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 (.Cucurbita pepo Lفي قرع الكوسة ) لصفات النمو والحاصل تقويم قدرة االئتالف

 اسماء ٌوسف الحٌالً      عبدالجبار اسماعٌل الحبٌطً
 كلٌة الزراعة والغابات/ قسم البستنة وهندسة الحدائق

E-mail: ahubaity@yahoo.com 

 
 الخالصة

 ( هً:.Cucarbita pepo Lوسة )استعملت أربعة اصناف مختلفة المناشئ من قرع الك
1- Zucchini 2- Local cv. 3- Early white squash  4و- Middle Eastern squash أجرٌت ،

فً حقل الخضراوات التابع الى كلٌة الزراعة  2008خالل الموسم الزراعً  بٌنها تهجٌنات تبادلٌة كاملة
( المعتمد زراعٌاً فً العراق لغرض Nadiري )، زرعت اآلباء وهجن الجٌل األول والهجٌن التجاوالغابات 

المقارنة باستعمال تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة وبثالث مكررات. أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن أن 
الصفات، كما أشار تحلٌل قدرة االئتالف أن  معظم فً االختالفات بٌن التراكٌب الوراثٌة كانت معنوٌة

والنسبة  ف العامة كانت معنوٌة فً صفات طول النبات وعدد األزهار الذكرٌةمتوسطات مربعات قدرة االئتال
ومعامل شكل الثمرة ومعدل وزن الثمرة، بٌنما كانت متوسطات مربعات قدرة االئتالف الخاصة  الجنسٌة

وموعد الجنٌة األولى والنسبة الجنسٌة  واألنثوٌةمعنوٌة لصفات المساحة الورقٌة وعدد األزهار الذكرٌة 
ومعامل شكل الثمرة وعدد الثمار/نبات وحاصل النبات. وأظهرت التؤثٌرات العكسٌة اختالفات معنوٌة فً 

والنسبة والمساحة الورقٌة والوزن الجاف للنبات وعدد األزهار الذكرٌة واألنثوٌة صفات طول النبات 
هو األكثر تآلفاً  Zucchiniومعامل شكل الثمرة. أظهرت تقدٌرات قدرة االئتالف العامة بؤن األب الجنسٌة 

( تمٌز بتؤثٌرات .Zucchini  ×Middle eastern sqللصفات المرغوبة. وأشارت النتائج أن الهجٌن )

 مرغوبة لقدرة االئتالف الخاصة ألكثر عدد من الصفات المدروسة.
 قدرة االئتالف، التؤثٌر العكسً، قرع الكوسا. كلمات دالة:

 
 2012/=/?8 :وقبوله 2012/:/99: تارٌخ تسلم البحث

 

 المقدمة
( من الخضروات األكثر أهمٌة من الناحٌة .Cucurbita pepo Lٌعد محصول قرع الكوسة )

االقتصادٌة والغذائٌة المرغوبة فً العراق وفً كثٌر من دول العالم، الستعماله كغذاء لإلنسان والماشٌة 
(. فضالً عن استخدام 2007الموصلً،  ; Mahmoud ،1988و  Majeedواستخداماته الطبٌة المتعددة )

المستخرج من البذور العالً الجودة فً الطعام الذي ٌوازي انتاج الزٌت المستخرج من فستق الحقل الزٌت 
حدة المساحة. ٌزرع تحت ظروف العراق فً الحقول المكشوفة لعروتٌن ربٌعٌة فً منتصف آذار وفً 

النصف الثانً من آب لتعطً انتاجها فً تشرٌن األول والثانً،  لتعطً انتاجها فً أواخر نٌسان، وخرٌفٌاً فً
باإلضافة إلى زراعته تحت األنفاق البالستٌكٌة فً وسط وجنوب العراق. تعانً األصناف المحلٌة المزروعة 

، مجهولطن/هكتار ) 13.09لهذا المحصول تدهوراً وراثٌاً وانخفاضاً فً اإلنتاجٌة إذ ٌبلغ معدل اإلنتاج 
األمر الذي حفز  .(.Anonymousطن/هكتار ) 19.00مقارنًة مع االنتاج العالمً الذي ٌزٌد عن  ،(2000

المعنٌون بالزراعة باتجاه رفع انتاجٌته فً وحدة المساحة وتحسٌن نوعٌته من خالل انتاج هجن متفوقة 
بٌن جٌنات تبادلٌة ( فً ته1988، خرونوآ Metwally). فقد ذكر Diallel crossالتبادلً باستخدام التهجٌن 

خمسة سالالت من قرع الكوسة أن متوسطات مربعات قدرة االئتالف العامة والخاصة كانت معنوٌة فً 
صفتً طول وقطر الثمرة، مما ٌدل على أهمٌة الفعل اإلضافً وغٌر اإلضافً فً تورٌث صفتً طول وقطر 

رع الكوسة تم الحصول على تؤثٌر معنوي ومن دراسة التهجٌنات التبادلٌة لسبعة سالالت نقٌة من قالثمرة. 
الثمرة وعدد الثمار للنبات والحاصل  معامل شكللقدرتً االئتالف العامة والخاصة فً صفات طول النبات و

الكشاف  xبطرٌقة السالله  ( باعتمادهم التهجٌن2003، وآخرون Ahmed)ووجد (. 2001)الجبوري،  الكلً
(Line x Tester)  ة كانت ماعقٌة من قرع الكوسة، أن قٌمة متوسطات قدرة االئتالف البٌن سبعة سالالت ن

ً، مما ٌشٌر إلى أهمٌة الفعل الجٌنً لصفة الحاصل الكلأكبر من متوسطات مربعات قدرة االئتالف الخاصة 
( عند إجراء التهجٌن بٌن ثمانٌة سالالت نقٌة من 2006، الجبوري)حصل  .هالصف ذهفً تورٌث ه اإلضافً

 فات طول النبات وعدد ــوي فً صــالفً عام ومعنــٌر ائتــاف، على تؤثـالكش× اللة ـسة بطرٌقة السقرع الكو
 

 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً.
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األوراق للنبات وعدد الثمار للنبات والحاصل الكلً، بٌنما كان التؤثٌر االئتالفً الخاص معنوٌاً فً صفات 
الحظ  ٌام لغاٌة الزهرة األنثوٌة ونسبة العقد وعدد الثمار للنبات والحاصل الكلً.عدد األوراق وعدد األ

(Lopez-Anido فً دراستهم 2007، وآخرون ) بٌن عشرة سالالت نقٌة من قرع المقدرة االئتالفٌة

ة لقدرتً االئتالف العام الكوسة، أن صفتً عدد االوراق/ نبات والحاصل الكلً كانت تحت التؤثٌر المعنوي
( عند 2008، الحمدانً)أوضح  والخاصة، فً حٌن كان طول النبات واقعاً تحت تؤثٌر قدرة االئتالف العامة.

