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 ×والفعل الجيني وقوة الهجين )ساللة  االئتالفهجن ثالثية من قرع الكوسة لقابلية  اختبار
 فاحص(

 حسين عواد الزوبعي                     خمائل حاتم محمد                          
 األنبارجامعة -كلية الزراعة                              وزارة الزراعة        

 الخالصة

اذذم ليذذا   (غريذذ  وأبذ)وزار  الزراعذذة  -نفذ  البثذذي قذذ  لبذم البثذذوي والدرابذذال الاذذابا بلذن دا ذذر  الببذذانة 
 1009، 1005، 1004، 1003، 1001هذذ   مذذق لذذرك ال وبذذةمبذذانب ة مثليذذا   نقيذذةبذذت ل  بذذللالبعذذد الذذورا   

إلنااج الهجذق ال ت يذة ( Tester) باءكآاباخدامها ل ا ام ورا يا   األبعد 1009و 1001 لااقالبت لكانو  ،1010و
هجذق علذن بذل  للثفذو  ،اضري  ابذادل  نفذف  ق  1010و 1005، 1004، 1003 أدخلل البت ل األربا

الهجذذذق ال ت يذذذة وقذذذت برنذذذام  اضذذذري   بعذذذد بناذذذاج  الهجذذذق ال ت يذذذة، إلناذذذاج( Lines) كأمهذذذال وابذذذاعمالها قرديذذذة
(Line * testerلد )أدخلذل كاقذة الارا يذ  الورا يذة . لهذا لو  الهجيق ولابلية ا  اتف وبعذ  المعذالم الورا يذة رل

 ق  اجربة مقارنة لاقويم ففال الثافل ونموه. ،)الهجق ال ت ية واآلباء( ما هجيق المقارنة ) ي (

 لافولذ  قذ  ثافذل النبذال وعذدد، (1005×1004)× (1001أوضثل الناا   بق أقضل هجذيق  ت ذ   
  مذذر  42.66، 1-نبذذالكغذذم  5.08عالذذد  ال مذذار وعذذدد األقذذرك ونبذذبة وزق نبذذال جذذاف واألزهذذار األن ويذذة واألزهذذار ال

وأع ذذذن  ،1-نبذذذال زهذذذر  عالذذذد  27.95و 1-نبذذذال زهذذذر  أن ويذذذة 30.65و %71.30و، 1-نبذذذالقذذذرك  4.17 ،1-نبذذذال
اذذذأ يرا  ا اتقيذذذا عامذذذا   1001األ  اظهذذذر . % 52.64 لذذذو  هجذذذيق لثافذذذل النبذذذال منبذذذوبة ألقضذذذل األبذذذويق ناعلذذذ

اذذأ يرا   1009لثافذذل النبذذال ووزق ال مر تنبذذال وعذذدد األزهذذار األن ويذذة وعذذدد األزهذذار العالذذد ، بينمذذا اظهذذر األ  
كاق الفعل الجين  غيذر المضذيأ أعلذن مذق المضذيأ ألغلذ  أاتقيا  عاما  لوزق ال مر  ونببة العقد و و  النبال، 

نبذذبة الاوريذذي بذذالمعنن أمذذا  المدروبذذة.جميذذا الفذذفال مرافعذذة لالاوريذذي بذذالمعنن الوابذذا كانذذل نبذذبة الفذذفال، و 
وبالاذال  قذاق  ريقذة الاربيذة ققد كانل منخفضة ق  اغل  الففال المهمة منها ثافل النبال ووزق ال مذر   الدليت

 الاهجيق.المناببة لاثبيق ه ه الففال ه  

Test of three-way hybrid summer squash effect combining ability 

with heritability and hetrosis  
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Abstract 

The research was carried out in the Department of Research and Studies of the 

Department of Horticulture - Ministry of Agriculture in Abu Ghraib. The genetic diversity of 

six locally derived pure strains of the summer squash 1001, 1003, 1004, 1005, 1009 and 
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1010, the two genetically diversity strains were identified 1001and 1009 there doer used as 

parents (Testers) for three-way hybrids. Four inbred 1003, 1004, 1005, and 1010 in half 

diallel cross to get six single hybrids 1003*1004, 1003*1005, 1003*1010, 1004*1005, 

1004*1010, 1005*1010, for use by mothers (lines) for the production of three-way hybrids, 

Triple hybrids produced according to the program of subtraction. (Line*tester) To estimate 

the hetrosis and the combining ability and some of the genetic parameters in the three-way 

hybrids for their studied traits.  

