عبدالعزيز وخطاب  -المجلة السورية للبحوث الزراعية  .146-135 :)3(5أيلول/سبتمبر 2018

135

التحليل الوراثي والمظهري لبعض المؤشرات النوعية واإلنتاجية لعدة طرز من القطن
السوري في محافظة حماه
محمد عبد العزيز( )1ومحمد نائل خطاب

*()2

( .)1قسم المحاصيل الحقلية ،كلية الزراعة ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية.
(*للمراسلة :د .محمد نائل خطاب .البريد اإللكتروني.)aboalabd876@gmail.com :
		
تاريخ االستالم2017/06/08 :

تاريخ القبول2017/09/19 :

الملخص
اســتُخدمت تســعة طــرز وراثيــة مــن القطــن الســوري وهــي( :حلــب  ،33/1حلــب  ،118حلــب  ،90حلــب ،40
حلــب  ،124رقــة  ،5ديــر الــزور  ،22الســالة  ،106ســالة الرصافــة) إلج ـراء التحليــل االحصائــي والو ارثــي
لإلنتاجي��ة ،وبع��ض مؤش��رات التركي��ب الكيميائ��ي للب��ذور (مع ّ��دل الحلي��ج  ،%إنتاجي��ة النب��ات الواح��د/غ،
ولبهــا ،)%وذلــك
ولبهــا ،%نســبة الرطوبــة فــي البــذور ّ
ولبهــا ،%نســبة البروتيــن فــي البــذرة ّ
نســبة الزيــت فــي البــذور ّ
اثيــة فــي منطقــة البحــث ،ووضــع برنامــج إلنتــاج القطــن والبــذور معـاً ،ومعرفــة األدلــة
لمعرفــة
إمكانيــات الطــرز الور ّ
ّ
ٍّ
ومكونــات البــذور ،وذلــك بتصميــم القطاعــات
إنتاجيــة القطــن
االنتخابيــة التــي تســتخدم فــي تحســين قيمــة كل مــن
ّ
ّ
ّ
العشـوائية الكاملــة وبثــاث مكــررات ،فــي قريــة ســلحب بمنطقــة الغــاب ،التابعــة لمحافظــة حمــاه فــي ســورية ،فــي
معنوي ـاً عنــد جميــع الصفــات،
الموســم الز ارعــي  .2015أشــار تحليــل التبايــن إلــى اختــاف التراكيــب الوراثيــة
ّ
باســتثناء نســبة البروتيــن والرطوبــة فــي لــب بــذور القطــن .وهــذا يــدل علــى االختالفــات الكبيـرة بيــن الطــرز الوراثيــة
الد ارســة الحاليــة تفــوق الطــرز :حلــب  ،40ووالرقــة  ،5وحلــب  118علــى باقــي
لجميــع الصفــات .ولوحــظ فــي ّ
الطــرز المدروســة وبفــروق إحصائيــة معنويــة ،وبدرجــات توريــث عاليــة فــي جميــع الصفــات المدروســة .امتلــك
الطـراز حلــب  40النســب األعلــى بصفــة البروتيــن فــي البــذور ( ،)%28.37وصفــة نســبة الرطوبــة فــي البــذور
( ،)%8.57والط ـراز رقــة  5بصفــة نســبة الزيــت فــي البــذور ( ،)%21.75والبروتيــن فــي اللــب (،)%35.6
والط ـراز حلــب 118بصفــات نســبة الزيــت فــي اللــب ( ،)%40.53والرطوبــة فــي اللــب ( ،)%9.31إو�نتاجيــة
النبـ�ات الواحـ�د ( 128.13غ) .أمــا درجــات التوريــث لجميــع الصفــات فتراوحــت مــن  0.5إلــى  .0.75كمــا تبيــن
زيــادة نســبة الزيــت والبروتيــن فــي اللــب مقارنـةً بالبــذور ،إذ وصلــت نســبة الزيــادة بصفــة الزيــت مــن %64.46
فــي الط ـراز رقــة  5إلــى  %99.38فــي الط ـراز حلــب  ،90أمــا فــي صفــة البروتيــن كانــت نســبة الزيــادة مــن
 %21.50فــي حلــب  40إلــى  %43.12فــي حلــب  ،124وهــذا يشــير إلــى مــدى التباعــد الو ارثــي بيــن الطــرز
ولبهــا وكذلــك نســبة زيادتهــا،
بالنســبة للصفاتــه المدروســة .كانــت نســبة الزيــت أعلــى مــن البروتيــن فــي البــذرة ّ
إذ بلــغ متوســط نســبة زيــادة الزيــت والبروتيــن فــي اللــب مقارنـةً بالبــذرة ( % 84.3و% 30.97علــى التوالــي).
كمــا تـ ّـم التوصــل لمجموعــة مــن األدلــة االنتخابيــة الرتبــاط بعــض الصفــات مــع بعضهــا بشــكل إيجابــي ومعنــوي،
وخاصـةً معـ ّـدل الحلــج مــع إنتاجيــة القطــن (* .)r2= 0.437أظهــر التحليــل العنقــودي التنــوع الو ارثــي الكبيــر بيــن
ّ
الطــرز المدروســة ،وهــذا يعــد األســاس ألي عمليــة انتخابيــة الحقــة ويشــير إلــى إمكانيــة اســتخدام الطــرز المنتميــة
إلــى مجموعــات (عناقيــد) مختلفــة للتهجيــن مــن أجــل الحصــول علــى قــوة هجيــن عاليــة.
التقدم الوراثي ،معامل االرتباط.
الكلمات المفتاحية :القطن ،درجة التوريثّ ،

