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  2008، )1(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

حاصل نباتات قرع الكوسة ومحتواها من نمو و وقوة الهجین في الوراثیة المعالمتقدیر بعض 

  Kو Pو Nعناصر 

  

  كاظم دیلي حسن الجبوري

  جامعة بغداد–كلیة الزراعة –قسم البستنة 

  

  ةصالخال

Cucurbita pepoان ســالالت نقیــة مــن قــرع الكوســةالتضــریب بــین ثمــتضــمن البحــث L. بطریقــة

Line x Tester فـي ]اً هجینـ12+ مـع كشـافان) امهـات(سـالالت 6[، ثم نفذت تجربة مقارنة التراكیب الوراثیة

ضـمن 2002حقل الخضراوات التابع لقسـم البسـتنة ، كلیـة الزراعـة ، جامعـة بغـداد ، خـالل الموسـم الربیعـي لعـام 

للهجـــن وآبائهـــا ومحتـــوى اوراقهـــا مـــن ومكوناتـــه م القطاعـــات الكاملـــة المعشـــاة بهـــدف تقـــویم حاصـــل النبـــات تصـــمی

لتحدیـــد طریقــــة التربیــــة المناســــبة هــــا وحســــاب قــــوة الهجـــین فیهــــا وتقــــدیر المعـــالم الوراثیــــة لKو Pو Nعناصـــر 

د العقـــد فــــي الفـــروع المثمــــرة وفـــي عــــدفــــي اوراقهـــا Nبـــأعلى تركیــــز للــــ L8و T1الســــاللتین تتمیـــز .هالتحســـین

ت الواحــد ، حاصــل النبــافــي و فــي عــدد االزهــار العاقــدة L5و T2والمســاحة الورقیــة ، كمــا تمیــز اداء الســاللتین 

L8 x T1ن یالهجــتمیــز.بتركیــز للفســفور اعلــى مــن المتوســط العــام) االمهــات(كــذلك تمیــزت جمیــع الســالالت 

فــي الفــروع ة هجینیــة لــذات الصــفة كــذلك اعطــى اعلــى قــیم لعــدد العقــد واعلــى غــزار فــي اوراقــهNبــأعلى تركیــز للـــ 

ت ولنسـب عالیـة للمتوسـطااً قیمـL7 x T2و L7 x T1و L4 x T1اظهرت الهجن . یة المثمرة والمساحة الورق

وبعـض الصـفات االخـرى ) بالتتـابعنبـات / كغم 2.28و 2.55و 3.1(حاصل النبات الواحد الغزارة الهجینیة في 

وعـــدد العقـــد فـــي الفـــروع المثمـــرة %Nفـــي (L8الســـالالت اظهـــرت .واعـــدةیـــدل علـــى ان هـــذه الهجـــن هـــي ممـــا

تـــأثیرًا ائتالفیـــًا عامـــًا موجبـــًا ) حاصـــل النبـــات الواحـــدعـــدد االزهـــار العاقـــدة و فـــي (L7و L4و ) والمســـاحة الورقیـــة

.ولها القـدرة علـى نقـل صـفاتها الـى هجنهـا ومعنویًا مما یعني انها ذات قابلیة ائتالفیة جیدة مع السالالت االخرى

بینـت .حاصـل النبـات الواحـدائتالفـي خـاص موجـب ومعنـوي فـي بتـأثیرL8 x T2و L4 x T1الهجینـین تمیـز 

فـــي ) 2gca(اكبـــر مـــن تبـــاین القابلیــة االئتالفیـــة العامـــة ) 2sca(ان تبـــاین القابلیـــة االئتالفیـــة الخاصــة الدراســة 

تحـت واقعـة هـا ان، مما یعني وعدد العقد في الفروع المثمرة %) N(وراق من النتروجین حاصل النبات ومحتوى اال

قلیلــة ونســبة التوریــث بــالمعنى h2n.sتــأثیر جینــات الســیادة الفائقــة ، كــذلك كانــت نســبة التوریــث بــالمعنى الضــیق 

اصـل النبـات الواحـد ومحتـوى حتهجـین لتحسـین المعتدلة االرتفاع ، ذلك یعني امكانیة اتبـاع طریقـة h2b.sالواسع 

هـي اكثـر التراكیـب الوراثیـة مسـاهمة فـي التغـایرات الكلیـة ) االمهـات(تبـین ان السـالالت .Nاوراق النبات مـن الــ 

فـــي التغـــایرات قلیلـــة ) االبـــاء(التـــداخل بـــین الســـالالت والكشـــافات بینمـــا كانـــت مســـاهمة الكشـــافات تالهـــا فـــي ذلـــك 
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ESTIMATION OF SOME GENETIC PARAMETERS AND 
HETEROSIS FOR SUMMER SQUASH GROWTH, YIELD, AND 

ITS N, P, K CONTENT

K. D. H. Al-Jebory
Department of Horticulture - College of Agriculture / University of Baghdad

Abstract
Eight inbred lines of summer squash were crossed in line x tester method. The 

parental lines [6 lines (female) + 2 Testers (male)] and their off springs (12 hybrids) 
were planted out in the Vegetable Field of Horticulture Department, College of 
Agriculture, Abu-Ghraib during the spring season of 2002 in RCBD. The experiment 
aimed to evaluate the yield of hybrid and their parents, beside the N, P, K content in 
the leaves, and to estimated heterosis and genetic parameters in some characteristics. 
The results showed the superiority of the two inbred lines (T1 and L8) in N 
concentration in leaves, number of nodes in the branches and leaf area. Inbred lines 
T2 and L5 had higher values of number of flower set and plant yield. However, the 
inbred lines (female) showed a superiority in P concentration in leaves as compared to 
the mean. The hybrid (L8 x T1) had higher values of N concentration in leaves, 
number of nodes in the branches and leaf area, while the hybrid L8 x T1 showed the 
higher percentage of hybrid vigour in N%. The hybrids (L4 x T1), (L7 x T1) and (L7 
x T2) had higher values and the higher hybrid vigour in plant yield (3.1, 2.55 and 2.28 
kg / plant respectively). These hybrids regarded as promising hybrids. The inbred 
lines L8 (with N concentration in leaves, number of node in the branches and leaves 
area) L4 and L7 (with number of flower set and plant yield) showed GCA effect in 
preferable trends. There parents are good combiner and could be used to improve 
some characters in squash. Two hybrids (L4 x T1) and (L8 x T2) had the best SCA 
effect in plant yield. The results showed greater 2sca than 2gca in plant yield , leaf 
N content, and number of nodes in the branches, Therefore these traits were effected 
by over – dominance gene effect. Narrow – sense heritability (h2n.s%) was low while 
broad – sense heritability (h2b.s%) was moderately high which could be used in 
hybridization method to improve plant yield and N content. The lines (female) had a 
high contribution to total variance for studied traits . The line x testers had a good 
contribution in total variance, while the testers were of low contribution to total 
variance for some traits.

