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 التغيرات الوراثية وقوة الهجين لصفات تصافي الحليج وخواص األلياف في القطن

 
 **خليل الجبوري خالد    و    *محمد داؤد خالد

 جامعة كركوك-**كلية العلوم         الموصلجامعة  -كلية الزراعة والغابات*
 

 الخالصة
 

آباء بوصفها  87ونازلي 474وستونفيل 2وفيرقانا 8888وسبيرو 09حلب القطنكل من أصناف  هجن      
( و)الشاتا 4114وكوكر 22ودير 019: )كوكرالترتيبمع ثالثة أصناف أخرى كأمهات وعلى  مذكرة
 4( و)مرسومي1مرسومي و IK259و IK347( و)4ومونتانا ورقة 00( و)حلبSJ2وأكاال 1947ودن
هجين فردي بينها  14المتشعب. زرعت اآلباء و  التزاوج( باستخدام طريقة 4490ودلتاباين 49اباينودلت

 وتقديرالكاملة بثالثة مكررات لدراسة قوة الهجين والمقدرة االتحادية العامة  العشوائيةبموجب تصميم القطاعات 
دليل التيلة ونعومتها وطولها عند و جتصافي الحليمكونات التباين المظهري وبعض المعالم الوراثية للصفات: 

كان  أظهرت النتائج أن متوسط تباين التراكيب الوراثية . % وانتظام طولها ومتانتها واستطالتها2.4% و 49
الذكور كان  داخلاآلباء الذكور واألمهات معنويًا عاليًا لتصافي الحليج ودليل التيلة واستطالتها، ومتوسط تباين 

 مرغوبة تأثيراتومونتانا  SJ2وأكاال  4114وكوكر 019كوكر األصناف. أعطت فاتلمعظم الصمعنويًا 
( قوة هجين مرغوبة 019ركوك x 09عدد من الصفات. اظهر الهجين )حلب ألكبرللمقدرة االتحادية العامة 

نعومة  الوراثي اإلضافي اكبر في قيمته من السيادي للصفات: التباينومعنوية ألكبر عدد من الصفات. تبين أن 
واحد  عنوالعكس لبقية الصفات، وزاد معدل درجة السيادة % واستطالتها 2.4% و 49وطولها عند  التيلة

. كان التوريث الواسع واطئًا %2.4% و 49ما عدا طول التيلة عند  للصفات جميعها داللة على السيادة الفائقة
للصفات األخرى، التيلة واستطالتها ومتوسطًا  لتصافي الحليج ودليلوعاليًا % 2.4لنعومة التيلة وطولها عند 

التحسين الوراثي كان الصفات، و لبقيةومتوسطًا واطئًا لتصافي الحليج ودليل التيلة ونعومتها والتوريث الضيق 
 .% الستطالتها(4.080لدليل التيلة و  %9.020للصفات جميعها )المتوقع واطئًا 

 

 المقدمة
بالنظام ألتزاوجي  يعرفوالذي  Robinson و Comstockاألول لـ  التصميمإن        

في برنامج عدد من اآلباء  اكبرمكن فيها إدخال يعد من طرائق التزاوج التي يالمتشعب 
اج عدد قليل من الهجن توتكون الحاجة هنا إلى ان األخرى،مقارنة بطرائق التهجين للتهجينات 

 واألخرىلى مجموعتين احداهما كآباء مذكرة للباحث أن ينجزها بسهولة،حيث تقسم اآلباء إيمكن 
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من خالل اعتماد هذا آباء مؤنثة، حيث يهجن كل أب مذكر إلى مجموعة مختلفة من األمهات. و
ء )ذكور وإناث( العامة لآلبا االتحاديةمعلومات عن المقدرة توصل إلى اليمكن النوع من التزاوج 

عن تي سيوفرها المربي المعلومات ال . ومنالهجينوطبيعة الفعل الجيني باإلضافة إلى تقدير قوة 
اآلباء التي  اختياريمكن اآلباء وللصفات المختلفة  منتأثيرات المقدرة االتحادية العامة لمجموعة 

تربية بالتهجين لنقل  برامج وإدخالها في أكثر لصفة آو المرغوبةاحتوائها على الجينات تتميز ب
السائدة في  للظروفإلى أصناف أخرى متأقلمة تصافي الحليج وخواص األلياف مورثات صفات 

وتنقصها واحدة أو أكثر من هذه الصفات التكنولوجية الهامة  مناطق زراعة القطن في القطر
ر من الباحثين في قبل كثي من. وقد درست المقدرة االتحادية العامة لصناعات الغزل والنسيج

تصافي الحليج ولصفات  اآلباءالقطن وتوصلوا إلى معلومات عن تأثيرات مرغوبة لبعض 
 Culp & ,Green 1990، Gomaa 1997, ،Baloch) ومنهم:وخواص األلياف 

قوة الهجين  ت. كذلك درس(,Arshad 2001و 2991،وآخرون  Babar،2999،وآخرون
 إنتاجيتهاستعمالها في الكثير من المحاصيل بهدف رفع النبات ال ي)الظاهرة التي جذبت مرب