المقدمة:
عد القطن ( )Gossypium hirsutum L.من محاصيل األلياف الرئيسية والمهمة في العالم ،وينتمي إلى العائلة الخبازية ، Malaceae
ُي ّ
ويزرع القطن للحصول على أليافه التي تتراوح بين  %48-33من وزن القطن المحبوب التي تستخدم في المنسوجات الطبيعية ،والزيت الذي
يستخدم للتغذية البشرية حيث تتراوح نسبته من ( )%18-26من وزن البذور البالغة (حوالي ثلثي وزن القطن المحبوب) وتتباين حسب التركيب
الو ارثــي ،كمــا تســتخدم الكســبة الناتجــة عــن معامــل الزيــت فــي العلــف الحيوانــي الحتوائهــا علــى نســبة بروتيــن تصــل إلــى %38-26
أن القطــن يوفــر فــرص عمــل لأليــدي العاملــة فــي الحقــل والمحالــج والمصانــع
( .)Yu et al., 2012; He et al., 2013هــذا باإلضافــة إلــى ّ
فإن الحفاظ على جودة عالية لأللياف مع القيمة الغذائية لبذور القطن أمر بالغ األهمية.
كما يوفر العمالت األجنبية (شاكر .)1999 ،لذلك ّ
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وتعد الصين أكثر البلدان انتاجاً لبذور القطن  % 26.4وتليها الهند  % 25.8والواليات المتحدة األمريكية  % 10.7وباكستان % 7.9
ّ
والب ارزيل .)ICAC, 2015( % 6.5
وتعـ ّـد بــذور القطــن المنتــج الرئيســي الثانــي فــي مصانــع األقطــان الــذي يســتخدم كم ـواد خــام الســتخراج الزيــت أو إنتــاج العلــف الحيوانــي
(.)Ashokkumar and Ravikesevan, 2011
ونوعيــة أليــاف هــذا المحصــول ،والنضــج المب ّكــر والحصــاد اآللــي ومقاومــة
ـة
ـ
كمي
ّ
تهــدف ب ارمــج تربيــة وتحســين القطــن إلــى تحســين ّ
األمـراض واآلفــات .وبســبب القيمــة المضافــة مــن بــذور القطــن واســتخداماتها الكثيـرة ،بمــا فــي ذلــك األعــاف ومصــادر الغــذاء البشــري،
باالضاف��ة إل��ى تحس��ين األلي��اف وب��ذور القط��ن ف��ي ٍ
آن واح��د )Dani and Kohel, 1989(.يأتــي إنتــاج القطــن فــي الســوق العالميــة،
فــي المرتبــة الثانيــة بيــن البــذور الزيتيــة الخمــس الكبــرى ،التــي تضـ ّـم بــذور فــول الصويــا ،وبــذور القطــن ،وبــذور عبــاد الشــمس ،وبــذور
الف��ول الس��وداني ،وب��ذور اللف��ت الزيت��ي ( .)Grewal, 1988وقــد ت ازيــدت المنافســة للقطــن مــع مصــادر البــذور األخــرى فــي صناعــات
بأهميــة القطــن المحتملــة كاحتياطيــات األغذيــة
الزيــت ،واألعــاف ،واحتمــال تطويــر اســتخدام القطــن كغــذاء ،أدى إلــى زيــادة مــن الوعــي
ّ
واألعــاف فــي العالــم (.)Hake et al., 1996
على الرغم من توثيق تأثير ٍّ
كل من التباين في صفات الزيت ،ومحتوى البروتين ( Kohel and Cherry, 1983؛ ،)Liu et al., 2002
ويعــزى ذلــك جزئيـاً إلــى عــدم وجــود فهــم
إال ّ
أن د ارســة درجــة توريــث ومحتــوى البــذور مــن الزيــت والبروتيــن ،لــم تجــر علــى نطــاق واســعُ .
كاف عــن األســاس الو ارثــي لمحتــوى بــذور القطــن مــن الزيــت والبروتيــن ،الــذي ُيعـ ّـد شــرطاً مســبقاً لبنــاء ب ارمــج جديــدة مشــتركة لتربيــة
القطــن (إنتــاج البــذور واألليــاف).
ولبهــا،
ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليــدرس بعــض المعاييــر اإلحصائيــة والوراثيــة لصفــات الزيــت والبروتيــن فــي بــذور األقطــان المدروســة ّ
إمكانيــات الطــرز المدروســة
وغلّــة القطــن المحبــوب ،ومعـ ّـدل الحليــج ،لــدى أهــم أصنــاف القطــن المزروعــة فــي ســورية ،وذلــك لســبر
ّ
فــي منطقــة البحــث إلنشــاء نـواة نظــام مشــترك إلنتــاج القطــن المحبــوب (األليــاف والبــذور) ،ومعرفــة األدلــة االنتخابيــة التــي تســتخدم فــي
تحســين قيمــة ٍّ
ومكونــات البــذور معـاً.
إنتاجيــة القطــن
كل مــن
ّ
ّ
مواد البحث وطرائقه:

 المــادة األوليــة :اســتُخدم فــي الد ارســة تســعة طــرز وراثيــة مــن القطــن وهــي( :حلــب  ،133وحلــب  ،90ورقــة  ،5ودي ارلــزور ،22وحلــب  ،118وحلــب  ،40وســالة  ،124وســالة رصافــة ،وســالة  ،)106تـ ّـم الحصــول عليهــم مــن إدارة بحــوث القطــن بحلــب .وفيمــا
يلــي توصيــف بســيط لمنشــأ هــذه األصنــاف:
ـتنبط باالنتخــاب الفــردي مــن الصنــف األمريكــي ( )Acala S.J4لزراعتــه فــي المناطــق الموبــوءة بمــرض
حلــب  :33/1صنــف ســوري مسـ َ
الذبــول فــي محافظــة حمــاه.
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حلــب  :90صنــف ســوري،
ّ
الحـ اررة المرتفعــة.
رقــة  :5صنــف محلــي منتَخــب مــن الصنــف طشــقند 3الــذي يــزرع فــي الجــزء الغربــي مــن محافظــة الرقــة ،لمقاومتــه الشــديدة لمــرض
الذبــول منــذ عــام .1989
ـتنبط محليـاً مــن تربيــة الصنــف األمريكــي دلتابايــن ،41تحــت الظــروف المناخيــة الســائدة فــي محافظــة ديــر الــزور،
ديــر الــزور  :22مسـ َ
ويــزرع فــي ديــر الــزور فقــط.
ُ
حلــب  :118صنــف ســوري منتخــب ،ناتــج عــن التهجيــن بيــن الصنــف حلــب  40مــع الصنــف  ،BW76-31إنتاجــه مرتفــع ومقاومتــه
جيــدة لمــرض الذبــول ،ويــزرع فــي إدلــب وحلــب.
حلــب  :40صنــف ســوري ،ناتــج عــن التهجيــن بيــن الصنــف حلــب 1مــع الصنــف  ،Acala S J1شــديد اإلصابــة بمــرض الذبــول .أوقفــت
زراعتــه فــي حمــص وحمــاه والغــاب.
صنــف حلــب  :124صنــف ناتــج مــن التصالــب بيــن الصنــف حلــب 33/1والصنــف  ،Cha-Cha-Chaواعتُمــد كصنــف رديــف للصنــف
حلــب  .33/1وتفــوق علــى صنــف حلــب 90بحــدود .%11
ساللة رصافة :ساللة مستبطة في سورية ،ومقاومة لألمراض .اعتمدت كصنف رديف للصنف رقة .5
ساللة  :106ساللة مستنبطة محلياً ،وتتحمل الظروف المناخية في المناطق شبه الجافة.
نفــذت تجربــة حقليــة بمنطقــة الغــاب ،فــي محافظــة حمــاه (وذلــك فــي حقــل إنتاجــي خــاص) فــي عــام  .2015وذلــك باســتخدام تصميــم
القطاعــات العشـوائية الكاملــة ( )RCBDوبثالثــة مكــررات .إذ تــم تقســيم أرض التجربــة إلــى تســع قطــع تجريبيــة للمكــرر الواحــد ،وبأبعــاد
وتمــت
 200X150ســم لــكل قطعــة ،مــع تــرك مم ـرات خدمــة بيــن القطــع التجريبيــة والمكــررات بعــرض ( )1م فــي ك ّل االتجاهــاتّ .
الز ارعــة ضمــن القطعــة التجريبيــة الواحــدة علــى خطــوط أبعادهــا  75- 70ســم ،وبيــن النباتــات علــى الخــط الواحــد  20-15ســم.
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الظروف البيئية:
تـ ّـم إج ـراء بعــض االختبــارات لمعرفــة خصوبــة التربــة ومحتواهــا مــن بعــض العناصــر الغذائيــة القابلــة لالمتصــاص فيهــا ،والعناصــر
موضحــة فــي الجــدول (.)1
الجدول  .1الخصائص الكيميائية والزراعية لتربة التجربة
التحليل الكيميائي
العمق/سم رمل %
30-0

