
تقويم صفات حاصل القطن الزهر وبعض مكوناته لتراكيب وراثية من قطن االبلند  وتقدير بعض المعالم الوراثية 
 وتحليل معامل المسار

                      عبد السالم رجب الجمٌلً                  خالد محمد داؤد 
 ، العراقجامعة الموصل –كلٌة الزراعة والؽابات  –قسم المحاصٌل الحقلٌة 

 الخالصة
و  60)عند مسافتٌن للزراعة بٌن المروز  قضاء الحوٌجة فً القطن االبلندمن  تم زراعة عشرٌن تركٌب وراثً     
بثالثة مكررات لتقٌٌم صفات حاصل  المنشقة األلواحوفق نظام  تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملةباستخدام ( سم75

 ودلٌل البذور عدد األفرع الثمرٌة وعدد الجوز بالنباتوالنبات  ارتفاع)خرى القطن الزهر ومكوناته من الصفات األ
وتقدٌر بعض المعالم الوراثٌة وتحلٌل معامل المسار بٌن الحاصل ( ووزن الجوزة ودلٌل التٌلة ومعامل التبكٌر

مقارنة % 6.25سم أعطت زٌادة معنوٌة فً حاصل القطن الزهر بنسبة  75أظهرت النتائج أن المسافة . ومكونات
تفوقت بعض التراكٌب الوراثٌة معنوٌاً ألكثر عدد من الصفات بضمنها حاصل القطن الزهر، كان . سم 60بالمسافة 

تراوح . 8886وسبٌرو IK259ثم الصنفٌن  IK378و 26الصنؾ الشاتا أفضل األصناؾ تاله الصنفٌن إٌرانً 

 وبصورة عامة كان عالٌاً ، الرتفاع النبات %(83.78)و لمعامل التبكٌر( %7.86 )بٌن  التورٌث بالمعنى الواسع
، ومتوسطاً وزن الجوزة ودلٌل التٌلةمتوسط و بالنبات وعدد الجوز وعدد األفرع  الثمرٌةالنبات  لصفات ارتفاع

ٌة ومظهرٌة معنوٌة موجبة مع ت وراثظهر لحاصل القطن الزهر ارتباطا. دلٌل البذور واطئة لبقٌة الصفاتلصفة 
تبٌن من  .ودلٌل التٌلة ومعامل التبكٌر األفرع الثمرٌة وعدد الجوز ومتوسط وزن الجوزة تفاع النبات وعددارصفات 

 (وراثٌاً ومظهرٌاً )حاصل القطن الزهر  خالل تحلٌل معامل المسار أن لمعامل التبكٌر تأثٌر مباشر عالً فً
ومتوسط وزن  ي عدد الجوز بالنباتتلٌه صفت، خرىوتأثٌرات ؼٌر مباشرة مهمة من خالل بعض الصفات األ

 . للحاصل العالً فً برامج التربٌة فً إمكانٌة االعتماد على هذه الصفات كأدلة انتخابٌة مهماً وهذا ، الجوزة مظهرٌاً 
 المقدمة

وهو ٌزرع  ،عالمٌافً التجارة المهمة  االقتصادٌةمحاصٌل المن  ( (.Gossypium hirsutum Lالقطن       
وتعد عملٌة تطوٌر أصناؾ جدٌدة من القطن تتمٌز بمواصفات إنتاجٌة ونوعٌة  . لالستفادة من ألٌافه بصورة أساسٌة

ومن الممكن (. 0 20وآخرون،  AshokKumar)عالٌة من أهم األهداؾ األساسٌة التً ٌسعى إلٌها مربو النبات 
رؾ على طبٌعة وأهمٌة االختالفات تحسٌن إنتاجٌة المحصول باستخدام المصادر الوراثٌة المتاحة ومن خالل التع

الوراثٌة الموجودة فً العشٌرة، وأن تقدٌر االختالفات الوراثٌة ألي محصول ٌعد شرط مسبق للتخطٌط لطرٌقة 
كما أن التقدٌرات العالٌة للتورٌث بالمعنى الضٌق تبٌن وجود العوامل اإلضافٌة القابلة للتثبٌت والتً . مناسبة للتربٌة

ن االنتخاب ٌلعب دور مهم فً تحسٌن الصفات المختلفة، وأن الوظٌفة الرئٌسة لتقدٌرات التورٌث تعطً مؤشر على أ
هً توفٌر معلومات عن انتقال الصفات من اآلباء إلى نسلها، ومثل هذه التقدٌرات تتٌح تقوٌم التأثٌرات الوراثٌة 

لتورٌث فً التنبؤ بتحسٌن الصفة او الصفات وٌمكن استخدام تقدٌرات ا. والبٌئٌة والتً تعد عوامل مساعدة لالنتخاب
وراثٌاً عن طرٌق االنتخاب، بحٌث ٌمكن للمربً أن ٌتوقع التحسٌن الممكن من خالل أنواع وكثافات مختلفة 

لالنتخاب، وهكذا فان المعلومات عن التؽٌرات الوراثٌة والتورٌث والتحسٌن الوراثً لمحصول القطن تعد ذات 
إن ارتباطات الصفات تمثل . عملٌة انتخاب فعالة، فان تحدٌد سمات الحاصل تعد مرؼوبةولممارسة . أهمٌة بالؽة