The results showed that the best triple hybrid ((1004*1005) *1001) in plant yield, 

weight fruit, number of branches, weight of dry plant, number of female flowers, and ration 

bloody flowers. Which gave 5.08 Kg plant-1, 42.66 fruit plant-1, 4.17 branch plant-1, 71.30%, 

30.65 female flower plant-1 and 27.95 bloody flower plant-1, On gave the hybrid vigor as 

compared to best parent 52.64%. The first parent 1001, showed highly general combining 

plant yield, weight fruit, number female flowers per plant, number of bloody flowers, While 

showing parent 1009, showed highly general combining weight fruit, fruit set percent, plant 

height, Wile brood sense heritability was high in all characteristics. In addition, narrow 

sense heritability was low in several traits important of which plant yield and weight fruite, 

the relation method of breeding to improve these traits is hybridization. 

 المقدمة 

. Cucurbitaceousواثدا  مق اهم مثافيل العا لة القرعية  Summer squashيعد لرك ال وبة 
ويزرك بعروايق خريفي  ق  شهر أيلو  وربيعية ق  شهر أ ار ويزرك ق  كانوق ال ان  عند الزراعة المثمية ويعد 

ركزل  (. اعان  األفناف المثلية ادهورا  ورا يا  وانخفا  معد ل اإلنااج ل ا5القرك مق النبااال خل ي  الالقيح )
الدرابال الثدي ة علن ابانباط هجق جديد  مق ه ا المثفو  لما ل  مق ليمة غ ا ية عالية واباخدام  ق  

وبالرغم مق ك ر  برام  الاربية قت يزا  بنااج  دوق  ،(4المجا ل ال بية بشكل وابا وخافة ق  الب ور وال مار)
لورا   بيق اآلباء المازاوجة والخلط الورا   الناجم عق و لك ببب  الاغير البي   وعدم الاما ل امباوى ال موح 

مما يؤدي بلن اناقا  األمرا  بلن  الالقيح المفاوح قضت  عق دخو  الب ور بفور  غير ربمية للمزارعيق
األفناف المثلية  وله ا اوج  الاركيز علن ابانباط هجق  ت ية وا بافاد  مق الاباعد الورا   بيق البت ل ق  

ل ا يمكق اثبيق بنااجية القرك عق  ريت الاهجيق بيق  .(19و 14 ،12 ،10 ،9، 8، 7)ااج اقضل الهجق انا
واقدير الاباعد الورا   ل  أهمية ق  اوقير معلومال  ة،البت ل المبانب ة مثليا  لاثبيق األفناف المثلي

برنام  اربي  يعامد ألباب  لنجاح أي . وبما بق الشرط ا(1)أبابية لمرب  النبال ق  برام  الاربية والاثبيق 
والدرابال المو قة للمعلمال  النباايةالاباينال الورا ية ق  الماد   ومدى اوقر البت لعلن الاباعد الورا   بيق 

 Randomly( RAPDالمؤشر الجزي   ) الاربية باعامادو  اثبينها ق  برام  غالورا ية للففال المر 
Amplified Polymorphic DNA-PCR (6.) 

بيق مجموع  مق  الممكنة ال ت يةعق الاهجيق ال ت   بأن  يشمل جميا الهجق  (16و 15) لقد عبر
افيد ق  عر  الاهجيق ال ت   ق  اثليل  كاشأ( ×)بتلة   ريق الاهجيق بواق  األفنافالبت ل أو 
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ااباعا  وب لك ا وق لدينا لاعد  ورا ية  أ  روورا   مناب  يام مق ختل  الثفو  علن معلومال  بثفا  
اهم ال را ت  أثد( Line x tester ريقة الاهجيق ) أقو  (.2) اآلباءوابعة والثفو  علن هجق مافولة علن 

