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قوة الهجين لإلنتاجية البذرية ومكوناتها، صفات البذور وخصائصها النوعية في قرع الكوسا 
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 (.abdmmurie@yahoo.com)*للمراسلة: د. عبدالمحسن خليل مرعي. البريد االلكتروني: 

 22/06/2015تاريخ القبول:    08/04/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص
 2008نفذت الدراسة في محطة بحوث الطيبة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية، خالل موسمين زراعيين 

، لدراسة صفات الثمار الناضجة، اإلنتاجية البذرية 36باستخدام تسع سالالت من قرع الكوسا وهجنها نصف التبادلية  2009و
لنوعية، بهدف تقدير قوة الهجين لتحديد أفضل الهجن المتفوقة الستثمارها في مجال اإلنتاج ومكوناتها، صفات البذور وخصائصها ا

الزراعي. استعمل تصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثة مكررات. تشير نتائج الدراسة أن معظم الهجن سجلت قوة هجين 
%، وقياسًا 141.06% إلى 2.92قياسًا لمتوسط األبوين منموجبة ومرغوبة عالية المعنوية في أغلب الصفات المدروسة، تراوحت 

( بقيم مرتفعة لصفة إنتاجية النبات 5x6 ،4x7 ،4x6%(%. تميزت الهجن )134.83%( % إلى ) 0.19لألب األفضل من )
%، 16.80%، 14.06بذرة ) 100%(، وبقيم معتدلة لصفة وزن 77.23%،89.48%،102.74البذرية قياسًا لألب األفضل )

( مبشرًة 5x6 ،4x7 ،4x6على التوالي، وتعد الهجن ) %(5.44%، 8.90%،7.48%(، ومحتوى البذور من الدهون )19.63
 .Eالستثمارها في اإلنتاج البذري ألغراض التغذية، ورفد الصناعات الطبية بالمادة الخام الستخراج فيتامين 

 لبذرية ومكوناتها، صفات البذور، خصائص نوعية.: قرع الكوسا، قوة الهجين، اإلنتاجية االكلمات المفتاحية

 :المقدمة
-Cucurbita. Spp (Robinson and Decker أحود أهوم محاصويل الجون  ،.Cucurbita pepo Lيعد محصوول قورع الكوسوا

Walters, 1997)تعتبور منواطق المكسويل المووطن األصولي لهوذا النووع . (Lira, 1995)ويعتبور قورع الكوسوا ، C. pepo  أكثور
(، إذ تتمتوع مجموعوات األصوناف البسوتانية لقورع الكوسوا بغهميوة غذائيوة (Paris and Cohen, 2000 أنواع المملكة النباتيوة تنوعواً 

-40كبيوورة، سووواًث لثمارهووا البسووتانية أم لبووذورها الناضووجة، التووي تمتوواز بغناهووا بالوودهون والبووروتين، وتتووراو  نسووبة الوودهون فيهمووا بووين 
%، كموا يتمتوع الزيوت بصوفات نوعيوة 35-30(، ونسوبة البوروتين بوين François et al., 2006) 51.0%حتوى% وقود تصول 45

من إجموالي األحمواض  %82.2 هامة لغناه باألحماض الدهنية غير المشبعة السيما حامض األوليل واللينوليل اللذان يشكالن نحو
(، فضواًل Murkovicet al., 2004) ي أغوراض التغذيوة المتنوعوةفو Oil pumpkinة في الزيت لذا شاع استخدام زيت القرع الدهني  

 ,Tocopherols ((Fursa and Filov, 1982; Kamal-Eldin and Anderssonعون غنواه الواضوم بمضوادات األكسودة 
(. فضاًل على ذلل Esquinas-Alcazar and Gulick, 1983)الخضار . تستهلل البذور أيضًا محمصًة أو مطهية مع 1997

تعووود مووون  Phytosterolsة كمضوووادات أكسووودة هاموووة، كموووا أن ة الطبي وووذات األهمي ووو Tocopherolsهوووا تعووود مووون أغنوووى مصوووادرفإن
وتقليوول اإلصووابة بووبعض  ،ائيووة الهامووة األخوورى للبووذور ذات الفعاليووة الطبيووة فووي خفووض مسووتوى الكولسووترول فووي الوودميالمكونووات الكيم

 (. Phillips et al., 2005أنماط السرطان )
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اسووتثمار ظوواهرة قوووة الهجووين فووي محاصوويل الفصوويلة القرعيووة فووي زيووادة إنتاجيووة وحوودة إلووى أهميووة  Devarrewaere, (1995ه )نووو 
اتووت هووذه الهجوون تشووغل نسووبة كبيوورة موون األراضووي الزراعيووة المخصصووة لتلوول إذ بالمسوواحة، وتحسووين نوعيووة المنتجووات بشووكل كبيوور، 

 ,.Metwally et al خلصوت الدراسوة التوي أجراهوا، %( في اليابوان 95-83ما نسبته )الزراعات في العديد من بلدان العالم لتبلغ 
باسوتخدام خمو  سوالالت مربواة داخليوًا، وهجنهوا نصوف ( C. pepo) لإلنتاجيوة البذريوة وبعوض مكوناتهوا فوي قورع الكوسوا (1988)

%( لصوفات عودد الثموار الناضوجة  105.4( و)%12.1ة قياسًا لمتوسوط األبووين تراوحوت بوين )التبادلية، بتسجيل قوة هجين معنوي  
 لألب األفضل. في حين كانت ظاهرية قياساً  ،بذرة 100وزن و على النبات، متوسط طول وقطر ووزن الثمرة الناضجة 

 .C.moschata L هجينوًا فرديوًا مون قورع 28فوي  األفضولقووة الهجوين بالنسوبة لوألب  Mohanty and Mishra, (1999) در 
%( لكول مون صوفة عودد الثموار 18.5%،150.0بواث، وبلغوت قويم قووة الهجوين المقودرة )آنتجت عن التهجين نصف التبادلي لثمانيوة 

نتاجي    ة النبات الواحد على التوالي.للنبات وا 
موون قوورع الماكسوويما العسوولي  Waltham Butternut بتهجووين الصوونف  Garza-Ortega et al., (2002)كمووا توصوول

Cucurbita maxima L.  ،مووع مجموعووة موون السووالالت المربوواة داخليووًا، إلووى أن الهجوون الناتجووة كانووت أبكوور نضووجًا موون أبويهووا
  .بمحتوى ثمارها العالي من المواد الصلبة الذائبة الكلية ومتميزةً 

أظهرت نتائج دراسته ذات البذور العارية وسالالتها األبوية،  .C. pepo Lهجينين من قرع الكوسا   ,Cui and Loy(2002) قيم
عوودم وجووود فووروق معنويووة لصووفة عوودد الثمووار بالقطعووة التجريبيووة بووين الهجوون وسووالالتها األبويووة، إال أن كووال الهجينووين تفوقووا بحجووم 