39

العناصر القابلة لالمتصاص

سلت %

طين%

N PPM
معدني

20

41

5.20

الخصائص األخرى

Ece 5:1
O.M. % CaCO3% N% B PPM K PPM P PPM
سم/مليموز
21.3

185

0.06

0.2

2.16

30.9

0.24

PH 5:1
7.52

تتصــف التربــة التــي أجريــت فيهــا هــذه التجربــة بقوامهــا الطينــي ،وبدرجــة تفاعلهــا(  )PHالمتعادلــة إلــى الخفيفــة القاعديــة ،كمــا تمتــاز
بمحتواهــا المتوســط إلــى المرتفــع مــن الكربونــات الكليــة ،وهــي غيــر مالحــة وغنيــة بالمــادة العضويــة والفوســفور القابــل لالمتصــاص،
ومتوســطة المحتــوى بالبوتاســيوم.
وتم رصد حالة الطقس خالل فت ةر البحث ،وسجلت المعطيات المناخية تبعاً لمحطة أرصاد البحوث العلمية الزراعية في الغاب ،في الجدول (.)2
ّ
الجدول  .2الظروف المناخية السائدة في موقع الدراسة خالل الموسم 2015
2015

الشهر
درجة مئوية/معدل الحرارة

األمطار /مم

نيسان/أبريل

17.9

0.6

أيار/مايو

24.5

0.0

حزيران/يونيو

29.1

0.1

تموز/يوليو

32.5

0.0

آب/أغسطس

33.9

0.0

أيلول/سبتمبر

29.7

0.0

تشرين/1أكتوبر

21.8

3.5

الد ارســة بشـ ٍ
ـكل عــام صيــف حــار وجــاف ،مــع شــتاء بــارد وماطــر ،مــع فصليــن انتقالييــن يتصفــان باعتدالهمــا وعــدم اســتقرار
يســود منطقــة ّ
الطقــس خاللهما.
القراءات المدروسة:
 -1النســبة المئويــة للزيــت :اســتخلصت مــن بــذور القطــن ولبهــا باســتخدام جهــاز السوكســيليت ،وقــدرت نســبة الزيــت حســب الطريقــة
المذكــورة فــي الجمعيــة األمريكيــة للمحلليــن الكيميائييــن (.)A.O.A.C., 1980
 -2نســبة البروتيــن :تـ ّـم هضــم عينــات مــن البــذور واللــب ،بعــد فصــل القص ـرة عنهــا بجهــاز كلداهــل ،ثــم المعاي ـرة بالطريقــة التقليديــة
لتقديــر اآلزوت ،وضــرب الناتــج بالرقــم ( 6.25شــحادة وأبــو النجــا.)1970 ،
 -3الرطوبــة :تتوقــف علــى فصــل المــاء مــن المــادة األوليــة بالتجفيــف ،ثــم حســاب نســبة الرطوبــة مــن الفــرق فــي وزن المــادة قبــل وبعــد
التجفيــف .وتتلخــص هــذه الطريقــة بتســخين عينــة مــن المــادة األوليــة فــي فــرن التجفيــف تحــت الضغــط الجــوي العــادي علــى درجــة
حـ اررة ( ،)105-100حتــى الوصــول إلــى الــوزن الثابــت (.)Nixon, 2005
تم قطاف جوزات النباتات المعلمة ،وحسب متوسط وزن القطن المحبوب للنبات الواحد.
-4
ّ
إنتاجية النبات (غ)ّ :
وحسبت باستخدام المعادلة التالية:
تم حلج القطن لك ّل قطعة تجريبية على حدة ُ
 -5معدل الحليجّ :%
معدل الحليج = وزن القطن المحلوج /وزن القطن المحبوب .100 x
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 -4التحليل اإلحصائي والوراثي:
تـ ّـم تبويــب البيانــات بتطبيــق  Excelوتحليــل المتوســطات ،أقــل فــرق معنــوي  ،LSD5%معامـ�ل االختـلاف  ،%CVمعامــل
االرتبــاط  rباســتخدام البرنامــج اإلحصائــي  .5Genstatوالتحليــل العنقــودي ببرنامــج .SPSS12
 درجة التوريث العامة :حسب ( )Burton, 1951و( : )Mahamud and Kramer,1951h2 = (Vg/Vph)x100
التباين المظهري(الكلي)
Vph=Vg+Ve
 Vg=MSt-MSe/rالتباين الوراثي
 ُحســب التقــدم الو ارثــي  Genetic advanceالمتوقــع عنــد شــدة انتخــاب  )5%( Selection intensityم��ن المعادل��ة التالي��ة: GA=K x σp x h2حسب(  )Johnson et al., 1955و()Singh and Chaudhary, 1979
حيث  : Kثابت يتعلق بشدة االنتخاب يساوي  σph ،2.06االنحراف المعياري للتباين الظاهري للصفة h² ،درجة التوريث.
أما التقدم الوراثي النسبي يحسب من المعادلةGA%=K x σp x h2 x 100 x :
حيث أن  : xمتوسط الصفة للطراز الوراثي المدروس.
النتائج والمناقشة:
أوالً :تحليل التباين للصفات في الطرز الوراثية المدروسة من القطن:
أن متوســط مربعــات التراكيــب
ّ
يبيــن الجــدول ( )3نتائــج تحليــل التبايــن للصفــات المدروســة والطــرز الوراثيــة مــن القطــن ،ويالحــظ ّ
الوراثيــة كان معنوي ـاً عنــد مســتوى  %5للصفــات جميع ـاً باســتثناء نســبة البروتيــن ،والرطوبــة فــي لــب بــذور القطــن .وهــذا يكشــف
االختالفــات الكبيـرة بيــن الطــرز الوراثيــة لجميــع الصفــات ،ويعكــس مســتوى مســاهمة الطـراز الو ارثــي فــي التبايــن الكلــي للصفــة ومــدى
تأثرهــا بالبيئ��ة ،وبالتاليــ زي��ادة إمكاني��ة انتخ�اـب ط�رـز وراثي��ة جدي��دة متمي��زة ،لتقييمه��ا ف��ي تجــارب مقارن��ة متقدمـ�ة الحقـ�اً م��ع الطــرز
الوراثي��ة األخـ�رى المزروعـ�ة فـ�ي منطقـ�ة البحـ�ث .ويتوافـ�ق هـ�ذا مـ�ع مـ�ا توصـ�ل إليـ�ه الباحـ�ث ( Zahoor, (2010مــن وجــود فــروق
عاليــة المعنويــة بيــن طــرز وراثيــة مــن القطــن للعديــد مــن الصفــات المشــابهة.
الجدول  .3تحليل التباين للصفات المدروسة لتسعة طرز وراثية من القطن السوري
مصادر التباين