  

  المقدمة

یعد محتوى النبات من العناصر الغذائیة وخاصة الكبرى منها من المؤشـرات المهمـة جـدًا لنمـو النبـات ،

الًال فــي واحــدة او اكثــر مـن العملیــات الحیویــة ویــؤدي الــى خلــل كبیــر فــي اذ ان نقـص اي عنصــر منهــا یســبب اخــ

یعتبر عامًال اساسیًا في تصنیع الغذاء الالزم ، حیث یدخل النتروجین في تكوین الكلوروفیل الذي النمو والحاصل 

مــع بعضــها لتكــوین البروتینــات وفــي تركیــب االحمــاض كــوین االحمــاض االمینیــة التــي تشــتركلنمــو النبــات وفــي ت

للفســفور اهمیـــة فــي مختلــف العملیـــات الحیویــة مثـــل . فـــي معظــم الكائنــات الحیـــة ثالمســؤولة عـــن التــوار النوویــة 

اذ انــه ،)1(لخلویــة ونقــل الصــفات الوراثیــة وتكــوین البــذور وتنظــیم العملیــات انقســام الخالیــا وامثیــل الكــاربوني الت

احـد اهــم العناصـر لنمــو النبـات اذ ان نمــو النبــات یعـد البوتاســیوم . تــروجین فـي بنــاء االحمـاض النوویــة یشـارك الن

عن تنظیم مختلـف العملیـات الحیویـة وتطوره یتوقف بغیاب البوتاسیوم فهو یقوم بتنشیط اغلب االنزیمات المسؤولة
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فـي نباتـات قـرع الكوسـة وكـذلك حاصـل النبـات Kو Pو Nتمت دراسة توریث عناصر، ولذلك ) 2(في النبات 

المهـم فـي تقـدیر المعلمـات الوراثیـة والـذي یـزود Line x Tester، وذلك باستعمال تحلیـل وبعض مكوناته الواحد 

التربیــة المناســبة لتحســین الصــفة ، وقــد درس بعــض مــة تمكنــه مــن اتبــاع طریقــةمربــي النبــات بمعلومــات وراثیــة مه

مكــــن هــــذا النظــــام كــــذلك یُ ) . 7(والطماطــــة ) 6و 5و 4و 3(حلیــــل فــــي القرعیــــاتمــــن التالنــــوع هــــذا البــــاحثین 

ین مربـي النبـات مـن اسـتنباط هجـن فردیـة ودراسـة قـوة الهجـین ، حیـث ان قـوة الهجـ) Line x Tester(التزاوجـي 

التباعد الوراثي بین صفة معینة وعلى قابلیة االئتالف الخاصة لهذه الساللة وعلى اداء الساللة لتعتمد على معدل 

اتحادیــة خاصـة عالیــة كانــت مــا كانـت االبــاء متباعــدة وراثیـًا وذات اداء جیــد لصــفة معینـة وذات مقــدرة االبـاء ، فكل

ادي واهمیتـه خــالل انتاجیــة رة الهجینیــة توضـح تــأثیر التبـاین الســیهجنهـا تتمیــز بغـزارة هجینیــة عالیـة وان هــذه الغـزا

اعتمـادًا ). 13و 12و 11و 10و 9و 8(الهجن ، وقد درس بعض الباحثین ظاهرة قوة الهجین فـي القرعیـات 

هــا للهجــن وابائوبعــض صــفات النمــو الخضــري والزهــري النبــات تقــویم حاصــل اســتهدف البحــث فقــد علــى مــا تقــدم 

، وحسـاب قـوة الهجـین فیهـا ودراسـة توریـث الصـفات مـن خـالل تقـدیر Kو Pو Nوراقها مـن عناصـرومحتوى ا

التوریـــث بـــالمعنى الواســـع والضـــیق یراتهمـــا ومعـــدل درجـــة الســـیادة ونســـبتيقـــابلیتي االئـــتالف العامـــة والخاصـــة وتأث

  .لتحدید طریقة التربیة المناسبة لتحسین تلك الصفات 

  

  عملوطرائق الالمواد 

كلیـة الزراعـة –العائـدة لقسـم البسـتنة سالالت نقیة من قرع الكوسة فـي حقـل الخضـررعت بذور ثمان ز 

م والمســافة بــین نبــات 2.25تبعــد عــن بعضــها اطب علــى مصــ2001الموســم الخریفــي لعــام جامعــة بغــداد فــي–

ادخلت السالالت ،لتزهیرعند افي اجراء التضریبات بین السالالت لتسهیل عمل مربي النبات ) 14(م 0.8واخر 

رمز لها مـن (سالالت منها امهات حیث اعتبرت ست) كشاف× ساللة (Line x Testerات ــفي برنامج تضریب

L3 الىL8 ( اباءوساللتین) ا مرمز لهكشافینT1 وT2 ( التضـریبات مـع السـیطرة علـى العوامـل التـي واجریـت

نفــذت تجربــة مقارنــة التراكیــب 2002موســم الربیعــي لعـام فــي ال. ل تلقــیح واخصــاب آمـن ونــاجح حصــو تـؤدي الــى 

مكـررات ةبحسب تصمیم القطاعات الكاملـة المعشـاة بثالثـ]اً هجین12+ كشافان ) + امهات(سالالت 6[الوراثیة 