 ثمارهما وعدد بذور الثمرة الواحدة.
الهجووين قياسووًا لووألب  قوويم قوووة إلووى ارتفوواع Mohanty and Prusti, (2002) وفووي دراسووة لقوووة الهجووين فووي القوورع العسوولي أشووار

نتاجية النبات على التوالي. وذلل لصفات %(188.7%، 142.9) فضل األ  عدد الثمار وا 
ألربعوة عشور هجينوًا فرديوًا ناتجوة  .C.pepo L بدراسوة قووة الهجوين فوي قورع الكوسوا Ahmed et al., (2003) فوي السوودان قوام
%( إلوووى  16.1مووون ) تقووووة الهجوووين لطوووول المبووويض تراوحوووأن دراسوووة  مختبووور قياسوووًا لمتوسوووط األبووووين، أظهووورت ال× بنظوووام سووواللة 

 %(. 260.4%( إلى ) 52.6من ) تراوحت %( ولعدد الثمار على النبات25.1)
بغن معدالت قوة الهجين المتحصل عليها مقارنًة بمتوسط األبوين، كانت معنوية ومرغوبة في أغلب   ,Sadek(2003) كما أوضم

 .%( ألغلب الهجن المختبرة من قرع الكوسا101.51%( و)5.59الصفات المدروسة، وتراوحت قيمها بين )
يل انتشوارًا فوي العوالم، إذ بلغوت المسواحات يعد كل من قرع الكوسا ونووعي قورع الموسوكاتا والقورع الكبيور العسولي، مون أوسوع المحاصو

بهودف اسوتخراج زيوت  C.pepo subsp. Var. Styriacaمون الصونف  Austriaهكتوارًا فوي  12500المخصصة إلنتواج البوذور 
/ 3549/  2012لعوام  محليواً  بلغوت المسواحة المزروعوة مون الكوسوا(.  و Fruhwirth and Hermetter, 2008بذوره ) القرع من
األمووور الوووذي يعوووزز ضووورورة االسوووتفادة مووون ، (2012، وزارة الزراعوووة واإلصوووال  الزراعوووي) كغ/هكتوووار 17641بغلوووة مقووودارها هكتووارًا 

المصووادر الوراثيووة الوطنيووة، وتلوول المدخلووة منهووا فووي بوورامج التحسووين الوووراثي لمحصووول الكوسووا، باسووتثمار ظوواهرة قوووة الهجووين إلنتوواج 
ومتحملوة لإلجهوادات المختلفوة، تلبوي حاجوة  ،ومتغقلموة موع الظوروف البيئيوة المحليوة ،عاليوةهجن عالية اإلنتاجية ذات صفات نوعية 

فضووواًل عووون أهميتهوووا فوووي الموووزارع مووون جهوووة، وتهيوووال المنووواء المالئوووم لالكتفووواث الوووذاتي مووون هوووذه البوووذور لالسوووتخدام البوووذري الغوووذائي، 
ى:  لوووذا، المختلفووة الصووناعات الطبيوووة لوو إ ق  يووو لبحووث لتحق ذا ا دف هووو اسوووة ظوواهرة قووووة الهجووين فوووي الجيوول األول قياسوووًا در  -1يهوو

 .لمتوسط األبوين واألب األعلى
 .باالعتماد على قوة الهجين تحديد أفضل الهجن المبشرة إنتاجياً  -2

 مواد البحث وطرائقه: 
للبحووووث العلميوووة تضووومنت تسوووع سوووالالت أبويوووة مربووواة ذاتيوووًا مووون قووورع الكوسوووا والمسوووتنبطة فوووي الهيئوووة العاموووة  الماااادة النباتياااة:

صوفاتها الخضورية  ، والمتباينوة فوي(IL1،IL2 ،IL3 ،IL4 ،IL5 ،IL6 ،IL7 ،IL8 ،IL9) والتي حملت الرموز /سورية، الزراعية
 والثمرية والبذرية.
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والمتميووزة  /سووورية،: نفووذت الدراسووة فووي محطووة بحوووث الطيبووة التابعووة للهيئووة العامووة للبحوووث العلميووة الزراعيةموقاات تنفيااذ الدراسااة
( وفقيورة بالموادة العضووية واتزوت الكلوي، قليلوة ph=7.89) بمناء بارد شتاًث وحار صيفًا، تمتاز تربة الموقع بغنها رملية قاعديوة

 الملوحة ذات محتوى مرتفع من كربونات الكالسيوم وجيد من عنصري الفوسفور والبوتا . 
بعوود  /أبريلفووي النصووف الثوواني موون شووهر نيسووان 2008/2009و 2007/2008نفووذت الدراسووة خووالل موسوومي  موسااا الزراعااة:

نباتوًا لكول سواللة أبويوة تحوت أنفواق  15تضومن الموسوم األول زراعوة السوالالت األبويوة بواقوع  حيوثزوال خطر الصقيع الربيعي، 
لتربية الذاتية بوذات للحصول على بذور الجيل األول، كما طبقت ا n(n-1)/2شبكية لتهجينها وفق نظام التهجين نصف التبادلي

الوقووت إلكثووار بووذور السووالالت األبويووة، بينمووا شوومل الموسووم الثوواني تقيوويم سووتة وثالثووين هجينووًا وسووالالتها األبويووة التسووعة، ضوومن 
و تجربة بتصميم القطاعوات العشووائية الكاملوة بثالثوة مكوررات، ص الخطوين حيوث تضومنت كول قطعوة تجريبيوة ثالثوة خطووط، خص 

سوم بوين  140نباتوات مون كول طوراز وراثوي بفاصول  10األبووين والخوط الوسوطي الثالوث للهجوين الفوردي بواقوع  الطرفيين لسواللتي
م للتجربة كافة عمليات الخدمة قبل الزراعة وبعودها وفوق تعليموات وزارة الزراعوة سم بين النباتات، وقد   80خطوط الري بالتنقيط و

 لة النضج البيولوجي. في خدمة محصول قرع الكوسا حتى وصول الثمار لمرح
توم خوالل الدراسووة رفوع قوراثات الثمووار الناضوجة للنباتووات الخمسوة الوسوطية موون كول طووراز وراثوي، باالعتمواد علووى أسو  توصوويف 

