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 صةالخال

 AC22و  33حلب و مونتاناو الشاتاو 8886سبٌروو 310كوكر زرعت أصناؾ وسبلالت القطن االبلند 
موقعٌن األول وهجنها التبادلٌة النصفٌة فً  Chrip-AM539و  S230السورٌة سبللة و 16اٌرانً و 26كورد و

قضاء الحوٌجة بمحافظة ، والثانً فً 19/4/2010فً حقول كلٌة الزراعة والؽابات جامعة الموصل بتأرٌخ 
اجري التحلٌل . باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  بثبلثة مكررات  20/4/2010كركوك بتارٌخ 

ارتفاع النبات تجمٌعٌاً لبٌانات الموقعٌن وقدرت تباٌنات وتأثٌرات القدرتٌن العامة والخاصة على االتحاد لصفات 
الحساسٌة دلٌل التٌلة وودلٌل البذور ومتوسط وزن الجوزة و جوز بالنباتعدد الو وعدد األفرع الثمرٌة بالنبات

أن متوسط مربعات مواقع أظهرت النتائج . بالنبات حاصل القطن الزهرو النسبٌة لئلصابة بدودة جوز القطن الشوكٌة
ة لدودة جوز القطن لصفتً عدد الجوز التفتح بالنبات والحساسٌة النسبً% 1الدراسة كان معنوٌاً عند مستوى احتمال 

أَما التراكٌب الوراثٌة والقدرتٌن العامة . لصفة حاصل القطن الزهر بالنبات% 5الشوكٌة، وعند مستوى احتمال 
لجمٌع % 1والخاصة على االتحاد وتداخلها مع المواقع فقد كان متوسط مربعاتها معنوٌاً عند مستوى احتمال 

ي قدرة االتحاد العامة باالتجاه المعنوي المرؼوب إذ تفوق فً انه األفضل ؾ 8886ظهر الصنؾ سبٌرو .الصفات
خمس صفات بضمنها صفتً حاصل القطن الزهر والحساسٌة النسبٌة لئلصابة بدودة جوز القطن الشوكٌة، تبله 

فً قدرته الخاصة فً ( AC22×الشاتا)الهجٌن  وتمٌز. S230سبللة السورٌة وال 16إٌرانً و 33الصنفٌن حلب
فً ست صفات بضمنها ( 16اٌرانً×8886سبٌرو)بع صفات بضمنها حاصل القطن الزهر، تبله الهجٌن االتحاد لس

، وهذا ٌفٌد فً أمكانٌة االستفادة  صفتً حاصل القطن الزهر والحساسٌة النسبٌة لئلصابة بدودة جوز القطن الشوكٌة
. من هذه التراكٌب الوراثٌة فً برامج التربٌة المستقبلٌة

 
 المقدمة

من حٌث المساحة المزروعة  الهامة اإلستراتٌجٌة محاصٌللا من .Gossypium hirsutum Lدُّ القطن ٌُعَ 
إذ تعتمد أؼلب دول العالم على حاصله فً دعم اقتصادها ودخلها كونه ٌجلب العملة  ،واإلنتاج وتنوع االستعمال

األلٌاؾ التً تصل نسبتها إلى حوالً  على الحتوائهالعاملة، وتعود هذه األهمٌة  األٌديالصعبة للبلد وٌستقطب 
من % 64فً حٌن تشكل البذور حوالً . من وزن القطن الزهر، التً تدخل فً صناعة الؽزل والنسٌج% 36

داؤد )الصنؾ والبٌئة وحسب من وزن البذور  %(26  –13)وزنه، وٌستخرج منها الزٌت الذي تبلػ نسبته حوالً 
، لذا فبلبد نتٌجة الخلط المٌكانٌكً والتلقٌح الخلطً مزروع بمرور الوقتتتدهور نقاوة الصنؾ ال (.1999 وعلً،

الن . المحافظة على تلك المعتمدة أوجدٌدة صناؾ أفً برامج تربٌة المحصول اللجوء إلى اتجاهٌن، إما إنتاج 
وحدة  إنتاج التً ٌمكن من خبللها زٌادةوواقلها تكلفة للمزارعٌن، المهمة الصنؾ واحد من العملٌات الزراعٌة 

من المهم التوجه نحو برامج األَقلمة الصنفٌة التً تتطلب التنوع فً األصناؾ المعتمدة سواء للبٌئات و. المساحة
المعتمدة، أو االستعماالت المختلفة، لذا فمن واجب مربً القطن السعً المستمر لتطوٌر سبلالٍت وأصناؾ منه تتمٌز 

الجبوري، )ٌة الجٌدة، التً تناسب صناعة الؽزل والنسٌج المحلٌة فً القطر بإنتاجٌتها العالٌة ومواصفاتها النوع
اختٌار األصناؾ أو التً تسٌطر على وراثة الصفات المختلفة، إذ أن ودراسة طبٌعة عمل المورثات  ،(2005

عرفة السبلالت لؽرض خلق التؽاٌرات الوراثٌة التً تلعب دوراً فً تحسٌن المحاصٌل ٌستوجب أن تكون هناك م
آللٌة التحسٌن الوراثً التً ٌمكن اعتمادها لهذا الؽرض، والتً تستند على معرفة طبٌعة السٌطرة الجٌنٌة لصفات 

ٌتعرض محصول القطن فً العالم للعدٌد من  (.2011داؤد والجبوري،)الحاصل ومكوناته من الصفات األخرى 

                                            
 
 مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األخير  

 2 20 /6 /25وقبوله  2 20  /2 /7 تاريخ تسلم البحث 



%  17.4الكلٌة بسبب الحشرات على مستوى العالم  اإلصابةبلؽت نسبة  إذاآلفات الزراعٌة ومن ضمنها الحشرات، 
إّن االنخفاض   (.2000الجبوري، .)على الرؼم من استخدام وسائل وقاٌة النبات المختلفة 1990-1988لؤلعوام 

الحشرٌة والسٌما دودة جوز القطن الشوكٌة  اإلصاباتالمحصول ٌحدث بفعل عوامل مختلفة، ومن بٌنها  إنتاجٌةفً 
Earias insulana Boisd. (Phalaenidae: Lepidoptera  ًالمكونات التً ٌتسبب عنها أضرار وخسائر ف

الٌرقات على الجوزة، ومن ثم بسبب تؽذي هذه  ة خسائر كبٌرة فً حاصل القطن ونوعٌتهسببم هاٌرقاتسبب الثمرٌة ب
جزئٌاً،  أوتتلؾ الجوزة كلٌاً  األَلٌاؾ، كما وتقرض فً البذور المتكونة وقد على األلٌاؾ والبذور، وقد ال تتكون

القطن وتؽٌر لونها، األمر الذي ٌؤدي إلى فضبلً عن دخول العدٌد من فطرٌات وبكترٌا العفن التً تسبب تلؾ ألٌاؾ 
تحسٌن المحاصٌل المختلفة وعلٌه فان  (.Gergis ،2006و Amin)القطن الناتج ورداءة نوعٌته  إنتاجٌةخفض 

والمواصفات النوعٌة  اإلنتاجٌةة فً اختٌار النباتات ذات األَداء الجٌد من الناحٌة ومنها القطن ٌتطلب قدرة عالً
واحد أو أكثر من وتحملها أو مقاومتها لئلصابة باآلفات المرضٌة والحشرٌة، لذا ٌتطلب األمر الحصول على 

عن مقاومته لئلصابة الحاصل ومكوناته ونموه وخصائص التٌلة، فضبلً ٌجمع بٌن صفات الذي  ةوراثًالكٌب اترال
من القطن والهجائن التبادلٌة  تراكٌب وراثٌةعشرة إن الهدؾ من الدراسة الحالٌة تقوٌم  .بدودة جوز القطن الشوكٌة

