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 ، سورية.دمشقجامعة  ، كلية الزراعة، علوم البستنة قسم .(3)
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 22/13/2121تاريخ القبول:   11/11/2121االستالم: تاريخ 
:الملخص  

مركز بحوث السوووووووووووووويداء )مح ة بحوث -نفذت التجربة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
، حيث تم تقييم سووس سووالبت ة وية مرباة ااتيا  من 2111و 2112حوط( خالل موسومي الزراعة 

( 112و) P1(104) ،P2(106) ،P3(108) ،P4(113)، P5(116)الب يخ األصوووووووفر و ي 
P6   جينا  فرديا  ناتجا  من التهجين التبادلي الكامل للسوووووالبت السوووووس ضووووومن  31باإلضوووووافة  ل 

( بأربعة مكررات.  هدف تقدير تأثيرات المقدرة RCBDتصووووووووووووميم الق اعات الكاملة العشوووووووووووووا ية )
وحسووووووووووووووات درجة التوريث  .العواموة عل  اب تالف لكول ةت وتوأثيرات المقودرة الواصووووووووووووووة والمتبادلة

لعريضوة لبع  خصوا ا الامار النوعية )سما ة لا الامرة، نسبة المادة الجافة، نسبة الضويقة وا
(. Cالسووووووووووووووكريوات الكليووة والانووا يووة واألحوواديووة في الامرة، محتوف الامووار من الكوواروتينووات وفيتووامين 

ةظهرت النتا ج ةن تباين المقدرتين العامة والواصووووووة عل  اب تالف اتسووووووومس بفرو  معنوية  لكل 
المدروسووووة، مما يدل عل  تحكم العوامل الوراثية اإلضووووارية )الترا مية( والال ضووووافي في الصووووفات 

مقدرة عامة موجبة معنوية ومرغوبة P1(104) وراثة  ذه الصفات، حيث ةظهرت الساللة األ وية 
لصوفة نسبة  P2(106)لصوفة نسوبة السوكريات الكلية في الامار، والسواللة األ وية عل  اب تالف 

لصووووووووووووفات محتوف الامار من الكاروتينات ونسووووووووووووبة P5(116) لجافة، والسوووووووووووواللة األ وية المادة ا
لصوووفتي نسوووبة السوووكريات الكلية والانا ية.  P4(113)السوووكريات الكلية والانا ية، والسووواللة األ وية 

مقدرة خاصووة عل  اب تالف موجبة معنوية لصووفات نسووبة المواد الصوولبة  P2×P4ةظهر الهجين 
لصوفتي نسوبة السووكريات  P2×P3و P1×P6والسوكريات الكلية والانا ية، والهجينان  الكلية الذا بة

لصوووووووووووووفة نسوووووووووووووبة السوووووووووووووكريات األحادية، والهجن  P2×P5و P1×P2الكلية والانا ية، والهجينان 
P3×P5 و P4×P5 وP5×P6  لصوووووفة نسوووووبة السوووووكريات الانا ية كما ةظهرت الهجنP1×P6 

mailto:f.alsafadi@gmail.com
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ف موجبة معنوية مرغوبة لصوفة نسوبة السكريات مقدرة خاصوة عل  اب تال P2×P4و P2×P3و
 P2×P3 و P1×P4لمحتوف الامووار من الكوواروتينووات، والهجينووان  P1×P5األحوواديووة، والهجين 

. وةظهرت ةربعة  جن تأثيرا  عكسووووووووويا  موجبا  معنويا  لصوووووووووفة نسوووووووووبة Cلمحتوف الامار من فيتامين 
عووامووة والووواصوووووووووووووووة عل  اب تالف المووادة الجووافووة، في حين ةظهرت دراسوووووووووووووووة تبوواين المقوودرتين ال

GCA/SCA  سوووي رة الفعل المورثي الال ضوووافي في وراثة جميا الصوووفات السوووابقة.  ينما ةظهرت
درجة  ، ريما سووووووجلسنتا ج الدراسووووووة تقديرات مرتفعة لدرجة التوريث العريضووووووة في كافة الصووووووفات

اد الصلبة الكلية المو بة متوس ا  لصفتي محتوف الامار من الكاروتينات ونسالتوريث الضيقة تقديرا  
 الذا بة.

 الب يخ األصفر، السكريات، المقدرة عل  اب تالف، درجة التوريث.: الكلمات المفتاحية
 :المقدمة

 Cucurbitaceaeةنواع الوضار الصيفية الهامة التابعة للفصيلة القرعية ( ةحد.Cucumis melo Lالب يخ األصفر )عد ي
يتميز الب يخ األصفر  وجود تنوع مورفولوجي كبير بصفات الامار كالحجم، اللون، الشكل، ال عم،  نية و  Cucumisالجنس و 

(، ويزود التباين الوراثي الكبير في صفات  ذا النوع مربي النبات بالموارد الوراثية الغنية (Kirkbride, 1993الامار وتركيبها 
 (. (Muthuselvi et al., 2019والمتنوعة،  هدف دراسة الموارد واإلفادة منها 