فإذا كانت هناك صفتان . مقٌاس لقوة العالقة بٌنها، وان معرفتها بٌن الصفات المختلفة تعد مهمة فً تربٌة التبات
وٌكون معامل االرتباط . األخرىمرتبطتان اٌجابٌاً، فان إحداهما ٌمكن تحسٌنها بشكل ؼٌر مباشر من خالل تحسٌن 

 Hussain)مفٌداً إذا كان االنتخاب ؼٌر المباشر للصفة الثانوٌة سوؾ ٌستخدم فً تحسٌن الصفة األساسٌة مفٌد 

قذ ولغرض خلق معنى لالرتباط، ف لتطوير دليل انتخابي،  رورياًا  تقذير معامل االرتباط يعتبر إن(. 2010وآخرون، 

تحلٌل المسار والذي استخدم لتطوٌر معاٌٌر انتخاب الصفات المعقدة فً العدٌد من طرٌقة  Wright ( 92 )طور 
 Pandey، 983 وآخرون،  Kang، 994 وآخرون،  Lu ، 959 ،Dizو Dewey)المحاصٌل أنواع  

وؼٌر المباشرة إن تحلٌل معامل المسار ٌوفر وسائل فعالة من خالل تقدٌر األسباب المباشرة  (.Torrie ، 973و
صفات الحاصل وبعض مكوناته لعشرون ٌم وتقتهدؾ الدراسة الحالٌة    . (2007وآخرون،  Kale)رتباطات لال

                                            
 
   مستل من رسالة الماجستٌر للباحث الثانً  

 2 20/  6/  25وقبوله   2 20/  3/  22تارٌخ تسلم البحث   



وتحدٌد  (سم 75،  60)عند مسافتٌن للزراعة بٌن المروز  (بضمنها أصناؾ معتمدة فً العراق)تركٌب وراثً 
 ار لتجزئة ارتباط حاصل القطن الزهرالمعالم الوراثٌة وتحلٌل معامل المسالتؽٌرات الوراثٌة من خالل تقدٌر بعض 
وؼٌر مباشرة، لتحدٌد الصفات األكثر أهمٌة التً تؤثر فً الحاصل لتطوٌر  بالصفات األخرى إلى تأثٌرات مباشرة

 .القطن بإنتاجٌةعالٌة ومواصفات نوعٌة جٌدة أصناؾ جدٌدة واعدة من
 مواد البحث وطرائقه

 Gossypium hirsutum)المتوسط التٌلة  األمرٌكًالقطن االبلند من  اثٌاً تركٌباً ور( 20)م فً الدراسة أسُتخد      

L.) بضمنها التراكٌب الوراثٌة المعتمدة ، وزارة الزراعة/ تم الحصول علٌها من الشركة العامة للمحاصٌل الصناعٌة
 .هذه التراكٌب الوراثٌة ومصادرها ( ) جدولال ٌوضحو ،زراعتها فً العراق

. ثٌة المستخدمة فً الدراسة ومصدرهاااكٌب الورالتر(  )جدول ال 

 المصدر    التركٌب الوراثً          ت  المصدر     التركٌب الوراثً          ت 

بلؽارٌا     Gourd26    26كورد      فرنسا      CA 22     22سً أي     

سورٌا     Aleppo 33   33حلب     2 تركٌا       Nazly 87    87نازلً     2

أمرٌكا     Montana   مونتانا       3 سورٌا      Aleppo 90   90حلب     3

الٌونان     IK378      378آي كً    4 الٌونان      IK 347     347آي كً    4

أمرٌكا     Coker 310       (معتمد)0 3كوكر 5  إٌران      Iranian 16   6 إٌرانً    5

سورٌا     Deer 22     22دٌر      5 سورٌا      S 29       29أس      6

     539كرٌب أي أم  7

ChribAM539 

الٌونان     SP 8887     8886سبٌرو   7 بلؽارٌا     

سورٌا     S 106       06 أس     8 روسٌا      Naman Qan نامانقان      8

سورٌا     S 118       8  أس     9 اسبأنٌا      Lachata    (معتمد)الشاتا  9

اسبأنٌا     Kondor    كوندور      20الٌونان      IK259     259آي كً   0 

 
فً تربة  شمال ؼرب مدٌنة كركوك( قرٌة البسل)قضاء الحوٌجة  فًثٌة االتراكٌب الور هذه زرعت بذور      

مرتٌن بصورة متعامدة،  مطرحً القالببواسطة المحراث ال حقلحرثت تربة ال .2009/نٌسان 24 فً لومٌة طٌنٌة
/ كؽم 75بمعدل  ( NPK )استعمل السماد المركب  .ثم أجرٌت عملٌات التنعٌم والتسوٌة والتمرٌز والتقسٌم إلى ألواح

على دفعتٌن األولى بعد اإلنبات دونم /كؽم 40( N%46)وسماد الٌورٌا أثناء إعداد األرض  قبل الزراعة دونم 

المسافات بٌن  نظمت، المنشقة األلواحوفق نظام  استخدم تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة .والثانٌة بعد شهر
 ،على القطع الثانوٌة وبثالث مكررات ثٌةاسم فً القطع الرئٌسٌة بٌنما وزعت التراكٌب الور( 75و 60)المروز 