 التي شملت:  (IPGRI, 1983)القرعيات الموضوعة من قبل المعهد الدولي لألصول الوراثية النباتية 
 رة ابتداًث من أسفل حاملها الثمري مباشرًة وحتى نهاية طرفها الزهري.طول الثمرة الناضجة )سم(: قي  طول الثم 
 .وزن الثمرة الناضجة )كغ(: وزنت الثمار الناضجة مباشرة بعد قطافها 
  عوودد الثمووار الناضووجة علووى النبووات: تووم احتسوواب عوودد الثمووار الناضووجة عنوود القطفووة األولووى الرئيسووة، وأهملووت الثمووار

 نضجها. والمتغخرة فيالصغيرة 
 عدد بذور الثمرة الواحدة. 
 )وزن بذور الثمرة الواحدة )غ. 
 حسوبت مون حاصول جوداث متوسوط وزن بوذور الثمورة الواحودة مضوروبًا بعودد الثموار )غ( إنتاجية النبات الواحود البذريوة :

 الناضجة على النبات.
  الغرفة.بذرة بعد تجفيفها بدرجة حرارة  100ر بمتوسط وزن بذرة )غ(: قد   100وزن 
 بذور في لكل ثمرة.  10ر كمتوسط لطولقد   (:طول البذرة )مم 
 :)بذور في كل ثمرة. 10ر كمتوسط لعرض قد   عرض البذرة)مم 
   ثوم فوي مجفوف  نبورسوالال مون دة الووزن ووضوعها فوي بوتقوةدت بغخوذ عينوة بذريوة محود  نسبة األموال  المعدنيوة %: حود

درت ة مئويووة لموودة أربووع سوواعات أي حتووى انتهوواث عمليووة الترميوود وق وودرجوو 550وموون ثووم فووي المرموودة علووى درجووة حوورارة 
 (. Joslyn, 1970)نسبة الرماد التي تعادل األمال  المعدنية حسب 

 :% رت الووودهون بطريقوووة االسوووتخالص قووود   نسوووبة الووودهون الرطبوووةSoxhlet  باسوووتخدام جهووواز سوكسووويتك  باسوووتعمال
 المذيب العضوي إيثر البترول. 

 زوت الكلووي أواًل باسووتخدام رت نسووبة البووروتين الكلووي بحسوواب نسووبة ات%: قوود   نسووبة البروتينوواتAuto Analyzer 
Spectrophotometer  ماركةSkalar  في احتسواب نسوبة البروتينوات%  6.26ومن ثم تم استخدم معامل التحويل

 في لب البذور.
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 التحليل اإلحصائي:
لتقودير قووة الهجوين وفوق موا  Excel.و Mstat-cباسوتخدام برنوامجي اإلحصواث التحليل اإلحصائي ومعالجة البيانات المرفوعوة أجري
 يلي: 

  بالنسبة لمتوسط األبوينMid Parent Heterosis: 
 100  ×H(MP)=[(F1-MP)/MP] بحسب (Arnel and Miranda, 1981). 
 بالنسبة لألب األفضل  Better Parent Heterosis 
 100×H(BP)= [(F1-HP)/HP]  (Arnel and Miranda, 1981) 
  باختبارتم تقدير الداللة اإلحصائية لقوة الهجين L.S.D (Steel and Torrie, 1980) 

 :النتائج والمناقشة
 النتائج: 

معنويوة وعاليوة  موجبوةقيموًا  توعشورين هجينوًا امتلكوثموان   أن( 1) توضوم النتوائج الوواردة فوي الجودول: )ماا( الناضاجة طول الثمرة
%(، أموا قويم قووة الهجوين الموجبوة قياسوًا 22.15( أعلوى القويم )3×7قياسوًا لمتوسوط األبووين، وسوجل الهجوين ) قوة هجوينالمعنوية ل

سجلت سبعة ( على التوالي، و 7×9%( عند الهجين ) (17.94( إلى 1×2%( عند الهجين ) 0.19لألب األفضل فتراوحت من )
 . المعنوية هجن قوة هجين عالية

عاليوة المعنويوة قووة هجوين موجبوة  ت( إلوى أن ثالثوة وعشورين هجينوًا امتلكو1تشوير معطيوات الجودول ) :)كغ( وزن الثمرة الناضجة
(، بينمووا بلغووت 3X9%( عنوود الهجووين )53.51( و)4X7%( عنوود الهجووين )15.70بووين ) هووا قياسووًا لمتوسووط األبوووين، تراوحووت قيم

حازت على قوة هجن موجبة  عشرة هجن( من أصل x62%( عند الهجين )40.20القيم لقوة الهجين قياسًا لألب األفضل ) أعلى
 .المعنوية عاليةمعنوية و 

إذ تراوحت قيم قووة  األبوين،لمتوسط  عالية المعنوية قياساً  سبعة هجن قوة هجين موجبةسجلت  :عدد الثمار الناضجة على النبات
(، أموا بالنسوبة لقووة الهجوين قياسوًا لوألب 4X9عند الهجين ) %( 50.00( إلى )6X9%( عند الهجين )22.22الهجين فيها من )

 والمرغوبوة وعاليوة المعنويوة موجبةالهجين  ت أعلى قيم قوة( سجل4X9 ،2X7 ،4X7 ،4X8األفضل فيالحظ أن الهجن األربعة )
 .(2جدول التوالي )ال %(على37.50، %37.50، 37.50%، %50.00)

( تمتوع غالبيوة 2تعود أحود مكونوات اإلنتاجيوة البذريوة الهاموة، وتبودي لنوا النتوائج الموضوحة فوي الجودول ): عدد بذور الثمارة الواحادة
الهجووين فيهووا موون تراوحووت قوووة إذ قياسووًا لمتوسووط األبوووين،  مرغوبووة معنويووة وعاليووة المعنويووة  الهجوون المدروسووة بقوووة هجووين موجبووة

(، وبالنسووبة لقوووة الهجووين لووألب األفضوول، فووإن ثمانيووة 3×6%( عنوود الهجووين )135.83( إلووى )1×4%( عنوود الهجووين ) 10.13)
%( عنود الهجووين (121.05العاليووة، والتوي بلغوت أقصووى قيمهوا  الموجبووة والمرغوبوة بمعنويتهوا الهجوين عشور هجينوًا اتسومت قوويم قووة

(3X6 تواله الهجوين )2X6)(، ممووا يودل علوى كفواثة اختيوار السووالالت األبويوة إلنتواج هجون جيودة تتمتووع 57.42%قيموة قودرها )( ب
 بقيم قوة هجين مرتفعة لصفة عدد بذور الثمرة الواحدة.

