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ABSTRACT 

             M2 cotton seeds of mosaic leaves mutants (MC2 and MC3) 

plants (Gossypium. hirsutum – Coker-310) were used to obtain M3 plants 

for study the productivity and technological characters. The MC2 mutant 

was  obtained after exposure of dry seeds to 10 K rad gamma rays from 

Co
60

 source ,while MC3 mutant was obtained after 24 hrs treatment with 

0.03% colchicine solution .This study was carried out according to 

randomize complete block design (RCBD) during the summer of 2005. 

            The results showed significant differences among the mutants and 

control plants in : seed cotton yield/plant, maximum lint length, active 

lint length, fineness of lint, maturity of lint and lint strength and index 

while there were on significant differences among the plants in : ginning 

out-turn and seeds index. MC2 mutant showed superiority on MC3 

mutant and control plants especially in : maximum and active  lint length, 

lint strength and index.                

 

 الخالصة
 الجيؿ زراعة بذكرالناتجة مف  نباتات الجيؿ التطفيرم الثالثالدراسة  قاستخدمت في ىذ

 Gossypium( Coker-310)لمطفرات المبرقشة االكراؽ في نبات القطف  الثاني التطفيرم

hirsutum L.  المسماة  MC2ك MC3 كيمكراد مف  10البذكر الجافة لػ  ك الناتجة مف تعريض
ساعة  24دة ػمف الككلشسيف ـ% 0.03اك مف معاممة البذكر بمحمكؿ ( MC2)اشعة كاما

(MC3)  . ةالكامؿ ةالعشكائي القطاعات حسب تصميـبنفذت الدراسة (RCBD) بذكر  كزرعت
 التطفيرم الجيؿ لغرض الحصكؿ عمى افراد 2005خالؿ المكسـ الصيفي الجيؿ التطفيرم الثاني 

ية لمتيمة لمنباتات كالنكع االنتاجية الصفات عدد مف ارنةمف ىاتيف الطفرتيف لمؽ (M3)لثالثا
.  مثيالتيا في النباتات غير الطافرهب
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حاصؿ القطف في  ات ك المقارنةالطفر نباتات معنكية بيف فركؽكجكد  اظيرت النتائج
عف فضالن ك نضجيا ك متانتيا  اقصى طكؿ لمتيمة ك الطكؿ الفعاؿ ليا ك نعكمة التيمةالزىر ك 

كما اظيرت  .معنكية في تصافي الحميج ك دليؿ البذكر فركؽلتيمة في حيف لـ تكف اؿدليؿ ا
 ك ك نباتات المقارنة في اقصى طكؿ لمتيمة MC3عمى الطفرة  MC2النتائج تفكؽ الطفرة 

 . دليمياك  الطكؿ الفعاؿ ليا ك متانة التيمة

 
المقدمة 

ك بكفاءة عالية في استحداث التغايرات  (يةميائالفيزيائية منيا ك الكي)طفرة تستخدـ المكاد الـ      
الصفات  عدد مففي تغير كفاءة مف عممية التيجيف  كقد كجد انيا اكثر (1)الكراثية في النباتات

تأثير اشعة كاما في محصكؿ القطف الى  (3)قد اشار الباحثكفك . (2)الميمة في القطف المصرم
تأثير  حظكقد لك. ثة اصناؼ مف القطف المصرمالزىر ك تصافي الحميج ك دليؿ البذكر في ثال

الى انخفاض  (5) رلت دراسة اخاشار ك، (4)تحفيزم الشعة كاما انعكس في زيادة حاصؿ القطف
عمى  لجرعات مف اشعة كاما ك تصافي الحميج في صنفيف مف القطف المصرم بعد التعرض

 الباحثاف كالحظ .لقطف الزىركيمكراد الى زيادة في حاصؿ ا 10الجرعة  أدتذلؾ فقد  مف غـالر
دليؿ البذكر ك جكزة، /عدد البذكرالشعة كاما في  عند تعريض بذكر القطف معنكية  تأثيرات (6)