df

المكررات

2

نسبة الزيت %

متوسطات مربعات االنحرافات
الرطوبة %
نسبة البروتين %

في البذور

في اللب

في البذور

في اللب

في البذور

في اللب

4.176

3.22

إنتاجية النبات معدل الحلج
%
(غ)

7.995

0.83

7.684

2.359

23.8

0.25

التراكيب الوراثية

8

9.439* * 3.95

*6.11

4.304

*0.518

0.201

*1223.7

*7.6

الخطأ التجريبي

16

0.509

0.9116

1.03

1.053

0.068

0.789

32.5

0.23

المجموع الكلي

26

1.85

3.713

2.6

1.42

0.79

0.729

391.8

2.36

*فرق معنوي عند مستوى ٪5

 -2نسبة الزيت :%
زيــت بــذرة القطــن المكــرر هــو واحــد مــن أفضــل الزيــوت الصالحــة لــأكل ،ألنــه غنــي باألحمــاض الدهنيــة غيــر المشــبعة (وخاصــة حمــض
اللينوليــك) مثــل القرطــم ،والــذرة ،وفــول الصويــا ،وبــذور اللفــت ،وزيــت بــذور عبــاد الشــمس ،وأقــل تفــككاً مــن الزيــوت األخــرى عنــد الطهــي
والتخزيــن (  .)Kothari et al., 2015كمــا تتأثــر نســبة الزيــت فــي البــذور وراثيـاً وبيئيـاً (الحلفــي.)1994 ،
يبيــن (الجــدول  )4وجــود فــروق فــي صفــة زيــت بــذرة القطــن ٪بيــن معظــم طــرز القطــن المدروســة ،حيــث وصــل المتوســط العــام إلــى
( ،)%20.45وكان أعالهــا ( )%21.75فــي ديــر الــزور  22الــذي أظهــر تفوقـاً معنويـاً علــى معظــم الطــرز المدروســة تقريبـاً ،وأقلهــا
( )18.52%فــي حلــب  124بيــن الطــرز التســعة المدروســة.
اللــب هــو أهـ ّـم جــزء بالبــذرة مــن الناحيــة االقتصاديــة ،حيــث يســتخدم للعصــر واســتخراج الزيــت والكســبة ،ويشـ ّكل اللــب  %64-45مــن
وزن البــذرة الجــاف ،واالختــاف فــي هــذه النســبة يعــود إلــى موســم الز ارعــة ،ومنطقــة الز ارعــة ،والصنــف ،والتســميد (عبــد العزيــز.)1997 ،
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معنويــة فــي صفــة نســبة الزيــت  %فــي اللــب بيــن معظــم طــرز القطــن المدروســة ،حيــث وصــل
يبيــن الجــدول ( )4وجــود فــروق
ّ
ّ
المتوســط العــام لهــذه الصفــة إلــى ( ،)%37.69وتفــوق حلــب  )0.534%( 118معنويـاً علــى معظــم الطــرز المدروســة تقريبـاً ،بينمــا
كان ( )%36.48فــي الســالة  106وهــو األقــل نســبة بيــن الطــرز المدروســة ،ويعــزى هــذا إلــى التباعــد الو ارثــي بيــن الطــرز الوراثيــة
المدروســة ،ودرجــة جــودة البــذور ،ودرجــة امتالئهــا ونضجهــا ،هــذا باالضافــة لتأثرهــا بالظــروف المناخيــة وغيرهــا .وهــذه النتائــج تســاير
د ارســات  ))Mather and Jnks, 1977التــي تتراوحــت بيــن (.)%41-39
نالحــظ مــن الجــدول ( )4زيــادة نســبة الزيــت فــي اللــب مقارنــة بالبــذرة بنســب مختلفــة حســب الطــرز الوراثيــة ،وتراوحــت نســبة الزيــادة مــن
 %64.46فــي الصنــف رقــة 5إلــى  %99.38فــي حلــب ،90وهــذا يشــير إلــى مــدى التباعــد الو ارثــي بيــن األصنــاف بالنســبة للصفــة
المدروســة.
 -3نسبة البروتين :%
يعــد محتــوى بــذور القطــن مــن البروتيــن مــن الصفــات الهامــة الواجــب د ارســتها نظـ اًر ألهميــة هــذا المحصــول فــي تغذيــة الحيـوان .ألن
البروتيــن ضــروري للنمــو ،وللحفــاظ علــى وظيفــة الجســم وبنيتــه .والحاجــة الحقيقيــة مــن البروتينــات هــي الحمــوض األمينيــة األساســية
وأهمها الاليسين ،ايزواليسين ،ليزين ،ميتيونين .)Hamilton et al., 2004 ( ....
يبيــن الجــدول ( )4وجــود فــروق معنويــة فــي نســبة البروتيــن  %فــي البــذور بيــن معظــم طــرز القطــن الوراثيــة المدروســة ،حيــث وصــل
المتوســط العــام لهــذه الصفــة إلــى ( ،)%26.12وأظهــر حلــب )%28.37( 40تفوقـاً معنويـاً علــى جميــع المدخــات تقريبـاً ،بينمــا
