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 الخالصة

                                        و  لقوشدددددددددي -4هدددددددددي   البطدددددددددي  مدددددددددن  صددددددددنا اعتمدددددددددت فدددددددددي هددددددددد   الدراسدددددددددة  ربعدددددددددة 
3- (Syrian ) Al-Mostkabil  2و-Ananas    1و-   Hales Best Jumbo فددي برنددامر تاددريبات

كليددة  – سددم البسددتنة وهندسددة الحدددائققحقددل فددي نفدد ت تجربددة حقليددة . 3114خدد ل موسددم النمددو  تبادليددة كاملددة
 ةتصميم القطاعات العشوائية الكاملة بث ثد وفق 3141خ ل موسم النمو  جامعة الموصل –الزراعة والغابات 

وتحليل القدرة العامة والخاصة على االئدت   وتقددير  التبادلية الكاملة وآباءها هجنال داء تقييم بهد   مكررات
 اونمدو   - الطريقدة اوولدى Griffing  (4491)حسد  تحليدل لحاصدل ومكوناتد ل عكسديتأثيراتها و التدأثير ال

ا مربعات قدرة االئدت   العامدة كدان معنويد تباين المقدرة االئت فية إلى  ن متوسط نتائر تحليل  ظهرت. اوول
مربعدات قددرة  باسدتثناء صدفتي عددد اوفرب/نبدات وعددد البد ور/ثمرة م  مدا متوسدط لجميع الصفات المدروسدة

القددرة  مكونات تباين  نوظهر  ما لمعظم الصفات المدروسة كان معنويف خاصة والتأثيرات العكسيةاالئت   ال
لصدفتي عددد العقدد قبدل ظهدور  ول زهدرة مد كرة اكبر من مكونات القدرة الخاصة كانت ة على االئت   عامال

اظهددر  افي هددو المددتحكم بوراثددة هدداتين الصددفتين.اإلاددجينددي الفعددل ال إن وهدد ا يشددير إلددىومعدددل وزن الثمددرة 
تددأثيرات مربوبددة للقدددرة العامددة علددى االئددت   لمعظددم الصددفات   Ananas -2 و   لقوشددي -4 الصددنفين

المدروسة ممدا يددل علدى امدت كهم الجيندات المربوبدة لهد   الصدفات م كمدا  ن الهجدن قدد تبايندت فدي تأثيراتهدا 
لمعظددم الصددفات بقدددرة ائت فيددة خاصددة معنويددة مربوبددة  2×4 لهجددينحيددت تميددز ا الخاصددة علددى االئددت  

 وه ا يعزى إلى التباعد الوراثي الكبير بين اآلباء.المدروسة 
 . البطي التهجين التبادلي م   قدرة االئت   م  كلمات دالة

 
 43/43/3144وقبول   4/41/3144 تاري  تسلم البحت 

 

 المقدمة

هددو العددالم القددديم  Melon (Cucumis melo L.)اوصددلي للبطددي   المددوطن  ن إلددى تشددير الدراسددات
 ( 2n=24( م وهدو خلطدي التلقدين ثندائي المجموعدة الكروموسدومية )3114)حسدنم  وخاصة في الهند وإيدران

Zalapa) و  3111 وآخدرون مParis  الرئيسددية  الصدديفية مددن محاصديل الخاددرم إ  يعددد ( 3113وآخددرون م
علددى مددواد ب ائيددة هامددة  ثمددار  فددي احتددواء  هميتدد وتكمددن   Cucurbitaceaeالقرعيددةالهامددة العائدددة للعائلددة 

م Seyfi و Rashidi) المعدنية والفيتامينات والسكريات والبدروتين والمدواد الصدلبة ال ائبدةإلنسان كالعناصر ل
بطدي  حدوالي العالمي مدن ال اإلنتا . وصل (3112م فا  عن استعماالت  الطبية الكثيرة )الموصليم  (3112

وآخدرون م  Feyzianوبريطانيدا واسدبانيا ) وإيدرانمليون طن سنويا موزعة على كل من الصدين وتركيدا  43
مليدون طدن  3 بمعددل إنتدا وهكتار   ل  291بمساحة مزروعة الصين في مقدمة ه   الدول  وتأتي( م 3114
ت المسداحة المزروعدة لعدام علدى مسدتوى الدوطن العربدي فقدد وصدل  مدام  )3112وآخدرون م   (Yangسدنويا
طددن ويحتددل العددراق المرتبددة الثانيددة بعددد مصددر  9114711 إنتددا هكتددار بمعدددل   لدد  312731حددوالي  3112

   (.3113م مجهولطن )  ل  923 إنتا هكتار بمعدل   ل  12791بمساحة مزروعة 

                         إن مددددددن  هددددددم الطرائددددددق التددددددي توصددددددل إليهددددددا علمدددددداء الوراثددددددة الختبددددددار اوجيددددددال المبكددددددرة
Early Generation Test   االئت فيددة طريقددة التاددريبات التبادليددة التددي قدددرت بواسددطتها المقدددرة 

Combining Ability ويعدد  م لآلبداءSprague وTatum  (4413 ول مدن اسدتخدم طريقدة التادريبات  )
وهددي تعطددي  General Combining Ability( .G.C.Aالتبادليددة وبمفهددوم المقدددرة االئت فيددة العامددة )

                                 Specific Combining Ability  (.S.C.A)والمقددرة االئت فيدة الخاصدة مؤشدرا  للفعدل الجيندي اإلادافي 
ويسدتعمل هد ا النظدام فدي دراسدة السدلوا الدوراثي  (.3112م Panوهي تعطي مؤشرا  للفعل الجيني السدياد  )

يعد البطي  من المحاصيل التي تناولتها دراسدات  (.4421م Jinksو   Matherمن التاري  )بعد جيل واحد 
علدى تدأثيرا ائت فيدا عامدا معنويدا لصدفات عددد ( 3111) وآخرون   Guravحصلفقد  عديدة في ه ا المجال م