 هجنعديد من الباحثين، وأفادت نتائجهم بالحصول على من قبل وتحسين نوعيتها( في القطن 
 Qian )مختلفة، ومنها ما قام بهاللصفات لمتفوقة على متوسط أبويها أو على أفضل اآلباء و

Dashun 1989, ،Kumar 1002 ،وآخرون،Gomaa 1997,،Babar  و 2991،وآخرون
Arshad  التي يتم الحصول عليها عن  المعلوماتوغيرهم. ويمكن من خالل ( 2991،وآخرون

وبعض المعالم الوراثية المهمة كالتوريث  المختلفةطبيعة الفعل الجيني المؤثر على الصفات 
واص تصافي الحليج وخلتربية وتحسين السيادة للتعرف على افضل طريقـة  ومعدل درجة

 Kae)هذا المجال، ومنها تلك التي أجراها فيالقطن، وقد نفذت دراسات مختلفة  األلياف في
      Jagtab&Kohle 1987, ،and Mane  Phatade 1992,،Lale،1084،وآخرون
 (2999،والجبوري وآخرون  ,Dawod 1997،أ و ب( ) 1008،حميد وداؤد ،,1995

العامة والتعرف على طبيعة الفعل  االتحاديةل المقدرة الدراسة الحالية إلى تحلي تهدفوغيرهم. 
في تصافي الحليج وخواص األلياف الهجين لصفات  وقوةالجيني وتقدير بعض المعالم الوراثية 

 القطن.      
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   وطرائقه البحث مواد
( 2، )09( حلب1: )القطن تهجين أصناف 2990اعي لعام خالل الموسم الزرتم      

آباء مذكرة مع  بوصفها 87( نازلي4و ) 474( ستونفيل4، )2( فيرقانا0، )8888سبيرو
( 11، )1947( دن19( الشاتا، )0، )4114( كوكر8، )22( دير7، )019( كوكر8) األمهات

IK347، (18 )IK259، (17 )( 14، )4( رقة14( مونتانا، )10، )00( حلب12) ،SJ2أكاال
طريقة التصميم  حسب  4490( دلتاباين29و ) 49دلتاباين( 10، )4( مرسومي18، )1مرسومي

، حيث )التهجين المتشعبComstock and Robinson (1948,1952, ) (الذي اقترحه األول
 .أعالهالمذكور  الترتيبحسب  األمهاتمع ثالثة من  أبويهجن كل صنف 

 29بينها( في  فرديهجين  14أمهات +  14آباء ذكور +  4الوراثية ) زرعت التراكيب       
الكاملة بثالثة مكررات.  العشوائيةباستخدام تصميم القطاعات في قضاء الحويجة  2994نيسان 

سم بين  24سم بين المروز و  74م وعلى مسافة  4كانت الزراعة على مروز طول كل منها 
، والسماد األرض إعداد أثناء للدونمكغم  49بمعدل السماد الفوسفاتي  أضيفالنباتات. 

عند الزراعة والثانية بعد خف النباتات.  األولىكغم للدونم على دفعتين،  49النيتروجيني بمعدل 
 تجريبيةالنبات الفردي )اختيرت عشرة نباتات من كل وحدة  أساسسجلت البيانات على 
القطن الشعر منسوبًا إلى وزن القطن  تصافي الحليج % )وهي وزن عشوائيًا( عن الصفات:

بذرة بالغرام، ويحسب  199( ودليل التيلة )وزن القطن الشعر الموجود على مئويةالزهر كنسبة 
الشعر بالعينة، والناتج يقسم على وزن البذور بالعينة( ونعومة التيلة  وزن xبذرة  199من وزن 

% و 49( وطول التيلة باالنج عند Maturimeter IFE Type FI 10)بالميكرونير على جهاز 
( وانتظام طول التيلة % )النسبة المئوية لطول 409% )على جهاز الفيبروجراف موديل 2.4
صفر  مسافة%( ومتانة التيلة بجهاز البرسلي على 2.4% مقسومًا على طولها عند 49عند  التيلة

وزن العينة المقطوعة  علىقسومًا بين الفكوك )المتانة الذاتية للشعرة = الثقل القاطع بالباوند م
 7.0 8.4متين،  7.0 – 7.4 جدًا،متين  8.8 – 8متين تمامًا،  8.8بالملغ(، وحدودها، أكثر من 

ضعيف، وأخيرا استطالة التيلة % )النسبة المئوية للزيادة في طول الشعرة  8.4متوسط واقل من 
. أجريت التحليالت ستيلوميتر(جهاز ال فكوكانج بين  1/8عند الشد قبل القطع على مسافة 

 اإلحصائية والوراثية كماياتي:
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الكاملة وتم  العشوائيةبيانات التراكيب الوراثية حسب طريقة تصميم القطاعات  حللت .1
 .نوالهجومجموعهما(  وإناثمقارنات خاصة بين اآلباء )ذكور  إجراء

 .Robinson و Comstockل_تحليل بيانات الهجن بطريقة التصميم المتشعب  تم .2
 : P2 و P1 األبوينمتوسط  عن F1الهجين  األولانحراف الجيل من ( Hقوة الهجين ) حسبت.  0

