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االرتباطاتوتحلیلباتاتمن القطن لمسافات الزراعة بین الناستجابة حاصل وبعض صفات صنفین 
بین الحاصل ومكوناتھ إلى تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة

خلیل ھذال كنوشعبد الستار احمد محمد      خالد خلیل الجبوري
المعھد التقني في الموصلغابات، جامعة الموصل   زراعة والكلیة الجامعة كركوككلیة الزراعة، 

الخالصة
تجربة تضمنت  ل ا

ذ نفذت ، إ)٣٠و ٢٥و ٢٠و ١٥(٨٨٨٦وسبیرو
العشوائیة الكاملة بثالثة باستخدام تصمیم القطاعات ٢٠٠٧في قضاء الحویجة بمحافظة كركوك خالل الموسم 

صفات عن . سم٦٠. مكررات

ألصنافأن. ا
. األصنافختالفات الاألفرع

لصفاتواألصنافھناك تداخل معنوي بین أنوظھر  اعة  لزر ات ا األفرعمساف
أن.ووزن الجوزة وحاصل القطن الزھر

وزن مع أنظھر . نبات وحاصل القطن الزھرالجوز بال
أن، 

على حسالبة وعالیة مباشرة تأثیراتكان لھما صفتي ارتفاع النبات ودلیل التیلة
األخرى

فضلأناالنحدارمن خالل تحلیل أھمیتھماوتأكدتلتحسین الحاصل،  أ
%.٨٨.٠٩یھما بمعامل تحدید للتنبؤ بحاصل القطن الزھر ھي تلك التي تحتو

المقدمة
امن القطن یعد 

ي

وفي العراق.  واستعمال مخلفاتھ علف للحیوانات

األمر لذلك یت. ین على التوسع في زراعتھوحدة المساحة الزالت غیر مشجعة لتحفیز الفالحین والمزارع لب  ط

ناسبة ئالم
)Singh ،و١٩٧٣Ismail ،١٩٨٩٢٠٠٤٢٠٠٦وآخرون(

،عملیات إدارة جیدة وناجحة
تساھم في زیادة اإلنتاج، إذ لوحظ من در

)Ali ،٢٠٠٧وآخرون .(أوصىBrar وSingh)و ) ١٩٧٨Virk
آخرون Hussainإنتاج) ١٩٨٤( أن) ٢٠٠٠(و

١٠حاصل أعلىأعطتبعض 
Muhammad)٣٠و ١٠) ٢٠٠٣

و Ranaو ١٩٧٥، Hughesو Hearnو ١٩٧٣وآخرون، Bridge(أشار
Shah ،لجوانب .إلىالعائدة االختالفات في الحاصل أنإلى) ١٩٨١ في ا و

حصولحسین حاصل القطن الزھر من خالل التي تتعلق بت ل لى ا قطن إ ال

٢١/١٢/٢٠٠٩وقبولھ ٥/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
تكون األخرى تي  في ال

تربیتھا واالنتخاب لھا مقارنة بصفة الحاصل التي تعد معقدة
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-Alو ) ١٩٨٠(Al-Kafaijy. إضافة إلى تأثرھا الكبیر بالعوامل البیئیة
Bayaty)لجبوري ) ١٩٨٩ اؤد وا ) ٢٠٠٦(و د

اشرة إلى.  مب
األقوىوغیر مباشرة من خال

) ١٩٧٩(Singhأشاراألعلىاكأدلة
أكدتأثیراتكانت لھا إذصفات مكونات الحاصل، جمیعأھمیة Malekو

) ٢٠٠١(تأثیران لعدد الجوز بالنبات ) ١٩٨٦(
أھمیةإلى

الزھر
واإلنتاجیةالھدف من الدراسة الحالیة تقییم بعض الصفات الحقلیة إن

مباشرةتأثیراتإلىبین الحاصل ومكوناتھ بسیطالزراعة مختلفة بین النباتات، وتحلیل قیم معامالت االرتباط 
اصل األكبروأخرى في ح

. القطن الزھر

وطرائقھالبحثمواد 
فیھا صنفي ، استخدمفي قضاء الحویجة بمحافظة كركوك٢٠٠٧لحقلیة خالل الموسم نفذت التجربة ا