موعدد النادر  تيالثمار/نبات وطول ومعدل وزن الثمرة والحاصدل الكلدي وتدأثيرا ائت فيدا خاصدا معنويدا لصدف
التأثيرات الوراثية السيادية  كثر  همية فدي وراثدة موعدد النادر وعددد الثمار/نبدات    ن والحاصل الكلي م و كد
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المعدالم ومن تقدير بعض  تبادلية بير كاملة وحد عشر صن  من البطي . تاريباتوطول الثمرة م و لا في 
ات العكسدية اوميدة كاندت معنويدة لصدفتي حاصدل  ن التدأثير Robinson  (3111) كدر الوراثيدة فدي البطدي  

هد    إظهدارالد   يدرجن  ميالب ور والحاصل الكلي وعزا  لا إلى التداخل بين التركي  الوراثي والسدايتوب ز
ومن دراسة التوريت لبعض الصفات الكمية في البطي  وجد إن متوسط مربعات قدرتي االئدت    االخت فات.

ا لصدفات طدول النبدات وموعدد النادر وعددد الثمار/نبدات والحاصدل الكلدي م و ن العامة والخاصة كان معنويد
متوسط مربعات قدرة االئت   الخاصة كان اكبر و كثر  همية من العامة له   الصفات وه ا يشدير إلدى  هميدة 
الفعددل الجينددي السددياد  فددي توريثهددا م وان هندداا تددأثيرات عكسددية  ميددة معنويددة لصددفتي عدددد الثمار/نبددات 

مدن تقددير  (3113وآخدرون ) Zalapa ( و3119)Zalapa   شدار(. 3119م Pornsuriyaوالحاصل الكلدي )

 تخادع فدي توريثهددا للفعدل الجيندي السددياد . الحاصددل الكلديبعدض المعدالم الوراثيدة فددي البطدي  إلدى إن صدفة 
 السددديادية(  ن الجينددات 3114) Pornsuriyaو   Pornsuriya( و 3119) Pileukو   Pornsuriya الحددظ

 اوولدراسدة التبداين الدوراثي لهجدن الجيدل  كان لها دورا مهما في وراثة صفتي طول وقطر الثمرة و لا مدن
   والثاني في البطي .

 مF2s م 'F1s  م P2 مP1 ) لألجيددالدراسددة التبدداين الددوراثي  مددن (3111) وآخددرون Zalapa توصددل
BC1P1 م BC1P2) لجينددات يلعدد  دورا هامددا فددي وراثددة صددفتي موعددد  ن التددأثير السددياد  ل إلددى البطددي  فددي

فددي تاددريبات تبادليددة كاملددة لسددبعة ( 3114) وآخددرون Feyzian الحددظ التزهيددر الدد كر  والحاصددل الكلددي.

موعدد النادر ومعددل وزن  لصدفات االئت   العامة كان معنويدا ةمربعات قدر إن متوسط صنا  من البطي  
لصددفتي موعددد الناددر  مربعددات قدددرة االئددت   الخاصددة معنويددا سددطمتو م بينمددا كددان الثمددرة والحاصددل الكلددي

 معندو  عكسدي تدأثيروجدود ا إلدى وم و شداروالحاصل الكلي التي تخادع فدي توريثهدا للفعدل الجيندي السدياد  
وآخددرون  Luanتوصددل  التادري  التبددادلي لخمسدة سدد الت مددن البطدي  ومددن إجددراء .الحاصددل الكلدي لصدفة

موعددد التزهيددر عدددد اوفرب/نبددات وا لقدددرتي االئددت   العامددة والخاصددة لصددفات تددأثيرا معنويدد ( إلددى3141)
                     Vashishtحصددددددل وعدددددددد الثمار/نبددددددات وطددددددول ومعدددددددل وزن الثمددددددرة والحاصددددددل الكلددددددي.  الدددددد كر 
التبادليددة الكاملددة لثمانيددة  صددنا  مددن البطددي  علددى تددأثير معنددو  التاددريبات  ( مددن دراسددة3141) وآخددرون

زهدرة مد كرة وكاملدة   ولتوسط مربعات قدرتي االئت   العامدة والخاصدة لصدفات عددد العقدد قبدل ظهدور لم
التدأثير السدياد  للجيندات يلعد  دورا هامدا   نوعدد الثمار/نبات ومعدل وزن الثمرة والحاصل الكلي م و كدرا 

 لكلي.زهرة كاملة وعدد الثمار/نبات والحاصل ا  ولفي وراثة عدد العقد قبل ظهور 
اسدتنباط  إمكانيدةتقويم مجموعدة مدن اوصدنا  المتدوافرة مدن المحصدول والبحدت فدي  إلىالبحت  يهد 

 التادريباتجميدع  إجدراءم إادافة إلدى  واإلنتاجيدةالهجن الفردية من اوصنا  المتفوقدة فدي الصدفات الحقليدة 
تراكيد  وراثيدة جديددة  ات صدفات  لتوسيع القاعدة الوراثية لهدا السدتنباط تحت الدراسة اوصنا الممكنة بين 

العامدة والخاصدة علدى االئدت   لمعرفدة  فادل اآلبداء والهجدن  نوتقدير تباينات وتأثيرات المقددرتي م مربوبة
السددلوا الددوراثي  تددأثير دراسددة فادد  عددن كخطددوة مبكددرة السددتغ ل المربددو  منهددا فددي بددرامر التربيددة.

حديد الصدفات التدي تشدكل فيهدا الوراثدة السدايتوب زمية مصددرا وت العكسية التأثيراتالسايتوب زمي من خ ل 
 من مصادر التباين الوراثي لكي تؤخ  بنظر االعتبار في برامر التربية المستقبلية.