دودة جوز القطن الشوكٌة إلصابة بحساسٌتها النسبٌة لنها، من حٌث مواصفاتها اإلنتاجٌة والناتجة ع ؼٌر العكسٌة
 .رتٌن العامة والخاصة فً االتحاد للصفات المختلفةتقدٌر تباٌنات وتأثٌرات القدو
 

 مواد البحث وطرائقه
 مونتانا( 4)و الشاتا( 3)و 8886سبٌرو (2)و 310كوكر ( 1)القطن االبلند  أدخلت أصناؾ وسبلالت

فً  Chrip-AM539( 10)و S230سبللة ( 9)و 16 إٌرانً( 8)و 26كورد ( 7)و AC22( 6)و 33حلب ( 5)و

ة نصفٌة عند زراعتها فً حقل احد المزارعٌن بقضاء الحوٌجة فً كركوك خبلل الموسم الزراعً تهجٌنات تبادلً
 ،Griffing (1956)وأجرٌت بٌنها التهجٌنات التبادلٌة النصفٌة حسب الطرٌقة الثانٌة التً اقترحها ، 2009لعام 

 45آباء  و 10)عت التراكٌب الوراثٌة زر. هجٌناً فردٌاً  45والبالؽة  F1وتم الحصول على بذور هجائن الجٌل األول 
، والثانً فً 19/4/2010فً موقعٌن االول فً حقول كلٌة الزراعة والؽابات جامعة الموصل بتأرٌخ ( هجٌناً فردٌاً 

باستخدام تصمٌم القطاعات   20/4/2010حقول احد المزارعٌن فً محافظة كركوك بقضاء الحوٌجة بتارٌخ 
م وبمسافة 0.75م والمسافة بٌنها  3كررات، كانت الزراعة على مروز طول المرز العشوائٌة الكاملة  بثبلثة م

 600للموقعٌن كدفعة واحدة بمقدار  17:17:17روسً المنشأ  N.P.Kم بٌن النباتات، أضٌؾ السماد المركب 0.25
دفعة واحدة عند  هكتار على/كؽم 200بمقدار  N% 46هكتار بعد الحراثة وقبل التمرٌز، وأُضٌؾ سماد الٌورٌا /كؽم

المصٌدة مصنعة محلٌاً ومصدر الفرمون )نصبت مصائد فرمونٌة جنسٌة عشوائٌاً . بداٌة التزهٌر فً كبل الموقعٌن
لدودة جوز ( الذكور)، مصٌدة لكل مكرر، بؽٌة مراقبة ظهور الفراشات البالؽات (االسبانٌة Agrisenseشركة 

بعدها تم فحص . للبدء بفحص التراكٌب الوراثٌةوذلك ورها، القطن الشوكٌة فً الحقل ومعرفة أول موعد لظه
ولؽاٌة جنً المحصول، لتسجٌل بٌانات عن  أسبوعٌا( هجائن +آباء )نباتات الوحدة التجرٌبٌة لكل تركٌب وراثً

تم جنً النباتات الفردٌة لكل وحدة تجرٌبٌة . الصفات الخاصة باإلصابة بٌرقات حشرة دودة جوز القطن الشوكٌة
لموقع الموصل، أَما فً موقع الحوٌجة فتمت  3/11/2010، والثانٌة بتارٌخ 3/10/2010األولى بتارٌخ  ،ٌنمرت

وسجلت . أي بعد شهر من الجنٌة األولى 10/11/2010والثانٌة بتارٌخ  10/10/2010الجنٌة االولى بتارٌخ 
( سم)ارتفاع النبات : عن الصفات( بٌةعشرة نباتات لكل وحدة تجري)البٌانات على اساس متوسط الوحدة التجرٌبٌة 

بذرة  100وزن )دلٌل البذورو (ؼم)متوسط وزن الجوزة و عدد الجوز المتفتح بالنباتو وعدد األفرع الثمرٌة بالنبات
متوسط نسبة ) الحساسٌة النسبٌة لئلصابة بدودة جوز القطن الشوكٌةو( 100لكل  ؼم شعر)دلٌل التٌلة و (بالؽرام

نسبة اإلصابة علماً ان الوراثً مقسوما على أَقل متوسط لنسبة اإلصابة فً التراكٌب الوراثٌة، اإلصابة للتركٌب 
حاصل القطن و( 100عدد الجوز المصاب مقسوماً على عدد الجوز الكلً والناتج مضروباً فً % =الكلٌة 
ولكل صفة حسب ٌانات الموقعٌن تجمٌعٌاً لب( الهجائن+  اآلباء)حللت بٌانات التراكٌب الوراثٌة  (.ؼم)نبات /الزهر

ثم جزئ مجموع مربعات انحرافات التراكٌب  (Gomez ،1983و  Gomez)المستخدم طرٌقة التصمٌم التجرٌبً 

الطرٌقة الثانٌة، األنموذج األول حسب  وتداخبلتها مع المواقع القدرتٌن العامة والخاصة على االتحاد إلىالوراثٌة 
وتم تقدٌر تأثٌرات القدرة العامة على االتحاد لآلباء والخاصة على  ،Griffing (1956)والمقترح من ( الثابت)

حساب الخطأ القٌاسً االتحاد للهجائن من التحلٌل التجمٌعً للموقعٌن، واختبرت معنوٌتها عن الصفر من خبلل 



 Singh كما ورد فً ،االتحاد على SE(Sij-Sik)والخاصة  SE(gi-gj)للفرق بٌن تأثٌرات القدرة العامة 
العامة والخاصة لكل أَب للتعرؾ على كٌفٌة تورٌث االباء  تٌنالقدر وقدر تباٌن تأثٌرات. Chaudhary (2007)و

االستعانة بالبرامج اإلحصائٌة الجاهزة التالٌة فً تحلٌل البٌانات إحصائٌا ووراثٌاً تمت . لصفاتها الى نسلها
(Statistical Analysis System  وMinitab وMicrosoft Office Excel 2003.) 

 
 النتائج والمناقشة

نتائج تحلٌل التباٌن التجمٌعً لموقعً الدراسة، ومنه ٌبلحظ أن متوسط مربعات مواقع ( 1)ٌبٌن الجدول 
بالنبات والحساسٌة النسبٌة لدودة جوز  تفتحماللصفتً عدد الجوز % 1 الدراسة كان معنوٌاً عند مستوى احتمال

لصفة حاصل القطن الزهر بالنبات، ولم ٌصل إلى حد المعنوٌة لبقٌة % 5مستوى احتمال  ، وعندالقطن الشوكٌة
% 1أَما التراكٌب الوراثٌة وتداخلها مع المواقع فقد كان متوسط مربعاتها معنوٌاً عند مستوى احتمال  .الصفات

ت بسبب اختبلؾ العوامل الوراثٌة كان( اآلباء وهجائنها)، وان هذه االختبلفات بٌن التراكٌب الوراثٌة الصفات لجمٌع
وهذا ٌتفق مع نتائج . وراثة هذه الصفات، مما ٌستدعً االستمرار فً دراسة السلوك الوراثً لهاالتً تسٌطر فً 

Ahmad و( أ و ب 2003)ن  وآخروBasal وTurgut (2005 )وAli  و( 2008)وآخرونAbbas  وآخرون
ن وآخرو MohamedوAwan (2009 )و Aliو( 2009)وآخرون  Khanو( 2009)وآخرون  Aliو( 2008)
 (.2011)وداؤد والجبوري ( 2009)

 .لثمانٌة صفات (اآلباء والهجائن) تراكٌب الوراثٌةنتائج تحلٌل التباٌن التجمٌعً لل(: 1)الجدول 

 مصادر التباٌن

 متوسط المربعات 

درجات 
 الحرٌة

ارتفاع النبات 
 (سم)

