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  2006، ) 1(العدد 4: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تقدیر المعالم الوراثیة بالتضریب التبادلي الكامل في قرع الكوسة

  

  حسین عواد الزوبعي

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة 

  

  خالصةال

فـي محطـة على محصول قـرع الكوسـة داخـل البیـوت البالسـتیكیة 2001و 2000تجربة للموسمین طبقت

سـالالت فـي تضـریب 4اسـتخدمت فـي الدراسـة . غریـب التابعـة لمركـز ابـاء لالبحـاث الزراعیـة ابـو–ابحاث خضر 

فـي تجربـة Opalinمـع هجـین المقارنـة ) السـالالت والهجـن الناتجـة منهـا(الوراثیـة تبادلي كامل ، ادخلت التراكیـب 

وعدد الثمار ومتوسط الواحد ل هجین في حاصل النبات اوضخت البیانات ان افض. مقارنة للحاصل وصفات اخرى

كــان الفعــل الجینـي للحاصــل ومتوســط وزن الثمــرة مــن النــوع غیــر . )1× 3(وزن الثمـرة وقطــر الثمــرة هــو الهجــین 

امـا الصــفات االخـرى فقـد اشــترك فیهـا فعــل الجـین االضـافي وغیــر االضـافي وكـان معــدل درجـة التوریــث . االضـافي

كانـــت . للهجـــن العكســـیة لصـــفة الحاصـــل) 0.31، 0.75(للهجـــن التبادلیـــة ) 0.18، 0.36(قیق بـــالمعنى الـــد

/ كغــم 4.93والتــي اعطــى هجینهمــا حاصــل ثمــار بمعــدل 1والســاللة 3اتحادیــة خاصــة مــع الســاللة افضــل قابلیــة 

فـي تركیبــه والهجــین لداخلــة ولــذلك نوصـي باكثــار االبـاء اOpalinنبـات والــذي تفـوق علــى هجـین المقارنــة المسـتورد 

  .نفسه في المناطق التي ینتشر فیها زراعة هذا المحصول 

  

ESTIMATING GENETIC PARAMETERS BY DIALLEL
CROSSING IN SUMMER SQUASH

H. A. Al-Zabaee
College of Agriculture / Al-Anbar University

Abstract
Two field experiment were carried out in 2000 and 2001 on summer squash 

(Cucurbita pepo L.) under plastic house in Abu-Ghraib vegetable research station / IPA 
Agric. Res. Center. The objective were to evaluate gene action and combing abilities at 
different traits. Four inbred lines were crossed in full Diallel crosses to produce hybrids, 
the inbreds and a check hybrid opalin were tested in yield and other traits evaluation.

The results obtained revealed that the best hybrid in yield, fruit number / plant 
was (3 x 1) and out yield the check foreign hybrid opalin gene action for fruit yield, fruit 
number, fruit weight was non additive action. Other traits showed both additive and non 
additive gene action narrow sense heritabilities for fruit yield Diallel cross (36% , 
0.08%) per pride cross (75% , 36%). The best specific combining ability was with 
inbreds 3 and 1 which their hybrids gave fruit yield 4.93 , 4.85 kg / plant as average of 
both years. It was recommended to propagate seeds of these inbred to produce FI seed 
of the best hybrids obtained for be grown in areas growing this crop.
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  المقدمة

Cucurbita pepoیعد قرع الكوسة  L. واحدًا مـن بـین اهـم محاصـیل العائلـة القرعیـة اذ تـأتي اهمیتـه مـن

یزرع في العراق على عروتین ربیعیة وخریفیـة ) . 1(لالنسان ، فضًال عن استعماالته الطبیة الكثیرة استعماله كغذاء 

تعـاني االصـناف المحلیـة لهـذا المحصـول . ضافة الى االنفاق البالستیكیة الواطئة والبیوت البالستیكیة والزجاجیةباال

یعتبـر مـن السـمات العلمیـة ان االنتاج المحلي لبذور هجن قـرع الكوسـة . وانخفاضًا في معدل االنتاجیة تدهورًا وراثیًا 

للواقـع الزراعـي فـي العـراق وتكمـن الركیـزة االساسـیة لعمـل البـاحثین فـي والفنیة التي تعطي طابعًا حضاریًا واقتصـادیاً 

