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 الخالصة

 22ودٌر 1047ودن والشاتا 5409ودلتاباٌن 5114وكوكر 8886وسبٌرو 90لبحالقطن  صنافأزرعت         
 4فً حقل كلٌة الزراعة والغابات داخل حرم جامعة الموصل فً وجمٌع هجن الجٌل الثانً التبادلٌة النصفٌة بٌنها 

العامة والخاصة  ، لدراسة تأثٌرات القدرتٌنباستخدام تصمٌم القطاعات العشوابٌة الكاملة بثالثة مكررات 2006أٌار 
على االتحاد لآلباء والهجن على التوالً، وتقدٌر مكونات التباٌن المظهري وبعض المعالم الوراثٌة لصفات ارتفاع 

التٌلة ي البذور والثمرٌة وعدد الجوز المتفتح بالنبات ومتوسط وزن الجوزة ودلٌلخضرٌة والنبات وعدد األفرع ال
 العامة تٌنالقدرو التراكٌب الوراثٌة متوسط مربعات نتابج تحلٌل التباٌن أنأظهرت . وحاصل القطن الزهر بالنبات

قدرة العامة لل ةمرغوب ات معنوٌةتأثٌرب 90حلب صنفال تمٌز. للصفات جمٌعها اًا فً االتحاد كان معنوي والخاصة
 (22دٌر×5114كوكر)و( 5409دلتاباٌن×8886سبٌرو)و( 5114كوكر×8886سبٌرو)والهجن االتحاد على 

ًا الكلً كان التباٌن الوراثً . ألكبر عدد من الصفاتالخاصة على االتحاد  قدرةلل ةمرغوب ات معنوٌةتأثٌرب عالٌا
بٌن تراوح التورٌث الواسع . والعكس لبقٌة الصفات مقارنة بالتباٌن البٌبً لصفتً ارتفاع النبات وعدد األفرع الثمرٌة

عالٌاًا لصفات ارتفاع  كان إذلصفة ارتفاع النبات، % 71.101و بالنبات لصفة حاصل القطن الزهر 24.051%
عدد األفرع الخضرٌة ومتوسط وزن الجوزة، بٌنما كان  يفتصمتوسطاًا لوالنبات وعدد األفرع الثمرٌة ودلٌل التٌلة، 

االنتخاب لصفة ارتفاع  ، وتبٌن أنبالنبات منخفضاًا لصفات عدد الجوز المتفتح ودلٌل البذور وحاصل القطن الزهر
من المعدل األصلً للحاصل تلتها صفة عدد الجوز % 5.275لنبات قد أعطى أعلى نسبة استجابة لالنتخاب بلغت ا

 .من المعدل األصلً للحاصل% 2.783كانت نسبة االستجابة لالنتخاب  إذالمتفتح 
 

 المقدمة 
صٌل الصناعٌة ن المحا، وهو م(Malvaceae) ستعماالت ٌتبع العابلة الخبازٌةمحصول متعدد اال القطن

لكثٌر من الدول وٌتصدر مجموعة محاصٌل األلٌاف، إذ ٌزرع بهدف الحصول على ألٌافه البذرٌة  األهمٌة البالغة
وقد ازدادت العناٌة به فً العراق والسٌما فً . المنشأ والتً تحتل مكانة متمٌزة بٌن األلٌاف الطبٌعٌة والصناعٌة

النقدٌة المهمة، ولكون ألٌافه تدخل فً صناعة الغزل والنسٌج، وتحتوي  السنوات األخٌرة وذلك ألنه من المحاصٌل
ًا للحٌوانات% 26  –18بذوره على زٌت تتراوح نسبتُه من  . مختلفة باختالف الصنف والبٌبة، وتستخدم كسبتُه علفا

ي عام ألف هكتار ف 50قاربت )فً العراق بمساحات واسعة نسبٌاًا فً بعض السنوات  تهمن زراع وعلى الرغم
( هـكتار/كغم1744)مقارنة بمعدل اإلنتاج العالمً ( هكتار/كغم 980)إال أن معدل إنتاجه ما زال منخفضاًا ( 2002

(Anonymous ،2003.) إن زٌادة كمٌة حاصل القطن الزهر فً وحدة المساحة تعد من أهم األهداف التً ٌسعى
وتحسٌنه، وهً من الصفات الكمٌة المعقدة فً تورٌثها، إلٌها مربً النبات فً برامجه التً تتعلق بتربٌة المحصول 

وٌحكمها عدد كبٌر من العوامل الوراثٌة فضالًا عن تأثرها فً الظروف البٌبٌة المختلفة، وهً محصلة لعدد من 
وعلٌه فقد تركزت اهتمامات مربوا النبات فً إٌجاد أصناف جدٌدة (. 2005العبٌدي، )مكونات الحاصل األخرى 

تاجٌة عالٌة فضالًا عن خواص األلٌاف الجٌدة باستخدام طرابق تزاوج مختلفة منها التهجٌنات التبادلٌة، إذ منه ذات إن
ٌعد هذا النوع من التهجٌن من الطرابق المهمة فً الحصول على تباٌنات وراثٌة قد تؤدي إلى تحسٌنات وراثٌة من 

مختلفٌن فً صفة أو عدة صفات فً  أكثرٌن أو خالل جمع عدد من الصفات المهمة والموجودة فً تركٌبٌن وراثً
معلومات عن قدرتً االتحاد العامة لؤلصناف  وبوساطة هذه الطرٌقة ٌمكن الوصول إلى .تركٌب وراثً واحد

عالمٌاًا اعتمدت مراكز ومحطات البحوث المتخصصة  المحصول الهتمام الذي ٌناله هذال نظراًا و. والخاصة للهجن
الدول التً تنتجُه بكمٌات كبٌرة، من خالل تبنً الدراسات  منه باستمرار والسٌما فًتطوٌر أصناف متمٌزة على 
والخاصة على االتحاد والمعالم الوراثٌة فً الجٌلٌن الهجٌنٌن  بتقدٌر تباٌنات وتأثٌرات القدرتٌن العامة تهتم التً

 KhanوKhan (2003 )الحظ ومن دراسات سابقة . المطلوبة األهدافوالثانً والتً تساهم فً تحقٌق  األول
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متوسط مربعات القدرتٌن العامة والخاصة على االتحاد  إنMakhdoom (2011 )و (أ2009و 2005)وآخرون 

التباٌن العابد للقدرة الخاصة على االتحاد اكبر من ذلك العابد  كان معنوٌاًا عالٌاًا لصفات الحاصل ومكوناته، وأن
 Iqbalوحصل  فً وراثة هذه الصفات، اإلضافًللفعل الجٌنً غٌر  براألك األهمٌةللقدرة العامة، داللة على 

لصفات وزن  12.03-و  3.05-و  6.25-على هجٌن بقٌم تدهور نتٌجة التربٌة الداخلٌة بلغت ( 2008)وآخرون 
زراعة هجن الجٌل الثانً فً الحقل لالستفادة من  إمكانٌة إلىالجوزة وعدد الجوز وحاصل القطن الزهر وأشاروا 

من تهجٌن تبادلً ( ب2009)وآخرون  Khanوجد . البذور إنتاجقوة الهجٌن وفً هذه الحالة ٌمكن تقلٌل تكالٌف 
 Makhdoomوالثانً لجمٌع الصفات، وبٌن  األولفً الجٌلٌن بٌن متوسطات التراكٌب الوراثٌة  اختالفات معنوٌة

كان سلوكها جٌداًا فً تحدٌد ( عالً xواطا )و( ئواط xعالً )اآلباء ذوات القدرة العامة على االتحاد  أن( 2011)
ان الهدف من الدراسة الحالٌة تقوٌم صفات حاصل القطن الزهر وبعض مكوناته . القدرة الخاصة على االتحاد

ألصناف من القطن وهجنها الفردٌة فً الجٌل الثانً و تقدٌر تباٌنات وتأثٌرات القدرتٌن العامة والخاصة فً االتحاد 
الهجن بٌنها وبعض المعالم الوراثٌة، فضالًا عن التدهور نتٌجة التربٌة الداخلٌة والتجاوب المتالزم لؤلصناف و

. خرىأللالنتخاب لصفة حاصل القطن الزهر عند االنتخاب للصفات أُ 
 

مواد البحث وطرائقه 
 5114كوكر( 3)و 8886سبٌرو( 2)و 90حلب( 1: )سبعة أصناف من القطن من مناشا مختلفة أدخلت

وفق طرٌقة على فً تهجٌنات تبادلٌة نصفٌة  22دٌر( 7)و 1047دن( 6)الشاتا و( 5)و 5409دلتاباٌن( 4)و
Griffing  ًا بٌنها من خالل (1956)الثانٌة ، ومنها تم الحصول على بذور الجٌل الثانً إلحدى وعشرٌن هجٌناًا فردٌا

ًا بٌنها فً حقل كلٌة  21وٌة السبعة و زرعت بذور األصناف األب. إجراء التلقٌح الذاتً لهجن الجٌل األول هجٌناًا فردٌا
باستخدام تصمٌم القطاعات العشوابٌة الكاملة بثالثة  2006أٌار  4الزراعة والغابات داخل حرم جامعة الموصل فً 

