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 الخالصة
 013وكتتل متتي اا تتفا  اكتتانا وكتتوكر 8888اجريتتث ثةثتتة ناجيفتتاث طتتا الندتتي اابلفتتد بتتيي ال تتف   تتبيرو          

ااول والثافا والجيلتيي الترجعييي ااول والثتافا متي كتل ناجتييخ نتم اخنبتار ااجيتال  ، ونم الح ول على الجيليي1301ودي
ال نة مي كل ناجيي طتا نجربتة ا تنخدم طياتا ن تميم النداعتاث العكتوااية الكاملتة بثةثتة مكترراث لدرا تة ال تلوك التوراثا 

ليتتل منو تتداث ااجيتتال  درينتتة ل تتتاث حا تتل الندتتي الزنتتر بالفبتتاث وبعتتا مكوفتتاث متتي ال تتتاث ااختتر خ ا تتنخدم نح
المربعتتاث ال تت ر ق وطتتذ افمتتودجيي لننتتدير النتتاثيراث اادتتاطية وال تتيادية والنداخليتتة، ااول بثةثتتة معلمتتاث  اافمتتود  

النداخلاق، ثم ا تنخدم اخنبتار مربتا كتاي للنعتر   -ال يادي  -ال ياديق والثافا ب نة معلماث  اافمود  ااداطا  -الوراثا 
مدابنة اافمود  ااول لل تاث: حا ل الندي الزنر بالفباث وارنتاع الفباث وعتدد ااطترع الثمريتة وعتدد الجتوز على مد  

المنتتتنب بالفبتتاث ومنو تتد وزي الجتتوزا ودليتتل النيلتتةخ ا اتترث الفنتتاال اي اافمتتود  ااول كتتاي مفا تتبا  لمع تتم ال تتتاث طتتا 
 xلتي  لتت نتتاثير طتا وراثناتا با تنثفاع ارنتتتاع الفبتاث طتا الناجتيي  اكتتانا الناجيفتاث التثةد دالتة علتى اي النتتاثير النتداخلا 

قخ و ار اي الناثير ال يادي كتاي اكثتر 8888 بيرو x 013ق وحا ل الندي الزنر بالفباث طا الناجيي  كوكر8888 بيرو

% لحا تل 114001ي انمية مي الناثير اادتاطا طتا وراثتة مع تم ال تتاث، ونراوحتث ف تبة النوريتد بتالمعفى الدتيذ بتي
 x% لعتتتدد ااطتتترع الثمريتتتة طتتتا الناجتتتيي  اكتتتانا 864666ق و 8888 تتتبيرو x 013الندتتتي الزنتتتر طتتتا الناجتتتيي  كتتتوكر

 قخ ا ارث الفناال وجود قوا نجيي ومعامل نربية داخلية موجبة لمع م ال تاث طا الناجيفاث الثةدخ8888 بيرو
 

 المقدمة
 04دولتة طتا العتالمخ ونتو يتزرع بتيي خدتا عترا  83خ الداطئ، ويتزرع ننريبتا  طتا يعد الندي مي محا يل المفا          
% متي الندتتي الفتاما طتتا 63ق، واي اكثتر متتي Esmail ،3331مليتتوي متزارع   33جفوبتا  متتي قبتل اكثتتر متي  03كتماا  و 

لم يعتتود التتى % متتي الندتتي طتتا العتتا13ق، بيفمتتا حتتوالا .Gossypium hirsutum Lالعتتالم نتتو متتي الفتتوع الاير تتونم  
 قخ.Gossypium barbadense Lالباربادف   

اي اخنيتتار دتترذ النربيتتة واافنختتاح لتتترا نح تتيي الندتتي او اي مح تتول دختتر وراثيتتا  يعنمتتد بدرجتتة كبيتترا علتتى           
ية الخادتعة معلوماث عي فوع وكمية المكوفاث الوراثية ومد  وجود النداخل غير االيلا لل تاث المخنلتة طا المواد الوراث

لةخنبار، علمتا  اي التنحكم التوراثا علتى ال تتاث قتد ي تعح نمييتزي بكتكل جيتد ب تبح اعنمتادي علتى المتادا الوراثيتة وف تام 
ااخنبتتتار  طيمتتتا ادا كتتتاي عتتتي دريتتتذ منو تتتداث ااجيتتتال او الاجتتتيي ااخنبتتتاري الثةثتتتا او غيرنتتتاخخق وال تتترو  البيايتتتة 

