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الخالصة 

والساللة  CA22والشاتا وفرنسً  Gord 26نً وبلغاري اٌرا)ادخلت ثمانٌة اصناف من القطن االبلند       
فً تهجٌن تبادلً نصفً لتقٌٌم وراثة صفات ( 310وكوكر Chirpam539وبلغاري  Pimaوبٌما  106السورٌة 

ارتفاع النبات وعدد االفرع الثمرٌة وعدد الجوز بالنبات ومتوسط وزن الجوزة ومعامل التبكٌر وتصافً الحلٌج 
أظهرت النتائج وجود اختالفات معنوٌة عالٌة Jinks (1982 .)و  Matherباعتماد نظرٌة  وحاصل القطن الزهر

تبٌن من اختبار مالئمة االنموذج االضافً السٌادي ان بٌانات الصفات . بٌن التراكٌب الوراثٌة للصفات جمٌعها
كون االضافً معنوٌاً عن الصفر كان الم. جمٌعها كانت مالئمتها جزئٌة للتفسٌرات الوراثٌة باستثناء تصافً الحلٌج

لصفات ارتفاع النبات وعدد االفرع الثمرٌة وتصافً الحلٌج وحاصل القطن الزهر واقل فً قٌمته من مكونات 
كان توزٌع . التباٌن السٌادٌة للصفات جمٌعها، مؤكدة بقوة من خالل قٌم معدل درجة السٌادة التً كانت اكبر من واحد

ة فً اآلباء غٌر متمائالً لصفات عدد االفرع الثمرٌة ومتوسط وزن الجوزة وتصافً الحلٌج الجٌنات السائدة والمتنحً
تبٌن . H2/4H1، وهذا ما أكدته قٌم H2و  H1وحاصل القطن الزهر، وذلك بسبب التقدٌرات غٌر المتساوٌة للمكونٌن 

لى وراثة صفات ارتفاع النبات البٌانٌة ان التأثٌر الجٌنً االضافً ٌلعب دوراً فً السٌطرة ع Wr/Vrمن رسوم 
وعدد الجوز بالنبات ومتوسط وزن الجوزة وحاصل القطن الزهر، بٌنما كانت صفات عدد االفرع الثمرٌة ومعامل 

كان التورٌث الضٌق واطئاً لصفتً عدد االفرع الثمرٌة وعدد . التبكٌر وتصافً الحلٌج تحت تأثٌر السٌادة الفائقة
لتصافً % 53.18لعدد االفرع الثمرٌة و % 16.95قٌة الصفات، وتراوحت قٌمه بٌن الجوز بالنبات ومتوسًطاً لب

وهذا ٌدل على ان الصفات جمٌعها كان مسٌطراً علٌها بالفعل الجٌنً السٌادي بدرجة اكبر، وعلٌه فان تربٌة الحلٌج، 
. الهجن ٌكون مفٌداً لهذه الصفات

 
المقدمة 

جٌدة ٌعد من االهداف االساسٌة  أنياففات انتاجٌة عالٌة ونوعٌة إن تطوٌر صنف جدٌد من القطن بمواص      

وقد اعتمد تحلٌل التهجٌن التبادلً على نطاق واسع من قبل مربً النباتات فً اختٌار اآلباء . لجمٌع مربً المحصول
(. 2007وآخرون  Kianiو  2003وآخرون،  Bradenو  2001وآخرون،  Islam)والهجن فً االجٌال المبكرة 

ن المعلومات المتعلقة باألنواع المختلفة من عمل الجٌنات واالهمٌة النسبٌة للتباٌن الوراثً  وتقدٌرات القدرة على ا
وهذه . (2003 وآخرون، Subhan)االتحاد والمعالم الوراثٌة تعد مهمة لتكوٌن التركٌب الجٌنً لمحصول القطن 

 .ة لغربلة المجموعات األبوٌة واتحاداتها لتحسٌنات الحقةتساعد مربً القطن فً وضع استراتٌجً المعلومات الهامة
نجاح اي برنامج لتربٌة القطن مبدئٌاً على اختٌار واستخدام خطوط ابوٌة واعدة العتمادها فً التهجٌنات، وٌعتمد 

رات الوراثٌة علٌه فان المعلومات المتعلقة بالتغً. والعقد الجٌنٌة فً الخطوط النقٌة ٌتبعها انتخاب الجٌنات المناسبة
وكذلك تعد هذه المعلومات مهمة فً برنامج القطن . ومكوناتها تزود المربً بأدوات موثوقة لتحسٌن المحصول

وقد اكدت الدراسات فً مجال تربٌة المحاصٌل المختلفة ان السلوك االنتاجً للتراكٌب الوراثٌة بحد ذاته ال . الهجٌن
لذا فان التهجٌن وفق النظام التبادلً ٌعد التقنٌة الفعالة . اداتها فً الهجنٌوفر اساس موثوق ألدائها االنتاجً فً اتح

ولذلك وكما هو الحال فً تربٌة النبات، . والموثوقة التً تفٌد فً التعرف على التراكٌب الوراثٌة المتفوقة واختٌارها
باٌن مناسبة ٌعد السابق الضروري فان التعرٌف بالتراكٌب الوراثٌة واالستعمال الدقٌق لتلك التً تتمٌز بمكونات ت

والمستمر لتركٌب التراكٌب الوراثٌة الكفوءة فسٌولوجٌاً والمتفوقة وراثٌاً والتً تعد واعدة فً زٌادة االنتاج فً وحدة 
للوصول إلى تحقٌق هذه االهداف فً الوراثة الكمٌة، فان هناك دراسات . المساحة وعند الظروف البٌئٌة المتاحة