المســافة بــین م و 2.25اطب تبعــد عــن بعضــها علــى مصــ20/3/2002الوراثیــة بتــاریخ اذ زرعــت بــذور التراكیــب 

صـــفات النمـــو والحاصـــل درســـت . كلمـــا دعـــت الحاجـــة نفـــذت عملیـــات خدمـــة المحصـــول . م 0.35نبـــات واخـــر 

بحسب ورودها في جداول المناقشة وسجلت هذه البیانات على اسـاس الوحـدة NPKومحتوى النبات من عناصر 

كـره الصـحاف ، اذ تم تقدیر النتروجین الكلي والفسفور والبوتاسیوم في االوراق بحسـب مـا ذ) نباتات10(التجریبیة 

)1.(  

النتائج بحسب تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة وقورنت المتوسـطات باسـتعمال اقـل فـرق معنـوي حللت 

ن نســبة یحســبت قــوة الهجــ). 15(وكــذلك حســب معامــل االرتبــاط البســیط بــین الصــفات % 5علــى مســتوى احتمــال 

االبــوین ، واختبــرت معنویــة قــوة الهجــین افضــل االبــوین كنســبة مئویــة النحــراف هجــن الجیــل االول عــن اعلــى الــى 

فـي جـدول الــ Fالصفات التي اظهرت معنویـة التراكیـب الوراثیـة بحسـب اختبـار . )S.E(باستعمال الخطأ القیاسي 

ANOVA ادخلــت بیاناتهــا فــي تحلیــل ،Line x Tester ومــن ثــم حســبت تــأثیرات القابلیــة االئتالفیــة العامــة

. لالمهــات والكشــافات وكــذلك للهجــن) S.E(ت هــذه التــأثیرات باالخطــاء القیاســیة والخاصــة لالبــاء والهجــن واختبــر 

للجینــات ومعــدل درجــة الســیادة ونســبتيف المضــیوالتبــاین غیــر المضــیفحســبت المعلمــات الوراثیــة مثــل التبــاین 
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نهمــا فــي التوریــث بــالمفهوم الواســع والضــیق ، كمــا حســبت نســبة مســاهمة كــل مــن االمهــات والكشــافات والتــداخل بی

  ).Chaudhary  )16و Singhلكل صفة بحسب ما ذكره الكلي التغایر 

  

  النتائج والمناقشة

  ومكوناتهوحاصل النبات الواحدKو Pو Nمحتوى اوراق النبات من عناصر

اال ان بین التراكیب الوراثیة في اغلب الصفات المدروسة فروق معنویة وجود 1جدول تضح من نتائج ی

االنثویـة الكلیـة فـي السـاق وعـدد االزهـار صل الى مستوى المعنویـة فـي محتـوى االوراق مـن البوتاسـیوم الفروق لم ت

كـذلك اقتـرب تركیـزفـي اوراقهـا اعلـى مـن المتوسـط العـامكـان تركیـز النتـروجین T1یالحظ ان السـاللة .ة الرئیس

N فــي اوراق الســاللةL8 وجین كــان محتــوى اوراقهــا مــن النتــر مــن المتوســط العــام فــي حــین ان الســالالت االخــرى

كـان اعلـى مـن المتوسـط ) االمهـات(ان تركیز الفسفور فـي اوراق جمیـع السـالالت تبین ادنى من المتوسط العام ،

كـان تركیـز T2و T1امـا الكشـافان%) . 0.519(اوراقها بأعلى تركیز للفسفور فيL3اذ تمیزت الساللة العام 

فـي عـدد العقـد فـي الفـروع المثمـرة T1و L8كما تفوقت السـاللتین المتوسط العام، ما ادنى منالفسفور في اوراقه

/ 2م1.99عقــــدة و 73.0(عــــن المتوســــط العــــام ) 2م2.95و 2.74(والمســــاحة الورقیــــة ) 95.93و 106.27(

قـدة علــى امــا فـي عـدد االزهـار العا. فـي حـین ان السـالالت االخـرى اعطــت قیمـًا ادنـى مـن المتوسـط العـام ) نبـات

ادنـــى مـــن قیمـــًا ) االمهـــات والكشـــافان(جمیـــع الســـالالت حاصـــل النبـــات الواحـــد فقـــد اعطـــت فـــي الســـاق الرئیســـة و 

اعلـــى حاصـــل كـــان فـــي و L6و L2و L5اعلـــى عـــدد ازهـــار عاقـــدة كـــان فـــي الســـالالت المتوســـط العـــام اال ان 

نویة في الى اختالفات معفي الصفات بین السالالت هذه االختالفات ادت . بالتتابعL8و L5و T2السالالت 

 L6و L8 x T1اذ تمیـزت الهجـن هجن اعلى من المتوسـط العـام في اوراق اغلب الNهجنها ، اذ كان تركیز 

x T1 وL7 x T1ذلك ربمـا ) بالتتابع% 3.767و % 3.787و % 4.187(في اوراقها نتروجینبأعلى تركیز لل

والمسـاحة Nاالرتبـاط عالیـة المعنویـة بـینویؤكـد ذلـك قیمـة معامـلجـن یعود الـى قـوة النمـو الخضـري فـي هـذه اله

في تكوین الكلوروفیل الـذي Nتروجین دور اساس فیه حیث یدخلوالذي كان للن) 2جدول () 0.369**(الورقیة 

بعضـها مـع ي تكوین االحماض االمینیـة التـي تشـتركیعتبر عامًال اساسیًا في تصنیع الغذاء الالزم لنمو النبات وف

  .لتكوین البروتینات مما ینعكس ایجابیًا على النمو الخضري للنبات

 L3عـدا الهجـین %) 0.283(توسـط العـامللفسفور في اوراقها ادنى من المجمیع الهجن تركیزاً اظهرت 

x T1 اي [ذلك الى قوة النمو الخضري لهذه الهجن ، وربما یعود %) 0.365(الذي اعطى تركیز للفسفور مقداره

او ربمـا یعـود ])اي عامـل التخفیـف(یادة الفعالیات الحیویة في النبـات وزیـادة امتصـاص المـاء للتنظـیم االزمـوزي ز 

NO3(بین االیونات السالبة حیث ان النتروجین یمـتص مـن قبـل النبـات علـى هیئـة نتـرات الى التضاد الحاصل 
- (