 Goldringer  ،ما ي نخدم مربو الفباث والمخن يي بالوراثة نحليل منو تداث ااجيتال للح تول  قخ وغالبا  1661ودخروي
ودختروي،  Jagtab ،1688 ،El-Okkiaعلى معلوماث عي التعل الجيفا الدي ي يدر على ال تاث ااقن ادية طا الندي  

1686 ،Gomaa  وShaheen ،1664 ،Esmail  ،1666ودختتتتتتروي ،Ahmad  ،و  3330ودختتتتتترويAbdel-Hafez 

 قخ 3331ودخروي، 
ق Nittal  1688و  Sandhuفتدث درا اث مخنلتة ننعلذ مح ول الندي مي قبتل كثيتر متي البتاحثيي، طنتد اجتر            

ق واكتارا التى غيتاح النتداخل غيتر االيلتا طتا .Gossypium arborium Lدرا ناما على ناجيفيي مي الندتي ااربتوريم  

ك نفبؤ مي اافمود  بتثةد معلمتاث علتى وجتود النتتوذ لحا تل الندتي الزنتر بالفبتاثخ افمود  ب نة معلماث، بيفما كاي نفا
ال تيادي، بيفمتا  xاادتاطا وال تيادي  xوقد ا ار احد الناجيفاث ناثيراث معفويتة متي الفتوع اادتاطا والنتداخلا اادتاطا 

ق علتى قتوا نجتيي موجبتة 1663دختروي  و Ketageriا ار الناجيي اآلخر ناثيرا  معفويا  مي الفوع ااداطا طندخ وح تل 

ومعفوية على ا ا  اافحرا  عي منو د اابويي وعلى مندار عتالا متي اافختاا فنيجتة النربيتة الداخليتة لحا تل الندتي 
متي ا تنخدام الجيلتيي ااول والثتافا لحا تل الندتي الزنتر  Epistasisق نتاثير نتداخلا Iqbal  1660الزنر بالفباثخ ووجد 

، واكتتار كتتدلك التتى وجتتود النتتاثيراث اادتتاطية وغيتتر اادتتاطية لاتتدي ال تتتةخ x 6 6اعنمتتادي الناجتتيي النبتتادلا بالفبتتاث عفتتد 
ودختروي  Abdallahق اي اآلباع داث اافناجية العاليتة ا نفتنل نجتي عاليتة اافنتا خ وبتيي 1668ودخروي   Khanواودب 

راث الجيفية اادتاطية وغيتر اادتاطيةخ ومتي ندبيتذ الناجتيي ق اي حا ل الندي الزنر بالفباث يخدا الى كة الناثي1666 
ق طروقاث معفوية بيي الاجي ودباعنا لحا تل الندتي 3331ودخروي   Subhanق اح  Griffing  1648النبادلا بدرينة 

 الزنر بالفباثخ



الجيفيتتة النتتا ن تتيدر علتتى الاتتد  متتي الدرا تتة الحاليتتة النعتتر  علتتى ال تتلوك التتوراثا ودبيعتتة ومنتتدار النتتاثيراث           
 حا ل الندي الزنر وبعا مكوفانت مي ال تاث ااخر خ                                                           

  
 مواد البحث وطرائقه

راذ ا نخدمث طا ندي الدرا ة اربعة ا فا  مي الندي نخنل  طا  تاناا الكمية نتا: ال تفتيي المعنمتديي طتا العت          
 يوفتافاق، ونتدي اا تفا  والاجتي التثةد بتيي  8888 امريكاق و تبيرو 1301واكانا وال فتيي المدخليي دي 013كوكر

كتبح مؤفتد، والجيتل الثتافا لاتدي  8888كآبتاع متدكرا متا ال تف   تبيرو 1301ودي 013كل مي اا فا  اكتانا وكتوكر
واجبتل  P2و  P1ااجيتال ال تنة متي كتل نجتيي ونتا: اابتويي  الاجي والجيليي الرجعييي ااول والثافا لكتل نجتييخ زرعتث

م والم تاطة بتيي 4علتى متروز  دتول كتل مفاتا  B2و  B1والجيليي الرجعييي ااول والثتافا  F2و  F1والجيليي ااول والثافا 