هذا المجال في انتاج افضل السالالت المتغایرة وراثیًا من االباء النتاج هجن متفوقة تحقـق هـدف برنـامج التربیـة فـي 

یــًا لتحــل محــل هــذا المحصــول فــي اســتنباط هجــن ذات انتاجیــة عالیــة ونوعیــة جیــدة والعمــل علــى نشــر زراعتهــا محل

، وتتباین هجن قرع الكوسة في معدل انتاجهـا فـي وحـدة المسـاحة تبعـًا لقـدرتها االئتالفیـة والظـروف الهجن المستوردة 

  .)4، 3، 2(السائدة 

في هجین قرع الكوسة gcaدور اكبر من تأثیر له Scaان تأثیر القابلیة االتحادیة الخاصة ) 6، 5(وجد 

مقارنـة بالفعـل الجینـي االضـافي فـي وراثـة ) السـیادة والتفـوق(لتأثیرات الجینیة غیر االضافیة مما یوحي الى اهمیة ا

معنویًا فیمكن من خاللها التنبؤ باداء الهجنSCAالصفات الكمیة في الهجن التبادلیة والعكسیة وعندما یكون تأثیر 

.  

  

  المواد وطرائق العمل

  المصادر الوراثیة

عادة اشتقاق السالالت النقیـة التـي تـدخل اصـًال فـي تراكیـب وراثیـة هجینـة وذلـك مـن الى طریقة اتم اللجوء 

وحتـــى 1992خــالل اجـــراء سلســـلة متالحقـــة مـــن التلقـــیح الـــذاتي واالنتخـــاب لثمانیـــة اجیـــال ولفتـــرة زمنیـــة امتـــدت مـــن 

، 2(جیلـین فـي السـنة وحتى تحقق االستقرار الوراثي لالنعزاالت الوراثیة وكان في بعض االحیـان یـتم زراعـة1997

وان عملیـــات التنقیـــة كانـــت تـــتم بتكـــیس االزهـــار الذكریـــة واالنثویـــة للنباتـــات المنتخبـــة وقـــد تـــم فـــي نهایـــة المطـــاف ) 3

ادخلـت السـالالت المشـار الیهـا . في غایة الثبات الـوراثي والنقـاوة واالسـتقرارالحصول على خمسة عشر ساللة نقیة 

كـأب ملقـح فـي Opalinن المسـتورد یمـع الهجـTop crossء عملیة التضـریب القمـي في برنامج اختبار وذلك باجرا

وعلــى ضــوء ذلــك تــم تشــخیص الســالالت . وقــد تمــت مقارنــة حاصــل الهجــن الناتجــة مــع المعــدل العــام 1998ســنة 

وبكـال Full Diallel Crossل ـي كامــب تبادلــادخلـت السـالالت فـي برنـامج تضریـ. 4المتمیـزة فـي ادائهـا والبالغـة 

المباشـــر والعكســـي لهـــذه الســـالالت للوقـــوف علـــى افضـــل االتجاهـــات فـــي كـــل تضـــریب وتحدیـــد الســـاللة االتجـــاهین

لكـل اب علـى وتـم تكیـیس االزهـار الذكریـة واالنثویـة 1999المستخدمة كأم والساللة المستخدمة كأب وذلك فـي سـنة 

تـم زراعـة الهجـن واالبـاء واالمهـات . ة ثالثة ایام ولحین العقدقبل التفتح بیومین ثم یعاد تكییسها بعد التلقیح لمدهحد

2000وكل بیت یتضمن مكرر وذلك فـي الموسـمین 5/1في ثالثة بیوت بالستیكیة في Opalinوهجین المقارنة 

ومكافحـة بشـكل متجـانس للنباتـات الموصى بها من ري وتسـمید وتعشـیب اجریت كافة العملیات الزراعیة . 2001و 

  :ل الموسمین وتم تسجیل البیانات الخاصة بالحاصل الثمري ومكوناته وحسب ما موضح خال

اخذ حاصل جمیع الوحدة التجریبیة وقسم علـى عـدد النباتـات النامیـة فیهـا مـن ) : نبات/ كغم (الحاصل الكلي -1

  .بدایة الموسم وحتى وصول النباتات الى مرحلة الشیخوخة

تسجیل عدد الثمار لكل وحدة تجریبیة وفي كل جنیة واسـتخرج المعـدل مـن خـالل تم : نبات / معدل عدد الثمار -2