 ,.Staub et alتنتشر زراعة الب يخ األصفر بشكل ر يسي في قارتي ةسيا وةفريقيا في المناطق البيئية المدارية وشبه المدارية )
(  كتارا  بإنتاجية قدر ا 33223(، وتشغل مصر المرتبة األول  عربيا  من حيث المساحة المزروعة، والتي  لغس )2004

(،  ا  لغس المساحة المزروعة 2112( كغ/ و، وتأتي سوريا في المرتبة السابعة عربيا  )المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 22222)
 (.2112( كغ/ و )المجموعة اإلحصا ية الزراعية السنوية، 13213(  وكتارا  بإنتاجية مقدار ا )3289) 2112منه لعام 

 ,.Solvalet alوجيدا  للبيتا كاروتين واات محتوف مرتفا من البوتاسيوم Cا  لفيتامين تعتبر ثمار الب يخ األصفر مصدرا   ام
  A، كما  ن ثماره اات اللا البرتقالي تعد غنية جدا  بمحتوا ا من البيتا كاروتين، و ي مضادات ة سدة وطليعة لفيتامين( (2012

(Fleshman et al., 2011)ة كمقاوم برتفاع ضغط الدم ويشكل عالجا ممتازا  لإلمساك . فضال  عن استعمابته ال بية العديد
 .  ,Rashidi and Seyfi)2112ومفيد لمعالجة التهابات الجلد وينقي الدم ويساعد في عالج ةمراض الكلي والنقرس )

رة، عبر تقدير المبك تعد طريقة التهجينات التبادلية  حدف ة م ال را ق التي توصل  ليها علماء الوراثة الكمية بختبار األجيال
( ةول من استودم طريقة التصالبات التبادلية 1192) Tatumو Spraque، ويعد  Combining Abilityمقدرتها عل  اب تالف

ونميز في  ذا الصدد (، Ene et al., 2019قدرة عل  اب تالف والتي تعتبر خ وة  امة في ةي  رنامج تربية )موبمفهوم ال
التي تعد مؤشرا  للفعل المورثي   General Combining Ability (GCA) المقدرة العامة عل  اب تالفنوعين لهذه المقدرة، 
التي Specific Combining Ability (SCA) ، والمقدرة الواصة عل  اب تالف Additive gene actionاإلضافي )الترا مي(
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 Dominance والناتج عن تباين الفعل المورثي السيادي  Non-Additive gene action تعد مؤشرا  للفعل المورثي الال ضافي 
( قي 2119وآخرون ) Abd El-Hadiتوصل و  Sprague ،.(1952و (Epistasis Rojasوتباين الفعل المورثي التفوقي 

ال ضافي ، ةن الفعل المورثي اإلضافي وال.Cucurbita pepo Lتقدير م للمقدرة العامة والواصة عل  اب تالف في قرع الكوسا 
( في دراستهم لمجموعة من 2111وآخرون ) Araújo Barrosلعبا الدور األ بر في توريث  ذه الصفات. كما ةظهرت نتا ج 

السالبت األ وية من الب يخ األصفر و جنها نصف التبادلية، ةن بع  الهجن امتلكس مقدرة خاصة عل  اب تالف لصفة المواد 
( لصفة سما ة الجدار Rochedo × Gold Mine(، والهجين )Gold Mine × Hy Markالصلبة الكلية الذا بة كالهجين )

(  تقييمهم لتسا سالبت من قرع الكوسا و جنها نصف التبادلية ةن الدبلة المعنوية 2111كما توصل معال وآخرون ) اللحمي.
ة الصفات اإلضارية وغير اإلضارية في وراثة كاف العالية لتباين مقدرتي اب تالف العامة والواصة تشير لتأثير العوامل الوراثية

ناتجة عن تصالا سبا سالبت محلية تايالندية وخمسة  1F جينا   32( 1112وآخرون ) Kitroongruangقي م المدروسة. 
موتبر، ةشارت النتا ج ةن المقدرة العامة عل  اب تالف × ةصناف ةمريكية من الب يخ األصفر وفق نمواج التصالا ساللة 

ةحد ة م  Heritabilityلسالبت اآلباء المذكرة كانس ةعل  منها لسالبت األمهات لكل الصفات المدروسة. وتعتبر درجة التوريث 
المؤشرات الوراثية لتقدير الربح الوراثي المحقق، كما ةنه يفيد مربي النبات في تحديد طريقة التربية المناسبة )صبوح وآخرون، 

(،  ضافة  ل  دوره الهام في اختيار ال ريقة المناسبة للتربية وتحسين الصفات الكمية المرغوبة بسيما  اا كان تقديره 2111
، فهو مقياس لتحديد الصلة  ين اآلباء واأل ناء ةي بمعرفة درجة التوريث يمكن تحديد  سهام كل من Allard, 1960)ا  )مرتفع

وتقسم درجة التوريث استنادا  للقيمة الوراثية وقيمة التربية  ل   .Lush, 1943)التركيا الوراثي والبيئي في الشكل المظهري )
في دراستهم لبع  المؤشرات الوراثية  نظام ( 2112وآخرون ) Metwallyظهرت نتا ج ة (.Falconer, 1989عريضة وضيقة )