معنكية في عدد  فركؽكلـ تالحظ  ك صفات عديدة اخرل،  نبات/حاصؿ القطف الزىر
عريض بذكر تقد اشارا الى اف  (7) ىمانفسا الباحثاف ككاف. نبات ك تصافي الحميج/الجكزات
 ك معنكية في نسبة الزيت في البذكر فركؽ إلى لى جرعات مختمفة مف اشعة كاما أدلالقطف ا

. معنكية في دليؿ التيمة ك نعػكمتيا كنضجيا فركؽالحظ تطكؿ التيمة كانتظاميا في حيف لـ 
 القطف استخدـ الككلشسيف بنجاح في استحداث تغايرات كراثية في نباتات متعددة مف بينيا       

بتركيز  مختمفة بمحمكؿ الككلشسيف الى اف نقق بذكر القطف مددان  (8)اتاحدل الدراس ترفقد اشا. 
ك  نبات/نبات ك حاصؿ القطف الزىر/انخفاض معنكم في عدد الجكزات إلى أدل 0.03%

تاثر طكؿ  (9)اخرل دراسة كأكدت. معنكية في دليؿ البذكر فركؽكلـ تكف اؿ صفات عديدة اخرل،
 بعد نقق بذكر القطف بالككلشسيف ان لة كانتظاميا كمتانتيا فضال عف دليميا كنضجيا معنكمالتي

 .فقط( ساعة 48)النقق الطكيمة  مددفي  ان معنكم نعكمة التيمة تأثرتفي حيف   %0.03بتركيز 
ك  MC3ك MC2ك MC1 ثالث طفرات مبرقشة االكراؽ في نبات القطف سميت تـ عزؿ     

( كيمكراد10) الجافػة الشػعة كاما ف ػذكر القطػبعد تعريض ب MC2ك MC1 ف فرتاػانتجت الط قد
بعد معاممة البذكر الجافة بمحمكؿ  MC3في حيف انتجت الطفرة  60المنبعثة مف مصدر ككبمت ػ

 (10)ليذه الطفرات األكؿدراسة الجيؿ  أكضحت .(10)ساعة 24مدة %  0.03 الككلشسيف بتركيز
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في العديد مف  أنتجتياالتي  أبائياكعمى  MC3ك  MC1فرتيف عمى الط MC2تفكؽ الطفرة 
ك كانت ذات سالميات اقصر  األكراؽاكبر مف  ان حممت عدد اذ اإلنتاجيةالمظيرية ك  الصفات

فضالن عف انيا  اقصر مف ابييا كما امتازت  كساؽ انحؼ كما امتازت بقصر المنطقة الجرداء
ك . زات ك عدد الفركع الثمرية كمعدؿ عدد الجكزاتك عدد الجك األزىارفي عدد بارتفاع كبير 

عمى الطفرة  MC2الطفرة  تفكؽ MC3ك  MC2لمطفرتيف   (11)دراسة الجيؿ الثاني اظيرت
MC3 ما  صفات المكرفكلكجية ك التكنكلكجية ك ال سيماك عمى نباتات المقارنة في العديد مف اؿ

طكؿ ليا فضالن عف  أقصىمتانة التيمة ك  ر كفرع ثمرم ك دليؿ البذك أكؿالعقد لغاية يتعمؽ بعدد 
اتضح كجكد  (12)ليذه الطفرات كمف دراسة الجيؿ الثالث .عديدةطكليا الفعاؿ ك صفات اخرل 

لنباتات ك ية ؿىرالمظ الصفات المعنكية بيف الطفرات ك نباتات المقارنة في فركؽالعديد مف اؿ
جكزه كما /نبات كعدد البذكر/عدد الجكزاتك عدد الفركع الثمرية ك شممت طكؿ المنطقة الجرداء

عدد العقد معنكية في صفات ارتفاع النبات،  فركؽلـ تكف اؿ في bكaشممت كمية الكمكركفيؿ 
 أكؿالالزمة لتفتح  األياـالكمي كعدد  األكراؽفرع ثمرم، عدد الفركع الخضرية كعدد  أكؿلغاية 

        . ك كزف الجكزه الكاحدة جكزه أكؿزىره ك 
الثالث لمطفرتيف  الجيؿ التطفيرم حاصؿ كصفات التيمة فيييدؼ البحث الحالي الى دراسة اؿ    

MC2  كMC3 مثيالتيا في النباتات غير الطافرةك مقارنتيا ب  .    
 