                                H = F1 – 1/2 (P1 + P2) 
 :هجينالعلى معنوية قوة  للتعرف  t اختبار واستخدم     

t = H / √ V(H)      ;      V(H) = 3/2 σ 
2
e      ;      σ 

2
e = mse / r 

كل صنف( وهي انحراف متوسط كل  تأثير( )giالقدرة العامة على االئتالف ) تأثير تقدير .4
واختبرت  ،…ỹ( عن متوسط عام التجربة .ỹ.j أنثى أم ỹ1.. ًاذكر أكان)سواء  أب

 (: SEأ القياسي )معنويته عن الصفر عن طريق الخط

ĝi = ỹi.. or ỹ.j. – ỹ…      ;      SE =√ 2 σ 2e / r 

خالل  من σ 2Eالبيئي  والتباين σ 2Dالسيادي وσ 2A  اإلضافيالتباين الوراثي  قدر .4
التصميم  التحليل حسب منالعالقة بين التباينين المقدر والمتوقع لمصادر االختالف 

 σ:ياتيالمتشعب وكما
2
A = 2 σ 

2
m = 2[(MSm – Mse) / rf]      

σ 
2
 D = σ 

2
 f/m -  σ 

2
 m = [(MSf/m – Mse) / r] - σ 

2
 m 

MSm وMSf/m و Mse و σ 
2 

mو  σ 
2
f/mو f و r التباين المقدر لآلباء  متوسط

داخل الذكور وعدد  واإلناثالذكور  تأثير وتباينالذكور والخطأ  داخل واألمهاتالذكور 
. واختبرت معنوية التباينات التواليد المكررات على وعد ذكرالمهجنة مع كل  اإلناث
 . ,Kempthorne)  (1957حسب 

التباين المظهري( والضيـق  إلى)نسبة التباين الوراثي الكلي  h2BSالتوريث الواسـع  قدر .8
h2NS  السيادةالتباين المظهري( ومعدل درجة  إلى اإلضافي)نسـبة التباين الوراثية ā = √ 

2 σ 2 D/σ 2 A الوراثي المتوقع  لتحسينواGA حسب Allard) ،1960 والتحسين )   

 %GAالمتوقع كنسبة مئوية من متوسط الصفة 
% 89 – 49% واطـئ وبين 49(: اقل من 1000حدود التوريث الواسـع حسب على ) اعتمدت     

% 29(:اقل من 1087حسب العذاري ) الضيق% عالي، وحدود التوريث 89من  وأكثرمتوسـط 
 Agarwal (حسب التحسين المتوقع وحدود% عالى، 49من  وأكثر% متوسط 49 – 29ئ وبين واط
& Ahmad 1982, عالي.09من  وأكثر% متوسط 09 – 19% واطئ وبين 19(: اقل من % 
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 والمناقشة النتائج
تحليل التباين للتراكيب الوراثية )آباء وهجن(، ويالحظ أن  نتائج( 1الجدول ) تظهر في      

لصفات تصافي الحليج ودليل التيلة % 1عند مستوى احتمال  معنويًامتوسط مربعاتها كان 
الجدول تي يوضحها لمن المقارنات المستقلة ا بدو، ويواستطالتها وغير معنويًا لبقية الصفات

معنويًا للصفات جميعها، ومتوسط غير د الهجن كان نفسه أن متوسط مربعات اآلباء الذكور ض
استطالة التيلة فقط  لصفة% 1عند مستوى احتمال  معنويًامربعات األمهات ضد الهجن كان 

فيدل متوسط مربعاتها  الهجن،، أما مقارنة اآلباء جميعها كمعدل ضد لبقية الصفات وغير معنوي
وغير معنوي لبقية لحليج واستطالة التيلة لتصافي ا% 1انه كان معنويًا عند مستوى احتمال 

( وجود اختالفات بين اآلباء 2التراكيب الوراثية )الجدول،  متوسطاتالصفات. ويالحظ من قيم 
متوسط  أن واختالفات اكبر بين الهجن الفردية من جهة أخرى، ويبدو جهة)ذكور وإناث( من 

للصفات جميعها وعلى غوب فيه متوسط اآلباء جميعها باالتجاه المرعلى  تفوقالهجن قد 
 وجود إن. %49عدا تصافي الحليج وطول التيلة عند  المتوسط العام في معظم الصفات
رغم عدم وصولها في غالبية الصفات إلى الحد المعنوي االختالفات بين التراكيب الوراثية 

على  للتعرفات تصافي الحليج وخواص األلياف دراسة السلوك الوراثي لصفيستدعي تتبع 
تحليل التباين للهجن الفردية حسب طريقة  إجراءفقد تم  يهعل طبيعة عمل المورثات تجاهها.