.قسمة العد الكلي للثمار على عدد النباتات
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.وتم بقسمة حاصل الوحدة التجریبیة على معدل عدد الثمار لكل وحدة تجریبیة) : غم(معدل وزن الثمرة -3

وائیة وذلــك بأخـــذ عشـــرة ثمــار مـــن الثمـــار القابلـــة تـــم اخـــذه مــن ثـــالث جنیـــات عشـــ) : ســم(قطـــر الثمـــرة و طــول -4

.للتسویق فقط 

تـم اخـذ عشـرة نباتـات عشـوائیة مـن كـل وحـدة تجریبیـة فـي نهایـة الموسـم واحتسـب ) : سـم(معدل ارتفاع النبات -5

.معدل اطوال النبات الواحد

يثار وتم التحلیل الو ) 7(وبثالث مكررات .R.C.B.Dنفذ البحث وفقًا لتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

  .)8(الوراثیة بحسب االنموذج االول الثابت والطریقة االولى للتحلیل الملتقدیر المع

  

  النتائج والمناقشة

  طول النبات-1

للصــفات الــى وجــود فــروق عالیــة المعنویــة بــین التراكیــب الوراثیــة ) 1(شــیر نتــائج جــدول تحلیــل التبــاین ت

اعلـى معـدل الرتفـاع النبـات وانعكــس 4، 1اعطـى االبــوان . اختالفـات وراثیـة بینهـا المدروسـة ممـا یـدل علـى وجــود

وقــد كــان االتجــاه العــام لمتوســط طــول النبــات . ذلــك علــى اداء الهجــن الناتجــة منهمــا للتضــریبات التبادلیــة والعكســیة 

مما یشیر الى حالة سیادة یل الناتج من تضریب ابوین مختلفین احداهما طویل واالخر قصیر هو باتجاه النبات الطو 

(و ) 1× 3(ان ـــفقـد تمیـز التضریب) 1، 3(للنباتات الطویلة وهذا یدل على وجود جینات سائدة للنباتات الطویلة 

جین المقارنة في زیادة طول النبات وان هناك عدد من التضریبات قد تجاوز المتوسـط العـام همعنویًا على ) 1× 4

  .ن للصفة ولكال الموسمی

  الحاصل ومكوناته-2

بــین التراكیــب الــى وجــود فــروق عالیــة المعنویــة ) 6و 5، 4، 3، 2(تشــیر نتــائج جــداول تحلیــل التبــاین 

اعلى معـدل لحاصـل 3الوراثیة للصفات المدروسة وكان هناك ارتباط وثیق بین عدد من الصفات ، اذ اعطى االب 

اعلى معدل لوزن الثمرة ولكال موسمي التجربة 1في حین اعطى االب النبات الواحد وعدد الثمار في كال الموسمین 

.  

في حاصـل النبـات ) 1× 3(الهجین العكسي تمیز انعكس اداء االباء على اداء الهجن الناتجة منها فقد 

و 201وزن الثمرة فقد بلـغ اما متوسط . نبات / كغم 4.93و 4.85الواحد وعدد الثمار ووزن الثمرة اذ بلغ حاصله 

وتفـوق هـذا الهجـین . نبـات لكـال الموسـمین علـى الترتیـب / ثمرة 25و 24اما عدد ثماره فقد بلغ . ثمرة / غم 195

الى في الصفات المذكورة اعاله اال ان االختالفات بینهما لم تصل حد المعنویة مشیرًا Opalinعلى هجین المقارنة 

تفوقــت خمســة هجــن عــن متوســطها العــام فــي . تــأثیر علــى هــذه الصــفاتزم االم فــي الان هنــاك دورًا كبیــرًا لســایتوبال

اعلــى معـدل لهـا والـذي انعكــس بـدوره علـى الهجــین 4، امـا طــول الثمـرة فقـد اعطـى االب ) 10، 9(حاصـل النبـات 

× 3(ان مقارنة الهجین المحلي . اعلى معدل لها ولكال موسمي التجربة) 1× 4(الناتج منها اذ اعطى الهجین 

وان صـفاته االنتاجیـة ؤهـل لـدخول میـدان االنتـاج التجـاري تدل على ان هذا الهجین المحلـي مبالهجین المستورد ) 1

  .تجعله مضاهیًا الفضل الهجن التجاریة

  

  

