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الملخص

ُأجريــت التجربــة فــي محطــة بحــوث تــل حديــا بحلــب التابعــة للهيئــة العامــة للبحــوث العلمّيــة الزراعّيــة بســورّية، 
وذلــك خــال الموســمين الزراعييــن 2011 و2012، باســتخدام ســبعة طــرز وراثّيــة مــن القطــن، التــي تــّم إجــراء 
التهجيــن التبادلــي الكامــل عليهــا، بهــدف دراســة المقــدرة علــى التوافــق )العاّمــة والخاّصــة(، ودرجــة التوريــث لبعــض 
الصفــات اإلنتاجّيــة )عــدد األفــرع الثمرّيــة وعــدد الجــوز الفعلــي وغّلــة القطــن المحبــوب(. أشــارت دراســة تأثيــرات 
المقــدرة العاّمــة علــى التوافــق إلــى امتــاك الطــراز الوراثــي األبــوي Cherpan 432 مقــدرًة عاّمــًة عاليــة المعنوّيــة 
لصفتــي عــدد الجــوز الفعلــي، وعــدد األفــرع الثمرّيــة، وكذلــك الطرازيــن الوراثييــن حلــب 118 وديــر الــزور22 
لصفــة غلّــة القطــن المحبــوب، وهــذه إشــارٌة واضحــٌة إلــى أّن هــذه الّطــرز تمتلــك العــدد األكبــر مــن الموّرثــات 
ذات األثــر التراكمــي والتــي تلعــب دورًا هاّمــًا فــي توريــث الصفــات المدروســة. كمــا أظهــرت تقديــرات المقــدرة 
الخاصــة علــى التوافــق قيمــًا مرغوبــة وعاليــة المعنوّيــة فــي العديــد مــن الهجــن الناتجــة عــن أبويــن عاليــي المقــدرة 
العاّمــة والتفاعــل الوراثــي لديهــا مــن النــوع )تراكمــي × تراكمــي(، ممــا يشــير إلــى امتــاك هــذه الهجــن المورثــات 
ذات األثــر التراكمــي. كمــا دّلــت قيــم درجــة التوريــث العامــة المرتفعــة إلــى أهمّيــة التبايــن الوراثــي فــي توريــث كلِّ 
الصفات المدروســة، في حين كانت قيم درجة التوريث الخاّصة منخفضًة، مشــيرة إلى أهمّية الموّرثات الســائدة 

والمتفّوقــة فــي توريثهــا، واعتمــاد التهجيــن كطريقــة لتحســينها.
الكلمات المفتاحية: القطن، الصفات اإلنتاجّية، المقدرة على التوافق، درجة التوريث.

المقدمة:

زاد اإلهتمــام بزراعــة محاصيــل األليــاف وتطويرهــا فــي المناطــق المنتجــة لهــا نظــرًا لاســتخدامات المتنوعــة لألليــاف النباتيــة، ويحتــّل 
ــة االقتصادّيــة والمســاحات المزروعــة، كمــا ُيعــّد مــن أهــّم المــواد  ــًا بيــن تلــك المحاصيــل مــن حيــث األهمّي القطــن المرتبــة األولــى عالمّي

.)Elsaeidy et al., 2003( الخــاّم للصناعــات المختلفــة
ُتشــّكل األليــاف حوالــي 35 % مــن وزن القطــن المحبــوب، وتســتعمل فــي صناعــة الغــزل والنســيج والمفروشــات وصناعــة الــورق، وُتشــّكل 
البــذور 65 % مــن وزنــه )Jonathan et al., 2003(، وُيســتخَرج منهــا الزيــت الــذي تتــراوح نســبته فــي البــذور )18-26%(، كمــا 
ُتســتخدم الكســبة الناتجــة مــن البــذور بعــد اســتخاص الزيــت منهــا فــي عائــق الحيوانــات الحتوائهــا علــى نســبٍة عاليــة مــن البروتيــن 
)Anonymous, 2012( والتــي تتــراوح بيــن )32-36%( )شــاكر، 1999(. وُيعــّد مصــدرًا هاّمــًا إلنتــاج العســل حيــث تبلــغ نســبة 

الســائل الحلــو 400 كغ/هكتــار مرويــًا و100 كغ/هكتــار بعــًا )عبــد العزيــز، 1995(.
يحتــّل القطــن مكانــًة متمّيــزًة فــي الزراعــة الســورّية وُيعــّد مــن أهــّم المحاصيــل االســتراتيجية نظــرًا ألهمّيتــه االقتصادّيــة واالجتماعّيــة، وتأتــي 
أهمّيتــه االقتصادّيــة بعــد القمــح )معــا وحربــا، 2005(، فهــو يؤّمــن جــزءًا مــن العملــة الصعبــة ويشــّغل معامــل الغــزل والنســيج إضافــًة 

ألهمّيتــه الغذائّيــة والصناعّيــة، كمــا يؤّمــن دخــًا لشــريحٍة واســعة مــن الســكان الذيــن يعملــون بزراعتــه وانتاجــه وتســويقه.
ُتشــّكل المســاحة المزروعــة فــي ســورية )20-22%( مــن األراضــي المزروعــة المرويــة، وقــد تطــّورت زراعــة هــذا المحصــول وانتاجــه 
تطــورًا كبيــرًا، حيــث زاد المــردود فــي وحــدة المســاحة مــن 1625 كغ/هكتــار فــي عــام 1970 إلــى حوالــي 4000 كغ/هكتــار خــال 
العقديــن الماضييــن نتيجــًة للدعــم الحكومــي المقــّدم للمراكــز البحثيــة المتخصصــة -التــي اتبعــت طرائــق التربيــة المختلفــة- وتأميــن 
مســتلزمات االنتــاج ممــا جعــل ســورّية تتبــّوأ ولعقــود مضــت المرتبــة الثانيــة عالميــًا مــن حيــث مــردود وحــدة المســاحة. والجــدول التالــي يبّيــن 

المســاحات المزروعــة وغّلــة القطــن خــال الفتــرة الواقعــة بيــن 2004- 2013 )وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي، 2013(. 