طتتا قدتتاع الحويجتتة بمحاط تتة كركتتوك وبا تتنخدام ن تتميم  3338 تتمق طتتا مفن تت  كتتار في تتاي متتي عتتام 34فبتتاث ودختتر 
مترز وزعتث مترزيي لكتل متي اابتويي و تنة  43لنداعاث العكوااية الكاملة بتثةد قداعتاثخ احنتو  الندتاع الواحتد علتى ا

مترز لكتل متي الاجيفتيي الترجعيييخ دبنتث كاطتة العمليتاث  13مترز لاجتيي الجيتل الثتافا و  18مروز لاجيي الجيل ااول و 
البيافاث عتي عكترا فبانتاث و تدية متي كتل مترز ولل تتاث:  الزراعا مي حراثة وخدمة ون ميد ح ح النو ياث، و جلث

حا ل الندي الزنر بالفباث  غمق وارنتاع الفباث   مق وعدد ااطرع الخدرية بالفباث وعدد ااطترع الثمريتة بالفبتاث وعتدد 
 مل النبكير  %قخ بدرا بال رامق ومعا 133الجوز المنتنب بالفباث ومنو د وزي الجوزا  غمق ودليل النيلة  وزي الكعر على 

ق لنحليل منو داث اجيال كل مي الاجتي التثةد وبا تنخدام افمتودجيي، Jinks  1686و  Matherاعنمدث درينة           

 ااول نو اافمود  ااداطا ال يادي بدوي نداخل، وطا ندا اافمود  يعبر عي منو داث ااجيال بالمعادلة:
 

          Y = B0 + B1X1 + B2X2 = m + (a) X1 + (d) X2 

ق dق النتتبثير اادتتاطا المنجمتتا للجيفتتاث،  aق الفندتتة الو تتدية  منو تتد اابتتوييق،  mنعفتتا منو تتد الجيتتل،   Yحيتتد اي 
 معامةثخ X2و  X1النبثير ال يادي المنجما للجيفاث، 

B =( X'X)عادلتة ق بدرينتة المربعتاث ال ت ر  وح تح المdق و  aو   mنم ايجتاد قتيم ااثوابتث التثةد           
-1

 X'y ،

 حيد أي:
                                                 1          1         0                           P1 

                                                                          1              -1             0                          P2 

                         (m)                   1          0         1                          F1 

              B =     (a)     ;  X =     1          0        0.5    ;    Y =         F2 

                         (d)                   1         0.5      0.5                        B1 

                                                 1        -0.5      0.5                        B2 

وا نخدمث درينة مربا كاي اخنبار مدابنة ندا اافمود  للبيافتاث بتثةد درجتاث حريتة، وعفتدما يكتوي اافمتود  مفا تح 
للنعتر  علتى معفويتة النتاثيراث الجيفيتة اادتاطية وال تياديةخ امتا  tاية  تة  قيمة مربا كاي غير معفويةق، ا نخدم اخنبار 

تة، طند ا نخدم اافمود  الثافا ب تنة معلمتاث ونتو اافمتود  اادتاطا ال تيادي طا حالة كوي اافمود  غير مفا ح اية  
 النداخلا، وطيت يعبر عي منو داث ااجيال كما يلا:

 
         Y = B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5 = m + (a)X1 + (d)X2 + (aa)X3 + (ad)X4 + (dd)X5 

 

 ااول، وايق كما وردث ما اافمود  dق و  aو   mو  Yحيد اي 
 aa ق = الناثير النداخلا المنجما  ااداطاx   ،ااداطاقad ق = الناثير النداخلا المنجما  ااداطاx ،ال ياديق 
 dd ق = الناثير النداخلا المنجما  ال ياديx  ال ياديق وX's   معامةثخ وقدرث قيم الثوابث بدرينة المربعتاث ال ت ر =

 د اي:ومي المعادلة ال ابذ دكرنا، حي
 

                         (m)                  1          1         0        1        0        0                          P1 

                                      (a)                             1              -1             0        1        0        0                         P2 

                         (d)                    1          0         1        0        0        1                         F1 

              B =     (aa)     ; X =    1          0        0.5      0        0      0.25   ;  Y =          F2 



                         (ad)                 1         0.5      0.5    0.25   0.25   0.25                       B1 

                         (dd)                 1        -0.5      0.5   0.25  -0.25   0.25                       B2 

 
وطا ندا الفمود  ا يمكي ا نخدام مربا كاي اخنبار مدابنة الفمود  اي درجاث الحرية ن تاوي  تترا    تنة اجيتال و تنة 

