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 المقدرة على التوافق لبعض مؤشرات الباكورية لهجن من القطن 
(Gossypium hirsutum L.) 

 (1)*جميلة درباس و (1)أحمد الجمعة
 .  سورية -حلب-إدراة بحوت القطن –(1) 
 .(jamila.dirbas@gmail.com. البريد اإللكتروني: جميلة درباس )*للمراسلة:  

 02/60/0120:  تاريخ القبول  11/10/0120تاريخ االستالم: 

 الملخص
وفق تصممممممممممممي   0119و 0112 يُنّفذت التجربة في مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة خالل موسممممممممممم

اكورية لمؤشممممرات الب المقدرة على التوافقهدف دراسممممة العشمممموابية ة الكة مترراتل وبل  ة القطاعات الكاملة
تي. أشار قطن األمريال من صمنفا   اكني عشمرةين  نصم  التبادليعن ةرنامج التهجين  للجيل األول الناتج

نسمممممممبة ةين لدلت ا. المدروسمممممممةتحليل التباين إلى وجود فروق معنوية ةين التراكيب الوراكية لكل الصمممممممفات 
متوسمممممر المربعات العابدة للمقدرة العامة إلى متوسمممممر المربعات العابدة للمقدرة ال اصمممممة والتي كانت أك ر 
من الواحد لكل الصمممممفات عدا صمممممفة عدد العقد حتى أول فر  كمر  على األكر ارثمممممافي للموركات ةينما 

أفضمممممممل ا با    101حلب ب األلوحظ أن  تحتمت الموركات غير ارثمممممممارية ةتوريد صمممممممفة عدد العقد.
( -7.98*( )-4.51*توافقا  لصممممممممممممفتي عدد األ او حتى تفتع أول يارة وعدد األ او حتى تفتع أول جوية )

( 7.73*لنسممممممممممممممبممة البمماكوريمة ) Fantum( واألب -0.58*لعمدد العقمد ) 112على التوالي ل واألب حلمب 
 x Cherpan 432تمّيز الهجين ) .وبالتالي  متن إدخالها في ةرامج التربية لتحسممممممممممممممين اذ  الصممممممممممممممفات

Millinium والهجين  (-5.37*) لعممدد األ مماو حتى تفتع أول يارة( بممضفضمممممممممممممممل تممضكير للمقممدرة ال مماصمممممممممممممممة
(Fantum x Lider )(ل والهجين -8.64*عممدد األ مماو حتى تفتع أول جوية )ل(x Lider Millinium )

لذا  متن اسممتعمالها في ةرامج التربية تسممتقالل اوة الهجينل أما الهجن التي ( *32.78لنسممبة الباكورية )
امتلكت قي  غير معنوية للمقدرة ال اصممممممة والناتجة عن ابا  عالية المقدرة العامة للصممممممفة المرغوبة ريمتن 

 است دامها للحصول على تراكيب وراكية متمّيزة في األجيال اتنعزالية المتضخرة. 
 تهجين نص  تبادلي. لالباكوريةل المقدرة على التوافقالقطنل :  تاحيةالكلمات المف

 :المقدمة

واي إحدى  (لKassianenko et al. 2003)ة الناتجة عن تفاعل التركيب الوراكي والظروف ال يئية عد الباكورية من الصفات الكميّ تُ 
 ل(Braden and Smith, 2004ل Hosseini, 2017أا  األاداف المنشودة لمربي النبات بشتل عاو ولمربي القطن بشتل خاص )

 ل الطقس ن الجني ان ممتّ ب المحصول الصقيع وارصابات المرثية والحشرية ويُ جنّ يُ و   قّلل من عدد الريات رحيد أن النضج المبتّ 
فعلى الرغ  من أن القطن من النباتات المناسبة  .(Shakeel et al., 2012) كما تسمع بالتناوب مع المحاصيل الشتوية البارد والمطر