سم، وزرعت بذور كل تركٌب وراثً فً  75م والمسافة بٌنها 5تمت الزراعة على مروز، طول المرز . مكررات
أُجرٌت . سم بٌنها، وتضمنت الوحدة التجرٌبٌة الواحدة مرزٌن 30ي من المرز وفً حفر على مسافة الثلث العلو

هكتار /كغم 200السماد الفوسفاتً بمعدل  أضٌف. عملٌات خدمة المحصول قبل الزراعة وبعدها بحسب التوصٌات
السماد النٌتروجٌنً بمعدل  ٌفوأض، وتم بعدها إقامة المروز وتخطٌط السواقً، األرض إعداد أثناءدفعة واحدة 

استخدم مبٌد كرامكسون . والثانٌة بعدها بشهر اإلنباتبعد  األولى، على دفعتٌن %(46ٌورٌا )هكتار /كغم 200
لتر ماءًا لمكافحة  3/20سم7لتر ماءًا لمكافحة األدغال قبل الزراعة، والمبٌد فٌرتمك بمعدل  3/20سم 150بمعدل 

عشرة )زروع بالمحصول فً بداٌة أٌلول ومن ثم البدء بجنً حاصل النباتات الفردٌة تم فطام الحقل الم. حشرة المن
سجلت . تشرٌن الثانً 3أٌلول والثانٌة فً  23مرتٌن األولى فً ( نباتات من كل وحدة تجرٌبٌة اختٌرت عشوابٌاًا 

وعدد ( سم)فاع النبات البٌانات على النباتات العشرة التً اختٌرت عشوابٌاًا من كل وحدة تجرٌبٌة عن صفات ارت
( غم)األفرع الخضرٌة بالنبات وعدد األفرع الثمرٌة بالنبات وعدد الجوز المتفتح بالنبات ومتوسط وزن الجوزة 

حللت (. غم)وحاصل القطن الزهر بالنبات ( بذرة 100/غم شعر)ودلٌل التٌلة ( مبذرة بالغ 100وزن )دلٌل البذور و
على وفق طرٌقة تصمٌم القطاعات العشوابٌة الكاملة ( ف وهجنها فً الجٌل الثانًاألصنا)بٌانات التراكٌب الوراثٌة 

القدرتٌن العامة والخاصة على االتحاد  إلى، ثم جزئ متوسط مربعاتها (1990داؤد وعبد الٌاس، )وللصفات جمٌعها 
ت القدرة العامة فً وقدرت تأثٌراGriffing (1956 .)التً اقترحها ( األنموذج الثابت)حسب الطرٌقة الثانٌة، 

لكل هجٌن، واختبرت معنوٌتها عن الصفر من ( Sij)لكل صنف وتأثٌرات القدرة الخاصة فً االتحاد ( gi)االتحاد 

تم تقدٌر التدهور بالتربٌة . القٌاسٌة، وقدر تباٌن تأثٌر القدرتٌن العامة والخاصة لكل صنف األخطاءخالل تقدٌر 
عن متوسط الجٌل الثانً  EF1 ةن الجٌل األول المتوقعانحراف متوسط هجحساب فً الجٌل الثانً من ( I)الداخلٌة 

F2 ،(Gomma وShaheen ،1995 وHassan ،1997) ،I=EF1 – F2 ،ن الجٌل علماًا أن المتوسط المتوقع لهج
 واختبرت، Jinks (1982 :)EF1=2F2-1/2P1-1/2P2و  Matherلتً أوضحهاالمعادلة ا األول قدر باستخدام

الخطأ القٌاسً للتدهور = t = (I-0)/SEI  ،SEI، (t-test)بالتربٌة الداخلٌة عن الصفر بطرٌقة  قٌم التدهور معنوٌة
، VI=VF1+VF2الذي قدر من المعادلة ( VI)بالتربٌة الداخلٌة وحسب من الجذر التربٌعً لتباٌن التربٌة الداخلٌة 

VF1  وVF2 قدر التباٌن المظهري  . التوالًٌن األول والثانً على تعنً تباٌن متوسط الجٌلσ
2
P  من مجموع التباٌن

σالوراثً 
2
G  ًوالبٌبσ

2
E  على فرض عدم وجود تداخل أو ارتباط بٌن التراكٌب الوراثٌة والعوامل البٌبٌة

(Falconer ،1985) وحسبت قٌم التباٌن الوراثً والتباٌن البٌبً من خالل العالقة بٌن متوسطات التباٌن المقدرة ،



من خالل Kempthorne (1957 )وقعة، واختبرت معنوٌة كل منهما عن الصفر بالطرٌقة التً أوضحها والمت
، أما قٌمة الخطأ القٌاسً للتباٌن المظهري المستخدمة فً اختبار معنوٌته عن الصفر (SE)حساب قٌم الخطأ القٌاسً 

H)الواسع وقدرت قٌم التورٌث Jinks (1982 .)و  mather فقد قدرت بطرٌقة
وٌة ئالتً تعبر عن النسبة الم( 2

 حدود التورٌث تد، اعتمMoorthy  (1952)و Weberحسب ب( المظهري)للتباٌن الوراثً إلى التباٌن الكلً 
 (عالٌة% 60متوسطة وأكثر من  %60-%40واطبة، من % 40أقل من ( )1999)حسب ما ذكر علً بالواسع 

، Allard (1960)حسب المعادلة التً قدمها بلكل صفة ( GA)قدر التحسٌن الوراثً المتوقع فً الجٌل الثالث 
GA=i H

2
 σP ،i =و% 10على أساس انتخاب  1.76نتخاب وقٌمتها شدة اال σP = الجذر )االنحراف المظهري

y  (..y.. نسبة مبوٌة من الوسط الحسابًبوصفه ، ثم قدر التحسٌن الوراثً المتوقع (التربٌعً للتباٌن المظهري  

GA% = (GA/   ًقترحهااواعتمدت المدٌات التAgarwal   وAhmed (1982 ) ًلحدود التحسٌن الوراث

تم تقدٌر استجابة صفة ، (عالٌة% 30متوسطة وأكثر من % 30 % -10واطبة، بٌن % 10أقل من ) المتوقع
األخرى من مكوناته فً المجتمع النباتً المكون من  المتوقعة عند االنتخاب للصفات( CRy)حاصل القطن الزهر 

، Falconer) ةتًاآلوفق المعادلة  على %10عند شدة انتخاب تساوي والسبعة وهجنها فً الجٌل الثانً  اآلباء
1960: ) Cry=(i) (√H

2
x) (√H

2
y)(rG)(σPx)  أن، حٌث :H

2
x=  التورٌث الواسع للصفة التً ٌمارس علٌها

Hاالنتخاب، 
2
y =(الحاصل)استجابتها  ورٌث الواسع للصفة المطلوب توقعالت ،rG=  االرتباط الوراثً بٌن الحاصل

االنحراف المظهري للصفة التً ٌمارس علٌها  =σPxوأي من مكوناتهما التً ٌمارس علٌها االنتخاب و 
 SASمجٌن الجاهزٌن التحلٌالت اإلحصابٌة والوراثٌة للبٌانات من خالل االستعانة بالبرنا نفذت كافة.االنتخاب

(Statistical Analysis System )وMicrosoft Office Excel 2003   
 النتائج والمناقشة

نتابج تحلٌل التباٌن للتراكٌب الوراثٌة التً تشمل اآلباء وهجن الجٌل الثانً على وفق ( 1)ٌبٌن الجدول   
التراكٌب الوراثٌة كان معنوٌاًا عند مستوى  متوسط مربعات أنالكاملة، وفٌه ٌالحظ تصمٌم القطاعات العشوابٌة 

كان متوسط مربعاتهما  إذللصفات جمٌعها ما عدا صفتً عدد الجوز المتفتح وحاصل القطن الزهر % 1احتمال 
متوسطات األصناف األبوٌة السبعة وهجنها الفردٌة ( 2)وتظهر فً الجدول %. 5معنوٌاًا عند مستوى احتمال 
 هناك اختالفات بٌنها، فعند  أنانً للصفات قٌد الدراسة، وٌالحظ الناتجة عنها فً الجٌل الث

. تحلٌل التباٌن للتراكٌب الوراثٌة حسب تصمٌم القطاعات العشوابٌة الكاملة للصفات المدروسة(: 1)جدول ال
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  2017.5 0.028 0.114 0.039 122.3 1.431 0.239 24.49 54 الخطأ
 . على التوالً% 5و % 1معنوي عند مستوى احتمال )*( و )**( 

. للصفات المدروسة( اآلباء وهجن الجٌل الثانً)متوسطات التراكٌب الوراثٌة (: 2)جدول ال

التراكٌب 
الوراثٌة 
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 الثمرٌة

عدد الجوز 
 المتفتح

وزن 
الجوزة 

 (غم)

دلٌل البذور 
 (غم)

دلٌل التٌلة 
 (غم)