Nیؤكـد ذلـك زیـادة تركیـز الــ (امتصـاص النتـرات والفسفور یمتص على هیئة ایونات سالبة ایضًا لـذلك ربمـا زیـادة

ط السـالبة وعالیـة المعنویـة وهذه النتیجة تؤكدها قیمـة معامـل االرتبـاتقلل من امتصاص الفسفور ) في اوراق الهجن

  ).8(مع ما ذكره الجبوريهذه النتائج تتفق . ) 2جدول () -P)**0.05وNبین

قیمًا اعلى مـن المتوسـط العـام لعـدد L4 x T1و L3 x T1و L8 x T2و L8 x T1اعطت الهجن 

2.85، 2.86، 3.43(والمساحة الورقیة ) بالتتابع80.1و 89.5، 112.57، 91.4(العقد في الفروع المثمرة 

فضًال عـن تفـوق اربعـة هجـن اخـرى فـي المسـاحة الورقیـة عـن المتوسـط العـام ، ذلـك ) بالتتابعنبات / 2م2.37و 

یؤكـد ذلــك قیمـة معامــل . بها زیـادة فــي المسـاحة الورقیــة دة فــي عـدد العقــد فـي الفــروع المثمـرة یصــاحیعنـي ان الزیـا

و L7 x T2و L7 x T1الهجـن تمیـزت ). 2جـدول(0.816**االرتیـاط عالیـة المعنویـة بـین الصـفتین اعـاله 
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L4 x T1 وL4 x T2 بالتتـابع 10.87و 11.0و 12.60، 13.83بـأعلى قـیم لعـدد االزهـار العاقـدة بلغـت

اعلى هجن حاصًال 9وفي حاصل النبات الواحد اعطت . فضًال عن تفوق اربعة هجن اخرى عن المتوسط العام 

و L7 x T2)3.1و L7 x T1و L4 x T1ن اعلـى حاصـل للنبـات الواحـد فـي الهجـوكـان من المتوسـط العـام 

و 12و 10و 8(فـــي القرعیـــات مماثلـــة ائج وجـــد بعـــض البـــاحثین نتـــ. بالتتـــابعنبـــات / كغـــم ) 2.286و 2.551

13.(  

  

في االوراق وحاصل النبات ومكوناته لهجن قرع الكوسة وابائها للموسم (%) Kو Pو Nتركیز )1(جدول 

  )2002(الربیعي 

التراكیب 

  الوراثیة

N %

في 

  االوراق

P %

في 

  االوراق

K %

في 

  االوراق

عدد العقد 

في الفروع 

  المثمرة

المساحة 

الورقیة 

  )نبات/2م(

عدد االزهار 

االنثویة الكلیة 

في الساق 

  الرئیس

عدد االزهار 

العاقدة على 

  الساق الرئیس

حاصل 

النبات الواحد 

  )كغم(

L3 x T13.390  0.365  4.146  89.53  2.85  19.67  9.60  1.868  
L3 x T23.660  0.233  4.330  59.13  1.56  18.80  9.43  1.720  

L4 x T13.077  0.235  3.218  80.10  2.37  17.43  11.00  3.100  

L4 x T23.483  0.233  3.986  60.53  1.55  25.67  10.87  1.930  
L5 x T13.400  0.203  4.205  65.53  1.99  23.27  9.27  1.678  
L5 x T23.163  0.194  3.967  72.00  1.83  19.60  8.17  1.692  
L6 x T13.787  0.268  4.418  65.67  2.14  19.20  7.40  1.301  
L6 x T23.303  0.270  3.352  66.27  1.53  17.50  9.13  1.551  
L7 x T13.767  0.266  4.017  58.27  2.18  19.80  13.83  2.551  
L7 x T23.473  0.185  2.845  65.07  1.79  27.47  12.60  2.286  
L8 x T14.187  0.134  4.235  91.40  3.43  18.80  6.17  1.269  
L8 x T23.503  0.158  3.993  112.57  2.86  19.43  8.00  1.821  

T13.370  0.203  3.704  95.93  2.95  13.93  2.30  0.651  
T22.803  0.254  3.696  63.90  1.82  16.80  7.83  1.596  
L32.210  0.519  3.570  60.53  1.05  19.57  7.67  1.315  
L42.920  0.367  3.015  53.57  1.14  19.77  6.50  1.310  
L52.753  0.486  3.30064.77  1.45  20.53  8.13  1.460  
L62.307  0.337  2.548  53.50  1.15  17.37  7.77  1.258  
L72.117  0.360  2.771  75.50  1.50  18.53  6.37  1.284  
L83.153  0.398  3.184  106.27  2.74  17.67  6.87  1.352  

  1.650  8.45  19.54  1.99  73.00  3.625  0.283  3.191  المتوسط العام

L.S.D 5%0.833  0.147  N.S32.98  1.13  N.S3.70  0.849  

  

  2002معامالت االرتباط البسیط بین الصفات المدروسة في نباتات قرع الكوسة للموسم الربیعي )2(جدول 

N%P%K%  الصفات

العدد الكلي 

للعقد في 

الفروع 

  مرةالمث

المساحة 

  الورقیة

عدد االزهار 

االنثویة الكلیة 

على الساق 

  الرئیسي

عدد االزهار 

العاقدة على 

الساق 

  الرئیسي

  حاصل 

  النبات

%N-0.450**  0.311*  0.097  0.369**  0.136  0.208  0.177  

%P    -0.117  -0.091  -0.251  0.213-0.145  -0.176  

%K    0.1060.216  -0.047  -0.028  -0.039  
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العدد الكلي للعقد 

  في الفروع المثمرة
        0.816**  -0.080  -0.186  0.024  

  0.226  0.026  0.050            المساحة الورقیة

عدد االزهار 

االنثویة الكلیة على 

  الساق الرئیسي

            0.572**  0.442**  

عدد االزهار العاقدة 

على الساق 

  الرئیسي

              0.884**  

  .58ودرجة حریة % 5لى مستوى احتمال ارتباط معنوي ع*

  .58ودرجة حریة % 1ارتباط معنوي على مستوى احتمال **

  