 
 مواد البحث وطرائقه

 جامعدة الموصدل –كليدة الزراعدة والغابدات   – قسدم البسدتنة وهندسدة الحددائق تجربة حقلية فدي  جريت
م وبهد  تنفي  برنامر التاري  للحصول على بد ور الجيدل  3141و  3114اعة الربيعي خ ل موسمي الزر

  لقوشددي -4 هددي (.Cucumis melo L) البطددي  مددن معتمدددة ونقيددة وراثيددا  صددنا  دخلددت  ربعددة  اوول
 Hales Best Jumbo  -1و   Ananas-2و )السددور ( Al-Mostkabil (Syrian) -3و)المحلددي( 

في برندامر تادريبات تبادليدة  وجود تباين وراثي بينها   ساستم انتخابها على    اومريكية(الواليات المتحدة (
بكافددة االحتمداالت الممكنددة وفدق الطريقددة اوولددى  3114خدد ل موسدم النمددو  Full-Diallel Crosses كاملدة

 1)               هجينددا فرديددا  43( للحصددول علددى 4491)  Griffingاوول الثابددت مددن طرائددق واونمددو  
Pليكون العدد ) اوربعةفا  عن اآلباء  هجن عكسية( 1هجن تبادلية و 

عندد           تركيبا  وراثيدا . 41( = 2

اسددتمرت عمليددة التاددري  ومراقبددة والتاددريبات يدددويا   بددرجراءوصددول النباتددات إلددى مرحلددة التزهيددر بوشددر 
بعددد وصددول الثمددار إلددى مرحلددة الناددر الفسددلجي و الملقحددة يوميددا ولحددين اسددتكمال كافددة التاددريبات اوزهددار
واسدتخرجت منهدا البد ور لكددل تركيد  وراثدي وخزندت فدي  كيدداس ورقيدة لحدين موعدد زراعتهدا فددي  حصددت

 3141 يتجربة المقارنة للتراكي  الوراثية في الحقل المكشو  خ ل موسم النمدو الربيعد نف ت .الموسم التالي

بداء اوربعدة وجميدع الهجدن زرعت بد ور اآلحيت  اوبويةوالعكسية والتراكي   التبادلية هجنال داء تقييم بهد  
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وملئددت بخلديط مددن التربددة مكدون مددن تربددة  3سددم 43×43فددي  كيداس مددن النددايلون اوسدود  2/2/3141 بتداري 
مدل/لتر وادعت  4ماافا إليهدا مبيددا  فطريدا وقائيدا بلتدانول بتركيدز  453مزيجية وسماد حيواني متحلل بنسبة 

الحقدل المكشدو   إلدىالشت ت التدي نقلدت  وإنتا كياس في بيئة محمية بهد  المحافظة على الب ور الهجينة او
م بدين مسدطبة  3م وبعدرض  9علدى مسداط  بطدول  لتدزربإلدى مرحلدة الورقدة الحقيقيدة الثانيدة  بعد وصولها
ت العشدوائية الكاملدة سم بين شتلة و خرى على جهة واحدة مدن المسدطبة ادمن تصدميم القطاعدا 11و خرى و

اشدتمل المكددرر الواحددد علدى  ربعددة آبداء واثنددي عشددر هجيندا فرديددا مدن هجددن الجيددل اوول. م  بث ثدة مكددررات
كافدة وكمدا موصدى بد  لمحصدول البطدي  بشدكل متجدانس لجميدع التراكيد    جريت عمليدات الخدمدة الزراعيدة

حشدرتي المدن و بابدة البطدي  باسدتعمال  تدم مكافحدةو( م 4434)مطلدو  وآخدرون م الوراثية وحسد  الحاجدة 
/لتر ماء لكل منهما رشدا علدى المجمدوب الخادر  وبشدكل 2سم 179المبيدين الم ثيون وسيرين خلطا وبمعدل 

دور  كل سبعة  يام ابتداء من بعد عملية الشتل وحتى انتهاء مرحلة الجني للثمار كرشة وقائيدة لمندع اإلصدابة 
(. سدددمدت النباتدددات بعدددد إزالدددة اودبدددال بالسدددماد النتدددروجين 3113م Anonymousبددداومراض الفيروسدددية )
علددى صدورة سددماد سددوبر  وسدفاتيالسددماد الفكغم/دونددم و 411نتددروجين بمعددل  % 11بصدورة سددماد اليوريدا 

كغم/دونم على دفعتين اوولى ابتداء من بعد عملية الشتل بأسبوعين والثانية عند بددء  21 ث ثي بمعدل تفوسفا
جميعهددا و لددا لعشددرة نباتددات منتخبددة بصددورة  (. سددجلت القياسددات4434لثمددار )مطلددو  وآخددرون م تكددوين ا

لصدفات  طدول النبدات )سدم(  عشوائية من بداية ووسدط ونهايدة المسدطبة لكدل تركيد  وراثدي ومدن كدل مكدرر
)يدوم(  عدد اوفرب/نبات وعدد العقد قبل ظهور  ول زهدرة مد كرة وكاملدة وموعدد التزهيدر الد كر  والكامدلو

وموعدددد النادددر )يدددوم( وعددددد الثمار/نبدددات وطدددول وقطدددر الثمدددرة )سدددم( ومعددددل وزن الثمدددرة )كغدددم( وعددددد 
 .الب ور/ثمرة وحاصل الب ور )بم/نبات( والحاصل الكلي )كغم/نبات(

لتقددير كدل مدن قددرتي  Griffing  (4491)المقترحدة مدن قبدل اوولدىالطريقدة  -اوول اونمدو  اعتمد 

وقددرة االئدت      . وقدد جدرى تقددير قددرة االئدت   العامدة لكدل والتأثير العكسديوالخاصة  االئت   العامة
االئدت   العامدة  تيقددر تدأثيراتكمدا تدم تقددير تبايندات  فدي الجيدل اوول لكدل هجدين العكسي والتأثيرالخاصة 
    - اآلتيةوحس  المعادالت  اوربعة لآلباءوالخاصة 
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 النتائج والمناقشة
لتددأثير العكسددي للصددفات العامددة والخاصددة وا لقابليددة االئددت  ( نتددائر تحليددل التبدداين 4الجدددول ) يبددين

