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Gossypium hirsutumّّةّالهجينّوالتدهورّالوراثيّلهجنّمنّالقطنقوّ 

ّ(1*)جميمةّدرباسّوّ(1)ّالجمعةأحمدّ

ّ

 .الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية، سكرية ،إدارة بحكث القطف .( 1)ّ
 ( jamila.dirbas@gmail.comجميمة درباس،  البريد االلكتركني: ةالباحث)*لممراسمة:  

 07/04/2019تاريخ القبول:   04/03/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
بيػػدؼ  2018ك 2017ك 2016ة بحمػػاة لػػوؿ مكاسػػـ ة الزراعّيػػُنفّػػ ا التجربػػة رػػي مركػػز البحػػكث العممّيػػ

كالتػػدىكر الػػكراثي رػػي الجيمػػيف ا كؿ كالثػػاني لمجمكعػػة مػػف اليجػػف كرػػؽ ا ا ا ر ػػؿ دراسػػة ةػػكة اليجػػيف 
ي بػيف عرػػرة ءبػا  مػف القطػػف ا مريكػي. يرػار تحميػػؿ التبػايف إلػ  كجػػكد الناتجػة عػف برنػامل التيجػػيف القّمػ
عدا صفة عدد ا رػرع الثمريػة رػي الجيػؿ الثػاني. كيا الكراثية لكؿ الصفاا رركؽ عالية المعنكية بيف الترا

كصػما  ةمعنكّيػمكجبػة ةيمػان  اليجينػة المجمكعػاا بعػ  امػتوؾ ا كؿ الجيػؿ رػي اليجػيف ةكة دراسة بّينا
لعػػػدد الجػػػكز %( 65.00%، 47.06، %44.30، % 44.74عػػػدد ا رػػػرع الثمريػػػة ك)% ل20.18إلػػػ  

 الكراثيػة العكامػؿ رػي اآلبا  تبايف إل  يرير اممّ ة القطف المحبكا لغمّ  (%44.18%، 39.07ك) المتفتح 
كما يظيرا بع  اليجػف ةيمػان لدرجػة ةػكة اليجػيف رػي الجيػؿ الثػاني تفكةػا  الصفاا، تمؾ عم  المسيطرة

إل  االنعزاؿ المتجاكز الحدكد. ةكبما ةكة اليجيف المعنكيػة  عم  القيـ التي ظيرا ري الجيؿ ا كؿ مريرةن 
ؽ ثػاا، كمػا لكحظػا ةيمػان سػالبة بسػبا تفػكّ الكراثي مما يدؿ عم  ا ثر السيادم لممكرّ  بقيـ مكجبة لمتدىكر

رػي حقػكؿ  ىػاالتبار ه اليجػف يف ػؿ  كمػف يجػؿ تيكيػد تفػكؽ ىػمتكسطاا الجيؿ الثاني عم  الجيؿ ا كؿ. 
 . مكسعة

 الكراثي، الجيؿ ا كؿ، الجيؿ الثاني ة اليجيف، التدىكرالقطف، ةكّ :  اتّالمفتاحيةالكمم
ّ:المقدمة

%( مف ا را ي 22-20بركؿ عاـ كري سكرية بركؿ لاص حيث يرغؿ )ُيعد القطف مف يىـ المحاصيؿ الميفّية كالنقدّية ري العالـ 
كغ/ق ككصؿ  1625بمغ متكسط االنتاج  1970تطكران كبيران، رفي عاـ المزركعة المركية، كةد تطكرا زراعة ى ا المحصكؿ كانتاجو 

، كما احتما سكرية كلعقكد م ا المرتبة الثانية عالميان مف حيث مردكد  2000كغ/ق عاـ  4000ري بداية العقد الما ي إل  حكالي 
نتاج االل ا البّد مف العمؿ عم  زيادة تاج كعة ري السنكاا ا ليرة يدل النلفا  االنر كحدة المساحة، لكف انلفا  المساحاا المز 

ة كالتحسيف الكراثي كيبرزىا ةكة اليجيف كالتي ُتعّد عامون ىاّمان العممّياا الزراعيّ زيادة المساحاا المزركعة كتحسيف كال م يتـ مف لوؿ 
% مف 55ّيان كما يساىـ بنسبة % مف مساحة زراعة القطف عالم45يرغؿ القطف اليجيف حيث ( WU et al., 2004لزيادة االنتاج )
سط السولتيف سط اليجيف عف متكّ : بانحراؼ متكّ ةكة اليجيف كيمكف التعبير عف ،(Dongre and  Parkhi. 2005) االنتاج العالمي
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ما كانا ككمّ ما كانا اآلبا  يكثر تيةممان ؼ ظيكرىا ري الجيؿ ا كؿ عم  مدل ةدرة اآلبا  عم  اللمط حيث تزداد كمّ تيف، كيتكةّ ا بكيّ 
% عم  50عم  الجيؿ ا كؿ بؿ يمكف يف تظير ري الجيؿ الثاني بنسبة ىا مة لبع يا البع ، كال يقتصر ظيكر تراكيبيا الكراثية مكمّ 