والتوراثا الكلتا  V(P)للنعر  علتى معفويتة النتاثيراث الجيفيتةخ وقتدرث قتيم النبايفتاث: الم اتري  tمعالمقخ وا نخدم اخنبار 
V(G)  والوراثا ااداطاV(A)  ال يادي والوراثاV(D)  والبياتاV(E) وكتدلك النوريتد بتالمعفى الدتيذ ،h

2
ns  ومعتدل

 مي المعاداث النالية: Iواافختاا فنيجة النربية الداخلية  Hوقوا الاجيي  aدرجة ال يادا 

 
              V(P) = V(F2)    ;     V(E) = 1/4 [V(P1) + V(P2) + 2 V(F1)]      ;        V(G) = V(P) + V(E)  

              V(A) =  2 V(F2) – [2 V(B1) + 2 V(B1)     ;        V(D) = V(G) -  V(A) 

              h
2

ns = [V(A) / V(P)] x 100                        ;        a = SQUR [2V(D) / V(A)]  

              H = F1 – 1/2 (P1 + P2)                              ;         I = F1 – F2             

 
 النتائج والمناقشة

ق المنو تتداث الح تتابية متتا فنتتاال ااخنبتتار بدرينتتة دفكتتي المنعتتدد المتتد  ل تتتاث حا تتل الندتتي 1يبتتيي الجتتدول            
بالفباث وبعا مكوفانت مي ال تاث ااخر  لةجيال ال نة وطا الناجيفاث الثةد، ويندب اي وجتود اخنةطتاث معفويتة بتيي 

ق، 8888 تبيرو xجميعاا طا الناجيفاث الثةد متا عتدا  تتة دليتل النيلتة طتا الناجتيي  اكتانا منو داث ااجيال ولل تاث 
ق اي ال تف  8888 تبيرو xحيد لم ن ل التروقاث بيي منو داث ااجيال الى الحد المعفويخ يةح  طتا الناجتيي  اكتانا 

النيلتة النتا نتتوذ طياتا ال تف  اكتانا، وطتا  كاي ممنتوقا معفويا على ال ف  اكانا لل تاث جميعاا عدا دليل 8888 بيرو
ل تتتاث حا تتل  013اطدتتل معفويتتا  متتي ال تتف  كتتوكر 8888ق كتتاي ال تتف   تتبيرو8888 تتبيرو x 013الناجتتيي  كتتوكر

اكثتتر ارنتاعتتا ، ولتتم ن تتل  013الندتتي الزنتتر وعتتدد ااطتترع الثمريتتة ومنو تتد وزي الجتتوزا، وكافتتث فبانتتاث ال تتف  كتتوكر
ق طنتد 8888 تبيرو  1301ى الحد المعفوي طا عدد الجوز المنتنب ودليل النيلةخ اما طا الناجيي  ديالتروقاث بيي ال فتيي ال

كافث التروقاث بيي منو داث ال فتيي معفويتة ل تتاث ارنتتاع الفبتاث وعتدد ااطترع الثمريتة وعتدد الجتوز المنتتنب وبنتتوذ 
لبنية ال تاثخ كاي منو تد فبانتاث الجيتل ااول الاجتيي ، بيفما لم ن ل التروقاث بيفاما الى الحد المعفوي 1301لل ف  دي

ق، ول تتاث ارنتتاع 8888 تبيرو xقد اخنل  معفويا عي منو د اطدل اابويي لل تاث جميعاا طا الناجتيي ااول  اكتانا 
ندتي ق، ول تتاث حا تل ال8888 تبيرو x 013الفباث وعدد ااطرع الثمرية وعدد الجوز المنتنب طا الناجيي الثافا  كتوكر
قخ وكتدلك يندتب اي منو تد 8888 تبيرو x 1301الزنر بالفباث وعدد الجوز المنتنب ودليل النيلتة طتا الناجتيي الثالتد  دي

 x 013فباناث الجيل ااول ا يخنل  معفويا  عي اقل اابويي ل تنا منو تد وزي الجتوزا ودليتل النيلتة طتا الناجتيي  كتوكر
ق وداؤد والبيتتتتانا 3331ودختتتروي   Subbanق و 1663ودختتتروي   ق، ومتتتي درا تتتاث  تتتابنة ح تتتل داؤد8888 تتتبيرو