حاصل القطن 
 (غم)الزهر 

بج  أ220.9 ، زج5.32أ 10.51 ، وأ4.20أ ب ج 52.8دـز 18.95أ ـ د 3.17ب  117.17 1

 بج أ209.7 ، طد5.15 ، زج9.60دهـو 3.96أ ب ج 51.7 ، حد18.6أ  3.83ز  ،ج107.00 2

ج  ب156.5زح ط 5.00 ب، ز9.64و  3.81أ ب ج 42.9وزح  17.5أ بجـ 3.33زح ط 99.83 3

بج  أ178.3 ، طد5.17ز  9.20د ،أ 4.3أ ب ج 42.0 ، حد18.8أ ـ هـ 3.0ز  ،ب108.2 4

بج  أ188.6زح ط 5.04 ، زب9.78دهـو 3.97أ بج 47.6ح ،د18.5ج  أ ب3.4و  ،ب109.83 5

بج  أ216.2 ، طو 5.1 ، زد9.49هـ و 3.86أ ب 56.92و  ج19.4هـ  ،أ3.1أ  125.75 6



ج  142.23أ ب 5.68 ب أ10.29و  3.85ب ج  36.8زح  17.00هـ  ،أ3.0ز  ،ب 107.5 7

بج  أ167.8 ، وب5.4 ، زب9.64و  3.85أ ب ج 43.9ح  16.58ج  أ ب3.3ح ط ي 97.08 2×1

بج  أ200.6 ، طد5.18 ، ب9.64أب ج 4.42أ ب ج 45.7بهـ 20.3ح ،ب2.7هـ ، ب110.7 3× 1

بج  أ208.7 ،هـب5.5 جأ ب10.2 ، وأ 4.17أ ب ج 50.0د  ،أ20.8ج  أ ب 3.4هـ ، ب110.5 4×1

بج  أ166.6 ، طد5.21 ، زب9.8 ، وب 4.1أ ب ج 41.2ح ،د18.8هـ ، ب2.8ح ، د106.00 5×1

أ ب 242.9 ،طهـ5.2 ، وأ 9.96أب ج 4.37أ ب ج 55.0بهـ 20.2هـ ،ب2.8هـ  ،ب 112 6×1

ج  أب215.1أ ب ج 5.6 ، زب 9.7أب ج 4.37أ ب ج 49.5أ بج 21.6هـ  ،ب2.6هـ  ،ب110.3 7×1

ج  أب205.5 ، طد5.89و ،أ 9.9أ  4.52أ ب ج 45.5هـ ،أ20.4هـ  ،ب2.6ب ج د 114.4 3×2

بج  أ212.5 ، طد5.24 ، هـأ10.1و ،ب4.11أ ب ج 51.0ج  أب21.6أ ب 3.50ب ج 116.33 4×2

بج  أ173.1 د، هـ5.5 ، وب 9.8و ،ب4.1أ بج 42.6وزح 17.3د  ،أ3.17ط  ،هـ103 5×2

بج  أ184.5زح ط 5.02 ،هـأ10.1دهـو 3.9أ ب ج 47.9ح  ،د18.8هـ ، ب2.7ح  ،د105.67 6×2

بج  أ163.2ط  4.94وز  9.38و  3.82أ ب ج 42.3وزح 17.3هـ  ،ب2.8ي  90.42 7×2

ج 152.01ب ج د 5.5 ، زب 9.8و ،أ 4.20ب ج  36.5ح ـ،ه18.3دهـ  ج2.5ز ح ط 100.1 4×3

بج  أ188.5 ، حج5.3 ، زب 9.7دهـو 3.97أ ب ج 48.3أ  22.62هـ  ،أ 2.9ز ، ب108.1 5×3

 جب أ188.6أ ب ج 5.6 ، وأ9.91هـ ،أ4.3أ ب ج 43.9ـ هب19.9دهـ و  2.2هـ  ،ب110.5 6×3

أ 252.01 ،طهـ5.2 ، زج9.56هـ ،أ4.3أ  59.67أ ـ د 20.8هـ  ،ب2.6أ  126.58 7×3

ج 135.01 ، طد5.2 ، زب 9.7و ،ج4.1ج  33.67وزح  17.2أ  3.83زح ط 99.83 5×4

بج  أ207.9أ  5.84 ، دأ 10.1و ،أ 15أ ب ج 51.7و ،ج19.4أ ب ج 3.3ب ـز 107.8 6×4

بج  أ209.1ي  4.62هـ وز 9.1و ،ب4.1أ ب ج 51.8أب 22.00هـ  ،أ 3.1ب ج د 115.3 7×4

بج  أ163.6ط ،د 5.3 ، زد9.42و  3.82أ ب ج 43.1وزح 17.5و  1.58ط ي 95.8 6×5

بج  أ165.8ح ط  4.99 ، زج9.6أ ب  4.45أ ب ج 37.5أب 21.75هـ و 2.17ط ـ،ه102.4 7×5

ج 143.60ط ،و 5.1 ، وأ 10.0أ ب ج 4.4ج  32.92بـهـ 20.2هـ ، ب2.8 ط، و100.5 7×6

 187.81 5.24 9.78 4.12 45.86 19.35 2.93 107.81 المعدل 

. القٌم المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌاًا  -

، (6)سم لؤلب 125.75و( 3)لؤلب  99.83فً اآلباء قد تراوحت بٌن  أنهاالنبات ٌتضح  ارتفاعمقارنة متوسطات 
  الخضرٌة تمٌز األبوٌنولصفة عدد األفرع (. 7×3)سم للهجٌن 126.58و( 7×2)سم للهجٌن  90.42وللهجن بٌن 

فرعاًا خضرٌاًا،  3.83فقد أعطى  (2)فرعاًا خضرٌاًا، أما األب  3.00بأقل عدد، إذ أعطى كل منهما ( 7)و ( 4)
كان الهجٌن  فرعاًا، فً حٌن 1.58أعطى  إذبأقل عدد من األفرع الخضرٌة، ( 6×5)وللهجن فقد تمٌز الهجٌن 

( 6)وفً صفة عدد األفرع الثمرٌة تمٌز األب . فرعاًا  3.83طى وأع أكثر الهجن فً عدد األفرع الخضرٌة( 5×4)
فرعاًا،  17.00 أعطى إذاقلها عدداًا ( 7)فرعاًا، بٌنما كان األب  19.42الثمرٌة فٌه  بلغ عدد األفرع إذعن بقٌة اآلباء 

 إذلها عدداًا اق( 2×1)فرعاًا، وكان الهجٌن  22.62بأكثر عدد من األفرع الثمرٌة بلغ ( 5×3)وللهجن تمٌز الهجٌن 
( 6)األب  أنولصفة عدد الجوز المتفتح ٌتضح من مقارنة المتوسطات بٌن اآلباء . فرعاًا ثمرٌاًا  16.58وصل إلى 

 36.8 بلغ عدد الجوز فٌه إذفقد كان اقلها عدداًا ( 7)جوزة، أما األب  56.92أعطى  إذكان أكثرها فً عدد الجوز 
( 7×6)جوزة وكان الهجٌن  59.67أعطى  إذأكثرها فً عدد الجوز  (7×3) فً الهجن فقد كان الهجٌن أماجوزة، 

، (4)غم لؤلب 4.29و ( 3)غم لؤلب 3.81تراوحت قٌمة متوسط وزن الجوزة بٌن  .جوزة 32.92اقلها وأعطى 
ولصفة دلٌل البذور فقد تراوحت قٌم (. 3×2)غم للهجٌن 4.52و( 6×5)و ( 7×2)غم للهجٌنٌن 3.82وللهجن بٌن 

و ( 7×2)غم للهجٌن 9.38فً الهجن فقد تراوحت بٌن  أما، (1)غم لؤلب 10.51و( 4)غم لؤلب 9.20اآلباء بٌن 
غم لؤلب 5.68و ( 3)لؤلب  غم5.00صفة دلٌل التٌلة فقد انحصرت متوسطاتها بٌن  أما(. 4×1)غم للهجٌن 10.17

سطات صفة حاصل القطن ودلت المقارنة بٌن متو (.3×2)غم للهجٌن 5.89و ( 7×4)غم للهجٌن 4.62، وبٌن (7)
( 5×4)غم للهجٌن 135.01، وللهجن بٌن (1)غم لؤلب 220.9و ( 7)غم لؤلب 142.23تراوحت بٌن  أنهاالزهر 

، إذ (2002)وداؤد وخٌر ( 2001)تتفق النتابج السابقة مع ما وجده الجبوري  (.7×3)غم للهجٌن 252.01و
وجود االختالفات الوراثٌة بٌن اآلباء وهجن الجٌل  إن. تلفةالحظوا وجود اختالفات بٌن اآلباء والهجن للصفات المخ

الثانً الناتجة عنها فً جمٌع الصفات المدروسة التً وصلت فً جمٌعها إلى الحد المعنوي تجعل من الضروري 
 االستمرار فً التحلٌل اإلحصابً الوراثً للحصول على تقدٌرات للقابلٌة االتحادٌة لآلباء والهجن، وبعض المعالم

فً تحلٌل التباٌن للقدرتٌن العامة Griffing (1956 )استخدمت الطرٌقة الثانٌة التً اقترحها . الوراثٌة األخرى

والخاصة فً االتحاد، لؤلصناف األبوٌة وهجن الجٌل الثانً، وهذه الطرٌقة تشمل اآلباء والهجن التبادلٌة بدون 
فً وراثة الصفات قٌد الدراسة، واستخدم النموذج الثابت، الهجن العكسٌة، الفتراض عدم وجود تأثٌر ساٌتوبالزمً 