خر من مكونات اإلنتاجية البذرية، والذي اتسم بسولول مماثول إلوى حود ًا آهام اً مكونتعد هذه الصفة  :)غ( وزن بذور الثمرة الواحدة
(، فووإن كافووة الهجوون 5X9(، إذ أنووه باسووتثناث الهجووين )3بعيوود مووع صووفة عوودد بووذور الثموورة الواحوودة، كمووا تبووديها معطيووات الجوودول )

%( فوي سوتة هجون 100بقيمها المرتفعة عتبة ) إذ تجاوزتقياسًا لمتوسط األبوين، عالية المعنوية سجلت قوة هجين موجبة مرغوبة 
العاليووة، قياسووًا لووألب  المعنويووة%(، وتراوحووت قوويم قوووة الهجووين الموجبووة والمرغوبووة ذات 141.06( بغعالهووا )3X6تميووز الهجووين )و 

 (. 3X6%( عند الهجين )134.83( إلى )2X4%( عند الهجين )12.90األفضل في واحد  وثالثين هجينًا من )
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، إال أن محصولتها النهائيوة، ة بشوكل واضومالبيئيوتتغثر صفة اإلنتاجية البذرية كصفة مركبوة بالعوامول  :ة )غ(يإنتاجية النبات البذر 
قياسووًا لمتوسووط  قوود سووجلت  ( أن سووبعة وعشوورون هجينوواً 3تتبووع لمكونووات اإلنتاجيووة البذريووة الرئيسووة كافووًة، وتظهوور نتووائج الجوودول )

%( عنوود 25.78( وأدناهوا )4X7%( عنود الهجوين )108.82بلغوت أعالهوا ) ومرغوبوة عاليوة المعنويوة، األبووين قووة هجوين موجبوة
تراوحت إذ األفضل ب قياسًا لألمرغوبة معنوية وعالية المعنوية (، فيما حقق ستة وعشرون هجينًا قوة هجين موجبة 8X9الهجين )
تبووواين التركيوووب الووووراثي للسوووالالت  ( معوووززًة 5×6%( عنووود الهجوووين )102.74(، و)1X3%( عنووود الهجوووين )21.63) بوووينقيمهوووا 

 األبوية. 
علوى هوذه الصوفة، وتشوير نتوائج  اعتمواداً تتحدد عادًة نوعية البذور ونسبة امتالئها ونوعية مدخراتها الغذائيوة : )غ( بذرة 100 وزن

قووة هجوين قياسوًا سجلت قيمًا موجبة مرغوبة معنوية وعاليوة المعنويوة ل(، أن ستة وعشرون هجينًا 4في الجدول ) الموضحةالدراسة 
%(. 9.73( أدناهوا )3X9(، فيما سوجل الهجوين )5X7%( عند الهجين )57.23ين )قيم قوة الهج وبلغت أعلىلمتوسط األبوين، 

( أعلوى تلول 5X7وسجل الهجوين )معنوية وعالية المعنوية امتاز واحُد وعشرون هجينًا بقيم موجبة ومرغوبة قياسًا باألب األفضل و 
 %(.46.00القيم )
قياسًا لمتوسط األبوين  والعالية المعنوية ( تدني قيم قوة الهجين الموجبة والمرغوبة4تظهر معطيات الجدول ) :)ما( البذرة طول

عالية  مرغوبة فيما حازت تسعة هجن على قوة هجين موجبة %( في سبعة عشر هجينًا،13.17%( و)4.23التي تراوحت بين )
)الجدول  %(10.57)تلل القيم غعلى ب( 7X8الهجين )وامتاز لألب األفضل، نتجت عن تغثير السيادة الفائقة،  المعنوية بالنسبة

4) . 
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 )كغ(. ووزن الثمرة الناضجة)ما( قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي طول الثمرة الناضجة  )%( قوة الهجين .1الجدول 

 الهجين الفردي
 )كغ( وزن الثمرة الناضجة )مم( طول الثمرة الناضجة

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 14.41** 0.19 51.39** 28.73** 

1X3 21.78** 7.98* 50.21** 33.99** 

1X4 4.98 0.46 5.004 0.43 

1X5 9.43* 3.48 30.25** 12.84 

1X6 -6.34 -17.20** 13.65 -6.12 

1X7 10.88** 9.58* 45.65** 34.71** 

1X8 2.04 0.36 -13.93 -19.72* 

1X9 12.67** 12.39** 31.21** 22.38* 

2X3 6.90* 5.39 17.78** 11.51 

2X4 12.03** 2.08 27.05** 12.28 

2X5 11.59** 2.84 34.86** 31.91** 

2X6 16.67** 15.41** 45.24** 40.20** 

2X7 11.65** -1.23 1.68 -7.24 

2X8 10.11** -2.17 28.06** 2.85 

2X9 13.52** -0.38 20.00** -3.62 

3X4 9.91** 1.46 22.90** 14.23 

3X5 21.15** 13.13** 41.20** 36.58** 

3X6 -2.96 -3.29 -12.089 -19.49** 

3X7 22.15** 9.44** 40.78** 35.34** 

3X8 14.38** 2.92 23.25** 3.44 

3X9 15.82** 2.92 53.51** 28.83** 

4X5 5.56 4.26 5.34 5.05-  

4X6 0.79 -7.25* -5.00 -18.57** 

4X7 11.88** 8.28 15.70* 11.70 

4X8 -5.67 -8.28 0.56 -10.00 

4X9 10.01* 5.52 23.54** 10.57 

5X6 7.42* 0.00 0.00 -5.51 

5X7 16.06** 10.99** 6.40 -0.92 

5X8 10.74** 6.39 4.56 -14.56* 

5X9 12.24** 6.39 2.74 -16.06* 

6X7 8.71* -2.90 -18.36** -27.86** 

6X8 3.07 -7.54* 26.94** -0.71 

6X9 9.60** -2.90 39.47** 9.08 

7X8 13.45** 12.90** 21.69* 5.59 

7X9 19.03** 17.94** 26.13** 9.44 

8X9 8.82* 7.30 27.31** 27.31* 

 %1مستوى ثقة  عند عالية المعنوية**  %5مستوى ثقة  عند معنوية *
HMP الهجين قياسًا لمتوسط األبوين: قوة : HBPقوة الهجين قياسًا لألب األفضل 
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 .الواحدة قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي عدد الثمار الناضجة على النبات وعدد بذور الثمرة )%( قوة الهجين .2الجدول 

 الهجين الفردي
 الواحدة عدد بذور الثمرة الناضجة على النبات عدد الثمار

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 -6.67 -12.50 49.91** 39.40** 