(، والمبينه 1042و  Robinson، 1048 و Comstockالتزاوج المتشعب )التصميم األول لـ 
كان معنويًا عند مستوى  يالحظ أن متوسط مربعات اآلباء الذكورإذ (، 1) الجدولنتائجه في 

% لصفات 4% واستطالتها وعند مستوى احتمال 49% لصفتي طول التيلة عند 1احتمال 
% وانتظام طول التيلة ومتانتها وغير معنوي لدليل التيلة 2.4تصافي الحليج وطول التيلة عند 

ند معنويًا ع Female/Maleاألمهات داخل الذكور ونعومتها، بينما كان متوسط مربعات 
في الحليج ودليل التيلة وانتظام طولها واستطالتها وعند : تصاللصفات %1مستوى احتمال 
 % ومتانتها وغير معنوي لنعومة التيلة.2.4% و 49% لطول التيلة عند 4مستوى احتمال 

الخاصة كانت اقل من واحد  إلىويتضح أن النسبة بين مكونات تباين المقدرة االتحادية العامة 
أهمية في وراثتها. درست  أكثرغير اإلضافي  للصفات جميعها داللة على أن الفعل الجيني

األبوين،  متوسطعن الهجين الجيل األول متوسط ظاهرة قوة الهجين على أساس انحراف 
 ( أن هناك قوة هجين مرغوبة ومعنوية لصفة واحدة أظهرتها 0) في الجدول نتائجالمن  الحظوي
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لطول ( 1x8و ) تصافي الحليجل (4x29( و)2x19( و)2x0و) (1x7: )يليبعض الهجن وكما 
 قوةهجن أخرى  وأعطت، نعومة التيلةل( 4x18)و ( الستطالة التيلة0x10)و% 49التيلة عند 

لنعومة التيلة ( 4x18و) لتصافي الحليج ودليل التيلة (4x17)و( 0x12هجين لصفتين وهي: )
قوة هجين معنوية ومرغوبة ألكبر عدد من الصفات بلغ ( 1x8ن )يالهجبينما أعطى ، واستطالتها

( 2x11يالحظ أن الهجن )، و% واستطالتها49ثالثة هي: تصافي الحليج وطول التيلة عند 
لم تبدي قوة هجين معنوية في االتجاه المرغوب ألية صفة،  ،(4x10( و)4x14( و)0x14و)

% وانتظام 2.4وية عند أي هجين لصفات طـول التيلة عند وكذلك لم تظهر قوة هجين معن
أظهرتها بعض الهجن ن مرغوبة ـل باحثون آخرون على قوة هجيـحص وقد طولها ومتانتها،

 ,Gomaa 1997،1002وآخرون ، Kumar:)ومنهمتصافي الحليج وخواص األلياف  لصفات
،Babar ، و 2991وآخرونArshad ، إمكانيةج في ـائ. وتفيد هذه النت(2991وآخرون 
 ( تقديرات تأثير المقدرة4برامج التربية. تظهر في جدول )في زة ـالهجن المتمي الستفادة منا

في  ومعنويةالعامة لآلباء الذكور، ومنه يتضح ظهور مقدرة اتحادية عامة مرغوبة  االتحادية
مقدرة  4و  4و  0 و 2 تبدي اآلباء ولم، %2.4% و 49صفتي طول التيلة عند ( ل1األب )

يبينها الجدول  األمهاتالعامة في  االتحادية المقدرةاتحادية معنوية أليـة صفـة. أما تأثيـرات 
واحدة فقط  لصفة(، ويبدو أن هناك مقدرة اتحادية عامة معنوية في االتجاه المرغوب 4)

 ينتالتيلة، ولصف طول( النتظام 14( و )14( لمتانة التيلة و )12( و )7أظهرتها األمهات )
 ومتانة التيلة، ولثالثة جـالحلي( لتصافي 29ها و)ـ( لمتانة التيلة واستطالت18) أظهرتها األمهات

( لنعومة التيلة 18ومتانتها و) التيلةودليل الحليج ( لتصافي 17( و)0صفات عند األمهات )
و  %49( لصفات طول التيلة عند 11) األمهات أظهرتهاصفات  وألربعةومتانتها واستطالتها 

% وانتظام طولها 49التيلة وطولها عند  نعومة( لصفات 10% ومتانتها واستطالتها و)2.4
( 8ألكبر عدد من الصفات أظهرتها األمهات ) عامةواستطالتها. وكانت هناك مقدرة اتحادية 
( لجميع 8واستطالتها و) % ومتانتها2.4% و 49 عندلصفات تصافي الحليج وطول التيلة عند 

-Wang)نتائـج تجارب باحثين آخرين ومنهم: أظهرتوقد  ثناء نعومة التيلة.الصفات باست

Xuede 1989,  ،Green& Culp 1990, ،Gomaa 1997, ،Baloch ، 2999وآخرين ،
Babar ، و 2991وآخرينArshad ،    مرغوبةوجود قابلية اتحاد عامة ( 2991وآخرين 

المقدرة  تأثيراتت. ويستدل من نتائج لبعض األصناف المستخدمة في تجاربهم ولعدد من الصفا
 الصفات في برامج التربية  مناالتحادية العامة إمكانية االستفادة من اآلباء المتفوقة ألكبر عدد 
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لبيئية المحلية. يبين للظروف ا بالتأقلمبالتهجين لنقل الجينات المرغوبة إلى أصناف أخرى تمتاز 
المعالم الوراثية، وفيه يالحظ أن قيم التباين  وبعض( نتائج مكونات التباين المظهري 8جدول )