درباس -  المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)3(: 113-124. أيلول/سبتمبر 2018

Dirbas  -  Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 113- 124. September 2018

114

الجدول 1. مساحة وغلة القطن وتطورها خالل الفترة )2013-2004)

الغلّة)كغ/هكتار(المساحة )هكتار(العام

20042341814395

20052377684298

20062156403180

20071927903691

20081764493955

20091637123983

20101724142740

20111751473835

20121681453525

2013623392713

إّن اســتنباط األصنــاف الجديــدة هــو أهــّم إنجــازات أبحــاث التربيــة، وُيعــّد التهجيــن مــن أهــّم الطــرق المّتبعــة فــي المراكــز البحثيــة، وُيقصــد 
بــه الجمــع بيــن تراكيــب وراثّيــة مختلفــة الصفــات والخصائــص بشــكٍل يؤّمــن الحصــول علــى كافــة التراكيــب الوراثّيــة الممكنــة، كمــا وُيعــّد 
مــن أهــّم الطرائــق المســتخدمة للمقارنــة بيــن أداء التراكيــب الوراثّيــة المختلفــة وتقديــر المؤشــرات الوراثّيــة ســواء كان بيــن ســاالت نقيــة 

أم بيــن أصنــاف تجارّيــة ذاتّيــة التلقيــح )صبــوح وآخــرون، 2009(. 
ُتعــّد طريقــة القــدرة علــى التوافــق أكثــر طــرق التحليــل التبادلــي انتشــارًا والتــي باســتخدامها يمكــن تقييــم الخصائــص الوراثّيــة للطــرز األبويــة 
والهجــن الناتجــة عنهــا. وقــد عــزا )Baloch et al., )2010 تغّيــرات المقــدرة الخاّصــة SCA لفعــل الجينــات غيــر التراكميــة أّمــا المقــدرة 
العاّمــة GCA لفعــل الجينــات التراكمّيــة. والمقــدرة العاّمــة علــى التوافــق تعنــي مقــدرة الطــرز الوراثّيــة علــى إعطــاء هجــن مختلفــة الجــودة 
إذا أدخلــت فــي تهجينــات مختلفــة، أّمــا المقــدرة الخاّصــة علــى التوافــق فتعنــي مقــدرة تركيــب وراثــي معيــن علــى خلــط تركيبــه الوراثــي مــع 

تركيــب وراثــي آخــر بحيــث يعطــي أفضــل تركيبــة هجينــة لتكويــن الهجــن الفرديــة )غــزال وآخــرون، 1998( .
بينمــا تشــير درجــة التوريــث إلــى قــدرة نبــات مــا علــى توريــث صفاتــه إلــى نســله )حســن، 1991(، وقــد ُنفّــذت العديــد مــن األبحــاث فــي هــذا 
 SCA تأثيــرات المقــدرة علــى التوافــق فــي تهجيــن تبادلــي 4×4 فــي القطــن وتــّم تحليــل قيــم Bhutto et al., )2001( الصــدد، إذ درس
 CRIS-121  والتباينــات العائــدة لهمــا بالنســبة لصفــة عــدد الجوزات/النبــات، غلــة القطــن المحبــوب. فقــد وجــدوا أّن اآلبــاء GCAو
 121CRIS- جــاءت فــي المراتــب الثاثــة األولــى بالنســبة للصفــات المدروســة. ومــن بيــن الهجــن جــاء CRIS-129و CRIS-168
CRIS × 168- فــي الترتيــب األول، وجــاءت بعدهــا CRIS-129 × CRIS 85  و × CRIS-85 153  CRIS-فــي الترتيــب 

الثالــث وذلــك بالنســبة للغلّــة وعــدد الجــوزات. 
ُأجريــت دراســة وراثّيــة لبعــض الصفــات الهاّمــة مــن قبــل )Kumboh et al., )2008 حيــث تــّم إدخــال أربعــة آبــاء فــي برنامــج تهجيــن 
تبادلــي، وأشــارت النتائــج إلــى امتــاك الطــراز FH-901 قيمــًا عاليــًة بالنســبة للمقــدرة العاّمــة علــى التوافــق GCA عاليــة لصفتــي عــدد 
 SCA وعنــد تقديــر ،CIM-506 عاليــة لصفتــي عــدد األفــرع الثمريــة فــي األب GCA الجــوزات وغّلــة القطــن المحبــوب، بينمــا كانــت
للهجــن الناتجــة أظهــر الهجيــن أعلــى قيمــة )CIM-506 × CIM-944( لصفتــي عــدد األفــرع الثمريــة وعــدد الجوزات/النبــات، 