ت األنموذج االضافً السٌادي واآللٌة الوراثٌة ومكونات التباٌن الوراثً التً تسٌطر على صفات شاملة لفرضٌا
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النبات المختلفة فً التراكٌب الوراثٌة تحت الظروف البٌئٌة المختلفة دعا لها عدد كبٌر من العلماء البارزٌن مثل 
Hayman (1954 ) وMather  وJinks (1982 ) وTang  و ( 1996و  1993)وآخرونHussain  وآخرون

وآخسون  Meiو Khan (2003 )و  (أ و ب 2004و  1996)وآخسون McCartyو ( أ و ب 1999و  1998)

 و( 2006)وآخرون  Wuو ( 2006)
Khan  والتبغ  الكثٌر على األنواع المختلفة من المحاصٌل الحقلٌة كالحنطة والقطن وغٌرهم( 2007)وآخرون ....

السٌادي ٌمكن ان ٌوجه المربً حول التحقق من صحة البٌانات والتصمٌم، وبعد ذلك تقنٌن  إن األنموذج اإلضافً.الخ
. لمعرفة نمط وراثة الصفات( H)والسٌادٌة ( D)البٌانات، ومن ثم ٌمكن دراسة مكونات التباٌن الوراثٌة االضافٌة 

مكونات التباٌن )نوع التوارث الدراسة الحالٌة تجسد أٌضاً التحلٌل الوراثً الذي ٌنطوي على عمل الجٌنات و
tاختبار )التً تحدد بعد التحقق من صحة البٌانات من خالل ثالثة مقاٌٌس ( البٌانٌة Wr/Vrالوراثً ورسوم 

2 

عند األنموذج االضافً السٌادي لصفات حاصل القطن الزهر وبعض ( وتحلٌل االنحدار وتحلٌل تباٌن الصفوف
. انٌة اصناف من القطن االبلند فً الجٌل االولمكوناته فً تهجٌن تبادلً نصفً بٌن ثم

 
مواد البحث وطرائقه 

اشتملت المواد التجرٌبٌة التً استخدمت فً التجربة على ثمانٌة أصناف من القطن االبلند تم الحصول على       
( 3)و Gord 26بلغاري ( 2)اٌرانً و( 1: )بذورها من الشركة العامة للمحاصٌل الصناعة بوزارة الزراعة وهً

 Pimaبٌما ( 6)و 106الساللة السورٌة ( 5)و CA22فرنسً ( 4)الصنف المسجل والمعتمد فً العراق الشاتا و
الصنف بٌما ٌتبع االقطان . 310الصنف المسجل والمعتمد فً العراق كوكر( 8)و Chirpam539بلغاري ( 7)و

زرعت االصناف الثمانٌة فً عام . طة التٌلةالطوٌلة التٌلة، اما االصناف السبعة االخرى فهً من االقطان متوس
فً حقول قسم المحاصٌل الحقلٌة بكلٌة الزراعة والغابات داخل حرم جامعة الموصل واجرٌت بٌنها جمٌع  2006

زرعت االصناف الثمانٌة والثمانٌة وعشرون هجٌناً فردٌاً الناتجة عنها خالل . التهجٌنات التبادلٌة غٌر العكسٌة
فً حقول كلٌة الزراعة بجامعة تكرٌت باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة  2007نٌسان عام  النصف الثانً من

 0.75م والمسافة بٌنها  3احتوت الوحدة التجرٌبٌة الواحدة على اربعة مروز طول كل منها . الكاملة بثالثة مكررات
ها، وترك نبات واحد فً الجورة عند م بٌن 0.25م، وزرعت البذور فً جور على الثلث العلوي من المرز وبمسافة 

كغم  200اثناء اعداد االرض قبل الزراعة بمعدل ( P2O5سوبر فوسفات ثالثً )اضٌف السماد الفوسفاتً . الخف
كغم للهكتار على دفعتٌن، االولى بعد اكتمال االنبات والثانٌة عند بداٌة التزهٌر،  200للهكتار، والٌورٌا بمعدل 

الزراعٌة االخرى الموصى بها والتً تتضمن الري ومكافحة اآلفات بالتساوي فً جمٌع ونفذت جمٌع العملٌات 
خمسة نباتات )سجلت البٌانات على النباتات الفردٌة .  الوحدات التجرٌبٌة، من بداٌة الزراعة حتى جنً القطن

ٌة وعدد الجوز المتفتح وعدد االفرع الثمر( سم)عن صفات ارتفاع النبات ( اختٌرت عشوائٌاً من كل وحدة تجرٌبٌة
وزن القطن الزهر من الجنٌة االولى نسبة الى مجموع القطن )ومعامل التبكٌر ( غم)بالنبات ومتوسط وزن الجوزة 

( وزن القطن الشعر فً العٌنة الى وزن القطن الزهر محسوباً كنسبة مئوٌة)وتصافً الحلٌج ( الزهر من الجنٌتٌن
اجري تحلٌل التباٌن لبٌانات الصفات جمٌعها حسب طرٌقة التصمٌم التجرٌبً (. غم)وحاصل القطن الزهر بالنبات 

المستخدم الختبار فرضٌة العدم التً تنص على عدم وجود اختالفات معنوٌة بٌن كل من االصناف وهجن الجٌل 
تم  وبعدها (.Gomez ،1983و Gomez)االول، واختبرت الفروقات بٌن المتوسطات بطرٌقة دنكن المتعدد المدى 

لمكونات كل صف، والتباٌن ( Vr)اختبار البٌانات خالل االنموذج االضافً السٌادي والذي ٌتطلب حسابات التباٌن 
نفذ اختبار المقٌاس من خالل تحلٌل االنحدار وتحلٌلً التباٌن للصفوف . بٌن اآلباء ونسلها( Wr)المشترك 