قد اختلفت عن الصفر للصفات جميعها ما عدا دليل التيلة ونعومتها، واختلفت  الوراثي اإلضافي
التباين البيئي لة التيلة، أما عن الصفر لصفتي تصافي الحليج واستطا السياديالوراثي التباين  قيم
التباين الوراثي قيم أن  ويتضح، دليل التيلةقد اختلف عن الصفر للصفات جميعها باستثناء ف

، بينما % ومتانة التيلة2.4% و 49طول التيلة عند اإلضافي كانت اكبر من السيادي لصفات 
( لطول 1084وآخرين، Kae )الصفات، وتتفق هذه النتائج مع لبقيةكان التباين السيادي اكبر 

 Gomaa( و),Luckett 1989( لتصافي الحليج و ),Jagtab &Kolhe 1987التيلة و )
اكبر من كل من الوراثي اإلضافي التباين البيئي وظهرت قيم . ( لطول التيلة ومتانتها  ,1997

لة % وانتظام طول التي2.4% و 49: نعومة التيلة وطولها عند للصفاتوالوراثي السيادي 
و  28.4% )2.4لنعومة التيلة وطولها عند كان واطئًا  الواسع. ويظهر أن التوريث ومتانتها
 40.2و  40% وانتظام طولها ومتانتها )49لطول التيلة عند ومتوسطًا  % على التوالي(08.4

 ,Luckett (1989 (وتتفق هذه النتائـج مع ،اتـالصف ةـلبقيوعاليًا % على التوالي( 41.0و 
( لتصافي الحليج ودليل التيلة ,Dawod 1997التيلة وانتظام طولها ونعومتها ومتانتها و)لطول 

. وظهر التوريث الضيق ( لتصافي الحليج ودليل التيلة واستطالتها2999والجبوري وآخرون )
ومتوسطًا لبقية  %(18.1%( ونعومة التيلة )2.1%( ودليل التيلة )18واطئًا لتصافي الحليج )

 وهذا يتفق مع%( 49% لطول التيلة عند 40% النتظام طول التيلة و 29.4ن )بيالصفات 
Lale (1004، لدليل 2999( لتصافي الحليج و)خير ،1007( لطول التيلة ومتانتها و)البياتي )

. كان معدل درجة السيادة اكبر من واحد % وانتظام طولها واستطالتها49التيلة وطولها عند 
ما عدا طول التيلة  السيادة الفائقة عند بعض المواقع الجينية وجود للصفات جميعها داللة على

، وحصل باحثين آخرين على نتائج % حيث كان فيها اقل من الواحد الصحيح2.4% و 49عند 
أ و ب(  1008( لمعظم الصفات وحميد وداؤد ),Phatade 1992و) Maneثلة منهم: مما

واطئًا في الجيل التالي كان  المتوقعتحسين الوراثي . ويبدو أن الللصفات جميعها عدا طول التيلة
 % الستطالة التيلة.4.080% لدليل التيلة و 9.020للصفات جميعها، إذ تراوح بين 

يستنتج مما تقدم إمكانية االستفادة من اآلباء المتفوقة في أداءها ومقدرتها االتحادية العامة       
 )كأمهات(ومونتانا  SJ2وأكاال  4114وكوكر 019ب مذكر( وكوكرأ)ك 09وخاصة منها حلب

 في برامج التربية بالتهجين لنقل الجينات المرغوبة إلى أصناف متأقلمة، ومن الهجن التي تميزت 
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 09xلبباعطاءها قوة هجين مرغوبة ومعنوية ألكبر عدد من الصفات ومنها الهجين )ح
أما  الضيق،توريث متوسطة للللصفات التي تميزت بقيم  إمكانية االنتخاب وكذلك(، 019كوكر

بالظروف  تأثرها( فان تصافي الحليج ودليل التيلة ونعومتهاالصفات ذات التوريث الواطئ )
 البيئية يعد كبيرًا مما يجعل االنتخاب لها صعبًا.

 
ب الوراثية، وللهجن بطريقة التصميم المتشعب لصفات (: نتائج تحليل التباين للتراكي1) جدول

 الحليج وخواص االلياف في القطن. تصافي

 Mean Squareالمربعات  متوسط

 درجات
 الحرية

 استطالة االختالف مصادر
 التيلة

 التيلة متانة
طول  انتظام

 التيلة

التيلة  طول
عند 
2.4% 

التيلة  طول
 %49عند

 نعومة
 التيلة

 التيلة دليل
 تصافي
 الحليج

 المكررات 2 2.428 9.988 9.9998 9.992801 9.9104 4.400 9.080 9.440

 الوراثية التراكيب 04 **0.892 **9.040 9.2074 9.999780 9.9910 2.442 9.044 **9.782

 )الذكور ضد الهجن( (1) 9.991 9.978 9.9789 9.999182 9.9900 2.090 9.991 9.149

 )االناث ضد الهجن( (1) 1.180 9.910 9.9479 9.991089 9.9987 9.847 9.908 **1.008

 )اآلباء ضد الهجن( (1) **40.08 9.981 1.411 9.999024 9.9908 2.070 9.108 **0.912

 التجريبي الخطأ 88 2.292 9.981 9.1407 9.999879 9.9920 1.780 9.212 9.144

 اآلباء 4 *2.440 9.977 9.107 **9.99120 *9.9924 *1.894 *9.414 **9.704

 / اآلباء األمهات 19 **4.400 **9.448 9.182 *9.99981 *9.9918 **2.118 *9.491 **1.442