 األفرععدد 
 نباتبال الثمرٌة

جوز عدد ال
 نباتبال تفتحمال

متوسط وزن 
 (ؼم) الجوزة

  2.972 **8397.76  69.947  11886.84 1 المواقع

 8.136 315.778 192.558 7016.363 4 (المواقع) المكررات

 **0.863 **71.038 **7.063 **497.266 54 التراكٌب الوراثٌة

 **0.236 **57.460 **4.767 **364.431 54 التراكٌب × المواقع 

 0.072 2.736 1.614 54.702 216 التجرٌبً الخطأ

 
 

 (ؼم) دلٌل التٌلة (ؼم) دلٌل البذور
الحساسٌة النسبٌة 

لئلصابة 
حاصل القطن 

( ؼم) الزهر

 *303426.8 **3788.06  11.867  91.745 1 المواقع

 27935.80 85.469 11.105 23.245 4 (المواقع) المكررات

 **1244.14 **10.773 **1.500 **1.954 54 التراكٌب الوراثٌة

 **1512.46 **9.644 **0.485 **0.932 54 التراكٌب × المواقع 

 224.121 4.749 0.099 0.276 216 التجرٌبً الخطأ
 .على التوالً% 5و % 1معنوٌة عند مستوى احتمال )*( و )**( 

جربة على أَنَّ أداءها ٌتؽٌر من موقع آلخر وتدل معنوٌة متوسط مربعات التداخل بٌن التراكٌب الوراثٌة ومواقع الت
إلى نتائج تحلٌل ( 2)تشٌر البٌانات الواردة فً جدول . فً موقعً الدراسة ولجمٌع الصفات الختبلؾ عوامل البٌئة

فً والخاصــة العامة  نـحاد، وٌبلحــظ أن متوســط مربعات القدرتًة فً االتـالتباٌن للقدرتٌن العامة والخاص
 ةالعائد وتدل معنوٌة تلك للصفات جمٌعها،% 1توى احتمال مع المواقع كان معنوٌاً عند مس اموتداخله ادــاالتح

القدرة العامة  تباٌن وٌبلحظ أن النسبة بٌن مكونات. على اختبلفهما باختبلؾ الظروؾ البٌئٌةما مع المواقع لتداخله
حاد كانت اقل من الواحد للصفات جمٌعها داللة على أن القدرة الخاصة فً االتتباٌن إلى  د إلى ذلك العائدفً االتحا

للصفات جمٌعها عدا )تتفق هذه النتائج و. الفعل الجٌنً ؼٌر اإلضافً كان أكثر أهمٌة فً وراثة هذه الصفات
( 2001)ن وآخرو Babarتفق مع ت وال (2009) وآخرون Khanمع ( الحساسٌة النسبٌة لدودة جوز القطن الشوكٌة

 تأثٌرات القدرة العامة فً االتحاد لآلباء،متوسطات و( 3)ٌوضح الجدول (. 2007)آخرون و Karademirو

 140.44و( 2)لؤلب  107.74 بٌن تمتوسطات اآلباء تراوحأن لصفة ارتفاع النبات فبالنسبة للمتوسطات ٌبلحظ 
أقل عدد  ىــأعط( 3) ، واألبفرع9.83بلػ قد أعطى أعلى عدد ( 1)ولعدد األفرع الثمرٌة كان األب  ،(9) لؤلب



، والن هذه الصفة لها جوزة 21.10إذ سجل  هو األفضل( 1)كان األب  ولعدد الجــوز بالنبات. فرعاً 7.45 بلػ
 فً صفة حاصل القطن الزهر األب نفسه تفوقالحظ أن كوناته، يعبلقة مباشرة مع صفة الحاصل إذ هً إحدى م

ى اقل عدد للجوز بالنبات وبنفس الوقت اقل حاصل من القطن قد أعط( 8)، وكان األب ؼم90.70 بالنبات وأعطى
( 10)ولصفة متوسط وزن الجوزة تفوق األب . ؼم 62.76جوزة و12.97الزهر بالنبات بلؽت على التوالً 

اقل وزن ( 7)ومعنوي عن بقٌة اآلباء، فٌما أعطى األب ( 8)بفارق ؼٌر معنوي عن األب  ؼم4.77بلػ بمتوسط 
 ،وبفارق معنوي عن اآلباء األخرى جمٌعها ؼم12.03 بمعدل ( 8)دلٌل البذور تفوق األب ول. مغ3.90للجوزة بلػ 

ؼم بفارق 6.40بلػ  بأعلى معدل( 3) ولصفة دلٌل التٌلة تفوق األب(. 2)ؼم فً األب 10.28بٌنما بلػ اقل معدل 
 لصفة الحساسٌة النسبٌةأما . ؼم4.15اقل معدل للصفة بلػ ( 1)وسجل األب ، فقط( 9)ؼٌر معنوي عن األب 

بفارق معنوي عن اآلباء % 4.10بأقل نسبة حساسٌة بلؽت ( 2)لئلصابة بدودة جوز القطن الشوكٌة فقد تمٌز األب 
وفً ضوء ما تقدم ٌتضح  .أكثرها حساسٌة لئلصابة بدودة جوز القطن الشوكٌة( 8)، بٌنما كان األب (8و 6و 5و 1)

تمٌز بأعلى المتوسطات لصفات  310كوكر ( 1)، وان األب خدمة فً الدراسةتسالم اآلباءهناك اختبلفات بٌن  أن
ارتفاع النبات وعدد األفرع الثمرٌة والجوز بالنبات وحاصل القطن الزهر بالنبات بفارق ؼٌر معنوي عن بعض 

 اآلباء األخرى،

 .لثمانٌة صفات االتحاد علىلقدرتٌن العامة والخاصة نتائج تحلٌل التباٌن التجمٌعً ل(: 2)الجدول 

 مصادر التباٌن

 متوسط المربعات 

درجات 
 الحرٌة

ارتفاع النبات 
 (سم)

 األفرععدد 
 نباتبال الثمرٌة

 تفتحمعدد الجوز ال
 نباتبال

متوسط وزن 
 (ؼم) الجوزة

 **2.175 **118.858 **7.964 **1446.08 9 القدرة العامة على االتحاد

 **0.601 **61.474 **6.882 **307.503 45 االتحاد القدرة الخاصة على

 **0.385 **140.806 **6.257 **871.575 9 المواقع× القدرة العامة 

 **0.206 **40.791 **4.469 **263.002 45 المواقع×القدرة الخاصة

 0.024 0.912 0.538 18.234 216 التجرٌبً الخطأ

 0.303 0.164 0.097 0.395 الخاصة/القدرة العامة مكونات

 
 

 (ؼم) دلٌل التٌلة (ؼم) البذور دلٌل
الحساسٌة النسبٌة 

لئلصابة 
حاصل القطن 

( ؼم) الزهر

 **1127.90 **22.250 **5.877 **6.570 9 القدرة العامة على االتحاد

 **1267.39 **8.478 **0.625 **1.031 45 االتحاد القدرة الخاصة على

 **4369.46 **16.854 **0.265 **1.753 9 المواقع× القدرة العامة 

 **941.065 **8.202 **0.529 **0.767 45 المواقع×القدرة الخاصة

 74.707 1.583 0.033 0.092 216 التجرٌبً الخطأ

 0.223 0.223 0.789 0.538 الخاصة/القدرة العامة مكونات
 .%1مستوى احتمال معنوٌة عند )**( 

 .لعشرة أصناؾ من القطن وللصفات المختلفةمتوسطات وتأثٌرات القدرة العامة على االتحاد (: 3)جدول 