 ق على اخنةطاث معفوية بيي الاجي ودباعنا لحا ل الندي الزنر بالفباث وبعا مكوفانت مي ال تاث ااخر خ3330 
ود  اادتاطا ق فناال النحليل بدرينة المربعاث ال  ر  لةفمود  ااول دي الثةثة معالم  اافمت3يودب الجدول            

ال ياديق، ومفت يةح  اي قيمة مربا كاي المح وبة كافث غير معفوية لل تاث جميعاا طا الناجيفاث الثةثة با تنثفاع  تتة 
ق، ونتدا 8888 تبيرو x 013ق وحا ل الندي الزنر طتا الناجتيي  كتوكر8888 بيرو xارنتاع الفباث طا الناجيي  اكانا 

 تتتيادي مفا تتتح لل تتتتاث جميعاتتتا با تتتنثفاع نتتتانيي ال تتتتنيي، اي اي النتتتاثير النتتتداخلا يتتتدل علتتتى اي اافمتتتود  اادتتتاطا ال
Epistasis  لي  لت انمية طا وراثة ال تاث داث اافمود  ااداطا ال يادي المفا ح، وننتذ ندي الفناال 

 
 

 النديخ ق: منو داث ااجيال ال نة ما فناال اخنبار دفكي المنعدد المد  لثةد ناجيفاث طا1الجدول  
 

 الجيل

 ال تاث

حا ل الندي 
 الزنر بالفباث

 ارنتاع الفباث
عدد ااطرع 
 الثمرية

عدد الجوز 
 المنتنب

منو د وزي 
 الجوزا

 دليل النيلة

  8888 بيرو xاكانا 

P1 118403 04633 نـ 0441 نـ 03483   84033 و 48403 د   
P2 101401   10433   84800 د  04800   د0430   08440 ح 



F1 183433 أ 44000 أ 0441 أ 06401 أ 64100 ح 80413 أ 
F2 108481   13410 د 04100   0410 د 04440 ح  84000 د 
B1 188431 ح 44381 ح 0403 ح 08433 أ 64310 أ 84403 ح 
B2 103461   43463 04600 د 0460   د08400 أ 64333 نـ  

  8888 بيرو x 013كوكر

P1 108401 أ 44133 ح 0441 ح 36481 نـ 14333   63488 ح 
P2 148416 أ 44381 أ 4400 ح 36411 د 84000 نـ 13480 أ 
F1 140410 أ 44133 ح 0441 أ 00440 أ 64300 ح 60460 أ 
F2 131481 أ 44100   د 0434 ح 03431   84800 د 13410 د 
B1 103403   أ 44133 د 0460 أ 00413 ح 84833 أ 134430 ح 
B2 130440 أ 44381   0418 ح 36411 د 84081 نـ 13468   د 

  8888 بيرو  1301دي
P1 131481 04600   0431   01400 أ 134800 أ 131468   د   
P2 136441   64486   84033   03410 04600 أح   0403 د   
F1 144400 أ 44381 أ 0440 أ 00431 أ 134881 ح 66483 أ 
F2 133431 ح   44300   0431 د 03431 ح 64400 نـ 63486 د 
B1 101401 أح 44300 أح 0401 ح 03403 أ 134033 د 60440 ح 
B2 130400 أح   44381 ح   0411 د 36481 ح 64881 نـ 63480   د 

 قيم منو داث كل  تة طا كل ناجيي المنبوعة بالحر  فت ت ا نخنل  عي بعداا معفويا خ -
 

تايتة اافمتود  اادتاطا ال تيادي طتا نجتي معيفتة ووجتود النتاثير النتداخلا طتا نجتي ما ما نو ل اليت باحثيي دختريي طتا ك
ق و Nittal  1688و  Sandhuاخر  االى انمية الناثيراث اادتاطية وغيتر اادتاطية طتا وراثتة ال تتاث المخنلتتة ومتفام 

Iqbal  1660 ق وAbdallah   ق و 1666ودختترويSubhan   ر قخ ومتتي اعنمتتاد اخنبتتا3331ودختترويt  للنعتتر  علتتى

معفوية النبثيراث النا ندمفاا اافمود  ااداطا ال يادي نبيي أي: الناثيراث ااداطية كافث موجبتة ومعفويتة ل تتة ارنتتاع 
ق، ول تنتتـا حا تتل الندتتي الزنتتر بالفبتتاث وارنتتتاع الفبتتاث طتتا الناجتتيي 8888 تتبيرو x 013الفبتتاث طتتا الناجتتـي  كتتوكر