 التجريبي الخطأ 28 9.784 9.948 9.908 9.99920 9.99978 9.841 9.144 9.904

القدرة العامة تباين مكونات 9.180 9.914 9.847 ---- ---- 9.044 9.447 9.188  

 ن القدرة الخاصةتباي مكونات

 التوالي. على% 4% و 1عند مستوى احتمال  معنوية)*(   و)**( 
 

 .في القطن األليافالحليج وخواص  تصافي(: متوسطات قيم اآلباء والهجن لصفات 2) جدول

 الصفات
 التراكيب
 الوراثية

 استطالة
 التيلة

 التيلة متانة
طول  انتظام

 التيلة

التيلة  طول
 %2.4عند 

 التيلة طول
 %49عند 

 نعومة
 التيلة

 الحليج تصافي التيلة دليل

4.17 8.77 40.49 1.187 9.488 4.14 4.97 04.98 1 

4.70 8.09 40.80 1.108 9.404 4.09 4.90 04.72 2 

4.99 8.78 41.87 1.184 9.890 4.18 4.00 01.82 0 

4.80 8.40 41.47 1.140 9.404 4.22 4.47 04.84 4 

4.87 8.80 42.00 1.141 9.891 4.88 4.77 04.08 4 
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4.10 0.18 41.40 1.142 9.402 4.02 4.09 04.44 8 

4.00 0.12 41.49 1.128 9.478 4.04 4.90 02.07 7 

4.99 8.78 41.87 1.184 9.890 4.18 4.00 01.82 8 

4.87 8.80 42.00 1.141 9.891 4.88 4.77 04.08 0 

4.97 8.0 41.09 1.190 9.472 4.19 4.40 02.94 19 

4.09 0.11 41.09 1.149 9.484 4.49 4.19 04.42 11 

4.19 8.70 40.02 1.189 9.820 4.90 4.49 04.02 12 

4.89 8.02 41.49 1.170 9.898 4.88 4.09 08.29 10 

4.89 8.80 49.29 1.142 9.470 4.00 4.79 08.49 14 

4.29 7.00 49.44 1.128 9.488 4.89 4.89 08.22 14 

4.49 8.09 41.09 1.129 9.820 4.00 4.89 02.29 18 

4.99 8.79 49.49 1.140 9.484 4.84 4.09 09.10 17 

8.99 0.11 49.99 1.148 9.470 8.99 4.09 02.22 18 

4.29 0.02 41.00 1.179 9.899 4.12 4.89 04.49 10 

4.80 8.40 41.47 1.140 9.404 4.22 4.47 04.42 29 
7.97 0.08 42.19 1.100 9.824 4.82 4.49 08.04 1x 8    

4.77 8.24 49.07 1.170 9.407 4.80 4.99 08.10 1x 7    

4.79 8.49 49.87 1.214 9.818 4.14 4.87 04.44 1x 8    

4.89 0.02 49.07 1.141 9.470 4.19 4.00 08.78 2x 0    

4.97 8.78 41.97 1.140 9.402 4.04 4.87 08.18 2x 19    

4.87 8.08 41.99 1.108 9.819 4.77 4.70 04.01 2x 11    

4.80 8.82 49.10 1.187 9.484 4.10 4.07 04.81 0x 12    

4.87 8.42 42.17 1.177 9.814 4.08 4.87 04.07 0x10 

4.17 8.98 42.90 1.188 9.898 4.80 4.70 04.14 0x 14    

4.00 8.78 41.77 1.140 9.402 4.84 4.00 04.47 4x 14    

4.07 8.48 41.17 1.174 9.891 4.04 4.77 04.48 4x 18    

4.07 8.47 49.97 1.141 9.471 4.88 4.97 08.47 4x 17    

4.80 8.87 41.20 1.118 9.472 4.47 4.80 00.04 4x 18    

4.17 0.17 49.00 1.170 9.404 4.80 4.87 04.24 4x 10    

4.80 8.48 40.07 1.182 9.480 4.09 4.90 08.00 4x 29     

 . اآلباءم 00.00 4.70 4.97 9.408 1.172 49.04 8.70 4.02

 األمهات. م 00.89 4.78 4.07 9.899 1.142 49.49 8.42 4.99

 . الهجنم 04.44 4.84 4.77 9.408 1.179 49.08 8.72 4.04

 . العامم 08.80 4.84 4.47 9.819 1.180 40.81 8.88 4.17

9.810 9.740 2.174 9.988 9.942 9.841 9.948 2.414 LSD 1% 

9.820 9.004 2.887 9.118 9.948 9.884 9.814 0.298 LSD 4% 
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 لياف في القطنلصفات تصافي الحليج وخواص األ (: قوة الهجين0) جدول
 الصفات