ةن درجة التوريث بمعنا ا  (Chair Rouge × Ananas El-Dokki) العشا ر السس عند تهجين صنفي الب يخ األصفر
 TopMark × Ananas ين الصنفين )العري   لغس قيمة عالية جدا  لصفة نسبة المواد الصلبة الكلية الذا بة، ةما عند التهجين 

El-Dokki ) تقدير درجة التوريث بمعنا ا العري  مرتفعا  لجميا الصفات المدروسة.فكان 

تهدف  ذه الدراسة لتقدير تأثيرات المقدرة العامة والواصة عل  اإل تالف والتأثير العكسي ودرجة التوريث العريضة والضيقة 
 رامج التربية والتحسين الوراثي وةفضل ال ر  لتحسين  ذه الصفات، وتحديد ة م الهجن  لمعرفة ةفضل اآلباء بستودامها في

 المبشرة إلدخالها في  رامج تقييم موسعة. 
 : البحث وطرائقهمواد 

 المادة النباتية:-1
 األ وية السس جين عكسي( وسالبتها  12 جين و 12 جين ) 31( وعدد ا 1تم زراعة  ذور الهجن التبادلية الكاملة جدول )

تم الحصول عل   ذار الهجن من العام السا ق  P6(112و)P1(104) ،P2(106) ،P3(108) ،P4(113)( ،113) P5و ي 
 بإجراء التهجين التبادلي الكامل للسالبت السس.
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 عكسية )ةسفل الق ر(:التهجينات التبادلية للسالبت األ وية السس المنتقاة الهجن المباشرة )ةعل  الق ر( والهجن ال :1الجدول 
 P1(104) P2(106) P3(108) P4(113) P5(116) P6(118) اآلباء

P1(104)  P1×P2 P1×P3 P1×P4 P1×P5 P1×P6 

P2(106) P2×P1  P2×P3 P2×P4 P2×P5 P2×P6 

P3(108) P3×P1 P3×P2  P3×P4 P3×P5 P3×P6 

P4(113) P4×P1 P4×P2 P4×P3  P4×P5 P4×P6 

P5(116) P5×P1 P5×P2 P5×P3 P5×P4  P5×P6 

P6(118) P6×P1 P6×P2 P6×P3 P6×P4 P6×P5  

 مكان التنفيذ: -2
 .2111-2112تم تنفيذ البحث في مركز بحوث السويداء مح ة بحوث حوط خالل السنوات 

 طريقة العمل: -3
م. في تجربة  1.9الو وط م، وبين  1.2نباتات، المسافة  ين النبات واألخر  11زرع كل تركيا وراثي في خط واحد متضمنا  

تركيبا  وراثيا . قدمس لها كافة عمليات  33 تصميم الق اعات الكاملة العشوا ية بأربعة مكررات بحيث يتضمن المكرر الواحد 
الودمة قبل وبعد الزراعة من ري بالتنقيط وإضافة األسمدة الكيميا ية بحسا توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، كما تم 

 ودام المبيدات الحشرية والف رية في مكافحة المن والبياض الدقيقي.است
ثمار من كل مكرر عند وصولها لمرحلة النضج ابستهال ي ووصول القشرة الوارجية  ل  اللون  2ةخذت القراءات عل  متوسط 

 .(IPGRI, 2003المميز لكل ساللة قبل انفصال الامار بشكل كامل بابعتماد عل  ةسس توصيف الب يخ األصفر )
 الخصائص النوعية للثمار وتضم: -
 سما ة لا الامرة )سم( بإجراء مق ا عرضي للامرة. •
م حت  °21غ من الامار في مجففة عل  حرارة 111 وضا  Sawyer ((1989و Kirkنسبة المادة الجافة %: وقدرت وفق  •

 . ثبات الوزن 
 (.-Italy) – 29192Matestجهاز الرفرا توميتر الرقمينسبة المواد الصلبة الذا بة الكلية %: وقدرت باستودام  •
 Takahashi ( .(1959بحسا نسبة السكريات الكلية واألحادية والانا ية %:  •
 (. (2014وآخرون  Ismail: وقدرت وفق Cالمحتوف من فيتامين  •
، 921ةطوال الموجات  ( عل UK-106المحتوف من الكاروتينات: قيسس ابمتصاصية باستودام جهاز السبيكتروفيتوميتر ) •

 ). Siddappa (1121وBeerh بحسا طريقة  332و 392
 ةجريس جميا  ذه ابختبارات في موبر بحوث البستنة في مح ة بحوث حوط وموبر الموارد ال بيعية.          

 تقدير المؤشرات الوراثية:-4
 :  Combining Abilityالمقدرة على االئتالف  -1
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المتبادلة )العكسية(  SCA))لكل ةت وتأثيرات المقدرة الواصة و(GCA) تم تقدير تأثيرات المقدرة العامة عل  اب تالف 
(، عبر حسات مجموع مربعات Griffing, 1956الموديل األول للباحث ) –عل  اب تالف لكل  جين وفق ال ريقة األول  
 وفق القانون:  DiallelAnalysisRحزمة البيانات  R.3.5.2دام  رنامج المقدرتين العامة والواصة عل  اب تالف باستو

 
 حيث: 