النتـروجین والبوتاســیوم ادت الـى تنشــیط لزیــادة فـي محتــوى االوراق مـن عنصــران ا1یتضـح مــن جـدول 

زیـادة فـي (نمو خضري جیـد الفعالیات الحیویة وتراكم الكاربوهیدرات في النبات مما انعكس ذلك ایجابیًا في تكوین 

ةنتیجــة لكــون الظــروف عــدد االزهــار االنثویــةقــاد الــى زیــادة فــي ) عــدد العقــد فــي الفــروع المثمــرة والمســاحة الورقیــة

البیئیة والحالة الفسلجیة للنباتات مالئمة لحصول عملیة العقد فقد ازداد عدد االزهار العاقدة في بعض الهجن ممـا 

) 2جـدول (ذلك قیم معامل االرتبـاط بـین الصـفات المدروسـة یؤكد ادة حاصل النبات ، و یًا في زیذلك ایجابانعكس 

كمــا وجــد ارتبــاط موجــب . ) 0.369**(للنتــروجین مــع المســاحة الورقیــة حیــث كــان هنــاك ارتباطــًا موجبــًا ومعنویــًا 

0.884**و 0.442**(عـالي المعنویــة لعــدد االزهــار االنثویــة الكلیــة ولعـدد االزهــار العاقــدة مــع حاصــل النبــات 

اهمیــة كبیــرة فــي زیــادة النمــو الخضــري وانعكــاس النبــات مــن النتــروجین ممــا یــدل علــى ان لمحتــوى اوراق ) بالتتــابع

  .ذلك ایجابیًا على عدد االزهار العاقدة والحاصل 

  قوة الهجین

جــن بلغــت ه9تركیــز النتــروجین فــي االوراق لـــ ارة هجینیــة موجبــة ومعنویــة فــي وجــود غــز 3یبــین جــدول 

، فـي بالتتابعL7 x T2و L8 x T1و L3 x T2للهجن % 23.90و % 24.23و % 30.56اعلى نسبة لها 

ان محتـوى اوراق هـذه حین اظهرت جمیع الهجن قوة هجین سالبة ومعنویة لمحتوى اوراقها من الفسفور ممـا یعنـي 

ذا یدل على ان الصفة تخضع لفعل، وهها من الفسفور كان اقل من محتوى اوراق افضل آبائالهجن من الفسفور 

غـزارة هجینیـة موجبـة هجـن9اظهـرت . ي اوراقهـا قلـیًال التي كان تركیـز الفسـفور فـالباء لجینات االسیادة الجزئیة 

امـا الهجـن الثالثـة ) L6 x T1(للهجین % 19.30ومعنویة في محتوى اوراقها من البوتاسیوم كان اعلى نسبة لها 

وفي عـدد العقـد فـي . في قرع الكوسةنتائج مماثلة ) 1(وجد الجبوري جین سالبة ومعنویة ، قوة هاالخرى فأظهرت 

% 5.93و % 11.17(غـزارة هجینیـة موجبـة ومعنویـة L8 x T2و L5 x T2اظهـر الهجینـان الفـروع المثمـرة 

لورقیــة غــزارة هجینیــة موجبــة ومعنویــة فــي المســاحة اL8 x T2و L8 x T1كمــا اعطــى الهجینــان ) بالتتــابع

. فــي حــین كانــت قــوة الهجــین ســالبة فــي اغلــب الهجــن االخــرى ولكــال الصــفتین ) بالتتــابع% 4.43و % 16.38(

هجن في عدد االزهار العاقدة بغـزارة هجینیـة موجبـة ومعنویـة كانـت 8في عدد االزهار االنثویة و هجن 7تمیزت 

والربعـة %) 29.85و % 48.2(االنثویـة فـي عـدد االزهـارL4 x T2و L7 x T2اعلـى القـیم فیهـا للهجینـین 

و % 117.28(فــي عــدد االزهــار العاقــدة L4 x T2و L7 x T2و L4 x T1و L7 x T1هجــن هــي 

هجــن بغــزارة هجینیــة موجبــة 7حاصــل النبــات الواحــد تمیــزت وفــي .بالتتــابع% 38.72و % 60.85و % 69.23
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L7و L7 x T1و L4 x T1ن الها فـي الهجــــكان اعومعنویة  x T2 وL3 x T1)136.57 % 98.59و %

قــوة هجــین موجبــة او ســالبة اال انهــا غیــر ، امــا الهجــن االخــرى فقــد اظهــرت) بالتتــابع% 41.98و % 43.25و 

الهجـن التـي اظهـرت ان . )13و 12و 11و 10(القرعیـات مـع نتـائج مماثلـة وقـد وجـد بـاحثون اخـرون . معنویة

الهجن التي كانت فیها فضل االبوین في حین ان لجینات االسیادة الفائقة جینیة موجبة كانت تخضع لفعلغزارة ه

  .ادنى االبوین لجینات السیادة الجزئیة ت واقعة تحت تأثیر قوة الهجین سالبة كان

  

في االوراق (%) Kو Pو Nلهجن قرع الكوسة لصفات النسبة المئویة للـ (%) قوة الهجین )3(جدول 

  )2002(للموسم الربیعي وحاصل النبات ومكوناته

التراكیب 

  الوراثیة

N % في

  االوراق

P % في

  االوراق

K % في

  االوراق

العدد الكلي 

للعقد في 

الفروع 

  المثمرة

المساحة 

  الورقیة

عدد االزهار 

االنثویة الكلیة 

على الساق 

  الرئیسي

عدد االزهار 

العاقدة على 

الساق 

  الرئیسي

حاصل 

النبات 

  )كغم(الواحد 

L3 x T10.59  -29.6311.94  -6.67  -3.33  0.51  22.22  41.98  

L3 x T230.56  -55.01  17.17  -7.46  -14.58  -3.92  20.43  7.76  

L4 x T1-8.70  -36.00  -13.10  -16.51  -19.80  -11.80  69.23  136.57  

L4 x T219.29  -36.36  7.87  -5.27  -14.77  29.85  38.72  20.96  

L5 x T10.89  -58.30  13.54  -31.69  -32.59  13.31  13.93  14.86  

L5 x T212.84  -60.08  7.35  11.17  0.57  -4.55  0.41  6.00  

L6 x T112.36  -20.55  19.30  -31.55  -27.49  10.56  -4.72  3.43  

L6 x T217.84  -19.86  -9.30  3.70  -15.99  0.77  16.60  -2.83  

L7 x T111.77  -26.14  8.45  -39.26  -26.04  6.84  117.28  98.59  

L7 x T223.90  -48.56  -23.01  -13.82  -2.01  48.20  60.85  43.25  

L8 x T124.23  -66.22  14.35  -13.99  16.38  6.42  -10.19  -6.14  

L8 x T211.10  -60.18  8.05  5.93  4.43  10.00  2.13  14.10  

S.E3.25  4.87  3.81  4.56  4.22  4.71  10.73  12.64  

  

