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التحليل الوراثي لصفات تصافي الحليج وخواص االلياف في تهجينات في القطن 
 الهيرسوتم

 
 خالد خليل الجبوريو        خالد محمد داؤد

 جامعة الموصل – كلية الزراعة والغابات
 

 الخالصة
 

 1555كوكر و 5151 ودن 8888 وسبيرو 09: حلب  قطن االبلند هيادخلت تسعة أصناف من ال     
)بدون الهجن العكسية(.  في تهجينات تبادلية نصفية  22 ودير 059 وكوكر 5951 ودن 1590 ودلتاباين

زرعت التراكيب الوراثية في تجربة استخدم فيها تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات، وجمعت 
% وانتظام طولها ومتانتها 2.1% و 19صفات تصافي الحليج ودليل التيلة ونعومتها وطولها عند البيانات عن 

واستطالتها، ثم حللت احصائيًا لدراسة القدرتين العامة والخاصة على االتحاد ، الفعل الجيني وبعض المعالم 
فات جميعها عدا نعومة التيلة وطولها الوراثية. بينت النتائج ان متوسط تباين التراكيب الوراثية كان معنويًا للص

تأثيرات مرغوبة للقدرة العامة على االتحاد ألكبر عدد من  8888وسبيرو  09%. اظهر الصنفان حلب 2.1عند 
(، حيث أعطى تأثيرًا 5951دن  xالصفات، وكان أفضل الهجن في تأثيراتها الخاصة على االتحاد )الشاتا 

ان الفعل الجيني السيادي اكثر اهمية من االضافي في السيطرة على وراثة  معنويًا الكبر عدد من الصفات. ظهر
الصفات جميعها، وان معدل درجة السيادة زاد عن الواحد لجميع الصفات داللة على وجود السيادة الفائقة. 

ى % الستطالتها، وظهر التوريث بالمعن01.0% لنعومة التيلة و 08.0تراوح التوريث بالمعنى الواسع بين 
%( وواطئًا لبقية الصفات، اما التحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئوية من 28.1الضيق متوسطًا الستطالة التيلة )

 % الستطالة التيلة(.1.25% الى 19% لطول التيلة عند 9.925المتوسط فقد كان واطئًا للصفات جميعها )بين 
 

 المقدمة

انه وزن القطن الشعر معبرًا عنه كنسبة ان تصافي الحليج في القطن والذي يعرف على      
 يتميز مئوية من القطن الزهر يعد من الصفات الهامة والتي يمكن الحكم على الصنف الذي

بوجودها المناسب مع خواص االلياف التكنولوجية الجيدة واالنتاج العالي بانه صنف جيد ويمكن 
يها. وهي ايضًا من الصفات المعقدة اعتماده في الزراعة بشكل واسع في المناطق التي يستنبط ف

 بسبب اعتمادها على صفات اخرى مثل وزن البذور ودليل التيلة، واالخيرة ايضًا تعتمد على 
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يعةد  صفات اخرى، فوزن البذور ذا صلة بحجم البذرة وكثافتها النوعية، ودليل التيلةة ايضةًا   
ارتباط حليج لهان تصافي الامحصلة للمساحة الكلية لسطح البذرة وطول التيلة ونعومتها، وكذلك ف

يه فانها غير سهلة االستجابة لالنتخاب المباشر لها.وللحصول على لعالي بالتغيرات البيئية، وع
مةن   تحسين وراثي كفوء في الصفات المعقدة في القطن كتصافي الحليج وخواص االلياف البد

التعرف على النظام المورث الذي يسيطر عليها، ومثل هذه المعلومات تعد مفيدة فةي اختيةار   
برنامج مناسب للتربية والتحسين لهذه الصفات. وقد اتبعت طرائق مختلفة للتعرف على الفعةل  
المورث المسيطر على الصفات ومن بينها التهجينات التبادلية بانظمتها المختلفة، والتةي تةوفر   

علومات عن القدرتين العامة على االتحاد لالصناف أو السالالت والخاصة للهجةن، واهمميةة   م
التباينين الوراثيين االضافي والسيادي في وراثة صفات القطن المختلفة. وقد اجريت دراسةات  

( و 1990) Culpو Green( و1988وآخرون ) Malekمختلفة في هذا المجال ومنها ما قام به 
وآخةةرون  Khan( و 5001( والبيةةاتي )1997) Gomaaأ و ب( و 5008حميةةد ودا د )

( 2001وآخةةرون) Babar( و 2999( و خيةةر )2000وآخةةرون ) Baloch( و 5000)
االتحاد  والخاصة على وغيرهم،وبينت نتائجهم وجود فروقات معنوية في تباينات القدرتين العامة

 ع اختالفات فةي اهميةة التبةاينيين   تجاه تصافي الحليج ومكوناته وخواص االلياف االخرى م
الوراثيين االضافي والسيادي في السيطرة على وراثتها.الهدف من الدراسة الحالية تقييم مجموعة 
من اصناف القطن االبلند وهجنها وتحليل القدرتين العامة والخاصة على االتحاد وتقدير الفعةل  

 اص االلياف في القطن. الجيني وبعض المعالم الوراثية لصفات تصافي الحليج وخو
 

 مواد البحث وطرائقه
( 2،)09(حلب5هي:) اجري التهجين التبادلي النصفي بين تسعة اصناف من القطن االبلند     
( دن 1( الشاتا، )8، )1590( دلتاباين 1، )1555( كوكر 5، )5151( دن 0، )8888و سبير