أّما الهجين )CIM-506 × CIM-944( فقد امتلك قيمًا عاليًة لتأثيرات SCA وذلك لصفة غّلة القطن المحبوب. 
اســتعمل البياتــي، )2005( طريقــة التهجيــن نصــف التبادلــي بيــن ســتة أصنــاف مــن القطــن لدراســة المقــدرة علــى التوافــق ودرجــة التوريــث 
لصفتــي غلّــة القطــن المحبــوب وعــدد الجــوز، فقــد اختلفــت التراكيــب الوراثّيــة معنوّيــًا لغالبيــة الصفــات وتباينــت األصنــاف الســتة فــي 
مقدرتهــا العاّمــة للصفــات المختلفــة، وكانــت مكّونــات تبايــن المقــدرة الخاّصــة أكبــر فــي قيمتهــا مــن مكّونــات تبايــن المقــدرة العاّمــة علــى 

التوافــق لجميــع الصفــات. 
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ــة مكّونــات التباينــات العائــدة للمقدرتيــن العاّمــة  كمــا أظهــرت نتائــج تحليــل التهجيــن التبادلــي لــدى داؤد ومحمــد علــي، )2012( معنوّي
والخاّصــة علــى التوافــق لصفــات عــدد األفــرع الثمرّيــة وعــدد الجــوز الفعلــي وغلّــة القطــن المحبــوب، فقــد تمّيــز الصنــف حلــب 90 
بتأثيــرات معنوّيــة مرغوبــة للمقــدرة العاّمــة كمــا امتلكــت الهجــن )ســبيرو8886 × كوكــر5114( و)ســبيرو8886 × دلتابايــن5409( 

و)كوكــر5114 × ديــر22( تأثيــرات معنوّيــة مرغوبــة للمقــدرة الخاّصــة ألكبــر عــدد مــن الصفــات.
وقــد أشــار)Cheatham et al., )2003 إلــى ظهــور تباينــات معنوّيــة للمقــدرة العاّمــة والخاّصــة لصفــات: عــدد األفــرع الثمرّيــة، عــدد 
الجــوز وغّلــة القطــن المحبــوب، وكان التبايــن العائــد للمقــدرة العامــة أعلــى مــن التبايــن العائــد للمقــدرة الخاّصــة وبالتالــي فــإّن للموّرثــات 

غيــر التراكمّيــة )الســائدة والمتفوقــة( الــدور األكبــر فــي توريــث هــذه الصفــات. 
قــّدرت حديــد، )2007( درجــة التوريــث العاّمــة والتــي بلغــت 90% لصفــة عــدد األفــرع الثمريــة، كمــا كانــت قيــم درجــة التوريــث الخاصــة 
عالية لكل من صفة عدد األفرع الثمرية 67% وعدد الجوز/النبات 70%، مشيرة إلى دور المورثات التراكمية في توريث الصفات المدروسة.

أشار )Desalegn et al., )2009 إلى أّن التباين الوراثي كان عاليًا مقارنًة بالتباين البيئي لصفة عدد األفرع الثمرّية والعكس لبقية 
الصفــات، وتراوحــت قيمــة درجــة التوريــث العامــة بيــن 24.0% لصفــة غلــة القطــن المحبــوب و71.1% لصفــة عــدد األفــرع الثمريــة.

ونتيجــًة للبحــث الــذي نفّــذه الجبــوري وداؤد، )2012( بــدا األثــر المتســاوي للتبايــن البيئــي والوراثــي فــي توريــث صفتــي غلّــة القطــن 
المحبــوب وعــدد الجــوزات حيــث كانــت درجــة التوريــث العامــة متوســطة )44%( و)59%( علــى التوالــي. 

يهدف البحث إلى: 
1- دراســة آليــة توريــث الصفــات وتحديــد أفضــل تركيــب هجينــي لــكلِّ صفــة ليســتفاد منهــا مســتقبًا فــي برامــج التربيــة مــن خــال دراســة 

القــدرة العامــة والخاّصــة علــى التوافــق. 
2- تحديد طريقة التربية المناسبة لتحسين كلِّ صفة من خال تقدير درجة التوريث.

مواد البحث وطرائقه:

ُأجريــت التجربــة فــي محطــة بحــوث تــل حديــا التابعــة إلدارة بحــوث القطــن بحلــب فــي ســورية، وذلــك خــال الموســمين الزراعييــن 2011 
و2012. ونفــذت العمليــات الزراعيــة حســب توصيــات وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي الخاصــة بهــذا المحصــول فــي محافظــة حلــب.

المادة النباتية: 
تضمنت الدراسة سبعة طرز وراثية من القطن ثاثة منها محلية:

 ،)P5( NIAB78 - 5 ،)P4( Cherpan432 -4 :وأربعة مدخلة ،)P3( 22 3- دير الزور .)P2( 52- رقة .)P1( 118 1- حلب
P7( Coker139 -7 ،)p6( G73 -6( تــّم الحصــول عليهــا مــن دائــرة األصــول الوراثّيــة، قســم التربيــة، إدارة بحــوث القطــن، الهيئــة 

العامــة للبحــوث العلمّيــة الزراعّيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورّية.
ُزرعــت اآلبــاء فــي الموســم الزراعــي األول بتاريــخ 2011/5/10 علــى خطــوط بمعــدل خطيــن لــكّل أب، طــول الخــط 5 م، المســافة 
الفاصلــة بيــن الخطــوط 1 م، والمســافة بيــن النباتــات فــي الخــط الواحــد 75 ســم. تــم إجــراء كافــة التهجينــات الممكنــة بيــن هــذه الطــرز 

بطريقــة التهجيــن التبادلــي التــام وبذلــك تــم الحصــول علــى اثنتــان وأربعــون مجموعــة هجينــة.
 x= n )n-1(; x =7*6=42  

x: عدد المجموعات الهجينة
n: عدد الطرز األبوية

أّمــا فــي الموســم الزراعــي الثانــي فقــد ُزرعــت الطــرز األبوّيــة وبــذار F0 )البــذار الهجيــن( الــذي تــّم الحصــول عليــه مــن الموســم الســابق 
لــكّل المجموعــات الهجينــة للحصــول علــى نباتــات الجيــل األول F1 وذلــك بتاريــخ 2012/5/8 وبثاثــة مكــررات وفــق تصميــم القطاعــات 
العشــوائية الكاملــة وعلــى خطــوط طــول الخــط 5 م، والمســافة بيــن الخــط واآلخــر 75 ســم، وبيــن النبــات واآلخــر 25 ســم ضمــن الخــط. 