. ٨٨٨٦طن الشاتا المعتمدة زراعتھ في العراق وسبیروالق

٣٠و ٢٥و ٢٠و ١٥(
سم في٦٠). وآخر

دونم/كغم٦٠بمعدلاألرضإعدادأثناءسماد السوبر فوسفات أضیف. التجریبیة الواحدة على عشرة مروز
اإلنباتبعد األولىعلى دفعتین نمدو/كغم٨٠بمعدل) نیتروجین% ٤٦یوریا (والسماد النیتروجیني 

.
.الموسم وحسب الحاجة والتوصیات

ارتفاع : 
) غم() سم(النبات

ذرة بالغرام١٠٠/ وزن الشعر(ودلیل التیلة ) بذرة بالغرام١٠٠وزن ( . )ب
و١/١٠/٢٠٠٧الثمانیة مروز الوسطیة من كل وحدة تجریبیة مرتین، األولى بتاریخ جني

.بشھر، ثم عدل مجموع وزن الجنیتین من كل وحدة تجریبیة إلى كغم للھكتار

رف على التجریبي المستخدم الختبار معنویة االختالفات بین األصناف وبین مسافات الزراعة إضافة إل تع ى ال

)١٩٩٠داؤد وعبدالیاس، (المتعدد المدى
. ن الز

مدروسة ل ا
Piy :Piyرة  = R-1 r أنR

متجھ rبین صفات مكونات الحاصل مع بعضھا، و طاالرتباط البسی
.)١٩٨٧الراوي، (المدروسةالصفات 

Mishraو Link)١(لشكل 
-٠.٢٠قلیل، ٠.١٩-٠.١٠یھمل، ٠.٠٩-من صفر: الل التصنیفـمن خ) ١٩٧٣(

وكذلك اعتمدت طریقة االنحدار المتعدد. عالي جداً ١.٠٠عالي وكثر من ٠.٩٩-٠.٣٠متوسـط، ٠.٢٩
.دلة انحداریة للتنبؤ بحاصل القطن الزھر من خالل مكوناتھ من الصفات المدروسةللتعرف على أفضل معا

ارتفاع النبات
r16r15r14r13r12P1y
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P2yالثمریةاألفرععدد 
r26r25r24r23

حاصل P3yعدد الجوز بالنبات
r36r35r34P4yالقطن

الزھروزن الجوزة
r46r45P5y

دلیل البذور
r56P6y

دلیل التیلة

المدروسةن الزھر ومكوناتھ من الصفات العالقة المساریة بین حاصل القط): ١(الشكل 

النتائج والمناقشة
ومنھ یتضح أن متوسط مربعات األصناف ة،فات المختلفلصلیل التباینلنتائج تح) ١(الجدول تظھر في 

وحاصللصفات ارتفاع النبات ووزن الجوزة ودلیل البذور% ١كان معنویاً عند مستوى احتمال 

.حلیل التباین لسبعة صفات في القطننتائج ت): ١(جدول ال

مصادر 
االختالف

درجات 
الحریة

لصفاتمتوسطات المربعات ل

ارتفاع 
النبات

عدد 
األفرع 
الثمریة

عدد 
الجوز 
بالنبات

وزن 
الجوزة

دلیل 
البذور

دلیل 
التیلة

حاصل 
القطن 
الزھر

٢١.١٧٠.٦٦٧١.٢٩٢٠.٠٠٨١.١٧٠.٠١٣٠.٠٠١القطاعات
**٠.٠٧٠٠.٠١**٢.٦٧**٠.٤٥*٠.٦٦٧٢.٦٧**١٢٢.٠٤األصناف

**٠.٧٢**٠.٨٩**٦.١١**١.٢٩**٠.٥٥٦٦.٩٤**٣٣٣.١٥مسافات الزراعة
**١.٧٦**٢.٦٧**١٧.٦٣**٣.٧٨**٠.٨٣٣١.٣٣*٤.٤١)١()الخطي(
**٠.٠٧٠.١٦٧٠.٠٠١٠.٣٦**٠.٠٠٠٤.١٧**٩٢.٠٤)١()التربیعي(
**٠.٠١٠.٥٣٣٠.٠٠١٠.٠٢*٠.٨٣٣٣.٣٣*٣.٠١)١()التكعیبي(

**٠.٣٣٣٠.٠٤٩٠.٠٢*٠.٧٨٠.٠٩**٢.٥٦*٣١.٧١التداخل
١٤٠.٥٠٠.٢٨٦٠.٣٩٠.٠٢٣٠.٢١٤٠.٠١٩٠.٠٠١الخطأ التجریبي

.على التوالي% ٥و % ١معنویة عند مستوى احتمال (*) و (**) 