كان ( )%23.63فــي حلــب 124وهــو األقــل نســبة ،وهــذا يبرهــن علــى تبايــن الطــرز المســتخدمة فــي محتــوى بذورهــا مــن البروتيــن،
هــذا باإلضافــة إلــى تأثيــر تفاعــات العوامــل المناخيــة كالجفــاف ،والرطوبــة ،وجــودة البــذرة ،ونــوع التربــة ،ومنطقــة الز ارعــة فــي هــذه
الصفــة .وتتوافــق هــذه النتائــج مــع الد ارســات العالميــة التــي وصلــت عندهــا نســبة البروتيــن فــي بــذور القطــن إلــى (، )%29-20
و %38بيــن الطــرز الوراثيــة حســب (.Ramachandran et al., (2007
يبيــن الجــدول ( )4وجــود فــروق معنويــة فــي نســبة البروتيــن  %فــي اللــب بيــن معظــم طــرز القطــن المدروســة ،حيــث وصــل المتوســط
العــام لهــذه الصفــة فــي الطــرز المدروســة إلــى ( ،)%34.21وأظهــر رقــة )%35.6( 5تفوقـاً معنويـاً علــى جميــع الطــرز المدروســة
تقريبـاً ،بينمــا كان ( )%32.47فــي الســالة  106وهــو األقــل نســبة بيــن الطــرز المدروســة ،وهــذا يشــير إلــى وجــود تبايــن بيــن الطــرز
الوراثيــة بالنســبة للصفــة المدروســة إو�لــى جــودة لــب البــذرة والعوامــل المناخيــة والزراعيــة.
نالحــظ مــن الجــدول ( )4زيــادة نســبة البروتيــن فــي اللــب مقارنــة بالبــذرة بنســب مختلفــة حســب الطــرز الوراثيــة ،وتراوحــت نســبة الزيــادة
مــن  %21.50فــي حلــب 40إلــى  %43.12فــي حلــب ،124وهــذا يشــير إلــى مــدى التبايــن الو ارثــي بيــن الطــرز بالنســبة للصفــة
المدروســة .كانــت كميــة الزيــت أعلــى فــي البــذرة ولبهــا ونســبة زيادتهــا مقارنــة بالبروتيــن فــي البــذرة ولبهــا ونســبة زيادتهــا .إذ بلــغ متوســط
نســبة زيــادة الزيــت فــي اللــب مقارنــة بالبــذرة  ،%84.3بينمــا كان متوســط نســبة زيــادة البروتيــن  ،%30.97وربمــا يعــزى ذلــك فــي
األســاس لتخصيــص كميــة مــن البروتينــات فــي البــذور نحــو األليــاف الناميــة بــدالً مــن مكونــات البــذور (.)Campbell et al., 2016
 -4نسبة الرطوبة :%
يبين الجدول ( )4وجود فروق معنوية في صفة نسبة الرطوبة  %في البذور بين معظم طرز القطن المدروسة ،حيث وصل المتوسط
العام لهذه الصفة في الطرز المدروسة إلى ( ،)%7.98وأظهر حلب )%8.57( 40تفوقاً معنوياً على معظم الطرز المدروسة ،بينما
كان ( )%7.57في حلب 124وهو األقل نســبة بين الطرز المدروســة ،وهذا يشــير إلى التباعد الوراثي بين األصناف بالنســبة للصفة
المدروسة .وقد كان معامل االختالف متوسط (.)11.6%
يبيــن الجــدول ( )4وجــود فــروق قليلــة المعنويــة فــي صفــة نســبة الرطوبــة  %فــي اللــب بيــن معظــم طــرز القطــن المدروســة ،حيــث وصــل
المتوســط العــام لهــذه الصفــة فــي الطــرز المدروســة إلــى ( ،)%8.68وأظهــر حلــب )%9.31( 118تفوقـاً معنويـاً علــى جميــع الطــرز
المدروســة تقريبـاً ،بينمــا كان ( )%8.42فــي حلــب 124وهــو األقــل نســبة بيــن المدخــات المدروســة ،وهــذا يشــير إلــى التباعــد الو ارثــي
بيــن األصنــاف بالنســبة للصفــة المدروســة ،ودرجــة النضــج وظــروف التخزيــن وغيرهــا .وقــد كان معامــل االختــاف منخفضـاً (.)%5.8
نالحــظ مــن الجــدول ( )4زيــادة نســبة الرطوبــة فــي اللــب مقارنــة بالبــذرة بنســب مختلفــة حســب الطــرز الوراثيــة ،وتراوحــت نســبة الزيــادة مــن
 %1.003فــي حلــب 40إلــى  %3.81فــي حلــب ،118وهــذا يشــير إلــى مــدى التباعــد الو ارثــي بيــن األصنــاف بالنســبة للصفــة المدروســة.
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الجدول  .4نسبة الزيت والبروتين والرطوبة في بذور ولب الطرز المدروسة من القطن
نسبة الزيت %