وقــد تــم توصيــف الطــرز األبويــة ونباتــات الجيــل األول واســتخدم فــي هــذا البحــث ثاثــة صفــات هــي: 
1. عدد األفرع الثمرية: أحصي عدد األفرع الثمرية لكّل نبات.

2. عدد الجوز الفعلي /النبات: تم عد الجوزات التي حصل منها على قطن محبوب.
3. غلة القطن المحبوب )غ(: وزن القطن المحبوب المقطوف من الجوزات الناضجة والمتفتحة لكّل نبات على حدة.

التحليل اإلحصائي: 

.)Genstat 12( ُأجري التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج
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التحليل الوراثي:
اســُتخدمت الطريقــة الثالثــة )الهجــن والهجــن العكســّية( والنمــوذج الرياضــي I لدراســة تحليــل التبايــن للمقــدرة علــى التوافــق التــي وضعهــا 

: Griffing, )1956(

حيث:     
Pijk = الطراز المظهرّية لألفراد                  m = المتوسط العام لألفراد 

i المقدرة العاّمة على التوافق لألب =  Gi 
j  المقدرة العاّمة على التوافق لألب =  Gj 

Sij = sij = sji حيث j واألب i المقدرة الخاّصة على التوافق للهجين بين األب
rij= تأثير الطراز الوراثي العكسي ) تأثير األم (

b عدد المكّررات
eijk = الخطأ التجريبي

Me = متوسط مربعات الخطأ التجريبي 
GCA (Sg) مجموع المرّبعات العائدة للمقدرة العاّمة على التوافق 

SCA (Ss) مجموع المرّبعات العائدة للمقدرة الخاّصة على التوافق 
نقــوم بحســاب متوســط المكــررات الثاثــة مــن كّل معاملــة، ثــم نقــوم بتقديــر مجمــوع المرّبعــات العائــدة للمقــدرة العاّمــة علــى التوافــق 

.) s.s. SCA) والمقــدرة الخاّصــة علــى التوافــق )  s.s. GCA)
تقدير مؤثرات المقدرة على التوافق:

- i مؤثرات المقدرة العاّمة على التوافق لألب (Gi) 
- ij مؤثرات المقدرة الخاّصة على التوافق للهجن (Sij) 

مجموع المربعات العائدة للمقدرة العاّمة على التوافق 

 X 2 …2  
[ Σ i (Xi . + X. i)

2 -
1

(Sg) = P(P-2)2(p-2)
مجموع المربعات العائدة للمقدرة الخاّصة على التوافق 

X 2 . . 
Σ i (xi. + x.i )

2 +
1

Σi Σj(Xij+Xji)
2 - 

1
Ss= (p-1) (p-2)2(p-2)2
أما تقديرات مؤثرات المقدرة العامة )gi( والخاصة (Sij) على التوافق وrij فتحسب من المعادالت التالية:

2 X . . (p (x i .+ x . i)   -
1

gi = 2p(p-2)

X . .
+

(xi. + x.i + xj. + x.j )-
(x ij. + x ji)Sij  = (p-1)(p-2)2(p-2)2

(x ij. -  x ji)
1rij  = 2

Pijk = m + Gi + Gj + Sij +rij + eijk/b



درباس -  المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)3(: 113-124. أيلول/سبتمبر 2018

Dirbas  -  Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 113- 124. September 2018

117

p: عدد اآلباء
i المجموع العائد للمنظومة األبوية : (Xi.)
j المجموع العائد للمنظومة األبوية : (Xj.)

 (..X) : المجموع العام لألفراد.        (Xij): متوسط األفراد ij في جدول التهجين التكراري المتبادل. 
ُيحسب الخطأ المعياري لمؤثرات المقدرة على التوافق بأخذ الجذر التربيعي للتباينات:

تقارن قيم المقدرة الخاّصة والعاّمة على التوافق مع الصفر باختبار t للمعنوّية عند درجة حرية الخطأ

t(gi) = (gi-0)/SEgi

t(Sij) = (sij – 0)/SEsij

GCA var / SCA var = [(Mg-M′e)/p+2] / (Ms-M′e)

.Warner, )1952( أما درجة التوريث بالعامة والخاصة فقدرت حسب المعادالت التي وضعها
h2(bs) = VG / Vph

حيث: h2(bs)  : درجة التوريث العامة
  Vph ،VG: التباين الوراثي، والتباين المظهري )الكلي(.

h2(ns) = VA / Vph
حيث: h2(ns) : درجة التوريث الخاصة.

   VA: التباين العائد للفعل التراكمي للمورثات.