بسبب كون األصناف المستخدمة ال تعد عٌنة عشوابٌة وثانٌاًا الن األصناف وهجنها زرعت فً موقع واحد،  أوالًا 
وسط وٌالحظ من نتابج التحلٌل الذي تضمن تجزبة مت. وهنا تعد تأثٌرات العوامل البٌبٌة على التراكٌب الوراثٌة ثابتة

متوسط  أن( 3الجدول، )تباٌن التراكٌب الوراثٌة إلى مكونات تعود إلى القدرتٌن االتحادٌتٌن العامة والخاصة 
للصفات جمٌعها ما عدا صفة % 1مربعات القدرتٌن العامة والخاصة فً االتحاد كانت معنوٌة عند مستوى احتمال 

 عدد الجوز 
 .المدروسةللصفات والخاصة فً االتحاد  تحلٌل التباٌن للقدرتٌن العامة(: 3) جدولال

مصادر 
التباٌن 

 

درجات 
الحرٌة 

 

الصفات  
ارتفاع 
النبات 

 (سم)

 

عدد 
األفرع 
 الخضرٌة

عدد 
األفرع 
 الثمرٌة

عدد 
الجوز 
 المتفتح

وزن 
الجوزة 

 (غم)

دلٌل 
البذور 

 (غم)

دلٌل 
التٌلة 

 (غم)

حاصل 
القطن 

 (غم)الزهر 

GCA 6 
  

116.49 
 **

0.99 
 **

3.26   
 **

123.77 
 *

0.09  
 **

0.21 
 **

0.06 
 **

2614 
 **

SCA 21 
23.636 

 **
0.68 
 **

10.24 
 **

301.3 
 **

0.16 
 **

0.28 
 **

0.23 
 **

4311.2 
 **

 672.49 0.01 0.038 0.013 40.78 0.477 0.08 8.164 54 الخطأ
ØGCA/Ø SCA 0.054 0.171 0.032 0.035 0.062 0.080 0.023 0.059 

. على التوالً% 5و % 1عنوي عند مستوى احتمال م)*( و )**( 

، وٌستنتج من ذلك أن %5كان متوسط مربعات القدرة العامة فً االتحاد لها معنوٌاًا عند مستوى احتمال  إذالمتفتح، 
التأثٌرات الجٌنٌة اإلضافٌة وغٌر اإلضافٌة تسٌطر على وراثة جمٌع الصفات المدروسة، وهذا ٌتفق مع ما وجده 

Basal و Turgut (2003 ) وIqbal  وعند مقارنة النسبة بٌن مكونات (. 2005)والجبوري ( 2003)وآخرون
ٌالحظ أنها ( 3جدول ال)مكونات التباٌن العابدة للقدرة الخاصة فً االتحاد  إلىالتباٌن العابدة للقدرة العامة فً االتحاد 

 األفرعلصفة عدد  0.171ٌل التٌلة و  لصفة دل 0.023كانت اقل من الواحد للصفات جمٌعها وتراوحت بٌن 
اإلضافٌة والتً تسٌطر  التأثٌرات الجٌنٌة التأثٌرات الجٌنٌة غٌر اإلضافٌة اكبر من أنالخضرٌة، وهذا ٌشٌر إلى 

، بٌنما (2007)والجبوري وداؤد  (2006) وتتفق هذه النتابج مع ما وجده داؤد والجبوري. على وراثة هذه الصفات
من تباٌن القدرة الخاصة فً  أهمٌة أكثرتباٌن القدرة العامة فً االتحاد كان  أن( 2003) وآخرون Iqbalوجد 

كان أكثر أهمٌة من  اإلضافًالفعل الجٌنً  أن، مما ٌشٌر إلى لجمٌع صفات الحاصل ومكوناته التً درسها االتحاد
م تقدٌر تأثٌر القدرة العامة فً االتحاد ولتقوٌم اآلباء من حٌث قدرتها فً االتحاد فقد ت. دراساتهم للصفات المذكورة

معنوٌاًا فً االتجاه المرغوب لصفات ارتفاع النبات و عدد  ٌتحد( 1) األب أن، وٌالحظ فٌه (4الجدول، )لكل أب 
معنوٌاًا ( 3)د األب ــر، واتحــل القطن الزهــالجوز المتفتح ومتوسط وزن الجوزة ودلٌل البذور ودلٌل التٌلة وحاص

( 4) األب أنوٌالحظ . وعدد األفرع الثمرٌة ومتوسط وزن الجوزة لمرغوب لصفات عدد األفرع الخضرٌةباالتجاه ا
 اظهر

. االتحاد لؤلصناف األبوٌة وللصفات المدروسةفً تقدٌرات تأثٌر القدرة العامة (: 4)جدول ال

 األصناف

 

الصفات  
ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد 
األفرع 
 الخضرٌة

عدد 
األفرع 
 الثمرٌة

عدد 
الجوز 
 المتفتح

وزن 
الجوزة 

 (غم)

دلٌل 
البذور 

 (غم)

دلٌل التٌلة 
 (غم)

حاصل 
القطن 

 (غم)الزهر 

1 2.042 0.053 0.131 2.649 0.078 0.186 0.077 15.669 

2 -2.393 0.257 -0.627 1.075 -0.078 -0.020 -0.047 2.598 

3 0.839 -0.146 0.276 -0.165 0.035 -0.045 -0.007 -0.269 

4 0.422 0.238 0.207 -0.925 0.040 -0.066 0.027 -2.298 

5 -3.069 -0.021 -0.307 -2.823 -0.059 -0.072 -0.053 -14.77 



6 2.376 -0.220 0.003 2.381 -0.038 0.019 0.022 6.768 

7 -0.217 -0.16 0.318 -2.193 0.021 -0.001 -0.018 -7.697 

SE(gi) 0.882 0.087 0.213 1.971 0.035 0.060 0.029 8.003 

 
اتحاداًا معنوٌاًا فً االتجاه المرغوب ( 6) األباتحاداًا معنوٌاًا ومرغوباًا لصفة متوسط وزن الجوزة فقط، بٌنما أظهر 

اتحد معنوٌاًا وباالتجاه ( 7) األبوأخٌرا فان . لصفات ارتفاع النبات وعدد األفرع الخضرٌة وعدد الجوز المتفتح فٌه
تأثٌرا معنوٌاًا ( 5)و ( 2) األبوٌن ولم ٌظهر. األفرع الثمرٌة فقطالمرغوب فٌه لصفتً عدد األفرع الخضرٌة وعدد 

ًا للقدرة العامة فً االتحاد ألي من الصفات المدروسة كان له تأثٌر مرغوب ( 1)األب  أنوٌتضح مما سبق . مرغوبا
ستنتج إمكانٌة ، وي(4و  7)فاألبوٌن  (6و  3)تاله األبوٌن ( 6)فً قدرة االتحاد العامة ألكبر عدد من الصفات بلغ 

تأثٌرات  إلىوقد توصل كثٌر من الباحثٌن . االستفادة منها فً برامج التربٌة لتحسٌن الصفات التً تمٌزت بها
وآخرون  Azharو ( 2000)وآخرون  Hassan: مرغوبة فً بعض اآلباء ولصفات معٌنة من تجاربهم ومنهم

تقدٌرات تأثٌرات القدرة الخاصة فً ( 5)دول الج ٌوضح(. 2006)وداؤد والجبوري ( 2005)والجبوري ( 2004)
( 5×3)و( 4×2)و( 3×2)الهجن وللصفات جمٌعها، وٌالحظ لصفة ارتفاع النبات أن الهجن  االتحاد لجمٌع

أظهرت تأثٌرات معنوٌة للقدرة الخاصة فً االتحاد فً االتجاه المرغوب، وفً صفة عدد األفرع ( 7×4)و( 7×3)و
ًا للقدرة ( 7×5)و( 6×5)و( 6×3)و( 4×3)و ( 6×2)و( 3×2)و (7×1)الخضرٌة أظهرت الهجن  تأثٌراًا معنوٌا

( 7×1)و( 6×1)و( 4× 1)و لصفة عدد األفرع الثمرٌة تمٌزت الهجن . الخاصة فً االتحاد باالتجاه المرغوب
و . بتأثٌرات معنوٌة مرغوبة للقدرة الخاصة فً االتحاد( 7×5)و( 7×4)و( 7×3)و( 5×3)و( 4×2)و( 3×2)و

ًا للقدرةتأ( 7×4)و( 7×3)و( 5×3)و( 4×2)ي صفة عدد الجوز المتفتح أظهرت الهجن ف  ىالخاصة ف ثٌراًا معنوٌا
( 7×3)و (6×3)و( 5×2)و( 3×2)و( 7×1)و( 6×1)و( 3×1)أعطت الهجن . االتحاد باالتجاه المرغوب

و لصفة دلٌل . الجوزة تأثٌرات معنوٌة مرغوبة للقدرة الخاصة فً االتحاد لصفة متوسط وزن( 7×6)و( 7×5)و
تأثٌراًا معنوٌا ( 7×6)و( 6×4)و( 6×3)و( 4×3)و( 6×2)و( 4×2)و( 3×2)و( 4×1)البذور أظهرت الهجن 

( 7×1)و( 4×1)و (2×1)لصفة دلٌل التٌلة فتمٌزت الهجن  أماللقدرة الخاصة فً االتحاد و فً االتجاه المرغوب، 
مرغوبة للقدرة الخاصة فً االتجاه، و لصفة  معنوٌةبتأثٌرات ( 6×4)و( 6×3)و( 5×3)و  (4×3)و( 5×2)و