 Basbagلنمو المستمر لذل  يواجه الباح ون صعوبات أكنا  العمل للحصول على طري وراكية مبترة )اللزراعة الحولية لكنه  ميل إلى 
et al., 2007)توري ها )األمر الذ  دفعه  لدراسة الصفات المرتبطة بالباكورية والعمل على تحسينها وفه  الية  لHajazi et al., 

mailto:jamila.dirbas@gmail.com
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2007.0018-0661.01998.x/full#b13
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2007.0018-0661.01998.x/full#b4
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( ترتيب أول فر  كمر  وعدد Richmond and Radwan, 1962حيد اعتمد الباح ان ) 1960(. تعود اذ  الدراسات لعاو 2014
وفي الدراسات الوراكية يت  اعتماد أنظمة . (Richmond and Ray, 1966األ او حتى تفتع أول يارةل وكذل  معدل القطفة األولى )

بادلي يطرة على الصفات الكمية الم تلفةل ومن ةينها التهجين التف على ط يعة عمل الموركات في الستزاوجية م تلفة تفيد في التعرّ 
ين مفيدة في الجيل األولل واذا النظاو يتطلب إجرا  التهج والذ   عد األك ر شيوعا  ويساعد في الوصول إلى معلومات لبضنماطه الم تلفة

اذا و ة ومن ك  التعرف على أفضل ا با  والهجن ة المقترحةين مجموعة من األصناف أو السالتت بتل الطرق الممتنة حسب الطريق
أشار العديد من الباح ين إلى وجود اختالفات معنوية للمقدرة على التوافق لمؤشرات الباكورية منه   ماُ عرف بالمقدرة على التوافق )ال لر(.

 Pusphpam et و  Usharani et al., (2014) ل Khan, (2013)( لصفة عدد العقد حتى أول فر  كمر ل و 0112درباس ل)
al., (2015) وet al., (2017) Queiroz  لصفتي عدد األ او حتى تفتع أول يارة وعدد األ او حتى تفتع أول جويةل وet al., 

(2015) Solanki لصفتي عدد العقد ونسبة الباكوريةل و Bilwal et al., (2018)  لصفتي عدد األ او حتى تفتع أول يارة وعدد األ او
لصفة نسبة الباكوريةل كما أظهروا  et al., (2018) Prakash و et al., (2018) Chatthaحتى تفتع أول جوية ونسبة الباكوريةل و 

 أامية الصفات المدروسة في التوصل لتراكيب وراكية مبترة.
تحديد مع ها مبشرة لمتابعة العمل علي ناج علىالحصول الباكورية و في ةرامج التربية لصفة  دخالها: تحديد أفضل ا با  رهدف البحث
 من خالل دراسة المقدرة على التوافق. المناسبة لذل  طريقة التربية 

 مواد البحث وطرائقه:
العمليات الزراعية حسب توصيات ويارة فذت . ونُ 0119و 0112ُأجريت التجربة في مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة خالل موسمي 

 الزراعة وارصالح الزراعي ومقررات مؤتمر القطن ال اصة ةهذا المحصول في محافظة حماة.
 Lider(ل P2)  Millinium(ل P1)  Fantumواي:  شضت  اختيار اكني عشر صنفا  من القطن األمريتي م تلفة المن المادة النباتية:

(P3 ل)Cherpan 432 (P4 ل) Coker 139(P5 ل حلب)91 (P6 ل حلب)101 (P7 ل راة)0 (P8 ل حلب)112 (P9 ل)Niab 
kiran (P10ل)Niab 414  (P11 ل دير الزور)00 (P12.) 
 ال طوط ةين الفاصلة المسافة لو 5 ال ر طول أبل لكل كالكة خطوط بمعدل خطوط على 0112 األول الزراعي الموس  في ا با  يرعت
 من خالله الحصول ُنفذ ةرنامج التهجين نص  التبادلي ةين ا با  والذ  ت ّ . س  00الواحد  ال ر في النباتات ةين والمسافة  لس 50

  (.1اجينا  )الجدول  66على 
 ةرنامج التهجين نص  التبادلي 1جدول. ال

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
P1             
P2 *            
P3 * *           
P4 * * *          
P5 * * * *         
P6 * * * * *        
P7 * * * * * *       
P8 * * * * * * *      
P9 * * * * * * * *     