لعدد الجوز بال% ٥مستوى احتمال القطن الزھـر وعند 
أما . التیلة، وظھر متوسط مربعات مسافات الزراعة معنویاً عالیاً للصفات جمیعھا ما عدا عدد األفرع الثمریة

تي عدد % ١متوسط مربعات التداخل بین األصناف ومسافات الزراعة فكان معنویاً عند مستوى احتمال  لصف
ارتفاع % ٥حاصل القطن الزھر وعند  مستوى احتمال األفرع الثمریة و تي  لصف

األصنافعلى اختالف أداء 
Singh)و) ١٩٧٣Ismail آخرون تحي ) ١٩٨٩(و اؤد وف ؤد ودا) ٢٠٠٤(ود

إلى اختالف أداء األصناف بتغیر الظروف البیئیة التي ) ٢٠٠٦(والجبوري 
ویتضح من نتائج تحلیل اتجاه عالقة مسافات الزراعة بالصفات . تمثلھا مسافات الزراعة في ھذه الدراسة

لحاصل % ١كان معنویاً عند مستوى احتمال ) الدرجة الثالثة(المختلفة أن متوسط مربعات العالقة التكعیبیة 
لصفتي ارتفاع النبات وعدد الجوز بالنبات، ومتوسط مربعات% ٥القطن الزھر، وعند مستوى احتمال 

كان معنویاً عالیاً لصفات وزن الجوزة ودلیل البذور ودلیل التیلة، ولم تصل ) الدرجة األولى(العالقة الخطیة 
متوسطات األصناف ومسافات ) ٢(ن الجدول ویبی. أي أیة عالقة إلى الحد المعنوي لصفة عدد األفرع الثمریة

فات وزن ـلصمعنویاً الصنف الشاتا اظھر تفوقاً أنبینھما وللصفات المدروسة، ویتضح الزراعة والتوافیق 
بنسب زیادة عن الصنف سبیرو بلغت على ل القطن الزھرـالجوزة ودلیل البذور وحاص
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.للصفات المدروسةتوافیق بینھما متوسطات األصناف ومسافات الزراعة وال): ٢(جدول ال

األصناف
المسافات 

)سم(

الصفات

ارتفاع 
النبات

عدد األفرع 
الثمریة

عدد 
الجوز 
بالنبات

وزن 
الجوزة

دلیل 
البذور

دلیل 
التیلة

حاصل 
القطن 
الزھر

أ٣.٨٥أ٤.٧٨أ٩.٥٠أ٣.٨٤ب١٢.٠٨أ١٢.١٧ب٨٩.٨٣الشاتا
ب٣.٨٠أ٤.٦٨ب٨.٨٣ب٣.٥٧أ١٢.٧٥أ١٢.٥٠أ٩١.٧٥سبیرو

د٣.٣٥أ٥.١٨ج٨.٠٠د٣.٢٢ب١١.٦٧أ١٢.١٧أ١٥٩٣.١٧
ج٣.٧٩ب٤.٨٧ب٨.٦٧ج٣.٥٠ب١٢.١٧أ١٢.٠٠ب٢٠٨٩.٥٠
أ٤.١١ج٤.٥٨أ٩.٨٣ب٣.٨٠ب١١.٨٣أ١٢.٦٧ج٢٥٨٨.١٧
ب٤.٠٥د٤.٢٨أ١٠.١٧أ٤.٣٠أ١٤.٠٠أ١٢.٥٠أ٣٠٩٢.٣٣

شاتاال

ھـ٣.٤٣أ٥.٢٣وھ٨.٣٣دھـ٣.٢٣د١١.٦٧ب ج١١.٧أ١٥٩٢.٦٧
ج٣.٨٣ب٤.٨٧دھـ٨.٦٧ج٣.٥٧د١١.٣٣أب١٢.٦٧ج٢٠٨٨.٠٠
ب٤.٠٧ب٤.٧٧أب١٠.٣٣ب٤.١٠د١١.٦٧أب١٢.٦٧ج٢٥٨٧.٦٧
ب ج١١.٧ب٣٠٩١.٠٠