1X3 -12.50* -12.50 62.86** 20.90** 

1X4 -12.50* -12.50 10.13* 2.25 

1X5 -6.67 -12.50 7.07 -1.34 

1X6 -11.11* -20.00** 58.96** 23.53** 

1X7 0.00 0.00 21.29** 16.21** 

1X8 0.00 0.00 11.92* 7.29 

1X9 0.00 0.00 -0.14 -7.02 

2X3 6.67 0.00 58.76** 24.13** 

2X4 -6.67 -12.50 23.24** 7.03 

2X5 -42.86** -42.86** 23.12** 6.17 

2X6 -5.88 -20.00** 91.45** 57.42** 

2X7 46.67** 37.50** 46.51** 42.01** 

2X8 -33.33** -37.50** 35.17** 20.90** 

2X9 -6.67 -12.50 2.18 -11.03* 

3X4 0.000 0.00 51.86** 7.48 

3X5 -6.67 -12.50 41.09** -0.63 

3X6 -11.11* -20.00** 135.83** 121.05** 

3X7 -12.50* -12.50 72.88** 32.17** 

3X8 -12.50* -12.50 69.75** 22.62** 

3X9 0.00 0.00 70.92** 21.19** 

4X5 6.67 0.00 14.56** 13.61** 

4X6 22.22** 10.00 44.43** 6.51 

4X7 37.50** 37.50** 39.64** 24.64** 

4X8 37.50** 37.50** 25.64** 21.51** 

4X9 50.00** 50.00** 0.80 0.48 

5X6 29.41** 10.00 41.50** 3.80 

5X7 6.67 0.00 37.60** 21.92** 

5X8 6.67 0.00 13.06** 8.47 

5X9 6.67 0.00 -11.02** -12.03* 

6X7 -11.11* -20.00** 57.56** 26.43** 

6X8 -11.11* -20.00** 40.20** 5.74 

6X9 22.22** 10.00 32.67** -1.96 

7X8 -12.50* -12.50 39.24** 28.13** 

7X9 0.00 0.00 13.42** 1.51 

8X9 0.00 0.00 2.64 -0.43 

 %1مستوى ثقة  عند عالية المعنوية**  %5مستوى ثقة  عند معنوية*
HMP: قوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين : HBP قوة الهجين قياسًا لألب األفضل 

قياسووًا لمتوسووط األبوووين تراوحووت قيمهووا بووين مرغوبووة عاليووة المعنويووة  قوووة هجووين موجبووةامتلكووت سووبعة هجوون  البااذرة )مااا(: عاار 
لقوووة الهجووين الموجبووة قوويم  قوود سووجلت أعلووى ( 1X7 ،7X9،4X9وقياسووًا لووألب األفضوول فووإن الهجوون )%(، 10.54%( و)7.79)

قووووة الهجوووين فيهووا لتوووغثير السووويادة  حيوووث تعووود، %(علوووى التوووالي8.47%، 8.63، % 9.02المرغوبووة المعنويوووة وعاليووة المعنويوووة ) 
 .الفائقة
( أنوه قياسوًا 5تعد خاصية هامة لمكونات البذور النوعية، وتشير نتوائج دراسوتنا الوواردة فوي الجودول ) :)%( األمالح المعدنية نسبة

( أعلووووى القوووويم 2X3، وحقووووق الهجووووين )المعنويووووة لمتوسووووط األبوووووين فووووإن خمسووووة هجوووون امتووووازت بقوووووة هجووووين موجبووووة مرغوبووووة عاليووووة
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%(، في حوين نتجوت 15.43أخيرًا بقيمة وقدرها ) (2X7%( وحل الهجين )24.85( في ذلل )2X4%(، تاله الهجين )29.78)
تجوواوزت حوودود األب األفضوول فووي  عاليووة المعنويووة خمسووة هجوون عوون ظوواهرة السوويادة الفائقووة، بامتالكهووا قوووة هجووين موجبووة ومرغوبووة

 %( عنووود25.26( إلوووى )2X7عنووود الهجوووين ) %(13.66تراوحوووت قووويم قووووة الهجوووين الموجبوووة فيهوووا مووون )إذ الجيووول األول الهجوووين، 
 (.2X3الهجين )

نتاجية النبات البذري )غ( قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي وزن بذور الثمرة الواحدة )%( قوة الهجين .3الجدول   )غ(. وا 

 الهجين الفردي
 إنتاجية النبات البذري )غ( الواحدة )غ(وزن بذور الثمرة 

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 31.92** 20.44** 7.21 -7.17 

1X3 97.59** 51.80** 38.02** 21.63* 

1X4 24.60** 20.61** 3.94 2.88 

1X5 19.56** 11.66 5.96 -10.26 

1X6 86.02** 40.33** 41.02** 21.88* 

1X7 66.77** 49.03** 51.98** 36.64** 

1X8 44.85** 36.54** 38.20** 25.19* 

1X9 19.09** 11.04 14.29 11.04 

2X3 67.96** 38.52** 40.43** 37.60** 

2X4 27.34** 12.90* 13.10 -1.21 

2X5 42.22** 38.81** -37.41** -39.03** 

2X6 96.54** 58.79** 36.84** 36.54** 

2X7 55.85** 52.18** 106.95** 98.34** 

2X8 39.46** 34.80** -26.09* -29.73* 

2X9 14.79* -1.60 2.52 -13.36 

3X4 108.18** 56.36** 72.93** 53.77** 

3X5 119.76** 77.83** 64.59** 57.17** 

3X6 141.06** 134.83** 54.95** 51.50** 

3X7 130.75** 94.01** 53.80** 50.36** 

3X8 80.35** 44.83** 31.57** 27.59* 

3X9 90.06** 39.12** 57.19** 35.12** 

4X5 35.02** 22.34** 43.23** 22.34* 

4X6 73.96** 28.40** 103.28** 77.23** 

4X7 66.50** 44.59** 108.82** 89.48** 

4X8 40.63** 28.57** 93.13** 76.58** 

4X9 17.76** 13.28* 76.63** 69.92** 

5X6 89.25** 50.11** 107.69** 102.74** 

5X7 58.30** 50.96** 61.00** 50.47** 

5X8 41.953** 40.54** 51.55** 40.54** 

5X9 -8.41 -19.84** -3.09 -19.84* 

6X7 105.43** 69.10** 59.88** 52.91** 

6X8 103.45** 60.19** 62.22** 53.92** 

6X9 56.89** 12.96* 83.97** 55.20** 

7X8 70.24** 60.82** 41.99** 40.80** 

7X9 53.93** 29.36** 47.60** 29.36** 

8X9 25.78** 11.04 25.78** 11.04 

 %1مستوى ثقة  عند عالية المعنوية**  %5مستوى ثقة  عند معنوية* 
HMPقوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين :  : HBPقوة الهجين قياسًا لألب األفضل 
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 )ما( وطول البذرة)غ( بذرة  100قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي وزن  )%( قوة الهجين .4الجدول 