 22دير  الد خليل الجبوريجزء من اطروحة دكتوراه للسيد خ (0و ) 059( كوكةر8، )5951
هجين  08تم زراعة اآلباء التسعة و 2995نيسان  29.وفي2990خالل الموسم الزراعي لعام

فردي بينها في حقل احد الفالحين في قضاء الحويجة،محافظة كركوك باستخدام تصميم 
الواحد م للمرز  1القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات. كانت الزراعة على مروز بطول 

واحدة سم بين النباتات.اضيف السماد الفوسفاتي دفعة  21سم بين المروز و  11وعلى مسافة 
 كغم للدونم 19كغم للدونم، والسماد النيتروجيني بمعدل  19اثناء اعداد االرض وبمعدل 
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طبقت العمليات  لثاني بعد شهر اثناء عملية خف النباتات.نصفها عند الزراعة والنصف ا
جنيت النباتات الفردية )عشرة نباتات من كل  الزراعية الموصى بها من الزراعة حتى الجني.

والثانية بعد شهر منها، واخذت عينات  2995وحدة تجريبية( مرتين، االولى في منتصف ايلول /
نيتين(وحلجت للحصول على القطن الشعر عشوائية من حاصل كل نبات)من مجموع الج

المستخدم في الدراسات المختبرية. سجلت البيانات عن صفات تصافي الحليج)وهي النسبة 
المئوية لوزن القطن الشعر الى وزن القطن الزهر في العينة(ونعومة التيلة بوحدة ميكرونير 

على جهاز باالنج)%2.1%و1 عندالتيلة  (وطولMaturimeter IFE Type FI 10جهاز )على
Digital Fibrograph Model 430 ( وانتظام طول التيلة %)وهي النسبة المئوية لطول التيلة

لي على مسافة صفر انج بين %( ومتانة التيلة بواسطة جهاز برس2.1% الى طولها عند 19عند 
غرام(،والقراءات وزن العينة المقطوعة بالمل على= الثقل القاطع بالباوند مقسومًا)والمتانة الفكوك

         متين، 1.0 –1.5 متين جدًا، 8.8 –8.9القطن متين تمامًا،  تعني 8.8التي تزيد عن 
فما دون ضعيف، واخيرًا استطالة التيلة بجهاز الستيلوميتر  8.5متوسط المتانة و 1.0 – 8.1

احصائيًا وفق تم تحليل بيانات اآلباء والهجن  . انج بين الفكوك 5/8وعلى مسافة  515موديل 
( واالنموذج الثابت الختبار معنوية التراكيب 1956) Griffingالطريقة الثانية التي اقترحها 

 الوراثية والقدرتين العامة والخاصة على االتحاد ومن ثم اجراء التقديرات التالية:
 تأثير القدرة العامة على االتحاد لكل أب والخاصة على االتحاد لكل هجين. .5
σر القدرة العامة تباين تأثي .2

2
gi  والخاصةσ

2
Si .لكل أب 

 تباين الفرق بين تأثيرات القدرتين العامة والخاصة الختبار معنوية التأثيرات. .0

σالتباين الوراثي االضافي  .5
2
A  والسياديσ

2
D  والتباين البيئيσ

2
E  من العالقة بين

، واختبار معنوية هذه متوسطي التباين المقدر والمتوقع من تحليل التباين، االنموذج الثابت
 Kempthorne (1957.)التباينات بالطريقة الموضحة من قبل 

Hالتوريث بالمعنى الواسع  .1
σالى التباين المظهري نسبة التباين الوراثي الكلي) 2

2
P)  وبالمعنى

hالضيق
2
)نسبة التباين الوراثي االضافي الى التباين المظهري(، واعتمدت حدود التوريث  

% متوسط واكثر من 89 – 59% واطئ، 59من (،اقل5000رها علي )الواسع التي ذك
% 29(، اقل من 5000% عالي وحدود التوريث الضيق التي ذكرها العذاري)89

 % عالي.19واكبرمن %متوسط19–29واطئ،
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التباين صل قسمة ضعف التباين السيادي الى ا)الجذر التربيعي لح āمعدل درجة السيادة  .8
 االضافي(.

كنسبة مئوية من الوسط الحسابي لكل صفة  والمتوقع GAالتحسين الوراثي المتوقع  .1
GA% حسب Allard (1960) ، المديات التي اقترحها اعتمدت وAgarwal  و

Ahmad (1982اقل من،)عالية.09%متوسط واكثرمن09–59%واطئ،59%  

 
 مناقشةالنتائج وال

 Griffingنتائج تحليل التباين حسب الطريقةة الثانيةة التةي اقترحهةا      (5يبين الجدول)     
(. ويالحظ ان هناك اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية )آباء وهجن( عند مسةتوى  5018)

% وانتظام طولها ومتانتها واسةتطالتها، وعنةد   19% لصفات دليل التيلة وطولها عند5احتمال 
% لصفة تصافي الحليج ولم تصل الى الحد المعنوي لصةفتي نعومةة التيلةة    1توى احتمالمس

%. ويتضح من مقارنة اآلباء ضد الهجن كمعدل لكل منهما ان االختالف بينهما 2.1وطولها عند
% واسةتطالتها  19كان معنويًا عاليًا لصفات تصافي الحليج ودليل التيلة ونعومتها وطولها عنةد 

% وانتظام طولها واستطالتها، وقد حصل بةاحثون آخةرون   2.1ول التيلة عندوغير معنوي لط
 Malekعلى اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية من دراسات عن الهجن التبادلية ومةنهم  

( 2999ر )( وخية 1999ون )روآخ Khan( و 1990) Culpو  Green( و 1988وآخرون)
هجن الفردية بينها للصفات المختلفة ويالحظ فةي  وال( متوسطات اآلباء2ن الجدول)يبيووغيرهم.