I,j=1,2,3,…..p   K=1,2,3,…r       l=1,2,……c 
P       ،عدد اآلباء =r         ،عدد المكررات =C          ،عدد الهجن =µ ،المتوسط العام = 

gi,gj تأثير المقدرة العامة عل  اب تالف لألت =i  ولالتj، 
Sij تأثير المقدرة الواصة عل  اب تالف للهجين الناتج من األ وين =i,j، 
Rij التأثير العكسي الحاصل من  جراء تهجين عكسي  ين اب وين =i,j، 

eijkl =الو أ التجريبي )ةو التأثير البيئي( الناتج عن المشا دات الفردية فيijkl. 
  CDحسات الفر  المعنوي ومن ةجل تقدير معنوية التأثيرات يتم 

CD = SE X t  
 عل  درجة حرية الو أ، tالجدولية يتم استوراجها من جدول  t حيث
SE  .الو أ القياسي ويحسا من الجذر التربيعي للتباين 

ومن ثم ُقدر تباين المقدرتين العامة والواصة عل  اب تالف لتحديد طبيعة الفعل المورثي المؤثر في الصفات بحسات النسبة 
SCA /GCA ( 1112بحسا Chaudhary, Singh and ) 

 فإاا كان:  
GCA/SCA >1  .فالصفة توضا لتحكم الفعل المورثي اإلضافي 
GCA/SCA <1  المورثي الال ضافي.فالصفة توضا لتحكم الفعل 
GCA/SCA  =1 .فالصفة توضا لتحكم الفعلين المورثيين اإلضافي والال ضافي 

 : Heritabilityدرجة التوريث -2
 ( وفق ابتي:1989) Falconerُقدرت درجتي التوريث بمعنا ا العري  والضيق بحسا 

 

 
BSH       ، درجة التوريث بمعنا ا العري =nsh بمعنا ا الضيق،= درجة التوريث 
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ph2δ  ،التباين المظهري =g   2δ      ،التباين الوراثي =A 2δ.التباين اإلضافي = 
 ( عل  النحو التالي:1122وآخرون )Johnson اعتمدت حدود درجة التوريث العريضة والضيقة بحسا 

 .%31، منوفضة ةقل من %31-31، متوس ة من %31مرتفعة  اا تجاوزت 
ةي ةن تأثير الظروف البيئية في الصفة المدروسة منوف ، ةما  ا  %21التوريث الضيقة مرتفعة  اا تجاوزت تعتبر درجة  ينما 

فدرجة التوريث متوس ة والظروف البيئية تلعا دورا  في تحوير فعل المورثات، وإا كان تقدير ا  %21 ل   21تراوح تقدير ا من 
 المدروسة.فإن للبيئة تأثيرا  كبيرا  في الصفة %21ةقل من 

 النتائج والمناقشة: 
 :تحليل التباين للصفات المدروسة .1

ةن متوسط مربعات ابنحرافات الكلية للمقدرة العامة عل  اب تالف كانس معنوية لجميا  2تشير البيانات الواردة في الجدول 
الصفات عدا صفتي نسبة السكريات األحادية وسما ة لا الامرة، وريما يتعلق بالمقدرة الواصة عل  اب تالف تبين ةن ةنها كانس 

( لصفة المواد الصلبة الذا بة، وما 2112) KaurوLal سة، تتوافق  ذه النتا ج ما ما  ينه معنوية لجميا الصفات المدرو 
Gurav ( لصفة نسبة السكريات الكلية، وما نتا ج 2111وآخرون )Sambhaji (2111لصفتي الكاروتينات وفيتامين )C ينما  ،

لذا بة لصفات نسبة المادة الجافة والمواد الصلبة الكلية ا انس متوسط مربعات ابنحرافات الكلية لتأثير الهجن العكسية معنويا  
، وغير معنوية لبقية الصفات مما يشير  ل  عدم تأثير األت المؤنث في  نتاج الهجن العكسية بالنسبة لهذه الصفات Cوفيتامين 

افي المورثي اإلضافي والال ض وتدل معنوية كل من المقدرة الواصة والعامة عل  اب تالف والهجن العكسية ة مية كال الفعلين
في توريث  ذه الصفات والذي يحدده ةيضا  نسبة المقدرة العامة /الواصة عل  اب تالف، فقد تبين من النتا ج ةن نسبة المقدرة 

لجميا الصفات المدروسة، مما يدل عل  تحكم الفعل المورثي الال ضافي في توريث  ذه  1العامة عل  الواصة ةقل من الو 
( من حيث 2112وآخرون ) Moonنها. اتفقس  ذه النتا ج ما ظا رة قوة الهجين في تحسيل يشيرأل مية استغالات، والصف

تحكم الفعل المورثي غير المضيف في  ذه الصفات وإن طريقة التربية بالتهجين  ي المفيدة لتحسين  ذه الصفات، ولم تتفق ما 
رثي اإلضافي والال ضافي في صفتي نسبة المواد الصلبة الكلية الذا بة ( من حيث تحكم الفعل المو 2112) Kaurو Lal نتا ج

والسكريات الكلية.  ن السبا في اختالف النتا ج  ين الدراسات ترجا بشكل ر يسي  ل  مجموعة اآلباء المستودمة في التجارت، 
 (. (Araújo Barros et al., 2011قديرات باإلضافة  ل  الك فإن التأثير البيئي وطريقة التحليل المتبعة تؤثر ةيضا  عل  الت