(Wr+Vr  وWr-Vr ) واختبارt
اعتمدت . وذج االضافً السٌادي للبٌانات المذكورةللتعرف على مدى كفاٌة االنم 2

 Hو  Dلمكونات التباٌن  Matherواستخدم مفهوم  Hayman (1954)نظرٌة التهجٌن التبادلً التً طورها 
لمكونات التباٌن السٌادٌة  H2و  H1و  Aللتباٌن االضافً بدالً من  Dحٌث استخدم )االضافٌة والسٌادٌة على التوالً 

وقدرت ، Jinks (1982)و  Matherالتطور الحدٌث حول هذه التقنٌة تم توضٌحه بالتفصٌل من قبل  (.Dبدالً من 
مكونات التباٌن بعد تلك الطرٌقة من تحلٌل التهجٌن التبادلً، حٌث قدرت ستة مكونات للتباٌن الوراثً ونسبها 

التباٌن =  H1( 2)نً تباٌن اآلباء و التباٌن الوراثً االضافً وتع=  D( 1: )والخطأ القٌاسً لكل منها وكما ٌلً
هً أبعاد  vو  u، حٌث ان H2  =H1 {1-(u-v) 2}( 3)السٌادي، وٌعنً التباٌن المشترك بٌن اآلباء والصفوف و 

التباٌن المشترك  Frعبر الصفوف، حٌث ان  Frمتوسط قٌم =  F( 4)الجٌنات الموجبة والسالبة فً اآلباء و 



موجبة ٌعنً ان الجٌنات السائدة هً االكثر تكراراً  F، وعندما تكون ٌة فً الصف الوحٌدللتأثٌرات االضافٌة والسٌاد
h( 5)مقارنة بالمتنحٌة و 

كمجموع جبري عبر جمٌع المواقع فً المرحلة الخلٌطة فً جمٌع )التأثٌر السٌادي =  2
H1  =H2  =h، وعندما ٌكون تكرار االلٌالت السائدة والمتنحٌة متساوي فان (الهجن

hان معنوٌة . 2
تؤكد ان  2

 .Error SS + Reps)]}: المكون المتوقع للتباٌن البٌئً، وقدر من المعادلة=  E( 6)و . السٌادة موجهة

SS)/df]/number of replications} .( 1: )وباالعتماد على هذه المكونات تم تقدٌر النسب الوراثٌة التالٌة
(H1/D)

عندما تكون قٌمتها صفراً تدل على عدم وجود سٌادة، بٌن الصفر و وتدل على معدل درجة السٌادة،=  1/2
تدل على نسبة =  H2/4H1( 2)والواحد تدل على السٌادة الجزئٌة، اما اكبر من الواحد تدل على السٌادة الفائقة و

ع المتماثل ، وتدل على التوزي0.25الجٌنات بالتأثٌرات الموجبة والسالبة فً اآلباء، وعندما تكون النسبة تساوي 
وتدل على نسبة الجٌنات السائدة =  4DH1+F/√4DH1-F  =KD/KR√( 3)للجٌنات الموجبة والسالبة و

والمتنحٌة فً اآلباء، فعندما تكون النسبة تساوي واحد فان الجٌنات السائدة والمتنحٌة فً اآلباء تكون بنسب متساوٌة، 
بٌنما تدل على زٌادة فً الجٌنات السائدة عندما تكون اكبر من اقل من الواحد تدل على زٌادة فً الجٌنات المتنحٌة، 

h( 4)الواحد و 
2
/H2  = ( 5)وتدل على عدد مجامٌع الجٌنات التً تسٌطر على الصفة والتً تعرض السٌادة و

هً متوسطات  yو ( Wr+Vr)تساوي  x، حٌث  [Sxy/√(SSx SSy)]وحسب من المعادلة ( r)معامل االرتباط 
وتدل القٌمة السالبة لمعامل االرتباط على الجٌنات السائدة، بٌنما إذا كانت قٌمته موجبة فان الجٌنات ، (Yr)اآلباء 

 .المتنحٌة هً المسئولة عن التعبٌر عن الشكل المظهري للصفة
 

النتائج والمناقشة 
الختبار طبٌعة االختالفات  نتائج تحلٌل التباٌن( 1)ٌوضح الجدول : اختبار طبيعة االختالفات بين التراكيب الوراثية

وللصفات قٌد الدراسة، ومنه ٌالحظ ان متوسط مربعات التراكٌب ( اآلباء وهجن الجٌل االول)بٌن التراكٌب الوراثٌة 
اظهرت متوسطات االصناف الثمانٌة المعتمدة فً الدراسة، ان اآلباء . الوراثٌة كان معنوٌاً عالٌاً للصفات جمٌعها

، وقد حصل (2الجدول، )نها فً صفات حاصل القطن الزهر ومكوناته من الصفات االخرى اختلفت بوضوح فٌما بً
Khan  وٌتضح ان اعلى المتوسطات لصفات ارتفاع النبات . على نتائج مشابهة لهذه الصفات( 2009)وآخرون

الحلٌج وحاصل وعدد األفرع الثمرٌة وعدد الجوز المتفتح بالنبات ومتوسط وزن الجوزة ومعامل التبكٌر وتصافً 
غم 36.98و% 37.50و 0.638غم و 2.959جوزه و 15.00فرعاً و 11.267سم و102.67القطن الزهر بلغت 