نسبة الرطوبة %

نسبة البروتين %

نسبة الزيادة في
نسبة الزيادة في
في البذور في اللب
في البذور في اللب
اللب %
اللب%

في البذور في اللب

نسبة الزيادة في
اللب %

حلب 33/1

37.39c-e 19.42b-g

92.53

33.69a-h 26.4cde

27.61

8.39ab

8.71ab

3.81

حلب 118

40.53a 20.65a-d

96.27

34.63a-d 26.6cd

30.18

7.6ef

9.31a

1.22

حلب 90

38.62b-d 19.37c-h

99.38

34.67ab 25.43fg

36.33

8.33a-d

8.71ab

1.04

حلب 40

38.89bc 21.61a-c

79.96

34.47a-e 28.37a

21.50

8.57a

8.6a-d

1.003

حلب 124

36.47c-g 18.52 b-i

96.92

33.82a-g 23.63i

43.12

7.57e-i

8.42a-g

1.11

رقة 5

35.64d-h 21.67ab

64.46

27.67b

28.65

8.35a-c

8.71ab

1.04

دير الزور 22

39.48ab 21.75a

81.51

33.85a-f 26.79c

26.35

7.70e

8.66a-c

1.12

ساللة 106

35.48d-i 20.54a-e

72.73

32.47b-i 25.45f

27.58

7.65e-g

8.52a-e

1.11

ساللة رصافة

36.74c-f 20.51b-f

79.13

34.65a-c 24.79h

39.77

7.64e-h

8.48a-f

1.10

Means

20.45

37.69

84.30

26.12

34.21

30.97

7.98

8.68

1.08

%CV

3.3

1.6

-

3.6

0.9

-

11.6

5.8

-

1.236

1.653

-

0.40

1.776

-

0.45

1.565

-

LSD 5%

35.6a

 -5إنتاجية النبات (غ):
يبيــن الجــدول ( )5وجــود فــروق معنويــة فــي صفــة إنتاجيــة النبــات (غ) بيــن معظــم طــرز القطــن المدروســة ،إذ وصــل المتوســط
العــام لهــذه الصفــة فــي الطــرز المدروســة إلــى ( 85.77غ) ،وأظهــر حلــب 128.13( 118غ) تفوقـاً معنويـاً علــى جميــع الطــرز
المدروســة تقريباً ،بينما كان (72.53غ) في حلب  33/1وهو األقل إنتاجية بين الطرز المدروســة .ويعزى هذا االختالف لتأثير
التبايــن الو ارثــي بيــن طــرز القطــن المدروســة لهــذه الصفــة باإلضافــة لمشــاركة تأثيــر التبايــن البيئــي.
 -6معدل الحليج:
ُيعـ ّـد معـ ّـدل الحليــج صفــة مهمــة جــداً فــي محصــول القطــن الرتفــاع أو زيــادة وزن األليــاف ،وبالتالــي زيــادة قيمتــه النقديــة ،فــكل  1كــغ مــن
األليــاف تعــادل قيمتهــا  10كــغ مــن البــذور (عبــد العزيــز.)1997 ،
يبيــن الجــدول ( )5وجــود فــروق معنويــة فــي لصفــة معــدل الحلــج بيــن معظــم طــرز القطــن المدروســة ،حيــث وصــل المتوســط العــام
ّ
لهــذه الصفــة فــي الطــرز المدروســة إلــى ( ،)38.27وأظهــر ديــر الــزور )40.88( 22تفوقـاً معنويـاً علــى جميــع الطــرز المدروســة
تقريب ـاً ،بينمــا كانــت ( )%36.6فــي الســالة  106وهــو األقــل معــدالً للحليــج بيــن الطــرز المدروســة .ويعــزى ذلــك إلــى اختــاف
الطـ�رز الوراثيـ�ة المدروسـ�ة فـ�ي هـ�ذه الصفـ�ة ،وهـ�ذا يسـ�اير ( Osmanov, (1984أن تصافــي الحليــج ترتبــط بالصنــف أي وراثيــة
وتأثرهــا بالظــروف الخارجيــة محــدود.
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الجدول( )5إنتاجية النبات (غ) ومعدل الحليج  %في الطرز المدروسة من القطن
الطرز الوراثية

إنتاجية النبات (غ)

معدل الحلج %

حلب1-33

72.53fghi

37.11 defg

حلب118

128.13a

39.55b

حلب90

86.36bcd

36.65h

حلب40

76.9ef

38.81c

حلب 124

75.8efg

37.25d

رقة5

75.33efgh

37.22de

دير الزور22

91.23b

40.88a

ساللة 106

87.14bc

36.6hi

ساللة رصافة

84.45bcde

37.12 def

Means

85.77

38.27

%CV

6.5

3.9

LSD 5%

9.9

0.72

ثانياً :درجة التوريث والتقدم الوراثي في الصفات المدروسة:
 -1الزيت:
كانــت درجــة التوريــث عاليــة فــي صفــة نســبة الزيــت فــي البــذور ( )0.69مترافقــة مــع تقــدم و ارثــي نســبي منخفــض (،)%4.73
وهــذا يشــير إ لــى كميــة التبا يــن الورا ثــي العاليــة المســاهمة فــي التبا يــن المظهــري للصفــة .وهــذه النتا ئــج تســاير د را ســة
أن درجــة توريــث صفــة زيــت بــذرة القطــن %تراوحــت بيــن  ،0.66-0.42وبلغــت 0.52
( Kohel, (1980التــي توصلــت إلــى ّ
فــي أبحــاث ( .Kothari et al., (2015كانــت درجــة التوريــث عاليــة فــي صفــة نســبة الزيــت فــي اللــب ( )0.75مترافقــة مــع
تقــدم و ارثــي نســبي منخفــض ( ،)%2.47ويعــزى ذلــك إلــى ســيطرة التبايــن الو ارثــي علــى حســاب التبايــن البيئــي علــى هــذه الصفــة.
 -2البروتين:
أيضـاً كانــت درجــة التوريــث عاليــة فــي صفــة نســبة البروتيــن فــي البــذرة ( )0.72مترافقــة مــع تقــدم و ارثــي نســبي ( ،)%1.66ويعــزى
ذلــك إلــى ســيطرة التبايــن الو ارثــي مقارنــة بالتبايــن البيئــي علــى هــذه الصفــة .وكانــت درجــة التوريــث متوســطة فــي صفــة نســبة البروتيــن
فــي اللــب ( )0.5مترافقــة مــع تقــدم و ارثــي نســبي ( ،)%0.92ويعــزى ذلــك إلــى ســيطرة األثــر الو ارثــي علــى هــذه الصفــة وقلــة تأثيــر
األثــر البيئــي.
 -3إنتاجية النبات/غ:
كانــت درجــة التوريــث عاليــة فــي صفــة إنتاجيــة النبــات (غ) ( )0.92مترافقــة مــع تقــدم و ارثــي نســبي ( ،)%3.37ويعــزى ذلــك إلــى
ارتفــاع قيــم التبايــن الو ارثــي بالنســبة للتبايــن للمظهــري.
 -4معدل الحليج:
كا نــت درجــة التوريــث عاليــة فــي صفــة الحلــج ( )0.93مترافقــة مــع تقــدم ورا ثــي نســبي ( ،)%0.47وهــذا يتفــق
مــع( .Thombre et al., (1987حيــث ســجلوا أن صفــة تصافــي الحليــج تتأثــر باختــاف العوامــل الوراثيــة بصــورة أكبــر مــن
اختــاف الظــروف البيئيــة.
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الجدول  .6درجة التوريث والتقدم الوراثي في الصفات المدروسة من القطن
المؤشرات الوراثية