 لى االئتالف والتأثير العكسيع SCAوالخاصة  GCAمتوسط مربعات االنحرافات الكلية لتحليل التباين للمقدرة العامة  :2الجدول 
 هجين عكسي(. 11هجين و 11أباء و 6)الثمار النوعية لصفات 

 

المقدرة العامة على 

 االئتالف

المقدرة الخاصة على 

 االئتالف

الهجن 

 العكسية
 الخطأ

GCA/SC

A 

  105 15 15 5 درجة الحرية

 0.126 ***0.284 0.081 سماكة لب الثمرة
0.08

6 
-0.002 

 0.0705 0.37 ***1.12 ***1.29 *1.15 نسبة المادة الجافة
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المواد الصلبة الكلية 

 الذائبة
1.020*** 0.571*** 0.25* 0.14 0.1695 

 0.0555 0.20 0.25 ***0.876 **0.649 السكريات الكلية

 0.0038 0.13 0.19 ***0.390 0.14 السكريات األحادية

 0.0516 0.22 0.16 ***0.781 *0.567 السكريات الثنائية

 0.6547 8.27 11.14 ***31.926 ***194.097 كاروتين

 *C 270.32* 216.76** 187.6فيتامين 
94.3

0 
0.1198 

 ، على التوالي9%5595 و %55و %59معنوية على مستوى ثقة *،**،***: وجود فروق   
 تأثيرات المقدرة العامة والخاصة على االئتالف: .2

مقدرة عامة عل  اب تالف موجبة معنوية لصفات نسبة المواد الصلبة  P5امتالك الساللة األ وية  3ةظهرت النتا ج في الجدول 
لصفتي نسبة السكريات الكلية والانا ية، ريما ةظهرت  P4الكلية الذا بة والسكريات الكلية والانا ية في الامار، والساللة األ وية

نا ية، د الصلبة الكلية الذا بة والسكريات الكلية والامقدرة عامة عل  اب تالف سالبة معنوية لصفات نسبة الموا P6الساللة األ وية 
مصدرا  مانحا   P4و  P5لصفة السكريات الانا ية، حيث تعتبر الساللتان P1لصفة السكريات األحادية و P3والساللة األ وية 

بة المواد الصلبة مقدرة خاصة عل  اب تالف موجبة معنوية لصفات نس P2×P4لنسلها لصفة حالوة الامار. كما ةظهر الهجن 
لصفتي نسبة السكريات الكلية والانا ية، والهجينان  P2×P3و P1×P6الكلية الذا بة والسكريات الكلية والانا ية، والهجينان 

P1×P2 وP2×P5  لصفة نسبة السكريات األحادية، والهجنP3×P5 و P4×P5و P5×P6 لصفة السكريات الانا ية. ومن
وية  ين الهجن العكسية لصفات نسبة السكريات الكلية واألحادية والانا ية،  ينما ةظهر الهجين جهة ةخرف لم يظهر ةي فرو  معن

P6×P3  تأثيرا  عكسيا  موجبا  لصفة السكريات األحادية، والهجينP6×P1  لصفة السكريات الانا ية ةعل  منCDrij ولم ُتظهر ،
( من 2119وآخرون ) Mohammadiافق  ذه النتا ج ما بقية الهجن ةي تأثير عكسي موجا معنوي ألي من الصفات، تتو 

حيث امتالك بع  السالبت األ وية لمقدرة عامة عل  اب تالف موجبة معنوية وامتالك بع  الهجن لمقدرة خاصة عل  
 ( لصفة نسبة السكريات في الامار.2111) Sambhajiاب تالف موجبة معنوية لصفة نسبة المواد الصلبة الكلية، وما 

ةن ةفضل السالبت لمنح نسلها ةعل  نسبة من  9هر نتا ج دراسة تأثيرات المقدرة العامة عل  اب تالف الموضحة في الجدول تظ
والتي ةظهرت مقدرة عامة عل  اب تالف موجبة معنوية P5المادة الجافة ومحتوف الامار من الكاروتينات كانس الساللة األ وية 

لصفة نسبة المادة الجافة. لم تتفق  ذه النتا ج ما  P2، عل  التوالي، والساللة األ وية 2.112و 0.369لهاتين الصفتين  لغس 
Sambhaji (2111 حيث ةظهرت بع  اآلباء في دراستهم مقدرة عامة عل  اب تالف موجبة معنوية لصفة محتوف الامار من )

ة مقدرة عامة عل  اب تالف موجبة معنوية لصفة سما ة لا . وفي الدراسة الحالية لم تظهر ةي من السالبت األ ويCفيتامين 
 .P2×P5في الهجين  1.913الامرة،  ينما ةظهرت ةربعة  جن مقدرة خاصة عل  اب تالف موجبة معنوية  لغ ةعال ا 
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الصلبة الكلية  نسبة الموادلصفاتعلى االئتالف وتأثير الهجن العكسية  SCAوالخاصة  GCAلعامة : تأثيرات المقدرة ا3الجدول 
 الذائبة والسكريات الكلية واألحادية والثنائية.