يعرؼ  عف التربية ال اتية كى ا ما ة( ك لؾ النلفا  ةيمة الصفة الناتج,.Wei et al 2002ا ةؿ مف ظيكرىا ري الجيؿ ا كؿ )
ريف ري تربية كتحسيف نباا القطف رقد ُنفّ ا العديد مف ا بحاث ري ى ا الصدد حيث  ىمية ى يف المؤرّ  راثي، كنظران بالتدىكر الك 

%( 120.45)ك %( لعدد ا ررع الثمرية 114.29ةكة ىجيف عالية المعنكية كصما إل  )( إل  Maisuria et al., 2006) ؿتكصّ 
االلتوراا الكراثية بيف اآلبا   ( إل  يفّ Iqbal et al., 2008يرار)طف المحبكا. كةد ة الق%( لغمّ 136.26)كلعدد الجكز المتفتح 

 ,.Khan et alعاؿ  ري الجيؿ الثاني، لكّف ) كراثي   ا إل  ظيكر ةكة ىجيف عالية لمعظـ الصفاا المدركسة ترارقا مع تدىكر  يدّ 
إل  ةكة ىجيف مكجبة كمعنكية ري الجيؿ الثاني تفّكةا عم  ةكة اليجيف ري الجيؿ ا كؿ لصفتي عدد الجكز كغمة تكصمكا  (2009

 القطف المحبكا كالتي كانا 
  %( عم  التكالي.115.22 -% %0.28( ) 65.63-% 3.13)

%( كلعدد الجكز الكمي 70.7بمغا )ةكة ىجيف مكجبة لغمة القطف المحبكا  (2010) محمد، كما يحرزا اليجف الُملتبرة مف ةبؿ
لصفاا الغمة كعدد ا ررع الثمرية  (Geddam et al., 2011) تكّصؿ إليو%(، كى ا ما126.2%( كلعدد الجكز المتفتح )161.6)

 %(9.74كالتي كانا )( Karademir et al., 2011) لدل لغمة القطف المحبكا، بينما انلف ا ةيـ ةكة اليجيف المتفتح كعدد الجكز
لدل ( Panni et al., 2012)حظ بينما ال%(. 5.77-) كراثي   %( ري الجيؿ الثاني مترارقة مع تدىكر  3.41ري الجيؿ ا كؿ ك)

%( لعدد 63.16%( الرتفاع النباا ك)23.99متكسطاا الجيؿ ا كؿ كالثاني ارتفاع ةيـ التدىكر الكراثي كالتي بمغا )ل تومقارن
بمغا  ( ةكة ىجيف عالية المعنكية2013كةد يبدا اليجف المدركسة مف ةبؿ درباس،) المحبكا،%( لغمة القطف 23.24الجكزاا ك)

%( غمة القطف 11.04( عدد ا ررع الثمرية ك)%22.76( لصفة عدد الجكز المتفتح ك)%11.04لصفة ارتفاع النباا ك) %(24.34)
 المحبكا.

ىجف تتمتع بقكة  عم  حصكؿمل Inbreeding Depressionّالكراثي كالتدىكرHeterosisّمما سبؽ نوحظ يىمية دراسة ةكة اليجيف 
 لمصفاا المدركسة كى ا ما ىدؼ إليو بحثنا. مرغكبة ىجيف عالية 

ّموادّالبحثّوطرائقه:
 ا العممياا الزراعية فّ كنُ  2018ك 2017ك 2016ة بحماة لوؿ المكاسـ الزراعية ة الزراعيّ ُيجريا التجربة ري مركز البحكث العمميّ 

 حسا تكصياا كزارة الزراعة كاإلصوح الزراعي كمقرراا مؤتمر القطف اللاصة بي ا المحصكؿ ري محارظة حماة.
  :المادةّالنباتية

(، P4) 124حما  -4(، P3) 5رةة -3(. P2) 118حما -2(. P1) 22دير الزكر  -1: كىيكراثية  طرز عررة الدراسة نات مّ 
5- G73 (P5 ،)6- Candy (P6) ، 7- Fantum (P7 ،)8- Stonvil468 (P8) ،9- Niab78 (P9) ،10- Ozbek100 
(P10) .(1)كالمبينة مكاصفاتيا ري الجدكؿ رةـ. 
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 الفاصمة المسارة ـ، 5 اللط طكؿ يا، لكؿ ثوثة لطكط بمعدؿ لطكط عم  2016 ا كؿ الزراعي المكسـ ري طرز السابقةال رعازُ 
مف لولو الحصكؿ عم   ي كال م تـّ ُنف  برنامل التيجيف القمّ ك  سـ 25الكاحد  اللط ري النباتاا بيف كالمسارة ـ،س 75 اللطكط بيف