  

  الفاحص×لةباستخدام طریقة سال التحلیل الوراثي 

فــروق فــي الصــفات المدروســة، اذ یالحــظ ر االخــتالفمتوســط المربعــات لمصــاد4جــدول تبــین نتــائج 

اال انها لم تصل الى مستوى المعنویـة اغلب الصفات المدروسة في ) Genotypes(معنویة بین التراكیب الوراثیة 

) Parents(اظهــرت االبــاء . ةي الســاق الرئیســفــوعــدد االزهــار االنثویــة الكلیــةفــي محتــوى اوراقهــا مــن البوتاســیوم

فروق عالیة المعنویة في تركیز الفسفور في االوراق وفي المساحة الورقیة وفروق معنویة في تركیز النتروجین فـي 

االوراق وفــي عــدد العقــد فــي الفــروع المثمــرة فــي حــین ان االبــاء لــم تكــن معنویــة فــي عــدد االزهــار االنثویــة وعــدد 

معنویـة اً فروقـ) Parents versus crosses(اظهـرت االبـاء ضـد الهجـن . دة وحاصـل النبـات الواحـداالزهار العاق

، كــذلك االنثویــة الكلیــة فــي الســاق الــرئیساغلــب الصــفات عــدا عــدد العقــد فــي الفــروع المثمــرة وعــدد االزهــار فــي 

وفـروق معنویـة لنبـات الواحـد حاصـل اعدد االزهار العاقـدة و فروق عالیة المعنویة في ) Crosses(اظهرت الهجن 
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كما اظهـرت السـالالت اختالفـات معنویـة فـي المسـاحة الورقیـة . في عدد العقد في الفروع المثمرة والمساحة الورقیة

، فـي حـین ان وعدد االزهار العاقدة على الساق الرئیسي كذلك اظهر الكشافان فروق معنویة في المساحة الورقیة 

وجد بعض الباحثین نتائج مماثلـة فـي قـرع . صل الفروق بینها الى مستوى المعنویةمصادر االختالف االخرى لم ت

  ).5(رقي وال) 4و 3(الكوسة 

  

متوسط المربعات لمصادر االختالف في الصفات المدروسة لنباتات قرع الكوسة للموسم الربیعي )4(جدول 

)2002(  

  االختالفمصادر

  

  درجات الحریة

N % في

  االوراق

P % في

  قاالورا

K % في

  االوراق

العدد الكلي 

للعقد في الفروع 

  المثمرة

المساحة 

  الورقیة

عدد االزهار 

االنثویة الكلیة 

في الساق 

  الرئیس

عدد االزهار 

العاقدة على 

الساق 

  الرئیس

  حاصل النبات

1.163  35.81  35.15  20.1210.0508.198590.490.99  المكررات

التراكیب 

  الوراثیة
19**0.887**0.033n.s0.958  902.24***1.39n.s27.38   **18.73  **0.852

  0.034n.s0.551  *1152.94**1.63n.s13.19  n.s10.69  n.s0.230**0.622*7  االباء

االباء ضد 

  الهجن
1**9.493  **0.269**6.449n.s63.09  *2.89n.s92.32  **124.73  **5.512

11n.s0.273  n.s0.011  n.s0.717  *0.818.99*1.10n.s30.51  **14.20  **0.825  الهجن

السالالت 

  )االمهات(
5n.s0.277  n.s0.017  n.s0.604  n.s1248.75  *1.46n.s23.90  *28.50n.s1.267  

الكشافات 

  )االباء(
1n.s0.260  n.s0.010  n.s0.779  n.s55.74  *3.68n.s26.52  n.s0.22  n.s0.147  

تداخل 

× السالالت

  الكشافات

5n.s0.272  n.s0.005  n.s0.819  n.s541.89  n.s0.23  n.s37.91  n.s2.7  n.s0.519  

الخطأ 

  التجریبي
380.2540.0080.561397.910.4715.485.00.264

  %1معنوي على مستوى احتمال **

  %5معنوي على مستوى احتمال *

n.sغیر معنوي  

+ الكشـــافات + االمهـــات (فـــات وراثیـــة كبیـــرة بـــین التراكیـــب الوراثیـــة اختالوجـــود 4جـــدول نســـتنتج مـــن 

فـي اغلــب الصـفات المدروســة ، وربمـا یعــود ذلـك الـى التباعــد الـوراثي بــین االمهـات واالبــاء ممـا ادى الــى ) الهجـن

ظهـر واضـحًا وعلـى مسـتوى عـالي ، وهـذا التبـاین ) 1جـدول (ظهور اختالفات بین الهجن في الصـفات المدروسـة 

  ).4جدول ) (Parents versus crosses(لمعنویة في االباء ضد الهجن ا

  

في الصفات المدروسة ) ˆsij(والخاصة للهجن ) gˆii(تأثیرات القابلیة االئتالفیة العامة لالباء )5(جدول 

  )2002(لنباتات قرع الكوسة للموسم الربیعي 

  التراكیب الوراثیة
N % في

  االوراق

P % في

  االوراق

كلي العدد ال

للعقد في 

المساحة 

  الورقیة

عدد االزهار 

االنثویة الكلیة 

حاصل النبات 

  )كغم(الواحد 
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في الساق   الفروع المثمرة