 
 السكريات الثنائية السكريات األحادية السكريات الكلية المواد الصلبة الكلية الذائبة التراكيب الوراثية

ى 
عل

رة العامة 
المقد

ف
ال

الئت
ا

 

P1(104) -0.104 -0.177 0.084 -0.292** 

P2(106) -0.104 -0.07 0.094 -0.059 

P3(108) 0.227 -0.135 -0.206* 0.037 

P4(113) 0.15 0.285** 0.007 0.170** 

P5(116) 0.313* 0.303** 0.015 0.303** 

P6(118) -0.481** -0.206* 0.006 -0.159* 

CDg 
2020 

2020 

0.257 

0.341 

0.188 

0.249 

0.201 

0.266 

0.128 

0.17 

CDgi-gj 0.05 0.399 0.292 NS 0.199 

ف
ال

الئت
ى ا

عل
صة 

خا
رة ال

المقد
 

P1×P2 0.565 -0.234 0.712** -0.759** 

P1×P3 -0.329 -0.305 0.103 -0.218 

P1×P4 -0.14 0.111 -0.216 0.048 

P1×P5 0.335 0.379 0.241 -0.008 

P1×P6 0.279 0.648** -0.014 0.621** 

P2×P3 0.296 0.620** -0.34 0.801** 

P2×P4 0.835** 1.317** 0.068 1.115** 

P2×P5 0.073 0.39 0.459* -0.026 

P2×P6 -0.558 -0.38 0.297 -0.486** 

P3×P4 0.204 0.12 0.143 -0.022 

P3×P5 0.429 0.265 -0.363 0.431** 

P3×P6 -0.377 -0.141 -0.148 0.001 

P4×P5 -0.444 0.029 -0.408 0.430** 

P4×P6 -0.413 -0.39 0.199 -0.469** 

P5×P6 -0.15 0.074 -0.376 0.33* 

CDsij 
2020 

2020 

0.587 

0.777 

0.43 

0.569 

20400 

20020 

0.293 

0.388 

CDsij-

skl 
0.05 1.128 0.826 0.88 0.563 

سية
ن العك

ج
اله

 

P2×P1 -0.525 -0.449 -0.359 0.044 

P3×P1 -0.288 -0.2 -0.103 -0.021 

P3×P2 0.113 -0.295 0.079 -0.337 

P4×P1 -0.25 -0.117 -0.608* 0.058 

P4×P2 -0.075 -0.115 -0.147 0.029 

P4×P3 0.425 0.235 0.07 0.257 

P5×P1 0.313 0.178 -0.286 0.273 
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P5×P2 -0.975** -0.88** -0.315 -0.341 

P5×P3 -0.238 -0.371 0.104 -0.544** 

P5×P4 -0.038 -0.195 0.03 -0.203 

P6×P1 0.188 0.193 -0.214 0.366* 

P6×P2 0.2 0.369 0.368 0.244 

P6×P3 -0.088 0.46 0.607* -0.132 

P6×P4 -0.05 -0.259 0.353 -0.538** 

P6×P5 0.2 0.192 0.189 0.003 

CDrij 
2020 

2020 

0.691 

0.914 

0.506 

0.669 

0.539 

0.713 

0.345 

0.456 

CDrij-rkl 0.05 0.977 NS NS NS 

 9عل  التوالي %55و %59عل  مستوف ثقةوجود فرو  معنوية *،** 
CDg ،CDsij ،  CDrij.تشير  ل  الفرو  المعنوية لآلباء، الهجن، الهجن العكسية بحد ااتها، عل  التوالي 
CDgi-gj ،CDsij-skl ،CDrij-rkl .تشير  ل  الفرو  المعنوية  ين اآلباء، الهجن، الهجن العكسية، عل  التوالي 

( بامتالك بع  2112وآخرون ) Glala( و2119وآخرون ) Mohammadiتتوافق  ذه النتا ج ما ما توصل  ليه كل من 
 Araújo Barrosالهجن لمقدرة خاصة عل  اب تالف موجبة معنوية لصفة سما ة اللا، ولم تتفق  ذه النتا ج ما ما توصل  ليه 

ومن جهة ةخرف ةظهرت خمسة  جن مقدرة خاصة عل  اب تالف موجبة معنوية لصفة المادة الجافة  لغ  .(2111وآخرون )
مقدرة خاصة عل  اب تالف موجبة معنوية لصفة محتوف  P1×P5.  ينما امتلك الهجين P5×P6ي الهجين ف 1.129ةعال ا 

تأثيرات موجبة معنوية للمقدرة الواصة عل  اب تالف لصفة  P2×P3 و  P1×P4الامار من الكاروتينات، كما امتلك الهجينان
Sambhaji (2111 )، عل  التوالي. تتوافق  ذه النتا ج ما نتا ج 13.211و 13.123والتي  لغس C محتوف الامار من فيتامين 

. وبنفس السيا  كان Cحيث ةظهرت بع  الهجن لمقدرة خاصة عل  اب تالف موجبة معنوية لصفة محتوف الامار من فيتامين 
وموجبا  P6×P4 في الهجين  1.931بعة  جن  لغ ةعال ا التأثير العكسي للهجن موجبا  معنويا  لصفة نسبة المادة الجافة في ةر 