 .مع اإلرارة إل  يّف الطرز الكراثية اللمسة ا كل  اسُتلدما كيمياا (2)الجدكؿ.  اليجف التي تناكلتيا دراستنا
اليجيف( ال م تـ الحصكؿ عميو مف المكسـ السابؽ  )الب ار F1ة كب ار ا بكيّ ز رقد زرعا الطر  2017يما ري المكسـ الزراعي الثاني 

 .F2الجيؿ الثاني  ب ار  كنتل عنيا 2018كالتي زرعا ري مكسـ  F1لكؿ المجمكعاا اليجينة لمحصكؿ عم  نباتاا الجيؿ ا كؿ 
تعميـ ركائية عم  لطكط بثوثة مكرراا، كتـ اعاا الكاممة العكرؽ تصميـ القطّ  زرعا اآلبا  كالجيميف ا كؿ كالثاني 2018كري مكسـ 

 تكصيؼ التراكيا الكراثية كتناكؿ ى ا البحث يربع صفاا ىي: عررة نباتاا بغية 
 : ةيس ارتفاع النباا مف مستكل عقدة ا كراؽ الفمقية إل  ةمة النباا..ارتفاع النباا)سـ(1
 .عدد ا ررع الثمرية: يحصي عدد ا ررع الثمرية لكؿ نباا.2
 تـ عد الجكزاا التي حصؿ منيا عم  ةطف محبكا.ّ.عدد الجكز الفعمي /النباا:3
 كزف القطف الناتل عف النباتاا الُمعّممة.كىك .غمة القطف المحبكا)غ(: 4

 مصادر كمكاصفاا اآلبا  المدركسة .1جدكؿال
 يىـ مكاصفاتو المصدر الطراز الكراثي

 41ا مريكي دلتا بايف سولة منتلبة مف الصنؼ  22دير الزكر 
يعتبر مف يعم  ا صناؼ ري معدؿ الحميل، 

  .كيكثرىا تحمون لمحرارة العالية

كالصنؼ  40حما ناتل عف تيجيف الصنؼ المحمي  118حما 
BW76-31 

يمتاز باإلنتاجية العالية كالمكاصفاا 
 التكنكلكجية الجيدة، كمبكر ري الن ل. 

 متحمؿ لم بكؿ الفيرتيسميكمي 3طرقند يكزباكستاني سولة منتلبة مف الصنؼ  5رةة 

 124حما 
 كالصنؼ 33/1حما ناتل عف تيجيف الصنؼ المحمي 

 cha.cha.chaالزامبي 

يمتاز باإلنتاجية العالية كالمكاصفاا 
، متحمؿ لم بكؿ التكنكلكجية الجيدة

 الفيرتيسميكمي
G73  سولة يمريكية منتلبة مف الصنؼGolden West باإلنتاجية العاليةمتاز ت 

Candy ك معدؿ حميل عالي صنؼ يسترالي  
Fantum مبكر بالن ل صنؼ يكناني 

Stonvil468 مبكر بالن ل صنؼ يمريكي 
Niab78 عالي االنتاجية كمتحمؿ لمحرارة العالية  صنؼ باكستاني 

Ozbek100 مبكر بالن ل صنؼ يكزباكستاني 

ثـ . Excel, Genstat 12يل ا القرا اا عم  النباتاا العررة كسط كؿ لط كحمما احصائيان باستلداـ برنامل التحميلّاالحصائي:ّ
 %.5( كعم  مستكل احتماؿ LSDكرنا متكسطاا التراكيا الكراثية باستعماؿ يةؿ ررؽ معنكم )ةُ 
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 عنيا اآلبا  كاليجف الناتجة .2جدكؿال

 الوراثيالطرازّّالرمز الطرازّالوراثيّالرمز
  Fantum× 124حما  18 22دير الزكر  1
 Fantum × G73 19 118حما  2
  Stonvil468×22دير الزكر 20 5رةة  3
  Stonvil468× 118حما  21 124حما  4
5 G73 22  5رةة×Stonvil468  
6 Candy 23  124حما ×Stonvil468  
7 Fantum 24  G73 ×Stonvil468 
8 Stonvil468 25  22دير الزكر  ×Niab78 
9 Niab78 26  118حما ×Niab78 
10 Ozbek100 27  5 رةة ×Niab78 
 Niab78× 124حما  Candy 28×  22دير الزكر  11
 Candy 29 G73  ×Niab78× 5رةة  12
  Ozbek100× 22دير الزكر  Candy 30×  124حما   13
14 G73 ×Candy 31  118حما×Ozbek100  
  Ozbek100×5رةة  Fantum 32× 22 دير الزكر 15
 Ozbek100×  124حما  Fantum 33×118حما  16
 Fantum 34 G73  ×Ozbek100×5رةة  17

ّ
 ُةّدرا المقاييس الكراثية التالية: التحميلّالوراثي:

 Heterosisقوةّالهجينّ -1
 Sinha And)حسا  باستلداـ المعادالا التالية( BPبير ؿ ا بكيف )لكؿ صفة ةياسان لمجيميف ا كؿ كالثاني ةدرا ةكة اليجيف 
Khanna., 1975)      

Best Parent Heterosis = ((MF1- BP)/ BP) ×100  
 

Best Parent Heterosis = ((MF2- BP)/ BP) ×100 
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 متكسط يرراد الجيؿ ا كؿ MF1حيث: 
MF2  متكسط يرراد الجيؿ الثاني 
:BP .متكسط ا ا ا ر ؿ لمصفة المدركسة 

 . (Wynne, 1970)كرؽ  T- Testكةدرا معنكية ةكة اليجيف باستلداـ التبار 
LSD (BP) = 0.05t x (2Mse / r) 1/2 

 (:Smith, 1952تـ حسابو كرؽ المعادلة التالية) :Inbreeding Depressionالتدهورّالمصاحبّلمتربيةّالداخميةّ -2
Inbreeding Depression= [(F1-F2)/F1] × 100  

 .ان إلنتاج الجيؿ الثانيقحا  اتيّ ىما متكسطا الجيميف ا كؿ كالثاني عم  التكالي، مع العمـ يف نباتاا الجيؿ ا كؿ لُ F2 ك  F1حيث:
 النتائجّوالمناقشة:

 .عدا صفة عدد ا ررع الثمرية ري الجيؿ الثاني كجكد رركؽ معنكية بيف التراكيا الكراثية لكؿ الصفاا المدركسة .3جدكؿاليوحظ مف 
ّفيّالجيمينّاألولّوالثانيّّلمصفاتّالمدروسةّمتوسطّمجموعّمربعاتّاإلنحرافاتّالكميةّّ.3جدولّال

درّصم
ّالتباين

درجاتّ
غم ةّالقطنّالمحبوبّّعددّالجوزّالمتفتحّعددّاألفرعّالثمريةّ)سم(ّارتفاعّالنباتّالحريةّ

ّ)غ(
  F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

 274585 37846 84.33 0.33 37.82 5.41 624.70 85.02 2ّالمكررات
التراكيبّ
ّالوراثية

33 
372.90 283.70 8.09 4.88 27.71 11.90 239370 119694 

الخطأّ
ّالتجريبي

 
66 

86.24 114.60 2.05 3.71 9.20 6.10 68544 61676 

F pr.  <.001 <.001 <.001 0.171 <.001 <0.01 <.001 <0.01 
ّ:ّ)سم(ّارتفاعّالنبات

سـ  93.83ؿ يعم  ةيمة لمصفة المدركسة إ  بمغ ارتفاعو سجّ  124حما  اا  يفّ . 4الُمدرجة ري الجدكؿ طاا المتكسّ ف مف ةيـ يتبيّ 
×  124يما بالنسبة لميجف رقد يحرز اليجيف حما  ،سـ 64.83يدن  ةيمة لمصفة  Stonvil468بيف اآلبا ، ري حيف سجؿ ا ا 

Ozbek100  ةو عم  اآلبا  كاليجف ري رارة إل  تفكّ الجيؿ الثاني مع اإل سـ ري 95ا كؿ ك سـ ري الجيؿ 90يعم  معدؿ كال م بمغ
 الجيؿ الثاني. 

يا مكجبة ري الجيؿ الثاني لكنّ  ىجف ةيمان ثوثة  امكجبة ري الجيؿ ا كؿ ري حيف يبد ان مـ تبد يم مف اليجف ةيمكبالنسبة لقكة اليجيف ر
 غير معنكية.

 G73 ×Ozbek100% ري اليجيف 19.58ك Niab78× 5رةة % ري اليجيف -60.63تراكحا ةيـ التدىكر الكراثي بيف 
ّعددّاألفرعّالثمرية:
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، بينما سجما ررعان  13.2بيكبر عدد مف ا ررع الثمرية متفكةان عم  بقية اآلبا  حيث بمغ متكسط ةيمة الصفة  Ozbek100 از ا تميّ 
 .ررعان  10.87كالتي كانا  Stonvil468يدن  ةيمة لمصفة ري ا ا 

ري الجيؿ ا كؿ كما تفكؽ اليجيف ررعان  15عم  اآلبا  كاليجف بمعدؿ بمغ  Ozbek100×  124كري اليجف رقد تفكؽ اليجيف حما 
 ك لؾ ري الجيؿ الثاني. ررعان  14.57عم  اآلبا  كاليجف بمعدؿ ةدره  Niab78× 5رةة 
ري  G73 ×Stonvil468% ري اليجيف 20.18احدة منيا معنكية ظيرا  ثوثة ىجف ةيمان مكجبة لقكة اليجيف ري الجيؿ ا كؿ ك ي