تأثٌرا معنوٌا للقدرة الخاصة فً االتحاد ( 7×4)و ( 7×3)و ( 4×2)و ( 6×1)حاصل القطن الزهر أظهرت الهجن 
االستفادة من الهجن التً تمٌزت بقٌم مرغوبة وعالٌة للقدرة  وٌمكن من خالل هذه النتابج. و باالتجاه المرغوب

( 4×2)و ( 3×2)الهجن  أنو ٌستدل مما سبق . االتحاد فً استغالل ظاهرة قوة الهجٌن فً تربٌة القطن الخاصة فً
. فً كل منها( 5)كان لها تأثٌر مرغوب ومعنوي فً قدرة االتحاد الخاصة ألكبر عدد من الصفات بلغ ( 7×3)و 

وداؤد ( 2005)الجبوري و( 2004)وآخرون  AzharوTurgut (2003 )و Basalوهذا  ٌتفق مع ما وجده  

فً حصولهم على نتابج تدل على قابلٌة اتحاد خاصة ومرغوبة لبعض الهجن التً تضمنتها ( 2006)والجبوري 
وعند مالحظة تأثٌرات القدرة العامة فً االتحاد لآلباء التً تكونت منها هذه الهجن  تجاربهم ولعدد من الصفات،

ال ٌشترط فً  التً تمٌزت بقدرة خاصة عالٌة فً االتحاد ومرغوبة ٌتضح أن الهجن( 4)والتً وردت فً الجدول 
 أبوٌها أن ٌكونا ذوي 

 .هجن الجٌل الثانً للصفات المدروسةلتقدٌرات تأثٌر القدرة الخاصة فً االتحاد (: 5) جدولال        

الهجن 
 

الصفات  

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد 
األفرع 
 الخضرٌة

عدد 
األفرع 
 الثمرٌة

وز عدد الج
 المتفتح

وزن 
الجوزة 

 (غم)

دلٌل 
البذور 

 (غم)

دلٌل التٌلة 
 (غم)

حاصل 
القطن 
الزهر 

 (غم)

1×2 - 10.37 0.094 - 2.27 - 5.671 - 0.27 - 0.31 0.099 - 38.27 
1 ×3 - 0.021 - 0.17 0.493 - 2.681 0.186 - 0.29 - 0.13 - 2.661 
1×4 0.229 0.196 1.062 2.412 - 0.07 0.268 0.117 7.500 
1×5 - 0.780 -0.21  - 0.42  - 4.523 - 0.04  - 0.13 - 0.06 - 22.12 
1×6 - 0.225 0.071 0.682 4.106 0.20 - 0.03 - 0.20 32.678 



1×7 0.618 - 0.24 1.784 3.181 0.153 - 0.24 0.315 19.307 
2×3 8.164 - 0.46 1.417 - 1.273 0.443 0.187 0.001 15.363 
2×4 10.49 0.075 2.653 4.986 0.024 0.364 0.019 24.348 
2×5 0.655 0.001 - 1.17 - 1.532 0.14 0.146 0.296 - 2.584 
2×6 - 2.123 - 0.29 0.106 - 1.403 - 0.09 0.279 - 0.19 - 12.68 
2×7 - 14.78 - 0.19  - 1.71 - 2.412 - 0.24 - 0.38 - 0.23 - 19.47 
3×4 - 8.984 - 0.52 - 1.58 - 8.273 0.04 0.172 0.214 - 33.24 
3×5 2.507 0.154 3.304 5.458 - 0.22 0.048 0.120 15.686 
3×6 - 0.521 - 0.36 0.287 - 4.162 0.129 0.154 0.319 - 5.757 
3×7 18.155 - 0.04  0.889 16.162 0.127  - 0.17 - 0.08 72.159 
4×5 - 5.33 0.686 - 2.08 - 8.449 - 0.06  0.082 - 0.03  - 35.74 
4×6 - 2.771 0.302 - 0.14  4.347 0.024 0.341 0.548 15.685 
4×7 7.322 0.075 2.125 9.005 - 0.09 - 0.33 - 0.63 31.264 
5×6 - 11.28 - 1.11 - 1.55 - 2.338 - 0.03 - 0.31 0.038 - 16.24 
5×7 - 2.104 - 0.58 2.389 - 3.347 0.371 - 0.12  - 0.18 0.401 
6×7 - 9.465 0.200 0.495 -13.13 0.303 0.217 - 0.15 - 43.29 

SE(Sij) 2.182 0.215 0.527 4.877 0.087 0.149 0.072 19.806 

       
لعوامل الصفة، إذ ٌدل ارتفاع قٌمة التباٌن  الضروري تأثٌرات عامة فً االتحاد عالٌة، وفً الوقت نفسه لٌس من

وراثٌة للصفة لبعض الهجن التً دخل فٌها، أما انخفاض قٌمة التباٌن فٌدل على أن األب قد نقل أو ورث عوامله ال
، وعلى ضوء هذه المالحظات، (Griffing  ،1956)األب قد نقل تأثٌره إلى أغلب الهجن التً دخل فٌها  على أن

 إلىورثت عواملها الوراثٌة فان اآلباء التً تمٌزت بأعلى تأثٌرات للقدرة العامة على االتحاد للصفات المختلفة قد 
معظم هجنه لصفات ارتفاع النبات وعدد الجوز المتفتح بالنبات  إلىورث عوامله ( 1) األب: هجنها على النحو التالً

معظم هجنه لصفتً دلٌل البذور  إلى( 6) األبودلٌل التٌلة، والى بعض هجنه لصفة وزن الجوزة، وبالتساوي مع 
ًا بقٌمة عالٌة للقدرة الخاصة فً االتحاد، وقد أن ٌنتج األبوا وحاصل القطن ن اللذان لهما قدرة عالٌة فً االتحاد هجنا

 إلى أنه إذا كان لهجٌن معٌن قٌمة عالٌة لتأثٌر القدرة الخاصة فًMorsi (1977 )و  Abo-El-Enienأشار 
لتحسٌن  ممكن استغالل هذا الهجٌناالتحاد وكان احد اآلباء لهذا الهجٌن ذا قدرة عامة عالٌة فً االتحاد، فإنه من ال

تقدٌرات تباٌن تأثٌر القدرتٌن العامة والخاصة فً االتحاد والتباٌن البٌبً لكل ( 6)الجدول تظهر فً  .تلك الصفات
، وٌمكن (4)جدول الأب ولجمٌع الصفات، ومنه ٌمكن معرفة كٌفٌة تحقٌق اآلباء لقٌم تأثٌراتها والتً سبق ذكرها فً 

االتحاد فً االتجاه  تأثٌر القدرة الخاصة فً االتحاد لؤلبوٌن اللذٌن تمٌزا بأعلى تأثٌر للقدرة العامة فًمن خالل تباٌن 
 المرغوب فٌه ألي 

 .تقدٌرات تباٌن تأثٌرات القدرة العامة والخاصة على االتحاد والتباٌن البٌبً للصفات المختلفة(: 6) جدولال

 التباٌن الصنف

 Charactersالصفات 

فاع ارت
النبات 

 (سم)

عدد 
األفرع 
 الخضرٌة

عدد 
األفرع 
 الثمرٌة

عدد 
الجوز 
 المتفتح

وزن 
الجوزة 

 (غم)

دلٌل 
البذور 

 (غم)

دلٌل التٌلة 
 (غم)

حاصل 
القطن 

 (غم)الزهر 

1 
σ

2
gi 1.837 -0.019 -0.119 -4.64 0.0024 0.0237 0.0034 53.34 

σ
2
si 94.41 0.045 9.526 21.2  0.341 0.257 0.169 2280.7 

2 
σ

2
gi 3.394 0.044 0.257 -10.5 0.003 -0.011 -0.001 -185.4 

σ
2
si 275.11 0.174 14.747 -8.41 0.277 0.295 0.119 1283.6 

3 
σ

2
gi -16.29 -0.001 -0.060 -11.6  -0.003 -0.009 -0.003 -192.1  

σ
2
si 469.24 0.525 15.711 314.2  0.290 0.135 0.170 5657.1  



4 
σ

2
gi -2.154 0.034 -0.093 -11.3 -0.002 -0.007 -0.002 -186.9 

σ
2
si 266.34 0.746 18.713 199.1  -0.003 0.396 0.740 3077.4  

5 
σ

2
gi 7.086 -0.022 -0.042 -3.68  -0.0002 -0.006 0.0002 26.07  

σ
2
si 153.07 1.961 24.059 69.3 0.188 0.089 0.124 1106.1 

6 
σ

2
gi 3.313 0.026 -0.136 -5.98  -0.002 -0.011 -0.002 146.3  

σ
2
si 215.05 1.436 2.379 161.7 0.138 0.293 0.489 2468.1  

7 
σ

2
gi -2.285 0.003 -0.035 -6.84  -0.003 -0.011 -0.002 -132.9 

σ
2
si 681.77 0.342 16.527 470.6 0.495 0.336 0.593 7633.2 
σ

2
e 8.164 0.079 0.477 40.78  0.013 0.038 0.009 672.49 

معظم هجنه لصفة  إلىالوراثٌة  عوامله( 4)وورث األب . الزهر صفة التعرف على كٌفٌة تورٌث هذٌن األبوٌن
بعض هجنه  إلىفٌالحظ انه قد نقل عوامله الوراثٌة ( 6)األب  أما. وزن الجوزة والى بعض هجنه لصفة دلٌل التٌلة