 .1.322 لغ  P5×P3معنويا  لصفة سما ة لا الامرة في الهجين 
نسبة سماكة لب الثمرة و لصفاتعلى االئتالف وتأثير الهجن العكسية  SCAوالخاصة  GCAلعامة : تأثيرات المقدرة ا4الجدول 

 .Cات وفيتامين المادة الجافة ومحتوى الثمار من الكاروتين
 

الثمرة سماكة لب التراكيب الوراثية  Cفيتامين  الكاروتينات المادة الجافة 

ى 
عل

رة العامة 
المقد

ف
ال

الئت
ا

 

P1(104) -0.015 -0.24** -1.678 4.535 

P2(106) 0.152 0.412** -1.284 -8.257** 

P3(108) -0.025 -0.071 -2.998** -0.507 

P4(113) -0.069 -0.224** -0.214 3.639 

P5(116) -0.067 0.369** 8.002** 2.556 

P6(118) 0.023 -0.245** -1.829 -1.965 

CDg 
2020 

2020 

0.160 

0.211 

0.138 

0.182 

1.968 

2.605 

5.785 

7.657 

CDgi-gj 0.05 NS 0.213 3.049 8.962 
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ف
ال

الئت
ى ا

عل
صة 

خا
رة ال

المقد
 

P1×P2 -0.156 -0.748** 3.137 -8.493 

P1×P3 -0.079 -0.105 -1.767 8.632 

P1×P4 0.415* 0.338* -5.405 13.986* 

P1×P5 -0.150 -0.072 4.662* -2.806 

P1×P6 0.110 0.749** 3.896 2.84 

P2×P3 0.379* 0.392* 3.176 16.799* 

P2×P4 0.073 0.053 2.1 8.528 

P2×P5 0.496** -0.088 3.705 5.361 

P2×P6 0.156 -1.547** -0.128 -5.618 

P3×P4 0.063 0.364* 1.892 -23.59** 

P3×P5 0.123 0.826** 0.471 1.486 

P3×P6 0.083 -0.219 -2.471 0.757 

P4×P5 0.429* -1.141** -3.327 -5.035 

P4×P6 -0.398* 0.242 2.216 2.986 

P5×P6 -0.213 0.924** -0.144 -1.806 

CDsij 
2020 

2020 

0.364 

0.482 

0.314 

0.416 

4.488 

5.94 

13.192 

17.461 

CDsij-skl 0.05 0.699 0.604 8.623 25.349 

سية
ن العك

ج
اله

 

P2×P1 -0.325 -0.164 -0.214 -14.625 

P3×P1 -0.075 -0.641** 0 6.5 

P3×P2 -0.075 -0.863** -1.068 3.625 

P4×P1 0.200 -1.070** -3.843 1 

P4×P2 0.050 -0.883** -0.641 -5.25 

P4×P3 -0.038 0.153 1.281 0.375 

P5×P1 -0.063 0.019 -0.349 -5.625 

P5×P2 0.250 0.341 0.214 -6.5 

P5×P3 0.675** -1.025** -3.454 14.625 

P5×P4 0.138 0.68** -4.848 -3.75 

P6×P1 -0.413 0.708** 0.427 -11.75 

P6×P2 0.125 -0.184 -1.922 -19.000* 

P6×P3 0.050 -0.516** 2.562 0.875 

P6×P4 -0.225 1.461** 1.919 13.75 

P6×P5 -0.038 0.846** 3.975 10.875 

CDrij 
2020 

2020 

20420 

20000 

0.37 

0.489 

5.28 

6.989 

15.523 

20.546 

CDrij-rkl 0.05 NS 0.523 NS 21.953 

 9عل  التوالي %55و %59ثقةعل  مستوف وجود فرو  معنوية *،** 
CDg ،CDsij ،  CDrij.تشير  ل  الفرو  المعنوية لآلباء، الهجن، الهجن العكسية بحد ااتها، عل  التوالي 

CDgi-gj ،CDsij-skl ،CDrij-rkl .تشير  ل  الفرو  المعنوية  ين اآلباء، الهجن، الهجن العكسية، عل  التوالي 
 درجة التوريث: .3

(،  ينما %69.749ةن درجة التوريث العريضة لصفة سما ة لا الامرة كانس مرتفعة ) 2الواردة في الجدول ةظهرت النتا ج 
 Shanthi و Reddy(. وكانس  ذه النتا ج منسجمة ما ما توصل  ليه -0.284 انس درجة التوريث الضيقة منوفضة وسالبة )
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( بما يتعلق  درجة 2111وآخرون )Muthuselvi ( لدرجة التوريث العريضة، ولم تتفق  ذه النتا ج ما ما توصل  ليه 2113)
. واتفقس  ذه النتا ج ما %61.681و 86.847التوريث.وكانس درجة التوريث العريضة مرتفعة في بقية الصفات تراوحس  ين 