  ة االئتالفیة والمعلمات الوراثیةالقابلی-3
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تبـاین التراكیـب الوراثیـة ئـة ومن خالل نتـائج التحلیـل الـوراثي وتجز ) 11و 10، 9، 8، 7(تبین الجداول 

وجــود فــروق عالیــة المعنویــة للصــفات إلــىالقابلیــة االئتالفیــة العامــة والخاصــة للهجــن التبادلیــة والعكســیة إلــى تبــان 

2gcaكانـت نسـبة . سـة و در مال / 2sca امـا نسـبة . فـي جمیـع الصـفات اقـل مـن الواحـد ماعـدا صـفة قطـر الثمـرة

2gca / Rcaغیـر االضـافي واالضـافي لـه دور رئیسـي فـي الجینـيالفعـلإنإلىحد مما یشیر فكانت اكبر من وا

ول نفسـها ان اصفة الحاصل وعدد الثمار ومعدل وزن الثمرة وارتفاع الثمرة وارتفاع النبات ، ویالحـظ مـن الجـدتوارث 

ه مما یشیر الى ائتالفهما الجیـد اعطوا قیمًا موجبة معنویة لتأثیر القابلیة االئتالفیة العامة للصفات اعال4، 3االباء 

لصـفة الحاصـل وقطـر الثمـرة اعلى قیمة موجبة لتـأثیر القابلیـة االتحادیـة العامـة 3مع االباء االخرى اذ اعطى االب 

لـى تـأثیر فـي اع1ابـدى االببینمـاوارتفاع الثمرة مما یشیر الى كبـر مسـاهمة هـذا االب فـي تـوارث هـذه الصـفات ، 

) 1× 3(التضـــریبات التبادلیـــة والعكســـیة ان الهجـــین نتـــائج نفـــس الجـــدول فـــي ویالحـــظ مـــن . اتزیـــادة ارتفـــاع النبـــ

لواحـد ومتوسـط اعطى قیمة موجبـة ومعنویـة لتـأثیر القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة لصـفة ارتفـاع النبـات وحاصـل النبـات ا

هــذه الصــفات وانهــا ذات غــزارة هجینیــة ولكــال الموســمین ، اي انهــا اظهــرت زیــادة لارتفــاع الثمــرة وزن وقطــر الثمــرة و 

تباینًا مرتفعًا لتـأثیر القابلیـة االئتالفیـة الخاصـة فـي الهجـن 3و 1لمثل تلك الصفات ، اظهر االبوان موجبة ومعنویة 

ل جیناتهـا لصـفة الزیـادة فـي مثـل تلـك الصـفات فـي ا فعـقـد اظهـر اءاالبـدلیة والعكسیة مما یشیر الى ان مثل هذهالتبا

  ) .8، 6(ها تضریبات

للهجــن العكســیة كانــت ) 2Dr(2rcaللهجــن التبادلیــة و ) 2sca)2Dیتبــین مــن الجــداول نفســها ان 

ذلـــك علـــى معـــدل درجـــة فـــأنعكس لصـــفة ارتفـــاع النبـــات والحاصـــل ومتوســـط وزن الثمـــرة 2gcaاعلـــى مـــن مكونـــات 

لتــأثیر الســیادة ذه الصــفات كانــت تخضــع الســیادة التــي كانــت اكبــر مــن الواحــد ولكــال الموســمین ممــا یــدل علــى ان هــ

  .الفائقة للجینات

ول نفســها ایضــًا ان قیمــة نســبة التوریــث بــالمعنى الواســع للهجــن التبادلیــة والعكســیة اوتبــین النتــائج فــي الجــد

ظـم كانت مرتفعة جدًا لكال الموسمین وهذا یعزى الـى ارتفـاع قیمـة التبـاین الـوراثي وانخفـاض قیمـة التبـاین البیئـي ولمع

كانــت نســبة التوریــث . التبــاین الــوراثي ثیر بــر مــن هــذه التغــایرات یعــود الــى تــأالصــفات المدروســة اي ان الجــزء االك

) 0.18و 0.36(بـــالمعنى الضـــیق مختلفـــة اذ كانـــت فـــي ادنـــى مســـتوى لهـــا فـــي الهجـــن التبادلیـــة لصـــفة الحاصـــل 