  الرئیس

  لالباء) gˆii(تأثیر القابلیة االئتالفیة العامة   )االمهات(السالالت 

L30.009  0.070  0.494  0.031  -0.106  -0.103  

L4-0.236  0.005  -3.522  -0.214  1.311  0.618  

L5-0.234  -0.030  -5.072  -0.263  -0.906  -0.213  

L60.029  0.040  -7.872  -0.338  -1.356  -0.471  

L70.104  -0.003  -12.172  -0.190  -3.594  0.521  

L80.329  -0.082  28.144  0.974  -2.539  -0.352  

S.E0.206  0.036  8.144  0.280  0.913  0.210  

              )االباء(الكشافات 

T10.085  0.016  1.244  0.320  -0.078  0.064  

T2-0.085-0.016  -1.244  -0.320  0.078  -0.064  

S.E0.119  0.021  4.702  0.162  0.527  0.121  

  للهجن) ˆsij(تأثیرات القابلیة االئتالفیة الخاصة الهجن

L3 x T1-0.220  0.049  13.956  0.328  0.161  0.010  

L3 x T20.220  -0.050  -13.956  -0.328  -0.161  -0.010  

L4 x T1-0.288  -0.016  8.539  0.086  0.144  0.521  

L4 x T20.288  0.016  -8.539  -0.086  -0.144  -0.521  

L5 x T10.033  -0.012  -4.478  -0.242  0.628  -0.071  

L5 x T2-0.033  0.012  4.478  0.242  -0.628  0.071  

L6 x T10.157  -0.018  -1.544  -0.016  -0.789  -0.189  

L6 x T2-0.157  0.017  -1.544  0.016  0.789  0.189  

L7 x T10.062  0.024  -4.644  -0.122  0.694  0.068  

L7 x T2-0.062  -0.024  4.644  0.122  -0.694  -0.068  

L8 x T10.257  -0.028  -11.828  -0.035  -0.839  -0.340  

L8 x T2-0.257  0.028  11.828  0.035  0.839  0.340  

S.E0.291  0.051  11.517  0.396  1.291  0.297  

فـي (L8القابلیة االئتالفیة العامة لالباء والخاصة للهجن اذ تبین ان السالالت تأثیرات 5یوضح جدول 

تركیـز الفسـفور فـي (L6و L3و ) وعـدد العقـد فـي الفـروع المثمـرة والمسـاحة الورقیـةتركیز النتروجین فـي االوراق

اً موجبــاً عامــاً ائتالفیــاً تــأثیر اظهــرت ) حاصــل النبــات الواحــدعــدد االزهــار العاقــدة و فــي (L7و L4و ) فــي االوراق

. مما یعني انها ذات قابلیة ائتالفیة جیدة مـع السـالالت االخـرى ولهـا القـدرة علـى نقـل صـفاتها الـى هجنهـااً ومعنوی

L3و L6و L7[الـى مسـتوى المعنویـة اال انـه لـم یصـل اً موجبـاً عامـاً ائتالفیـاً اما السـالالت التـي اظهـرت تـأثیر 

فــي اغلـــب(T1و ) فـــي عــدد العقـــد فــي الفــروع المثمـــرة والمســاحة الورقیـــة(L3و %) Pفــي (L4و %) Nفــي (

سالبة اً ائتالفیة عامة متوسطة في حین ان السالالت االخرى التي اظهرت قیمفتعتبر انها ذات قابلیة ])الصفات

فـــي(L7و L4واالبـــوین %) Nفـــي(L8اذ یالحـــظ ان هجـــن االب . یـــة ضـــعیفةفأنهـــا تعتبـــر ذات قابلیـــة ائتالف

ممـا یـدل علـى كبـر مسـاهمة هـذه االبـاء ) 1جـدول(لعـام ، اعطت قیمًا اعلى من المتوسـط ا) حاصل النبات الواحد
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حاصـل بلیـة ائتالفیـة عامـة ضـعیفة فـي الذي اظهر قا(L6في تحسین الصفات ، في حین نالحظ ان هجن االب 

ان هــذا االب اســهم فــي فــي تقلیــل ، ممــا یعنــي ) 1جــدول (مــًا ادنــى مــن المتوســط العــام اظهــرت قی) ات الواحــدالنبــ

  .حاصل النبات الواحد لهجنه 

ًا خاصـًا موجبـًا ومعنویـًا اظهـرا تـأثیرًا ائتالفیـL8 x T2و L4 x T1ان الهجینـین 5تبـین نتـائج جـدول 

، ])2جدول (ارة هجینیة موجبة ومعنویة في حاصل النبات الواحد غز ااظهرتالهجینان[حاصل النبات الواحد في 

تـأثیرًا ائتالفیـًا خاصـًا موجبـًا ومعنویـًا فـي عـدد العقـد فـي الفـروع L8 x T2و L3 x T1كـذلك اظهـر الهجینـین 

ا ان عــددًا مــن الهجــن اظهــرت قــیم موجبــة اال انهــا لــم تصــل الــى مســتوى المعنویــة فــي تأثیرهــكمــا تبــین المثمــرة ، 

ان الهجن ذات التأثیر االئتالفي الخاص المعنوي فهي اما ناتجة من التضـریب بـین . الخاص في جمیع الصفات 

× جیــد (واالخــر ذو قابلیــة ائتالفیــة متوســطة اي مــن ابــوین ) gˆii(ائتالفیــة عامــة جیــدة ابــوین احــدهما ذو قابلیــة 

حاصـل فـي ) L8 x T2(ل الهجـین مثـ) ضـعیف× ضـعیف (او مـن ابـوین ) L4 x T1(مثـل الهجـین ) متوسـط

بعضــها الــبعض االخــر الظهــار لمشــترك بــین جینــات االبــاء والتــي یكمــلالنبــات الواحــد ، ممــا یعنــي ان التــآلف ا

نتائج مماثلة في صـفتي ) 8(وجد الجبوري الصفة هي المسؤولة عن انتاج هجن ذو قابلیة ائتالفیة خاصة جیدة ، 

)N (% و)P (%البـاحثین بعـض اتفقـت مـع نتـائج ومكوناتـه تـائج حاصـل النبـات الواحـد في قرع الكوسة ، كـذلك ن