 اآلباء
 متوسط وزن الجوزة تفتحمعدد الجوز ال الثمرٌة األفرععدد  (سم)ارتفاع النبات 

 التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط

 0.23- ج دهـ4.14 1.040 أ 21.10 0.310 أ 9.83 2.787 أ 139.3 1

  0.03- دهـ 4.08 2.170 أ 20.65 0.316 أب 9.24 4.199- و 107.7 2

 0.119 ب ج 4.37 1.893- ج د 14.61 0.428- ب 7.45 5.149- هـو109.4 3

 0.22- دهـ 3.98 0.797 ج 15.34 0.020 أ 9.57 4.089- دهـو 114.6 4

 0.180 ج د 4.23 1.196- ج د 14.44 0.064 أب 8.38 4.328 أ 136.4 5

  0.03- دهـ 3.99 0.566- ج 15.43 0.138- أب 8.45 0.977 ج دهـ 118.2 6

 0.21- هـ 3.90 1.136 ب 17.69 0.202- أب 9.16 1.268- ج د 119.1 7

 0.082 أب 4.61 0.070 هـ 12.97 0.430 أ 9.35 2.119- أب 133.3 8

 0.261 ب ج 4.38 1.317- ج د 14.50 0.571- أب 8.57 9.275 أ 140.4 9



 0.074 أ 4.78 0.242- دهـ 13.66 0.197 أب 8.82 0.542- ب ج127.0 10

SE  0.826  0.142  0.184  0.030 

 حاصل القطن الزهر الحساسٌة النسبٌة   (ؼم) دلٌل التٌلة (ؼم) دلٌل البذور 

 التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط

 0.162 أ 90.71 0.218 ج د ب6.01 0.492- و 4.15 0.568- د 10.30 1

 8.877 أ 87.40 0.537- د 4.10 0.110 دهـ5.24 0.184- د 10.28 2

 6.74- ب 66.01 0.236- ج د5.05 0.435 أ 6.40 0.310 ب ج11.08 3

 0.43- ب 63.13 0.422- ج د5.07 0.153- دهـ5.37 0.320- ج د 10.56 4

 1.513 ب 64.61 1.014 أب 7.35 0.073 هـ5.11 0.239 ج د 10.61 5

  1.73- ب 64.64 0.158 أب ج6.38 0.057 دهـ5.26 0.106- د جب 10.78 6

 1.062 ب 70.60 0.355- ج د5.21 0.404- هـ4.45 0.022 ب ج11.05 7

  0.05- ب 62.76 0.017 أ 8.17 0.040 ج د5.59 0.404 أ 12.03 8

 0.485 ب 72.61 0.785 أب ج7.08 0.301 أب6.17 0.176 د جب10.96 9

 3.16- ب 66.28 0.641- ب ج د5.42 0.030 ب ج5.92 0.025 ب 11.36 10

SE  0.058  0.035  0.243  1.673 
 .كل صفة المتبوعة بالحرؾ نفسه ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً ل اآلباء قٌم متوسطات -
إٌرانً ( 8)و 26رد كو( 7)و AC22( 6)و 33حلب ( 5)و مونتانا( 4)و الشاتا( 3)و 8886سبٌرو (2)و 310كوكر ( 1) -

 .Chrip-AM539( 10)و S230سبللة ( 9)و 16

 
أما لصفات متوسط وزن الجوزة و دلٌلً البذور وكان من بٌن اآلباء الحساسة لئلصابة بدودة جوز القطن الشوكٌة، 

القدرة وفٌما ٌتعلق بتأثٌرات . على التوالً( 2)و( 3)و( 8)و( 10)والحساسٌة النسبٌة فقد تمٌزت اآلباء  والتٌلة
تفاع النبات كان اتحاده العام معنوٌاً باالتجاه المرؼوب فٌه لصفات ار( 1)األب االتحاد لآلباء ٌتضح أن  العامة على
باتحاد عام معنوي باالتجاه المرؼوب فٌه ( 2)، فً حٌن تمٌز األب ع الثمرٌة وعدد الجوز بالنباتوعدد األفر

واظهر . حاصل القطن الزهرالحساسٌة النسبٌة وودلٌل التٌلة و اتبالنبلصفات عدد األفرع الثمرٌة وعدد الجوز 
درة هذا وهذا ٌعنً ق.لجوزة ودلٌل البذور ودلٌل التٌلةفً صفات وزن ا رة اتحاد عامة معنوٌة مرؼوبةقد( 3)األب 

ة العامة فقد اظهر اتحاداً معنوٌاً مرؼوباً للقدر( 4)أما األب . األب وكبر حجم مساهمته فً تورٌث هذه الصفات
إلى ذرٌته عن  ٌنالصفت هاتٌن، أي أن هذا األب اظهر فعل جٌناته فً عدد الجوز والحساسٌة النسبٌة فقط يلصفت

قدرة عامة فً االتحاد معنوٌة باالتجاه المرؼوب فٌه ( 5)وأبدى األب . طرٌق قدرة االتحاد العامة مع األب اآلخر
عاماً معنوٌاً مرؼوباً اتحاد ( 6)فً حٌن اظهر األب . ر ودلٌل التٌلةلصفات ارتفاع النبات ووزن الجوزة ودلٌل البذو

نوٌة باالتجاه المرؼوب فٌه فً قدرة عامة فً االتحاد مع( 7)وكان لؤلب . دلٌل التٌلةوارتفاع النبات  يتفٌه فً صؾ
فٌه للقدرة العامة فً تفوقاً معنوٌاً مرؼوباً ( 8)وأبدى األب  .بالنبات والحساسٌة النسبٌةعدد الجوز كامل  يتصؾ

بقدرته ( 9)فً حٌن تمٌز األب . والتٌلة البذور ياالتحاد فً صفات عدد األفرع الثمرٌة ومتوسط وزن الجوزة ودلٌل
( 10)وأخٌرا فان األب . البذور و التٌلة يالعامة فً االتحاد لصفات ارتفاع النبات ومتوسط وزن الجوزة ودلٌل

 معنوٌة باالتجاه المرؼوب فٌه لصفات عدد األفرع الثمرٌة ومتوسط وزن الجوزة أعطى أعلى قدرة عامة فً االتحاد
جاه أفضل اآلباء فً قدرة االتحاد العامة باالت كان 8886سبٌرو( 2)األب ستنتج مما تقدم أن وي .والحساسٌة النسبٌة

النسبٌة لئلصابة  بضمنها صفتً حاصل القطن الزهر والحساسٌة صفات خمسفً  المعنوي المرؼوب فٌه إذ تفوق
قدرة  لكل منها إذ كان ،S230سبللة  (9)و 16إٌرانً ( 8)و 33حلب( 5)اء اآلب بدودة جوز القطن الشوكٌة، تلته

 هذهصفات، وهذه النتائج تفسر إمكانٌة االستفادة من اآلباء  وب فً أربعباالتجاه المعنوي المرغعلى االتحاد عامة 
الذي تمٌز بقدرة عامة على االتحاد ( 2)الصفات التً تمٌزت بها وخاصة األب برامج التربٌة بالتهجٌن لتحسٌن فً 

 Bowman، وهذه النتائج تتفق مع كل من معنوٌة ومرؼوبة لصفتً حاصل القطن الزهر والحساسٌة النسبٌة
Turgut (2005 )و Basalو( 2003)ن وآخرو Cheathamو( 2002)وداؤد وخٌر ( 2001)ن وآخرو

إذ وجدوا أن بعض اآلباء اتحدت باالتجاه المعنوي المرؼوب فٌه لقدرة االتحاد  ،(2007) نوآخرو Karademirو
وٌبلحظ أن معظم اآلباء التً أعطت قٌماً عالٌة  .العامة والبعض اآلخر باالتجاه المعنوي ؼٌر المرؼوب فٌه

ذه وحسب ما أشار إلٌه لمتوسطات الصفات كان لها تأثٌر معنوي مرؼوب للقدرة العامة على االتحاد أٌضاً، وه



Abro  متوسطات الهجائن وتأثٌراتها ( 4)ٌظهر فً الجدول  .ٌنتج عنها توافقات هجٌنٌة جٌدة( 2009)وآخرون