أ١٣.٦٧
ب٤.٠٦ج٤.٢٧أ١٠.٦٧أ٤.٤٧ب

سبیرو

و٣.٢٧أ٥.١٣و٧.٦٧ھـ٣.٢٠د١١.٦٧أب١٢.٦٧أ١٥٩٣.٦٧
د٣.٧٤ب٤.٨٧دھـ٨.٦٧ـج دھ٣.٤٣ب ج١٣.٠ج١١.٣٣ب٢٠٩١.٠٠
أ٤.١٥ج٤.٤٠دج٩.٣٣ج د٣.٥٠دج١٢.٠أب١٢.٦٧ج٢٥٨٨.٦٧
ب٤.٠٥ج٤.٣٠ب ج٩.٦٧ب٤.١٣أ١٤.٣٣أ١٣.٣٣أ٣٠٩٣.٦٧
٩٠.٧٩١٢.٣٣١٢.٤٢٣.٧١٩.١٧٤.٧٣٣.٨٣المتوسط العام

.ال تختلف عن بعضھا معنویاً ) ألصناف ومسافات الزراعة والتوافیق بینھمال(القیم المتبوعة بالحرف نفسھ لكل صفة -

%١.٣١٦و٧.٥٨٨و٧.٥٦٣التوالي 
% ٥.٥٤٦و٢.١٣٧ن الصنف الشاتا الجوز المتفتح بالنبات وبنسبتي زیادة للصفتین ع

قارنة .  تدل م و
٣٠

١٥ارتفاعاً بفارق غیر معنوي عن
 .

. سم٢٥سم بین النباتات بفارق غیر معنوي عن متوسط المسافة ٣٠
١٥ند المسافة ع

لشعر . ن ا
٢٥ھكتار عند المسافة /طن٤.١١أعلى متوسط لحاصل القطن الزھر بلغ 

سم، ١٥سم، ووصل اقل حاصل للقطن الزھر عند المسافة الضیقة ٣٠المسافة 
مقارنة % ٢٢.٦٨٧و ٨.٤٤٣و١.٤٨٢سم بلغت ٢٥ویبدو أن نسبة الزیادة في الحاصل عند المسافة 

أما لصفة عدد األفرع الثمریة فقد تراوحت . سم بین النباتات على التوالي١٥و ٢٠و ٣٠بالمسافات 
Aliفرعا بفارق غیر معنوي بین مسافات الزراعة، ومن دراسات سابقة أشار ١٢.٦٧و ١٢متوسطاتھا بین 

و Brarى ـة، فقد أوصـباتیتجابتھا للكثافات النـأن أصناف القطن تختلف في اس) ٢٠٠٧(وآخرون 
Singh)١٩٧٨ ( وVirk وآخـرون)القطن، بالمسافات الضیقة للحصـول على إنتاج عالـي في) ١٩٨٤
أن بعض األصناف أعطت أعلى حاصل من القطن الزھر عند المسافة ) ٢٠٠٠(وآخرون Hussainووجـد

وقات معنویة بین المسافتین عدم وجود فر) ٢٠٠٣(وآخرون Muhammadسم بین النباتات، والحظ ١٠
، Hughesو Hearnو ١٩٧٣وآخرون، Bridge(سم بین النباتات، بینما أشار عدد من الباحثین ٣٠و ١٠

إلى أن االختالفات في الحاصل العائدة إلى مسافات الزراعة لم تكن ) ١٩٨١، Shahو Ranaو ١٩٧٥
اظھر اختبار دنكن اف ومسافات الزراعة، والتي ومن المقارنة بین متوسطات التوافیق بین األصن. معنویة 

، )عدم معنویتھا لبعض الصفاتاظھر Fرغم أن اختبار (المتعدد المدى أنھا كانت معنویة للصفات جمیعھا 
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، وفي )سم٣٠و ١٥(الصنفین عند المسافتین الضیقة والواسعة یالحظ أن أكثر النباتات ارتفاعاً كانت لكال
سم وبفارق غیر معنوي عنھ والمسافة ٣٠المسافة نبات تمیز الصنف سبیرو عندعدد األفرع الثمریة بال

١٣.٦٧و ١٤.٣٣أعلى عدد للجوز بالنبات ووصل. سم٢٥و ٢٠سم وعن الصنف الشاتا عند المسافتین ٢٥
أعلى متوسط لوزن الجوزة بلغ مع بقیة التوافقات، أماسم وبفارق معنوي٣٠ن عند المسافة جوزة للصنفی