% وانتظام طولها ومتانتها 2.1% و19صفات تصافي الحليج ودليل التيلة ونعومتها وطولها عند
 8و  0و  1و  2 ى التوالي في اآلباءواستطالتها ان قيم المتوسطات بين اآلباء بلغت اعالها عل

اعالهةا   ، اما بين الهجن فكانت2و  5و  5و  1و  1و  1و  5و  5واقلها في اآلباء  5و  8و 
( واقلها 5x8( و)2x8( و )1x8( و )5x8( و )5x1( و )2x8( و )0x5( و)8x0في الهجن )

(، 0x1و) (5x0( و )5x1( و )5x1( و )5x1( و )0x0( و )5x0( و )5x8فةةي الهجةةن )
فةات اكبةر بةين    ويتضح ان هناك اختالفات بين اآلباء المستخدمة في الدراسة من جهة واختال

الهجن، ويالحظ تفوق متوسط الهجن على متوسط اآلباء والمتوسط العام للصفات جميعها عةدا  
متانة التيلة حيث كانت متقاربة، وهذا يدل على وجود قوة هجين باالتجاه المرغوب في بعةض  

 حةد الهجن للصفات المختلفة.ان وجود االختالفات بين التراكيب الوراثية والتي وصلت الةى ال 
 المعنوي في غالبية الصفات يستدعي االستمرار بدراسة السلوك الوراثي لها للتعرف على طبيعة 
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 Griffingالفعل الجيني الم ثر في وراثة هذه الصفات. ويالحظ من نتائج تحليل التباين بطريقة 
 % للصةفات 5العامة على االتحاد ظهرت معنوية عند مسةتوى احتمةال   ( ان القدرة5الجدول)

% 2.1% وطول التيلة عند 1جميعهاعدا تصافي الحليج حيث كانت معنوية عند مستوى احتمال
التي لم تصل فيها الى الحد المعنوى، اما القدرة الخاصة على االتحاد فكانت معنوية عند مستوى 

%، 1ي الحليج حيث كانت معنوية عند مستوى احتمةال  % للصفات جميعها عدا تصاف5احتمال
( لطول التيلةة  1990) Culpو  Green( لدليل التيلة و 1988) Malekوتتفق هذه النتائج مع 

( لتصةافي  1997) Gomaa(لتصافي الحليج و1992) MishaniوNajad% و2.1% و19عند
التباين العائدة الى االتحاد العةام  الحليج ونعومة التيلة ومتانتها. ومن مقارنة النسبة بين مكونات 

الى مكوناته العائدة الى االتحاد الخاص انها كانت اكبر من واحد لصفات تصافي الحليج ونعومة 
التيلة واستطالتها داللة على ان الفعل الجيني االضافي اكثر اهمية في وراثتها، واقل من واحةد  

ا داللة على زيادة اهمية الفعل الجينةي  % ومتانته2.1% و 19لصفات دليل التيلة وطولها عند 
أ و ب( 5008غير االضافي في وراثتها، وكان هناك نتائج مماثلة حصل عليها حميةد ودا د ) 

Gomaa (1997 )% وانتظام طولها ومتانتهةا، و  2.1% و 19لصفات دليل التيلة وطولهاعند 
وتظهر فةي   الحليج.( لتصافي 2001وآخرون ) Babarلصفتي تصافي الحليج ونعومة التيلة و

( اتحةادًا 5( تقديةرات تأثير القدرة العامة على االتحةاد لكل أب، ويالحظ ان لألب)0الجدول )
% واسةتطالتها،  2.1% و 19عامًا معنويًا ومرغوبًا لصفات تصافي الحليج وطول التيلة عنةد  

% 2.1ا عند ( تأثير مرغوب معنوي لصفات تصافي الحليج ونعومة التيلة وطوله2وكان لألب )
ونعومةة التيلةة    ( تأثير عام معنةوي مرغةوب لتصةافي الحلةيج    8ومتانتها. وأظهر الب )

( 0و  1% وزمتانتها واستطالتها. اما االبوان )19( لصفات طول التيلة عند 8ومتانتها،واالب )
فاعطى كل منهما تاثير معنوي مرغوب لصفة واحدة هي على التوالي استطالة التيلة وطولهةا  

لم تعطي تأثيرات عامة مرغوبة الية صفة، في حةين   1و 5و 0%. ويتضح ان اآلباء19عند 
كان لها تأثيرات باالتجاه غير المرغوب لبعض الصفات، وكذلك لم تبدي اي من الهجن تةأثيرًا  

( كان لهما تةاثير  2و  5مرغوبًا معنويًا لصفتي دليل التيلة وانتظام طولها. ويستدل ان األبوان )
و  Najadرة االتحاد العامة الكبر عدد من الصةفات بلةا اربعةة، وقةد حصةل      مرغوب لقد
Mishani (1992 و )Ikram  وMasood (1993 و )Sun Jizhong (1994 و )Khan 
على نتائج تشير الى وجود قابلية اتحاد عامة مرغوبة  (2995( ودا د وخير )1999وآخرون )

 لبعض االصناف ولعدد من الصفات.
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( تقديةرات تأثير القدرة الخاصةة على االتحاد لجميع الهجن، ويبدو ان 5تتضح في الجدول )
ثالثةة عشر هجينًا قد اعطى تأثيرًا للقدرة الخاصة على االتحاد معنويًا ومرغوب لكل من 