 التراكيب
 التيلة متانة التيلة استطالة الوراثية

طول  انتظام
 التيلة

التيلة  طول
 %2.4عند 

التيلة  طول
 %49عند 

 التيلة دليل التيلة نعومة
 تصافي
 الحليج

1.02** 9.00 1.84 9.90 9.97** -9.22 9.42 2.84* 1x 8    

-9.28 -9.80 9.42 9.92 9.92 -9.42 -1.4** 2.01* 1x 7    

9.82 -9.28 9.24 9.90 9.98** 9.92 9.17 1.89 1x 8    

-9.29 9.40 -9.88 -9.90 -9.92 9.21 9.40 2.24* 2x 0    

9.17 -9.14 9.01 9.91 9.91 -9.94 -9.08 2.78* 2x 19    

9.88 -9.90 9.44 9.90 9.21 9.97 -9.04 9.10 2x 11    

-9.22 9.94 -2.4* -9.91 -9.90 9.90 9.81* 2.84* 0x 12    

9.77* -9.10 9.44 9.91 9.91 -9.84 -9.84 1.98 0x10 

9.07 -9.78 9.00 9.92 9.92 9.98 9.22 -9.87 0x 14    

-9.90 9.40 9.82 9.991 9.91 -9.08 9.09 -8.97 4x 14    

1.01** 9.12 -9.42 -9.91 -9.91 -9.78* 9.14 2.98 4x 18    

9.98 -9.98 -9.87 -9.92 -9.92 -9.08 9.80* 0.08* 4x 17    

9.00 -9.00 9.97 -9.90 -9.92 -9.87* -9.41 9.98 4x 18    

9.14 9.97 -1.4 9.92 -9.91 -9.07 -9.2 -9.14 4x 10    

-9.92 -9.18 -2.40* 9.90 -9.92 -9.14 9.41 2.44* 4x 29     

 
على االتحاد لصفات تصافي الحليج وخواص مة العااآلباء قدرة  تقديرات تأثير(: 4) جدول

 األلياف في القطن
 الصفات

 التراكيب
 التيلة متانة التيلة استطالة الوراثية

 انتظام
طول 
 التيلة

التيلة  طول
 %2.4عند 

التيلة  طول
 %49عند 

 التيلة دليل التيلة نعومة
 تصافي
 الحليج

-9.407 -9.918 0.52 9.928 9.917 9.19 - 9.98 9.00 1 

-9.207 9.200 -9.18 -9.991 -9.992 9.17 9.10 9.80 2 

-9.127 -9.281 9.47 9.991 9.998 9.91 - 9.98 - 9.47 0 

-9.989 -9.984 9.90 -9.917 -9.998 - 9.21 9.97 9.947 4 

-9.970 9.988 -9.88 -9.91 -9.910 - 9.97 - 9.98 - 9.40 4 

9.242 9.029 9.84 9.920 9.914 9.248 9.100 9.714 SE 
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 مة على االتحاد لصفات تصافي الحليج وخواص األلياف في القطنالعااألمهات قدرة  تقديرات تأثير(: 4) جدول
 الصفات

 التراكيب
 التيلة متانة التيلة استطالة الوراثية

طول  انتظام
 التيلة

التيلة  طول
 %2.4عند 

التيلة  طول
 %49عند 

 التيلة دليل التيلة نعومة
 تصافي
 الحليج

1.729 9.02 1.10 9.920 9.928 9.94 9.84 1.49 8 

-9.48 9.28 9.99 9.990 9.991 -9.14 -9.84 9.88 7 

9.04 9.98 -9.19 9.944 9.922 9.08 9.92 1.99 8 

-9.74 9.27 -9.89 -9.910 -9.917 9.00 9.48 1.00 0 

-9.28 -9.92 9.19 -9.911 -9.994 9.18 -9.92 9.71 19 

9.02 1.74 9.90 9.928 9.914 9.991 -9.12 -9.14 11 

-9.42 9.14 -9.84 -9.990 -9.911 9.08 9.12 9.08 12 

9.02 9.991 1.29 9.997 9.918 -9.00 -9.18 -9.48 10 

-9.18 -9.918 1.98 -9.992 9.912 9.98 -9.12 -1.01 14 

-9.42 -9.990 9.89 -9.927 -9.994 -9.12 9.98 -9.08 14 

9.82 9.14 9.29 9.994 9.994 -9.42 -9.98 9.10 18 

-9.08 9.98 -9.09 -9.920 -9.924 -9.90 9.22 1.92 17 

9.48 9.72 9.28 -9.942 -9.924 -9.29 -9.22 -2.19 18 

-9.18 -9.92 -9.84 9.990 -9.992 -9.14 -9.18 -1.21 10 

-9.42 9.914 -1.89 9.912 -9.910 9.10 9.18 1.44 29 

9.242 9.914 9.840 9.920 9.914 9.248 9.100 9.714 SE 

 

 المعالم الوراثية لصفات تصافي الحليج وخواص األلياف في القطن.مكونات التباين و(: 8) جدول
 الصفات