  ) .10و 5و 4(القرعیات في 

اكبــر مــن تبــاین القابلیــة االئتالفیــة ) 2sca(القابلیــة االئتالفیــة الخاصــة ان تبــاین 6تبــین نتــائج جــدول 

وحاصـل النبـات الواحـد لمثمـرة وعدد العقد في الفـروع ا%) N(محتوى االوراق من النتروجین في ) 2gca(العامة 

) -a(ومـا یؤكـد ذلـك معـدل درجـة السـیادة ها في توریثالمضیف للجینات غیر اهمیة وكبر مساهمة الفعل مما یعني

وكـان التبـاین . للجینـاتالسـیادة الفائقـة تحـت تـأثیر هذه الصفات واقعـة على ان مما یدل الذي كان اكبر من واحد

ممـا وجزءًا ال بأس به في عدد العقد في الفـروع المثمـرة %) N(في التباین المظهري الوراثي یشكل جزءًا قلیًال من

h2(انعكس ذلك على نسبة التوریث بالمعنى الواسع 
b.s ( وكذلك نسبة التوریث بالمعنى الضیق)h2

n.s (كانتا اللتان

حاصــل النبــات المظهــري فــي الكبــر مــن التبــاین ، فــي حــین ان التبــاین الــوراثي كــان یشــكل الجــزء اقیمتهمــا قلیلــة 

h2(الواحد مما انعكس على نسـبة التوریـث بـالمعنى الواسـع 
b.s ( ذات قیمـة عالیـة نسـبیًا التـي كانـت)كمـا ) . 0.55

غیــر المضــیف شــكل جــزءًا قلــیًال مــن التبــاین الــوراثي مقارنــة بالتبــاین ) 2A(المضــیف للجینــاتلــوحظ ان التبــاین 

علـــى نســـبة التوریـــث بـــالمعنى ذلـــك انعكـــس لفـــروع المثمـــرة وحاصـــل النبـــات فـــي عـــدد العقـــد فـــي ا) 2D(للجینـــات 

h2(الضیق 
n.s ( تشـیر الـى امكانیـة تحسـین الصـفة باتبـاع طریقـة التهجـین والتي كانت قلیلة ، هـذه الـدالئل فیهما .

  .نتائج مماثلة في قرع الكوسة) 8(وجد الجبوري 

همة التراكیب الوراثیة في مجموع التغایر لصفات قرع تقدیر بعض المقاییس الوراثیة ومقدار مسا)6(جدول 

  )2002(الكوسة في الموسم الربیعي 

  
N % في

  االوراق

P % في

  االوراق

عدد العقد 

في الفروع 

  المثمرة

المساحة 

  الورقیة

عدد االزهار 

العاقدة في 

الساق 

  الرئیس

حاصل 

  النبات

2gca0.000040.000225  10.584  0.033  0.439  0.012  

2A  0.00008  0.00045  21.168  0.067  0.879  0.023  

2sca (2D)  0.006  -  47.992  -  -  0.085  

a-13.062  -  2.129-  -  2.692  
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h2
b.s0.067  -  0.343  -  -  0.551  

h2
n.s0.001  0.195  0.1050.468  0.494  0.119  

  (%)نسب مساهمتها في التغایرات الكلیة   التراكیب الوراثیة

  69.801  91.223  60.218  69.306  70.083  46.043  )االمهات(السالالت 

  1.623  0.139  30.393  0.619  7.818  8.656  )االباء(الكشافات 

  تداخل 

  الكشافات× السالالت 
45.300  22.100  30.075  9.389  8.638  28.576  

  لم تظهر القیم بسبب الخطأ العیني -

  

ر التراكیـب الوراثیـة مسـاهمة فـي التغـایرات كانـت اكبـ) االمهـات(ان السالالت 6جدول یتضح من نتائج 

ـــــــع فـــــــي % 69.8و % 91.2و % 60.2و % 69.3و % 70و % 46اذ بلغـــــــت نســـــــبة مســـــــاهمتها الكلیـــــــة  جمی

تالها في ذلك التداخل بین السالالت والكشـافات اذ كانـت نسـبة مسـاهمتهما . الصفات وبحسب ترتیبها في الجدول

وعدد العقد فـي % Pو % Nصفات في % 28.5و % 8.6و % 30و% 22.1و % 45.3الكلیة في التغایرات 

اال ان المســاهمة كانــت قلیلــة فــي المســاحة الورقیــة بالتتــابع الفــروع المثمــرة وعــدد االزهــار العاقــدة وحاصــل النبــات 

فــي اغلــب الكلیــة قلیلــة جــدًا فــي التغــایرات اهمتهما كانــت مســ) االبــاء(ان الكشــافانفــي حــین نالحــظ %). 9.4(

لالمهـات وتـداخلها ان مما یدل على %)  30.4(دا المساحة الورقیة التي كانت مساحتیهما فیهما جیدة الصفات ع

  ).4(في قرع الكوسة نتائج مماثلة وجد بعض الباحثین . مع الكشافات دور كبیر في التغایرات 

اط وتقـویم اهمیـة فـي اسـتنب) Line x Tester(الفـاحص × سـاللة نسـتنتج ممـا تقـدم ان للنظـام التزاوجـي

والتحلیـل الـوراثي . هجن الجیل االول حیث تفوق عدد من الهجـن المسـتنبطة بعـدة صـفات ممـا جعلهـا هجـن واعـدة

لتحدید االباء والهجن ذات االئـتالف الجیـد لذلك النظام ُیمكن المربي من دراسة القابلیة االئتالفیة العامة والخاصة 

فیـــة جیـــدة وكـــذلك معرفـــة الفعــل المضـــیف وغیـــر المضـــیف للجینـــات اذ تمیــزت عـــدة ســـالالت بأنهـــا ذو قابلیــة ائتال

ودرجة السیادة ونسبة التوریـث التـي یمكـن مـن خاللهـا تحدیـد طریقـة التربیـة المناسـبة لتحسـین الصـفة ، حیـث كـان 

للفعل الجیني غیر المضیف والسیادة الفائقة للجینات اهمیة في توریث عدة صفات مما اكد على امكانیة تحسـینها 
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