ق، وكافتتث النتتاثيراث ال تتيادية موجبتتة ومعفويتتة ل تتتاث حا تتل الندتتي الزنتتر بالفبتتاث وارنتتتاع 8888 تتبيرو x 1301 دي
ق، ول تتاث ارنتتاع الفبتاث وعتدد ااطترع الثمريتتة 8888 تبيرو xالفبتاث وعتدد الجتوز المنتتنب بالفبتاث طتا الناجتيي  اكتتانا 

ق، ول تنا حا ل الندتي الزنتر بالفبتاث وعتدد الجتوز 8888 بيرو x 013وعدد الجوز المنتنب بالفباث طا الناجيي  كوكر
ق، وكافث الناثيراث ااداطية وال يادية داث قيم واداة والتبعا مفاتا 8888 بيرو x 1301المنتنب بالفباث طا الناجيي  دي

يراث اادتاطية  البا  لبنية ال تتاث طتا الناجيفتاث التثةدخ وكتدلك يةحت  اي النتاثيراث ال تيادية كافتث اكثتر انميتة متي النتاث
 x 1301ق و  دي8888 تتتتبيرو x 013لل تتتتاث ال تتتتبذ دكرنتتتتا با تتتتنثفاع  تتتتتة ارنتتتتاع الفبتتتتاث طتتتتا الناجيفتتتتيي  كتتتتوكر

ق، وندا يكير الى اي نديي ااثيريي يلعباي دور مام طا وراثة ال تاث المكار الياتاخ وف ترا  لكتوي قيمتة مربتا 8888 بيرو
ق و 8888 تتبيرو xوحا تتل الندتتي الزنتتر بالفبتتاث طتتا الناجيفتتيي  اكتتانا  كتتاي المح تتوبة معفويتتة ل تتتنا ارنتتتاع الفبتتاث

 ق على النوالـا، طند ا نخدم اافمود  دو ال نة معالم  اافمود  ااداطا 8888 بيرو  x  013 كوكر

 لق: نندير النبثير الجيفا لكمية حا ل الندي الزنر وبعا مكوفانت لثةثة ناجيفاث ح ح اافمود  ااو3الجدول  

 ال تاث الناجيي
قيمة مربا كاي  النبثير الجيفا

 m (a) (d) المح وبة

 اكانا
x 

 8888 بيرو

 04881 *014113 *14038 - **103488 حا ل الندي الزنر بالفباث

 **134140 *184180 344 - *804431 ارنتاع الفباث

 34301 34816 34116 - *84016 عدد ااطرع الثمرية

 34331 *04180 143 - *004041 نتنبعدد الجوز الم

 34306 34144 34364 - *04161 منو د وزي الجوزا

 34333 340 34340 *048 دليل النيلة

 *14318 04301 - *14168 - **1084830 حا ل الندي الزنر بالفباث 013كوكر



x 

 8888 بيرو
 04801 *114310 *144136 *16480 ارنتاع الفباث

 34308 *14006 34081 - *14806 يةعدد ااطرع الثمر

 34331 *04011 34131 *364411 عدد الجوز المنتنب

 34183 34801 - 34048 - *04133 منو د وزي الجوزا

 34331 34316 3433 *44388 دليل النيلة

 1301دي
x 

 8888 بيرو

 04163 *334168 *34131 **1304300 حا ل الندي الزنر بالفباث

 34840 14863 - *04361 *684114 ارنتاع الفباث

 34303 14346 1433 *64034 عدد ااطرع الثمرية

 34331 *34881 14331 *034181 عدد الجوز المنتنب

 34330 34360 34340 - *04131 منو د وزي الجوزا

 34330 34001 34300 *04601 دليل النيلة

 نوالا% على ال4% و 1 **ق و  *ق معفوية عفد م نو  احنمال 
 

ق، ويةح  طتا كلنتا ال تتنيي اي النتاثيراث اادتاطية 0ال يادي النداخلاق طا نحديد فوع وانمية التعل الجيفا لاما  الجدول، 
ال يادية موجبة ومعفويتة لل تتنيي، ويبتدو  xال يادية وال يادية  xوال يادية كافث  البة، وكافث الناثيراث النداخلية ااداطية 