الفرديالهجين   
 مم(البذرة )طول  بذرة )غ( 100وزن 

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 2.366 1.73 -1.93 -3.79 

1X3 19.58** 13.59** 1.31 -0.64 

1X4 13.22* 9.16 4.97* 3.56 

1X5 9.091 -4.95 -1.44 -1.77 

1X6 17.80** 13.86* 4.67** -1.95 

1X7 37.93** 28.71** 12.47** 10.47** 

1X8 29.70** 17.82** -7.69** -9.13** 

1X9 19.55** 19.55** 1.10 0.00 

2X3 3.30 -2.45 1.45 -2.36 

2X4 1.55 -1.50 6.33** 5.72* 

2X5 10.73* -3.01 2.49 0.22 

2X6 1.29 -1.50 4.23* -4.09* 

2X7 4.94 -1.50 3.58 3.46 

2X8 0.14 -8.52 6.34** 5.98** 

2X9 12.08* 11.39* 3.03 0.00 

3X4 31.31** 20.49** 5.53** 2.14 

3X5 42.59** 18.93** -2.72 -4.28* 

3X6 0.73 -7.35 -5.40** -9.73** 

3X7 28.91** 14.70** 8.22** 4.28* 

3X8 3.98 -9.80* 5.32** 1.71 

3X9 9.73* 4.23 -0.22 -1.07 

4X5 16.44** 4.80 1.46 -0.22 

4X6 19.95** 19.63** 0.32 -7.20** 

4X7 20.83** 16.80** 4.83* 4.35* 

4X8 11.49* 4.80 1.15 0.92 

4X9 15.79** 11.63* 13.17** 10.46** 

5X6 27.03** 14.06* -2.07 -7.98** 

5X7 57.23** 46.00** 5.99** 3.76 

5X8 21.91** 16.36* 3.49 1.55 

5X9 -1.99 -14.60** -6.70** -7.41** 

6X7 31.22** 26.53** 5.17** -3.11 

6X8 40.88** 32.10** 11.28** 2.72 

6X9 19.08** 15.10** 0.51 -4.86* 

7X8 21.77** 18.29** 10.83** 10.57** 

7X9 36.34** 27.23** 9.42** 6.32** 

8X9 23.16** 11.88* 11.19** 8.28** 

 %1مستوى ثقة  عالية المعنوية عند**   %5مستوى ثقة  عند معنوية* 
HMPقوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين : : HBP قوة الهجين قياسًا لألب األفضل 

  



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

90 

 

 (.%) ونسبة األمالح المعدنية)ما( قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفتي عر  البذرة )%( قوة الهجين  .5الجدول 

 الهجين الفردي
 نسبة األمالح المعدنية )%( عرض البذرة )مم(

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 0.42 -4.44 -1.74 -5.59 

1X3 2.44 -4.21 6.77 6.27 

1X4 -0.20 -1.21 7.347 6.26 

1X5 1.44 -0.81 -9.719* -14.06** 

1X6 1.16 -2.61 -6.27 -11.11* 

1X7 10.54** 9.02** 4.798 -0.78 

1X8 -18.44** -19.76** -16.17** -25.70** 

1X9 0.40 0.40 -0.73 -6.69 

2X3 4.91 -6.32* 29.78** 25.26** 

2X4 7.92** 3.70 24.85** 18.81** 

2X5 4.12 1.27 20.96** 19.78** 

2X6 5.28 -3.36 17.91** 16.30** 

2X7 2.71 -3.53 15.43** 13.66** 

2X8 3.88 0.42 6.31 -2.29 

2X9 8.05** 2.82 4.15 1.78 

3X4 4.92 -2.81 7.99 6.40 

3X5 -1.53 -9.82** -3.37 -7.61 

3X6 -2.35 -5.26 -7.58 -11.96** 

3X7 4.44 -1.05 -2.06 -6.86 

3X8 1.33 -6.67* -16.81** -25.96** 

3X9 -0.94 -7.37* 7.06 1.07 

4X5 2.08 0.82 -7.68 -12.96** 

4X6 -0.20 -4.85 0.29 -5.80 

4X7 -0.40 -2.75 -9.53* -15.16** 

4X8 3.11 2.47 -24.37** -33.56** 

4X9 9.57** 8.47* -2.83 -9.54* 

5X6 -0.20 -5.97* -3.97 -4.35 

5X7 2.85 -0.78 -5.05 -5.60 

5X8 -0.63 -1.25 -3.23 -10.25** 

5X9 -4.33 -6.45* -2.43 -3.73 

6X7 2.10 -0.37 -11.75** -11.91** 

6X8 7.87** 2.24 -13.86** -19.82** 

6X9 -0.39 -4.10 -14.12** -14.93** 

7X8 0.61 -2.35 -16.30** -21.96** 

7X9 10.14** 8.63** -11.22** -11.91** 

8X9 7.79** 6.05 -15.40** -20.55** 

 %1مستوى ثقة  عالية المعنوية عند**   %5مستوى ثقة  عند معنوية* 
HMPقوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين : : HBP األفضلقوة الهجين قياسًا لألب 

األصووناف  فووي تعوود المكووون األبوورز لصووفات البووذور النوعيووة، والتووي تحوودد قيمووة الحاصوول البووذري لهووا السوويما :)%( الاادنون نساابة
 Stevenson et، ذي األهميوة الطبيوة الكبيورة )Pumpkin oil ((François et al., 2006السوتخراج زيوت القورع المخصصوة 

al., 2007 عاليووة  (، أن ثمانيووة وعشوورين هجينووًا، أظهوورت قوووة هجووين موجبووة مرغوبووة6فووي الجوودول )(، وتبوودي لنووا نتووائج الدراسووة
عنووود الهجوووين  (%28.64)إلوووى  (1X8)عنووود الهجوووين  (%4.24)تراوحوووت فيهوووا قووووة الهجوووين مووون . قياسوووًا لمتوسوووط األبووووين المعنويوووة

(1X2كمووا أشووارت نتووائج الدراسووة إلووى تسووجيل اثنووين وعشوورين هجينووًا لقوووة هجووين موجبوو ،) ،ة مرغوبووة ناتجووة عوون تووغثير السوويادة الفائقووة
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%( 25.19( أعلووى القوويم )1×2وحقووق الهجووين ) بقيمهووا عاليووة المعنويووة،هجينووًا  بقيمهووا المعنويووة وثمانيووة عشوورامتووازت أربعووة منهووا 
 المسجلة لقوة الهجين المرغوبة.