امـا فـي الهجـن . للموسـمین ) 0.79و 0.68(ة فـي حـین كانـت مرتفعـة لصـفة قطـر الثمـر .للموسمین علـى التـوالي 

العكسیة فكانت معدل درجة التوریث بالمعنى الضیق مرتفعًا الغلب الصفات وبلغت اعلـى معـدل لهـا فـي صـفة قطـر 

وهذا یدل على جزء من التغایر في تلك الصفات للهجن التبادلیة والعكسیة یعود الى الفعل ) 0.69و 0.74(الثمرة 

بعـد اجـراء عملیـة التهجـین وكالهمـا یمكـن ینات ولذلك یمكن تحسین هذه الصفات عن طریـق االنتخـاب االضافي للج

و 5، 1(ان یؤدي دورًا كبیرًا في تحسین تلك الصفات مع اختالف فـي معـاییر االبـاء الوراثیـة والهجـن الناتجـة منهـا 

  .لعدم التماثل الوراثي في المجتمع النباتي قید الدراسة) 10

  :ج من نتائج البحث ما یلي نستنت

فــي عــدة صــفات خاصــة صــفات الحاصــل ومكوناتــه ) 1× 3(النتــائج لكــال الموســمین تفــوق الهجــین اظهــرت -1

  .ومضاهاتها من حیث االنتاج والنمو الفضل الهجن العالمیة المستوردة والمتداولة على نطاق تجاري

ان واحـد وباالتجـاه المرغـوب ممـا یتـیح فرصـة لالسـتفادة ًا ولعـدة صـفات فـيفـلآاكثر االباء ت1، 3ابدى االبوان -2

.منهما في برامج التربیة وانتاج الهجن

التبادلیـة والعكسـیة اكبـر مـن واحـد ممـا یـدل علـى انهـا واقعـة تحـت تـأثیر كان معدل درجة السیادة الغلب الهجـن -3

.غیر االضافي اي انها واقعة تحت تأثیر السیادة الفائقةالجینيالفعل
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اعــاله تجاریــًا والســیما اذا تــوفرت االمكانیــات الفنیــة ونشــر زراعتــه علــى ) 1× 3(بانتــاج بــذور الهجــین لقیــام ا-4

بعـد اختیـاره لعـدة مواقـع .نطاق واسع والحفاظ على بذوره وبذور ابـاءه الداخلـة فـي تركیبـه مـن التـدهور الـوراثي 

.وعدة مواسم للتأكد من أداءه اإلنتاجي والحقلي 

  

  2000لالباء وهجنها التبادلیة والعكسیة في قرع الكوسة للموسم ) سم(طول النبات ) 1(جدول 

  )القیم السفلى(2001وللموسم )القیم العلیا(

  4  3  2  1  االباء

1  
72.36  78.50  81.93  76.37  
74.65  75.57  80.64  74.05  

2  
78.14  66.79  74.71  72.53  
80.49  64.70  80.23  72.96  

3  
82.88  64.97  61.53  77.85  
84.58  63.17  60.65  79.07  

4  
85.13  66.67  70.96  78.43  
87.83  67.45  72.13  77.90  

  ینالهجین المستورد اوبال
  الموسم

2000  

70.48  
  الموسم 

2001  

71.01  

  74.52  74.13  العامالمتوسط

  3.197  3.92  %5اقل فرق معنوي 

  

  

لالباء وهجنها التبادلیة والعكسیة في قرع الكوسة للموسم ) نبات/ كغم (حاصل النبات الواحد) 2(جدول 

  )القیم السفلى(2001وللموسم )القیم العلیا(2000

  4  3  2  1  االباء

1  
2.24  3.41  3.58  2.38  
2.50  2.93  3.70  2.19  

2  
2.64  1.51  4.27  2.20  
2.58  1.68  4.64  2.31  

3  
4.85  3.74  3.16  2.19  

4.93  3.50  3.04  2.25  

4  
1.76  3.14  2.48  2.18  
1.83  3.35  2.66  2.13  

  ینالهجین المستورد اوبال
  الموسم

2000  

4.84  
  الموسم 

2001  

4.96  

  3.11  3.00  العامالمتوسط

  1.36  0.322  %5اقل فرق معنوي 

  2000كوسة للموسم لالباء وهجنها التبادلیة والعكسیة في قرع العدد الثمار للنبات الواحد ) 3(جدول 