  البحث طرائقمواد و ال
القطف في نبات  MC3ك   MC2لمطفرتيف ( M2)الجيؿ التطفيرم الثاني  بذكر زرعت 

.Gossypium hirsutum L  لمحصكؿ عمى نباتات  ذات االكراؽ المبرقشة 310-كككرصنؼ
 ةالكامؿ ةلعشكائيعات ااالقطتصميـ  كفؽ عمى التجربة صممت .(M3) الثالث التطفيرم الجيؿ

(RCBD) 2005خالؿ المكسـ الصيفي  كنفذت في الحقؿ التابق لكمية التربية بجامعة المكصؿ .
المركز الممتدة مف الشرؽ  بعة قطاعات كتمت عممية فتحلى ارقسـ ع بعد اعداد الحقؿ لمزراعة

داخؿ كؿ  سـ ثـ كزعت المعامالت عشكائيان  80الى الغرب ك كانت المسافة بيف مرز ك اخر 
. قطاع ك كضعت العالمات المميزة ليا

بفتح جكرة ك ذلؾ  14/4/2005بتاريخ  إليياتعكد حسب المعاممة التي ب زرعت البذكر كالن  
 سـ بيف جكرة ك اخرل ك كضعت بذرتاف 40سـ كبمسافة  5-4بعمؽ  مقابمة لمشمسفي الجية اؿ

بعد ثبات عدد البذكر . حيف االنباتل ؿاسقي الحقؿ ك ترؾ . في كؿ جكرة ك غطيت بتربة ناعمة
 .ترؾ نبات كاحد في كؿ جكرة اذتمت عممية الترقيق كالخؼ ( اسبكعاف الى ثالثة اسابيق)النابتة 

 حسب ما ىك مكصى بزراعةباية النباتات مف رم ك عزؽ ك تعشيب ك تسميد استمرت عممية رع
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 عممية المباشرة بجني الحاصؿتمت  مف الجكزات% 80 بعد نضج الحاصؿ كتفتح .(13)القطف
  :-لكؿ قطاع معاممةمف كؿ  نباتاتعشرة عمى  يةتاالدرست الصفات ك  ،10/10/2005 بتاريخ
. (غـ)حاصؿ القطف الزىر  -1    

:- تية باعتماد الصيغة االقدر  كقد  )%( تصافي الحميج -2
  .  100(كزف القطف الزىر \كزف القطف الشعر = ))%( تصافي الحميج  
  .بذرة 100يمثؿ كزف  ك( غـ) دليؿ البذكر -3
. اليدكم (Perosorter)جياز ك تمت عممية القياس باستخداـ( ممـ)اقصى طكؿ لمتيمة  -4
. الجياز اعاله في ك تمت عممية القياس باستخداـ( ممـ)ة طكؿ الفعاؿ لمتيؿاؿ -5
               معبرا عنيا ( صنق فرنسي)  Maturimeterكقيست بكسطة جياز  نعكمة التيمة -6

. يربكحدة المايكركف
. Maturimeter  جيازت باستخداـ قدرك نضج التيمة -7
بيف الفككؾ معبرا عنيا بكحدة    انج  8\1بجياز برسمي عمى مسافة  كقدرت متانة التيمة -8

  .كست\غراـ 
  :-اآلتيةمف المعادلة  حسببذرة، كقد  100عمى  مثؿ كزف القطف الشعرلتيمة ك مدليؿ ا -9

  . كزف البذكر بالعينة \( كزف القطف الشعر  دليؿ البذكر= )دليؿ التيمة 
 

 غزؿ ك نسيج المكصؿ، لقد اجريت عممية حمج القطف ك القياسات الخاصة بالتيمة في معمؿ 
 مدلاختبار دنكف متعدد اؿاستخدـ تصميـ المستخدـ ك اؿ كفؽ  عمى احصائيان  البياناتحممت 

. (14) 0.05عند مستكل احتماؿ  لممقارنة بيف متكسطات المعامالت
 

  ئج والمناقشةاالنت
بيف ( 0.01عند مستكل احتماؿ )عالية معنكية فركؽالى كجكد  -1-تشير نتائج الجدكؿ