متوسطات أن لصفة ارتفاع النبات فٌما ٌعلق بالمتوسطات ٌبلحظ . للقدرة الخاصة على االتحاد للصفات قٌد الدراسة
أعطى ولعدد األفرع الثمرٌة ، (9×2)سم للهجٌن 140.45و( 4×3)ٌن سم للهج104.47بٌن  تراوحتالهجائن 
واللذٌن ( 5)و( 1)ن إلى أن كل من األبوٌن ، وقد ٌرجع تفوق هذه الهجًفرعاً 12.28أكثر عدد بلػ ( 5×1)الهجٌن 

قد ( 9×5)وكان الهجٌن . نقبل جٌناتهما إلٌه ، إذي زٌادتها فً الهجٌنبصفة عدد األفرع الثمرٌة قد أسهما ؾ تمٌزا
جوزة بفارق معنوي عن 24.87وسجل  (8×7)تفوق الهجٌن ولعدد الجوز بالنبات . فرعاً  7.77أعطى اقل عدد بلػ 

ولصفة متوسط وزن الجوزة (. 3×1)فً الهجٌن  13.7معظم الهجائن األخرى، بٌنما بلػ اقل عدد للجوز بالنبات 
 وي عن معن وبفارق ؼم،5.32هو األفضل بمتوسط بلػ ( 9×5)الهجٌن  كان

 .متوسطات وتأثٌرات قدرة االتحاد الخاصة للهجائن وللصفات المختلفة(: 4)الجدول 

 الهجن
 متوسط وزن الجوزة تفتحمعدد الجوز ال الثمرٌة األفرععدد  (سم)ارتفاع النبات 

 التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط

 0.163- ن سع4.07 0.038- بجد22.51 0.722 ز-أ10.97 8.253 س-ح123.72 (2×1)

 0.316 ي-ج4.71 5.013- ص13.7 1.214- ل م8.28 0.315- س ع113.63 (3×1)

 0.027 ن سع4.08 0.452- ح-هـ20.5 0.532- ل-و9.42 9.440- ي  -ب130.4 (4×1)

 0.121- س-ي4.33 2.421 ز-د20.98 2.288 أ12.28 6.224 أب 140.12 (5×1)

 0.584 ح-ب4.82 2.076 و-ج21.8 0.442- م-و9.35 7.560 ك-د128.07 (6×1)

 0.423- س ع3.97 3.344- س-ي17.9 1.365- كلم8.36 1.137- ع -ل117.79 (7×1)

 0.406- ع3.95 0.667- ي-ز19.6 0.353 ط-أ10.72 9.174- ع-م116.39 (8×1)

 0.270 ز-ب4.84 1.972 ل-ح18.99 0.237- م-ح9.12 9.721- ز-أ134.56 (9×1)

 0.178- نس ع4.07 1.935 ح-د20.7 0.830 هـ-أ11.4 10.698 ط-ز130.14 (10×1)

 0.065 ي-د4.65 4.68- فص14.8 0.848- م-ي8.66 6.256- ع ؾ109.84 (3×2)

 0.137- نس ع4.11 3.50 أ24.84 0.957- م-ط9.00 0.544 ع-ل117.70 (4×2)

 0.358 هـ-أ5.00 0.535 ي-ز19.5 2.003 أب12.01 2.603 ك-د128.18 (5×2)

 0.009- ن-ح4.43 3.975- ع-م16.8 0.662- م-ح9.14 7.840 ي-ب130.06 (6×2)

 0.147- ن س ع4.11 1.426 بج22.93 0.524- م-ز9.21 3.548 س-ح123.5 (7×2)

 0.389 و-ب4.94 3.692 أ24.84 1.424 أبج11.79 1.143 س-ي120.3 (8×2)

 0.331 أب ج5.05 1.102- ل-ح18.8 0.267- م-ح9.09 9.926 أ 140.45 (9×2)

 0.332- م-و4.56 2.312 أب24.2 0.115 هـ-أ11.3 9.729- س-ي120.3 (10×2)

 0.219 ك-هـ4.62 0.842 ل-ح18.7 0.780- كلم8.43 11.74- ؾ104.47 (4×3)

 0.184- ك-هـ4.61 2.724 ل-ح18.8 1.131 ي-ب10.4 3.182 ل-د127.81 (5×3)

 0.163 ط-ب4.75 1.939 م-ط18.4 0.751 ل-د9.81 14.797 و-أ136.07 (6×3)

 0.026- ن-ط4.38 1.38 ل-ز19.2 1.103 ل-ج10.1 5.467 ن-ز124.49 (7×3)

 0.276- ن-ح4.42 1.57 ن-ي18.1 1.325 ز-أ10.95 2.321- ع-م115.85 (8×3)

 0.114 هـ-أ4.99 4.323 ط-و20.1 0.454 م-ح9.08 7.585 د-أ137.16 (9×3)

 0.008 أب5.10 1.056- ن-ي18.1 0.614- ل-ج10.1 4.520 ط-ب130.07 (10×3)

 0.129- س-ي4.33 0.911- س-ي17.9 0.300- م-و9.41 3.843- س-ح121.8 (5×4)

 0.168 ن-ح4.42 0.787 ك-ز19.4 0.795- م-ي8.71 4.398- ع-ك117.94 (6×4)

 0.063 نس ع4.14 3.281 أب24.05 1.369 ح-أ10.81 10.383 ط-أ130.47 (7×4)

 0.018 ن-ط4.38 1.348 ز-د20.98 0.931 و-أ11.00 6.874 ل-هـ126.11 (8×4)

 0.202 ي-ب4.75 3.413 بجد22.51 0.407- م-ي8.66 0.420- ي-ب130.21( 9×4)

 0.305- ع-م4.18 4.292- و-ج21.9 1.560 د-أ11.49 0.982- س-ح122.5 (10×4)

 0.157 ح-ب4.81 0.934- س-ك17.5 0.185- م-و9.36 4.656 و-أ135.41 (6×5)



 0.526 هـ-أ4.99 1.254- س-ي17.8 0.330- م-ح9.15 1.342 ط-ج129.85 (7×5)

 0.016 ح-ب4.78 2.853 ز-د20.9 0.040- ل-ج10.1 4.472- س-ح123.2 (8×5)

 0.378 أ5.32 1.656 س-ي17.7 1.348- م7.77 2.607- هـ-أ136.44 (9×5)

 0.339- أب ج5.08 3.650- س-ل17.3 1.853- م-و9.39  10.69- ع-ن116.26 (10×5)

 0.009- ع-ك4.25 1.211 ز-د20.95 0.428 ل-هـ9.71 5.920- ع-ي119.23 (7×6)

 0.033 ل-و4.58 3.448 جدهـ22.1 0.208 ك-ج10.1 3.304 ي-د127.61 (8×6)

 0.142 ز-ب4.87 1.160- سعؾ16.1 2.094 و-أ11.01 4.142- ح-أ131.56 (9×6)

 0.775- ع-ل4.22 0.711- ط-و20.1 0.505- ل-ج10.1 5.773- ي-د129.33 (10×6)

 0.175 م-ز4.55 4.726 أ24.87 0.230- ل-هـ9.62 6.291- نسع115.77 (8×7)

 0.376 أب ج5.09 2.654- عفص15.4 0.098- م-ي8.75 6.105 أبج139.56 (9×7)

 0.237- ن-ح4.42 1.047- جدهـ22.2 0.302- ل-و9.36 1.619- ن-و125.86 (10×7)

 0.033- ي-د4.64 1.642- ؾ-م16.54 0.068- م-و9.41 3.571- ي-د129.03 (9×8)