مدع مدا  اه  يتفقوفي  ي حظ  ن متوسط مربعات التراكي  الوراثية كان معنويا للصفات جميعها م  المدروسة م
اخت فددات معنويددة بددين متوسددط التراكيدد   وجددود ( مددن3111) وآخددرون Cano-Rios توصددل إليدد  كددل مددن

 ( لعددددد3113) Pitratو  Abdelmohsin( و 3113) وآخدددرون Perinالوراثيدددة لصدددفة حاصدددل البددد ور و 
 وآخدرون Pandit ( لمعددل وزن الثمدرة و3111وآخدرون ) Monforte و  الثمار/نبات وطول وقطدر الثمدرة

موعددددد ل (3111وآخددددرون ) Zalapaلطددددول النبددددات و  Pornsuriya (3119)للحاصددددل الكلددددي و  (3119)
( لعددد اوفرب/نبدات 3141وآخدرون ) Luan( لموعد النادر و 3113) وآخرون Erdincالتزهير ال كر  و 

لعددد العقدد قبدل ظهدور  ول زهدرة مد كرة وكاملدة. متوسدط مربعدات المقددرة ( 3141) وآخرون Vashisht و
لصفات طول النبدات وعددد العقدد قبدل ظهدور  ول زهدرة  %4احتمالمعنويا عند مستوى  كاناالئت فية العامة 

 %9 احتمدال م كرة وموعد التزهيدر الكامدل وقطدر الثمدرة وحاصدل البد ور والحاصدل الكلدي م وعندد مسدتوى

عددد العقدد قبدل ظهدور  ول زهدرة كاملدة وموعدد التزهيدر الد كر  وموعدد النادر وعددد الثمار/نبدات لصفات 
ر/ثمرة م تتفدق هد   النتدائر مدع /نبات وعدد الب واوفربولم تصل حد المعنوية لعدد ومعدل وزن الثمرة  وطول
 Pornsuriyaو  مار/نبددات وطددول ومعدددل وزن الثمددرةعدددد الثل( 3111وآخددرون )  Guravتوصددل إليدد  مددا
 Vashisht وموعددد التزهيددر الدد كر  ( ل3141وآخددرون ) Luanو  ( لطددول النبددات وموعددد الناددر3119)

متوسدط مربعدات المقددرة االئت فيدة  لعددد العقدد قبدل ظهدور  ول زهدرة مد كرة وكاملدة.  مدا( 3141) وآخرون
موعد التزهير ال كر  والكامل وموعد النادر وطدول صفات ل %4الخاصة فكان معنويا عند مستوى احتمال 

دد اوفرب/نبدات وعددد العقدد طدول النبدات وعدصدفات ل %9الثمرة وعدد الب ور/ثمرة م وعندد مسدتوى احتمدال 

 م اوخدرىقبل ظهور  ول زهرة م كرة وقطر الثمرة والحاصل الكلي ولدم تصدل حدد المعنويدة لبداقي الصدفات 
موعددد ( ل3114وآخددرون ) Feyzian( لطددول النبددات و 3119) Pornsuriyaاتفددق هدد ا مددع مددا حصددل عليدد  

وطدول الثمدرة موعد التزهير الد كر  بات و/ناوفرب( لعدد 3141وآخرون ) Luanو  النار والحاصل الكلي
   ( لعدد العقد قبل ظهور  ول زهرة م كرة.3141) وآخرون Vashisht و

/نبدات وموعدد اوفربمعنويا لجميع الصفات المدروسة باسدتثناء طدول النبدات وعددد كان التأثير العكسي 
لصدفتي حاصدل البد ور نويدة إلى وجود تأثيرات عكسية مع Robinson (3111)  شارالنار وطول الثمرة م 
تبدداين المقدددرة االئت فيددة نسددبة مكونددات  كانددت( لعدددد الثمار/نبددات. 3119) Pornsuriyaوالحاصددل الكلددي و 

ومعددل وزن  عددد العقدد قبدل ظهدور  ول زهدرة مد كرةلصدفتي  صدحينالمدن الواحدد  اكبدر الخاصةالعامة إلى 
م  تينالصدف اتينالجدزء اوكبدر مدن التبداين الدوراثي لهد م مما يدل علدى  ن الفعدل الجيندي اإلادافي يمثدلالثمرة 

 Gurav يتفق ه ا مع ما وجدد بخ   الصفات اوخرى التي يحكمها الفعل الجيني بير اإلاافي )السياد ( م 
 وعدد الثمار/نبات و همية الفعل الجيني السياد  في توريت موعد النار ( 3111وآخرون )

Pornsuriya (3119لطول النبات و ) Zalapa (3119و ) Zalapa ( 3113وآخدرون) و  لكليلحاصد ل  
Pornsuriya وPileuk (3119 و )Pornsuriya   وPornsuriya (3114 لصفتي طدول وقطدر الثمدرة و )

Zalapa ( 3111وآخرون )موعد التزهيدر الد كر  ول Vashisht  ( لعددد العقدد قبدل ظهدور 3141)وآخدرون

  ول زهرة كاملة.
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 .للصفات المدروسة العكسيقدرة االئت   العامة والخاصة والتأثير لتباين التحليل   (4) جدولال
Table (1): Analysis of variance of general , specific combining ability and reciprocal effect for studied characters. 

 
 

 مصادر االخت  
Sources of Variation 

S.O.V.)) 

درجات 
 الحرية

Degrees 

of 

Freedom 

d.f.)) 