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2007.0018-0661.01998.x/full#b21
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2007.0018-0661.01998.x/full#b22
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)ال ذار الهجين( الذ  ت  الحصول عليه من الموس  الساةق  F0فقد يرعت الطري األةوية وبذار  0119أما في الموس  الزراعي ال اني 

وفق تصمي  القطاعات الكاملة العشوابية وعلى خطوط ة الكة  ل وبل F1لكل المجموعات الهجينة للحصول على نباتات الجيل األول 
 يوما  من الزراعة وال انية في نها ة الموس .  101بعد وأخذ القطفة األولى مترراتل وت  توصيف التراكيب الوراكية 

  أا  مؤشرات الباكورية واي:تناول اذا البحد 
 عدد األ او حتى تفتع أول يارة..1
 .عدد األ او حتى تفتع أول جوية.0
 .عدد السالميات اةتدا   من عقدة األوراق الفلقية حتى أول فر  كمر  او عدد العقد حتى أول فر  كمر : .2
 يوما  من الزراعة إلى مجمو  القطفتين. 101نسبة الباكورية%: وين القطفة األولى والتي أخذت بعد .1 

 لGenstat 12 و Excel يأخذت القرا ات على النباتات العشرة وسر كل خر وحللت احصابيا  باست داو ةرنامجالتحليل اتحصابي: 
 . 05.1كقة مستوى  عند( LSDاستعمال أال فرق معنو  )ب Duncanوفق ورنت متوسطات التراكيب الوراكية ك  اُ 

 وثعها  والتي التوافق على تضكيرات المقدرة لدراسة I الرياثي والنموبج األمامية( الهجن (الرابعة الطريقة اسُت دمت التحليل الوراكي:
Griffing (1906 واخت رت معنوية اذ  التضكيرات وفق طريقة )Steel and Torri (1955( والتي تعتمد ال طض القياسي )SE لحساب )

t . 
 النتائج والمناقشة 

لكل  1.10أصمقر أو تساو   F prقي    كانت( وجود فروق معنوية ةين الطري الوراكية حيد 0ي ّين الجدول ): حصاائ التحليل اال -1
 الصفات المدروسة. 

 للصفات المدروسةالتباين . تحليل 2جدول ال

 عدد العقد عدد األيام حتى أول جوزة عدد األيام حتى أول زهرة درجات الحرية مصدر التباين
نسبة 
 الباكورية

 121.66 5.866 41.758 4.47 2 المكررات
 **315.64 *1.529 *13.272 **20.15 64 الطرز الوراثية
 33.13 1.085 9.514 11.05 128 الخطأ التجريب 

F pr  0.002 0.05 0.05 <0.001 
Cv%  6.3 3.2 12.2 10.5 

 على التوالي. 1.11و 1.10*ل** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى 

لمقدرة العامة لكل الصممممممفات المدروسممممممةل ل متوسممممممر المربعات العابدةمعنوية ( 2)جدول في ال: أظهر تحليل التباين التحليل الوراث  -0
اسممممممممممة تت  در  ناوال الصممممممممممفات عدا عدد العقد حتى أول فر  كمر  كانت معنوية لكل والتي مقدرة ال اصممممممممممة كذل  األمر بالنسممممممممممبة لل

 .ة عن ا با  والهجنمالتضكيرات الناجالمتونات الوراكية و 
 . تحليل التباين للمقدرة على التوافق2جدول ال

P10 * * * * * * * * *    
P11 * * * * * * * * * *   
P12 * * * * * * * * * * *  
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 على التوالي. 1.11و 1.10*ل** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى 
 ات()متوسر المربع إلى تباين المقدرة ال اصة )متوسر المربعات( نسبة تباين المقدرة العامةأن ( 1) ّين الجدول ي: المكونات الوراثية -2

 أك ر من الواحد الصحيع لكل الصفات عدا صفة عدد العقد والتي كانت أصقر من الواحد.
 (SCA2δ) وال اصة( GCA2δ). تباين المقدرة العامة 1جدول ال