 اقصى نباتات الجيؿ التطفيرم الثالث لمطفرات مبرقشة االكراؽ ك نباتات المقارنة في صفات
عند مستكل )معنكية  فركؽكانت اؿدليؿ التيمة ك نعكمتيا ك نضجيا في حيف  ك طكؿ التيمة

بيف  فركؽحاصؿ القطف الزىر ك الطكؿ الفعاؿ لمتيمة ك متانتيا، اما اؿفي ( 0.05احتماؿ 
. دليؿ البذكر ك تصافي الحميج فمـ تكف معنكيةمتكسطات صفات 

في  (0.05عند مستكل احتماؿ )حصكؿ انخفاض معنكم  -2-كتكضح نتائج الجدكؿ 
حاصؿ القطف الزىر في نباتات بالمقارنة ب MC3ك  MC2حاصؿ القطف الزىر لمطفرتيف 

اف . MC3الطفرة  انخفاضان في الحاصؿ مف اكثر MC2المقارنة ك كانت الطفرة 
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كاف قد لكحظ كذلؾ   االنخفاض في حاصؿ القطف الزىر في نباتات الجيؿ التطفيرم الثالث
انخفاض غير  حصكؿ -2-كما تكضح نتائج الجدكؿ. (11)في نباتات الجيؿ التطفيرم الثاني

 كنباتات المقارنة  لىعتطفيرم الثالث بالقياس معنكم في تصافي الحميج في نباتات الجيؿ اؿ
فاف النتائج ذلؾ  مف رغـاؿ عمىفي مقدار االنخفاض، ك MC3ك  MC2ف قد تساكت الطفرتا

تشير الى حصكؿ ارتفاع طفيؼ غير معنكم في دليؿ البذكر في نباتات  -2-في الجدكؿ
لقد  االكثر ارتفاعان ك MC2نباتات المقارنة ك كانت الطفرة ب مقارنةالجيؿ التطفيرم الثالث 
كاف دليؿ البذكر كما   (11)ة مشابو في دراسة الجيؿ التطفيرم الثانيتـ الحصكؿ عمى نتيج

لقد اظيرت  .ك مف نباتات المقارنة MC3اكثر ارتفاعان مف الطفرة  MC2في نباتات الطفرة 
في اقصى طكؿ ( 0.01عند مستكل احتماؿ )كجكد زيادة عالية المعنكية  -2-نتائج الجدكؿ

اك نباتات  MC3الطفرة ب بالمقارنة MC2لثالث لمطفرةفي نباتات الجيؿ التطفيرم ا لمتيمة
في الطكؿ الفعاؿ ( 0.05عند مستكل احتماؿ ) كجكد زيادة معنكية كذلؾ كما تكضح. المقارنة

كما اف زيادة معنكية عالية  .ك نباتات المقارنة MC3الطفرة ب بالمقارنة MC2لمتيمة لمطفرة 
نباتات  لىعبالقياس  MC3ك  MC2 في نباتات الطفرتيففي دليؿ التيمة قد حصمت 

  MC2الطفرة  اف دراستيف سابقتيف مف تؤكد ما تـ ذكره في في اعاله اف النتائج. المقارنة
.  (11()10)في العديد مف الصفاتافضؿ مف بقية الطفرات ك مف نباتات المقارنة 

 MC2التيمة لمطفرة  عالي المعنكية في نعكمة ان تكضح انخفاض -2-الجدكؿاف نتائج 
ىا عدد مفك نباتات المقارنة التي لـ تختمؼ معنكيان عف  MC3عكمتيا في الطفرة بفبالمقارنة 

اال اف متانة التيمة في الطفرة  (11)في نباتات الجيؿ الثاني ق النتيجة تتفؽ مق ما لكحظك ىذ
MC3 متانتيا في الطفرة ب قد انخفضت عمى نحك معنكم مقارنةMC2 ك نباتات المقارنة 

بالقياس مق  MC2حصكؿ ارتفاع طفيؼ غير معنكم في متانة التيمة لمطفرة مف رغـ ؿا عمى
مف حصكؿ ارتفاع  (11)ة السابقةفي الدراس يجة تتفؽ مق ما ذكرىذه النتك  نباتات المقارنة