 متوسط المربعات 
Mean Squares 

طول النبات 
 )سم(

Plant 

 height 

 (cm) 

 عدد اوفرب
 / نبات

No. of 

branches 

/ Plant 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة م كرة

No. of nodes pre 

first male 

flowering 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة كاملة

No. of nodes pre 

first complete 

flowering 

موعد التزهير 
 ال كر  )يوم(
Date male 

flowering 

(days) 

موعد التزهير 
 الكامل )يوم(

Date complete 

flowering 

(days) 

موعد النار 
 )يوم(
Date 

maturity 

(days) 

 المكررات
Replications 

3 227241 27229 17411 17131 497414 327232 492.66.* 

 التراكي  الوراثية
Genotypes 

49 39227122* 447411* 37934** 27219** 4247311** 3927991** 3917123** 

 قدرة االئت   العامة
General combining ability 

2 41137341** 17314 97191** 17431* 347494* 117942** 117434* 

 قدرة االئت   الخاصة
Specific combining ability 

1 2317122* 97342* 17113* 17141 347111** 127294** 4327224** 

 العكسي التأثير
Reciprocal effect 

1 9297229 47111 27112** 47214** 147399** 4217142** 17249 

 الخطأ التجريبي
Error 

21 3227134 17434 17943 17391 437331 347294 247329 

 مةمكونات تباين قدرة االئت   العا
 مكونات تباين قدرة االئت   الخاصة
General combining ability 

variance components 

Specific combining ability 

variance components 

 17122 17433 37493 17922 17119 17412 17114 

 .على التوالي %4و  %9*م** معنوية عند مستوى احتمال 
* , ** Significant at P (5% and 1%) respectively. 
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 .قدرة االئت   العامة والخاصة والتأثير العكسي للصفات المدروسةلتباين التحليل  ( 4تابع الجدول )
Accessory to Table (1): Analysis of variance of general , specific combining ability and reciprocal effect for studied characters.  

 
 خت  مصادر اال

Sources of Variation 

S.O.V)) 

درجات 
 الحرية

Degrees 

of 

Freedom 

d.f.)) 

 متوسط المربعات 
Mean Squares 

 عدد الثمار
 نبات /

No. of fruits / 

Plant  

طول الثمرة 
 )سم(

Fruit length 

(cm) 

 قطر الثمرة 
 )سم(

Fruit diameter 

(cm) 

معدل وزن الثمرة 
 )كغم(

Average wt. of 

fruit (Kg) 

 عدد الب ور
 ثمرة /

No. of seeds  

/ Fruit 

حاصل الب ور 
 )بم/نبات(

Seeds yield 

(gm/plant) 

الحاصل الكلي 
 )كغم/نبات(

Total yield 

(Kg/plant)  

 المكررات
Replications 

3 37131* 117414 297343* 17123 332147211* 917324 47443 

 التراكي  الوراثية
Genotypes 

49 37341** 297439** 247293** 17221* 932127321** 197342** 17321** 

 قدرة االئت   العامة
General combining ability 

2 17244* 337232* 497142** 17412* 33217234 247191** 47241** 

 قدرة االئت   الخاصة
Specific combining ability 

1 17142 217132** 417419* 17111 423997341** 437114 17923* 

 العكسيالتأثير 
Reciprocal effect 

1 47121** 427124 37132* 17492** 344237141** 317492** 37993** 

 الخطأ التجريبي
Error 

21 17913 447143 27924 17414 94317131 497239 17942 

 مكونات تباين قدرة االئت   العامة
مكونات تباين قدرة االئت   

 الخاصة
General combining ability  

variance components 

Specific combining ability 

variance components 

 17112 17414 17132 37231 17113 17393 17449 

 .على التوالي %4و  %9*م** معنوية عند مستوى احتمال 
* , ** Significant at P (5% and 1%) respectively. 
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  )المحلدي(  لقوشدي اوبدوين  نم وفيد  يتادن    االئت فيدة العامدة لكدل  القددرة تدأثير( 3يظهر الجددول )

نهمدا لمعظدم الصدفات المدروسدة وهدي سدتة صدفات لكدل م ائت فا عاما معنويدا مربوبداقد اظهرا    Ananasو

وبمعدددل طددول النبددات وقطددر ومعدددل وزن الثمددرة وعدددد البدد ور/ثمرة وحاصددل البدد ور والحاصددل الكلددي  هددي
عددددد  لقوشدددي ولصدددفات  لدددأل علدددى التدددوالي  17921و  37431و  317413و  17424و  47222و  427194

قطدر الثمدرة اوفرب/نبات وعدد العقد قبدل ظهدور  ول زهدرة مد كرة وكاملدة وموعدد التزهيدر الكامدل وطدول و
 اولهدد  Ananasعلددى التددوالي لددأل   47114و  47142و  37331-و  17344-و  17133-و  17413وبمعدددل 

 Halesبخد   او  بشدكل معندو  فدي الصدفات المربوبدة يمكن اعتبدار هد ين اوبدوين  كثدر اإلبداء توافقدا و

Best Jumbo ن الصدفات هدي طدول النبداتال   اظهر ائت فا عاما معنويا بير مربوبا فيد  وكثدر عددد مد -
- وقطددر الثمددرة 47921-وطددول الثمددرة  17211-عدددد الثمار/نبددات و 17111- /نبدداتاوفربوعدددد  497332
م في حين اظهر اخت فا عاما معنويا مربوبدا فقدط  17941-والحاصل الكلي  37122-وحاصل الب ور  47112

ولتقدويم الهجدن مدن حيدت  التزهيدر الد كر .رة وكاملدة وموعدد لصفات عدد العقدد قبدل ظهدور  ول زهدرة مد ك
 2×4 الهجدين  ن( وي حدظ فيد  2الجددول )االئت فية الخاصة لكل هجين القدرة  قدرتها على االئت   تم تقدير

وموعددد  317113طددول النبدات  قدد تميدز بقدددرة ائدت   خاصددة معنويدة مربوبدة وكثددر عددد مددن الصدفات هدي
وقطددر  27131وطددول الثمددرة  17224وعدددد الثمار/نبددات  47113- وموعددد الناددر 37131-التزهيددر الدد كر  

م وقد يعزى  لدا  17123والحاصل الكلي  27192وحاصل الب ور  117132 ور/ثمرة وعدد الب 47311الثمرة 
ائت فددا خاصددا معنويددا بيددر  1×2إلددى االخددت   الكبيددر فددي البنيددة الوراثيددة لآلبدداء م فددي حددين اظهددر الهجددين 