 ( 17و 13، 3) لو  الهجيق والمعالم الورا يةللبت ل ألن  يمكنهم مق اقدير  األول يم و العلمية ق  الاق

 المواد وطرائق العمل 

 ،1010و 1009، 1005، 1004، 1003، 1001ه  زرعل بل بت ل نقية مق لرك ال وبة 
خريف ( –)ربيع   2016مبانب ة مثليا  ق  مث ة بثوي الخضر الاابعة لدا ر  الببانة لبم البثوي والدرابال 

يق البت ل اثديد البعد الورا   باجار  منها  تي اجار  ثقلية وام  أربعة)ربيع (. اضمق البثي  2017-
( والا  1009وبتلة  1001بعدا  ورا يا ه  )بتلة  األ  روكانل البتلااق  RAPDالبل بال ريقة العشوا ية 

مباشر  ق  الاربة ق  بيل  األربازرعل ب ور البت ل  الهجق ال ت ية، إلنااج (tester)اباخدمل قاثص 
 .2016ت2ت10بااريخ  2م500بتبايك  غير مدقئ بمباثة 

ال ال ة  Griffing( ثب   ريقة (Half diallelق  برنام  باضري  ابادل  نفف   اآلباء أدخلل 
 *10101004 ،*10051004 ،1003*1010 ،1005*1003، 1004*1003قردية بل هجق  إلنااج

زراعة الهجق ب ور  ام 2017الهجق ال ت ية. ق  عام  بنااج( عند line) أمهالاعابرل ، *10101005و
 ×اضري  قيما بينها ب ريقة )بتلة  وأجراء( tester( وزراعة ب ور البتلايق الفاثفايق )neil) األمهال
اركي  ورا   )الهجق  21. زرعل اجربة المقارنة بيق هجيق  ت   12 الهجق ال ت ية وعددها إلنااجقاثص( 

للمقارنة( ق  بيل  والهجيق  ي  األمهال) والهجق الفردية( 1009وبتلة  1001ال ت ية والفاثفيق )بتلة 
كاقة  أخ ل ،(RCBDالمعشا  )ب تي مكررال علن وقت افميم الق اعال ال املة  2م500بتبايك  مباثة 

عدد ، نببة وزق جاف للنبال)غم( ،(1-)قرك نبال األقركعدد  عدد العقد، )بم(،القيابال التزمة ) و  النبال 
 )كغم( ووزق ال مر  )غم(( ثافل النبال، )%( نببة العقد، األن وية األزهار

 النتائج والمناقشة 

 واألزهاراعلن الماوب ال الثبابية ق  )عدد الفروك  أع ن 1001الفاثص  بق 1نتثظ مق جدو  
 كغم 3.89و %63.26، 1-نبال زهر  33.76، 1-نبال قرك 2.53ونببة العقد وثافل النبال( أ  بلغل  األن وية
اعلن الماوب ال الثبابية ق   و  النبال وعدد العقد ووزق نبال جاف  1009الفاثص  أع نبينما  ،1-نبال

ققد اميزل  األمهال أما غم.132.24غم و32.15، 1-نبالعقد   23.79بم و 43.89ومعد  وزق  مر  أ  بلغل 
بال ونببة العقد وثافل ن األقركاعلن ماوبط ل و  النبال وعدد  بإع اء( (1003x1010الهجيق الفردي 

بالنببة للهجق ال ت ية النااجة ققد  أما ،بالااابا، 1-كغم نبال 4.001و %69.02 ،1-نبال قرك 2.63 ،بم50.14
اعلن ماوبط ثباب  لعدد الفروك ووزق نبال جاف  بإع ا  (( 5100×(1004×(1001)اميز الهجيق ال ت   

 1-نبال كغم 5.94و 1-نبال زهر  48.78 ،غم71.30، 1-نبالقرك  4.17وثافل النبال بلغ  األن وية واألزهار
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اعلن ماوبط ثباب  لعدد العقد ق  النبال  أع نققد ( 1004×1010×)1001 الهجيق ال ت   أما بالااابا،
 غم( بالااابا. 146.08و 1-نبال عقد  32.74ووزق  مر  )