ق منعاك ة  ااول  الح والثتافا موجتحق لل تتنيي، ddال يادي   xق والنداخلا ال يادي dاثيريي ال يادي  اي ااكارا طا الن
ق، ونتتدي الخا تتية غيتتر Jinks ،1686و  Duplicated epistasis  Matherونتتدا يتتدل علتتى وجتتود النتتتوذ المدتتاع  

الحالتة اعنمتاد اافنختاح المنكترر طتا نح تيي  مرغوح طياا كوفاا نعمل على عرقلتة عمليتة اافنختاح لامتا، ويننتره طتا نتدي
 ق على النوالاخ8888 بيرو x 013ق و  كوكر8888 بيرو xنانيي ال تنيي طا الناجيفيي  اكانا 

 
 ق: نندير الناثير الجيفا لبعا ال تاث ح ح اافمود  الثافا0الجدول  

 الناجيي ال تة
 الناثير الجيفا

m (a) (d) (aa) (ad) (dd) 

 ارنتاع
 الفباث

 اكانا
x 

 8888 بيرو
114140* - 848 - 184311 - 84400 83403* 314681* 

حا ل 
الندي الزنر 
 بالفباث

 013كوكر
x 

 8888 بيرو
130483* - 11416 -034036* 33468 004630* 884836* 

 % 4 *ق معفوية عفد م نو  احنمال 
 

لنربية الداخلية ومكوفتاث النبتايي الم اتري والنوريتد بتالمعفى ق ننديراث قوا الاجيي ومعامل ا0ن ار طا الجدول            
الديذ ومعدل درجة ال يادا طا الناجيفاث الثةد، ويةح  اي الجيل ااول الاجتيي كتاي اطدتل متي معتدل اابتويي لل تتاث 

   ق، وندل فناال8888 بيرو x 013جميعاا طا الناجيفاث الثةد عدا منو د وزي الجوزا طا الناجيي  كوكر

 
 ق: ننديراث قيم بعا المعالم الوراثية ومكوفاث النبايي الم اري للحا ل وبعا مكوفانت طا ثةثة ناجيفاث0الجدول  

 النندير

 ال تاث

حا ل الندي 
 الزنر بالفباث

 ارنتاع الفباث
عدد ااطرع 
 الثمرية

عدد الجوز 
 المنتنب

منو د وزي 
 الجوزا

 دليل النيلة

 8888 بيرو xاكانا 

H 08400 18408 34881 04634 34184 34081 
I 00404 13468 34133 04603 34003 34833 

h
2

ns  034011 834803 864666 064666 014814 014433 
Ā 14380 34861 34030 34800 14333 34411 



V(A) 04334 34310 343388 343000 343330 34333 
V(D) 34061 34343 343334 343381 343311 343330 
V(E) 04080 34381 343300 343000 343300 34330 

 8888 بيرو x 013كوكر

H 4440 10416 14381 04113 - 34083 34311 
I 01401 33416 34033 04083 34433 - 34300 

h
2

ns 114001 314461 184130 164030 164388 334330 
Ā 14301 14316 34681 34188 14010 34004 

V(A) 34813 34130 343310 343000 343318 343381 
V(D) 34300 34311 343338  341311 343311 343180 
V(E) 114080 34033 343340 343180 343348 34334 

 8888 بيرو x 1301دي

H 38484 3411 14141 04063 34004 34000 
I 00431 8411 14100 04333 34083 34300 

h
2

ns 304818 434034 414103 034186 034848  314434 
Ā 14813 34013 34343 14333 14008 14334 

V(A) 84113 34106 343100 343100 3431 34333 
V(D) 114364 34331 343330 343381 343361 343314 
V(E) 134833 34131 343368 343300 343300 343348 

 
 تتتاث جميعاتتا طتتا الناجيفتتاث التتثةد معامتتل النربيتتة الداخليتتة اي نفتتاك افختتتاا طتتا الجيتتل الثتتافا منارفتتة بالجيتتل ااول لل

 Ketageriق، حيد كافتث اطدتل طتا الجيتل الثتافا، وقتد ح تل 8888 بيرو x 013با نثفاع دليل النيلة طا الناجيي  كوكر