انه قد ورث ( 7)ظهر األب  وأخٌراًا . ٌة وعدد الجوز المتفتح بالنباتالخضر األفرعلصفات ارتفاع النبات وعدد 
وٌالحظ . الثمرٌة األفرعلصـفة عدد ( 3)الخضرٌة، وبالتساوي مع األب  األفرعمعظم هجنه لصفة عدد  إلىعوامله 

تٌن العامة بشكل عام أن التباٌن البٌبً على أسـاس المتوسطات للصفات الكمٌة قٌد الدراسة مقارنة بتباٌن القدر
والخاصة فً االتحاد لؤلصناف األبوٌة وللصفات جمٌعها كان واطباًا داللة على أن معظم التأثٌرات على الصفات 

الوراثٌة  لتصمٌم التجرٌبً المستخدم وعدد المكررات المعتمد للتراكٌبكل من ا وراثٌة، وكذلك كانالمدروسة كانت 
التً تمٌزت فً تورٌثها  وٌستنتج مما سبق إمكانٌة إدخال اآلباء. بًقد أسهمت فً تقلٌل قٌمة تباٌن الخطأ التجري

لصفاتها إلى غالبٌة الهجن التً دخلت فٌها فً برامج تربٌة تتضمن إنتاج هجن ثالثٌة ورباعٌة، أما تلك التً أظهرت 
قٌم ( 7)الجدول ٌبٌن . بعض الهجن دون األخرى فٌمكن اعتمادها ضمن هجنها التً تمٌزت بها إلىتورٌثها لصفاتها 

التً تم حسابها على أساس انحراف متوسط هجٌن الجٌل الثانً عن  تدهور التربٌة الداخلٌة لهجن الجٌل الثانً
فً صفة ارتفاع : المدروسة كما ٌأتً م تدهور التربٌة الداخلٌة للصفاتوكانت قً. متوسط هجٌن الجٌل األول المتوقع

سم، 22.917فً الجٌل الثانً بلغ % 1اًا ومعنوٌاًا عند مستوى احتمال انخفاضا موجب( 7×3)النبات أعطى الهجٌن 
، فً حٌن (4×2)و( 3×2)فً الهجٌنان % 5مستوى احتمال  وكان االنخفاض فً الجٌل الثانً موجباًا ومعنوٌاًا عند

فً ارتفاع النبات % 1زٌادة معنوٌة عند مستوى احتمال ( 7×6)و( 6×5)و( 7×2)و( 2×1)حصلت فً الهجن 
إذ كانت % 5زٌادة معنوٌة عند مستوى احتمال ( 6×4)و( 5×4)و( 6×2)و( 6×1)لجٌل الثانً، وفً الهجن فً ا

( 6×2)و( 3×2)ولصفة عدد األفرع الخضرٌة كانت الهجن . سالبة فً جمٌع هذه الهجن قٌم تدهور التربٌة الداخلٌة
، %1ة ومعنوٌة عند مستوى احتمال التربٌة الداخلٌة سالب ذات قٌم لتدهور( 7×5)و( 6×5)و (6×3)و( 4×3)و

الداخلٌة  بٌةالتر ذات قٌم لتدهور( 7×3)و( 5×3)و( 7×2)و( 5×2)و( 7×1)و( 5×1)و( 3×1)وكانت الهجن 
ًا باالتجاه المرغوب لهذه الصفة فً الجٌل ( 5×4)  ، فٌما أظهر الهجٌن%5سالبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال  تفوقا

 كانت قٌمة تدهورالثانً مقارنة بالجٌل األول إذ 
. قٌم التدهور نتٌجة التربٌة الداخلٌة لهجن الجٌل الثانً للصفات المدروسة(: 7)الجدول 

 الهجن

الصفات  

ارتفاع 
 (سم)النبات 

عدد 
األفرع 
 الخضرٌة

عدد 
األفرع 
 الثمرٌة

عدد الجوز 
 المتفتح

وزن 
الجوزة 

 (غم)

دلٌل 
البذور 

 (غم)

دلٌل التٌلة 
 (غم)

حاصل 
القطن 

 (غم)الزهر 

1×2 - 15.00 *- 0.167 - 2.18 *- 8.29 *- 0.23 *- 0.4 **0.133 - 47.5 **

1 ×3 2.167 - 0.58 *2.025 *- 2.167 0.417 **- 0.5 **0.013 11.83 

1×4 - 2.167 0.333 1.900 *2.625 - 0.068 0.313 *0.212 9.07 

1×5 - 7.500 - 0.54 *0.025 - 9.0 **0.015 - 0.4 **0.025 - 38.2 *

1×6 - 9.458 *- 0.292 0.983 0.167 0.337 **- 0.038 - 0.077 24.39 

1×7 - 2.083 - 0.5 *3.61 **4.750 0.348 **- 0.7 **0.112 33.51 *

2×3 11.000 *- 1.0 **2.38 **- 1.792 0.633 **0.283 *0.110 22.43 

2×4 8.750 *0.083 2.92 **4.167 - 0.018 0.660 **0.078 18.49 



2×5 - 5.417 - 0.55 *- 1.29  - 7.04 *0.158 0.147 0.342 *-26.052 

2×6 - 10.71 *- 0.8 **- 0.167 - 6.38 *0.000 0.515 **- 0.103 -28.4  *

2×7 - 16.8 **- 0.58 *- 0.458 - 1.875 - 0.085 - 0.6 **- 0.5 **- 12.69 

3×4 - 3.917 - 0.7 **0.125 - 5.958 0.152 0.423 **0.385 **- 15.39 

3×5 3.250 - 0.55 *4.62  **3.083 0.082 0.003 0.278 *15.93 

3×6 - 2.292 - 1.0 **1.458 - 6.00 *0.410 **0.345 *0.520 **2.232 

3×7 22.917 **- 0.58 *3.58  **19.83 **0.472 **- 0.4 **- 0.205 102.7 **

4×5 - 9.167 *0.625 **- 1.46 - 11.1 **- 0.087 0.237 0.077 - 48.4 **

4×6 - 9.125 *0.208 0.333 2.208 0.072 0.732 **0.698 **10.74 

4×7 7.500 0.083 4.13 **12.38 **0.017 - 0.36 *- 0.8 **48.81 **

5×6 - 21.9 **- 1.7 **- 1.458 - 9.17 **- 0.098 - 0.212 0.175 - 38.8 *

5×7 - 6.250 - 1.1 **4.000 **- 4.667 0.543 **- 0.5 **- 0.4 **0.347 

6×7 - 16.1 **- 0.292 1.953 *- 13.9 **0.548 **0.125 - 0.30 *- 35.6 *

   .على التوالً% 5و % 1معنوي عند مستوى احتمال )*( و )**( 

وفً صفة عدد األفرع الثمرٌة كانت قٌم تدهور التربٌة %. 1 التربٌة الداخلٌة موجبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال
موجبة ومعنوٌة عند مستوى ( 7×5)و( 7×4)و( 7×3)و( 5×3)و( 4×2)و( 3×2)و( 7×1)الداخلٌة للهجن 

داللة على % 5موجبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال ( 7×6)و( 4×1)و( 3×1)وكانت فً الهجن ، %1احتمال 
ي حدوث انخفاض فً عدد األفرع الثمرٌة فً الجٌل الثانً، فً حٌن كانت هناك زٌادة فً عدد األفرع الثمرٌة ف

ولصفة %. 5إذ كانت قٌمة تدهور التربٌة الداخلٌة سالبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال ( 2×1)الجٌل الثانً للهجٌن 
( 7×3)فً الهجٌن % 1عدد الجوز المتفتح كانت قٌم تدهور التربٌة الداخلٌة موجبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال 

% 1فً حٌن كانت سالبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال داللة على انخفاض عدد الجوز فً الجٌل الثانً، ( 7×4)و
( 6×2)و( 5×2)و( 2×1)فً الهجن % 5وعند مستوى احتمال ( 7×6)و( 6×5)و( 5×4)و( 5×1)فً الهجن 

وفً صفة متوسط وزن الجوزة . داللة على أن عدد الجوز فً الجٌل الثانً كان أفضل منه فً الجٌل األول( 6×3)و
أعطت قٌم تدهور ( 7×6)و( 7×5)و( 7×3)و( 6×3)و( 3×2)و( 7×1)و( 6×1)و( 3×1)ٌالحظ أن الهجن 

الجوزة فً الجٌل  داللة على انخفاض مهم فً متوسط وزن% 1للتربٌة الداخلٌة موجبة معنوٌة عند مستوى احتمال 
وى احتمال قٌمة تدهور للتربٌة الداخلٌة سالبة ومعنوٌة عند مست( 2×1)الثانً فً هذه الهجن، فً حٌن أظهر الهجٌن 

كانت قٌم تدهور  ولصفة دلٌل البذور .، أي أن متوسط وزن الجوزة كان أفضل فً الجٌل الثانً لهذا الهجٌن5%
وموجبة ( 6×4)و( 4×3)و( 6×2)و( 4×2)للهجن % 1ة ومعنوٌة عند مستوى احتمال بالتربٌة الداخلٌة موج