 0.135 ز-ب4.84 8.370- س-ي17.7 2.776- م-ي8.60 2.929 س ع113.58 (10×8)
 1.137- س-ي4.34 2.959- ؾ-ن16.3 0.219- م-ط8.93 6.379- ح-أ131.35( 10×9)

S.E  2.781  0.478  0.622  0.101 

 حاصل القطن الزهر الحساسٌة النسبٌة   (ؼم) لتٌلةدلٌل ا (ؼم) دلٌل البذور 

 التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط التأثٌر المتوسط

 3.216- ك-هـ92.18 0.942 و-أ5.77 0.144 ع-ل5.30 0.117- ع10.02 (2×1)

 16.11- ع66.51 1.437- ح-ج3.69 0.214 ل-هـ5.69 0.188 س-هـ10.82 (3×1)

 1.179 م-و88.28 1.476 د-أ6.42 0.240 س ع5.13 0.318 ع-م10.32 (4×1)

 2.955 ي-هـ93.16 0.704- ز-أ5.68 0.119- ع4.99 0.074- ع-ك10.48 (5×1)

 20.496 بجد106.1 0.299- ح-أ5.23 0.194 ع-ل5.29 0.045- نس ع10.17 (6×1)

 16.99- س ع68.92 1.244- ح-ب3.77 0.026- ؾ4.61 1.107- ؾ9.23 (7×1)

 12.83- ن-ي81.14 1.414- ح-أ3.97 0.147 ع-م5.23 0.423- ؾ-م10.30 (8×1)

 14.643 ح-ج95.82 0.898 أب7.05 0.431 ط-د5.77 0.004 ع-ل10.50 (9×1)

 5.360 م-ز86.20 1.357 ز-أ5.66 0.838- ؾ4.62 0.706 ع-ل10.50 (10×1)

 20.07- سع ن72.77 0.339 ح-أ4.71 0.014 هـ-أ6.09 0.196- ن-هـ10.82 (3×2)

 11.470 بج106.78 1.155- وزح3.04 0.226- ع-ل5.26 0.232- س ع10.15 (4×2)

 8.692 جدهـ101.3 0.226 ح-أ5.40 0.358 هـ-أ6.08 0.190 ك-ج11.13 (5×2)

 15.12- س-ل79.21 1.682 د-أ6.45 0.773 أ6.48 0.819 ز-أ11.42 (6×2)

 4.798- ز-ج95.67 1.040 ح-أ5.30 0.211- ع5.03 0.359- ع-ل10.37 (7×2)

 22.343 أ125.03 1.588- ح-هـ3.04 0.030- ل-و5.65 0.592 أب ج11.70 (8×2)

 4.330 ح-ج94.76 0.192 ز-أ5.59 0.201 د-أ6.15 0.019 ن-د10.90 (9×2)

 10.573 ب113.2 1.254- وزح2.69 0.510- ل-هـ5.68 0.480- ع-ك10.43 (10×2)

 5.301 م-هـ89.66 2.323- ح2.17 0.135- ل-هـ5.68 0.027- س-د10.85 (4×3)

 2.622 ح-هـ91.26 0.009- و-أ5.92 0.418- م-ز5.62 0.55- س-د10.88 (5×3)

 7.692 م-هـ89.58 0.159 ح-أ5.23 0.137 د-أ6.16 0.225 ح-أ11.33 (6×3)

 2.394- ن-ط84.62 1.162 ز-أ5.72 0.210- ع-ط5.35 0.029 ي-أ11.25 (7×3)

 3.695 س-ك80.1 1.015- ح-أ3.91 0.255 أب6.27 0.364 أ11.97 (8×3)

 24.117 و-ج100.5 0.480 هـ-أ6.18 0.093 أب6.36 0.175 د-أ11.55 (9×3)

 3.855 ح-ج94.87 2.270 هـ-أ6.17 0.050 و-ب6.05 0.219 أب11.87 (10×3)

 4.942- ن-ط82.5 1.337 أب7.08 0.294- نسع5.16 0.006- س-و10.8 (5×4)

 1.752- ن-ي80.95 0.778- ح-أ4.11 0.292 ن-هـ5.73 0.093- ع-ل10.37 (6×4)

 14.067 و-ج99.73 1.208 ز-أ5.58 0.393 ك-ط5.37 0.076 ع-ح10.67 (7×4)



 2.660- ح-هـ93.44 0.218 ح-أ4.96 0.087- ع-ي5.33 0.521- ع-ك10.45 (8×4)

 22.557 بجد106.1 0.538- ح-أ4.98 0.116- ن-ز5.57 0.289 م-ج11.03( 9×4)
  28.84- ي-هـ93.48 0.205- ح-د3.12 0.218- ع5.04 0.122- س ع10.15 (10×4)

 3.250 م-ح85.55 0.371 أب ج6.7 0.065 أب ج6.19 0.313 ي-ب11.23 (6×5)

 0.916- ح-د93.85 0.346 هـ-أ6.16 0.626 ز-ج5.83 0.550 أب ج11.72 (7×5)

 7.980 جدهـ101.1 0.988- ح-أ5.19 0.341 ز-ج5.84 0.001 هـ-أ11.53 (8×5)

 8.081 ز-ج98.27 1.009- و-أ5.94 0.070 أب6.34 0.179 أب11.87 (9×5)
 8.955- ل-هـ91.69 0.714 هـ-أ6.07 0.059- ي-د5.76 0.585- م-ج11.02 (10×5)

 2.471 ي-هـ93.16 0.750- ح-أ4.20 0.142- ع5.04 0.386- ع-ك10.42 (7×6)

 14.741 و-ج99.18 0.285- ح-أ5.04 0.556 س ع5.08 0.635- ع-ي10.55 (8×6)

 8.568- منس78.04 0.935- ح-أ5.16 0.253- م-و5.64 0.191- س-ز10.77 (9×6)
 19.12- م-هـ90.44 0.084- ح-ج3.66 0.404- ع-ك5.32 0.114- ع-ط10.58 (10×6)

 32.476 أب116.5 0.907- ح-أ3.90 0.035- س ع5.13 0.014- ط-أ11.30 (8×7)

 7.655- ن-ح83.75 0.719- ح-أ4.86 0.047- ع-ح5.38 0.396 ز-أ11.48 (9×7)
  3.54- و-ج99.26 0.903- زح2.48 0.079- ع-ي5.35 0.698 و-أ11.52 (10×7)

  11.35- س-ل79.61 1.237 أ7.19 0.078- ح-ج5.80 0.197 أب ج11.67 (9×8)
 27.91- م-و87.9 1.752 ح-د3.29 0.064 ل-هـ5.69 0.102 ل-ج11.08 (10×8)
  30.27- نسع72.64 0.036 ح-أ4.97 0.340- س-ز5.48 0.797- ع-ي10.57( 10×9)

S.E  0.198  0.119  0.819  5.629 

 .كل صفة المتبوعة بالحرؾ نفسه ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً ل اآلباء قٌم متوسطات -
إٌرانً ( 8)و 26ورد ك( 7)و AC22( 6)و 33حلب ( 5)و مونتانا( 4)و الشاتا( 3)و 8886سبٌرو (2)و 310كوكر ( 1) -

 .Chrip-AM539( 10)و S230سبللة ( 9)و 16

( 8×3)الهجٌن دلٌل البذور تفوق ول (.8×1)ؼم فً الهجٌن 3.95معظم الهجائن األخرى، وبلػ اقل وزن للجوزة 
ال الذي كان متفوقاً لهذه الصفة فً انتق( 8)ٌر جٌنات األب ن إلى تأثوربما ٌعود تفوق هذا الهجً. ؼم11.96بمعدل 

ولصفة دلٌل التٌلة أعطى الهجٌن . ؼم9.23اقل معدل للصفة بلػ ( 7×1)أو تورٌث جٌناته إلٌه، بٌنما أعطى الهجٌن 
بفارق معنوي عن معظم الهجن األخرى، بٌنما سجل اقل معدل للصفة ؼم 6.48أعلى قٌمة لدلٌل التٌلة بلؽت ( 6×2)