إجرائه التهجٌنات التبادلٌة بٌن أربعة أصناف من قرع الكوسة، أن التؤثٌرات الوراثٌة لقدرة االئتالف العامة 
وطول الثمرة والحاصل الكلً، أما تؤثٌر كانت معنوٌة فً صفات طول النبات وعدد األوراق للنبات وقطر 

قدرة االئتالف الخاصة كان معنوٌاً لصفات عدد االوراق/ نبات وقطر وطول الثمرة وعدد الثمار/ نبات 
والحاصل الكلً، وأن تباٌن قدرة االئتالف الخاصة كان أكبر من نظٌره العائد إلى تؤثٌر قدرة االئتالف العامة 

( فً دراستهما التهجٌنات التبادلٌة 2011، الحمدانً واللٌلة)وجد  ل النبات.فً جمٌع الصفات عدا صفة طو

ألربعة أصناف نقٌة من قرع الكوسة، أن متوسطات مربعات قدرة االئتالف العامة كانت معنوٌة فً صفات 
طول النبات وعدد األوراق للنبات وطول وقطر الثمرة وعدد الثمار/ نبات والحاصل الكلً، فً حٌن كانت 
متوسطات مربعات قدرة االئتالف الخاصة معنوًٌة لصفات عدد األوراق/ نبات ونسبة العقد وطول وقطر 
الثمرة وعدد الثمار/ نبات والحاصل الكلً، وكانت التؤثٌرات العكسٌة معنوٌة فً جمٌع الصفات المدروسة 

بوٌه الستعمالها فً انتاج تهدف هذه الدراسة الى معرفة افضل االصناف اال باستثناء صفة الحاصل المبكر.
الهجن التجارٌة، وتقوٌم قدرة االئتالف لعدد من الصفات فً قرع الكوسة لتحدٌد نوع الفعل الجٌنً وكٌفٌة 

 .تؤثٌره فً تورٌثها
 

 مواد البحث وطرائقه

مختلفة المناشئ،  (.Cucurbita pepo L)اشتملت الدراسة على أربعة أصناف نقٌة من قرع الكوسة 

المعتمد زراعته فً  Nadiمال أحمد، باإلضافة إلى الصنف الهجٌن  -ا مستوردة مع الصنف المحلًثالثة منه

 Early white-3)مال أحمد(،  .Zucchini  ،2- Local cv -1العراق لغرض إجراء المقارنة معه، وهً: 

squash  4و- Middle eastern squash،  الصنف الهجٌن باالضافة إلىNadi قارنة. لغرض إجراء الم

تهجٌنات تبادلٌة  جرٌت( على التوالً فً عرض النتائج ومناقشتها. أ4-1أعطٌت األصناف األرقام من )

الجٌل االول للحصول على بذور هجن  2008كاملة بٌن األصناف األربعة خالل الموسم الربٌعً لعام 

(. Griffing ،1956) لتحلٌل االنموذج االول –هجٌناً وفقاً للطرٌقة األولى  12المطلوبة والبالغ عددها 

( مشتملة على اآلباء وهجنها باإلضافة إلى الهجٌن التجاري 17زرعت بذور التراكٌب الوراثٌة وعددها )

Nadi باستخدام  15/3/2009بتارٌخ  2009الربٌعً لعام  النمو تحت ظروف الحقل المكشوف خالل موسم

م 4مكررات، وتمت الزراعة على مساطب بطول وبثالث  .R.C.B.D تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة

سم على جهة واحدة من المسطبة واعتبرت النباتات  40م والمسافة بٌن نبات وآخر 1.5تبعد عن بعضها 

مسطبة بواقع مسطبتٌن لكل تركٌب وراثً. تم  34الجانبٌة نباتات حارسة، وقد اشتمل المكرر الواحد على 

أخذت  (.1989للمعامالت كافة كما أوصى بها )مطلوب وآخرون، خدمة التجربة والمحصول بشكل مماثل 

الوزن الجاف ( و2البٌانات لصفات طول النبات )سم( وعدد األوراق للنبات والمساحة الورقٌة للنبات )دسم

عدد األزهار الذكرٌة واألنثوٌة والنسبة الجنسٌة الناتجة من قسمة )عدد األزهار األنثوٌة على للنبات )غم( و

( ونسبة العقد % الناتج من قسمة )عدد األزهار العاقدة الكلٌة فً النبات/ عدد 100× ألزهار الذكرٌةعدد ا

)غم( وعدد الثمار/  )سم( ومعدل وزن الثمرةالثمرة ومعامل شكل ( 100× األزهار االنثوٌة الكلٌة فً النبات

حلٌل البٌانات إحصائٌاً باستخدام نبات وموعد الجنٌة األولى )ٌوم( والحاصل الكلً للنبات )كغم(. أجري ت

، لتقدٌر قدرة االئتالف العامة لكل أب وتؤثٌر قدرة Griffingالنموذج الثابت التً اقترحها  -الطرٌقة االولى

لكل هجٌن، كما تم تقدٌر تباٌن تؤثٌرات قدرة االئتالف العامة والخاصة  العكسًاالئتالف الخاصة والتؤثٌر 

 حسب المعادالت اآلتٌة:

 ؤثٌر قدرة االئتالف العامة لكل أب         ت
 

 تؤثٌر قدرة االئتالف الخاصة:
               

(yi.+ y.j)-  

ij=    

2 
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                                                                  التؤثٌر العكسً لكل هجٌن:
1

ˆ ( )
2

rij yij yji  

 ا ٌؤتً:وقدر تباٌن تؤثٌرات قدرة االئتالف العامة والخاصة لكل أب كم
 

 

 
 
 

 وتم حساب تباٌن الفرق بٌن تؤثٌرات القدرة العامة والخاصة على االئتالف كما ٌؤتً:
 

 
 
 
 
 

 
 

 النتائج والمناقشة
للصفات  Nadi( متوسطات أداء اآلباء وهجنها التبادلٌة والعكسٌة والهجٌن التجاري 1ٌوضح الجدول )

نوٌة بٌن التراكٌب الوراثٌة فً جمٌع الصفات، وأن الهجٌن معكانت  المدروسة، وفٌه ٌالحظ أن االختالفات
لم ٌختلف معنوٌا مع الهجٌن التجاري ،  0.83الذي تمٌز بؤعلى قٌمة للنسبة الجنسٌة بٌن الهجن بلغت  2×4

( لم تختلف معنوٌا اٌضا مع الهجٌن التجاري 4x3( والهجٌن )4x1( وهجٌنه العكسً )1x4باالضافة للهجن )
فقد تمٌز بقٌم معنوٌة جٌدة لصفات عدد الثمار ومعدل وزن الثمرة  (2×1)أما بالنسبة للهجٌن ،  فً هذه الصفة