( على التوالي. وفي 5x0( و )0x5ا الهجينان )تصافي الحليج وانتظام طول التيلة، وتميز فيهم
صفة دليل التيلة اعطى ستة عشر هجينًا تأثير معنوي مرغوب للقدرة الخاصة على االتحاد تفوق 

(، بينما اعطى عشرة من الهجن تاثير مرغوب لكل من نعومة التيلة 0x5من بينها الهجين )
قان على التوالي. اما لصفات طول ( متفو5x1( و )2x5%، وجاء الهجينان )2.1وطولها عند 
% ومتانتها واستطالتها فقد ظهرت قدرة خاصة على االتحاد معنوية ومرغوبة في 19التيلة عند 

( 5x8( و )5x1وتميزت من بينها على التوالي الهجن ) 51و  1و  51عدد من الهجن بلغت 
االتحاد الكبر عدد من  ( قد اعطى تأثيرًا للقدرة الخاصة على8x1(، ويبدو ان الهجين )5x1و)

( ولكل منها تأثير معنوي 5x8( و )5x1( و )2x1الصفات بلا ستة صفات تلته الهجن   )
( و 1992) Kimو  Chungi( و 1991وآخرون ) Khanمرغوب لخمسة صفات، وقد وجد 

Khan ( و 1999وآخرون )Hassan ( على نتائج من تجاربهم تشير الى 2000وآخرون )
وبة للقدرة الخاصة على االتحاد اظهرتها بعض الهجن لعدد من الصفات. وجود تأثيرات مرغ

ويمكن االستفادة من تقديرات تباين تأثيرات القدرتين العامة والخاصة على االتحاد لكل أب في 
(، حيث يمكن من 0التعرف على كيفية تحقيق اآلباء لقيم تأثيراتها العامة الموضحة في الجدول )

أثير القدرة الخاصة على االتحاد لآلباء المتميزة بتأثيراتها للقدرة العامة على مقارنة قيم تباين ت
 االتحاد في االتجاه المرغوب الية صفة التعرف على كيفية توريث هذه اآلباء لعوامل صفاتها 

نقل عوامله الوراثية  أالب قد ان كلماارتفعت قيمة التباين تعني التي تدخل فيها،اذ الهجن الى
عوامله الى اغلب هجنه  انخفاضه يعني ان أالب نقل لى بعض هجنه،بينمايدلللصفة ا

(Griffing،1956،) (قد 2( تبين أن أالب)1ومن هذا المنطلق فان النتائج الواردة في الجدول )
ي الحليج ونعومة التيلة ومتانتها، أما م هجنه التي دخل فيها لصفات تصافالى معظ رهنقل تأثي

( لصفتي تصافي الحليج ونعومة 8راثية كان لبعض الهجن من قبل أالب )انتقال العوامل الو
نه لصفتي دليل التيلة ( عوامله الى معظم هج0( لمتانة التيلة. ونقل األب )8التيلة وأالب )
( الى بعض الهجن للصفتين على التوالي. اما 8و  5%، فيما نقلها األبوان )19وطولها عند

( عواملها 1و  8و 5انتظام طولها واستطالتها فقد نقلت اآلباء )% و291لصفات طول التيلة عند 
الى معظم هجنها التي دخلت فيها، فيما نقلت العوامل الى بعض الهجن التي دخل فيها من 

 ( لصفتي انتظام طول التيلة ومتانتها، ويمكن من 8% و )2.1( لصفة طول التيلة عند 2األبوان )
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خالل هذه النتائج االعتماد على اآلباء ذات القدرة على توريث صفاتها الى معظم هجنهابادخالها 
في برامج تربية النتاج هجن ثالثية ورباعية، اما تلك التي ورثت صفاتها الى بعةض هجنهةا   

ئج مكونات التباين وبعض المعالم ويظهرمن نتا فيمكن االفادة منها ضمن الهجن التي تميزت بها.
(،ان التباينين الوراثيين االضافي والسيادي والتباين البيئي قةد  8الوراثية والواردة في الجدول )

عن الصفر لجميع الصفات باستثناءانتظام طول التيلة والتي لم يختلف التباين الةوراثي   اختلفت
ثي السيادي كانت اكبر من قيم التباين الوراثي الورا السيادي فيها عن الصفر.ويبدو ان قيم التباين

الجيني السيادي كةان أكثةر اهميةة مةن      االضافي للصفات جميعها، وهذا يشير الى ان الفعل
  Kolheو  Jagtabاالضافي في السيطرة على توريث هذه الصفات، وتتفق هذه النتةائج  مةع   

 Maneة وتصةافي الحلةيج و  ( لدليل التيل1990) Culpو  Green( لتصافي الحليج و 1987)
أ و ب( لجميةع  5008ودا د) ( لتصافي الحلةيج وطةول التيلةة وحميةد    1992) Phatadeو

% 01.0% لنعومة التيلة و 08.0الصفات.وكانت قيم التوريث بالمعنى الواسع قد تراوحت بين 
% 2.1الستطالتها، حيث ظهرت واطئة لنعومة التيلة ومتوسطة لتصافي الحليج وطول التيلة عند

 (1991وآخرون) Alamومتانتها وعالية لبقية الصفات، وكانت هناك نتائج مماثلة حصل عليها 
(لصةفات دليةل التيلةة    2999وآخرون) (لدليل التيلة والجبوري1997)Dawodلنعومة التيلة و
% 8الضيق فقد تراوح بين  % وانتظام طولها واستطالتها.اما التوريث بالمعنى19وطولها عند 
% الستطالة التيلة، ويظهر انها كانت واطئة لجميع الصفات ما عدا 28.1التيلة و  النتظام طول