  )القیم السفلى(2001وللموسم )القیم العلیا(

  4  3  2  1  االباء

1  
12.43  21.23  20.27  12.28  
14.55  17.88  21.61  11.88  

2  
13.73  10.02  25.66  16.32  
13.25  10.78  28.51  15.94  
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3  
24.12  22.79  18.82  16.10  
25.33  20.89  19.12  16.29  

4  
9.60  14.97  14.51  15.92  

90.00  21.45  15.83  19.06  

  ینالهجین المستورد اوبال
  الموسم

2000  

26.12  
  الموسم 

2001  

26.52  

  18.76  17.82  العامالمتوسط

  1.03  12.46  %5اقل فرق معنوي 

  

  

  

  

  

  2000م ـة للموسـلالباء وهجنها التبادلیة والعكسیة في قرع الكوس) غم(متوسط وزن الثمرة ) 4(جدول 

  )القیم السفلى(2001وللموسم )القیم العلیا(

  4  3  2  1  االباء

1  
180  161  176  194  
172  164  171  185  

2  
192  150  167  135  
194  155  162  145  

3  
201  164  168  137  
195  167  156  138  

4  
183  157  171  137  
184  156  166  140  

  ینالهجین المستورد اوبال
  الموسم

2000  

185  
  م الموس

2001  

187  

  167  168  المتوسط العام

  9.39  14.24  %5اقل فرق معنوي 

  

  

  

  

  2000م ـلالباء وهجنها التبادلیة والعكسیة في قرع الكوسة للموس) سم(قطر الثمرة ) 5(جدول 

  )القیم السفلى(2001وللموسم )القیم العلیا(

  4  3  2  1  االباء

1  
4.23  4.14  4.30  3.97  
4.93  3.98  4.31  3.74  

2  
3.41  3.66  4.68  3.19  
2.21  3.71  4.65  3.33  

3  
4.50  4.11  4.62  3.49  
4.51  3.88  4.71  3.51  

4  
4.18  3.25  4.26  3.52  
3.97  3.59  4.29  3.35  

  4.49  الموسم   4.43  الموسم  ینالهجین المستورد اوبال
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  3.97  2001  3.99  2000  المتوسط العام

  0.19  0.18  %5اقل فرق معنوي 

  

  

  

  

  

  2000لالباء وهجنها التبادلیة والعكسیة في قرع الكوسة للموسم ) سم(الثمرة طول ) 6(جدول 

  )القیم السفلى(2001وللموسم )القیم العلیا(

  4  3  2  1  االباء

1  
14.24  14.14  13.66  14.95  
13.28  14.54  13.25  14.75  

2  
14.51  14.77  13.17  14.83  
14.48  14.88  13.45  14.64  

3  
14.39  14.23  12.97  13.16  
13.87  14.65  12.19  13.92  

4  
15.73  14.56  13.52  15.44  
15.70  14.73  13.68  14.68  

  ینالهجین المستورد اوبال
  الموسم

2000  

15.17  
  الموسم 

2001  

15.26  

  14.25  14.32  المتوسط العام

  0.86  0.55  %5اقل فرق معنوي 

  

  

  

  

  )Rˆij(والعكسیة ) Sˆij(والخاصة ) gˆii(ر تأثیر قابلیة االئتالف العامة تقدی)7(جدول 

  2000للموسم لصفة طول النبات في قرع الكوسة وتبایناتهما والمعلمات الوراثیة 

  )القیم السفلى(2001والموسم ) القیم العلیا(

2gˆii2Sˆii2Rˆii  4  3  2  1  االباء

1  
4.10  3.08  6.26  0.85  16.69  24.11  8.75  

4.31  2.56  5.67  0.49  18.48  19.08  28.05  

2  
0.18  3.22 -  1.02  2.97 -  10.26  9.08  15.22  

2.46 -  3.59 -  2.66  2.36 -  12.84  9.19  42.56  

3  
0.48 -  4.87  2.31 -  0.92  5.23  19.94  16.95  

1.97 -  8.53  2.11 -  1.53  4.40  20.39  43.60  

4  
1.44  3.45  2.92  4.38 -  1.94  4.61  18.85  

6.89 -  2.75  3.44  1.40  1.89  3.66  32.79  

االخطاء 

  القیاسیة

الموسم 

2000  gˆii
0.69  

Sˆij  
1.21  

Rˆij
1.39  

  1.13  0.98  0.57الموسم 
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2001  
  