كغم/نبات( على التوالً والتً لم تختلف معنوٌاً مع  2.38غم و  229.74،  10.44والحاصل الكلً بلغت )
 2.61غم و   215.68،  11.22صفات الهجٌن التجاري فً الصفات المذكورة والتً سجلت على التوالً )

( 2007، وآخرون Firpo)( و 2001، الجبوري)هذه النتائج مع ما توصل إلٌه كل من  تفقوت. (نبات/ كغم
( من أن هناك اختالفات معنوٌة بٌن اآلباء 2008، اللٌلة) ( و2007، وآخرون Lopez-Anido)وما ذكره 

( فً 2008، اللٌلة) ( و2006، و محمدداإد )والهجن لصفتً طول النبات وعدد األوراق للنبات، وما وجده 
، وآخرون Miguel)( و 2004، وآخرون Lopez-Anido)صفة المساحة الورقٌة، وما أكده كل من 

( لصفتً النسبة الجنسٌة 2006، الجبوري)( لصفة عدد الثمار للنبات والحاصل الكلً للنبات وما أكده 2006
فً صفتً طول وقطر الثمرة. تشٌر نتائج الجدول  (Monforte ،2007و  Iban Eduardo)و  ونسبة العقد

، وٌالحظ فٌه وجود اختالفات العكسً( تحلٌل التباٌن للقدرة العامة والخاصة على االئتالف والتؤثٌر 2)
% بٌن التراكٌب الوراثٌة فً جمٌع الصفات ما عدا صفتً الوزن الجاف للنبات 1معنوٌة عند مستوى احتمال 

%، فً حٌن لم تختلف معنوٌاً صفات عدد 5لتً كانت معنوٌة عند مستوى احتمال والحاصل الكلً للنبات ا

تتفق هذه النتائج األوراق/ نبات والنسبة المئوٌة لألزهار العاقدة وموعد الجنٌة األولى وعدد الثمار/ نبات، و
ة راكٌب الوراثٌبٌن التمن أن هناك اختالفات معنوٌة ( 2010، البوحمد) و( 2008، اللٌلة)مع ما توصل الٌه 

الحاصل. كانت متوسطات مربعات قدرة االئتالف العامة معنوٌة عند مستوى وفً عدد من صفات النمو 
% لصفات طول النبات وعدد األزهار الذكرٌة والنسبة الجنسٌة ومعامل شكل الثمرة ومعدل وزن 1احتمال 

رة االئتالف العامة تعطً مإشراً إلى أن الثمرة، ولم تصل حد المعنوٌة لباقً الصفات األخرى. إن معنوٌة قد
وتتماشى هذه النتائج مع ما  تلك الصفات خاضعة للفعل الجٌنً اإلضافً الذي ٌنتقل من اآلباء إلى األبناء.

( من أن قدرة االئتالف العامة كانت معنوٌة فً صفتً النسبة الجنسٌة 1981، وآخرون El-Adi)توصل إلٌه 
( من عدم وجود فروقات معنوٌة فً عدد الثمار/ نبات 1988، وآخرون Metwally)ووزن الثمرة وما أكده 

 ، و(2007، وآخرون Lopez-Anido)( و 2001، الجبوري)ما وجده مع ومعنوٌة فً الصفات األخرى، و
متوسطات مربعات قدرة االئتالف الخاصة أما  ( لصفتً طول النبات ومعامل شكل الثمرة.2008، اللٌلة)

% لصفات عدد األزهار الذكرٌة واألنثوٌة والنسبة الجنسٌة ومعامل شكل 1ند مستوى فكانت معنوٌة ع
% فً صفات المساحة الورقٌة وموعد الجنٌة األولى وعدد الثمار/ نبات والحاصل 5الثمرة، وعند مستوى 

تدل عل خاصةــالف الــالكلً للنبات، ولم تصل حد المعنوٌة لبقٌة الصفات األخرى. إن معنوٌة قدرة االئت

gi = 

si =  

i - i)= e (i  

ij - ik)= e (i  

ij - ki)= e (i  

ij - ki)= e (i  
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 لمصفات المدروسة. Nadi( : متوسطات قيم اآلباء والهجن الكاممة والهجين التجاري 8الجدول )
Table (1): Mean values of parents. All hybrids and commercial hybrid- Nadi on the studied traits. 

 الصفات المدروسة
Traits 

 التراكيب الوراثية

Genotypes 

 ( طول النبات)سم
Plant length (cm) 

 عدد األوراق/نبات 
No. of leaves / 

Plant 

المساحة الورقية 
 (9لمنبات )دسم

Leave area/ 

plant(dcm
2
) 

الوزن الجاف 
 لمنبات)غم( 

Dry weight /plant 

( gm ) 

 عدد األزهار الذكرية
No. of male 

flowers 

 عدداألزهار األنثوية
No. of female 

flowers  
 جنسيةالنسبة ال

Sex ratio 

8  a87;4>:   ab:?4<=   bc@=48>   a-d:@;47?   d984>>   e?487   fg74:?  

9  a b@@47=   ab;84;7   b87?4@9   b-d:<>4=8   d974<<   e?4::   e-g74;7  

:  c-e?:497    a<7497   bc8774>9   cd:7<4@>   b9@4>>   c-e@499    g74:8  

;  e f=@4?=   ab;74?=   d?74=?   b-d:894?@   f8:4<<   de?4>>    bc74>9  

89  a8784=:   ab:>4@=   d>@4@?   a-d:?=4::   e8>488   b-d88487   cd74==  

8:  a87:4<:   ab;=4;7   b87=4;=   a<7>4@8   de8@4;;   bc884==   c74=?  
8;  d - f>94=:   b:=47=   bc8794>@   d9>:48>   fg894>>   b-e@4??    a-c74>>  

98  a87?4@=  ab;<487   b87<4?;   ab;:>48<   c9<4>>   b-d88498   e-g74;;  

9:  b c??477    ab:?4>:   d?748?    b-d:=<4?>    c9;4>>   e?4;;   g74:;  
9;  c-e?74<7    ab:?48=   b87>47:   ac;7:47@   e8=4>>   de?4>>   de74<;  

:8  c-e?:477    ab;?4>:   bc@>4:>   cd9@?499   a::4@@   de?4>>   g74:9  

:9  cd?;4?:   ab:@4<7   b87=49<   b-d::<4=?   de8@4<<   e?499   ef74<8  

:;  c-e>=4;7   ab;>4>=   b-d@94>=   a-d;794:9   c9<499   b-e@4@@   e-g74;8  

;8  a87847=   ab;84<7   bc@?4;=   b-d:;;4?@   f8:4==   b89487   a-c74>@  

;9  ef>748=   b:=4>=   cd??4;9   b-d:;?4=?   fg88488   b894::   ab74?:  