( السةتطالة التيلةة   2999استطالة التيلة حيث كانت فيها متوسطة، وتتفق هذه النتائج مع خير )
فقط. ظهر معدل درجة السيادة اكبر من الواحد الصحيح للصفات جميعها داللةة علةى وجةود    

أ و ب( 5008( وحميةد ودا د ) 1992) Phatadeو  Maneهذا يتفةق مةع   السيادة الفائقة، و
لطةول التيلةة    9.990لمعظم الصفات.اما التحسين الوراثي المتوقع فقد تراوحت قيمةه بةين   

لتصافي الحليج، ويالحظ ان التحسين الوراثي المتوقع كنسبة مئويةة مةن    9.002% و19عند
( للصفات جميعهةا  5001) ذا يتفق مع البياتيمتوسط كل صفة كان واطئًا للصفات جميعها، وه

( الن االخير استخدم التوريث الواسةع فةي   1997) Dawodعدا تصافي الحليج وال يتفق مع 
 تقديرها والذي كان عاليًا للصفات التي درسها جميعها. 
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 وفق طريقة التباين لصفات تصافي الحليج وخواص االلياف في القطن(: نتائج تحليل 5جدول )
 Griffing .الثانية، االنموذج الثابت 

 % على التوالي1و  %5معنوية عند مستوى احتمال  و )*( )**(
 

 .(: متوسطات قيم اآلباء والهجن لصفات تصافي الحليج وخواص االلياف في القطن2جدول )
 الصفات

التراكيب 
 الوراثية

الة استط
 التيلة

متانة 
 التيلة

 انتظام
 طول التيلة

طول التيلة 
 %2.1عند

طول التيلة 
 %19عند 

نعومة 
 التيلة

 دليل التيلة
تصافي 
 الحليج

1.51 8.11 50.59 5.581 9.188 1.51 1.91 05.98 5 

5.10 8.09 50.80 5.508 9.101 5.09 1.90 05.12 2 

1.91 8.80 19.89 5.255 9.851 5.81 5.89 05.52 0 

1.99 8.18 15.81 5.581 9.890 1.58 5.00 05.82 5 

5.80 8.10 15.51 5.510 9.101 1.22 5.51 05.12 1 

5.81 8.80 12.00 5.515 9.895 5.88 5.11 05.08 8 

1.91 8.09 15.09 5.590 9.112 1.59 1.50 02.95 1 

1.50 0.58 15.10 5.512 9.102 5.02 5.09 05.15 8 

5.00 0.52 15.19 5.528 9.118 5.01 1.90 02.01 0 

5.00 8.18 12.80 5.298 9.805 5.18 1.10 00.58 5 x 2 

 Mean Squareمتوسط المربعات 
درجات 
 الحرية

مصادر 
 االختالف

 استطالة
 التيلة

 متانة
 التيلة

انتظام طول 
 التيلة

طول التيلة 
 %2.1عند 

طول التيلة 
 %19عند

 دليل التيلة نعومة التيلة
تصافي 
 الحليج

 المكررات 2 2.05 9.920 9.918 9.99511 9.9958 1.211 9.911 9.988

5.110** 9.228** 0.151** 9.9905 9.9955** 9.520 9.521** 5.08* 55 
التراكيب 
 الوراثية

0.899** 9.919 2.915 9.9920 9.9920** 9.010** 9.218** 20.82** (5) 
)اآلباء ضد 

 الهجن(

2.800** 9.225** 2.000** 9.9951 9.9955** 9.505** 9.228** 8.85* 8 
القدرة العامة 
 على االتحاد

5.282** 9.221** 5.911** 9.9901** 9.9951** 9.529** 9.512** 5.188* 08 
القدرة الخاصة 
 على االتحاد

 الخطأ التجريبي 88 5.95 9.991 9.958 9.99921 9.99590 9.110 9.988 9.951

2.20 9.910 9.10 9.50 9.10 5.52 9.58 5.19 
 مكونات تباين القدرة العامة
 مكونات تباين القدرة الخاصة
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5.01 8.15 10.20 5.518 9.821 5.88 5.89 05.55 5 x 0 