اعلن لو  هجيق لعدد  أع ن (1004×1005× )1001 بالنببة لقو  الهجيق قاق الهجيق ال ت   أما
 %52.63و 30.65، 102.01، 62.34بلغل  وثافل النبال األن وية األزهارووزق نبال جاف وعدد  األقرك

اعلن لو  الهجيق لعدد العقد ق  النبال ووزق  أع ن ققد (1004×1010×)1001 الهجيق ال ت   أما بالااابا،
اعلن لو   أع ن(( ققد 1004×1005×)1009 ت   )الهجيق ال أما بالااابا، %20.06و 75.22ال مر  بلغل 

اعلن  أع ن 1001ال اشأ  أع نأما اأ ير لابلية ا  اتف العامة لآلباء ققد  .%0.80هجيق لنببة العقد بلغل 
 1.69غم،  5.46 بلغلوثافل النبال  األن وية األزهارليمة لقابلية ا  اتف العامة لوزق النبال الجاف وعدد 

اعلن اأ ير لقابلية ا  اتف العامة ل و  النبال وعدد الفروك  أع نققد  1009ال اشأ  أما ،بالاااباغم  0.14و
  بالااابا، 0.46و 1.68 ،0.08، 3.65بلغ ونببة العقد ووزق ال مر  

 2017 ربيعيوالهجن الثالثية( من قرع الكوسة  اآلباءمتوسط الصفات المدروسة للتراكيب الوراثية ) 1جدول 
 الصفات             

 التراكيب الوراثية
طول النبات 

 )سم(
عدد العقد 

 1-نبات
 عدد الفروع

 1-نبات
وزن جاف 
 للنبات )غم(

معدل عدد 
 أنثوية األزهار

نسبة العقد 
% 

حاصل النبات 
 )كغم(

وزن الثمرة 
 )غم(

  الكاشف
1001 35.48 17.85 2.53 30.77 33.76 63.26 3.89 121.67 

1009 43.89 23.79 2.17 32.15 29.66 61.80 3.46 132.24 

 )الهجن الفردية( األمهات
1003*1004 38.24 24.66 1.23 28.60 27.23 62.003 2.89 123.47 

1003*1005 43.32 24.62 1.63 29.11 32.67 57.09 3.48 124.74 

1003*1010 50.14 21.29 2.63 20.87 35.44 69.02 4.01 121.83 

1004*1005 47.34 18.44 2.57 35.30 37.33 57.97 3.84 118.82 

1004*1010 50.11 18.69 2.43 27.78 35.65 61.75 3.69 112.52 

1005*1010 48.24 22.94 2.27 40.24 32.93 67.49 3.53 122.60 

  كاشف× ساللة 
(1003*1004)*1001 45.130 23.070 1.967 31.247 33.393 69.420 4.037 130.090 