نسبة البروتين %

نسبة الزيت %

إنتاجية النبات (غ)

معدل الحليج %
0.93
0.47

في البذور

في اللب

في البذور

في اللب

درجة التوريث

0.69

0.754

0.72

0.5

0.92

نسبة التقدم الوراثي %

4.73

2.47

1.66

0.92

3.37

ثالثاً :معامل االرتباط:
ويعـ ّـد االنتخــاب مفيــد
إمكانيــة ســبر العالقــة بيــن الصفــات ،كمــا يحــدد الدرجــة التــي تربــط الصفــات مــع
يعطــي معامــل االرتبــاط
ّ
ّ
اإلنتاجيــةُ ،
اإلنتاجيــة المختلفــة مرتبطــة مــع بعضهــا بشــكل معنــوي (.)Singh et al., 1999
مكونــات المحصــول إذا كانــت الصفــات
ّ
علــى أســاس ّ
أن معامــل االرتبــاط مفيــد لتحديــد أدلــة االنتخــاب المناســبة لصفــات الطــرز الوراثيــة المدروســة .ويبيــن الجــدول ( )7نتائــج تحليــل
كمــا ّ
االرتبــاط لبعــض المؤشـرات الكيميائيــة واإلنتاجيــة للقطــن.
الجدول  .7يبين معامل االرتباط لبعض المؤشرات الكيميائية واإلنتاجية للطرز المدروسة من القطن
معدل الحليج إنتاجية القطن الرطوبة في اللب الرطوبة في البذور البروتين في اللب البروتين في البذور الزيت في اللب

الصفات المدروسة

-.011-

.174

.001

-.119-

-.164-

.359

-.081-

الزيت في البذور

.336

.041

*.440

.101

.175

.357

-

الزيت في اللب

.160

-.056-

.481

.345

.440

-

.342

.019

.447

.461

-

-.009-

-.160-

-.066-

-

.087

-.043-

-

*.437

-

*
*

*

*

البروتين في البذور
البروتين في اللب
الرطوبة في البذور
الرطوبة في اللب
إنتاجية القطن

*فرق معنوي عند مستوى٪ 5

الزيت في البذور:%
ٍ
ارتبطــت هــذه الصفــة بشــكل إيجابــي متوســط مــع صفــة البروتيــن فــي البــذور ( ،)r=0.359وبالتالــي يمكــن االنتخــاب لصفــة الزيــت
فــي البــذور مــن خــال االنتخــاب لصفــة البروتيــن فــي البــذور ،وبشــكل إيجابــي ضعيــف مــع الرطوبــة فــي اللــب (،)r=0.001
إو�نتاجيــة القطــن ( .)r=0.174وبشــكل ســلبي مــع الزيــت فــي اللــب ( ،)r=-0.081والبروتيــن فــي اللــب ( ،)r=-0.164والرطوبــة
فــي البــذور ( ،)r=-0.119ومعــدل الحليــج (.)r=-0.011
الزيت في اللب:%
ارتبطت هذه الصفة بشــكل إيجابي متوســط مع صفة البروتين في البذور ( ،)r=0.357ومعدل الحليج ( .)r=0.336وبشــكل إيجابي
ضعيف مع صفات البروتين في اللب ( ،)r=0.175والرطوبة في البذور ( ،)r=0.101إو�نتاجية القطن (.)r=0.041
البروتين في البذور:%
ارتبطــت هــذه الصفــة بشــكل إيجابــي متوســط مــع صفــة البروتيــن فــي اللــب (* ،)r=0.44وبشــكل إيجابــي معنــوي متوســط مــع نســبة
الرطوبــة فــي البــذرة ( ،)r=0.345والرطوبــة فــي اللــب (* ،)r=0.481وبالتالــي يمكــن االنتخــاب لصفــة البروتيــن فــي البــذور مــن خــال
االنتخــاب لصفــة الرطوبــة فــي البــذرة لوجــود ارتبــاط إيجابــي معنــوي بينهــم .كمــا ارتبطــت وبشــكل إيجابــي ضعيــف مــع معــدل الحليــج
( ، )r=0.16وبشــكل ســلبي مــع إنتاجيــة القطــن (.)r=-0.056
البروتين في اللب:%
لوحــظ ارتبــاط إيجابــي متوســط ومعنــوي بيــن هــذه الصفــة مــع صفــة الرطوبــة فــي البــذرة (* ،)r=0.461والرطوبــة فــي اللــب (*،)r=44
إو�يجابــي متوســط مــع معــدل الحليــج ( .)r=0.342وبالتالــي يمكــن االنتخــاب لصفــة البروتيــن فــي اللــب مــن خــال االنتخــاب لصفــة
الرطوبــة فــي اللــب والبــذرة لوجــود ارتبــاط إيجابــي معنــوي بينهــم.
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الرطوبة في البذرة:%
ارتبطت هذه الصفة بشكل سلبي مع صفة الرطوبة في اللب ( ،)r=-0.066إو�نتاجية القطن ( ،)r=-16ومعدل الحليج (.)r=-0.009
الرطوبة في اللب:%
ارتبطت هذه الصفة بشكل إيجابي ضعيف مع صفة معدل الحليج ( ،)r=0.087وسلبي مع إنتاجية القطن (.)r=-0.043
إنتاجية القطن (غ):
ارتبطــت هــذه الصفــة إيجابيـاً معنويـاً ومتوســطاً مــع صفــة معــدل الحليــج ( .)*r=0.437وبالتالــي يمكــن االنتخــاب لصفــة إنتاجيــة القطن ـ مــن
خــال االنتخــاب لصفــة معــدل الحليــج لوجــود ارتبــاط إيجابــي بينهــم وهــذا يتفــق مــع (.Meredith and Wells, (1989
أيضاً يمكن االنتخاب لمؤشر معدل الحليج %من خالل االنتخاب لصفات عديدة منها :إنتاجية النبات لوجود ارتباط إيجابي بينهم وهذا
يتفق مع ( Hussain et al., (1999حيث سجلوا ارتباط إيجابي معنوي بين معدل الحليج ،وصفة وزن الجوزة ،إو�نتاجية النبات/غ.
رابعاً :التحليل العنقودي:
يفيــد تحديــد درجــة الق اربــة الوراثيــة بيــن األصنــاف واألنـواع فــي ب ارمــج تربيــة النبــات ،مــن خــال تقليــل عــدد المدخــات المســتخدمة فــي
التهجيــن ،واالعتمــاد علــى اآلبــاء المتباعــدة وراثي ـاُ ،والتــي تؤمــن الحصــول علــى قاعــدة وراثيــة كبي ـرة (.)Thanh et al., 2006