;:  f=9497   b:=47=   bc@?4=8   b-d:?74<=   fg894==   bc884;;   a-c74?7  

 الهجين التجاري

Commercial hybrid  c-e?84::   ab;<4=:   a8;?49;   a-c;9>4?>    g@4??   a8=4;;   a74?=  

 . ٪>*األرقام التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال يوجد بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال 
 عمى التوالي. Early white squash ، Middle eastern squashمال أحمد ،  -الصنف المحمي ، Zucchiniاف: ( تشير إلى األصن4، 3، 2، 1*األرقام )

*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 

* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  respectively. 
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 لمصفات المدروسة. Nadi( : متوسطات قيم اآلباء والهجن الكاممة والهجين التجاري 8تابع الجدول )
Accessory to table (1) : Mean values of parents . all hybrids and commercial hybrid – Nadi on the studied traits .  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٪ .>*األرقام التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال يوجد بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال 

 عمى التوالي. Early white squash  ،Middle eastern squashمال أحمد ،  -، الصنف المحمي Zucchini( تشير إلى األصناف: 4، 3، 2، 1*األرقام )
*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 
* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  respectively. 

 الصفات        
Traits 

 التراكيب الوراثية

Genotypes 

 لألزهار العاقدة ٪

%Flower setting 
 موعد الجنية األولى )يوم(
Date of 1

st
. harvest 

( day ) 

 معامل شكل الثمرة )سم(
Fruit shape 

coefficient (cm) 

 عدد الثمار/نبات
No. of fruits / 

plant  

 معدل وزن الثمرة)غم(
Average fruit 

weight (gm) 

 حاصل النبات )كغم(
Plant yield (kg) 

8 e-g>@4:; ab<?4<< e-f94<; bc=4?? a-d99;4@= cd84:8 

9 a@;487 ab<?4?? a-c94?= c=487 a9;94>9 cd84;; 

: h=>49@ ab<?4@@ h74<; a-c>4@@ h8>7.2. cd84:: 

; b-e?;48< ab<@499 b-e94>= bc=4== c-e97>4:@ cd84:> 

89 d-f?74:= bc<>498 d-f94=7 ab874;; a-c99@4>; ab94:? 

8: gh>74>@ ab<?4:: b-d94?8 a-c>4@@ d-f9784>9 cd84<@ 

8; ab@948> a-c<>4?? c-e94>9 a-c@4?? c-f97@4?7 a-d947= 

98 e-g>>4<8 a-c<?498 f94:@ a-c?4@< ab9:>47: a-c947@ 

9: e-g>?4;8 a-c<>4<< b-e94>< a-c>4>> d-f9774;? cd84<? 

9; a-c@7477 ab<@4;; b-e94>; bc=4>> b-f 98:4;= d849@ 

:8 b-e?;4;@ ab<?4<< g84=8 bc=4?? d-f97<47; cd84;: 

:9 f-h>84=? ab<?4;; g84<? bc>499 f-h8??4=9 cd84:9 

:; b-e?;4?? a<@4@@ g84<? bc>487 e-g8@;4=@ cd84:? 

;8 f-h>:49: c<<4@@ ab94@@ ab87499 c-f97?478 a-c947@ 

;9 c-e?9488 a<@4@@ b-e94>< bc>4:: e-g8@;4>< cd84;9 

;: a-d?@48= ab<@499 b-e94=? a-c@498 gh8>=4=; b-d84?9 

 الهجين التجاري
Commercial hybrid 

h==4>@ d<:4?? a:47< a88499 b-e98<4=? a94=8 



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric         لة زراعـــة الــرافـــدين         ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العدد )41المجلد )

72 
 

 

 
 تحلٌل تباٌن قدرة االئتالف العامة والخاصة والتؤثٌر العكسً للصفات المدروسة .(: 9الجدول )

Table (2): Analysis of variance of general . specific and reciprocal effects for studied trait 
 

 Mean Squaresمتوسطات المربعات 

درجات 
 الحرٌة
d.f 

 مصادر التباٌن
S.O.V 

 النسبة الجنسٌة
Sex ratio 

عدد األزهار 
 األنثوٌة
No. of 

female 

flowers 

عدد األزهار 
 الذكرٌة

No. of male 

flowers 

الوزن الجاف للنبات 
 )غم(

Dry weight 

/plant ( gm ) 

الورقٌة  المساحة
 (9)دسمللنبات

Leave area/ 

plant(dcm
2
) 

عدد األوراق 
 /نبات

No. of 

leaves / 

Plant 

 طول النبات)سم(
Plant length 

(cm) 

:74@@> 749:8 9749=8** =;=74<:9 88;4<:< ;@4:?7 8:>4>><* 9 
 المكررات

Replications 

87?<4@8:** =4?@>** 8:94:@?** 878:=47<7* 9@<4?9<** =<4==9 =;:4:<9** 8< 
 التراكٌب الوراثٌة

Genotypes 

 G.C.S قدرة االئتالف العامة  : **4779>>< ::;94; =8;4<: <8<8:4=8 **7;89948 ::@74 **<<?4>8?

89;4;@=** 94@97** >4:@9** 9@=@4?;9 ><4:8@* 8<4779 9<4878 = 
 قدرة االئتالف الخاصة

S.C.A 

:>94;@9** 94::=* ;84?>7** ;=>7478* 8<94;@;** 8?4>>: 8::4<9;** = 
 التؤثٌر العكسً

R.E. 

<<48:> 84=<@ 94=7> ;=>74787 <=4:;> ;:497; ::4@@; :7 
 الخطؤ التجرٌبً

Experimental error 

84?>? 74;7 ;4=;? 747;: 747?9 884=<; 8:4<79  
 G.C.Aمكونات تباٌن

 S.C.Aمكونات تباٌن 

٪ عمى التوالي.8٪ و>* و** معنوية عند مستوى احتمال   
* . ** significant at P ( 0.05.0.01) respectively . 
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 . تحلٌل تباٌن قدرة االئتالف العامة والخاصة والتؤثٌر العكسً للصفات المدروسة(: 9تابع  جدول )

Accessory to table (2): Analysis of variance of general . specific and reciprocal effects for studied traits. 