 Chirpam539وبلغاري  (i)السورٌة  106 والساللة 310وكوكر  Chirpam539 (i)فً االصناف بٌما وبلغاري 
(ii )السورٌة  106 والساللة(ii)  وبلغاريChirpam539 (iii )الً، وجاءت اقل المتوسطات فً الصنف على التو

وٌتضح من بٌانات الجدول ذاته اٌضاً ان اعلى . اٌرانً لصفة ارتفاع النبات وفً الصنف بٌما لبقٌة الصفات
 .المتوسطات للصفات المختبرة ال تتبع النمط ذاته فً كل صنف

. صل ومكوناته فً القطننتائج تحلٌل التباٌن لبٌانات التراكٌب الوراثٌة ولصفات الحا(: 1)الجدول 

مصادر 
 االختالف

درجات 
 الحرٌة

 متوسط المربعات

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد 
االفرع 
 الثمرٌة

عدد 
الجوز 
المتفتح 
 بالنبات

متوسط 
وزن 

الجوزة 
 (غم)

معامل 
 التبكٌر

تصافً 
الحلٌج 
)%( 

حاصل 
القطن 
الزهر 

 (غم)

 36.231 4.275 0.0045 0.002 5.361 7.995 40.398 2 القطاعات

التراكٌب 
 الوراثٌة

35 
440.16  

** 

13.98   
** 

78.13 
 ** 

0.807  
** 

0.0124  
** 

28.60  
** 

583.8  
** 

الخطأ 
 التجرٌبً

70 160.72   3.236 7.009 0.037 0.0029
3 

4.088 37.668 

%. 1معنوٌة عند مستوى احتمال )**( 
تم تقٌٌم البٌانات للنموذج االضافً السٌادي من خالل : يتقييم بيانات الصفات المدروسة لألنموذج االضافي السياد

و  Matherوتبعاً لما اوضحه (. 3)اعتماد معالم مختلفة الختبار كفاٌة او مالئمة النموذج والموضحة فً الجدول 
Jinks (1982 ) فان البٌانات تكون صحٌحة للتفسٌرات الوراثٌة عندما تكون قٌمة معامل االنحدار(b ) تنحرف



وٌالحظ من الجدول ان قٌمة معامل االنحدار قد اختلفت معنوٌاً عن . ٌاً عن الصفر فقط، ولكن لٌس عن الواحدمعنو
الصفر لصفات ارتفاع النبات ومعامل التبكٌر وتصافً الحلٌج، فٌما كان اختالفه غٌر معنوٌاً عن الصفر لبقٌة 

ا ٌتعلق عن انحراف معامل االنحدار عن الواحد وفٌم. الصفات، داللة على انها فشلت فٌما ٌتعلق بهذا المقٌاس
ٌدل على ان قٌمتها غٌر  tاالختبار من خالل مربع . الصحٌح انه كان معنوٌاً للصفات جمٌعها ما عدا تصافً الحلٌج

المعنوٌة لصفات عدد االفرع الثمرٌة ومتوسط وزن الجوزة وتصافً الحلٌج وحاصل القطن الزهر بالنبات تبرهن 
ل غٌر االلٌلً فً السلوك الوراثً لهذه الصفات والتً أثبتت تبعاً لذلك إن البٌانات صحٌحة للنموذج غٌاب التداخ

ولتحدٌد مالئمة النموذج تم التحقق من تحلٌل البٌانات كذلك من خالل تحلٌل تباٌن . اإلضافً السٌادي لهذه الصفات
( Wr+Vr)ن ٌختلف متوسط مربعات فً هذا النوع من االختبارات، ٌجب أ(. Wr-Vr)و ( Wr+Vr)كل من 

 معنوٌاً بٌن 
. متوسطات اآلباء لصفات القطن المختلفة(: 2)الجدول 

 االصناف

 الصفات

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد االفرع 
 الثمرٌة

عدد الجوز 
المتفتح 
 بالنبات

متوسط وزن 
 (غم)الجوزة 

معامل 
 التبكٌر

تصافً 
 )%(الحلٌج 

حاصل القطن 
 (غم)الزهر 

 د 22.90 ج د31.47 أب0.629 ب ج2.13 أ 12.00 ج 6.63 ب 69.7 ايساوي

Gord 26 73.0  د 22.94 د 29.90 أب0.619 ب ج2.21 أ 11.33 ب ج7.9 ب 

 ج د27.70 أ 37.17 أب0.628 ب 2.42 أ 12.67 أ ب10.3 ب 83.7 الشاجا

CA22 84.3 جأب30.59 أب 35.00 ب ج0.56 أ 2.776 أ 11.67 ب ج7.8 ب 

 أ ب35.11 أ 37.50 أب0.630 أ 2.959 أ 12.67 ب ج7.97 ب 85.3 106سالنة 

 هـ 8.96 هـ23.4 ج 0.545 ج1.99 ب 6.00 ب 2.40 أ102.7 بيما

Chirpam539 82.3 أ 36.98 بجد32.37 أ 0.638 ب 2.37 أ 14.33 أ 11.27 ب 

 دجب29.36 جب33.23 أب0.632 ج 2.04 أ 15.00 أب ج9.2 ب77.0 310كىكس

 26.82 32.508 0.611 2.361 11.958 7.929 82.25 معدل االصىاف

-  ً . القٌم المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنوٌا
. اختبار كفاٌة االنموذج االضافً السٌادي فً تهجٌن تبادلً بٌن ثمانٌة أصناف من القطن(: 3)الجدول 