 نسبة الباكورية عدد العقد حتى أول جوزةعدد األيام  عدد األيام حتى أول زهرة 
 3463.54 34.05 10608.81 3165.41 ين المقدرة العامةاتب

 110.70 39.84- 119.75 36.46 تباين المقدرة الخاصة
SCA2GCA/δ2δ 86.81 88.59 -0.85 31.29 

 على التوافق:المقدرة تأثيرات  -4
 لP7أول يارة وكذل  األةوين تفتع عدد األ او حتى  ةتضكيرا  سممممممالبا  ومعنويا  لصممممممف P9ل  P7ل  P1: أةدت ا با  (GCA)العامةالمقدرة 

P9  أول جوية وا با  تفتع لصفة عدد األ او حتىP7  لP9 لP11  لP12  لصفة عدد العقد حتى أول فر  كمر ل ةينما كانت تضكيرات
 (0جدول ال.) P8ل  P6ل  P1المقدرة العامة موجبة ومعنوية لصفة نسبة الباكورية لدى ا با  

إلى ظهور قي  سممممالبة ومعنوية لتضكيرات المقدرة ال اصممممة لدى الهجن ( 6): تشممممير النتابج المدرجة في الجدول (SCA) الخاصاااةالمقدرة 
P1xP4 لP2xP4 لP3xP8 لP4xP12 لP5xP11 لP6xP8 لP6xP10ل P10xP12 لP11xP12  لصممممممممممممممفمة عدد األ او حتى

ل P5xP11ل P5xP8 لP4xP8ل P4xP5ل P3xP8ل P2xP6ل P2xP4ل P1xP5ل P1xP3ل P1xP2أول يارةل والهجن تفتع 
P6xP10 لP6xP12 لP11xP12 كما  .ةينما ل  تظهر أّ ة قي  سمالبة معنوية لصفة عدد العقد لصمفة عدد األ او حتى تفتع أول جوية

 لP5xP7ل P4xP12ل P4xP10ل P3xP9ل P2xP4ل P2xP3ل P1xP11ل P1xP5لوحظمممت قي  موجبمممة ومعنويمممة لمممدى الهجن 
P5xP9ل P5xP11 لP6xP7 لP6xP8 لP6xP9 لP6xP11  لP7xP8 لP7xP11 لP8xP9 لP9xP10 لP9xP12 نسمممممبةل 
 الباكورية.

 ىتضكيرا  سممممممالبا  وغير معنويا  لصممممممفة عدد األ او حت P1xP12ل P1xP11ل P1xP10ل P1xP8ل P1xP3ل P1xP2 امتلكت الهجن 
ل P6xP12ل P6xP11ل P5xP12ل P5xP11ل P5xP9ل P4xP12ل P4xP11ل P3xP12ل P1xP11الهجن و  لأول يارةتفتع 

P7xP8 لP7xP10 لP9xP10 لP10xP11 لP11xP12 تضكيرات المقدرة ال اصمممممممممممة موجبة وغير كانت  ةينما للصممممممممممفة عدد العقد
مع مالحظة أن اذ  الهجن ناتجة عن ابا   لنسمممبة الباكورية P8xP11ل P3xP8 لP1xP10ل P1xP8ل P1xP3معنوية لدى الهجن 

 .بات توافقية عالية للصفات السابقة
 
 

 

 

نسبة  عدد العقد عدد األيام حتى أول جوزة عدد األيام حتى أول زهرة درجات الحرية مصدر التباين
 الباكورية

 *34646.41 *381.15 *106091.25 *31657.76 11.00 المقدرة العامة
 *121.74 0.80 *122.92 *40.15 64.00 المقدرة الخاصة
 11.04 40.64 3.17 3.68 128.00 الخطأ التجريب 
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 (Gij. قي  تضكيرات المقدرة العامة )0جدول لا 
 الباكوريةنسبة  عدد العقد أول جوزةتفتح عدد األيام حتى  أول زهرةتفتح عدد األيام حتى  اآلباء
P1 -1.20* 0.22 ns -0.08 ns 7.73* 
P2 1.53* 2.22* 0.22* -0.57ns 