 حيف يظيرا سبعة ىجف ةيمان مكجبة ري الجيؿ الثاني لكنيا غير معنكية.
 .Fantum×5رةة  ري اليجيف32.56% ك Niab78× 5رةة % ري اليجيف 94.22-الكراثي بيف  تراكحا ةيـ التدىكر

ّعددّالجوزّالمتفتح:
جكزة،  13.5تفكؽ عم  بقية اآلبا  حيث بمغ متكسط ةيمة الصفة  22دير الزكر  ايف ا  عدد الجكز المتفتحف مف ةيـ متكسطاا يتبيّ 

عم  اآلبا   Niab78× 124حما  يجيفتفكؽ ال. كما نوحظ Stonvil468جكزة ري ا ا  10.60بينما ُسجما يدن  ةيمة لمصفة 
عم  اآلبا  كاليجف ري الجيؿ الثاني  Ozbek100×22دير الزكر  يجيفلري الجيؿ ا كؿ بينما تفكؽ اجكزة  22كاليجف بمعدؿ بمغ 

 . جكزة 13.87بمعدؿ ةدره 
%، 65%، 44.74%، 47.06مكجبة لقكة اليجيف ري الجيؿ ا كؿ يربع منيا معنكية:  مجمكعة ىجينة ةيمان  ةعرر  يربع امتمكا
عم   Niab78  ،G73  ×Niab78×  124حما ،  Stonvil468،G73   ×Stonvil468×  118حما % ري اليجف 44.3

 . Ozbek100× 22دير الزكر% ري 2.72التكالي، يما ري الجيؿ الثاني ركانا ةيـ ةكة اليجيف سالبة عدا 
 . Niab78× 124حما  % ري اليجيف63.18 ك Stonvil468×  5رةة% ري اليجيف -43.56تراكحا ةيـ التدىكر الكراثي بيف 

ّ:)غ(ّغمةّالقطنّالمحبوب
يةؿ معدؿ  Ozbek100غ متفكةنان ب لؾ عم  جميع اآلبا  بينما يعط  ا ا 1446يعم  معدؿ لمغمة إ  بمغ  Candyيعط  ا ا 

ّغ.  843لمغمة كال م كاف 
غ ري الجيؿ ا كؿ، بينما تفكؽ اليجيف حما 1739عم  التراكيا الكراثية ا لرل بمعدؿ ةدره   Fantum×118تفكؽ اليجيف حما 

124  ×Ozbek100  غ.1460عم  اآلبا  كاليجف ري الجيؿ الثاني بمعدؿ ةدره 
ك   Fantum× 22دير الزكر  % ري اليجيف39.07مكجبة لقكة اليجيف ري الجيؿ ا كؿ اثنتاف منيا معنكية  ثمانية ىجف ةيمان  يبدا

 مكجبة غير معنكية ري الجيؿ الثاني . بينما يبدل ىجيناف ةيمان   Fantum× 5رةة  اليجيف % ري44.18
ّ Fantum×5رةة  % ري اليجيف56.12ك Stonvil468× 22الزكر دير% ري اليجيف 94.47- الكراثي بيف تراكحا ةيـ التدىكر
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 . متكسطاا الصفاا المدركسة لآلبا  كاليجف4جدكؿ ال

 الطرازّالوراثي
 غمةّالقطنّالمحبوبّ)غ( المتفتحّعددّالجوز عددّاألفرعّالثمرية ارتفاعّالنباتّ)سم(

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 
 1049 1049 13.50 13.50 11.90 11.90 69.33 69.33 22ديرّالزورّ

 1290 1290 11.90 11.90 11.23 11.23 79.50 111ّ79.50حمبّ
 1096 1096 13.43 13.43 12.67 12.67 87.50 5ّ87.50رقةّ
 1262 1262 13.33 13.33 13.00 13.00 93.83 124ّ93.83حمبّ

G73ّ75.50 75.50 11.23 11.23 11.40 11.40 1184 1184 
Candyّ82.00 82.00 11.83 11.83 11.60 11.60 1446 1446 
Fantumّ83.17 83.17 13.10 13.10 12.77 12.77 947 947 

Stonvil468ّ64.83 64.83 10.87 10.87 10.60 10.60 963 963 
Niab78ّ92.50 92.50 12.90 12.90 13.17 13.17 1436 1436 

Ozbek100ّ87.33 87.33 13.20 13.20 13.20 13.20 843 843 
 Candyّ61.00 67.67 8.00 10.77 14.00 7.67 1332 1081×22ّّديرّالزورّ

 Candyّ82.50 72.67 13.50 11.90 16.50 9.10 1588 1000×5ّرقةّ
 Candyّ82.50 94.33 12.00 14.20 13.00 8.77 1261 1040×124ّّحمبّّ

G73ّ×Candyّ67.50 77.67 10.00 13.33 10.00 8.67 1630 975 
 Fantumّ62.50 65.00 11.00 10.33 12.50 8.23 1458 980×22ّديرّالزورّ