سم بفارق معنوي عن التوافقات األخرى یلیھ متوسط وزن الجوزة ٣٠م للصنف الشاتا عند المسافة غ٤.٤٧
سم ٢٥و ٣٠ولدلیل البذور تفوق الصنف الشاتا عند المسافتین . سم أیضا٣٠للصنف سبیرو عند المسافة 
عكس من ذلك كان وعلى التاله الصنف سبیرو عند المسافتین ذاتھا، األخرىمعنویاً على حاالت التوافیق 

٥.١٣و ٥.٢٣وبلغ سم بین النباتات٢٥ما یمكن لكال الصنفین عند مسافة الزراعة أعلىمتوسط دلیل التیلة 
بذرة على التوالي، وكان المتوسط یقل معنویاً لكال الصنفین باتساع مسافات الزراعة بین ١٠٠غم شعر لكل 

متوسط لحاصل القطن أعلىسم بین النباتات ٢٥راعة الصنف سبیرو عند مسافة الزأعطىوأخیرا.النباتات
متبوعاً بالصنف الشاتا عند األخرىطن للھكتار بفارق معنوي عن جمیع حاالت التوافیق ٤.١٥الزھر بلغ 
٤.٠٥و ٤.٠٦و ٤.٠٧بلغت متوسطاتھا إذسم ٣٠سم والصنف سبیرو عند المسافة ٣٠و ٢٥المسافتین 

.طن للھكتار على التوالي
) ١(الرسوم البیانیة) ٢(یبین الشكل 

أنومنھ یتضح الزراعة وكل من الصفات المدروسة، 
٠.١٥٣موجبطیتینمعامل االنحدار للمعادلتین الخوكان ) خطیة(األولىالجوزة كانت من الدرجة 

احد على التوالي ویمثل مقدار الزیادة بالغرام في دلیل البذور ووزن الجوزة مقابل زیادة ٠.٠٧١و  و
. الزراعة بین النباتاتفي مسافة
–أنإالأن
واحد في راھناك نقصانأنداللة على ٠.٠٥٩

ن أعلىأن
العالقة المناسبة لمسافات الزراعة مع كل أنویبدو .النباتات وھي عكس عالقة مسافات الزراعة بدلیل البذور

إذ، )(
نحنىمن  فعةكانت تالنباتاأنم مسافة مرت ل وبدأتسم ١٥عند ا

أكثربالزیادة في الطول عند اتساع المسافة أخذتسم ثم ٢٥بالقصر عند زیادة مسافة الزراعة لغایة 
فضل٨٨٢٤لنباتات بلغ بحدود لاقل ارتفاع أن أ

أن.ذه الصفةمسافة للزراعة بالنسبة لھ
٢٥١٢.٣العدد كان قلیالً عند المسافة 

٢٤جوزة عند المسافة ١١.٦سم ومن ثم بدأ بالنقصان ووصل اقل عدد بحدود ١٨
أنظ ـراـ. سم١٤٣٠بحدود أعاله

سم، ١٥سافة ـل القطن الزھر كان اقل ما یمكن عند المـحاص
د /طن٤.١٥وبدأ باالرتفاع عند زیادة مسافة الزراعة بین النباتات، ووصل أعلى متوسط لھ بحدود 

. سم، ثم اخذ بالنقصان عند زیادة مسافة الزراعة عن ھذا الحد٢٧مسافة بین النبتات بحدود 
)٣الجدول (بھدف تحدید العالقة بین الصفات المدروسة فقد قدر معامل االرتباط البسیط بینھا 

اط سالب أن لحاصل القطن الزھر ارتباط موجب عالي المعنویة مع كل من وزن الجوزة ودل وارتب
عالي المعنویة مع كل من ارتفاع النبات ودلیل التیلة، بینما كان ارتباطھ موجب غیر معنوي

Al-Kafaijy)١٩٨٠ (
الجبوري ) ١٩٨٩(Al-Bayatyو  اؤد و د ) ٢٠٠٦(و 

. الزھر وغالبیـة الصفات المكونة لھ

. لحاصل القطن ال

.

)٤الجدول (مباشرة وغیر مباشرة من خالل تحلیل المسار 
) (اشرة )٠.٤٨٤٧-(الحاصل كان سالباً وعالیاً 



ISSN 1815)مجلة زراعة الرافدین - 316X) ٢٠١٠) ٤(العدد ) ٣٨(المجلد

 .