P3 2.33* 2.32* 0.37* -6.00* 
P4 2.26* 1.62* 0.32* -1.55ns 

P5 -0.21 ns 1.98* 0.38* 0.09ns 

P6 -0.01 ns 0.95 ns 0.01 ns 5.65* 
P7 -4.51* -7.98* -0.54* -3.22* 
P8 0.50* 1.55* 0.21* 2.90* 
P9 -4.14* -7.48* -0.58* -6.11* 
P10 1.33* 1.58* 0.22* -0.37ns 

P11 0.83 ns 1.18* -0.08* -0.01ns 

P12 1.29* 1.85* -0.45* 1.46ns 

SE Gij 0.58 0.54 1.86 1.01 
ns  1.10* المعنوية عند مستوى غير معنو ل 

 

 (Sij. قي  تضكيرات المقدرة ال اصة)6جدول ال
 الباكوريةنسبة  عدد العقد أول جوزةتفتح عدد األيام حتى  أول زهرةتفتح عدد األيام حتى  الهجين
P1xP2 -1.57 ns -3.20* -1.57 ns -6.19* 
P1xP3 -1.37 ns -8.64* 0.38 ns 3.99 ns 
P1xP4 -3.97* -1.60 ns 0.21ns -5.32 ns 
P1xP5 0.16 ns -2.97* -0.13 ns 9.02* 
P1xP6 0.96 ns 1.06 ns -0.48 ns -0.95 ns 
P1xP7 5.13* 8.33* 0.91 ns -3.96 ns 
P1xP8 -1.20 ns -0.21 ns 0.32 ns 3.23 ns 
P1xP9 4.76* 9.16* 0.11 ns -2.51 ns 
P1xP10 -0.70 ns -0.57 ns 0.43 ns 3.43 ns 
P1xP11 -1.53 ns -1.51 ns -0.50 ns 6.59* 
P1xP12 -0.67 ns 0.16 ns 0.32 ns -7.32* 
P2xP3 -1.44 ns 1.70 ns 0.20 ns 32.78* 
P2xP4 -5.37* -2.95* -0.19 ns 11.57* 
P2xP5 1.10 ns -0.64 ns -0.03 ns -6.17* 
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P2xP6 -1.77 ns -4.61* 0.61 ns -2.41 ns 
P2xP7 3.73* 9.00* 0.11 ns 4.71 ns 
P2xP8 -2.60 ns -1.21 ns -0.19 ns -3.33 ns 
P2xP9 5.03* 7.50* 0.26 ns -13.99* 
P2xP10 1.56 ns -2.57 ns -0.65 ns -0.12 ns 
P2xP11 2.06 ns -1.17 ns 0.99 ns -13.81* 
P2xP12 -0.73 ns -1.84 ns 0.47 ns -3.04 ns 
P3xP4 -0.17 ns -0.70 ns 0.21 ns -2.81 ns 
P3xP5 0.30 ns -0.74 ns -0.86 ns -14.74* 
P3xP6 2.10 ns -1.04 ns -0.60 ns -10.79* 
P3xP7 4.60* 8.90* 1.07 ns -1.94 ns 
P3xP8 -3.07* -2.64* -1.91 ns 0.18 ns 
P3xP9 5.23* 7.73* 1.66 ns 8.17* 
P3xP10 -0.91 ns -0.67 ns -0.25 ns -2.70 ns 
P3xP11 -2.41 ns -3.61* 0.11 ns -9.20* 
P3xP12 -2.87 ns -0.28 ns -0.02 ns -2.94 ns 
P4xP5 2.36 ns -3.04* 0.53 ns -2.97 ns 
P4xP6 3.16* -0.34 ns 0.46 ns -8.41* 
P4xP7 5.66* 7.60* 0.12 ns -1.10 ns 
P4xP8 -1.34 ns -5.28* -1.40 ns -4.89 ns 
P4xP9 4.63* 8.10* 0.60 ns 2.01 ns 
P4xP10 -1.50 ns 0.03 ns 0.59 ns 13.75* 
P4xP11 1.33 ns -1.57 ns -0.78 ns -10.70* 
P4xP12 -4.81* -0.24 ns -0.36 ns 8.87* 
P5xP6 -2.04 ns -1.70 ns 0.45 ns -18.38* 
P5xP7 2.46 ns 10.56* 1.50 ns 15.80* 
P5xP8 0.46 ns -3.30* -0.02 ns -7.91* 
P5xP9 1.76 ns 7.39* -0.57 ns 15.60* 
P5xP10 -0.70 ns -1.34 ns -0.70 ns -14.63* 
P5xP11 -5.20* -3.61* -0.13ns 21.50* 
P5xP12 -0.67 ns -0.60 ns -0.03 ns 2.89 ns 
P6xP7 2.93 ns 5.92* 0.21 ns 11.64* 
P6xP8 -3.07* -1.27 ns -0.38 ns 7.75* 
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P6xP9 1.89 ns 11.42* 0.24 ns 9.78* 
P6xP10 -4.57* -3.64* 0.00 ns -1.31 ns 
P6xP11 -0.73 ns -0.57 ns -0.14 ns 15.64* 
P6xP12 1.13 ns -5.24* -0.38 ns -2.56 ns 
P7xP8 0.76 ns 7.32* -0.18 ns 7.49* 
P7xP10 4.27* 6.63* -0.17 ns 1.07 ns 
P7xP11 3.43* 7.03* 0.80 ns 7.82* 
P7xP12 9.96* 7.69* 0.17 ns 3.02 ns 
P8xP9 4.06* 5.17* 1.04 ns 10.50* 
P8xP10 3.27* -0.24 ns 1.54 ns -7.00* 
P8xP11 -0.90 ns -0.84 ns 0.51 ns 0.87 ns 
P8xP12 3.63* 2.49 ns 0.67 ns -6.89* 
P9xP10 4.56* 6.13* -0.08 ns 9.39* 
P9xP11 8.73* 11.86* 0.23 ns -6.36* 
P9xP12 2.26 ns 4.52* 1.04 ns 11.95* 
P10xP11 -1.41 ns -1.54 ns 0.04 ns -5.13 ns 
P10xP12 -3.87* -2.20 ns -0.76 ns 3.25 ns 
P11xP12 -3.37* -4.47* ns 1.12- -7.22* 