 
 Mean Squaresمتوسطات المربعات 

درجات 
 الحرٌة
d.f 

 مصادر التباٌن
S.O.V 

حاصل النبات 
 )كغم(

Plant yield 

(kg) 

 معدل وزن الثمرة
 )غم( 

Average fruit weight 

(gm) 

 عدد الثمار
 /نبات 

No. of fruits / 

plant 

 

 معامل شكل الثمرة )سم(
Fruit shape 

coefficient (cm) 

 موعد الجنٌة األولى
 )ٌوم(

Date of 1
st
. harvest 

( day ) 

 ٪ لألزهار العاقدة
%Flower setting 

7488< ;74;?? 84@<@ 7478< 74:=; ;7<4:;> 9 
 المكررات

Replications 

74:>:* 897@4>@@** <4=8@ 84:>7** :498? 8??4=77 8< 
 التراكٌب الوراثٌة

Genotypes 

748: 8==84:8<** 849@; 84:9:** 84;>= 8884??7 : 
 المقدرة االتحادٌة العامة

G.C.S 

74989* 87:4?;7 :4:8>*   748:> ** 84;8>* ;;4<:@ = 
 الخاصة المقدرة االتحادٌة
S.C.A 

747:: >:4==? 74>8= 74:;:** 74<9= <=4=?> = 
 التؤثٌر العكسً

R.E. 

748<8 8>94=9? 94@<9 7478? 84<;; 8@:4>>> :7 
 الخطؤ التجرٌبً

Experimental error 

  ــ ==749 <8>94 ::747 7==4? :7489
 S.C.Aمكونات تباٌن

 G.C.Aمكونات تباٌن
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 فات المدروسة.(: تقدٌرات تؤثٌرات قدرة االئتالف العامة لكل أب للص:الجدول )
Table (3): Estimation of general combining ability effect of parents 

 

 النسبة الجنسٌة
Sex ratio 

عدد األزهار 
 األنثوٌة
No. of 

female 

flowers 

عدد األزهار 
 الذكرٌة
No. of 

male 

flowers 

الوزن الجاف 
 للنبات)غم(

Dry weight 

/plant ( gm ) 

المساحة الورقٌة 
 (9للنبات)دسم

Leave area/ 

plant(dcm
2
) 

عدد األوراق 
 /نبات

No. of 

leaves / 

Plant 

طول النبات 
 )سم(

Plant length 

(cm) 

 الصفات        
Traits 

 
 اآلباء    

Parents 

74:@- 74:> 74?@ 8:4<> 74@@ 7489 874=> 8 

;487- -0.40  74:@- ?487 849>  84=7 - ;4== 9 

@4<<- -0.30 ;4;> :47?- 74@= :498 :4?8 - : 

8;47< 74:< ;4@>- 8?4<@- :49:- 84>9- 884<9- ; 

948; 74:> 74;= 8?49: 948= 84?@ 84=?  .S E gi gj 

 

 ٪ .>*األرقام التً تشترك بنفس الحرف األبجدي ال ٌوجد بٌنها فرق معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال 

 على التوالً. Early white squash  ،Middle eastern squashمال أحمد ،  -، الصنف المحلً Zucchini( تشٌر إلى األصناف: 4، 3، 2، 1م )*األرقا

*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 
* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  respectively. 
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 (: تقديرات تأثيرات قدرة االئتالف العامة لكل أب لمصفات المدروسة.:الجدول )تابع  

Accessory to table (3) : Estimation of general combining ability effect of parents 

 

 حاصل النبات
 )كغم(

Plant yield (kg) 

 معدل وزن الثمرة
 )غم(

Average fruit 

weight (gm) 

 عدد الثمار
 /نبات 

No. of fruits / 

plant 

 

 معامل شكل الثمرة
 )سم(

Fruit shape 

coefficient (cm) 

 موعد الجنية األولى
 )يوم(

Date of 1
st
. harvest 

( day ) 

٪ 
 ةلألزهار العاقد 

%Flower setting 

 الصفات        

Traits 
 

 اآلباء    

Parents 

7.8=; 88.7> 7.<< 7.8< 7.=8- 8.<>- 8 

7.778 89.87 -0.47 7.8@ 7.7; 9.:7 9 

7.8;=- 8?.88- -0.44 7.=7- 7.99 ;.;?- : 

7.78@- <.7=- 7.:> 7.9< 7.:; :.>< ; 

7.889 :.>@ 7.;@ 7.7: 7.:< ;.78  .S E gi gj 

 

 ٪ .>*األرقام التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال يوجد بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال 

 عمى التوالي. Early white squash  ،Middle eastern squashمال أحمد ،  -، الصنف المحمي Zucchini( تشير إلى األصناف: 4، 3، 2، 1*األرقام )

*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 
* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  respectively. 
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 .لمصفات المدروسة االئتالف الخاصة لكل هجين  ة( : تقديرات تأثير قدر 4الجدول )
Table (4) : Estimation of specific combining ability effect of hybrids on studied traits. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٪ .>*األرقام التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال يوجد بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال            

 عمى التوالي. Early white squash  ،Middle eastern squashمال أحمد ،  -، الصنف المحمي Zucchini( تشير إلى األصناف: 4، 3، 2، 1*األرقام )

*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 

* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  respectively. 
 

 

 النسبة الجنسية

Sex ratio 

عدد األزهار 
 األنثوية

No. of 

female 

flowers 

عدد األزهار 
 الذكرية

No. of 

male 

flowers 

الوزن الجاف 
 لمنبات )غم(

Dry weight 

/plant ( gm ) 

المساحة الورقية 
 (9)دسملمنبات

Leave area/ 

plant(dcm
2
) 

 عدد األوراق/ نبات
No. of leaves 

/ Plant 

 طول النبات )سم(
Plant length (cm) 

 الصفات            

Traits  
 الهجن     

Hybrids               

:.?8 8.:; 8.7< 9;.8= =.9>- 8.<9 :.7@ 8×9 

;.;8 7.:> 8.;< 9=.=> :.7: 9.>; 7.;<- 8×: 
?.?= 7.<8 9.<@- <8.?<- <.@< 8.87- 7.:? 8×; 
7.=9 7.@?- 8.@9- 97.8;- <.@;- :.@>- 8.9@- 9×: 
:.7= 7.=@ 7.<>- 97.;> 9.>= 7.=?- ;.=>- 9×; 

7.8? 7.>: 7.;< ;>.98 8.7; 8.7<- 9.99- :×; 

:.>8 7.=; 7.?7 :8.<> :.>< :.9? 9.@8  .S E sij sik 

:.7: 7.<9 7.=< 9<.>> :.7= 9.=? 9.:?  .S E sij ski 
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 لمصفات المدروسة . والتباين البيئي العامة والخاصة تأثيرات قدرتي االئتالف( : تقديرات تباين >الجدول )
Table (5): Estimation of gca . sca and environmental variance for studied traits . 