اف عمى الرغـ مف ك نباتات المقارنة  MC3 الطفرةب مقارنة  MC2في متانة التيمة لمطفرة
مق ما تـ كاف معنكيان في الدراسة السابقة ك ىذا يؤكد  MC2تيمة لمطفرة االرتفاع في متانة اؿ

بمركر  التدىكر مف شيئان ىذه الطفرة عانت في الدراسة السابقة مف اف صفات  استنتاجو
ل مف انخفاض عالي المعنكية عاف تكضح اف نضج التيمة قد -2-اف نتائج الجدكؿ .االجياؿ

االكثر ارتفاعان مف الطفرة  MC3ينما كانت الطفرة ب MC2في نباتات الطفرة  ك ال سيما
MC2  ك قريبة في متكسط نضج التيمة مف نباتات المقارنة ككانت الفركؽ معنكية عالية ليذه
في نباتات الطفرة نفسيا في الجيؿ التطفيرم  لكحظمق ما  ك ىك يتفؽ كذلؾ الصفة
المسيطرة عمى الطفرات  اتبشأف طبيعة المكرثلقد اختمفت أراء الباحثيف . (11)الثاني

العديد مف الصفات النكعية لبذكر نباتات  ك التي تؤثر بدكرىا عمى االنتاجية ك الكمكركفيمية
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ركفيمية في نبات الشعير الى الطفرات الكمك (15)احد الباحثيف ارجق االجياؿ المتعاقبة فقد
كركفيمية في نبات لكؿالطفرات ا (16)ت دراسة اخرلارجقذات تكراث أمي، في حيف  مكرثات

ذلؾ الية تميؿ الى ترجيح الرام االكؿ ك اف نتائج الدراسة الح. نككم منفرد الرز الى مكرث
الى بمركر االجياؿ الذم قد يرجق قسـ منو بسبب حصكؿ التدىكر في صفات الطفرات 

محددة في الجيميف  اختالؼ الظركؼ البيئية بيف مكسـ ك اخر فضالن عف عدـ انعزاليا بنسب
نتيجة لظاىرة التغاير  -التدىكر في الصفات–لثاني ك الثالث كقد تحصؿ ىذه الظاىرة ا

               . الجيميف الثاني ك الثالث ك التي تحدث في( transgresive varation)الفائؽ الحدكد
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 .تحميل التباين لمتوسطات الصفات المدروسة -1-الجدول  
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 0.02 0.44 10.34 0.12 1.22 0.97 0.05 17.43 23.93 3 القطاعات

54.20 2 المعامالت
*

 11.3 0.25 2.58
**

 1.33
*

 1.33
**

 164.19
**

 1.56
*

 0.24
**

 

الخطأ 

 التجريبي
6 9.46 23.55 0.14 0.13 0.22 0.12 13.33 0.23 0.002 

          
.   0.05معنوية عند مستوى  / مالحظة                     

                                0.01معنوية عند مستوى   .
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                  النباتات المبرقشة االكراؽ في صائص االنتاجية ك النكعية لمتيمةالخ عدد مف مقارنة -2-جدول 
 . في نباتات المقارنةاتيا نظير مق( الثالث الجيؿ)

 MC2 MC3 المقارنة الصفة

 19.41a 12.05c 15.77b (ـغ) حاصؿ القطف الزىر

 33.20a  30.10a  30.53a )%( تصافي الحميج

 08.67a 09.15a 08.82a دليؿ البذكر 

 31.50b 33.00a 31.70b (ممـ)اقصى طكؿ لمتيمة 

 28.50b 29.50a 28.50b (ممـ)الطكؿ الفعاؿ لمتيمة 

 05.12a 04.15b 05.17a (مايكركنير)نعكمة التيمة 

 92.12a 79.97b 89.57a )%( نضج التيمة

 18.64a 18.99a 17.78b (تكس/ غراـ)متانة التيمة 

 03.46b 03.92a 03.85a دليؿ التيمة

 .معنكية حسب اختبار دنكف متعدد المدل  فركؽالحركؼ المختمفة تشير الى كجكد         
 



 

 

... دراسة الحاصل و صفات التيمة لطفرات القطن 
   ...
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