رتٌن حسب مسافتً الزراعة بٌن التراكٌب الورثٌة م افٌه وزعتوحدة تجرٌبٌة  أربعٌن على مل المكرر الواحدتشا
، زرعت البذور على للمرز الواحدم 5كل وحدة تجرٌبٌة ثالثة مروز بطول ت واحت .المروز وبصورة عشوائٌة

من ثم بذرات لكل جورة، و( 5-4)م، وبمعدل  0.25 هاسم على خط رٌه التعٌٌر فً جور المسافة بٌن( 5-3)عمق 
جنٌت نباتات  .العملٌات الزراعٌة لخدمة المحصول حسب الحاجة جراءإتم  .جرى الخؾ على نبات واحد لكل جورة

والجنٌة الثانٌة فً ، 2009/تشرٌن األول السابع منفً حٌث كانت الجنٌة األولى  ،التجربة وفً كال الموقعٌن مرتٌن
وعدد الجوز عدد األفرع الثمرٌة و (سم)النبات  ارتفاعسجلت البٌانات عن صفات  .2009/ن الثانًتشري الثالث من

ومعامل ( بذرة 00 ؼم شعر لكل )ودلٌل التٌلة ( ؼم)ووزن الجوزة  (بذرة 00 ؼم لكل ) المتفتح ودلٌل البذور
بعد جمع البٌانات للصفات . وحاصل القطن الزهر( النسبة بٌن حاصل الجنٌة األولى إلى مجموع الجنٌتٌن)التبكٌر 

مكونات التباٌن  ( : )وتم تقدٌر ما ٌلًة النظام التجرٌبً المستخدم، إحصائٌا حسب طرٌقالمختلفة وتبوٌبها تم تحلٌلها 
σالمظهري 

2
p ( الوراثٌةσ

2
g  والبٌئٌةσ

2
e )واختبرت  ،نموذج الثابتلى متوسط التباٌن المتوقع حسب األباالعتماد ع

σمعنوٌة التباٌنات الوراثٌة 
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e   عن الصفر بالطرٌقة التً وضعهاKempthorne ( 957 ) ًوالت
 Matherأما تباٌن التباٌن المظهري فقدر من المعادلة التً وضعها  .ذٌن التباٌنٌنتتضمن حساب تباٌن كل من ه



المقترحتٌن من قبل من المعادلتٌن ( PCV) والمظهري (GCV) الؾ الوراثًتمعاملً االخJinks ( 982.) (2 )و
Dudly وMoll ( 969)( .3 )التورٌث بالمعنى الواسع (H

( 2005)وآخرون  Akçuraشرحها بالطرٌقة التً ( 2
H

2
= σ2
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g/ (σ2
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ga/a+ σ2
E/ar) حٌث أن ، :σ2

g=التباٌن الوراثً وσ2
Ph= التباٌن المظهري

σ2و
ga=تباٌن تأثٌر تداخل التراكٌب الوراثٌة مع مسافات الزراعة  σ2

E =ًو  تباٌن تأثٌر الخطأ التجرٌبa= مسافات
( 999 )اعتمدت حدود التورٌث بالمعنى الواسع حسب ما ذكره علً . عدد المكررات=rمروز والزراعة بٌن ال

( GA)التحسٌن الوراثً المتوقع ( 4( )عالٌة% 60متوسطة وأكثر من % 60و 40واطئة وبٌن % 40اقل من )
شٌرة األبناء ٌقدر الفرق بٌن متوسط عو، باالستجابة لالنتخابMackay ( 996 )و  Falconerأطلق علٌه  والذي

 Allardباستخدام المعادلة التً قدمها إذ تم تقدٌره لكل صفة ، ومتوسط العشٌرة األصلٌة الناتجة من االنتخاب
( 960) ،GA=(i)(H

2)(σP) حٌث ،i  = ثم قدر من النباتات، % 0 عند انتخاب  76. شدة االنتخاب وقٌمتها
 Kempthorneوفق المعادلة التً قدمها  (Ῡ) ط كل صفةمن متوس (%GA)التحسٌن الوراثً المتوقع كنسبة مئوٌة 

( 969) ،[GA% = (GA/ Ῡ)x100] ، واعتمدت حدود التحسٌن الوراثً المتوقع حسب المدٌات التً اقترحها
Agarwal  وAhmad ( 982( ) 5(. )عالٌة% 30متوسطة وأكثر من % 30و 0 واطئة وبٌن % 0 اقل من )

استخدم ( 6. )(Walter ، 975) حسببٌن أزواج الصفات المختلفة  rpلمظهرٌة وا rgالوراثٌة معامالت االرتباط 
تجزئة معامالت االرتباط الوراثٌة والمظهرٌة بٌن لWright ( 92  )تحلٌل معامل المسار الذي وضع أسسه 

 فً اختبارLu ( 959 )و Deweyالحاصل ومكوناته إلى تأثٌرات مباشرة وؼٌر مباشرة بالطرٌقة التً أوضحها 
وعدد الجوز المتفتح  X2وعدد األفرع الثمرٌة  X1ارتفاع النبات )ي تضمن سبعة متؽٌرات مستقلة هً نموذج الذاأل