  

  

  الموسم

  المعالم الوراثیة

  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة    متوسطات المربعات

GCASCARCAe
2gca/
2sca

2gca/
2Rca

2gca2A  2D  aH2.b.sh2n.s2

D-r
a-rh2b.sr

h2
n.s-

r

2001  **92.28  **49.05  **21.22  1.94  0.24  1.17  11.29  22.58  47.11  2.04  0.97  0.31  9.64  0.92  0.94  0.66

2002  **101.13  **48.23  **49.85  1.29  0.26  0.52  12.48  24.96  46.95  1.94  0.98  0.34  24.28  1.39  0.97  0.49

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Rˆij(والعكسیة ) Sˆij(والخاصة ) gˆii(تقدیر تأثیر قابلیة االئتالف العامة ) 8(جدول 

  2000للموسم في قرع الكوسة ) كغم(حاصل النبات الواحد وتبایناتهما والمعلمات الوراثیة لصفة 

  )القیم السفلى(2001والموسم ) القیم العلیا(

2gˆii2Sˆii2Rˆii  4  3  2  1  االباء

1  
0.05  0.22  0.68  0.25 -  0.01 -  0.28  0.32  

0.11 -  0.03  0.96  0.71 -  0.03 -  0.64  0.11  

2  
0.39  0.08 -  0.56  0.44  0.06  0.27  0.22  

0.18  0.17 -  0.77  0.18  0.02  0.24  0.19  

3  
0.64 -  0.26  0.65  0.63 -  0.42  0.58  0.24  

0.62 -  0.57  0.47  0.84  0.20  1.03  0.26  

4  
0.31  0.47 -  0.15 -  0.57 -  0.32  0.32  0.16  

0.18  0.52 -  0.21 -  0.18 -  0.02  0.54  0.06  

االخطاء 

  القیاسیة

الموسم 

2000  
Gˆii

0.06  

Sˆij  

0.10  

Rˆij

0.12  

الموسم 

2001  
0.24  0.42  0.49  
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  الموسم

  المعالم الوراثیة

  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة    متوسطات المربعات

GCASCARCAe
2gca/
2sca

2gca/
2Rca

2gca2A  2D  aH2.b.sh2n.s2

D-r
a-rh2b.sr

h2
n.s-

r

2001  **1.99  **0.90  **0.32  0.01  0.28  1.61  0.25  0.59  0.88  1.89  0.99  0.36  0.15  0.79  0.46  0.75

2002  *0.78  **1.53  
n.s
0.36

0.24  0.05  1.08  0.07  0.14  1.29  4.36  0.86  0.18  0.06  0.96  0.31  0.31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Rˆij(والعكسیة ) Sˆij(والخاصة ) gˆii(تقدیر تأثیر قابلیة االئتالف العامة ) 9(جدول 

  2000للموسم في قرع الكوسة وزن الثمرة وتبایناتهما والمعلمات الوراثیة لصفة 

  )القیم السفلى(2001والموسم ) القیم العلیا(

2gˆii2Sˆii2Rˆii  4  3  2  1  االباء

1  
16.69  0.52  4.35  15.56  277.01  123.39  197.82  
13.98  2.64  5.73  13.06  194.73  101.79  182.13  

2  
15.5 -  7.10 -  4.64  2.97 -  49.05  8.05  171.44  

15.33-  3.10 -  4.65  3.35 -  8.95  16.48  129.13  

3  
12.33-  1.17  0.99  3.48 -  0.66 -  19.03  209.52  

11.83-  2.33 -  2.35 -  1.60 -  4.86  25.05  184.80  

4  
5.16  11.17-  17.00-  10.48-  108.34  124.26  208.48  

0.33  5.50 -  15.33-  8.52 -  71.91  88.79  127.24  

االخطاء 

  القیاسیة

الموسم 

2000  
gˆii

2.42  

Sˆij  

4.19  

Rˆij

4.84  

الموسم 

2001  
1.65  2.87  3.32  
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  الموسم

  المعالم الوراثیة

  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة    تمتوسطات المربعا

GCASCARCAe
2gca/
2sca

2gca/
2Rca

2gca2A  2D  aH2.b.sh2n.s2

D-r
a-rh2b.sr

h2
n.s-

r

2001  **1172.15  **190.63  **278.0  23.42  0.86  1.12  143.59  287.18  167.21  1.07  0.95  0.61  127.31  0.94  0.96  0.66