ي حٌن كانت قٌم التدهور للتربٌة الداخلٌة ، ف(6×3)و( 3×2)و( 4×1)للهجن % 5ومعنوٌة عند مستوى  احتمال 
، %1سالبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال ( 7×5)و( 7×3)و( 7×2)و( 7×1)و( 5×1)و( 3×1)و( 2×1)للهجن 

ولصفة دلٌل التٌلة ظهرت قٌم تدهور التربٌة الداخلٌة %. 5سالبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال ( 7×4)وفً الهجٌن 
وموجبة ومعنوٌة عند مستوى ( 6×4)و( 6×3)و( 4×3)فً الهجن % 1حتمال موجبة ومعنوٌة عند مستوى ا

( 7×2)فً الهجن % 1، بٌنما كانت سالبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال (5×3)و( 5×2)فً الهجٌنان % 5احتمال 
وفً حاصل القطن الزهر كانت قٌم (. 7×6)فً الهجٌن % 5سالبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال ( 7×5)و( 7×4)و
( 7×1)، وللهجٌن %1موجبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال ( 7×4)و( 7×3)هور التربٌة الداخلٌة للهجٌنٌن تد

سالبة ومعنوٌة عند مستوى ( 5×4)و( 2×1)، فً حٌن كانت للهجٌنٌن %5موجبة ومعنوٌة عند مستوى احتمال 
إن القٌم %. 5تمال سالبة ومعنوٌة عند مستوى اح( 7×6)و( 6×5)و( 6×2)و( 5×1)، وللهجن %1احتمال 

السالبة لتدهور التربٌة الداخلٌة لصفة عدد األفرع الخضرٌة والموجبة لبقٌة الصفات تعزى إلى ظاهرة التباٌن الفابق 
، Hassan)والى تراكم األلٌالت المتنحٌة أو الضارة فً الجٌل الثانً (. Eissa ،1993)الحدود فً الجٌل الثانً 

والى زٌادة نسبة (. Bhatt ،1976)غٌر اإلضافٌة الموروثة فً وراثة الصفة  والى التأثٌرات الجٌنٌة( 1997

التراكٌب الجٌنٌة المتشابهة التً تؤثر على الصفة فً الجٌل الثانً الذي ٌغٌر من متوسط الصفة الكمٌة باتجاه 
الداخلٌة لصفة وأظهرت بعض الهجن قٌماًا موجبة ومعنوٌة لتدهور التربٌة (. Sears ،1973و  (Hallauerالنقاوة

عدد األفرع الخضرٌة وسالبة لبقٌة الصفات، ومثل هكذا نتابج تبٌن تفوق الجٌل الثانً على الجٌل األول، وقد عزا 



Hassan  (1997 ) ًسبب ذلك إلى التناقص الكبٌر فً األلٌالت السابدة المؤثرة على الصفة فً التركٌب الوراث

أن ( 2001)وقد حدد فً دراسة الصفار . وز الحدود فً الجٌل الثانًلآلباء، وكذلك إلى ظاهرة االنعزال المتجا
التربٌة الداخلٌة لكً ٌكون لها تأثٌر كبٌر على نسبة وجود العوامل الوراثٌة للهجن البد وأن تكون مصحوبة بنوع من 

ها تزٌد من التراكٌب ن أثرها ٌنحصر فً التقلٌل من وجود التراكٌب الجٌنٌة الخلٌطة، أو بمعنى آخر أنااالنتخاب، إذ 
الجٌنٌة المتماثلة التً تعمل على تغٌٌر ترتٌب العوامل الوراثٌة، وأن التدهور فً التربٌة الداخلٌة ٌؤدي إلى ظهور 

قٌم ( 8)ٌوضح الجدول . كثٌر من الجٌنات الضارة كالجٌنات الممٌتة وشبه الممٌتة وتبعاًا لدرجة القرابة بٌن الهجن
ٌبٌة والمظهرٌة للصفات المختلفة والتورٌث الواسع والتحسٌن الوراثً المتوقع من االنتخاب فً التباٌنات الوراثٌة والب

كان التباٌن . التباٌنات الوراثٌة والبٌبٌة والمظهرٌة قد اختلفت عن الصفر للصفات جمٌعها أنوٌبدو  ،ثالثالالجٌل 
ًا  الوراثً األفرع الثمرٌة، بٌنما كان العكس لبقٌة الصفات،  مقارنة بالتباٌن البٌبً لصفتً ارتفاع النبات وعددعالٌا
لصفة عدد ( 2001)لصفة ارتفاع النبات وداؤد وآخرون ( 1996)وآخرون  McCatryهذه النتابج مع  واتفقت

لصفة ارتفاع % 71.101و لصفة دلٌل التٌلة 15.15قٌم التورٌث الواسع تراوحت بٌن  أنٌالحظ . األفرع الثمرٌة
عالٌاًا لصفات ارتفاع النبات وعدد األفرع الثمرٌة ودلٌل التٌلة، وبذلك فمن الممكن  عالٌــــاًا  ورٌثكان الت إذالنبات، 

وكان التورٌث بالمعنى الواسع متوسطاًا لصفتً عدد األفرع . تحسٌن هذه الصفات عن طرٌق االنتخاب اإلجمالً
فتح ودلٌل البذور وحاصل القطن الخضرٌة ومتوسط وزن الجوزة، بٌنما كان منخفضاًا لصفات عدد الجوز المت

 Gencerو Basbagلصفة حاصل القطن الزهر و( 2004)وآخرون  Azherوتتفق هذه النتابج مع . الزهر

( 2007)لصفة ارتفاع النبات والجبوري وداؤد ( 2006)لصفة عدد الجوز بالنبات و وداؤد والجبوري ( 2004)
 التحسٌن الوراثً المتوقع كنسبة مبوٌة من متوسط الصفة أنٌتضح . لصفتً ارتفاع النبات وعدد األفرع الثمرٌة

الخضرٌة، وٌالحظ انه كان متوسطاًا لصفات ارتفاع  األفرعلعدد % 18.669و لدلٌل البذور% 2.607تراوح بٌن 
الثمرٌة وعدد الجوزة المتفتح وحاصل القطن الزهر، وعلٌه ٌمكن التوقع بفعالٌة وعدد األفرع الخضرٌة والنبات 
خاب فً الجٌل الثانً لتحسٌن هذه الصفات، االنت

σ)التباٌنات الوراثٌة (: 8)الجدول 
2
G ) والبٌبٌة(σ

2
E ) والمظهرٌة(σ

2
P ) والتورٌث(H

 .لصفاتثمانٌة ل( 2
مكونات 
التباٌن 

والتوري
 ث

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد 
األفرع 

الخضرٌة 

عدد 
األفرع 
الثمرٌة 

عدد الجوز 
المتفتح 

وزن 
الجوزة 

( غم)

دلٌل 
البذور 

( غم)

دلٌل 
التٌلة 

( غم)

حاصل 
القطن 
الزهر 

 (غم)

σ
2
G 

60.256 
 ±

18.034 

0.169 
 ±

0.005 

2.418 
 ±

0.586 

46.490 
 ±

24.179 

0.034 
 ±

0.0002 

0.050 
 ±

0.0006 

0.005 
 ±

0.000
3 

638.86  
 ±

367.08  

σ
2
E 

24.492 
 ±

4.629 

0.239 
 ±

0.045 

1.431 
 ±

0.270 

122.343 
 ±

23.120 

0.039 
 ±

0.0074 

0.114 
 ±

0.0215 

0.028 
 ±

0.005 

2017.5   
 ±

381.26  

σ
2
P 

84.748 
 ±

13.317 

0.408 
 ±

0.064 

3.849 
 ±

0.605 

168.833 
 ±

26.526 

0.073 
 ±

0.011 

0.164 
 ±

0.026 

0.033 
 ±

0.013 

2656.3   
 ±

417.40  
H

2
BS 71.101 41.42 62.82 27.536 46.575 30.489 15.15 24.051 

GA 13.549 0.547 2.552 7.406 0.260 0.255 0.396 25.659 
 GA% 12.568 18.669 13.188 16.148 6.311 2.607 5.67 13.662 

ًا لبقٌة الصفات األخرى إلى انه لٌس من الضروري ارتباط التحسٌن ( 1970)وآخرون  Dixit أشار. بٌنما كان واطبا

 وبٌن. فعاالًا البد من وجود ارتباط اٌجابً بٌنهما الوراثً العالً مع درجة التورٌث العالٌة، ولكن كً ٌكون االنتخاب
Tariq  إمكانٌة تحقٌق تحسٌن وراثً سرٌع للصفات التً ٌسٌطر علٌها الفعل الجٌنً اإلضافً ( 1992)وآخرون

ن ارتباط درجة التورٌث العالٌة مع التحسٌن الوراثً العالً فً أٌة أ( 1989) وآخرون saxena للمورثات، وأكد

ٌتضح ارتباط ( 8)ومن مالحظة الجدول . الصفة تخضع للفعل الجٌنً اإلضافً للموروثات إنة إلى صفة ٌعد إشار
التورٌث  درجة التورٌث العالٌة مع تحسٌن وراثً متوسط لصفتً عدد األفرع الثمرٌة وارتفاع النبات، ودرجة