X3  ودلٌل البذورX4  ووزن الجوزةX5  ودلٌل التٌلةX6  ومعامل التبكٌرX7 ) وكما موضحة فً الشكل( ) ،
Piy = R: فات االرتباطباستعمال مصفو( الوراثٌة والمظهرٌة)وقدرت التأثٌرات المباشرة 

-1
r ،حٌث ،Piy  = متجه

Rالتأثٌرات المباشرة و 
=  r و معكوس مصفوفة معامالت االرتباط بٌن جمٌع األزواج الممكنة من الصفات= 1-

ومن خالل تتبع المسار الذي ٌوضحه الشكل ، والصفات األخرى متجهة معامالت االرتباط بٌن حاصل النبات الفردي
وحددت أهمٌة قٌم التأثٌرات المباشرة وؼٌر  (.الوراثٌة و المظهرٌة) تأثٌرات ؼٌر المباشرة تم تقدٌر ال(   ) 

إلى  0.2قلٌلة،  9 .0إلى   .0تهمل،  0.09من صفر إلى ( : )Mishra، 973 و Linkحسب )المباشرة كما ٌلً 
 (. عالٌة وأكثر من الواحد عالٌة جداً  0.99إلى  0.3متوسطة،  0.29
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 .مخطط العالقة المسارٌة للصفات المؤثرة فً حاصل القطن الزهر(  )شكل 
 

 النتائج والمناقشة
مربعات مسافات الزراعة وفٌه ٌالحظ أن متوسط ، للصفات المختلفة نتائج تحلٌل التباٌن( 2)تظهر فً جدول       

لعدد الجوز % 5وى احتمال لحاصل القطن الزهر وعند مست%  بٌن المروز كان معنوٌاً عند مستوى احتمال 
وداؤد ( 2003)وآخرون  Galadima ما وجده وتتفق هذه النتائج معالمتفتح بالنبات وؼٌر معنوٌاً لبقٌة الصفات 

التراكٌب  أما متوسط مربعات .الصفات معظمالذٌن لم ٌجدوا اختالفات معنوٌة بٌن الكثافات النباتٌة ل( 2004)واحمد 
 وKhan (2007 )و Ali ومن دراسات سابقة توصل ها،جمٌعلصفات نوٌاً عالٌا لفٌالحظ انه كان مع ثٌةاالور

Rasheed  و ( 2009)وآخرونDawod وAl-Guboory  (20 0) وٌبدو أن تداخل  .إلى نتائج مشابهة

األصناؾ مع مسافات الزراعة كان معنوٌاً عالٌاً فقط لصفة حاصل القطن الزهر وؼٌر معنوٌاً للصفات األخرى، 
وتظهر فً . على أن األداء اإلنتاجً لبعض األصناؾ ٌختلؾ باختالؾ المسافات بٌن المروز لهذه الصفةداللة 

متوسطات مسافات الزراعة بٌن المروز للصفات المختلفة كمعدل لألصناؾ، ومنه ٌالحظ أن المسافة ( 3)الجدول 
ات وأكثر وزناً للبذور والجوزة وأعلى سم بٌن المروز أعطت نباتات أكثر ارتفاعاً وأعلى عدد من الجوز بالنب 60

سم بفارق ؼٌر معنوي فً صفتً عدد  75سم وبفارق ؼٌر معنوي، وتفوقت المسافة  75دلٌل للتٌلة مقارنة بالمسافة 
 األفرع 

 
 
 
 
 
  .األخرىومكوناته من الصفات  القطن الزهر حاصلنتائج تحلٌل التباٌن لصفات  :(2)جدولال

مصادر 
 التباٌن

درجا
ت 

 متوسط المربعات

حاصل معامل دلٌل وزن دلٌل عدد الجوز عدد األفرع ارتفاع 



النبات  ٌةالحر
 (سم)

نبا/الثمرٌة
 ت

نبا/المتفتح
 ت

البذور 
(ؼم)  

 الجوزة
(ؼم)  

التٌلة 
(ؼم)  

التبكٌر 
% 

القطن 
 الزهر 

القطاعا
 ت

2 22,0 9 3,33  3, 35 0,977 0,676 0,299 
0,002
2 

 08435,5 

المسافا
 ت

  230,89 24,555 92,63* 2,552 2,035  ,043 
0,0 0
5 

3277 66,9*
* 

الخطأ 
( ) 

2 75,529 7, 57 3,625 0, 9  0,429 0,482 
0,025
3 

 8965.99 

 التراكٌب
 9 

784,2*
* 

 0,87**  5,79 ** 
2, 0*
 * 

0,5 *
 * 

 ,66*
 * 

0,0 5** 336 92.3** 

 التداخل
 9  57,7  3,902 4,89  0,949 0,098 0,363 

0,004
5 

3 3393,5** 

الخطأ 
(2) 

76  37,92 3,950 6,627 0,884 0, 08 0,242 
0,004
6 

63593,46 

 على التوالً% 5و%  معنوي عند مستوى احتمال * و** 

 
  .األخرىومكوناته من الصفات  القطن الزهر حاصلمتوسطات مسافات الزراعة بٌن المروز لصفات  :(3) جدولال

المسافة 
بٌن 
 المروز

 الصفات

 ارتفاع
النبات 

 (سم)

عدد األفرع 
نبات/الثمرٌة  

عدد الجوز 
نبات/المتفتح  

دلٌل 
البذور 

(ؼم)  