2002  **755.20  **184.90  **215.35  10.98  0.54  0.91  93.02  186.06  173.92  1.37  0.97  0.50  102.18  1.04  0.950.62

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Rˆij(والعكسیة ) Sˆij(والخاصة ) gˆii(تقدیر تأثیر قابلیة االئتالف العامة ) 10(جدول 

  2000للموسمفي قرع الكوسة لمعلمات الوراثیة لصفة طول الثمرةوتبایناتهما وا

  )القیم السفلى(2001والموسم ) القیم العلیا(

2gˆii2Sˆii2Rˆii  4  3  2  1  االباء

1  
0.22  0.26 -  0.30  0.42  0.04  0.16  0.14  

0.07 -  0.05  0.05  0.70  0.01 -  0.22  0.11  

2  
0.18 -  0.11  0.08  0.11 -  0.09  0.03  0.15  

0.03  0.32  0.15  0.23 -  0.01  0.01  0.13  

3  
0.37 -  0.53 -  0.76 -  0.60 -  0.57  0.22  0.21  

0.31 -  0.60 -  0.63 -  0.17 -  0.40  0.003-  0.19  

4  
0.39 -  0.13  0.18 -  0.44  0.19  0.27  0.08  

0.48 -  0.05 -  0.12  0.38  0.14  0.25  0.07  

االخطاء 

  القیاسیة

الموسم 

2000  
gˆii

0.1  

Sˆij  

0.17  

Rˆij

0.19  

الموسم 

2001  
0.15  0.27  0.31  

  

  

  

  

  لمعالم الوراثیةا  الموسم
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  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة    متوسطات المربعات

GCASCARCAe
2gca/
2sca

2gca/
2Rca

2gca2A  2D  aH2.b.sh2n.s2

D-r
a-rh2b.sr

h2
n.s-

r

2001  **2.19  **0.31  **0.22  0.04  0.54  2.98  0.27  0.54  0.28  1.01  0.96  0.63  0.09  0.58  0.94  0.81

2002  *1.74  *0.32  *0.23  0.10  0.92  2.99  0.21  0.41  0.22  1.04  0.87  0.56  0.07  0.57  0.83  0.71

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Rˆij(والعكسیة ) Sˆij(والخاصة ) gˆii(تقدیر تأثیر قابلیة االئتالف العامة ) 11(جدول 

  2000للموسمفي قرع الكوسة لمعلمات الوراثیة لصفة قطر الثمرةوتبایناتهما وا

  )القیم السفلى(2001والموسم ) القیم العلیا(

2gˆii2Sˆii2Rˆii  4  3  2  1  االباء

1  
0.15  0.14 -  0.07 -  0.25  0.02  0.04  0.08  

0.12  0.28 -  0.02 -  0.10  0.01  0.04  0.08  

2  
0.37  0.21 -  0.28  0.25 -  0.04  0.08  0.10  

0.39  0.19 -  0.14  0.05  0.03  0.05  0.16  

3  
0.10 -  0.28  0.35  0.15 -  0.13  0.05  0.12  

0.09 -  0.38  0.38  0.12 -  0.14  0.02  0.15  

4  
0.11 -  0.03 -  0.39 -  0.29 -  0.09  0.07  0.08  

0.12 -  0.13 -  0.39 -  0.31 -  0.09  0.01  0.09  

االخطاء 

  القیاسیة

الموسم 

2000  
gˆii

0.03  

Sˆij  

0.06  

Rˆij

0.07  

الموسم 

2001  
0.03  0.05  0.06  

  

  

  

  

  

  الموسم
  المعالم الوراثیة

  الهجن العكسیة  الهجن التبادلیة    متوسطات المربعات
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GCASCARCAe
2gca/
2sca

2gca/
2Rca

2gca2A  2D  aH2.b.sh2n.s2

D-r
a-rh2b.sr

h2
n.s-

r

2001  **0.74  **0.09  **0.13  0.04  1.09  1.50  0.09  0.18  0.08  0.96  0.98  0.68  0.06  0.82  0.93  0.74

2002  **0.76  **0.05  **0.16  0.04  2.09  1.18  0.09  0.19  0.05    0.98  0.79  0.08  0.92  0.98  0.69
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