الشكل  .1التحليل العنقودي لطرز القطن المدروسة بناء على متوسطات الصفات ودراسة التشابهSimiliraly
(حلب ،)1(133حلب ،)2(118حلب ،)3(90حلب ،)4(40حلب ،)5(124رقة ،)6(5دير الزور ،)7(22ساللة،)8(106الرصافة ())9

أظهــرت نتائــج التحليــل العنقــودي مــن خــال مخطــط العناقيــد (الشــكل  ،)1وجــود ثالثــة عناقيــد (مجموعــات) متميـزة ،المجموعــة األولــى
تضــم ثالثــة طــرز وراثيــة هــي حلــب ،133وحلــب  ،90والســالة  ،106أمــا المجموعــة الثانيــة فتضــم حلــب 40ورقــة ،5فــي حيــن
المجموعــة الثالثــة فتضــم حلــب  118وســالة رصافــة .وهــذا التنــوع الو ارثــي الكبيــر بيــن الطــرز المدروســة يعتبــر األســاس ألي عمليــة
إمكانيــة اســتخدام المورثــات المنتميــة إلــى مجموعــات مختلفــة للتهجيــن مــن أجــل الحصــول علــى قــوة الهجيــن عاليــة.
انتخابيــة الحقــة ،إو�لــى
ّ
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االستنتاجات:
 -1اختالف الطرز الوراثية معنوياً عند مستوى  %5للصفات جميعاً باستثناء نسبة البروتين والرطوبة في لب بذور القطن.
 -2تفــوق حلــب 40بصفــات البروتيــن فــي البــذور ( )%28.37والرطوبــة فــي البــذور ( ،)%8.57ورقــة 5بصفــات الزيــت فــي البــذور
( ،)%21.67والبروتيــن فــي اللــب ( ،)%35.6وحلــب  118بصفــات نســبة الزيــت فــي اللــب ( ،)%40.53والرطوبــة فــي اللــب
( ،)%9.31إو�نتاجيــة النبــات الواحــد (غ) ( .)128.13أمــا درجــات التوريــث فتراوحــت مــن (.)0.75 -0.5
 -3زيــادة نســبة الزيــت والبروتيــن فــي اللــب مقارن ـةً بالبــذور ،حيــث وصلــت نســبة الزيــادة بصفــة الزيــت مــن  64.46%فــي الصنــف
رقــة 5إلــى  %99.38فــي حلــب ،90وفــي صفــة البروتيــن كانــت نســبة الزيــادة مــن  %21.50فــي حلــب 40إلــى  %43.12فــي
الصنــف حلــب.124
 -4كانــت كميــة الزيــت أعلــى مــن البروتيــن فــي البــذرة ولبهــا ونســبة زيادتهــا ،حيــث بلــغ متوســط نســبة زيــادة الزيــت والبروتيــن فــي اللــب
مقارنـةً بالبــذرة (  -%30.97 %84.3علــى التوالــي).
ـوي ،وخاصــة معــدل الحليــج
 -5تــم التوصــل لمجموعــة مــن األدلــة االنتخابيــة الرتبــاط بعــض الصفــات مــع بعضهــا بشــكل إيجابـ ٍـي ومعنـ ٍ
مــع إنتاجيــة القطــن (.)0.437
 -6فــرز التحليــل العنقــودي الطــرز المدروســة إلــى عــدد كبيــر مــن العناقيــد الصغيـرة ،وهــذا يشــير إلــى التنــوع الو ارثــي الكبيــر بيــن الطــرز
الوراثيــة المدروســة.
التوصيات:
إمكانيــة اســتخدام االصنــاف حلــب 40والرقــة 5وحلــب 118فــي ب ارمــج التربيــة الالحقــة ،لتميزهــا باإلنتاجيــة العاليــة ،والتركيــب الكيميائــي
الجيــد للبــذور واللــب ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التباعــد الو ارثــي الــذي ّبينــه التحليــل العنقــودي لهــذه الطــرز.
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Abstract
Nine Syrian cotton genotypes i.e. Aleppo 33/1, Aleppo 118, Aleppo 90, Aleppo 40,
Aleppo 124 Rakka5, Deir Al-Zour 22, Line 106 and Rusafa, were used for statistical and genetic analysis for productivity and some chemical indicators of seeds:
Lint percentage%, cotton weight per plant/g, percent of oil in seeds and pulp, percent of protein in seeds and pulp, percent of humidity in seeds and pulp, to explore
the potentiality of the genotypes in the studied region, and to establish a program
for the production of cotton and seeds, also to determine the selective indecies to be
used to improve cotton productivity and seed components, using randomized complete block design with three replications. The experiment was conducted in Salhab
village, Al-Ghab region, Hama governorate, Syria, during 2015 season. Analysis
of variance indicated that the genotypes differ significantly at 5% for all studied
characters, except for percentages of protein and moisture of cotton seeds core.
This revealed large differences between genotypes in all traits. The genotypes i.e.
Aleppo 40, Raqqa 5 and Aleppo 118 surpassed significantly the other genotype in
all studied traits, and had high heritability values. Allepo40 gave the highest percentage of protein in seeds (28.37%), and moisture in seeds (8.57%), while Rakka5
resulted the highest oil and core protein percentages in seeds (21.67%, and 35,6%),
respectively, but, Allepo118 had the highest oil percentage of seeds core (40.53%),
pulp moisture (9.31%) and plant productivity (128.13 g). The heritability values for
all studied characters ranged from 0.5 to 0.75. An increase in the percentage of oil
and protein in the pulp compared to the seeds was noticed. The increment percentage in oil was 64.46% in Raqqa5 to 99.38% in Aleppo90, but the increase percentage in protein was 21.50% in Aleppo40 to 43.12% in Allepo124, this indicates the
genetic variability between genotypes in the studied traits. The oil percentage was
higher than protein in the seeds and pulp, also the percentage of increase for both.
The average increase in oil and protein in the pulp and seed were (84.3% 30.97%,
respectively). Some selection indices were detected depending on the positive significant correlation of some traits, especially lint percentage with cotton productivity (r2=0.437*). The cluster analysis showed a significant genetic diversity between
the studied genotypes, this led to a fruitful hybridization in order to obtain high
hybrid vigor.
Keywords: Cotton, Heritability, Genetic advance, Correlation coefficient.
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