النتائج والمناقشة:

أواًل: المتوسطات: 
لوحظــت فروقــًا معنوّيــة بيــن التراكيــب الوراثيــة المدروســة للصفــات الثاثــة حيــث كانــت قيــم  LSR عاليــة المعنوّيــة عنــد مســتوى معنوّيــة 

.)P<0.001(

1. عدد األفرع الثمرية: 
ــز األب P5 بأقــل عــدد  ــز األب P7 بأكبــر عــدد لألفــرع الثمريــة بلــغ )16(، تــاه الطــراز األبــوي P4 )15.9( بينمــا تمّي لقــد تمّي
 )P7XP4( لــدى الهجيــن )13.7(، ونتيجــة لهــذه االختافــات فقــد ظهــرت اختافــات بيــن الهجــن تراوحــت بيــن أعلــى قيمــة )19.6(

وأدنــى قيمــة )12.8( لــدى الهجيــن )P1XP7( )الجــدول 2(.

2. عدد الجوز الفعلي: 
تشــير النتائــج المدرجــة فــي الجــدول )2( إلــى امتــاك الطــراز األبــوي P2 أكبــر عــدد مــن الجــوزات )36.4( يليــه الطــراز األبــوي 
P1 )31.5( فــي حيــن امتلــك الطــراز األبــوي P6  أقــل عــدد مــن الجــوز )21.5(. انعكســت االختافــات الوراثيــة بيــن اآلبــاء علــى 
الهجــن حيــث تميــز الهجيــن )P1 X P3(  بأعلــى قيمــة لعــدد الجــوز الفعلــي والتــي بلغــت )27( بينمــا الهجيــن )P5 X P1( بأقــل 

قيمــة لعــدد الجــوز الفعلــي )11.6(.

3. غلة القطن المحبوب )غ(: 
تمّيــز الطــراز األبــوي P4 بأعلــى قيمــة لغلّــة القطــن المحبــوب حيــث بلغــت )150.8(غ، يليــه الطــراز P2 )136.7(غ، بينمــا 
امتلــك األب P7 )87.7( غ أدنــى قيمــة لغلــة القطــن المحبــوب. أمــا بالنســبة للهجــن فقــد ســجل الهجيــن )P5 X P1( أعلــى قيمــة 

)158.3(غ لغلــة القطــن المحبــوب، بينمــا ســّجلت أدنــى قيمــة )62.5(غ لــدى الهجيــن )P5 X P7( )الجــدول 2(. 
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(F1(الجدول 2. متوسطات الصفات لآلباء وهجنها التبادلية في الجيل األول

غلة القطن المحبوب )غ(عدد الجوز الفعليعدد األفرع الثمريةالتراكيب الوراثية
P114.831.5125.9
P215.636.4136.7
P315.223.1107.2
P415.926.6150.8
P513.722.3128.9
P615.621.595.2
P716.022.387.7

P1 X P213.817.486.3
P1 X P316.427.0116.5
P1 X P418.225.3135.8
P1 X P515.822.2124.3
P1 X P614.616.899.9
P1 X P712.822.0110.6
P2 X P114.616.8107.9
P2 X P316.025.0108.6
P2 X P418.822.895.2
P2 X P513.817.8116.6
P2 X P613.815.896.1
P2 X P717.319.497.8
P3 X P115.215.9128.7
P3 X P214.821.2104.7
P3 X P415.018.9117.6
P3 X P515.217.8109.2
P3 X P614.915.8109.3
P3 X P715.721.698.1
P4 X P117.414.6102.6
P4 X P216.019.270.5
P4 X P316.017.3115.3
P4 X P514.817.070.8
P4 X P614.622.6101.2
P4 X P716.919.2126.7

P5 X P113.011.6158.3

P5 X P214.218.286.3

P5 X P314.814.0144.8

P5 X P415.223.4100.3
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P5 X P615.616.7107.5
P5 X P715.217.462.5
P6 X P114.619.291.6
P6 X P214.813.491.9
P6 X P317.021.289.3
P6 X P414.020.2128.7
P6 X P515.824.886.1
P6 X P714.815.490.8
P7 X P115.217.4118.9
P7 X P215.821.2107.2
P7 X P314.212.2108.2
P7 X P419.626.093.3
P7 X P516.420.288.6
P7 X P615.421.882.7

LSR1.304***5.835***13.148***

ثانيًا: التحليل الوراثي:

1. المقدرة على التوافق:

1-1. عدد األفرع الثمرّية:
إّن الطــراز P4 هــو أفضــل الطــرز األبوّيــة حيــث كانــت تأثيــرات المقــدرة العاّمــة لديــه موجبــة وعاليــة المعنوّيــة )**1.13( يليــه 
الطــراز األبــوي P7 )**0.41(، ممــا يشــير إلــى أّن هذيــن الطرازيــن يمتلــكان العــدد األكبــر مــن الموّرثــات ذات األثــر التجميعــي 
التــي تســاهم فــي زيــادة عــدد األفــرع الثمرّيــة لذلــك يمكــن اســتخدامهما فــي برامــج التربيــة لتحســين هــذه الصفــة، فــي حيــن كانــت قيــم 
 P3 و P2 ســالبة وعاليــة المعنوّيــة وغيــر معنوّيــة للطرازيــن األبوييــن P6 و P5 و P1 تأثيــرات القــدرة العامــة للطــرز األبويــة
وبالتالــي فــإّن هــذه الطــرز تحتــوي العــدد األكبــر مــن الموّرثــات الســائدة وربمــا المتفّوقــة المســؤولة عــن قلّــة عــدد األفــرع الثمرّيــة، لذلــك 

ســتميل إلــى توريــث هــذه الصفــة للهجــن التــي تدخــل فــي تركيبهــا. 
أّما بالنسبة لتأثيرات المقدرة الخاّصة، فقد امتلكت اثنتا عشر مجموعة هجينة  قيمًا موجبة وعالية المعنوية توّزعت كالتالي: 