 المكونات

 الصفات

ارتفاع 
 (سم)النبات 

عدد االفرع 
 الثمرٌة

د الجوز عد
المتفتح 
 بالنبات

متوسط وزن 
 (غم)الجوزة 

معامل 
 التبكٌر

تصافً 
 )%(الحلٌج 

حاصل 
القطن الزهر 

 (غم)

 b±E(b)  
0.3888 

± 
0.0855 

0.2062 
± 

0.2725 

0.0889 
± 

0.0841 

- 0.139 
± 

0.1775 

0.3411 
± 

0.0851 

0.9175 
± 

0.2786 

0.1321 
± 

0.2003 

test b=0 4.546** 0.757 1.058 -0.781 4.009** 3.29** 0.659 

test b=1 7.145** 2.914* 10.8** 6.42** 7.75** 0.296 4.333** 
 
 t

2
 test 11.07** 0.442 15.9** 2.487 12.2** 0.152 1.714 

Wr+Vr 111403.6 104.2** 523.7* 0.05** 0.00008 334.76* 26591.02 

Wr-Vr 52833.6 45.12* 362.01* 0.082** 0.00002 36.736 19492.6 

مالءمة 

 األومىذج
 جزئٌة كلٌة جزئٌة جزئٌة جزئٌة جزئٌة جزئٌة

Intercept 15.785 -0.398 2.881 0.056 -0.0004 -0.376 9.721 

. على التوالً% 5و % 1معنوٌة عند مستوى احتمال )*( و )**( 
، Jinksو Mather)غٌر معنوٌاً ( Wr-Vr)مربعات  الصفوف، بٌنما ٌجب آن ٌكون اختالف متوسط 1982

عبر المكررات ( Wr-Vr)ان عدم معنوٌة اختالفات ( 3)وٌالحظ من الجدول (. Chaudhary ،2007و Singhو
لصفات ارتفاع النبات ومعامل التبكٌر وتصافً الحلٌج وحاصل القطن الزهر بالنبات ٌفترض عدم وجود أي نوع من 



بالرغم من ان قٌمة معامل االنحدار  ٌالحظ  .الفعل الجٌنً التداخلً فً التعبٌر عن الشكل المظهري لهذه الصفات
اثبتت صحة البٌانات للنموذج االضافً السٌادي من خالل معنوٌتها العالٌة عن الصفر لصفتً ارتفاع النبات 

لهاتٌن الصفتٌن أظهرت ( Wr+Vr)، فان قٌمة متوسط مربعات المكون (0.3411)ومعامل التبكٌر ( 0.3888)
من ناحٌة اخرى فان . ٌد على الصالحٌة الجزئٌة للصفتٌن للمزٌد من التحلٌل الوراثًانحراف غٌر معنوي، وهذا تأك

عدد األفرع الثمرٌة وعدد الجوز المتفتح بالنبات ومتوسط وزن الجوزة وحاصل القطن الزهر بالنبات : الصفات
ٌٌم متوسط مربعات اظهرت قٌم غٌر معنوٌة عن الصفر لمعامل االنحدار ومعنوٌة عن الواحد الصحٌح، اال ان تق

(Wr+Vr )عدد االفرع الثمرٌة وعدد الجوز المتفتح بالنبات ومتوسط : بٌن الصفوف والذي كان معنوٌاً للصفات
الذي كان غٌر معنوٌاً لصفة حاصل القطن بالنبات باإلضافة الى عدم ( Wr-Vr)وزن الجوزة ومتوسط مربعات 

وزن الجوزة وحاصل القطن الزهر بالنبات، ٌساعد تعرٌض  للصفات عدد االفرع الثمرٌة ومتوسط tمعنوٌة مربع 

هذه الصفات اربعة الى التحلٌل الوراثً الستقصاء المعلومات اإلحصائٌة على اساس ان صالحٌة البٌانات لألنموذج 
اما صفة تصافً الحلٌج فهً الوحٌدة من بٌن الصفات قٌد . هً جزئٌة اٌضاً ( مالئمة االنموذج)االضافً السٌادي 

لدراسة التً اظهرت مالئمة االنموذج االضافً السٌادي من خالل جمٌع اختبارات كفاٌة االنموذج المعتمدة، فقٌمة ا
اختلفت معنوٌاً عن الصفر وغٌر معنوٌاً عن الواحد الصحٌح، ( 0.2786 ± 0.9175)معامل االنحدار لهذه الصفة 

% 5اعطائها قٌمة معنوٌة عند مستوى احتمال  ، باإلضافة الى(0.152)لها غٌر معنوٌة  tوكانت قٌمة مربع 
، وجمٌع هذه النتائج عن هذه الصفة تكشف (Wr-Vr)وغٌر معنوٌة لمتوسط مربعات ( Wr+Vr)لمتوسط مربعات 

 . وجود مطابقة البٌانات الكاملة لألنموذج وتؤكد على ضرورة االسهاب فً التحلٌل الوراثً لها
تم تقٌٌم وراثة صفات حاصل القطن : زهر ومكوناته من الصفات االخرىالتحليل الوراثي لصفات حاصل القطن ال

و  H2و  H1و  D)الزهر ومكوناته من الصفات االخرى قٌد الدراسة من خالل تقدٌر قٌم مكونات التباٌن الوراثً 
F ) كان التباٌن الوراثً االضافً . (4)وانمىضحة وحائجها في انجدول(D )اع النبات معنوٌاً عن الصفر لصفات ارتف

وعدد االفرع الثمرٌة وتصافً الحلٌج وحاصل القطن الزهر، وهذا ٌدل على ان دور التأثٌر الوراثً االضافً بارزاً 
معنوٌة عن الصفر للصفات جمٌعها، وٌالحظ ان قٌم ( H2و  H1)فً تحدٌد هذه الصفات، وكانت المكونات السٌادٌة 