1.19 8.19 19.81 5.251 9.858 1.51 5.81 05.51 5 x 5 

5.10 0.05 12.50 5.580 9.850 5.88 1.99 00.21 5 x 1 

1.11 8.00 19.80 5.518 9.181 5.11 1.99 02.81 5 x 8 

8.01 8.15 15.09 5.591 9.181 5.82 1.29 00.00 5 x 1 

1.91 0.08 12.59 5.500 9.825 5.82 1.19 08.01 5 x 8 

5.11 8.21 19.01 5.510 9.101 5.80 5.99 08.50 5 x 0 

5.19 8.01 15.01 5.501 9.180 5.02 5.89 05.81 2 x 0 

1.59 8.00 15.1 5.515 9.895 5.58 5.19 01.00 2 x 5 

5.00 8.02 12.0 5.501 9.802 5.81 1.89 01.51 2 x 1 

5.89 0.02 19.01 5.515 9.110 1.59 1.00 08.18 2 x 8 

1.91 8.18 15.91 5.510 9.102 5.01 5.81 08.58 2 x 1 

1.59 0.59 19.50 5.511 9.180 5.10 1.90 00.18 2 x 8 

5.11 8.85 15.20 5.221 9.828 5.00 5.89 05.28 2 x 0 

5.11 8.11 19.11 5.558 9.188 1.52 1.81 08.82 0 x 5 

5.29 8.58 12.29 5.511 9.892 1.50 1.21 00.00 0 x 1 

8.09 0.98 19.11 5.550 9.185 5.12 5.81 05.00 0 x 8 

8.09 8.10 50.80 5.500 9.181 1.92 5.81 01.05 0 x 1 

8.01 8.00 15.99 5.582 9.890 5.80 1.51 01.80 0 x 8 

5.19 8.15 12.59 5.589 9.898 1.02 1.99 02.08 0 x 0 

5.19 8.00 58.91 5.508 9.158 5.18 1.50 05.90 5 x 1 

5.09 8.11 10.59 5.510 9.851 5.00 5.19 00.88 5 x 8 

1.10 8.01 15.81 5.225 9.801 5.81 5.90 05.02 5 x 1 

8.10 8.81 12.10 5.208 9.850 5.02 1.09 02.85 5 x 8 

5.01 8.02 15.00 5.551 9.188 1.21 1.99 05.19 5 x 0 

1.50 8.09 15.00 5.588 9.891 5.09 5.01 05.95 1 x 8 

1.81 0.51 50.21 5.509 9.188 5.09 5.19 00.00 1 x 1 

1.59 8.10 10.19 5.528 9.891 1.20 5.89 05.91 1 x 8 

1.01 0.91 15.99 5.500 9.855 5.80 1.91 05.05 1 x 0 

1.90 1.18 15.10 5.502 9.855 5.82 1.90 05.51 8 x 1 
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8.50 8.18 12.29 5.258 9.805 5.18 5.80 00.89 8 x 8 

5.29 0.22 15.51 5.509 9.890 5.02 1.90 01.52 8 x 0 

1.81 8.82 15.00 5.510 9.890 5.02 1.91 05.85 1 x 8 

1.81 8.88 19.00 5.505 9.100 1.29 1.29 08.98 1 x 0 

1.59 8.00 12.11 5.580 9.855 5.88 5.01 00.05 8 x 0 

 م. اآلباء 00.10 5.81 1.92 9.100 5.582 15.58 8.88 5.08

 م. الهجن 05.85 5.08 5.80 9.895 5.510 15.51 8.10 1.00

 م. العام 05.50 5.08 5.05 9.895 5.515 15.55 8.81 1.05

9.29 9.551 5.22 9.912 9.921 9.058 9.590 5.88 LSD 5% 
9.21 9.110 5.85 9.980 9.905 9.582 9.555 2.50 LSD 1% 

 
 لصفات تصافي الحليج وخواص االلياف في (:تقديرات تاثير القدرة العامة على االتحاد0جدول)

 القطن
 الصفات

التراكيب 
 الوراثية

استطالة 
 التيلة

 متانة التيلة
انتظام 
 طول التيلة

طول التيلة 
 %2.1عند

طول التيلة 
 %19عند 

 دليل التيلة نعومة التيلة
تصافي 
 الحليج

9.510 - 9.901 -9.518 9.998 9.995 - 9.951 9.528 9.50 5 

-9.005 9.900 -9.529 9.998 9.990 - 9.598 9.981 9.15 2 

-9.990 - 9.558 -9.909 -9.998 -9.990 9.951 - 9.551 - 9.85 0 

-9.952 - 9.598 -9.919 9.992 -9.992 9.981 9.585 - 9.00 5 

-9.251 9.955 -9.959 -9.990 -9.995 9.918 9.505 - 9.50 1 

-9.988 9.981 9.289 -9.990 9.992 - 9.910 - 9.280 9.15 8 

9.201 - 9.951 -9.009 -9.952 -9.998 9.952 - 9.558 9.91 1 

9.152 9.900 9.519 9.991 9.990 - 9.901 - 9.555 - 9.98 8 

-9.210 9.905 9.919 9.9992 9.998 9.981 9.521 - 9.91 0 

9.909 9.980 9.112 9.998 9.995 9.910 9.518 9.215 SE 
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 القطن في(:تقديرات تاثير القدرة الخاصة على االتحاد لصفات تصافي الحليج وخواص االلياف 5جدول )
 الصفات

التراكيب 

 الوراثية
استطالة 

 التيلة
 متانة التيلة

انتظام 

 طول التيلة

طول التيلة 

عند 

5.2% 

طول التيلة 

 %25عند 
 دليل التيلة لتيلةنعومة ا

تصافي 

 الحليج

-5.0.0 - 5.05. 0..51 5.500 5.551 - 5.011 5.40. - 0.2. 0 x 5 

-5.20. - 5.040 0.0.2 5.554 5.55. - 5.550 - 5.5.4 5.12 0 x . 

5.521 - 5.502 - 5..00 5.5.4 5.505 5.500 5.551 5.51 0 x 4 

-5.1.1 - 5.200 5.10. 5.50. 5.50. - 5.540 5.5.. - 0.52 0 x 2 

5...0 5.000 - 0.500 - 5.55 - 5.500 - 5.521 5.540 - 5.20 0 x . 

0.004 - 5.555 5.... - 5.5. - 5.550 - 5.5.5 5.000 5..0 0 x 1 

0.5.0 5.42. 5.5.4 5.502 5.500 - 5.502 5..00 0.05 0 x 0 

- 5.44 - 5.200 - 5.005 -5.55. 5.550 - 5..55 - 5.022 0..0 0 x 0 

-5.505 5.502 5.055 -5.5.0 - 5.500 5.5.2 - 5.405 5.12 5 x . 

5.551 5.02. 5.4.0 -5.550 - 5.550 - 5..00 - 5...1 5.00 5 x 4 

5.5.. - 5.5.1 0.100 5.555 5.5.5 - 5.000 5..52 5.1. 5 x 2 

-5.551 5..05 - 5.020 -5.55. - 5.55. 5..25 5...0 0.0. 5 x . 