مجموعــة واحــدة )P4xP7( )**2.62( ناتجــة عــن أبويــن عاليــي المقــدرة العامــة علــى التوافــق فالتفاعــل الوراثــي لديهــا مــن النــوع 
)تراكمــي × تراكمــي(، وبالتالــي مــن المتوقــع ثبــات قيمــة الصفــة فــي األجيــال التاليــة، وتعتبــر هــذه المجموعــة مبشــرة لتوقــع عــدم 

حــدوث انعــزاالت وراثيــة.
 )P5XP7(  ،)2.38**(  )P4XP2(  ،)1.57**(  )P7XP2(  ،)1.99**(  )P4xP1(  ،)1.19**(  )P1xP4( هجــن  خمســة 
)**1.09(  نتجــت مــن أبويــن أحدهمــا عالــي المقــدرة واآلخــر منخفــض فالتفاعــل الوراثــي مــن نــوع )تراكمــي × ال تراكمــي(، وبالتالــي 

فمــن المتوقــع حــدوث انعــزاالت وراثيــة فــي األجيــال التاليــة.
 )P6xP5(  ،)1.26**(  )P5XP1(  ،)2.09**(  )P3xP6(  ،)0.71**(  )P3XP2(  ،)1.32**(  )P3XP1( هجــن  ســتة 
)**P6xP5( ،)1.43( )**1.23( ناتجــة عــن أبويــن كليهمــا منخفــض المقــدرة وبالتالــي التفاعــل الوراثــي )ال تراكمــي × ال 
تراكمــي( وبالتالــي فمــن المتوقــع حــدوث االنعــزاالت الوراثيــة الحقــًا ممــا يــؤّدي لتدهــور الصفــة، أّمــا بالنســبة لباقــي المجموعــات 
الهجينــة فكانــت قيــم تأثيــرات المقــدرة الخاّصــة علــى التوافــق لديهــا ســالبة أو موجبــة وغيــر معنوّيــة وهــي غيــر مهّمــة لتحســين هــذه 

الصفــة )الجــدول3(. وهــذا ماأشــارت إليــه )شــيخة، 2008(
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الجدول 3. تأثيرات المقدرة العامة ĝi والخاصة على التوافق Ŝij لصفة عدد األفرع الثمرية

P
Ŝij

ĝi
P1P2P3P4P5P6P7

P1-0.330.121.19**-1.54**0.05-0.29-0.35**

P2-1.13**-0.49-0.42-0.550.040.10-0.15

P31.32**0.71**-0.57*-0.102.09**-1.65**0.01

P41.99**2.38**-1.57**-0.83**-2.04**2.62**1.13**

P51.26**-0.95**0.30-1.23**1.43**1.09**-0.53**

P60.05-0.96**-0.04-1.44**1.23**0.08-0.53**

P7-2.69**1.57**-0.12-0.11-0.11-0.52*0.41**

LSD 0.01=0.35اآلباء: LSD 0.05=0.26

LSD 0.01=0.69الهجن: LSD 0.05=0.52

1-.2 عدد الجوز الفعلي:
تمّيــز الطــراز األبــوي P4 بتأثيــرات موجبــة وعاليــة المعنوّيــة للمقــدرة العاّمــة )**1.69( وهــذا يشــير إلــى امتــاك هــذا الطــراز األبــوي 
العــدد األكبــر مــن الموّرثــات ذات األثــر التجميعــي التــي تســاهم فــي زيــادة عــدد الجــوز الفعلــي، لذلــك يمكــن اســتخدامه فــي برامــج 
 .)-0.85**( P5 ســالبة وعاليــة المعنوّيــة لــدى الطــراز األبــوي GCA التربيــة لتحســين هــذه الصفــة، فــي حيــن كانــت قيــم تأثيــرات
وكانــت قيــم تأثيــرات GCA وســالبة ومعنوّيــة لــدى الطــراز األبــوي P6 ســالبة وغيــر معنويــة للطــرز األبويــةP3 ،P2 ،P1 وبالتالــي 

فإّنهــا تحتــوي العــدد األكبــر مــن الموّرثــات الســائدة وربمــا المتفّوقــة المســؤولة عــن قلّــة عــدد الجــوز الفعلــي )الجــدول 4(.
أظهرت تأثيرات المقدرة الخاّصة على التوافق قيمًا موجبة و معنوّية لدى ست عشرة مجموعة هجينة توّزعت كالتالي:

المجموعــة )P4x P7( )**4.76( وهــي مجموعــة مبشــرة نتجــت مــن طرازيــن أبوييــن كليهمــا مقدرتــه العامــة علــى التوافــق مرغوبــة 
ومــن المفيــد اســتمرار مراقبــة هــذه المجموعــة الهجينــة ومتابعتهــا مــن أجــل تحســين هــذه الصفــة ألنهــا ســتورثها لألجيــال التاليــة حيــث 

