** 

0.567 **
0.603** 

0.226 
0.301 

0.774 **
0.818** 

        

قطر الثمرة 
 (سم)

0.517 **
0.529** 

0.747 **
0.767** 

0.369 *
0.379* 

0.448 *
0.478** 

         

معدل وزن الثمرة 
 (كغم)

0.593 **
0.599** 

0.546 **
0.574** 

0.253 
0.280 

          

عدد البذور 
 ثمرة/

0.558 **
0.576** 

0.521 **
0.526** 

           

حاصل البذور 
 (نبات/غم)

0.524 **
0.535** 

            

 .على التوالً:1و  :5معنوٌة عند مستوى احتمال **  ، *



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 44 

طر نبات وطول وقطر الثمرة وكذلك بٌن معدل وزن الثمرة وكل من طول النبات وق/النبات وعدد الثمار
 Pandey و( 2005)وآخرون   Monforteو( 2003)وآخرون Taha ٌتماشى هذا مع ما ذكره  الثمرة ،

مع طول النبات وطول الثمرة  مظهرٌا ووراثٌا موجبا معنوٌا قطر الثمرة اظهر ارتباطا . (2005) وآخرون
 Krishna Reddy  وPiluek (2006 ) و   Iathetاتفق هذا مع ما وجده وسالبا معنوٌا مع موعد النضج ، 

االرتباط المظهري والوراثً كان سالبا معنوٌا لطول (. ب2009)وآخرون  Feyzianو ( 2007) وآخرون 
 أشارنبات وموعد النضج ، هذا ٌتفق مع ما /األفرعنبات مع صفتً عدد /الثمرة مع موعد النضج ولعدد الثمار

كان هناك (. 2010)وآخرون  Luan و( ب2009)وآخرون  Feyzianو  (2007)وآخرون  Zalapa إلٌه

زهرة كاملة وكل من موعد التزهٌر الذكري  أولارتباطا مظهرٌا ووراثٌا موجبا معنوٌا لعدد العقد قبل ظهور 
زهرة مذكرة وكذلك بٌن صفتً موعد التزهٌر الذكري والكامل ، ٌتفق  أولوالكامل وعدد العقد قبل ظهور 

(. 2007) آخرونو Krishna Reddy  مع ما توصل إلٌههذا 
ٌالحظ إن معامالت االرتباطات الوراثٌة كانت اكبر من المظهرٌة ألغلب الصفات المدروسة وكان    
. موعد التزهٌر الكاملمعنوي مع وأعلى ارتباط مظهري ووراثً موجب  موعد التزهٌر الذكريلصفة 

ٌل الخلطٌة التلقٌح بهدف وٌمكن االستمرار مستقبال ببرنامج تربٌة باستخدام احد طرق تربٌة المحاص
 .الوصول إلى أصناف أو سالالت محسنة من البطٌخ

 
HETEROSIS , GENE ACTION AND CORRELATIONS IN MELON 

(Cucumis melo L.)       
Shamil Y. Hassan  AL-Hamdany 

Dept. of Hort. & Landscape  Design , College of Agric. & Forestry , Univ. of    

Mosul , Iraq 
 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the performance of hybrids and their parents for 

identify promising hybrids and the objectives to develop single cross hybrids and 

estimate heterosis , some genetic parameters , phenotypic and genotypic correlation 

for studied characters. A field experiment  was conducted in the Field Dept. of Hort. 

& Landscape Design , College of Agric. & Forestry , Mosul University during two 

growing seasons 2009 and 2010. Four varieties of Melon viz , (1-Alkosey ,                

2-Al-Mostkabil (Syrian) , 3-Ananas and 4-Hales Best Jumbo) were used in                   

a Complete Diallel Crosses , during growing season 2009. Genotypes (parents  and 

F1s hybrids) were sowing during growing season 2010 , by using Randomized 

Complete Block Design (R.C.B.D) with three replications. Results showed that 

parents and F1s were significantly different for all studied characters , the parent 

Ananas was higher than for seed yield , and the parent Alkosey for the total yield. 

Whereas the hybrid 1x3 was characterized by the highest for seed yield , and the 

hybrid 1x2 for the total yield. The hybrids showed significant superiority over 

parents means for all the studied characters , the hybrid 1x3 was significantly higher 

than other for heterosis for seed yield , and the hybrid 1x2 for the total yield.                  

A significant additive variance were found for all studied characters except the date 

complete flowering , fruit length and weight. Narrow sense heritability was higher 

for: no. of nodes pre first male flowering , seed and total yield , which indicated 

additive gene action for these characters. Over dominance were found for most 

studied characters. The higher phenotypic and genotypic correlations were found 

between the date male and complete flowering.  
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