ت اعلى من تلك للمكون االضافً للصقات جمٌعها ماعدا صفة تصافً الحلٌج، اذ كانت المكونات السٌادٌة هذه كان
انى معىىية ( 2009)وآخسون   Khanفقط، وفي هرا انمجال جىصم ( H2)قٌمة المكون االضافً اعلى من المكون 

كبس مه االضافية في انمكىوات االضافية وانسيادية نمعظم انصفات انحي دزسها، وكرنك عهى ان انمكىوات انسيادية ا

على تغلب الجٌنات السائدة لهذه ( D)مقارنة بالمكون ( H2و  H1)جدل انقيم االعهى نهمكىويه . انجيهيه االول وانثاوي

الصفات والتً تكشف على ان التغٌر فً هذه المعالم ٌكون مسٌطراً علٌه بالجٌنات التً لها تأثٌر سٌادي فً معظم 
باء قد ٌكون مفٌداً من خالل استغالل ظاهرة قوة الهجٌن لتحسٌن مواصفات هذه المواقع وان التالعب فً اآل

(H1/D)ان النسبة السٌادٌة االضافٌة تدل على درجة السٌادة . الصفات
، وٌالحظ انها كانت اكبر من الواحد 1/2

لة على انتشار ، دال(1.033)للصفات جمٌعها باستثناء تصافً الحلٌج، اذ كانت فٌها قرٌبة من الواحد الصحٌح 
الجٌنات السائدة فً السٌطرة الوراثٌة على هذه الصفات، وما ٌؤكد ذلك وٌدعمه هو القٌم االعلى للمكونات السٌادٌة 
مقارنة بالمكون االضافً، ومن الجدٌر بالذكر ان النسبة السٌادٌة االضافٌة االقل من الواحد تشٌر الى وجود سٌادة 

، Falconer)على السٌادة التامة، اما االكبر من الواحد فتدل على السٌادة الفائقة جزئٌة، والقرٌبة من الواحد تدل 
.  وعلٌه كان تأثٌر السٌادة الفائقة بارزاً لجمٌع الصفات ما عدا تصافً الحلٌج التً كانت السٌادة فٌها تامة(. 1989

 لصفات عدد االفرع الثمرٌة ومتوسط اٌضاً ان توزٌع الجٌنات السائدة كان غٌر متمائالً ( 4)ٌتضح من نتائج الجدول 
، وما H2و  H1وزن الجوزة وتصافً الحلٌج وحاصل القطن الزهر، وذلك بسبب التقدٌرات غٌر المتساوٌة للمكونٌن 

فقط ( H1= H2أي ان )، وهذا ٌفسر بحقٌقة ان الجٌنات السائدة تكون بنسب متساوٌة H2/4H1ٌؤكد هذا الرأي قٌم 

، وفً (Chaudhary ،2007و  Singhو  Jinks ،1982و  Mather) H2/4H1  =0.25عىدما جكىن قيمة 
 H1الدراسة الحالٌة تحققت هذه النتٌجة لصفات ارتفاع النبات وعدد الجوز المتفتح ومعامل التبكٌر، اذ كانت فٌها قٌم 

. 0.234و  0,245و  0.252وبلغت على التوالً  0.25قرٌبة من  H2/4H1متقاربة، وكذلك كانت قٌم  H2و 
والتً تعد تقدٌراً للتكرار النسبً لاللٌالت السائدة الى المتنحٌة فً االصناف االبوٌة كانت موجبة  Fٌظهر ان قٌمة 

وحاصل ( 16.457)وتصافً الحلٌج ( 0.139)ومتوسط وزن الجوزة ( 10.796)لصفات عدد االفرع الثمرٌة 
( أصناف القطن)السائدة الموجودة فً المواد الوراثٌة  تكشف الزٌادة فً االلٌالت( 3.871)القطن الزهر بالنبات 

التً كانت اكبر من واحد لهذه الصفات، بٌنما  KD/KRوالتً تم تقٌٌم هذه الصفات فٌها، وعززت هذه النتٌجة بقٌم 



فً  لصفات ارتفاع النبات وعدد الجوز المتفتح بالنبات ومعامل التبكٌر سالبة مفسرة وجود جٌنات متنحٌة Fكانت قٌم 
انحي كاوث اقم مه واحد وبهغث  KD/KR، وهذه تأكدت بدقة من خالل قٌم (2005وآخرون،  Murtaza)اآلباء 

hكانت قٌم . 0.127و  0.632و  0.197عهى انحىاني 
معنوٌة عن الصفر لصفات ارتفاع النبات وعدد الجوز  2

ن الزهر، داللة على ان السٌادة موجهة المتفتح ومتوسط وزن الجوزة ومعامل التبكٌر وتصافً الحلٌج وحاصل القط
 لهذه الصفات مما ٌشٌر إلى أن التربٌة 