( 30بوووين)حيووث تتووراو  نسووبتها : تشووكل البروتينووات المكووون الهووام اتخووور لمكونووات بووذور القرعيووات الغذائيووة )%( نساابة البروتينااات
(، أظهورت دراسوة قووة الهجوين قياسوًا Jackes et al., 1972; Robinson and Decker-Walters, 1997%( )40و)

، امتوواز منهووا الهجووين المعنويووة وعاليووةمعنويووة غوبووة  ( تمتووع خمسووة وعشوورون هجينووًا بقوويم موجبووة  مر 6لمتوسووط األبوووين فووي الجوودول )
(1X4) ( 41.77بغعلى القيم% ،) ،عون ظواهرة السويادة الفائقوة  تنتجوفوإن سوتة عشور هجينوًا قياسًا لقوة الهجين نسبًة لألب األفضول

( إلوى 2X3%(عنود الهجوين )2.98)مون معنوية وعاليوة المعنويوة لقووة الهجوين تراوحوت موجبة مرغوبة م بقي امتازتستة عشر هجينًا 
 (.1X4%( عند الهجين )33.43)

 المناقشة: 
لإلنتاجيووة البذريووة ومكوناتهووا الرئيسووة مضووافًا لووذلل بقوووة هجووين مرتفعووة ومرغوبووة  والمتميووزةاألول، يعوود الحصووول علووى هجوون الجيوول 

 نخلص من دراسة قوة الهجوين فوي الجوداولو األهداف الرئيسة في برنامج إنتاج الهجن لمربي النبات.  منالعالية نوعية ها الخصائص
 قياسوًا لمتوسوط األبووينمعنويوة وعاليوة المعنويوة ( إلى تمتع غالبية الهجن المدروسة بقوة هجين موجبة مرغوبة 6، 5، 4، 3، 2، 1)

ة بالهجن التي حققتها وفق التالي: إذ سجلت صوفة وزن بوذور الثمورة الواحودة بلغت أعلى القيم مرفقإذ ، المدروسة في أغلب الصفات
ثالثووًا بقيمووة وقوودرها ة (، وجوواثت صووفة إنتاجيووة النبووات البذريوو3X6%( عنوود الهجووين )135.83، 141.06وعوودد بووذورها أعلووى القوويم )

 م على قرع الكوسا.في دراسته Metwally et al., (1988)( بما يتفق ونتائج4X7%( عند الهجين )108.82)
عدد و وباستعراض أعلى قيم قوة الهجين بالنسبة لألب األفضل التي سجلتها بعض الهجن، نجد أن صفات وزن بذور الثمرة الواحدة، 

نتاجيووووة النبووووات البذريوووو ، 134.83%( فووووي قوووووة الهجووووين قياسووووًا لووووألب األفضوووول )100، قوووود تجوووواوزت عتبووووة )ةبووووذور الثموووورة الواحوووودة وا 
 Over Dominance مشويرًة لتوغثير السويادة الفائقوة التووالي( علوى 3X6،3X6 ،5X6%( وذلل عنود الهجون )102.74، 121.05

ذي البذور خالية القصرة، في حين تقاربت صفات  .C.pepo Lبعملهما على قرع الكوسا  Cui and Loy, (2002) مقاربًا أعمال
بووذرة بتسووجيلها نصووف معوودل قوووة الهجووين تقريبووًا لمجموعووة  100ووزن الثموورة الناضووجة ووزن و عوودد الثمووار الناضووجة علووى النبووات، 

، بمووا يتوافووق مووع مووا توصوول إليووه التوووالي( علووى 4X9 ،3X5 ،5X7%( وذلوول عنوود الهجوون )46، 36.58، 50الصووفات السووابقة )
Mohanty and Mishra (1999) علوى قورع الموسوكاتا العسولي، وبمعودل أعلوى مموا خلوص إليوه مفي دراسوتهLoy (2004)   فوي

دراسته على عدة أنواع من الفصيلة القرعية لصفة عدد الثمار على النبات، فيما تلتهم مرتبًة خصائص البوذور النوعيوة الوثالث نسوبة 
، 2X3 ،1X2%( عنوووود الهجوووون )33.43%، 25.19، %25.26نسووووبة الوووودهون% ونسووووبة البروتينووووات% )و األمووووال  المعدنيووووة%، 

1X4) 2002) على التوالي منسجمًا مع أعمال.( Garza-Ortega et al .,  
كما تشير نتائج دراستنا لقوة الهجوين قياسوًا لوألب األفضول إلوى تميوز عودد كبيور مون الهجون، التوي يمكون اسوتثمارها سوواًث فوي اإلنتواج 

الصودد ذكور ، ويمكن في هذا Eالبذري أم بهدف التغذية فضاًل عن رفد الصناعات الطبية بمادة خام الستخراج زيت القرع وفيتامين 
إنتاجيووة  زت فووي نفوو  الوقووت بارتفوواع قوويم قوووة الهجووين قياسووًا لووألب األفضوول فووي صووفة( التووي تمي وو4×8، 4×6، 4×7، 5×6الهجوون )

، 14.06بووووذرة فيهووووا ) 100%( علووووى التوووووالي، ووزن 76.58، %77.23، %89.48، %102.74النبووووات الواحوووود موووون البووووذور )
%(، كذلل بمحتوى بوذروها مون 5.14%، 5.44%، 8.90%، 7.48لدهون )%( ومحتوى بذروها من ا4.80، 19.63، 16.80

( بارتفاع قويم قووة الهجوين 4×7، 4×6، كما تميز الهجينان )التواليعلى  %(14.01%، 19.63، %11.25، %3.64البروتين )
األربعووة لقوووة هجووين %( علووى التوووالي، كموواُ يظهوور امووتالل الهجوون 11.25، 19.63بووذرة ) 100بالنسووبة لووألب األفضوول لصووفة وزن 

إلنتاجيتها البذرية وأهم الخصائص النوعية لبذورها متمثاًل بمحتواهوا مون الودهون والبوروتين بإمكانيوة اسوتثمارها زراعيوًا كهجون مبشورة، 
 في دراستهم على القرع الوعائي. Pal et al., (2005)إليه وهذا يتوافق ما توصل
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 (%) ونسبة البروتينات (%) قوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين واألب األفضل لصفة نسبة الدنون .6الجدول 