-5.042 - 5.0.. - 5...1 -5.550 - 5.55. 5.0.0 - 5.0.0 0.50 5 x 1 

-5.520 5..20 - 0.010 -5.551 - 5.550 - 5.5.0 - 5.005 - 0.52 5 x 0 

-5.5.0 - 5...4 5..52 -5.540 5.5.. 5.521 - 5.005 - 5.20 5 x 0 

-5.404 - 5.515 - 4.521 -5.520 - 5.5.4 5.504 0.55 ..20 . x 4 

-5.000 - 5.5.5 5.100 -5.551 5.552 5.001 5.5.5 5.55 . x 2 

0.504 5.500 - 0.54. -5.50. - 5.500 - 5.005 - 5.00. 5.5. . x . 

5..00 5.000 0.000 5.504 - 5.55. 5.54. - 5.0.0 - 0.1. . x 1 

0.050 - 5.4.. - 5.055 5.505 - 5.554 - 5.500 5..50 5.40 . x 0 

-5..52 - 5.540 0.00. -5.552 5.500 5.505 5.501 - 5.24 . x 0 

-5..40 5.5.0 - ...5. -5.5.5 - 5.52. - 5.52. 5.... 5.52 4 x 2 

-5.51. - 5.52. 0.255 -5.505 5.505 5.504 - 5.522 - 0.05 4 x . 

5.015 - 5..40 5.011 5.5.5 5.540 - 5.040 - 5.105 5.0. 4 x 1 

5.051 5.5.5 5...2 5.520 5.5.1 5.551 5..10 - 0.05 4 x 0 

5.4.5 5.021 5.040 -5.55. - 5.55. 5.552 5.545 5.10 4 x 0 

5.410 - 5.55. 5.5.2 -5.550 5.55. - 5.505 5.511 - 5.01 2 x . 

-5.5.4 5...0 - 0.005 5.5.4 - 5.55. 5.50. - 5.4.0 0.15 2 x 1 

0.022 - 5...0 0.140 5.542 - 5.554 5.501 - 5.540 - 5.52 2 x 0 

-5.40. 5.0.0 - 5.5.0 5.5.0 5.555 - 5.554 5.000 - 5.40 2 x 0 

5..15 - 5..55 5.540 5.5.2 5.555 - 5.525 5.000 2..1 . x 1 

5.145 - 5.540 5.54. 5.54. 5.555 - 5.5.. - 5.550 - 0... . x 0 

-5.410 5.505 - 5..55 5.555 5.502 5.554 5.0.. 5.51 . x 0 

5.245 5.55. 5...0 5.550 - 5.402 5.55. - 5.502 5..0 1 x 0 

-5.015 5.5.5 - 5.22. 5.5.5 5.502 5.550 5.500 0..0 1 x 0 

-5..52 - 5.542 5.005 5.54. 5.50. - 5.5.5 - 5.515 - 5.0. 0 x 0 

5.502 5.555 5.205 5.552 5.505 5.0.1 5.522 5.104 SE 
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(: تباين تاثيرات قدرتي االتحاد العامة والخاصة لصفات تصافي الحليج وخواص 1جدول )

 االلياف في القطن.
 الصفات

استطالة  االب التباين

 التيلة
 متانة التيلة

انتظام 

طول 

 التيلة

طول التيلة عند 

5.2% 

طول التيلة عند 

25% 

نعومة 

 التيلة
 دليل التيلة

تصافي 

 يجالحل

5.5.0 5.554 5.540 5.55555 5.555554 5.555  5.5550 5.55. σ 
2
g 

0 
..155 5.01. 0.400 5.5525 5.01. 5.504 0..01 00..1 σ 

2
s 

5.020 5.552 5.5.0 -5.55555 -5.55550 5.550 5.554 5.510 σ 
2
g 

5 
5.541 5..0. 0..0. 5.5524 5..0. 5.00. 0.04. ...00 σ 

2
s 

-.550 5.550 -5.52 -5.55552 -5.55550 5.555 5.554 5...2 σ 
2
g 

. 
4...5 5..40 5.4.1 5.505. 5..40 5.500 0.200 005.0 σ 

2
s 

5.55. 5.55. -5.54 5.5551. -5.55555 5.550 5.552 5.502 σ 
2
g 

4 
5...5 5.50. .5.. 5.5522 5.505 5..52 5.0.0 02..2 σ 

2
s 

5.542 -5.50 -5.54 -5.55551 -5.55555 5.550 5.5551 5.502 σ 
2
g 

2 
5..50 5..50 00.2 5.554. 5..50 5.552 5.020 5.020 σ 

2
s 

5.551 -5.50 5.55 -5.5551 -5.5550. 5.555 5.555 5.251 σ 
2
g 

. 
5.2.. 5.440 2..2 5.500 5.440 5.004 5.510 42.4. σ 

2
s 

5.501 -5.55. 5.5.. -5.555.2 5.55552 5.554 -5.550 -5.55  σ 
2
g 

1 
5.001 5..05 ..01. 5.5510 5..05 5.000 5.012 0.0.2 σ 

2
s 

5.50. 5.554 0.52 5.5555. 5.5555. 5.555  5.504 -5.50  σ 
2
g 

0 
...45 5..05 ..000 5.5540 5..05 5.0.5 5.250 05.05 σ 

2
s 

5.511 -5.552 -5.5. -5.55550 5.55552 5.550 5.550.  -5.55 σ 
2
g 

0 
5.255 5.2.0 5..05 5.5540 5.2.0 5.510 0.044 05.50 σ 

2
s 

 التباين البيئي 0.54 5.552 .5.54 5.55552 .5.5505 5.220 ..5.5 5.502

 
 التباين وبعض الثوابت الوراثية لصفات تصافي الحليج وخواص االلياف في القطنمكونات (:8جدول)

مكونات  الصفات

التباين 

والمعالم 

 الوراثية

استطالة 

 التيلة

انتظام  نة التيلةمتا

 طول التيلة

طول التيلة 

 %5.2عند 

طول التيلة عند 

25% 

تصافي  دليل التيلة نعومة التيلة

 الحليج

5.014 

±.5104 

5.550 

±5.55. 