 Fantumّ82.50 73.67 10.00 13.23 16.00 8.67 1739 987×111حمبّ
 Fantumّ82.50 69.00 13.00 8.77 18.50 8.67 1580 693×5رقةّ

 Fantumّ75.00 87.67 13.00 12.87 15.00 9.43 1155 1113×124ّحمبّ
Fantum × G73ّ60.00 66.67 10.50 11.10 14.00 8.57 1480 1060 

 Stonvil468ّ55.00 80.67 8.50 11.67 8.50 9.97 723 1407×22ديرّالزور
 Stonvil468ّ65.00 77.00 10.50 12.13 17.50 8.67 1099 927×111ّحمبّ

 Stonvil468ّ55.00 68.33 9.50 11.00 7.50 10.77 594 953×5رقةّ
 Stonvil468ّ67.50 850 11.00 13.33 11.00 10.47 1120 1247×124حمبّ

G73ّ×Stonvil468ّ70.00 63.67 13.50 11.00 16.50 9.90 1425 933 
 Niab78ّ67.50 73.00 10.50 12.87 10.00 11.53 1162 880×22ّّديرّالزورّ

 Niab78ّ86.50 79.33 12.00 12.47 12.50 9.77 1175 853×111ّحمبّ
 Niab78ّ52.50 84.33 7.50 14.57 15.00 7.77 1240 800×5ّرقةّ
 Niab78ّ72.50 66.00 11.50 11.00 22.00 8.10 1128 848×124ّحمبّ

G73ّ×Niab78ّ67.50 66.00 10.50 10.57 19.00 9.90 748 1073 
 Ozbek100ّ74.00 68.33 12.00 12.03 16.00 13.87 745 880×22ّديرّالزور

 Ozbek100ّ70.00 80.00 10.50 13.00 11.00 9.67 1062 1013×111حمبّ
 Ozbek100ّ70.00 70.67 12.00 11.00 14.50 6.43 1098 950×5رقةّ

 Ozbek100ّ90.00 95.00 15.00 14.03 11.50 10.13 1173 1460×124ّّحمبّ
G73ّ×Ozbek100ّ80.00 64.33 12.00 10.87 14.50 8.80 762 740 
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LSDّ12.6 17.45 2.334 3.141 4.947 4.035 426.8 404.9 
CV%ّ15.139 13.9 12.5 16 22.4 24.2 22.3 23.8 
 لمصفاا المدركسة  IDالكراثي  كالتدىكر H(BP)  ا ا ر ؿا كرؽ. متكسطاا ةكة اليجيف 5جدكؿ ال
ّغمةّالقطنّالمحبوبّ)غ(ّعددّالجوزّالمتفتحّعددّاألفرعّالثمريةّ)سم(ارتفاعّالنباتّ 
 F1 F2  F1 F2  F1 F2  F1 F2 ّ
 %H(BP)% H(BP)% ID% H(BP)% H(BP)% ID% H(BP)% H(BP)% ID% H(BP)% H(BP)% ID الكراثية الطرز

 Candyّ-25.61 -17.48 -10.93 -32.77 -9.52 -34.58 3.70 -43.21 45.24 -7.91 -25.22 18.80×22ّّديرّالزورّ
 Candyّ-5.71 -16.95 11.92 6.58 -6.05 11.85 22.83 -32.26 44.85 9.84 -30.84 37.04×5ّرقةّ
 Candyّ-12.08 0.53 -14.34 -7.69 9.23 -18.33 -2.50 -34.25 32.56 -12.79 -28.08 17.53×124ّّحمبّّ

G73ّّ×Candyّ-17.68 -5.28 -15.06 -15.49 12.68 -33.33 -13.79 -25.29 13.33 12.72 -32.60 40.20 
 Fantum ّ-24.85 -21.84 -4.00 -16.03 -21.12 6.06 -7.41 -39.01 34.13 39.07 -6.55 32.80×22ّديرّالزورّ

 Fantum ّ-0.80 -11.42 10.71 -23.66 4.47 -32.33 25.33 -32.11 45.83 34.81 -23.52 43.27×111حمبّ
 Fantum ّ-5.71 -21.14 16.36 -0.76 -32.56 32.56 37.72 -35.48 53.15 44.18 -36.73 56.12×5رقةّ

 Fantum ّ-20.07 -6.57 -16.89 -0.76 -1.78 1.03 12.50 -29.25 37.11 -8.48 -11.78 3.61×124ّحمبّ
Fantum × G73ّ-27.86 -19.84 -11.11 -19.85 -15.27 -5.71 9.66 -32.90 38.81 24.96 -10.50 28.38 

 Stonvil468ّ-20.67 16.35 -46.67 -28.57 -1.96 -37.25 -37.04 -26.17 -17.25 -31.02 34.14 -94.47×22ديرّالزور
 Stonvil468ّ-18.24 -3.14 -18.46 -6.53 8.01 -15.56 47.06 -27.17 50.48 -14.79 -28.17 15.71×111حمبّ