وزن 
 الجوزة

(ؼم)  

دلٌل 
التٌلة 

(ؼم)  

معامل 
التبكٌر 
% 

حاصل 
النبات 
(ؼم)الفردي   

 0,67   سم 60
 أ

 أ 723, 2 أ 4,508 
 0,729 

 أ
 أ 5,274 أ 4,493

0,809 
 أ

 ب5288,84

 07,89  سم 75
 أ

 ب9,965  أ 3 5,4 
 0,438 

 أ
 أ 5,088 أ 4,233

0,828 
 أ

 أ 9,36 56

 ل صفة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاالقٌم المتبوعة بالحرؾ نفسه لك -

% 6.25سم زٌادة معنوٌة فً حاصل القطن الزهر بنسبة  75الثمرٌة ومعامل التبكٌر، فً حٌن أعطت المسافة 
، وٌالحظ من خالل (4)مسافتً الزراعة فً الجدول وتظهر متوسطات األصناؾ كمعدل ل. سم 60مقارنة بالمسافة 

المتعدد المدى وجود فروقات معنوٌة بٌنها، وقد بلؽت أعلى المتوسطات لصفات ارتفاع نتائج االختبار بطرٌقة دنكن 
النبات وعدد األفرع الثمرٌة وعدد الجوز المتفتح ودلٌل البذور ووزن الجوزة ودلٌل التٌلة ومعامل التبكٌر وحاصل 

 0.886ؼم و 2 .6ؼم و 5.06ؼم و 87.  جوزة و 24.58فرعاً و 3 .7 وسم 25.58 قطن الزهر ال

 و( ii) 33حلب  و( i) 33حلب  و 22دٌر  22دٌر  و 0 3كوكر  و CA22كؽم للهكتار فً األصناؾ  5886.6و
جوزة  7.42 فرعاً و 96.  سم و 86.66ت اقل المتوسطات ، بٌنما بلػIK378 (ii) وIK378(i ) و الشاتا

 33حلب  وS118 و S106كؽم للهكتار فً األصناؾ  4888.3و 0.744ؼم و 4.20ؼم و 3.74ؼم و 9.63و

(i ) 22دٌر  ومونتانا  و (i )22دٌر  و (ii) 33حلب  و (ii) وٌبدو أن بعض األصناؾ  .على التوالً 87نازلً  و
جاء فً مقدمتها الصنؾ الشاتا تاله أظهرت نتائج متمٌزة ألكثر عدد من الصفات بضمنها حاصل القطن الزهر، 

، وتشٌر هذه النتائج إلى إمكانٌة االستفادة من 8886وسبٌرو IK259ثم الصنفٌن  IK378و 26الصنفٌن إٌرانً 
األصناؾ المتمٌزة الستخدامها فً برامج التربٌة بالتهجٌن مستقبالً لنقل الصفات المرؼوبة إلى األصناؾ المحلٌة 

ٌة وكذلك فً تطوٌر أصناؾ جدٌدة من القطن، وقد حصل باحثٌن آخرٌن من دراسات سابقة المتأقلمة للظروؾ البٌئ
مكوناته من الصفات األخرى ومنهم حاصل القطن الزهر وعلى اختالفات معنوٌة بٌن متوسطات صفات 

Moussibaou  و( 2005)وآخرونKilli  و( 2005)وآخرونDawod وAl-Guboory (20 0 .) ٌوضح

 والبٌئً وتقدٌرات معاملً االختالؾ الوراثً والمظهري ات التباٌن المظهري بجزأٌه الوراثً مكون( 5)جدول ال



  .األخرىومكوناته من الصفات  القطن الزهر حاصلمتوسطات التراكٌب الوراثٌة لصفات  :(4) جدولال

التراكٌب 
 الوراثٌة

 الصفات

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد األفرع 
نبات/الثمرٌة  

عدد الجوز 
نبات/متفتحال  

دلٌل 
البذور 

(ؼم)  

وزن 
 الجوزة

(ؼم)  

دلٌل 
التٌلة 

(ؼم)  

معامل 
التبكٌر 
% 

حاصل 
النبات 
الفردي 

(ؼم)  

CA22  25,58  و-د , 527هـو 0,750هـ -أ5,50ب ج  4,52د -أ0,67 بج د 20,54أب 6,83 أ  

ح 4888,3و -ج0,776ز -ج8 ,5و -ج4 ,4 بج د0,57 أب ج 23, 2د -أ5,08 أب 5,66   87نازلً   

هـوز5243,0أب ج 0,86و -ج5,27بجد 4,47 بج د0,56 ب ج د 9,9 جدهـ 3,23 ج د 97,75 90حلب   

IK347  20,54  هـ-ب5540,8 دهـو0,763 هـ-ب5,44بجد 4,48د -أ0,73 ب ج د 20,8هـ -أ4,44 أ  

أب ج5659,9 و-أ0,804و -ج5,27 ج دهـ4,33 بج د0,39 أب  22,3أب 6,79 أب  7,6   6 اٌرانً  