ق على قوا نجيي موجبة ومعفوية على ا ا  افحرا  الجيل ااول عي منو د اابويي وعلتى منتدار عتالا 1663ودخروي  
لنربية الداخلية لحا ل الندي الزنر بالفبان خ كاي النبايي الوراثا اادتاطا اكبتر متي النبتايي ال تيادي مي اافختاا فنيجة ا

لمع م ال تاث طتا الناجيفتاث التثةد متا عتدا  تتنا عتدد الجتوز المنتتنب ودليتل النيلتة طتا الناجتيي الثتافا و تتنا حا تل 
كتاي النبتايي التوراثا ال تيادي طياتا اكبتر متي ف يتري اادتاطا،  الندي الزنر بالفباث ودليتل النيلتة طتا الناجتيي الثالتد، حيتد

وكتتاي النبتتايي البياتتا عاليتتا  ف تتبيا  طتتا مع تتم ال تتتاث طتتا الناجيفتتاث التتثةدخ نراوحتتث ف تتبة النوريتتد بتتالمعفى الدتتيذ بتتيي 
ق، وبتيي 8888 تبيرو x% لعدد ااطرع الثمرية طتا الناجتيي  اكتانا 864666% لحا ل الندي الزنر بالفباث و 034011
ق، وبتتيي 8888 تتبيرو x 013% لتتدليل النيلتتة طتتا الناجتتيي  كتتوكر334330% لحا تتل الندتتي الزنتتر بالفبتتاث و 114001
ق، ويبتتدو افاتتا كافتتث 8888 تتبيرو x 1301% لعتتدد ااطتترع الثمريتتة طتتا الناجتتيي  دي414103% لتتدليل النيلتتة و 314434

الناجيفتيي ااول والثالتد، ومنو تدة ل تتاث حا تل الندتي الزنتر  مرنتعة ل تنا ارنتاع الفباث وعتدد ااطترع الثمريتة طتا
بالفباث وعتدد الجتوز المنتتنب بالفبتاث ومنو تد وزي الجتوزا ودليتل النيلتة طتا الناجتيي ااول، ول تتنا عتدد الجتوز المنتتنب 

ر معتدل درجتة ال تيادا ومنو د وزي الجوزا طا الناجيي الثالد، وواداة طا بنية ال تاث طا الناجيفيي الثافا والثالتدخ  ات
اكبر مي الواحد ال حيب لمع م ال تاث طا الناجيفتاث التثةد دالتة علتى وجتود ال تيادا التاانتة، وكتاي اقتل متي الواحتد طتا 

دليتل النيلتة طتا الناجتيي ااول وعتدد ااطترع الثمريتة طتا   تاث ارنتاع الفباث وعدد ااطرع الثمرية وعدد الجتوز المنتتنب و
وارنتاع الفباث وعدد ااطرع الثمرية طا الناجتيي الثالتد دالتة علتى وجتود ال تيادا الجزايتة، بيفمتا كتاي معتدل الناجيي الثافا 

 درجة ال يادا ل تة عدد الجوز المنتنب م اويا  للواحد طا الناجيي الثالد دالة على ال يادا النامةخ
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ABSTRACT 



          Three crosses of upland cotton were carried out between SP8886 and each of the 

varieties, Lachata, Cocker310 and Dunn1047, and F1, F2, B1 and B2 generations of each cross 

were obtained. The six generations of each cross were tested in an experiment using 

randomized complete block design with three replications to study the genetic behavior for 

seed cotton yield per plant and some of its components. Generation mean analysis (least square 

method) was used with two models to estimate additive, dominance and epistatic effects, the 

first with three parameters (additive-dominance model) and the second with six parameters 

(additive-dominance-interaction model), and χ
2
 – test used to determine the fitness of the first 

model for characters: seed cotton yield per plant, plant height, number of fruiting branches, 

number of bolls per plant, boll weight and lint index. The results showed that the first model 

was adequate for most of the studied characters in the three crosses, therefore epistasis was not 

important in the inheritance of these characters except plant height in the cross (Lachata x 

SP8886) and seed cotton yield per plant in the cross (Cocker310 x SP8886). Dominance gene 

effects were relatively more important than additive effects in the inheritance of the most of 

studied characters. Narrow sense heritability estimates were varied from 17.441% for seed 

cotton yield per plant in the cross (Cocker310 x SP8886) to 69.999% for number of fruiting 

branches in the cross (Lachata x SP8886). The results also revealed the presence of positive 

heterosis and inbreeding coefficient for the most of the studied characters in the three crosses. 
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