5.0000 

±5.5.2 

5.555. 

±5.55554 

5.555540 

±5.555550 

5.552. 

±5.55.1 

5.55 

±5.55.0 

5... 

±5.002 
σ 

2
A 

5.402 

±.50.2 

5.52.. 

±5.5504 

5.0.5 

±5..00 

5.5550 

±5.55551 

5.55540 

±5.55500. 

5.554 

±5.5502 

5.055 

±5.5..0 

0.012 

±5..2. 
σ 

2
D 

5.502 

±.5554 

5.5..4 

±5.5500 

5.220 

±.50.. 

5.5505 

±5.55502 

5.55554 

±5.5555.. 

5.54. 

±5.55.0 

5.552 

±5.5550 

0.54 

±5.022 
σ 

2
E 

5.00 5.44 4.21 5..5 4.0. ..50 ..0. 5.55 Ā 

5.01. 5.402 5..04 5.25. 5..45 5..00 5.015 5.20. H
2

 

5.501 5.5.0 5.5.5 5.045 5.5.0 5.515 5.004 5.0.0 h
2 

5..0. 5.54. 5.045 5.500 5.55. 5.5.. 5.502 5..05 GA 

1.50 5.40. 5.51. 5.0.0 5.550 5..15 0.10. 0.0.0 GA% 
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 المصادر
 ،في مكونات تحليل التباين الوراثي للحاصل ومكوناته :(5001)،محمود حميد حازم البياتي 

 .ص299 – 508الزراعية: البحوثالسادس لهيئة المعاهد الفنية، العلميالقطن االبلند. الم تمر

 (:2999)،حمد عزيز وجالا حسين العبيدي ومجيد شهاب المشهدانيالجبوري، جاسم م 
للحاصل ومكوناته في القطن االبلند.الم تمر العلمي القطري االول،  مكونات التباين واالرتباط

 كلية الزراعة، جامعة تكريت، العراق.

 ،حازم حميد ( أ(. تحليل )الفاحص 5008محمود وخالد محمد دا دx للقدرة علىالساللة ) 
 . ص525 – 558 ، 28 ،المجلدمجلة زراعة الرافدين القطن، التآلف والفعل الجيني في
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 ،قدرة التآلف والفعةل الجيني في تربيةة  :ب(5008)،محمود وخالد محمد دا د  حازم حميد
 . 28 ،المجلدالرافدين زراعة مجلةالقطن. 

 تحليل القدرة االتحادية وقوة الهجين للحاصل ومكوناتةه  :(2999)،الدين محمد  خير،عصام
، . اطروحةة دكتوراهالكاملةة ةاصناف من القطن وهجنها التبادلي عشرة التيلةة في ولصفات

 العراق. الموصل، كلية الزراعةة والغابات، جامعة
 وراثةة تصافي الحليج وخصائص  :(2995) ،دا د، خالد محمد وعصام الدين محمد خيةر

 .ص8 – 58 المجلد،الزراعة العراقية، التيلة في القطن، مجلة
 ،اساسيات في الوراثة. الطبعةة الثالثة، مديرية دار  :(5000)،حسن محمد  عدنان العذاري

 الموصل،العراق. جامعةوالنشر، للطباعةالكتب 
 ،يةة والفعةل الجينةي في الذرة الغزارة الهجين :(5000)،الكامل عبد اهلل  عبدة علي

الموصل،  جامعةدكتوراه، كلية الزراعة والغابات،  اطروحة(. .Zea mays Lالصفراء )
 العراق.
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Geneticl nlysis of ginning outturn and fiber properties in 

crosses in hirsutum cotton 
 

 

Khalid M. Dawod      and     Khalid Kh. Al – Juboori 

College of Agric. & Forestry ـ University of Mosul 

 

Abstract 

 
     Half diallel crosses (excluded reciprocals) carried out among nine upland cotton 

varieties (Halab1, SP8886, Dunn1517, Cocker5114, Deltapine5409, Lachata, 

Dunn1047, Cocker310 and Deer22). Genotypes were planted using RCBDesign with 3 

replications and data collected for ginning outturn, lint index, fiber finness, 50% & 

2.5% span length, fiber length uniformity, fiber strength and elongation, and statistical 

analysis conducted to study general and specific abilities, gene action and some 

genetical parameters. The results showed significant differences among genotypes for 

all characters unless fiber finness and 2.5% span length.The varieties Halab90 and 

SP8886 and hybrid (Lachata x Dunn1047) shown as good general combnors and 

specific combinor respectively for larger number of characters. The dominance gene 

action appeared more important than additive one in controlling the inheritance of all 

studied characters, and the average degree of dominance exceeded one for all characters 

indicated the presence of over dominance. Broad sense heritability estimates ranged 

from 38.9% for fiber finnessto 97.3% for fiber elongation, and narrow sense heritability 

shown moderate for fiber elongation (28.7%)and low for remainder characters, while 

expected genetic advanceas percent of the mean appeared low for all characters (from 

0.021 for 50% span length to 7.21% for fiber elongation). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