ٌتضح وجود تباٌن بٌن  بدودة جوز القطن الشوكٌة ةلصفة الحساسٌة النسبٌة لئلصابو(. 7×1)ؼم للهجٌن 4.61
، والحرٌشاوي وآخرٌن 2000 ،الخفاجً واسكندر)، وذلك بسبب تباٌن آبائها فً حساسٌتها لئلصابة الهجائن
وربما ٌفسر ذلك بكون ، %2.17بكونه اقل حساسٌة لئلصابة مسجبلً نسبة  (4×3)قد تمٌز الهجٌن و (.2008

وبلؽت أعلى نسبة حساسٌة لئلصابة . بحساسٌة قلٌلة ونقبل جٌناتهما للصفة إلى الهجٌن بٌنهماتمٌزا ( 4)و( 3)األبوٌن 
وأعطى أعلى ( 8×2)الهجٌن  نبات تفوقلصفة حاصل القطن الزهر بالوأخٌرا  (.9×8)فً الهجٌن % 7.19

رنة بالهجٌن مقا% 87.98بفارق معنوي عن جمٌع الهجائن األخرى وبنسبة زٌادة قدرها  ؼم125.03حاصل بلػ 
أما فٌما ٌتعلق بتأثٌرات القدرة الخاصة على االتحاد للهجائن، ٌبلحظ من الجدول  .الذي أعطى اقل حاصل( 3×1)

( 7×3)و( 6×3)و( 5×3)و( 9×2)و( 7×2)و( 6×2)و( 10×1)و( 6×1)و( 5×1)و( 2×1)ذاته أن الهجائن 
لقدرة لمعنوٌا  تأثٌراأظهرت  (10×8)و( 9×7)و( 8×6)و( 6×5)و( 8×4)و( 7×4)و( 10×3)و( 9×3)و

ثبلثة عشر هجٌناً الثمرٌه تمٌز  األفرععدد  ةولصؾ .لصفه ارتفاع النبات باالتجاه المرؼوب الخاصة فً االتحاد
( 8×2)و( 5×2)و( 10×1)و( 5×1)و( 2×1) :هًو الخاصة فً االتحاد للقدرة معنوٌة مرؼوبة بتأثٌرات

 أعطت بالنبات ولعدد الجوز. (9×6)و( 10×4)و( 8×4)و( 7×4)و( 8×3)و( 7×3)و( 6×3)و( 5×3)و
( 5×3)و( 4×3)و( 10×2)و( 8×2)و( 7×2)و( 4×2)و( 10×1)و( 9×1)و( 6×1)و( 5×1)الهجائن 

( 8×6)و( 7×6)و( 9×5)و( 8×5)و( 9×4)و( 8×4)و( 7×4)و( 6×4)و( 9×3)و( 8×3)و( 7×3)و( 6×3)و
( 9×1)و( 6×1)و( 3×1)الهجائن  أبدتو .االتجاه المرؼوبب للقدرة الخاصة فً االتحاد تأثٌرا معنوٌاً ( 8×7)و
 (9×6)و( 9×5)و( 7×5)و( 6×5)و( 9×4)و( 6×4)و( 9×3)و( 6×3)و( 4×3)و( 9×2)و( 8×2)و( 5×2)و
لصفة متوسط وزن  باالتجاه المرؼوب للقدرة الخاصة فً االتحاد ٌةمعنو تأثٌرات( 10×8)و( 9×7)و( 8×7)و

( 9×4)و( 10×3)و( 8×3)و( 6×3)و( 8×2)و( 6×2)و( 10×1)و( 4×1) :اً هجٌن راثنا عش وأبدى ،الجوزة
فً ، لصفة دلٌل البذور لقدرة الخاصة فً االتحادلمعنوٌاً مرؼوباً  تأثٌرا( 10×7)و( 9×7)و( 7×5)و( 6×5)و



( 6×2)و( 5×2)و( 9×1)و( 8×1)و( 6×1)و( 4×1)و( 3×1)و( 2×1)ستة عشر هجٌناً وهً  أبدى حٌن
خاصاً معنوٌاً للقدرة الخاصة فً  تأثٌرا( 8×6)و( 8×5)و( 7×5)و( 7×4)و( 6×4)و( 8×3)و( 6×3)و( 9×2)و

( 4×3)و( 10×2)و( 8×2)و( 4×2)و( 8×1)و( 7×1)و( 3×1)وتمٌزت الهجائن  .لصفة دلٌل التٌلة االتحاد
تحاد اال فًللقدرة الخاصة  معنوٌة مرؼوبه بتأثٌرات( 10×7)و( 8×7)و( 9×6)و( 9×5)و( 8×5)و( 8×3)و

عشر هجٌناً  أربعةولصفة حاصل القطن الزهر اظهر  .لئلصابة بدودة جوز القطن الشوكٌة النسبٌةلصفة الحساسٌه 
( 8×5)و( 9×4)و( 7×4)و( 9×3)و( 6×3)و( 10×2)و( 8×2)و( 5×2)و( 4×2)و( 9×1)و( 6×1)هً 

 فً حٌن كانت، فٌه لمرؼوبباالتجاه ا معنوٌة للقدرة الخاصة فً االتحاد تأثٌرات( 8×7)و( 8×6)و( 9×5)و
وٌبلحظ أن الهجائن التً تمٌزت بأعلى المتوسطات للصفات  .ن هجٌناً ياحد وثبلثو فً فٌه باالتجاه ؼٌر المرؼوب

جمٌعها كان لها تأثٌرات معنوٌة مرؼوبة للقدرة الخاصة على االتحاد، وهذا ٌتٌح إمكانٌة االستفادة منها فً برامج 
قد تمٌز ( 6×3)فكان الهجٌن  ،لقدرتها الخاصة على االتحاد تأثٌراتهاالهجائن تباٌنت فً  أنٌتضح . التربٌة المستقبلٌة

 اتصؾ ستفً ( 8×2) ، تبله الهجٌنبضمنها حاصل القطن الزهر اتصؾ عبسفً قدرته الخاصة فً االتحاد ل
( 8×3)و( 6×1) ئنالهجا ثمبضمنها صفتً الحساسٌة النسبٌة لدودة جوز القطن الشوكٌة وحاصل القطن الزهر، 

( 9×4)و( 9×3)و( 5×2)و( 10×1)و( 9×1)الهجائن ؾ، بضمنها حاصل القطن الزهر اتصؾ فً خمس( 7×4)و
( 10×1)و( 5×1)، ثم الهجائن اتصؾ فً خمس التً تفوق كل منها (8×7)و (8×6)و( 9×5)و( 8×5)و
حصل باحثٌن آخرٌن ، وقد اتصؾ فً أربع( 9×7)و( 8×7)و (9×5)و( 8×4)و( 6×4)و( 10×3)و (6×2)و

 على تأثٌرات مرؼوبة للقدرة الخاصة على االتحاد أظهرتها بعض الهجن ولصفات معٌنة من دراساتهم ومنهم
Basal وTurgut (2003 )و   UL-Haq وAzhar (2004 )وRauf و( 2005)ن ووآخرAguiar نووآخر 

إِّن تقدٌرات تباٌنات  (.2009)ن يوآخر Basalو( 2009) نووآخر Abroو( 2008)وداؤد والجبوري ( 2007)

كٌفٌة  المختلفة تفٌد فً التعرؾ علىتأثٌرات القدرتٌن العامة والخاصة فً االتحاد والتباٌن البٌئً لكل أب  للصفات 
، إذ ٌمكن من خبلل تباٌن تأثٌر القدرة الخاصة فً االتحاد لؤلبوٌن (3)تحقٌق اآلباء لقٌم تأثٌراتها الواردة فً الجدول 