 الهجين الفردي
 البروتينات )%( الدهون )%(

%HMP %HBP %HMP %HBP 

1X2 28.64** 25.19** -12.42** -17.16** 

1X3 3.21* -0.59 -7.29** -9.22** 

1X4 6.51** 5.08** 41.77** 33.43** 

1X5 1.47 0.47 11.04** 6.48** 

1X6 4.88** 3.61* 24.47** 9.52** 

1X7 9.05** 7.43** 15.58** 7.09** 

1X8 4.24** 2.91 2.92* -7.09** 

1X9 -1.41 -2.73 4.29** 0.56 

2X3 8.24** 7.09** 6.69** 2.98* 

2X4 1.15 -0.24 7.48** -3.97** 

2X5 -1.78 -3.48 4.42** -5.06** 

2X6 3.68* 2.11 1.45 -14.91** 

2X7 10.75** 6.22** 11.54** -1.81 

2X8 5.08** 1.00 -1.47 -15.36** 

2X9 -0.99 -4.89 0.65 -1.36 

3X4 5.99** 3.45* 13.31** 4.56** 

3X5 12.53** 9.44** 3.82** -2.43 

3X6 6.16** 3.47* 1.91 -11.94** 

3X7 16.50** 10.60** -0.64 -9.71** 

3X8 7.13** 1.92 11.01** -1.65 

3X9 5.35** 0.18 -7.41** -8.84** 

4X5 5.31** 4.92** 14.58** 12.36** 

4X6 5.58** 5.44** 28.56** 19.63** 

4X7 12.03** 8.90** 13.13** 11.25** 

4X8 7.93** 5.14** 19.21** 14.01** 

4X9 4.55** 1.79 13.24** 3.01* 

5X6 7.73** 7.48** 13.41** 3.64* 

5X7 10.19** 7.50** 9.84** 5.96** 

5X8 8.24** 5.82** 6.64** 0.11 

5X9 6.59** 4.15* -5.43** -12.42** 

6X7 11.21** 8.24** 12.19** 6.06** 

6X8 9.35** 6.66** 9.51** 6.42** 

6X9 5.67** 3.02 0.06 -14.68** 

7X8 8.18** 7.94** 13.26** 10.10** 

7X9 7.59** 7.42** 1.42 -9.13** 

8X9 0.41 0.35 3.66** -9.41** 

 %1مستوى ثقة  عالية المعنوية عند**   %5مستوى ثقة  عند معنوية* 
HMPقوة الهجين قياسًا لمتوسط األبوين : : HBPقوة الهجين قياسًا لألب األفضل 

التربيووة المرتكووزة علووى التهجووين فووي الحصووول علووى نسووب  طوورقخلصووت نتووائج الدراسووة إلووى ارتفوواع اسووتجابة قوورع الكوسووا ل 
وكوذلل للكفواثة العاليوة إلدخوال السوالالت ذات القيمووة ، Veerendra et al., (2010)مرتفعوة لقويم قووة هجوين، بموا يوافوق نتووائج 

د كموا تمه و. Jagesh et al., (2010)المظهرية العالية إلنتاج هجن تتمتع بقوة الهجين يمكن استثمارها زراعياً، بما ينسوجم وأعموال
مجموعة المعارف المتحصل عيها من دراسة قوة الهجين للبدث ببرامج تحسين وراثي مخصصة لإلنتاج البذري متوافقًا مع موا توصول 

 في دراستهم على القرع العسلي. Abaket al., (1990)إليه 
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 : الخالصة
 .هجينالالتربية المرتكزة على التهجين في الحصول على نسب مرتفعة لقيم قوة  طرقارتفاع استجابة قرع الكوسا ل -1
%، 50)عتبووة ( IL3XIL6( ،)IL5XIL6الهجينووين )ميووز عوودد كبيوور موون الهجوون بقوووة هجووين موجبووة مرغوبووة تخطووت فووي ت -2

عودد بوذور الثمورة و  األفضول علوى التووالي لصوفات وزن بوذور الثمورة الواحودة، بالنسبة لمتوسوط األبووين واألب على التوالي، %(100
نتاجية النبات البذري  .ةالواحدة وا 

تي ( بارتفوواع قوويم قوووة الهجووين قياسووًا لووألب األفضوول فووي صووف6IL×5IL ،7IL×4IL ،6IL×4IL ،8IL×4ILالهجوون ) تميووزت -3
، %3.64ل بمحتوووووووى بووووووذروها موووووون البووووووروتين )%(، كووووووذل5.14%، 5.44%، 8.90%، 7.48محتوووووووى بووووووذروها موووووون الوووووودهون )

 التوالي.%(على %14.01، 19.63، 11.25%
 :المقترحات

التوسع بدراسة كل من السالالت األبوية وهجون الجيول األول لخصوائص إنتاجهوا البوذري ال سويما محتووى البوذور مون مضوادات  -1
 وذلل ألهميتها الطبية والتطبيقية الكبيرة. HPLC( عبر تقنيات Tocopherolsاألكسدة )

المبشرة، باستخدام نظم مختلفوة مون المعوامالت الزراعيوة  تنفيذ تجارب موسعة لتقييم الكفاثة اإلنتاجية في بيئات متباينة للهجن  -2
 بهدف ترسيخ نظم زراعية جديدة. 

 للتهجين.تفاع استجابة مكونات اإلنتاجية البذرية اعتماد طريقة التهجين في تطوير اإلنتاج البذري لقرع الكوسا نظرًا الر  -3
 شكر: 

دارة بحوووث البسوتنة، لمووا وفرتوه موون إمكانيوات  نتوجوه بالشووكر تسووهيالت، مكنوت موون و إلدارة الهيئوة العامووة للبحووث العلميووة الزراعيوة، وا 
تنفيوذ البحووث بالشوكل المالئووم، والشوكر موصووول للوزمالث العوواملين فووي قسوم مخبوور الفاكهوة، وكووذلل للوزمالث العوواملين فوي مركووز بحوووث 

 لكل من ساهم في تنفيذ البحث.و ريف دمشق من فنيين وعاملين 
  :المراجااات

 سوورية. ،دمشوق ،وزارة الزراعة واإلصوال  الزراعويالتعاون الدولي، مديرية اإلحصاث و (. 2012) وزرارة الزراعة واإلصال  الزراعي
 .74 الجدول
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Abstract: 

The study was conducted at Altyba Research Station of the  General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR), Syria,  during 2008-2009 seasons, using nine parental lines and 

their 36 F1 hybrids, which were obtained by half diallel crossing,  to study the charateristics of the 

mature friuts, seed yield and its components, seed charateristics and their quality, also to estimate 

hetrerosis, to determine the superior hybrids that to be invested in the agricultural production. 

Randomized complete block design with three replications was applicated. Results showed that 

most of the crosses recorded a positive and high significant of heterosis, in most characters, the 

heterosis ranged from 2.92% to 141.06% compared to mid parents, and ranged from 0.19% to 

134.83% compared to the better parent.  Hybrids of (5×6 ،4×7 ،4×6) exhibited higher heterosis 

values (102.74% ، 89.48%،77.23%) for seed yield, modrate heterosis values for 100 seed weight 

(14.06% ،16.80% ،19.63%), and for fat content (7.48% ،8.90% ،5.44%), respectively. Hybrids 

)5×6 ،4×7 ،4×6) are considered promissing to be invested for seed production purpose, and 

supporting raw medical material to extract vitamin E. 

Key words: Cucurbita pepo, Heterosis, Seed yield components, Seed characters, Quality 

characters,  
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