Muthuselvi ( لجهة درجة التوري2111وآخرون )  ث العريضة المرتفعة. ومن جهة ةخرف  لغس درجة التوريث الضيقة قيما
، عل  %20.515، 49.241) المواد الصلبة الكلية الذا بةمتوس ة لصفتي محتوف الامار من الكاروتينات ومحتوف الامار من 

vashisht (2112 )و Singh( و2112وآخرون ) Metwallyالتوالي(، ومنوفضة لبقية الصفات. اتفقس  ذه النتا ج ما نتا ج 
 .المواد الصلبة الكلية الذا بة درجة التوريث الضيقة المتوس ة لصفة 

 الامار النوعية: لصفات( .n.sh( والضيق ).B.sHتقديرات درجة التوريث بالمعنيين العري  ) :1الجدول 

 الصفات المدروسة          

 المؤشرات الوراثية

سماكة 

لب 

 الثمرة

المادة 

 الجافة

المواد الصلبة 

 الكلية الذائبة

السكريات 

 الكلية

السكريات 

 األحادية

السكريات 

 الثنائية
 Cفيتامين  الكاروتينات

B.s.H 69.749 74.313 81.016 79.488 67.005 73.857 86.847 61.681 

n.s.h -0.284 9.182 20.515 7.946 0.506 6.908 49.241 11.921 

 (. ويمكن القول بأن الصفات التي ةظهرتJohnson et al., 1955التوريث الضيقة العالية ) تعتمد فعالية ابنتوات عل  درجة
 توضا للفعل المورثي اإلضافي ويمر تحسينها عبر ابنتوات باألجيال المبكرة بكفاءة عاليةقيما  مرتفعة لدرجة التوريث الضيقة 

(Reddy and Shanthi 2013 ينما  ،)رثي توضا للفعل المو قيما  منوفضة لدرجة التوريث الضيقة  الصفات التي ةظهرت
 .(Ibrahim, 2012الال ضافي ويمكن تحسينها بالتهجين )

 االستنتاجات والتوصيات:
 انس نسبة تباين المقدرة العامة عل  الواصة ةقل من الواحد بالنسبة لغالبية صفات الدراسة مما يدل عل  رجحان الفعل المورثي  -

 .نهاظا رة قوة الهجين في تحسيل أل مية استغالالك يشير توريث  ذه الصفات، و الال ضافي في
 انس درجة التوريث العريضة مرتفعة لجميا الصفات المدروسة،  ينما كانس درجة التوريث الضيقة متوس ة لصفتي محتوف  -

 تين الصفتين بابنتوات.، مما يشير إلمكانية تحسين  االمواد الصلبة الكلية الذا بةالامار من الكاروتينات و 
امتلك بع  اآلباء لمقدرة عامة موجبة عل  اب تالف، وامتلكس بع  الهجن مقدرة خاصة موجبة عل  اب تالف لصفات الامار  -

 .النوعية لذلك فهي تعتبر  جن واعدة يمكن استودامها في الزراعة بعد استكمال تقييمها  دراستها في حقول موسعة بعدة مناطق
ع  الهجن تأثيرا عكسيا  معنويا  لبع  الصفات مما يشير  ل  ة مية اختيار األت المذكر واألت المؤنث ةثناء عملية امتلكس ب  -

 التهجين.

 المراجع:

قسم  –مديرية اإلحصاء والتو يط -. منشورات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي2112المجموعة اإلحصا ية الزراعية السنوية. 
 .22الجدول  –اإلحصاء 

 259الجدول -72المجلد -الورطوم-. الكتات السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية2112المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 
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Abstract: 

This study was conducted at GCSAR-Swaida research center (Hout 

station) during the season 2018-2019, to evaluate six melon inbred lines 

P1(104) ،P2(106) ،P3(108) ،P4(113) ،P5(116) and P6  )112(and their 30 

F1 hybrids produced by complete diallel mating design, using RCBD with 

four replications. for estimate the general combining ability (GCA) effects 

for each parents, and the specific combining ability (SCA) for hybrids and 

their reciprocal, in addition to evaluate the broad and narrow sense 

heritability for some fruit quality traits of melon (fruit pulp thickness, dry 

matter, total soluble solids, total sugar, monosaccharaides, disaccharides, 

carotenoids, vitamin C).  The variance of GCA and SCA were significant 

for all studied traits, indicating the importance of additive and non-additive 

effects in the inheritance of these traits. The parent P5(116) showed 

positively significant and desirable general combining ability effects for 

the traits of carotenoids and sweetness of the fruits, and the parent P4(113) 

for the traits of the total sugars and disaccharides. The hybrids P1×P6, 

P2×P3 and P2×P4 showed positive specific combining ability effects for 

monosaccharaides, and the hybrids P1×P2 and P2×P5 for total sugars and 

monosaccharaides, and the hybrids P3×P5,P4×P5 and P5×P6 for 

disaccharides, and P1×P5 hybrid for the fruit content of carotenoids, and 

mailto:f.alsafadi@gmail.com
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P1×P4 and P2×P3 hybrids for the fruit content of vitamin C, and four 

hybrids showed positively significant reciprocal effects for dry matter trait. 

The GCA/SCA showed that the non-additive gene action effects controlled 

the inheritance of all studied traits. The Estimates of the broad sense 

heritability was high in all traits. While the narrow sense heritability was 

an intermediate estimate for fruit content of carotenoids and total soluble 

solids.  

Keyword: Combining Ability, Heritability, Melon, total sugar. 