طول النبات وعدد العقد قبل ظهور  ول زهرة كاملدة وموعدد التزهيدر  عدد من الصفات هي في  وكبر امربوب
 17244-و  17449-و  17223و  17231و  427241- وبمعددلوالحاصدل الكلدي  ومعددل وزن الثمدرة ال كر 

يددة قدددرة ائت فيددة خاصددة معنو إعطدداءمقارنددة مددع الهجددن اوخددرى والتددي تباينددت فيمددا بينهددا فددي علددى التددوالي 
االئت فيدة العامدة والخاصدة لكدل    والتبداين البيئدي  القددرةباالستعانة بتبداين تدأثير ومربوبة لبعض الصفات. 
( 3( يمكن معرفة كيفيدة تحقيدق اآلبداء لقديم تأثيرهدا التدي سدبق  كرهدا فدي الجددول )1والمواحة في الجدول )

الصفة م حيت  ن القيمة المرتفعدة لتبداين تدأثير  وك لا لتحديد    من اآلباء تحت الدراسة  كثر فائدة في تحسين
قدرة االئت   العامة و  معين في صفة ما يشير إلى مساهمة كبيرة له ا او  في توريت تلا الصدفة م بينمدا 

ال   يتميز بقدرة ائت   عامدة عاليدة فدي صدفة تشير القيمة المنخفاة لتباين تأثير قدرة االئت   الخاصة لأل  
قد  سهم في توريت ه   الصفة لمعظدم هجند  م  مدا تبداين التدأثير للقددرة الخاصدة العدالي لدأل   و تدأثير  ما إلى ان 

كان من  كثر اآلباء إسدهاما فدي  Ananasعام عالي يدل على  توريث  للصفة لبعض هجن  م ومن  يتان  ن او  
 إسهاما فدي توريدت هد   الصدفات ماء ال   كان اقل اآلب Hales Best Jumboتوريت ه   الصفات بخ   او  

 Hales Best Jumboقد ورت ه   الصفات لعدد من هجن  اقل من ما هو علي  في او   Ananasكما  ن او  
ومند  ي حدظ  ن الهجدين  (9الجددول )موادن فدي  التدأثير العكسدي لكدل هجدينال   ورثها وكثدر عددد مدن هجند م 

/نبدات وعددد العقدد قبدل ظهدور  ول اوفربول النبدات وعددد لصدفات طد 4×3كان اصغر من هجين  العكسي  3×4
فكان اكبدر مدن هجيند    2×4الهجين   مازهرة م كرة وكاملة وحاصل الب ور واكبر من  لباقي الصفات اوخرى م 

/نبات وعدد العقد قبل ظهور  ول زهدرة مد كرة وكاملدة وموعدد اوفربعدد لجميع الصفات باستثناء  4×2العكسي 
اصددغر مددن هجيندد   بأندد  2×3الصددفات م وتميددز الهجددين  حيددت كددان اصددغر مندد  لهدد  ل وزن الثمددرة الناددر ومعددد

/نبددات وموعددد الناددر وقطددر الثمددرة وحاصددل البدد ور وتفددوق عليدد  فددي بدداقي اوفربعدددد  لصددفات 3×2العكسددي 
ى مختلفددا عددن الصددفر تحددت مسددتو 2×3و 2×4و 3×4م وكددان الفددرق بددين هدد   الهجددن الث ثددة  اوخددرىالصددفات 

 ن  ٪ وكثر عدد من الصدفات وهدي تسدعة صدفات لكدل منهدا مقارندة مدع الهجدن العكسدية اوخدرى م بيدر9 احتمال
بموعدد متمثلدة عددد مدن الصدفات  وقدلقد اختل  الفرق بينهما عن الصفر  2×1وهجين  العكسي  1×2الهجين 

وهد ا يددل  37131صدل البد ور وحا 4447221- وعدد الب ور/ثمرة 27321وقطر الثمرة  427491 التزهير الكامل
المتقاربين وراثيدا م هد   الفروقدات العكسدية تشدير  1و 2 اعدة وراثيا بخ   اوبوينمتب 2و  3و  4 اآلباءعلى  ن 

وقدد  مهما في اخت   توارت ه   الصدفات( وال   يؤد  دورا 4491م Griffingإلى وجود تأثير سايتوب زمي )
 3111م Robinsonى التباعد الوراثي الكبير بين اآلباء التي تامنها التهجين )يعزى ه ا الفرق السايتوب زمي إل

 موآخدددرون Luan  و 3114م وآخدددرون  Feyzian و  3111 موآخدددرون  Zalapa و 3119م Pornsuriyaو 
  .(3141 م وآخرون Vashisht و 3141
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 ( لكل    للصفات المدروسة.ĝi(  تقديرات تأثير القدرة العامة على االئت   )3الجدول )
Table (2): Estimates of general combining ability effect (ĝi) of each parent for studied characters. 

 
 اآلباء

Parents 

طول النبات 
 )سم(

Plant 

 height  

(cm) 

 عدد اوفرب
 نبات /

No. of 

branches / 

Plant 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة م كرة

No. of nodes pre 

first male 

flowering 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة كاملة

No. of nodes pre 

first complete 

flowering 

موعد التزهير 
 ال كر  )يوم(
Date male 

flowering 

(days) 

موعد التزهير 
 الكامل )يوم(

Date complete 

flowering 

(days) 

موعد النار 
 )يوم(
Date 

maturity 

(days) 

 427194 -17121 17433 17413 -17211 17412 -47119                ( Alkosey-1)     لقوشي -4

3- (Syrian ) Al-Mostkabil -17312 17223 47413 17142 17192 27133 -37133 

2- Ananas 17132 17413 -17133 -17344 47414 -37331 37419 

1-  Hales Best Jumbo -497332 -17111 -17113 -17331 -47341 -17414 17933 

SE(gi-gj) 37291 17111 17332 17312 47321 47211 47142 

 
                                                                                                                                                                                        :Accessory to Table (2)                  ( 3تابع الجدول )