SE Sij 1.51 1.30 5.77 3.01 
ns  1.10* المعنوية عند مستوى غير معنو ل 

اذ  التراكيب  الوراكي ةين اتختالفإشارة إلى   واذ لمعنوية الفروق ةين متوسطات الصفات للتراكيب الوراكية المدروسةعلى  Fت قي  دلّ 
فاتل أما المقدرة لكل الصو ا با  الوراكي ةين تباعد إلى ال تهامعنويوالتي أشارت  لاألمر الذ  متننا من دراسة المقدرة على ال لر )التوافق(

. إن (6نتابج الدراسة في الجدول )أكدته  الصفات المدروسة عدا صفة عدد العقد واذا ما إيا الهجن  أدا  ال اصة فضشارت تختالف
امة وال اصة والتي لمقدرة العمتوسر المربعات العابدة لخالل النسبة ةين  معنوية المقدرة على التوافق تقودنا لتقدير المتونات الوراكية من

الباكوريةل  ونسبة أول جوية تفتع أول يارة وعدد األ او حتى تفتع أظهرت أكر الموركات ارثارية في توريد كل من عدد األ او حتى 
 Khan(ل 0112تابج الدراسة مع ما توصلت إليها درباس )توافقت ن ةينما سيطرت الموركات غير ارثارية على توريد صفة عدد العقد.