 Stonvil468ّ-37.14 -21.90 -24.24 -25.00 -13.16 -15.79 -44.17 -19.85 -43.56 -45.76 -13.00 -60.40×5رقةّ
 Stonvil468ّ-28.06 -9.41 -25.93 -15.38 2.56 -21.21 -17.50 -21.50 4.85 -11.25 -1.22 -11.31×124حمبّ

G73ّ×Stonvil468ّ-7.28 -15.67 9.05 20.18 -2.08 18.52 44.74 -13.16 40.00 20.32 -21.19 34.50 
 Niab78ّ-27.03 -21.08 -8.15 -18.60 -0.26 -22.54 -25.93 -14.57 -15.33 -19.11 -38.73 24.25×22ّّديرّالزورّ

 Niab78ّ-6.49 -14.23 8.29 -6.98 -3.36 -3.89 -5.06 -25.82 21.87 -18.18 -40.58 27.38×111ّحمبّ
 Niab78ّ-43.24 -8.83 -60.63 -41.86 12.92 -94.22 11.66 -42.18 48.22 -13.64 -44.30 35.50×5ّرقةّ
 Niab78ّ-22.74 -29.66 8.97 -11.54 -15.38 4.35 65.00 -39.25 63.18 -21.43 -40.95 24.84×124ّحمبّ

G73ّ×Niab78ّ-27.03 -28.65 2.22 -18.60 -18.09 -0.63 44.30 -24.81 47.89 -47.89 -25.26 -43.43 
 Ozbek100ّ-15.27 -21.76 7.66 -9.09 -8.84 -0.28 18.52 2.72 13.33 -28.93 -16.08 -18.07×22ديرّالزورّ

 Ozbek100ّ-19.85 -8.40 -14.29 -20.45 -1.52 -23.81 -16.67 -26.77 12.12 -17.71 -21.46 4.55×111حمبّ
 Ozbek100ّ-20.00 -19.24 -0.95 -9.09 -13.16 8.33 7.94 -52.11 55.63 0.23 -13.31 13.51×5رقةّ

 Ozbek100ّ-4.09 1.24 -5.56 13.64 7.95 6.44 -13.75 -24.00 11.88 -7.03 15.69 -24.43×124ّّحمبّ
G73ّ×Ozbek100ّ-8.40 -26.34 19.58 -9.09 -17.68 9.44 9.85 -33.33 39.31 -35.69 -37.52 2.84 

LSD (5%)ّ13.41 20.37  17.12 26.59  41.16 33.87  38.97 36.02  
ّالمناقشة:

الفركؽ المعنكية بيف التراكيا الكراثية لمصفاا المدركسة عم  كجكد تبايف كراثي بيف ى ه التراكيا إزا  تمؾ الصفاا، السّيما بيف  تدؿ
ةكة ىجيف ملتمفة القيـ تراكحا بيف المكجبة  ل إل  ظيكراليجف الناتجة عنيا ا مر ال م يدّ  عم  كا ح   بركؿ   اآلبا  كالتي انعكسا

 لجيميف ا كؿ كالثاني.كالسالبة ري ا
القيـ المكجبة  اا المعنكية لقكة اليجيف المحسكبة بالنسبة لألا ا ر ؿ إل  السيادة الفائقة لمجيناا المسؤكلة  رفي الجيؿ ا كؿ ترير

د الجكز لعدد ا ررع الثمرية  كعد G73  ×Stonvil468اليجيف عف إظيار ى ه الصفة كبالتالي زيادة ةيمة الصفة كى ا مالكحظ ري 
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دير لصفة عدد الجكز المتفتح كاليجينيف  Niab78 ،G73  ×Niab78× 124حما ، Stonvil468×  118حما المتفتح كاليجف  
، بينما ترير القيـ المكجبة غير المعنكية إل  السيادة الجزئية غّمة القطف المحبكالصفة   Fantum×5رةة ك   Fantum× 22 الزكر

 لممكرثاا المتحكمة بظيكر الصفة كزيادتيا. 
ك لؾ ا مر بالنسبة لمقيـ السالبة المعنكية كغير المعنكية لقكة اليجيف رترير إل  سيطرة السيادة الجزئية لممكرثاا لكف باتجاه لف  

 ك Nakum et al., 2014( الرتفاع النباا ك)Sharma et al., 2016نتائجنا مع ماتكصؿ إليو )ةيمة الصفة كليس زيادتيا. كتتفؽ 
Arbad et al., 2017(لعدد ا ررع الثمرية ك )Solanki et al., 2014 ك Chhavikant et al., 2017 لعدد الجكز المتفتح )

 المحبكا. القطف( لغمة Gohil et al., 2017 ك  Dhamyanthi and Rathinavel .,2017ك)
ظيكر ةكة اليجيف با ثر السيادم لممكرثاا كالتفكؽ الكراثي )التفاعؿ غير ا ليمي(،  Cockerham and Schenell (1992)لقد عّمؿ 