ألٌة صفة، والتعرؾ على كٌفٌة تورٌث هذٌن االتحاد باالتجاه المرؼوب  مٌزا بأعلى تأثٌر للقدرة العامة فًاللذٌن ت
األبوٌن عواملهما الوراثٌة للصفة، فٌدل ارتفاع قٌمة التباٌن على أن األب قد ورث عوامله الوراثٌة للصفة لبعض 

فٌدل على أن األب قد نقل تأثٌره إلى أَؼلب الهجائن أما انخفاض قٌمه ( Griffing،1956)الهجائن التً دخل فٌها 
التحاد والتباٌن البٌئً لكل أب وللصفات تباٌن تأثٌر القدرتٌن العامة والخاصة فً ا( 5)وٌبٌن الجدول . التً دخل فٌها

د لكل وعلى ضوء هذه التفسٌرات ٌبلحظ أن األبوٌن الذٌن أعطٌا أعلى تأثٌرات للقدرة العامة على االتحا، جمٌعها
( 8)و( 2)لصفتً ارتفاع النبات ومتوسط وزن الجوزة و( 9)و( 5)األبوٌن (: 3الجدول، )صفة كانت كما ٌلً 

( 10)و( 2)لدلٌل التٌلة و( 9)و( 3)لدلٌل البذور و( 8)و( 3)لعدد الجوز بالنبات و( 7)و( 2)الرتفاع النبات و
ٌكون قد نقل ( 2)صل القطن الزهر، وعلٌه فان األب لحا( 9)و( 2)للحساسٌة النسبٌة لدودة جوز القطن الشوكٌة و

لعدد األفرع ( 8)تأثٌره إلى بعض هجائنه لعدد الجوز بالنبات وحاصل القطن الزهر والى بعضها بالتساوي مع األب 
 (5)، ونقل األب  للحساسٌة النسبٌة لئلصابة بالدودة الشوكٌة( 10)األب  الثمرٌة ومع

 .للصفات لعشرة صفات فً القطن االبلند أباالتحاد لكل  على العامة والخاصة ندرتًقال تأثٌرتباٌن (:.5)الجدول 

 اآلباء
 متوسط وزن الجوزة تفتحمعدد الجوز ال الثمرٌة األفرععدد  (سم)ارتفاع النبات 

σ
2
g σ

2
s σ

2
g σ

2
s σ

2
g σ

2
s σ

2
g σ

2
s 

1 6.399 535.2 0.055 10.08 1.013 54.15 0.046 0.915 

2 16.26 302.3 0.059 8.106 4.640 71.84 -0.004 0.528 

3 15.352 467.7 0.142 5.640 3.515 35.44 0.008 0.182 

4 15.352 177.9 -0.039 5.696 0.566 43.48 0.040 0.167 

5 17.364 152.3 -0.036 5.029 1.362 26.03 0.027 0.543 

6 -0.413 84.02 -0.021 4.500 0.251 14.59 -0.004 0.606 

7 0.240 67.04 0.0004 -0.212 1.220 29.85 0.038 0.212 

8 3.122 8.902 0.144 7.344 -0.063 72.13 0.0013 0.0033 

9 84.658 28.26 0.285 -0.318 1.666 8.134 0.062 1.276 



10 -1.073 417.7 -0.001 14.26 -0.009 121.1 0.00007 2.301 

σ
2
e 18.234 0.538 0.912 0.024 

 حاصل القطن الزهر الحساسٌة النسبٌة   (ؼم) دلٌل التٌلة (مغ) دلٌل البذور 
σ

2
g σ

2
s σ

2
g σ

2
s σ

2
g σ

2
s σ

2
g σ

2
s 

1 0.315 1.997 0.239 1.063 -0.071 10.83 -5.576 1345.9 

2 0.026 1.446 0.0096 1.1004 0.169 8.462 73.19 1440.3 

3 0.089 0.503 0.186 0.3095 -0.063 12.11 39.74 659.1 

4 0.095 0.321 0.021 0.372 0.059 3.152 -5.422 1522.2 

5 0.050 0.712 0.003 0.498 0.909 1.682 -3.313 169.7 

6 0.0043 0.539 0.0008 0.534 -0.093 0.446 -2.606 611.4 

7 -0.006 0.581 0.161 -0.013 0.007 1.076 -4.475 1074.9 

8 0.156 -0.013 -0.001 -0.012 -0.118 3.520 -5.600 856.6 

9 0.024 0.572 0.088 0.093 0.497 -1.077 -5.367 865.4 

10 -0.006 2.217 -0.002 1.283 0.292 11.43 4.357 3089.5 

σ
2
e 0.092 0.033 1.583 74.707 

 
( 7)وكان األبوان . تأثٌره إلى بعض الهجائن التً اشترك فٌها الرتفاع النبات والى معظمها لمتوسط وزن الجوزة

وأخٌراً . معظم هجائنهما لصفتً عدد الجوز بالنبات وعدد األفرع الثمرٌة على التوالً ىقد نقبل تأثٌرهما ؼال (8)و
نقل تأثٌره إلى معظم الهجائن التً اشترك فٌها لصفات ارتفاع النبات ودلٌل التٌلة وحاصل القطن ( 9)فان األب 

( 8)و 33حلب( 5)و 8886سبٌرو( 2)اآلباء أن ستنتج مما تقدم ي. الزهر والى بعضها لمتوسط وزن الجوزة
العامة على االتحاد لمعظم الصفات، وعلٌه  قدرةلها تأثٌرات معنوٌة مرؼوبة لل كان S230سبللة  (9)و 16إٌرانً

ٌمكن اعتبارها مواد تربوٌة جٌدة الستؽبللها فً برامج التربٌة التً تهدؾ إلى تحسٌن الصفات التً تمٌزت بها 
الذي تمٌز بقدرة عامة على االتحاد معنوٌة ومرؼوبة لصفتً حاصل القطن الزهر  8886ٌرووخاصة الصنؾ سب

( 16إٌرانً×8886سبٌرو)و( AC22×الشاتا)وكذلك فان الهجائن . والحساسٌة النسبٌة لئلصابة بالدودة الشوكٌة
ٌة لمعظم كان لها تأثٌرا مرؼوبة ومعنو( 26كورد×مونتانا)و( 16إٌرانً×الشاتا)و( AC22×310كوكر)و

 . الصفات، علٌه ٌمكن استؽبللها فً إنتاج الهجن فً القطن
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ABSTRACT 

Upland cotton varieties and lines viz. Coker310, SP8886, Lachata, Montana, 

Halab33, AC22, Gourd26, Iranean16, Syrian line S230 and Chrip-AM539 and their half 

diallel crosses were planted at two locations, the first at College of Agriculture and 

Forestry, Mosul University in April, 19, 2010 and the second at Al-Hawija, Kirkuk 

Governorate in April, 20, 2010 using randomized complete block design with three 

replications. Combining analysis of the two locations data carried out and variances and 

effects of general and specific combining abilities were estimated for characters: plant 

height, number of fruiting branches, number of bolls per plant, boll weight, seed index, 



lint index, relative sensitivity to boll worm infestation and seed cotton yield per plant. 

The results showed that location mean square was significant at 1% level for number of 

bolls per plant and relative sensitivity to boll worm infestation, and at 5% level for seed 

cotton yield per plant, while mean square of genotypes, general and specific combining 

abilities and their interactions with locations were highly significant for all characters. 

The variety SP8886 appeared as good general combiner for five characters including seed 

cotton yield and relative sensitivity to boll worm infestation, followed by varieties 

Halab33 and Iranean16 and Syrian line S230. The hybrid (SP8886 x Iranean16) was good 

specific combiner for six characters including seed cotton yield and relative sensitivity to 

boll worm infestation, that is useful to use these genotypes in future breeding 

programmes. 
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