. مكونات االختالفات للصفات المختلفة فً الجٌل االول(: 4)الجدول 

 المكونات

 الصفات

ارتفاع 
 (سم)النبات 

عدد االفرع 
 الثمرٌة

عدد الجوز 
المتفتح 
 بالنبات

متوسط وزن 
 (غم)الجوزة 

معامل 
 التبكٌر

فً تصا
الحلٌج 
)%( 

حاصل 
القطن 

 (غم)الزهر 

D 
48.135 

± 
 42.230 

6.100 
± 

3.217 

5.089 
± 

7.854 

0.109 
± 

0.124 

0.000276 
± 

0.001517 

19.152 
± 

2.462 

65.009 
± 

54.331 

F 
-126.987 

± 
99.786 

10.796 
± 

7.602 

-9.177 
± 

18.558 

0.139 
± 

0.294 

-0.00254 
± 

0.003585 

16.457 
± 

5.817 

3.871 
± 

128.379 

H1 
186.077 

± 
97.081 

19.422 
± 

7.396 

81.591 
± 

18.055 

1.012 
± 

0.286 

0.009698 
± 

0.003488 

20.429 
± 

5.659 

618.856 
± 

124.898 

H2 
187.719 

± 
84.461 

12.947 
± 

6.435 

79.842 
± 

15.708 

0.756 
± 

0.249 

0.009069 
± 

0.003035 

12.770 
± 

4.924 

550.836 
± 

108.662 

h
2

 
114.622 

± 
56.643 

2.416 
± 

4.315 

68.603 
± 

10.534 

0.371 
± 

0.167 

0.012586 
± 

0.002035 

3.504 
± 

3.302 

732.988 
± 

72.873 

E 
52.459 

± 
14.077 

1.123 
± 

1.072 

2.321 
± 

2.617 

0.012 
± 

0.041 

0.00099 
± 

0.000506 

1.364 
± 

0.821 

12.543 
± 

18.110 

(H1/D)
1/2 

1.966  1.784 4.004 3.046 5.923 1.033 3.085 

H2/4H1 0.252 0.167 0.245 0.187 0.234 0.156 0.223 

KD/KR 0.197 2.968 0.632 1.533 0.127 2.425 1.019 

h
2
/ H2 0.611 0.187 0.859 0.491 1.388 0.274 1.331 

r (Wr+Vr)/Yr 0.4711 -0.645  0.6026 -0.037 -0.8002* -0.712 7.08E-05 

 0.3006 0.5318 0.3457 0.3592 0.2644 0.1695 0.4660 التورٌث

%. 5معنوٌة عند مستوى احتمال )*( 
، بٌنما كانت (2003وآخرون،  Iqbal)من خالل استغالل ظاهرة قوة الهجٌن ٌمكن أن تكون كفوءة لهذه الصفات 

ظهر  (.2008وآخرون،  Aliِ(غٌر معنوٌة عن الصفر لصفة عدد األفرع الثمرٌة موضحة أن السٌادة غٌر موجهة 
المكون البٌئً معنوٌاً عن الصفر لصفات ارتفاع النبات وعدد األفرع الثمرٌة وتصافً الحلٌج وهذا ٌدل على أن هذه 

إن التورٌث بالمعنى الضٌق ٌقٌس مدى  (.2006وآخسون،  Rahman)الصفات تتأثر كثٌراً بالظروف البٌئٌة 

حجم التباٌن الوراثً فً العشٌرة، الذي هو أساساً مسئوالً عن التطابق بٌن القٌم التربوٌة والقٌم المظهرٌة، وٌعبر عن 
 (.Falconer ،1989)التغٌٌر فً التركٌبة الوراثٌة للعشٌرة عن طرٌق االنتخاب 



وٌبدو  
أن التورٌث الضٌق كان واطئاً لصفتً عدد األفرع الثمرٌة وعدد الجوز بالنبات ( 4)من النتائج الواردة فً الجدول 

وأخٌرا . لتصافً الحلٌج% 53.18لعدد األفرع الثمرٌة و % 16.95ة الصفات، إذ تراوحت قٌمه بٌن ومتوسطاً لبقً
ومتوسطات اآلباء كان سالباً لصفات عدد األفرع الثمرٌة ومتوسط وزن الجوزة ( Wr+Vr)ٌالحظ أن معامل ارتباط 



ر، وهذا ٌعنً أن اآلباء التً تمتلك ومعامل التبكٌر وتصافً الحلٌج، ووصل إلى الحد المعنوي لصفة معامل التبكً
الجٌنات السائدة هً المسئولة عن الزٌادة فً هذه الصفات فً الجٌل األول، بٌنما كان االرتباط موجباً لبقٌة الصفات 

 .داللة على ان اآلباء التً تحوي على الجٌنات المتنحٌة هً المسئولة عن زٌادتها فً الجٌل األول
 -1االشكال ) Wrضد  Vrجنكز البسٌط، فقد خططت رسوم  -على أساس أنموذج هٌمان : التمثيل البياني للبيانات

وٌتضح من الرسوم . ، موضحة مٌل خط االنحدار، والتً تشٌر الى عدم االهتمام بالتأثٌرات الجٌنٌة التداخلٌة(7
ع النبات وعدد الجوز البٌانٌة هذه ان التأثٌر الجٌنً االضافً ٌلعب دوراً فً السٌطرة على وراثة صفات ارتفا
فوق نقطة االصل،  Wrبالنبات ومتوسط وزن الجوزة وحاصل القطن الزهر ذلك الن خط االنحدار قطع محور 

 Wrومن ناحٌة اخرى فان خط االنحدار لصفات عدد االفرع الثمرٌة ومعامل التبكٌر وتصافً الحلٌج قطع محور 
. (Turgut ،2005و Basalو 2005وآخرون،  Murtaza)تحت نقطة االصل داللة على وجود السٌادة الفائقة 

وٌتضح من خالل التوزٌع النسبً لألصناف على طول خط االنحدار ان بعض االصناف كانت قرٌبة فً موقعها من 
 310وكوكر  Gord 26و  CA 22: نقطة االصل داللة على احتوائها على كثٌر من الجٌنات السائدة، ومنها

و  Chirpam 539لعدد الجوز بالنبات و  Pimaات وعدد االفرع الثمرٌة، والشاتا وبٌما واٌرانً لصفً ارتفاع النب
 310للتبكٌر بالنضج، وكوكر  Gord 26لمتوسط وزن الجوزة، واٌرانً والشاتا و  Gord 26و  310كوكر 