)٠.٢٠٦٤(ل موجب ومتوسط في قیمتھ لعدد الجوز بالنبات على الحاص

. الصفات
ا

 .
، وھـذه تعد قیمة قلیلة قریبة من المتوسط، بینما كان التأثیر)٠.١٩٥٦(

. الصفـاتالتیلة وقلیالً من خالل ارتفاع النبات وغیر مھماً من خالل بقیة

.معامالت االرتباط الخطي البسیط بین صفات الحاصل مكوناتھ في القطن:)٣(جدولال

الصفات
عدد 

األفرع 
الثمریة

عدد 
الجوز 
بالنبات

وزن 
حاصل القطن التیلةدلیل دلیل البذورالجوزة

الزھر

**٠.٥٣٦-٠.٣٤٧٢٠.١٣٦٧-٠.١٥٧٦-٠.٠١٤٦٠.٣٩٩٣ارتفاع النبات
٠.٢٠٥٠٠.٢١٦٠-٠.٠١٦٣-٠.٠٢٩٣٠.٠٦٥٢الثمریةعدد األفرع 
٠.٣٦٩٢**٠.٥٩٦-٠.٣٠٦٩**٠.٥٧٨بالنباتعدد الجوز 

**٠.٧٢٠٠**٠.٧٠٧-**٠.٨١٧٠وزن الجوزة
**٠.٧٧٧١**٠.٧٠٩-وردلیل البذ

**٠.٨٣٦-دلیل التیلة
%.١معنویة عند مستوى احتمال (**) 

.نتائج تحلیل المسار بین حاصل القطن الزھر ومكوناتھ:)٤(جدولال

عدد األفرع ارتفاع النباتالصفات
الثمریة

عدد الجوز 
دلیل التیلةدلیل البذوروزن الجوزةبالنبات

٠.٠٦٣١-٠.٠٦٧٩-٠.٠٠٤٨-٠.٠٠١٨٠.٠٨٢٤)٠.٤٨٤٧-(باتارتفاع الن
األفرع عدد

٠.٠٠٣٠.٠٩٤٧-٠.٠٠٦٠٠.٠٠١٩)٠.١٢٣٥(٠.٠٠٧١-الثمریة

عدد الجوز 
٠.٠١٧٤٠.٠٦٠٠٠.٢٧٥٣)٠.٢٠٤(٠.١٩٣٥٠.٠٠٣٦-بالنبات

٠.١٥٩٨٠.٣٢٦٥)٠.٠٣٠٢(٠.٠٧٦٤٠.٠٠٨١٠.١١٩٢وزن الجوزة
٠.٣٢٧٣)٠.١٩٥٦(٠.٠٠٢٠٠.٠٦٣٣٠.٠٢٤٧-٠.١٦٨٣دلیل البذور
)٠.٤٦٢- (٠.١٣٨٦-٠.٠٢١٤-٠.١٢٣٠-٠.٠٢٥٣-٠.٠٦٦٣-دلیل التیلة

.القیم بین األقواس تشیر إلى التأثیرات المباشرة-

مباشرة سالبة الوأخیـرا یالحـظ أن التأثیر المباشر لدلیل التیلة سالباً وعالیاً في قیمتھ، وكانت التأثیرات غیر
من خالل الصفات األخرى وكانت في قیمتھا قلیلة من خالل عدد الجوز بالنبات ودلیل البذور وغیر مھمة من 

یستنتج من ما تقدم أن أعلى تأثیر مباشر على الحاصل كان لصفتي دلیل التیلة . خالل الصفات األخرى
تأثیرات غیر المباشرة لدلیل التیلة من خالل وارتفاع النبات والذي كان سالباً في اتجاھھ، ونظراً الن ال

الصفات األخرى كانت غالبیتھا عالیة أو متوسطة، فان ھذه الصفة تعد ھي األكثر أھمیة في تأثیرھا على 
حاصل القطن الزھر تلیھا صفة ارتفاع النبات، وفي ھذه الحالة یمكن تحسین صفة حاصـل القطن الزھـر من 

الجوز بالنبات ذات وتلي ھاتین الصفتین صفة عدد . صـیرة ودلیل التیلة األقلخالل االنتخاب للنباتات الق
، ومن دراسات سابقة في ھذا الحاصل، ثم دلیل البذور فعدد األفرع الثمریةالتأثیر المباشر المتوسط على 