تفاعــل العوامــل الوراثيــة لديهــا مــن نــوع )تراكمــي × تراكمــي( وبالتالــي مــن المتوقــع ثبــات قيمــة الصفــة فــي األجيــال التاليــة. 
 )P5XP7(  ،)3.43**(  )P4xP5(  ،)2.12**(  )P4XP2(  ،)4.85**(  )P4xP1(  ،)1.79**(  )P2xP7( الهجــن 
نتجــت   )2.23**( )P7XP3( ،)2.79**( )P7XP1( ،)2.84**( )P6XP7( ،)2.37**( )P6XP4( ،)1.50**(
مــن أبويــن أحدهمــا عالــي المقــدرة واآلخــر منخفــض فالتفاعــل الوراثــي مــن نــوع )تراكمــي × ال تراكمــي(، وبالتالــي فمــن المتوقــع 
 )P3XP2(  ،)8.39**(  )P3XP1(  ،)2.39**(  )P2xP3( الهجــن  أمــا  التاليــة.  األجيــال  فــي  وراثيــة  انعــزاالت  حــدوث 
أبويــن كاهمــا  عــن  نتجــت  فقــد   )7.11**( )P5XP6( ،)4.26**( ،)P5XP1( )2.84**( )P3XP6(،)6.19**(
منخفــض المقــدرة وبالتالــي التفاعــل الوراثــي )ال تراكمــي×ال تراكمــي( وبالتالــي ســتنخفض قيمــة الصفــة فــي األجيــال االنعزاليــة وهــذا 

يتوافــق مــع ماتوصــل إليــه )العلــي، 2011(.
 أّمــا بالنســبة لباقــي التراكيــب الهجينــة فكانــت قيــم تأثيــرات المقــدرة الخاّصــة علــى التوافــق لديهــا ســالبة أو موجبــة وغيــر معنوّيــة وهــي 

غيــر مهّمــة لتحســين هــذه الصفــة )الجــدول 4(. 
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الجدول 4. تأثيرات المقدرة العامة ĝi والخاصة على التوافق Ŝij لصفة عدد الجوز الفعلي

P
Ŝij

ĝi
P1P2P3P4P5P6P7

P1-1.85**-2.75**-5.88** -6.34**1.00-1.81**-0.34
P2-1.25*2.39**-1.48**0.06-5.00**1.79**-0.14
P38.39**6.19**-3.37**-4.10**2.84**-7.17**-0.18
P44.85**2.12**-1.77**3.43**-0.034.76**1.69**
P54.26**-0.34-0.30-2.97**7.11**1.50**-0.85**
P6-1.40*-2.60**-2.56**2.37**-1.022.84**-0.59*
P72.79**-0.012.23**-2.04**-1.30*-3.56**0.42

LSD 0.01=0.72اآلباء: LSD 0.05=0.54

LSD 0.01=1.42الهجن: LSD 0.05=1.07

1-3.غّلة القطن المحبوب )غ(:
أظهــرت النتائــج المبّينــة فــي الجــدول )5( أّن قيــم تأثيــرات المقــدرة العاّمــة موجبــة وعاليــة المعنوّيــة لــدى الطرازيــن األبوييــن 
P3)9.68**( ) 12.78**( P1 و ممــا يشــير إلــى امتــاك هذيــن الطرازيــن العــدد األكبــر مــن المورثــات التجميعيــة األثــر التــي 
تســاهم فــي زيــادة اإلنتاجيــة، كمــا كانــت قيــم تأثيــرات المقــدرة العامــة موجبــة لكنهــا غيــر معنويــة لــدى األبويــن P5 ،P4. بينمــا كانــت 
قيــم تأثيــرات المقــدرة العامــة ســالبة وعاليــة المعنويــة لــدى الطرازيــن الوراثييــنP7 ،P6  ، P2  ممــا يشــير إلــى امتــاك هــذه الطــرز 

العــدد األكبــر مــن المورثــات الســائدة وربمــا المتفوقــة التــي تســاهم فــي خفــض اإلنتاجيــة.
 )P1XP5( أبــدت ثمانيــة هجــن قيمــًا موجبــة ومعنويــة لتأثيــرات المقــدرة الخاصــة علــى التوافــق توزعــت كالتالــي: ثاثــة هجــن
)**P4XP1( )30.44**( )P3XP5( )40.87( )**18.08( ناتجــة عــن أبويــن أحدهمــا عالــي المقــدرة العامــة علــى التوافــق 
واآلخــر منخفــض المقــدرة العامــة، وبالتالــي التفاعــل الوراثــي لديهــا مــن نــوع )تراكمــي × ال تراكمــي( وبالتالــي فمــن المتوقــع حــدوث 

انعــزاالت وراثيــة فــي األجيــال التاليــة.
 ،)10.66**(  )P6XP5( ،)18.08**()P5XP2( ،)30.44**(  )P4XP6(  ،)40.87**(  )P2XP7( هجــن  خمســة 
)P7XP4( )**28.60( نتجــت عــن أبويــن كاهمــا منخفــض المقــدرة العامــة علــى التوافــق وبالتالــي التفاعــل الوراثــي )ال تراكمــي× 
ال تراكمــي( وبالتالــي ســتنخفض قيمــة الصفــة فــي األجيــال االنعزاليــة، أمــا بالنســبة لباقــي التراكيــب الهجينــة فكانــت قيــم تأثيــرات 
المقــدرة الخاصــة علــى التوافــق لديهــا ســالبة أو موجبــة وغيــر معنويــة وهــي غيــر مهمــة لتحســين هــذه الصفــة. وقــد اتفقــت نتائــج هــذا 

البحــث مــع ماتوصــل إليــه )جعفــر، 2008(
الجدول 5. قيم تأثيرات المقدرة العامة ĝi والخاصة Ŝij على التوافق لصفة غلة القطن المحبوب )غ(