( 0112واخرون ) Chattha( و 0112واخرون ) Bilwal (ل0115واخرون ) Queiroz(ل  0111واخرون ) Usharani(ل 0112)
 (.0112واخرون ) Prakash( و0110)  Pusphpam(ل0110واخرون ) Solankiواختلفت مع نتابج 

وأول جوية وكذل  األةوين  تفتع أول يارةلصفة عدد األ او حتى  P9ل  P7ل  P1تشير معنوية تضكيرات المقدرة العامة على ال لر لآلبا  
P7  وP9   وا باP7  لP9 لP11  لP12  لصفة عدد العقد وP1  لP6 لP8  لصفة نسبة الباكورية إلى امتالكها العدد األك ر من

مجموعات الهجينة إن ال مساامة في توريد الصفات لذا  متن استقاللها في ةرامج التربية لتحسين تل  الصفات.الموركات ارثارية ال
التي أظهرت تضكيرات معنوية مرغوبة للصفات المدروسة  متن استقاللها في ةرامج التربية لقوة الهجينل أما المجموعات التي أظهرت 

يب وراكية متميزة تكوين تراكفي تضكير معنو  للمقدرة العامة  متن استعمالها   حداما أو كليهما بتضكيرات غير معنوية والناتجة عن أةوين أ
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لة ع ر ثافي لآلبا  لكن اذا  حتاج فترة يمنية طويعن األكر ار ةللصفة المرغوبة بس ب غياب السيادة والة اتنعزاتت الوراكية الناتج
 األجيال اتنعزالية المتضخرة.

 :االستنتاجات
سبة أول يارة ونتفتع  عدد األ او حتى( في ةرامج التربية لتحسين صفتي P1)  Fantum متن استعمال األب  اذ  الدراسةمن خالل  

 عدد العقد أماصفة أول يارة وأول جوية و تفتع  حتى عدد األ اولتحسين صفتي  (P9) 112حلب  و  (P7) 101التبتير وا با  حلب 
نسبة تحسين ل (P8) 0راة ل (P6) 91حلب  ن صفة عدد العقد وا با يلتحس (P12) 00دير الزور ( و  P11)  Niab 414ا با  

اذا حال الهجنين و الهجن التي تميزت بمقدرة خاصة معنوية للصفة المرغوبة في ةرامج التربية لقوة الهجين كما ينصع باست داو  باكوريةلال
P2xP4 لP5xP11 الناتجة و  للمقدرة ال اصةمعنوية  تضكيرات غير امتلكتأما الهجن التي ل والتي تمّيزت بتل الصفات عدا عدد العقدل

 P1xP11ل P1xP10 لP1xP8ل P1xP3كالهجن  للصفات المدروسة العامة قدرةمعن أةوين أحداما أو كليهما ب  تضكير معنو  لل
 المتضخرة.اتنعزالية ألجيال تستعمل في تكوين تراكيب وراكية متميزة في اف
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Abstract 

The experiment was conducted at Hama Center for Scientific Agricultural 

Research during 3108 and 2019 seasons according to randomized complete block 

design with three replication. This research objected to study combining ability 

for earliness indicators of F1 hybrids resulted from half diallel program of twelve 

parents of upland cotton. Analysis of variance referred to significant differences 

among the genotypes for all characters. The percentages of δ2GCA/δ2SCA were 

more than one for all traits except node number to first sympodia brunch that 

indicated to addictive gene effect, whereas non addictive gene controlled to 

inheritance of node number to first sympodia. Parent Aleppo 124 was the best 

general combiner to days to first flowering and days to first boll (-4.51*) (-7.98*) 

respectively, while, parent Aleppo 118 to node number to first sympodia (-0.58*) 

and parent Fantum to earliness %. Subsequently, it can be entered to breeding 

programs for improvement of these traits. Hybrid (Millinium x Cherpan 432) had 

the best SCA for days to first flowering (-5.37*), hybrid (Fantum x Lider) days 

to first boll (-8.64*) and hybrid (Millinium x Lider) to earliness % (32.78*) 

therefor, it can be used in breeding programs for exploiting hybrid vigor. Hybrids 

had non-significant SCA that resulted from general combiner parents can be used 

to get distinct genetic combinations at late segregating generations. 

Keyword:  cotton, combining ability, earliness, half diallel. 
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