إلى أھمیة جمیع صفات مكونات الحاصل، إذ كانت لھا تأثیرات ) ١٩٧٩(وآخرون Singhأشار المجال 
لعدد الجوز بالنبات تأثیر مباشر عالي في أن) ١٩٨٦(Malekجبة على حاصل القطن الزھر، وأكد مو
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إلى أھمیة صفات عدد الجوز بالنبات ومتوسط وزن ) ٢٠٠١(حاصل القطن الزھر، بینما توصل الجبوري 
. الجوزة وارتفاع النبات في تأثیرھا على حاصل القطن الزھر

)٥ (
المعادلة االنحداریة التي تضم جمیع مكونات الحاصل أنالصفات األخرى التي شملتھا الدراسة، ویالحظ 

.نتائج تحلیل االنحدار المتدرج للعالقة بین حاصل القطن الزھر ومكوناتھ: )٥(جدول ال

قیمة Fقیمة ادلة االنحداریةالمعت
مالو

معامل 
التحدید

١y=9.442-0.052X1+0.047X2+0.053X3+0.02X4+0.056X5-
0.385X6

٣٣.٨٩٢.٢٨

٢y=7.121 – 0.697X6٥١.٢٤٦.٢٦٩.٩٥
٣y=11.873 – 0.055 X1 – 0.648X6٧٧.٦٨.٢١٨٨.٠٩
٤y=10.642 – 0.053X1 + 0.139X4 – 0.528X6٦١.٤٥.٥٤٩٠.٢١

محسوبة F(عالیة الستة كانت معنویة  ل من % ٩٢.٢٨، أي أن %٩٢.٢٨) ٣٣.٨٥= ا
اع النبات :  ) X1(ارتف

، إال أن )X5 ()X6(ودلیل البذور ) X4(ووزن الجوزة ) X3(وعدد الجوز بالنبات ) X2(الثمریة 
تتضمن كل ) ٥في الجدول ٤و ٣و ٢التسلسالت (اختبار االنحدار المتدرج أعطى ثالث معادالت انحداریة 

محسوبة وFمنھا بعض مكونات التباین، ویمكن من خالل قیم معامل التحدید و  ل ) (Malu valueمالو ا
والتي تضم ا٣اعتبار المعادلة في التسلسل 

%. ٨٨.٠٩من خاللھا التنبؤ بحاصل القطن الزھر المتوقع، إذ أنھا كانت عالیة المعنویة وبمعامل تحدید 

ال
.االنتخاب لمكوناتھ من الصفات األخرى ذات األثر الكبیر على الحاصل

RESPONSE OF YIELD AND SOME TRAITS FOR TWO COTTON
VARIETIES PLANT SPACES AND ANALYSIS OF CORRELATIONS

AMONG YIELD AND ITS COMPONENTS TO DIRECT AND INDIRECT
EFFECTS

Kh. Kh. Al-Guboory*    A. S. A. Mohamad**    Kh. H. Kanosh***
* College of Agriculture, Karkuk University, Iraq

** College of Agric. and Forestry, Mosul University
*** Technical Institute, Mosul

ABSTRACT
The experiment include eight factorial treatments, represents the combinations

between the two cotton varieties Lachata and SP8886 and four spaces between
plants (15, 20, 25 and 30 cm), that carried out at Al-Hawyja, Karkuk Governorate
during the season of 2007 using randomized complete block design with three
replications. The seeds were planted through mid April using rows 60 cm apart. The
data were taken for characters: plant height, number of fruiting branches, number of
bolls per plant, boll weight, seed index, lint index and seed cotton yield. The results
showed significant differences among varieties and planting spaces for all
characters except number of fruiting branches, the differences among varieties for
lint index were not significant. The interaction between varieties and spaces was
significant for plant height, number of fruiting branches and boll weight. Trend
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analysis revealed that the regression relationships of plant spaces was linear with
seed index, lint index and boll weight, and cubic with plant height, number of bolls
per plant and seed cotton yield. It was shown that seed cotton yield had positive
highly significant correlations with boll weight and seed index, and negative highly
significant correlations with plant height and lint index. Path analysis results
indicated that plant height and lint index had higher negative direct effects on seed
cotton yield and important indirect effects through most of other characters, which
indicates that these two characters could be used in breeding programs to improve
yield, and stepwise regression analysis revealed that the best regression equation for
seed cotton yield prediction was that which contained these two characters with
determination coefficient equal 88.09%.
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