ĝi
Ŝij

P
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

12.78** 8.44 -17.84** 40.87** -15.12** 1.80 -0.87 P1
-8.43** 17.98 3.75 -9.87 -26.01 -1.04 -22.49** P2
9.68** 0.90 -16.96** 30.44** 0.70 2.92 -10.45** P3
0.44 -4.73 31.66** -4.75 3.02 -1.30 18.08** P4
0.18 -9.26 -10.67* -34.30** -5.08 20.43** 6.87 P5

-7.83** -7.11 10.66* 4.13 3.01 7.91 -9.50* P6
-6.82** 0.97 -35.35** 28.60** -9.25* 8.60 0.20 P7

LSD 0.05=4.69 :اآلباء LSD 0.01=6.20
LSD 0.05=9.24 :الهجن   LSD 0.01=12.23
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2. درجة التوريث العاّمة:
توّضــح نتائــج الجــدول )6( أّن قيــم درجــات التوريــث العامــة كانــت عاليــة ولــكّل الصفــات حيــث بلغــت )85%( لصفتــي غلّــة القطــن 
المحبــوب وعــدد الجــوز الفعلــي و)77%( لصفــة عــدد األفــرع الثمرّيــة، مشــيرًة إلــى التبايــن الوراثــي األكثــر أهمّيــة فــي توريــث الصفــات 

 .Sivaprasad, (2003( المذكــورة ســابقًا وهــذا ماأّكــده

3. درجة التوريث الخاصة: 
تــدّل القيــم المنخفضــة لدرجــة التوريــث الخاصــة والتــي بلغــت )25%( لصفــة عــدد الجــوز الفعلــي و)27%( لصفــة عــدد األفــرع الثمرّيــة 
و)13%( لصفــة غّلــة القطــن المحبــوب علــى قّلــة مســاهمة األثــر التراكمــي للموّرثــات فــي توريــث الصفــات بالمقارنــة مــع أثــر الســيادة 
وبالتالــي فــإّن الجــزء األكبــر مــن التبايــن الوراثــي بيــن الطــرز األبوّيــة قليــل التوريــث وال يمكــن للمربــي تثبيــت المورثــات فــي األجيــال القادمــة 
 )Pathak and Patel., 2003)بسبب تعّرض المورثات السائدة لإلنعزاالت الوراثّية(. وتشابهت هذه النتائج مع النتائج التي توّصل إليها (
لصفــة عــدد الجــوز الفعلــي و )Potdukhe, (2002 لصفــة عــدد األفــرع الثمريــة. وهنــا البــّد مــن اإلشــارة إلــى أّنــه اليمكننــا االنتخــاب 

اعتمــادًا علــى الشــكل المظهــري بــل البــّد مــن القيــام بالتهجيــن لتحســين هــذه الصفــات.

الجدول 6. درجة التوريث العامة)bs( والخاصة)ns( للصفات المدروسة في الجيل األول

المكوناتعدد األفرع الثمريةعدد الجوز الفعليغلة القطن المحبوب

%(bs) درجة التوريث العامة 0.850.850.77

%(ns) درجة التوريث الخاصة 0.130.250.27

االستنتاجات:

1. تمّيــز الطــراز الوراثــي األبــوي Cherpan432 بمقــدرٍة عاّمــٍة عاليــة علــى التوافــق لصفتــي عــدد الجــوز الفعلي/النبــات وعــدد األفــرع 
الثمرّيــة، والطــراز األبــوي حلــب 118 وديــر الــزور 22 لصفــة غّلــة القطــن المحبــوب.

2. ظهور هجن مبشرة ناتجة عن التفاعل الوراثي )تراكمي × تراكمي( لصفتي عدد الجوز الفعلي/النبات وعدد األفرع الثمرّية.
3. أهمّية التباين الوراثي والموّرثات السائدة والمتفّوقة في توريث الصفات السابقة.

التوصيات:

1. إدخــال األب Cherpan432 فــي برامــج التربيــة لتحســين صفــة عــدد الجــوز الفعلي/النبــات وعــدد األفــرع الثمرّيــة، والطــراز األبــوي 
حلــب 118 وديــر الــزور 22 لصفــة غّلــة القطــن المحبــوب.

2. االهتمام بالمجموعات الهجينة المبشرة الناتجة عن اآلباء عالية المقدرة العاّمة على التوافق.
3. اعتماد التهجين ثم االنتخاب لتحسين الصفات السابقة.
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Abstract
The research was carried out at Tal Hedya Research Center in Aleppo, General 
Commission for Agriculture Scientific Research (GCSAR), Syria, during 2011 
and 2012 seasons. Seven genotypes of cotton were used, and complete diallel 
hybridization was made to study general and specific combining ability of some 
productivity traits (sympodial branch number, actual boll number and seed cotton 
yield). General combining ability (GCA) indicated that the parental genotype 
Cherpan432 had a high significant GCA for sympodial branch number and actual 
boll number, but the parents Aleppo118 and Deir El-Zour22 had the high GCA for 
seed cotton yield. This is a clear indication that these parental genotypes had the 
largest number of additive genes action, which plays important role in the inheritance 
of the above-mentioned traits. The estimation of SCA values showed favorite and 
high significant values in many hybrids resulted from parents, which had highly 
significant GCA, which means that the gene action type is (additive x additive), and 
this refers that these hybrids possessing the largest number of additive genes. High 
heritability broad sense refers to importance of genetic variance in the inheritance of 
all characters, but heritability in narrow sense values were low in general, indicating 
the importance of dominance and epistasis genes in the inheritance. According to 
this result it is recommended to  follow  the cross method for improvement of the 
studied traits.
Key words: Cotton, Productivity traits, Combining ability, Heritability