S29 95,99 و -ب ,5 55 أب0,871هـ -أ5,48 أب4,85د -أ0,69 بجد 9,63 هـ -أ4,62 ج د  

AM539   6,68 و-ب4, 544و -ب0,786 أب ج5,67ج دهـ 4,25أب 49,  بجد 20,32د -أ4 ,5 أب  

 ج د9,98ج د 8,84 هـ -ب4,26 أب  5,2  نامانقان 
ج  ب4,42
د 

وزح 76,8 5 هـو0,753ي -و4,66  

د -أ0,80 أب ج 46, 2هـ -أ 4,5 ج د  99,3الشاتا 
ج  ب4,48
د 

هـ-أ5584,3 أ 0,882أ  2 ,6  

IK259 99,59 أب 5732,8 أب0,875 د-أ5,55ب ج 4,56 بج د0,57  بجد20,27د -أ4,99 ج د  

و -ب5407,5هـ -أ0,843ي -ز4,58دهـ و 4,04أب ج 4 ,  أب 22,47أب 5,998 ج د 00,06  26كورد   

ز-ج 5352,4 و 0,744أب 5,95 أ 5,06أ  87,  د  7,42 هـ -ب8 ,4  أب8,09   33حلب   

زح 5058,8 أبج0,861ط ي 4,35هـ و 3,98د  9,63بجد 9,73 د -أ5,23 بج 03,75 مونتانا    

IK378   5,83 أ 5886,6 أ 0,886 هـ-ب5,30ج دهـ 4,40د -أ 0,7 بجد 20,22أب ج 5,9 أب  

كوكر 
3 0 

 بج د4,43ج د  9,98أب ج 47, 2أ 3 ,7 أ  24,37 
حط 4,52
ي 

هـ -أ5583,7و -ب0,787  

  و-ب ,5476 هـ-أ0,838ي  4,20 و 3,74 ج د 9,95أ  24,58أب 6,49 أبج 23,    22دٌر 

د-أ5603,9 د-أ0,850ط -هـ4,87 ج دهـ8 ,4بجد 0,23 أب 22,58د -أ5,28 ج د 99,83 سبٌرو  

S106 86,66 هـ-أ5559,4 أبج0,863 ط-د 4,9 ج دهـ8 ,4د  9,63أب ج 24, 2دهـ 2,93  د  

S118 98,42 أب 37,  بج د 9,56 هـ 96,  ج د
ج  ب4,43
د 

و-ب5469,0 و-أ0,816أب ج 5,69  

أبج 5639,9 دهـو0,766 ح-ج5 ,5 ج دهـ4,32د -أ0,73 أب  22,7هـ -ب4,24 أ  23,47 كوندور   

 القٌم المتبوعة بالحرؾ نفسه لكل صفة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً  -
 

 .كونات التباٌن وبعض المعالم الوراثٌة لصفات حاصل القطن الزهر ومكونات من الصفات األخرىم(: 5)الجدول 

 المكونات

 الصفات

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد األفرع 
نبات/الثمرٌة  

عدد الجوز 
نبات/المتفتح  

دلٌل 
البذور 

(ؼم)  

وزن 
 الجوزة

(ؼم)  

دلٌل 
التٌلة 

(ؼم)  

معامل 
%التبكٌر   

حاصل 
النبات 
(مغ)الفردي   

σ2
g 

 04,39 
 ±

37,67 

 , 5 
 ±
0,57 

 ,52 
 ±
0,82 

0,20 
 ±
0,   

0,06 
 ±
0,02 

0,24 
 ±
0,09 

 8946,3 
 ±

2 723,4 

 9863,5 
 ±

22223,3 

σ2
e 

 7,33 
 ±

 6,65 

0,66 
 ±
0,63 

 ,07 
 ±
 ,03 

0, 5 
 ±
0, 4 

0,02  
 ±

0,0 9 

0,04 
 ±

0,038 

47072.2 
 ±

45225,5 

4775 ,4  
 ±

45878,09 

σ2
p 

 24,6 
± 

 ,80 
 ±

2,34 
 ±

0,36 
 ±

0,07 
 ±

0,30 
 ±

 06065.6 
 ±

 07267.5 
 ±



 8,08 0,26 0,34 0,05 0,0  0,04  5389,6  5564,0 
GCV 9,46 7, 8 5,92 4,26 5,47 9,4 2,55 2,59 
PCV 3,86 5,42 4,96 3,63 3,28 3,88 4,02 4,0  
H2 83,78 63,95 64,96 56,2 77,57 79,68  7,86  8,52 

GA% 5,69 6,  5,67 3,59 4,48 5,44  ,26  ,3  

 
حٌث ٌستدل أن التباٌن الوراثً الواسع والتحسٌن الوراثً المتوقع من االنتخاب فً الجٌل التالً، بالمعنى والتورٌث 

 وجاءت هذه النتائج، معامل التبكٌروحاصل النبات الفردي  يتصؾكان معنوٌاً عن الصفر لمعظم الصفات باستثناء 
وؼٌر ، فً عدد من الصفات ون التباٌن الوراثً معنوٌاً فً ك (2005)وآخرون  Moussibaouوجده  متوافقة مع ما

كان أعلى تباٌن وراثً  .لصفة حاصل القطن الزهر الذٌن وجدوه معنوٌاً ( 997 )وآخرون  Larikمع  منسجمة
 Khan العدٌد من الباحثٌن على نتائج مماثلة ومنهم ومن دراسات سابقة حصل، بكٌرلصفتً الحاصل ومعامل الت