كب لؾ راف ظيكر ةكة اليجيف ينجـ عف تراكـ الفعؿ الكراثي ري المكةع السيادم لممكرثاا، إ ارة إل  التفاعؿ بيف المكاةع العديدة 
كى ا ماالحظناه  ا ليمية، كبالتالي رإف ةكة اليجيف التي ال تت ّمف السيادة يمكف يف تنتل عف تفاعؿ التفّكؽ بيف المكرثاار كرثاا غيلمم

ري يرراد الجيؿ الثاني )كىك الجيؿ االنعزالي ا كؿ( كالتي تفكةا عم  ءبائيا كُتعرؼ ى ه الظاىرة باالنعزاؿ االنتياكي يك االنعزاؿ 
يك جزئيان ري المكرثاا المسؤكلة عف إظيار الصفة ا مر ال م 1991) المتجاكز الحدكد كال م رّسره حسف ( بالتوؼ ا بكيف كميا ن

 يؤدم إل  انعزاؿ يرراد ري الجيؿ الثاني كري ا جياؿ التالية تحكم يليوا تزيد يك تلّف  مف ةيمة الصفة. 
، كعادة ما تتبع عف التراجع ري ةيمة الصفة نتيجة التمقيح ال اتي المستمرّ  ركة اليجيف حيث تعبّ كما نوحظ يف التربية ال اتية معاكسة لق

، حيث يف مع بع  االستثنا اا الناتجة عف االنعزاالا المتجاكزة الحدكدةكة اليجيف ري الجيؿ ا كؿ بتراجع ممحكظ ري الجيؿ الثاني 
إل  تفكؽ  ةن عم  ا ثر السيادم لممكرثاا، يما القيـ السالبة رتريرلمتدىكر الكراثي دالّ ةكة اليجيف العالية المعنكية ةكبما بقيـ مكجبة 

(  Pareetha and Raveendren, 2008 ,Khan et  al., 2017متكسطاا الجيؿ الثاني عم  الجيؿ ا كؿ كى ا مايرار إليو )
 (.2016ك)درباس، 
ّالخالصة:

كما ؿ إليو مف لوؿ دراسة ةكة اليجيف كالتدىكر الكراثي التكصّ  ال م تـّ ك  ياةلتيكيد تفكّ  المتفّكةة ري حقكؿ مكسعة يمكف التبار اليجف 
ما ري الجيؿ الثاني تصمح كطرز مبكرة ة السيّ مدركستجدر اإلرارة إل  يف اليجف التي يبدا ةيمان سالبة كمعنكية لقكة اليجيف لمصفاا ال

 كتقييميا.يجا متابعة العمؿ عمييا 
ّالمراجع:

  157الدار العربية لمنرر كالتكزيع، جميكرية مصر العربية القاىرة. ص  .يساسياا تربية نباا -(1991حسف، احمد عبد المنعـ )
 (. تحسيف المكاصفاا االنتاجية  صناؼ مف القطف المحمية باستلداـ طريقة التيجيف التبادلي التاـ، 2013درباس، جميمة عدناف )

 1،2رسالة ماجستير، ةسـ المحاصيؿ الحقمية، كمية الزراعة، جامعة حما. ص        
(. تقدير التبايف الكراثي، التقدـ الكراثي، االرتباط الكراثي كالمظيرم ري ا جياؿ االنعزالية ليجف مف 2016درباس، جميمة عدناف )

 القطف 
(Gossypium hirsutum L.)         1،2المحاصيؿ الحقمية، كمية الزراعة، جامعة حما. ص ، رسالة دكتكراه، ةسـ 
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الفعؿ الجيني كةكة اليجيف ري القطف باستلداـ )حما، كراؼ(. مجمة جامعة بغداد لمعمـ الزراعية،  -(2010محمد، ليم  اسماعيؿ )
41  

       (5 ،)67-79 . 
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Abstract 

The experiment was conducted at Hama Agricultural Research Center during 

6102, 6107 and 2018 seasons to study the heterosis according to the best parent 

and inbreeding depression in F1 and F2 of the resulted hybrids from top cross 

program among ten parents of upland cotton. Analysis of variance indicated 

high significant differences among the genotypes for all characters except 

sympodial brunch number in F2. Estimation of heterosis showed significant 

positive values in some F1 hybrids that reached 20.18% sympodial brunch 

number, (44.  74 %, 44.01%, 47.02%, 65.00%) opened bolls number and 

(03.07%, 44.18%) seed cotton yield which may refers to variance of parents in 

genetic factors that control these traits. Heterosis in F2 excelled F1 which 

indicated to the transgressive segregation. Heterosis accompanied with positive 

inbreeding depression values indicating to dominance effect. Also, negative 

values of inbreeding depression were noticed in some hybrids because of F2 

excellence to F1. To confirm the superiority in these hybrids, it is recommended 

to be tested in large-scale trials. 
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