 
 اآلباء

Parents 

 عدد الثمار
 نبات /

No. of fruits 

/ Plant  

طول الثمرة 
 )سم(

Fruit length 

(cm) 

 قطر الثمرة 
 )سم(

Fruit diameter 

(cm) 

معدل وزن الثمرة 
 )كغم(

Average wt. of 

fruit (Kg) 

 عدد الب ور
 ثمرة /

No. of seeds  

/ Fruit 

حاصل الب ور 
 )بم/نبات(

Seeds yield 

(gm/plant) 

الحاصل الكلي 
 )كغم/نبات(

Total yield 

(Kg/plant)  

 17432 47414 47222 17424 317413 37431 17921                ( Alkosey-1)     لقوشي -4

3- (Syrian ) Al-Mostkabil 17214 -47341 -17424 -17411 -17443 -17941 17494 

2- Ananas -17423 47142 47114 17144 -97311 17312 -17344 

1-  Hales Best Jumbo -17211 -47921 -47112 -17111 -437431 -37122 -17941 

SE(gi-gj) 17343 47334 17243 17149 317233 47421 17312 
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 ( لكل هجين للصفات المدروسة.Ŝij(  تقديرات تأثير القدرة الخاصة على االئت   )2الجدول )
Table (3): Estimates of  specific combining ability effect (Ŝij) of each hybrid for studied characters. 

 
 الهجن

Hybrids 

 

 طول النبات 
 )سم(

Plant  

height  

(cm) 

 عدد اوفرب
 بات/ ن

No. of 

branches / 

Plant 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة م كرة

No. of nodes pre 

first male 

flowering 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة كاملة

No. of nodes pre 

first complete 

flowering 

موعد التزهير 
 ال كر  )يوم(
Date male 

flowering 

(days) 

موعد التزهير 
 الكامل )يوم(

Date complete 

flowering 

(days) 

موعد النار 
 )يوم(
Date 

maturity 

(days) 

4×3 27113 -47439 17432 17994 17444 17212 -37934 

4×2 317113 -17233 17114 -17231 -37131 -47992 -47113 

4×1 417144 47231 -17433 -17243 -47443 -47141 47229 

3×2 -47324 17294 -17324 -17412 -2.00. -47443 37419 

3×1 -427213 17294 -17113 -17231 -27423 -27921 -447193 

2×1 -427241 47122 -17431 17231 17223 -17213 -37219 

SE(sij-sik) 417114 47441 17231 17113 37422 37223 37241 

SE(sij-ski) 447341 17411 17249 17222 47219 47411 37334 

                                                                                         :Accessory to Table (3)                                                                                           ( 2الجدول )بع تا  

 
 الهجن

Hybrids 

 

 عدد الثمار
 نبات /

No. of fruits / 

Plant  

 طول الثمرة 
 )سم(

Fruit length 

(cm) 

 قطر الثمرة 
 )سم(

Fruit diameter 

(cm) 

معدل وزن الثمرة 
 )كغم(

Average wt. of 

fruit (Kg) 

 عدد الب ور
 ثمرة /

No. of seeds  

/ Fruit 

حاصل الب ور 
 )بم/نبات(

Seeds yield 

(gm/plant) 

الحاصل الكلي 
 )كغم/نبات(

Total yield 

(Kg/plant)  

4×3 17334 27334 47441 -17143 4147313 47143 17421 

4×2 17224 27131 47311 17121 117132 27192 17123 

4×1 -17344 -37344 -47324 -17119 17114 -17293 -17112 

3×2 -17322 -17929 -27133 -17111 -147941 47121 -17421 

3×1 17391 17921 -17413 -17132 -117223 17944 17211 

2×1 -17311 17222 37919 -17449 4417431 -17213 -17244 

SE(sij-sik) 17213 37344 47223 17419 217112 47492 17294 

SE(sij-ski) 17214 47344 47434 17421 347244 47943 17342 
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 لمدروسة.(  تقديرات تباين تأثيرات قدرتي االئت   العامة والخاصة والتباين البيئي للصفات ا1الجدول )

            Table (4): Estimates of general , specific combining ability effects variance and environmental variance for studied characters. 

 
 
 اآلباء

Parents 
 

 طول النبات 
 )سم(

Plant 

 height 

 (cm) 

 عدد اوفرب
 / نبات

No. of 

 Branches 

 / Plant 

قد قبل ظهور عدد الع
  ول زهرة م كرة

No. of nodes pre 

first male 

flowering 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة كاملة

No. of nodes pre 

first complete 

flowering 

 موعد التزهير 
 ال كر  )يوم(
Date male 

flowering 

 (days) 

 موعد التزهير
 الكامل )يوم(

Date complete 

flowering  

(days) 

 عد النار مو
 )يوم(
Date 

 Maturity 

 (days) 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 

  لقوشي -4
(1-Alkosey )                

323711

9 

2127343 17312 37941 -17112 17944 -17114 17111 -17141 137241 -17139 47924 47421 317123 

3- (Syrian ) 

Al-Mostkabil 

427192 2437233 -17124 17142 47339 47219 17412 17123 -17411 147139 37193 417421 27421 4117212 

2- Ananas 
 

-17312 3327143 17222 27114 17213 37134 17113 47393 27122 117111 17943 247111 27113 227141 

1-  Hales 

Best Jumbo 

331714

3 

2927313 17312 17432 17242 47329 17194 17119 37231 217134 17411 4247299 -17121 -17222 

2

e 3247412 47112 17444 17339 17142 27392 417144 

 ( قيم سالبة نتيجة للخطأ العيني ل ا تعد صفرا .-)
(-) Negative values due to the sampling error , so they consider zero.  