، ن أعلى تباٌن وراثً وجد لصفة حاصل القطن الزهرحٌث وجدوا أ( 2005)وآخرون  Killiو Azhar (2000)و

البٌئً وظهر التباٌنٌن  .ودلٌلً البذور والتٌلةووزن الجوزة وان التباٌن الوراثً كان معنوٌاً لصفات عدد الجوز 
 كل من الذي وجد إن(  200)وهذه النتٌجة متفقة مع الجبوري  ،للصفات جمٌعها والمظهري معنوٌان عن الصفر

والتبكٌر بالنضج ودلٌل  القطن الزهر حاصلالنبات و لصفات ارتفاع انمعنوي والتباٌن المظهري كانا التباٌن البٌئً
كان التباٌن البٌئً أقل من التباٌن الوراثً لمعظم  .الشرقاطموقعً الحوٌجة و فً من تجربته التً نفذها البذور

 Khanو( 2009)وآخرون  Khan وهذا ٌتفق مع نتائج الزهر ومعامل التبكٌر الصفات باستثناء حاصل القطن

ٌظهر فً الجدول ذاته أن أعلى  .الذٌن وجدوا تباٌنا وراثٌا أكبر من التباٌن البٌئً ألؼلب الصفات( 0 20)وآخرون 
على  4.96و 5.42)معامل اختالؾ مظهري كان لصفتً عدد األفرع الثمرٌة بالنبات وعدد الجوز المتفتح بالنبات 

، واقلها كانت لمتوسط وزن الجوزة، أما بالنسبة لمعامل االختالؾ الوراثً فقد جاءت قٌمه أعلى من تلك (التوالً
 9.4و 9.46، وبلؽت أعلى قٌمه (ما عدا معامل التبكٌر وحاصل القطن الزهر)الخاصة بالمظهري لمعظم الصفات 

لة وعدد األفرع الثمرٌة وعدد الجوز المتفتح بالنبات، وكانت لصفات ارتفاع النبات ودلٌل التً 5.92و 8 .7و
تعكس القٌم األعلى لمعامل االختالؾ الوراثً مدى استجابة . منخفضة لصفتً معامل التبكٌر وحاصل القطن الزهر

لعوامل  بٌنما تشٌر القٌم األعلى لمعامل االختالؾ المظهري إلى التأثٌر الكبٌر، الصفات لعملٌة التحسٌن باالنتخاب
قٌم التورٌث الواسع تراوحت  نأٌتضح  (. Mohanty ،200)البٌئة فً التعبٌر المظهري للصفة بدرجة أو بأخرى 

النبات  وٌالحظ أنها كانت عالٌة لصفات ارتفاع، الرتفاع النبات %(83.78)و لمعامل التبكٌر( %7.86 )بٌن 
دلٌل البذور واطئة بٌنما كانت متوسطة لصفة . دلٌل التٌلةووزن الجوزة و بالنبات وعدد الجوز وعدد األفرع  الثمرٌة

( 2005)وآخرون  Killiو(  200)الجبوري ن، وتتفق النتائج السابقة مع ما ذكره كل من الباحثً. لبقٌة الصفات
وآخرون  Khanو( 2009)وآخرون  Aliو( 2009)وآخرون  Desalegnو( 2008)وآخرون  Abbasو
أما قٌم  .الذٌن وجدوا اختالؾ قٌم التورٌث بالمعنى الواسع من صفة إلى أخرى (0 20)وآخرون  Khanو( 2009)

 لمعامل التبكٌر% 26, تراوحت بٌن وها واطئة كنسبة مئوٌة ٌالحظ أنها كانت جمٌعالتحسٌن الوراثً المتوقع 
جاه معامل االختالؾ ٌتضح مما تقدم أن معامل االختالؾ الوراثً كان ٌتبع ات .بالنبات رٌةلعدد األفرع الثم%  .6و

كذلك لوحظت قٌما عالٌة . وهذا ٌدل على عدم معنوٌة التداخل الوراثً البٌئً، معظم الصفاتالمظهري فً سلوكه ل
والتً انعكست ت المدروسة فً معظم الصفا( لألجٌال والتً تعد دلٌال على انتقال الصفة)للتورٌث بالمعنى الواسع 

عدد الجوز المتفتح بالنبات تمٌزت إن صفتً عدد األفرع الثمرٌة و .نسبة مئوٌةعلى قٌم التحسٌن الوراثً المتوقع ك
والتحسٌن الوراثً  الواسع ورافقتها قٌما عالٌة للتورٌث، لمعاملً االختالؾ المظهري والوراثً ومتقاربة بقٌم عالٌة
مكن توقع التحسٌن الوراثً الذي قد علٌه ومن هذا االَتجاه والعالقة القوٌة بٌن المعالم الوراثٌة األربعة ي، المتوقع

الت ٌمكن أن ٌحقق وفً مثل هذه الحا. ٌحصل فً دورة االنتخاب التالٌة على أساس قٌم معامل االختالؾ المظهري
إن هذه العالقة بٌن المعالم الوراثٌة األربعة لم تالحظ بهذا  .النجاح المطلوب Mass Selectionاالنتخاب الكمً