التباين  مكونات
 التيلة متانة التيلة استطالة والمعالم الوراثية

 انتظام
 طول التيلة

التيلة  طول
 %2.4عند 

التيلة  طول
 %49عند 

 نعومة
 التيلة

 التيلة دليل
 تصافي
 الحليج

9.142 

±9.904 

9.948 

±9.944 

9.248 

±9.204 

9.99908 

±9.99902 

9.99922 

±9.99917 

9.922 

±9.928 

9.994 

±9.919 

9.008 

±9.020 

σ 
2
A 

9.078 

±9.218 

9.940 

±9.978 

9.080 

±9.074 

9.99911 

±9.99942 

-9.99991 

±9.99910 

9.917 

±9.907 

9.102 

±1.110 

1.944 

±9.808 

σ 
2
D 

9.904 

±9.924 

9.144 

±9.949 

9.841 

±9.188 

9.99978 

±9.99942 

9.99920 

9.999978 

9.908 

±9.924 

9.990 

±9.919 

9.784 

±9.108 

σ 
2
E 

2.097 1.042 1.877 9.810 9.999 1.240 8.124 2.207 Ā 

9.848 9.410 9.402 9.084 9.409 9.284 9.798 9.840 H
2

bs 

9.201 9.210 9.294 9.200 9.409 9.181 9.921 9.189 H
2

ns 

9.010 9.108 9.490 9.918 9.917 9.194 9.918 9.471 GA 

4.080 2.271 9.701 1.408 2.842 2.291 9.020 1.178 GA% 
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 المصادر

 ،مكونات تحليل التباين الوراثي للحاصل ومكوناته: (1007محمود حميد ) حازم البياتي 

 الزراعية: البحوثالسادس لهيئة المعاهد الفنية،  العلميالقطن االبلند. المؤتمر  في

 .ص 299 – 108

 ،(2999وجالل حسين العبيدي ومجيد شهاب المشهداني ) عزيزجاسم محمد  الجبوري: 
العلمي القطري  المؤتمرومكوناته في القطن االبلند.  للحاصلمكونات التباين واالرتباط 

 األول،كلية الزراعة، جامعة تكريت، العراق.
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 ،حازم حميد ( أ(. تحليل )الفاحص 1008محمود وخالد محمد داؤدx للقدرة على الساللة )
 . ص124 – 118 ، 28 المجلد ،مجلة زراعة الرافدين القطن،التآلف والفعل الجيني في 

 ،قدرة التآلف والفعـل الجيني في  :ب(1008محمود وخالد محمد داؤد ) حازم حميد
 . 28 المجلد افدينالرزراعة  مجلةتربيـة القطن. 

 ،تحليل القدرة االتحادية وقوة الهجين للحاصل  :(2999محمد ) الدينعصام  خير
وهجنها التبادلية الكاملة.  القطنأصناف من  عشرةفي  التيلـةومكوناتـه ولصفات 

 العراق. الموصل،أطروحة دكتوراه، كلية الزراعـة والغابات، جامعة 
 ،أساسيات في الوراثة. الطبعـة الثالثة، مديرية   :(1087حسن محمد ) عدنان العذاري

 الموصل، العراق. والنشر،جامعةدار الكتب للطباعة 

 ،الغزارة الهجينيـة والفعـل الجينـي في الذرة  :(1000عبد اهلل ) الكاملعبدة  علي
الموصل،  جامعةدكتوراه، كلية الزراعة والغابات،  أطروحة(. .Zea mays Lالصفراء )

 العراق.
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Abstract 
 
       Each of cotton varieties Halab90, SP8886, Verkana2, Stonvill 474 and Nazley87 

(as males) were crossed to three other varieties (as females), respectively: (Cocker310, 

Deer22, Cocker5114), (Lachata, Dunn1047, Acala SJ2), (Halab33, Montana, Rekka5), 

(IK347, IK259, Mersoomy1), (Mersoomy4, Deltapine50 and Delatapine5409) using 

nested mating design. Parents and 15 hybrids among them were planted using 

randomized complete block design with three replications to study heterosis, general 

combining ability and estimate phenotypic variance components and some genetic 

parameters for traits: ginning outturn, lint index, fineness, 50% & 2.5% span length, 

fiber length uniformity, fiber strength and elongation. The results indicated than mean 

square of genotypes highly significant for ginning outturn, lint index and elongation, 

and mean square of males and female/male significant for the most traits. The varieties 

Cocker310, Cocker5114, Acala SJ2 and Montana seemed to have significant desirable 

general combining ability for larger number of traits. The cross (Halab90 x Cocker310) 

gave significant hybrid vigor for larger number of traits. Additive genetic variance 

values more than dominance one for: fiber fineness, 50% & 2.5% span length and 

elongation, and the reverse for the remainder traits, and the average degree of 

dominance exceeded one for all traits indicated the presence of over dominance except 

50% 7 2.5% span length. The broad sense heritability low for fiber fineness and 2.5% 

span length, high for ginning outturn, lint index and elongation, and moderate for other 

traits, while narrow sense heritability low for ginning outturn, lint index and fineness, 

and moderate for other traits. The expected genetic advance was shown low for all traits 

(Ranged from 0.329% for lint index to 5.963% for fiber elongation).   
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