 
 
 
 
 
 
 



 ـنـــرافديـــة الــــلة زراعــمج
 3142(4( العدد )14المجلد )

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 
Vol. (14) No. (4) 2013     

       

 414 

 
 
 

 (  تقديرات تباين تأثيرات قدرتي االئت   العامة والخاصة والتباين البيئي للصفات المدروسة.1الجدول )تابع 
Accessory to Table (4): Estimates of general , specific combining ability effects variance and environmental variance for studied characters. 

 
 
 آلباءا

Parents 
 

 عدد الثمار
 نبات /

No. of fruits / 

Plant  

 طول الثمرة 
 )سم(

Fruit length 

(cm) 

 قطر الثمرة 
 )سم(

Fruit diameter 

(cm) 

معدل وزن الثمرة 
 )كغم(

Average wt. of 

fruit (Kg) 

 عدد الب ور
 / ثمرة

No. of seeds  

/ Fruit 

حاصل الب ور 
 )بم/نبات(

Seeds yield 

(gm/plant) 

الحاصل الكلي 
 )كغم/نبات(

Total yield 

(Kg/plant)  
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 
2

g 
2

s 

  لقوشي -4
(1-Alkosey )                

-17113 17349 17294 497241 47114 27134 17133 -17112 1147123 12337393 17149 17224 17249 17329 

3- (Syrian ) 

Al-Mostkabil 

17444 17134 47111 447944 17232 97142 17142 17114 -4417332 21947392 -17343 17491 17114 17214 

2- Ananas 17114 
 

17414 37311 317122 17233 27112 -17112 17113 -4327192 212227113 17322 447149 17123 47312 

1-  Hales 

Best Jumbo 

17443 17143 4.4.0 17123 47211 447143 -17114 17443 -427142 491297114 97192 427919 17391 37129 

2

e 17431 17911 37942 17121 42337122 97413 17423 

 ( قيم سالبة نتيجة للخطأ العيني ل ا تعد صفرا .-)
(-) Negative values due to the sampling error , so they consider zero.  
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 لكل هجين للصفات المدروسة.العكسي (  التأثير 9الجدول ) 
            Table (5): The reciprocal effect of each hybrid for studied characters.   

 
 الهجن

Hybrids 

 

 طول النبات 
 )سم(

Plant 

 height  

(cm) 

 عدد اوفرب
 / نبات

No. of 

branches / 

Plant 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة م كرة

No. of nodes pre 

first male 

flowering 

عدد العقد قبل ظهور 
  ول زهرة كاملة

No. of nodes pre 

first complete 

flowering 

موعد التزهير 
 ال كر  )يوم(
Date male 

flowering 

(days) 

موعد التزهير 
 الكامل )يوم(

Date complete 

flowering 

(days) 

موعد النار 
 )يوم(
Date  

maturity 

(days) 

4×3 -317911 -17222 -47394 -17412 97342 27313 47411 

4×2 427449 -17431 -47241 -47244 17311 17132 -37411 

4×1 317191 17122 47412 17139 47411 -47149 17411 

3×2 17414 -47211 47114 47412 17213 97419 -37212 

3×1 447312 17222 47111 17414 37942 17914 47221 

2×1 17249 17913 -17332 -17222 -17331 427491 17241 

SE(rij-rki)) 417213 47334 17111 17921 37113 37142 27331 

  
 :Accessory to Table (5)                                                                                                                        ( 9بع الجدول )تا

 
 الهجن

Hybrids 

 

 عدد الثمار
 نبات /

No. of fruits 

 / Plant  

 طول الثمرة 
 )سم(

Fruit length 

(cm) 

 قطر الثمرة 
 )سم(

Fruit diameter 

(cm) 

معدل وزن الثمرة 
 )كغم(

Average wt. of 

fruit (Kg) 

 عدد الب ور
 ثمرة /

No. of seeds  

/ Fruit 

حاصل الب ور 
 )بم/نبات(

Seeds yield 

(gm/plant) 

الحاصل الكلي 
 )كغم/نبات(

Total yield 

(Kg/plant)  

4×3 17412 17923 17112 17114 127141 -17411 47443 

4×2 47241 17931 47431 -17391 3197931 97311 17344 

4×1 17441 27421 17349 17132 4217133 97143 47914 

3×2 17123 17441 -17112 17131 4417111 -37942 47429 

3×1 17134 -47112 37341 17141 -347319 -17132 47244 

2×1 -17412 17224 27321 17112 -4447221 37131 17312 

SE(rij-rki) 17139 37913 47939 17441 147922 37311 17149 
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COMBINING ABILITY FOR YIELD AND ITS COMBONENTS IN MELON 

(Cucumis melo L.) DEPENDING ON FULL - DIALLEL CROSS 

Shamil Y.Hassan AL-Hamdany 
Dept. of Hort. & Landscape  Design , College of Agric. & Forestry , Univ. of  

Mosul , Iraq 

yahoo.com@Shamil1970mail: -E 

 
ABSTRACT 

The Program of hybridization is depended 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. The experiment 

was carried out in the Field Dept. of Hort. & Landscape  Design, College of Agric. 

& Forestry , Mosul University during growing season 2010 by using Randomized 

Complete Block Design with three replications. To evaluate the performance of 

Full-Diallel hybrids and parents , general and specific combining abilities were 

evaluated for estimating their effects and reciprocal effect which are yield and its 

components according to (Griffing, 1956) first method and fixed model. The results 

indicated that general combining ability was significant for all the studied characters 

except no. of branches per plant and no. of seed per fruit , and that specific 

combining ability and reciprocal effects was significant for most studied characters. 

The results showed that general combining ability was higher than specific 

combining ability for no. of nodes pre first male flowering and fruit weight , it can 

be predicted for an additive gene action for this character. 1-Alkosey and 3-Ananas 

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 abilities effects , the hybrid 1×3 have a good significant specific 

combining ability for the most desirable characters , and this due to the wide genetic 

diversity between their parents. 

Key words : Combining ability ,  Diallel Cross , Melon (Cucumis melo L.) . 
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