 

 النسبة الجنسية

Sex ratio 

عدد األزهار 
 األنثوية

No. of 

female 

flowers 

عدد األزهار 
 الذكرية

No. of male 

flowers 

 الوزن 

 )غم(لمنباتالجاف 

Dry weight /plant 

( gm ) 

المساحة الورقية 
 (9)دسملمنبات

Leave area/ 

plant(dcm
2
) 

عدد األوراق/ 
 نبات

No. of 

leaves / 

Plant 

طول النبات 
 )سم(

Plant length 

(cm) 

 التباين
Variance 

 اآلباء
Parents 

8.<>8- 7.77:- 7.>98 <@.><7 7.>>@- 8.::;- 889.?@: 
2g 

8 

<7.<=8 7.@:= ;.=?= 8<>=.@>: :=.8>? 8.7:9 8.>7; 2s 

8<.8:> 7.7;8 7.7>< <?.@<=- 7.89?- 8.9:= 97.>8< 
2g 

9 

<>.=8; 7.;@; 88.89< :8@.@87 @@.8@= @.@@: 8;.@9@ 2s 

?@.=<@ 7.79< 8@.@>> 88<.7<>- 7.?99- ?.@>7 8:.<7; 
2g 

: 

8@:.;9< 8.8;; 9@.;:? =:7@.=8< ?@.@;8 :.8@8- <9.??7 2s 

8@<.?:> 7.7>? 9;.>79 997.@@9 ?.>8? 8.=:@ 8:8.>=: 
2g 

; 

9@;.977 9.9?: 9:.<;; =<=.>88 ;;.7:8 8=.<;= 8:=.7=> 2s 

8?.:>@ 7.<<: 7.?=@ 8:9@.87? 8?.>?9 8;.;78 88.::8 2e 
 .العيني وتعد صفرا ً  أالسالبة نتيجة الخط مةالقي( -*)

 ٪ .>معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال *األرقام التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال يوجد بينها فرق 

 عمى التوالي. Early white squash  ،Middle eastern squashمال أحمد ،  -، الصنف المحمي Zucchini( تشير إلى األصناف: 4، 3، 2، 1*األرقام )
*(-) negative value due to the sampling error . so it consider zero. 
*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 

* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  respectively. 
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 لمصفات المدروسة . والتباين البيئي العامة والخاصة ( : تقديرات تباين تأثيرات قدرتي االئتالف>جدول )تابع ال
Accessory to table (5): Estimation of gca . sca and environmental variance for studied traits . 

 حاصل النبات )كغم(
Plant yield (kg) 

معدل وزن الثمرة 
 )غم(

Average fruit 

weight (gm) 

عدد الثمار/ 
 لنبات

No. of fruits 

/ plant 

 

  معامل شكل الثمرة
 )سم(

Fruit shape 

coefficient (cm) 

موعد الجنية 
 األولى

Date of 1
st
. 

harvest 

( day ) 

 % 
 لألزهار العاقدة
%Flower 

setting 
 

 التباين
Variance  

 اآلباء
Parents 

74799 88>49:: 7498: 7479; 74::< :4<>:- 
2g 

8 

748;8 94>9= 94;;@ 747=@ 74>>> 894:9;- 2s 

7477;- 8;848<= 747<7 747:? 747;=- 74>;?- 
2g 

9 

7479; <9488> 7489= 7479> 74=89 874:>=- 2s 

7478= :994>>: 747<<- 74:=? 7477; 8;479= 
2g 

: 

7477> :4<;> 747;< 74:<< 747>9 :74978 2s 

7477;- 9749<8 747@9- 747=; 747=? ?479? 
2g 

; 

74788 ==4@8> 74:79 748<> 74:@@ :;4=@7 2s 

747<7 <>4<;9 74@?; 7477= 74<8; =;4<@89 2e 
 .العيني وتعد صفرا ً  أالسالبة نتيجة الخط مةالقي( -*)

 ٪ .>مستوى احتمال *األرقام التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال يوجد بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند 

 عمى التوالي. Early white squash  ،Middle eastern squashمال أحمد ،  -، الصنف المحمي Zucchini( تشير إلى األصناف: 4، 3، 2، 1*األرقام )

 (-) negative value due to the sampling error . so it consider zero. 
*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 

* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  respectively. 
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 .لمصفات المدروسة قديرات التأثير العكسي لكل هجين ( : ت=الجدول )

Table (6) : Estimation of the reciprocal effect of each hybrid for studied traits . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( القيمة السالبة نتيجة الخطأ العيني وتعد صفراً .-*)

 ٪ .>*األرقام التي تشترك بنفس الحرف األبجدي ال يوجد بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال 

 عمى التوالي. Early white squash  ،Middle eastern squashمال أحمد ،  -، الصنف المحمي Zucchini( تشير إلى األصناف: 4، 3، 2، 1*األرقام )

*(-) negative value due to the sampling error . so it consider zero. 
*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 
* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  respectively. 

 

 النسبة الجنسية

Sex ratio 

عدد األزهار 
 األنثوية

No. of 

female 

flowers 

عدد األزهار 
 الذكرية

No. of male 

flowers 

الوزن الجاف 
 لمنبات)غم(

Dry weight 

/plant ( gm ) 

المساحة الورقية 
 (9)دسملمنبات

Leave area/ 

plant(dcm
2
) 

عدد األوراق/ 
 نبات

No. of leaves 

/ Plant 

 طول النبات 
 )سم(

Plant length 

(cm) 

 الصفات  
Traits  

 الهجن 

Hybrids               

87.@9- 7.7< ;.:: 9<.;7 87.@9 :.<= :.== 1×2 

8?.8=- 8.;;- >.9> 87;.?;- ;.<;- 8.8= 87.9=- 1×3 
8.:= 8.88 7.;; :<.?< 9.8=- 9.>8 8;.98 1×4 
?.9= 7.88- 9.;@- 8<.7@- 8:.7: 7.:? 8.<?- 2×3 
8;.=7 8.>> 9.?:- 9>.97- @.:7- 7.>7- <.8=- 2×4 

8@.=8 7.>9 =.9>- 87.?>- 9.@9 <.?<- >.87- 3×4 

;.9? 7.>; 7.@: :=.;< ;.:: :.>@ :.:= S.E(rij-rki) 
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 .لمصفات المدروسة ( : تقديرات التأثير العكسي لكل هجين =الجدول )تابع 

Accessory to table (6) : Estimation of the reciprocal effect of each hybrid for studied traits . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ( القيمة السالبة نتيجة الخطأ العيني وتعد صفراً .-*)

 ٪ .>س الحرف األبجدي ال يوجد بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال *األرقام التي تشترك بنف

 عمى التوالي. Early white squash  ،Middle eastern squashمال أحمد ،  -، الصنف المحمي Zucchini( تشير إلى األصناف: 4، 3، 2، 1*األرقام )

*(-) negative value due to the sampling error . so it consider zero. 
*Means followed  by the same letter within a column  do not differ significantly from  each other  using  Duncan’s Multiple Test at 5% level. 
* The numbers (1, 2, 3, 4) indicated to the cultivars : Zucchini, Local cv. , Early white squash, Middle eastern squash  resp