 Frقٌم الشاتا لحاصل القطن الزهر بالنبات، وٌتضح من  و Chirpam 539 والشاتا لتصافً الحلٌج و CA 22و

ان االصناف ذاتها التً ( 5)والواردة فً الجدول ( التباٌن المشترك للتأثٌرات االضافٌة والسٌادٌة فً كل صف)
كان لها قٌم عالٌة وموجبة تأكٌداً على احتوائها ( للصفات المؤشرة إزاءها)احتلت الموقع القرٌب من نقطة االصل 

 ة اخرى وقعت اصناف اخرى فً الموقع االبعد عن نقطة ومن ناحً. على الحد االعلى من الجٌنات السائدة
.  لألصناف المختلفة( التباٌن المشترك للتأثٌرات االضافٌة والسٌادٌة فً كل صف) Frقٌم (: 5)جدول 

 المكونات

 الصفات

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد 
االفرع 
 الثمرٌة

عدد الجوز 
المتفتح 
 بالنبات

متوسط 
وزن 
 الجوزة

 (غم)

معامل 
 ٌرالتبك

تصافً 
الحلٌج 
)%( 

حاصل 
القطن 

 (غم)الزهر 

Fr1 50.199 17.164 1.947 -0.306 0.0057 9.937 -12.762 

Fr2 66.973 20.681 -17.037 0.416 0.0019 16.129 -46.280 

Fr3 -73.65 9.755 22.161 0.263 0.0046 28.935 151.68 

Fr4 19.024 16.284 4.550 0.159 -0.0176 46.577 -43.719 

Fr5 -666.3  13.864 -20.037 -0.029 8.65E-05 9.675 105.603 

Fr6 -226.8  -15.971 12.511 -0.091 -0.0098 -18.865 98.771 

Fr7 -200.3 9.999 -21.021 0.449 0.0002 9.017 164.790 

Fr8 14.993 14.589 -56.489 0.257 -0.0054 30.253 -387.11 

 Fr -126.9  10.796 -9.177 0.139 -0.0025 16.457 3.871معدل 

لصفة ارتفاع النبات، والصنف بٌما  106الساللة : األصل إشارة إلى احتوائها الكثٌر من الجٌنات المتنحٌة وكما ٌلً
Pima  لصفتً عدد الجوز بالنبات وحاصل  310لصفتً عدد األفرع الثمرٌة وتصافً الحلٌج، والصنف كوكر

لمعامل  Pimaوبٌما  CA 22لمتوسط وزن الجوزة والصنفٌن  Pimaٌما القطن الزهر، والصنفٌن اٌرانً وب
تأكٌداً على احتوائها الحد ( 5الجدول، )واطئة وسالبة  Frالتبكٌر، وبالمقابل فان هذه األصناف ذاتها كان لها قٌم 

ب الوراثٌة للصفات ٌستنتج مما تقدم وجود اختالفات وراثٌة معنوٌة عالٌة بٌن التراكً .األعلى من الجٌنات المتنحٌة
تبٌن من اختبارات مالئمة األنموذج . المدروسة جمٌعها، والتً كانت تفسٌراً لضرورة إجراء تحلٌل التهجٌن التبادلً

السٌادي اإلضافً أن بٌانات جمٌع الصفات كانت مالئمتها جزئٌة للتفسٌرات الوراثٌة باستثناء صفة تصافً الحلٌج، 
كونات السٌادٌة أعلى من مثٌالتها للمكون اإلضافً مقرونة بقٌم للتورٌث بٌن ظهرت قٌم الم. حٌث كانت كاملة

الواطئة والمتوسطة للصقات جمٌعها، وهذا ٌدل على أن الصفات جمٌعها كان مسٌطراً علٌها بالفعل الجٌنً السٌادي 
 .بدرجة اكبر، وعلٌه فان تربٌة الهجن قد تكون مثمرة لتحقٌق التقدم بالنسبة لهذه الصفات
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ABSTRACT 

      Eight upland cotton varieties (Iranian, Bulgarian Grrd26, Lachata, French CA22, 

Syrian strain106, Pima, Bulgarian Chirpam 539 and Coker 310) were crossed in a half 

diallel mating system to assess the genetic of plant height, number of fruiting branches, 

number of bolls per plant, boll weight, earliness, ginning outturn and seed cotton yield 

per plant utilizing Mather and Jinks (1982) The results showed highly significant 

differences between genotypes for all the characters. Adequacy tests of additive 

dominance model revealed that data of all the characters were partially adequate for 

genetic interpretation except for ginning outturn. Additive component (D) was significant 

from zero for plant height, number of fruiting branches, ginning outturn and seed cotton 

yield per plant and was lower in magnitude than dominant components (H1 and H2) of 

variation for all traits. This was firmly supported by the value of (H1/D)
0.5

. Asymmetrical 

distribution of dominant and recessive genes in parents was found for number of fruiting 

branches, boll weight, ginning outturn and seed cotton yield per plant due to unequal 

estimates of dominant components (H1 and H2). This was confirmed by the value of 

H2/4H1. Graphical representation of Wr/Vr demonstrated that additive gene action plays a 

role in controlling the inheritance of plant height, number of bolls per plant, boll weight 

and seed cotton yield per plant, while the traits number of fruiting branches, earliness and 

ginning outturn was under the influence of over dominance. Low narrow sense 

heritability was exhibited by number of fruiting branches and boll weight, moderate for 

remaining traits, and its values ranged between 16.95% for number of fruiting branches 

and 53.18% for ginning outturn. This indicates that all the traits were under the control of 

dominant gene action, therefore breeding hybrids were useful for these traits. 
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