(1003*1005)*1001 50.160 28.683 3.067 53.977 42.870 72.767 5.372 132.000 

1003*1010)*1001) 47.137 25.447 2.667 32.047 43.327 64.620 4.544 118.563 

(1004*1005)*1001 45.137 28.773 4.167 71.303 48.777 72.403 5.935 139.130 

(1004*1010)*1001 49.23 32.74 3.83 42.85 39.36 64.34 5.08 146.08 

(1005*1010)*1001 68.147 27.963 3.100 43.243 36.373 58.563 4.877 143.537 

(1003*1004)*1009 47.233 25.253 2.833 36.433 36.810 61.727 4.247 131.353 

(1003*1005)*1009 54.253 23.877 3.067 38.217 37.477 71.997 4.367 132.690 

1003*1010)*1009) 54.237 26.837 3.833 33.917 38.550 71.937 5.227 138.837 

(1004*1005)*1009 65.323 23.977 3.533 30.557 40.437 81.200 4.950 136.660 

(1004*1010)*1009 65.330 29.587 2.867 41.510 34.107 62.807 4.333 139.213 

(1005*1010)*1009 62.400 31.837 3.667 28.397 36.327 72.713 4.967 136.273 

 130.04 4.312 66.01 36.58 36.17 2.73 24.94 50.05 المتوسط العام

اعلن ليمة لاأ ير لابلية ا  اتف العامة لوزق  1005×1004أما بالنببة لألمهال ققد أع ل األم 
 0.61و 8.09 ،5.62، 10.62بلغل النبال الجاف وعدد األزهار األن وية ونببة العقد ومعد  ثافل النبال 
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ققد أع ل اعلن ليمة لاأ ير لابلية ا  اتف العامة ق  معد  عدد العقد ق   1010×1004أما األم  بالااابا،
أما اأ ير لابلية ا  اتف الخافة للهجق ققد ثقت الهجيق ال ت    بالااابا. 7.27و 3.83النبال ووزق  مر  بلغ 

اعلن ليم لاأ يرال لابلية ا  اتف الخافة لعدد العقد ق  النبال وعدد الفروك وعدد ( 1004×1010×)1001
ققد أع ن  (1005×1010×)1001بالااابا، أما الهجيق ال ت    0.93و 0.57، 1.14بلغل األزهار األن وية 

 بالااابا. 4.10و 6.53اعلن  و  للنبال ووزق ال مر  

 2017ربيعي  الكوشةلهجين % لهجن ثالثية من قرع متوسط النسبة المئوية لقوة ا 2جدول 

  الصفات                
 لتراكيب الوراثية 

طول 
 النبات

عدد  عدد العقد
 الفروع

وزن نبات 
 جاف 

 أزهار
  أنثوية

حاصل  نسبة عقد
 نبات

 وزن ثمرة

(1003*1004)*1001 18.01 -6.46 -22.05 1.55 -1.09 9.74 3.81 5.36 

(1003*1005)*1001 15.80 16.49 21.05 75.42 26.99 15.03 38.16 5.82 

1003*1010)*1001) -5.99 19.51 1.27 4.15 22.24 -6.38 13.41 -2.67 

(1004*1005)*1001 -4.65 56.01 62.34 102.01 30.65 14.45 52.63 17.09 

(1004*1010)*1001 -1.76 75.22 51.32 39.26 10.43 1.71 30.64 20.06 

(1005*1010)*1001 41.26 21.92 22.37 7.46 7.74 -13.23 25.41 17.07 

(1003*1004)*1009 7.62 2.39 30.77 13.34 24.12 -0.45 22.73 -0.67 

(1003*1005)*1009 23.61 -3.03 41.54 18.88 14.72 16.51 25.58 0.33 

1003*1010)*1009) 8.16 12.82 45.57 5.51 8.77 4.23 30.44 4.98 

(1004*1005)*1009 37.99 0.80 37.66 -13.43 8.31 31.40 29.05 3.34 

(1004*1010)*1009 30.38 24.38 17.81 29.13 -4.32 1.63 17.54 5.27 

(1005*1010)*1009 29.34 33.84 61.77 -29.43 10.33 7.73 40.83 3.04 

( ربيعي اآلباءالمدروسة للفواحص والهجن الفردية ) ( للصفاتGCAمتوسط قابلية االئتالف العامة ) 3جدول 
 2017عام 

 الصفات                        
 التراكيب الوراثية

طول 
 النبات

عدد 
 العقد

عدد 
 الفروع

نسبة وزن 
 نبات جاف 

 أزهار
  أنثوية

نسبة 
 عقد

حاصل 
 نبات

وزن 
 ثمرة

  الفواحص
1001 -3.65 0.44 -0.08 5.46 1.69 -1.68 0.14 -0.46 

 1009 3.65 -0.44 0.08 -5.46 -1.69 1.68 -0.14 0.46 

 )الهجن الفردية( األمهات
1003*1004 -8.29 -3.17 0.82 -6.46 -3.88 -3.13 -0.68 -4.64 

1003*1005 -2.27 -1.06 0.15 5.78 1.18 -3.67 0.04 -3.02 

1003*1010 -3.79 -1.19 0.03 -7.32 1.95 -0.42 0.05 -6.66 

1004*1005 0.75 -0.96 0.63 10.62 5.62 8.09 0.61 2.52 

1004*1010 2.80 3.83 0.13 1.87 -2.24 -5.13 -0.12 7.27 

1005*1010 10.79 2.56 0.16 -4.48 -2.63 -3.06 0.09 4.53 

أما ليم بع  المعالم الورا ية كنببة الاوريي بالمعنن الوابا ققد كانل مرافعة ق  جميا الففال وه ا 
يعزى بلن ارافاك ليمة الابايق الورا   وانخفا  ليمة الابايق البي  ، أي بق الجزء األ بر مق الاغاير يعود بلن 