حاصل النبات 
 )كغم(

Plant yield (kg) 

 معدل وزن الثمرة 
 )غم(

Average fruit 

weight (gm) 

 عدد الثمار
 /نبات 

No. of fruits / 

plant 
 

 معامل شكل الثمرة
 )سم(

Fruit shape 

coefficient (cm) 

 موعد الجنية األولى
 )يوم(

Date of 1
st
. harvest 

( day ) 

٪ 
 لألزهار العاقدة 

%Flower setting 
 

 الصفات

Traits  
 الهجن  

Hybrids              
7.8;=- :.=; 7.>;- 7.87- 7.<7 8.;9- 8×9 

7.78?- 8.== 7.<<- 7.=7- 7.88 =.?< 8×: 

7.78= 7.?@- 7.8= 7.8: 7.@;- @.;=- 8×; 

8.:::- <.@:- 7.9>- 7.<?- 7.;; :.:=- 9×: 

7.7=< @.:<- 7.=> 7.77 7.9> :.@;- 9×; 

7.99: @.79- 8.7< 7.<; 7.:?- 9.8: :×; 

7.99; >.<? 7.@@ 7.7> 7.>8 ?.7: S.E(rij-rki) 
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( 2004، وآخرون Lopez-Anido)( و 1996، وآخرون Arora)ذلك مع ما وجده  لمورثً السٌادي وٌتفق

عدد الثمار/ نبات والحاصل ( من وجود فروقات معنوٌة للقدرة الخاصة على االئتالف لصفتً 2008، اللٌلة) و
( من وجود اختالفات معنوٌة فً صفات عدد األزهار االنثوٌة والنسبة El-Adi ،1981) وما أشار إلٌهالكلً، 

 ( لصفة معامل شكل الثمرة و2005، وآخرون Li)وما توصل إلٌه صل الكلً، الجنسٌة وعدد الثمار والحا
( لصفة 2007، وآخرون Lopez-Anido) وجدهالثمرة، وما ( لصفتً طول وقطر 2008، الحمدانً)

لصفات طول النبات والمساحة الورقٌة والوزن الجاف وعدد  الكلً. كان التؤثٌر العكسً معنوٌاً الحاصل 
-El)األزهار الذكرٌة واألنثوٌة والنسبة الجنسٌة ومعامل شكل الثمرة، وتتفق هذه النتائج مع ما وجده 

Mighawry للنبات والنسبة ( فً صفات طول النبات والمساحة الورقٌة 2008، اللٌلة) ( و2002، وآخرون

الجنسٌة ومعامل شكل الثمرة. وعند مقارنة نسبة تباٌن القدرة العامة إلى تباٌن القدرة الخاصة على االئتالف 
لالستدالل على العالقة بٌنهما، تشٌر النتائج أنها أقل من الواحد الصحٌح لصفات المساحة الورقٌة والوزن 

 ٌدل علىألولى وعدد الثمار/ نبات والحاصل الكلً للنبات، مما الجاف وعدد األزهار األنثوٌة وموعد الجنٌة ا
فً تورٌث هذه الصفات. أما فً صفات طول النبات وعدد األوراق وعدد  الجٌنً السٌاديأهمٌة الفعل 

األزهار الذكرٌة والنسبة الجنسٌة ومعامل شكل الثمرة ومعدل وزنها فكانت أكبر من الواحد الصحٌح مشٌراً 
ون الجزء األكبر من التباٌن الوراثً لهذه  إلى وجود فعل وتنسجم هذه النتائج الصفات ، جٌنً إضافً الذي ٌكَّ

فً تورٌث صفة وزن  السٌادي( من أهمٌة الفعل الجٌنً 1986، وآخرون El-Shawaf)مع ما توصل إلٌه 
 اصل الكلً( لصفتً موعد التزهٌر األنثوي والح2003، وآخرون Ahmed) ال تتفق مع ما وجدهالثمرة و

. لذا ٌمكن أن تساعد قدرة االئتالف فً تقٌٌم السالالت الخاضعتٌن تحت تاثٌر الفعل الجٌنً االضافً
واألصناف من حٌث قٌمتها الوراثٌة أو فً تحدٌد طرٌقة انتخاب اآلباء وإدخالها فً تهجٌنات إلنتاج الهجن 

ٌم اآلباء فً مقدرتهم على االئتالف فقد تم التجارٌة والستنباط أصناف محسنة من قرع الكوسة. ومن أجل تقو
( ٌؤتلف جٌداً 1(، وٌستدل منه أن األب )3تقدٌر تؤثٌر قدرة االئتالف العامة لكل أب وكما موضح فً الجدول )

ومعنوٌاً لصفات طول النبات وعدد األزهار األنثوٌة وموعد الجنٌة األولى ومعامل شكل الثمرة وعدد 
ثمرة والحاصل الكلً للنبات، ولهذا ٌكون أكثر اآلباء توافقاً فً الصفات المرغوبة الثمار/نبات ومعدل وزن ال

( الذي أظهر ائتالفاً عاماً مرغوباً لصفة عدد األوراق فقط وغٌر معنوي ألكثر عدد من 3بخالف األب )
ث ٌظهر ( تؤثٌر قدرة االئتالف الخاصة لكل هجٌن للصفات المدروسة، ح4ٌٌبٌن الجدول ) الصفات األخرى.

( قد تمٌز بقدرة ائتالف خاصة باالتجاه المرغوب ألكثر عدد من الصفات المدروسة وهً 4× 1أن الهجٌن )

المساحة الورقٌة وعدد األزهار الذكرٌة والنسبة الجنسٌة وموعد الجنٌة األولى ومعامل شكل الثمرة وعدد 
لى التباعد واالختالف الوراثً الكبٌر بٌن الثمار/ نبات والحاصل الكلً للنبات، وربما ٌعزى السبب فً ذلك إ

( قدرة ائتالف خاصة معنوٌة غٌر مرغوبة ألكثر عدد من الصفات 3×2اآلباء، وبخالف ذلك أظهر الهجٌن )

المدروسة بالمقارنة مع الهجن األخرى التً تباٌنت فً إعطاء قدرة ائتالف خاصة معنوٌة لبعض 
االئتالف العامة والخاصة لكل أب لجمٌع الصفات  تًقدر ثٌراتتؤ ( تقدٌرات تباٌن5ٌوضح الجدول )الصفات.