حسٌن وراثً متوسط لصفة عدد العالٌة مع تحسٌن وراثً واطا لصفة دلٌل التٌلة، ودرجة التورٌث المتوسطة مع ت
األفرع الخضرٌة، ودرجة التورٌث المتوسطة مع تحسٌن وراثً واطا لصفة متوسط وزن الجوزة، ودرجة 

التورٌث المنخفضة مع تحسٌن وراثً متوسط لصفة حاصل القطن الزهر، والتورٌث المنخفض مع تحسٌن وراثً 
التحسٌن الوراثً الذي ٌمكن الحصول علٌه فً الجٌل الثالث  ومن النتابج السابقة ٌمكن توقع. منخفض لدلٌل البذور

لبعض الصفات وواطا لصفات أخرى، ومنهم  ن آخرون على تحسٌن وراثً عالٍل ووقد حصل باحث. لهذه الصفات
( 9)ٌبٌن الجدول (. 2006)وداؤد والجبوري ( 2005)والجبوري Baloch (2004 )و ( 2001)داؤد وآخرون 

اب فً تحسٌن الحاصل عند االنتخاب للصفات األخرى غٌر الحاصل معبراًا عنها بوصفها نسبة قٌم االستجابة لالنتخ
مبوٌة من متوسط حاصل القطن الزهر بالنبات، وفٌه ٌالحظ أن التجاوب المتالزم لالنتخاب لصفة الحاصل وبشدة 

عندما كان االنتخاب  ألصلً للصفةمن المعدل ا% 5.275غم بنسبة زٌادة 9.908كان موجباًا وبلغ % 10 انتخاب
عندما كان االنتخاب لصفة عدد الجوز المتفتح بالنبات، % 2.783غم بنسبة زٌادة  5.226لصفة ارتفاع النبات، و

غم بنسبة زٌادة % 0.097عندما كان االنتخاب لعدد األفرع الثمرٌة، و % 0.686غم بنسبة زٌادة بلغت  1.289و
التجاوب المتالزم لالنتخاب لصفة الحاصل فقد كان  أما. وزن الجوزةعندما كان االنتخاب لمتوسط % 0.052بلغت 

بنسبة  0.035-الخضرٌة  األفرعسالباًا عند االنتخاب ألي من الصفات األخرى، وبلغ أعاله عند االنتخاب لعدد 
االنتخاب للعدد األقل من األفرع الخضرٌة تحقق زٌادة فً حاصل القطن  نأأي % )0.019نقصان فً الحاصل 

لصفة الحاصل عند االنتخاب  عالٍل  ن على تجاوب متالزم لالنتخابان آخرا، وقد حصل باحث(لزهر بالنسبة ذاتهاا
( 1998)وآخرون  Haiderلصفة عدد الجوز بالنبات وAhmed  (1984 )و Al-Rawiللصفات األخرى، ومنهم 

لجوز ووزن الجوزة وارتفاع لصفات عدد ا( 2001)لصفتً عدد الجوز بالنبات ومتوسط وزن الجوزة والجبوري 
لصفة عدد الجوز بالنبات وداؤد ( 2006)لصفة عدد األفرع الثمرٌة وداؤد والجبوري ( 2002)النبات والحمدانً  

االنتخاب لصفة ارتفاع النبات قد  أنٌستنتج مما تقدم . عدد الجوز بالنبات وعدد األفرع الثمرٌة لصفتً( 2006)
من المعدل األصلً للحاصل تلتها صفة عدد الجوز المتفتح اذ % 5.275اب بلغت أعطى أعلى نسبة استجابة لالنتخ
 .من المعدل األصلً للحاصل% 2.783كانت نسبة االستجابة لالنتخاب 

استجابة حاصل القطن الزهر عند االنتخاب لبعض الصفات األخرى  :(9) جدولال

  الصفات المنتخبة    
  استجابة الحاصل

 االستجابة كنسبة مبوٌة باالستجابة لالنتخا

 5.275 9,908                 (سم)ارتفاع النبات

 0.019- 0,035-ة       عدد األفرع الخضري

 0.686 1,289عدد األفرع الثمرٌة  

 2.783 5,226 عدد الجوز المتفتح    

 0.052 0,097 (       غم)متوسط وزن الجوزة 

 0.005- 0.009- (                  غم)دلٌل البذور 

 0.018- 0.033- (                    غم)دلٌل التٌلة 

 
COMBINING ABILITY ANALYSIS IN F2 GENERATION FOR YIELD 

AND SOME OF ITS COMPONENTS IN UPLAND COTTON 

Gossypiom hirsutum L. 

K. M. Dawod                         A. A. M. Ali 

Field Crops Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq 

ABSTRACT 

        Cotton varieties, Halab1, SP8886, Coker5114, Deltapine5409, Lachata, Dunn1047 

and Deer22, and all their F2 half diallel crosses were planted at field of Agriculture and 

Forestry college (Center of Mosul university) in May, 4, 2006 using randomized 

complete block design with three replications to study general and specific combining 

abilities for parent and crosses respectively, phenotypic variance components and some 



genetic parameters for characters: plant height, number of vegetative and fruiting 

branches, number of bolls per plant, boll weight, seed and index indices and seed cotton 

yield per plant. Analysis of variance results showed that mean square of genotypes, 

general and specific combining ability was significant for all characters. The variety 

Halab 90 appeared as a good general combiner, and (SP8886 x Coker5114), (SP8886 x 

Deltapine5409) and (Coker5114 x Deer22) crosses as good specific combiners for largesr 

number of characters. The total genetic variance was high as compared with 

environmental variance for plant height and number of fruiting branches, and the reverse 

for the remainder characters. Broad sense heritability ranged from 24.051% for seed 

cotton yield per plant and 71.101% for plant height, and it was high for plant height, 

number of fruiting branches and lint index, moderate for number of vegetative branches 

and boll weight, and low for number of bolls, seed index and seed cotton yield per plant. 

It was shown that selection for plant height gave higher percent of response to selection 

(5.275%) from original mean of yield, followed by number of bolls which gave percent 

of response to selection (2.783%) from original mean of yield.  

 
المصادر 

راسة السلوك الوراثً لصفات الحاصل ومكوناته والمواصفات النوعٌة د(. 2001)الجبوري، خالد خلٌل أحمد 
رسالة (. .Gossypium hirsutum L)وتحلٌل معامل المسار باستخدام عدة تراكٌب وراثٌة من القطن 

.  ماجستٌر، كلٌة الزراعة، جامعة تكرٌت، العراق
ه وخواص األلٌاف فً قطن األبلند أطروحة التحلٌل الوراثً للحاصل ومكونات(. 2005)الجبوري، خالد خلٌل أحمد، 

.  دكتوراه، كلٌة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق
قوة الهجٌن والمقدرة االتحادٌة والفعل الجٌنً فً القطن (. 2007)الجبوري، خالد خلٌل أحمد وخالد محمد داود 

(Gossypium hirsutum L. .) ،18-9(:.1)10مجلة جامعة السلٌمانٌة  .                                                                                                                                                                                                                                                             
تقٌٌم الحاصل ومكوناته وخواص األلٌاف وسلوك اإلستقرارٌة فً أصناف (. 2002)مدانً، زكرٌا بدر فتحًالح

رسالة ماجستٌر، كلٌة الزراعة والغابات، جامعة (. .Gossypium hirsutum L)مختلفة من القطن 
.  الموصل

مٌة فً الجٌل الثانً من المقدرة االتحادٌة ومعامل المسار لصفات ك(. 2001)الصفار ، رابد سالم أحمد
أطروحة دكتوراه، (. .Hordeum vulgare L) التهجٌنات التبادلٌة ألحد عشر صنفاًا من الشعٌر         
 .قسم علوم الحٌاة، كلٌة العلوم، جامعة الموصل        

فٌة دراسات وراثٌة للصفات االقتصادٌة فً بعض تضرٌبات القطن الصن(. 2005)العبٌدي، داود سلمان مدب 
(Gossypium hirsutum L.)أطروحة دكتوراه، كلٌة الزراعة، جامعة بغداد، العراق ،  .

دراسة السلوك الوراثً لبعض الصفات (. 2001)داؤد، خالد محمد، جاسم محمد عزٌز ومردان حمٌد مردان 
 . 12-1(: 7)1مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة، . المحصولٌة فً القطن

تحلٌل المقدرة االتحادٌة والفعل الجٌنً فً القطن (. 2006)خالد خلٌل أحمد الجبوريداؤد، خالد محمد و
(Gossypium hirsutum L. .) ،115 -102(: 3)6مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة . 

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم . تقٌٌم الكفاءة لعدة أدلة انتخابٌة للتنبؤ بحاصل القطن(. 2006)داؤد، خالد محمد 
 . 49-43(: 2)6زراعٌة، ال

مدٌرٌة دار الكتب للطباع . الطرق اإلحصابٌة لؤلبحاث الزراعٌة(. 1990)داؤد، خالد محمد وزكً عبد إلٌاس 
 . والنشر، جامعة الموصل، العراق

الغزارة الهجٌنٌة والفعل الجٌنً فً الذرة الصفراء  (. 1999)علً، عبده الكامل عبد هللا 
(Zea mays L.  .) دكتوراه، كلٌة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراقأطروحة . 
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