 0.68اأ ير الابايق الورا   كانل نببة الاوريي بالمعنن الدليت مرافعة ل و  النبال وعدد األزهار األن وية بلغل 
 ناخا . وكانل ماوب ة لعدد العقد وعدد الفروك ونببة العقدواق أقضل  ريقة لاثبينها هو ا  ،بالااابا 0.92و

بالااابا مما يد  علن اشاراك قعل الجيق المضيأ وغير المضيأ ق  اوريي ه ه  0.27و 0.57، 0.38بلغل 
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الففال واق أقضل  ريقة لاثبيق الففة ه  الاهجيق مابوعا  با ناخا . وكانل نببة الاوريي بالمعنن الدليت 
. مما %0.10و 0.19، 0.17زق النبال الجاف ومعد  ثافل النبال ومعد  وزق ال مر  أ  بلغل منخفضة لو 

يد  علن بق قعل الجيق غير المضيأ هو المبؤو  عق اوريي الك الففال واق أقضل  ريقة لاثبينها هو 
 الاهجيق.

 2017ربيعي عام ( للصفات المدروسة للهجن الثالثية SCAمتوسط قابلية االئتالف الخاصة ) 4جدول 
 الصفات                             

 التراكيب الوراثية 
نسبة وزن  عدد الفروع عدد العقد طول النبات

 نبات جاف 
 وزن ثمرة حاصل نبات نسبة عقد  أنثوية أزهار

(1003*1004)*1001 2.60 -1.53 -0.35 -8.06 -3.41 5.54 -0.25 -0.16 

(1003*1005)*1001 1.61 1.96 0.08 2.41 0.99 2.07 0.35 0.12 

1003*1010)*1001) 0.10 -1.14 -0.50 -6.41 0.69 -1.97 -0.48 -9.66 

(1004*1005)*1001 -6.44 1.96 0.40 14.90 2.47 -2.71 0.34 1.70 

(1004*1010)*1001 -4.40 1.14 0.57 -4.800 0.93 2.46 0.22 3.90 

(1005*1010)*1001 6.53 -2.38 -0.20 1.95 -1.68 -5.39 -0.91 4.10 

(1003*1004)*1009 -26.22 -11.09 -1.07 -10.15 -14.99 -36.40 -1.87 -65.51 

(1003*1005)*1009 -28.73 -13.90 -1.62 -21.52 -19.74 -38.07 -2.54 -66.46 

1003*1010)*1009) -27.22 -12.28 -1.42 -10.55 -19.96 -33.99 -2.12 -59.75 

(1004*1005)*1009 -26.22 -13.94 -2.17 -30.18 -22.69 -37.89 -2.82 -70.03 

(1004*1010)*1009 -28.27 -15.93 -2.00 -15.95 -17.98 -33.86 -2.39 -73.51 

(1005*1010)*1009 -37.73 -13.54 -1.63 -16.15 -16.49 -30.97 -2.29 -72.23 

 2017الكوسة ربيعي عام متوسط بعض المعالم الوراثية للصفات المدروسة لقرع  5جدول 
الصفات               

 التراكيب الوراثية
نسبة وزن  عدد الفروع عدد العقد طول النبات

 نبات جاف 
 وزن ثمرة حاصل نبات نسبة عقد  أنثوية أزهار

b.s
2h 0.99 0.98 0.92 0.99 0.99 0.94 0.99 0.98 

n.s
2h 0.68 0.38 0.57 0.17 0.92 0.27 0.19 0.10 

σ²A 13.17 1.17 0.01 1.002 4.49 3.70 0.02 0.19 

σ²D 180.44 29.21 1.43 577.29 36.57 128.38 1.01 201.03 

ā 5.23 7.07 18.89 33.95 4.04 8.33 10.06 45.59 
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