 (3المدروسة، وتكمن الفائدة فً ذلك معرفة كٌفٌة تحقٌق اآلباء لقٌم تؤثٌرها التً سبق ذكرها فً الجدول )

قدرة االئتالف  وكذلك لتحدٌد أي من اآلباء تحت الدراسة أكثر فائدة فً تحسٌن الصفة، وٌستدل من قٌم تباٌن
اصة لألبوٌن اللذٌن تمٌزا بؤعلى تؤثٌر للقدرة العامة على االئتالف فً االتجاه المرغوب فً صفة ما على الخ

على أن األب نقل عوامله الوراثٌة  التؤثٌر تباٌنعوامل الصفة. فٌدل ارتفاع قٌمة كٌفٌة تورٌث هذٌن األبوٌن ل
التباٌن فٌدل على أن األب قد أسهم فً  المتحكمة بالصفة لبعض الهجن التً دخل فٌها، أما انخفاض قٌمة

( كان من أكثر 2ٌتضح أن األب ) .(Griffing ،1956تورٌث هذه الصفة إلى أغلب الهجن التً دخل فٌها )
( الذي كان أقل اآلباء إسهاماً فً تورٌث هذه 3اآلباء إسهاماً فً تورٌث الصفات المدروسة بعكس األب )

اختالفات بٌن اآلباء وهجنها التبادلٌة لجمٌع الصفات المدروسة، كما  من هذه النتائج ٌتضح وجود الصفات.
( تقدٌرات التؤثٌر العكسً لكل 6ٌبٌن الجدول ) أظهر تحلٌل قدرة االئتالف أهمٌة الفعل الجٌنً لهذه الصفات.

( لصفات طول 1×2( كان أكبر من هجٌنه العكسً )2×1ه ٌالحظ أن الهجٌن )منهجٌن للصفات المدروسة، و

لنبات وعدد األوراق والمساحة الورقٌة والوزن الجاف وعدد األزهار الذكرٌة واألنثوٌة وموعد الجنٌة ا
األولى ومعدل وزن الثمرة، بٌنما كان أصغر منه لصفات النسبة الجنسٌة ونسبة األزهار العاقدة ومعامل شكل 

تلفاً عن الصفر عند مستوى احتمال الثمرة وعدد الثمار/ نبات ومتوسط حاصل النبات، وكان الفرق بٌنهما مخ
% لصفات طول النبات والمساحة الورقٌة وعدد األزهار الذكرٌة والنسبة الجنسٌة ومعامل شكل الثمرة. من 5

( كانت 3×4( وهجٌنه العكسً )4×3( والهجٌن )1×3( وهجٌنه العكسً )3×1جانب آخر ٌظهر أن الهجٌن )
( و 1لفرق بٌنهما عن الصفر لسبع صفات، مما ٌشٌر إلى األبوٌن )أكبر الهجن المتبادلة اختالفاً حٌث كان ا
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( المتقاربة وراثٌا حٌث كان 3و2(،)4و1)،(2و1بعكس االباء )( متباعدٌن وراثٌاً 4( و )3( واألبوٌن )3)

، وأن هذه الفروق العكسٌة تدل على وجود تؤثٌر االختالف بٌنها عن الصفر فً خمسة صفات كلك منها
( والذي بدوره ٌإدي دوراً مهماً فً اختالف توارث الصفات، وربما ٌعزى Griffing ،1956ساٌتوبالزمً )

 El-Shawafهذا الفرق الساٌتوبالزمً إلى التباعد الوراثً الكبٌر بٌن اآلباء التً تضمنها التهجٌن )
 (. 2011والحمدانً واللٌلة،  2007وآخرون،  Lopez-Anidoو  1986وآخرون، 

 

 

 

EVALUATION OF COMBINING ABILITY FOR GROWTH AND YIELD 

TRAITS IN SUMMER SQUASH (Cucurbita pepo L.) 
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ABSTRACT 
An experiment was carried out by using 4 summer squash varieties viz. 

(1-Zucchini, 2-Local cv., 3-Early white squash and 4- Middle eastern sq.). They 

were subjected in a programmed of full diallel crosses during spring season of 2008 

at vegetable field / College of Agriculture & Forestry to estimate several genetic 

parameters: Analysis of variance revealed significant differences among parents and 

F1 hybrids for most traits. General combining ability mean squares were significant 

for plant length, no. of male flowers, sex ratio, fruit shape coefficient and average 

fruit weight. Whereas, the specific combining ability mean squares were significant 

for leaf area, no. of male and female flowers, sex ratio, date to first harvest, fruit 

shape coefficient, no. of fruits plant
-1

 and total yield plant
-1

. The reciprocal effect 

was significant for plant length, leaf area, dry weight plant
-1

, no. of male and female 

flowers sex ratio, and fruit shape coefficient. The result exhibited that Zucchini 

variety was the best combiner for the favorable traits, while the hybrid (Zucchini × 

Middle Eastern sq.) had a good specific combining ability for most desirable traits. 

Key words: Combining ability, Reciprocal effect, Summer squash. 
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 المصادر
 فً قرع F2ة الوراثٌة للحاصل ومكوناته لهجن الجٌل الثانً (. البن2010ٌالبوحمد، إسراء عبدالحسٌن )

 .رسالة ماجستٌر ، كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل .(.Cucurbita pepo L)الكوسه 
(. دراسة قابلٌة االئتالف فً هجن قرع الكوسة المستنبطة واستجابة 2001كاظم دٌلً حسن ) ،الجبوري

 جامعة بغداد. –ٌوم. أطروحة دكتوراه، كلٌة الزراعة بعض تراكٌبها الوراثٌة للبوتاس
، باستـعمـال طرٌقـة التحـلٌل الوراثـً لبعـض صفـات قرع الكوسـة(. 2006سن )ـكاظم دٌلً ح ،وريـالجب

           (Line x Tester).66-59(:3)37مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة ،
هجٌن واالرتباط الوراثً والمظهري فً قرع الكوسة. (. تقدٌر قوة ال2008شامل ٌونس حسن )، الحمدانً

 .164-150( : 2) 8مجلة تكرٌت للعلوم الزراعٌة 
(. تحلٌل قدرة االئتالف للحاصل ومكوناته فً 2011الحمدانً، شامل ٌونس حسن وولٌد بدر الدٌن اللٌلة )

 .48-40(: 1)39مجلة زراعة الرافدٌن، (. .Cucarbita pepo Lقرع الكوسة )
(. نباتات طبٌة ذكرتها الكتب السماوٌة. وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، 2007صلً، مظفر أحمد )المو

 .والنشر، الموصل، العراق جامعة الموصل، دار ابن األثٌر للطباعة
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(. تحلٌل قدرة االئتالف وقوة الهجٌن واالرتباط فً نمو وحاصل قرع 2008اللٌلة، ولٌد بدر الدٌن محمود )
 العراق.  –جامعة الموصل  –(. رسالة ماجستٌر، كلٌة الزراعة .Cucurbita pepo Lة )الكوس

(. تقوٌم أصناف من قرع الكوسة الهجٌن تحت الظروف البٌئة 2006داإد، محمود سلمان وأمل ناجً محمد )
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