، ٌكون التحسٌن الوراثً المتوقع ال ٌتناسب مباشرة مع قٌم معامل االختالؾ الوراثًعلٌه ، فاتفً جمٌع الص االَتجاه
ن تؤخذ قٌم ولهذا السبب ٌجب أ، ٌرات الوراثٌةلذا فأَن معامل االختالؾ الوراثً ال ٌكون دائما مقٌاسا حقٌقٌا للتػ
وهذه النتائج تقود إلى االستنتاج بأن التحسٌن ، التورٌث الواسع باالعتبار عند إجراء االنتخاب لمثل هذه الحاالت

 Singhوقد حصل . الوراثً المتوقع نتٌجة لالنتخاب ٌعتمد على كل من معامل االختالؾ الوراثً والتورٌث
الفارق االنتخابً (  ) لوراثً المتوقع هو محصلةن التحسٌن اعلى استنتاج مماثل وأشارا إلى أBains ( 968 )و



وضح ي .الجذر ألتربٌعً للتورٌث( 3)، معامل االختالؾ الوراثً( 2)، حراؾ القٌاسً المظهريالمقدر بتعبٌر االن
ن ارتباط صفة ارتفاع النبات وٌالحظ أ، الصفاتالوراثً والمظهري بٌن أزواج  معامالت االرتباط( 6)الجدول 

ومظهرٌاً موجبا ، الفردي موجبا ومعنوٌاً مع صفتً عدد األفرع الثمرٌة وحاصل النباتكان  الوراثً والمظهري
فقد كان  بالنبات أما صفة عدد األفرع الثمرٌة .ودلٌل البذور ومعامل التبكٌر بالنبات ومعنوٌاً مع صفات عدد الجوز

ووراثٌاً ومظهرٌاً ، ارتباطها وراثٌاً ومظهرٌاً معنوٌاً وموجبا مع صفات عدد الجوز ومعامل التبكٌر وحاصل النبات
وهذا ، بذور ووزن الجوزةفٌما كان لها ارتباطاً وراثٌاً سالبا ومعنوٌاً مع دلٌل ال، فة دلٌل التٌلةسالبا ومعنوٌاً مع ص

ولم ٌكن ، ن الظروؾ التً تزٌد من عدد األفرع الثمرٌة تقلل من دلٌل التٌلة ودلٌل البذور ووزن الجوزةٌدل على أ
ارتباطاً وراثٌاً  بالنبات كان لصفة عدد الجوز .هناك ارتباطا مظهرٌا لصفة عدد األفرع الثمرٌة مع وزن الجوزة

كما كان ارتباطها ، ومظهرٌاً موجبا ومعنوٌاً مع صفتً معامل التبكٌر وحاصل النبات وسالبا مع وزن الجوزة
أي إن الظروؾ التً تزٌد عدد الجوز تقلل من وزنه ومن ، دلٌل البذور ودلٌل التٌلة الوراثً سالبا معنوٌاً مع صفات

أما صفة دلٌل البذور فقد أظهرت ارتباطاًت وراثٌة ومظهرٌة موجبة ومعنوٌة مع صفات . بذور ودلٌل التٌلةدلٌل ال
كان لصفة وزن  .التبكٌر والحاصل وزن الجوزة ودلٌل التٌلة وارتباطاًت مظهرٌة موجبة عالٌة المعنوٌة مع صفتً

ت دلٌل التٌلة ومعامل التبكٌر وحاصل النبات الجوزة ارتباطاًت وراثٌة ومظهرٌة موجبة عالٌة المعنوٌة مع صفا
معامل التبكٌر وحاصل النبات  دلٌل التٌلة فكان له ارتباطاًت وراثٌة ومظهرٌة موجبة معنوٌة مع صفتً أما ،الفردي
ٌالحظ مما  .وكان لمعامل التبكٌر ارتباطاً وراثٌاً ومظهرٌاً موجبا ومعنوٌاً مع صفة حاصل النبات الفردي ،الفردي

ارتفاع النبات وعدد ٌة ومظهرٌة معنوٌة موجبة مع صفات م إن حاصل النبات الفردي كان له ارتباطاًت وراثتقد
ومن أجل تحدٌد الصفات األكثر تأثٌراً فً حاصل  .األفرع الثمرٌة وعدد الجوز ووزنه ودلٌل التٌلة ومعامل التبكٌر

ب الحاصل العالً تم تجزئة معامالت االرتباطات القطن الزهر بهدؾ االستفادة منها فً برامج التربٌة النتخا
الوراثٌة والمظهرٌة للحاصل مع الصفات األخرى إلى تأثٌرات مباشرة وأخرى ؼٌر مباشرة من خالل تحلٌل 

 المسار،
 
 
 
 
 
 
 
  .األخرىمعامالت االرتباط الوراثً والمظهري بٌن الحاصل ومكوناته من الصفات : (6) جدولال

 االرتباط الصفات
األفرع  عدد

نبات/الثمرٌة  

عدد الجوز 
نبات/المتفتح  

دلٌل البذور 
(ؼم)  

وزن 
 الجوزة

(ؼم)  

دلٌل التٌلة 
(ؼم)  

معامل 
%التبكٌر   

حاصل 
النبات 
الفردي 

(ؼم)  

ارتفاع 
(سم)النبات   

rg **0,552 0,  8- 0,  0 0, 40 0,054- 0, 93 *0,260 

rp ** , 96 *0,250 0,479**  0, 63 0,  6 **0,498 **0,555 

عدد األفرع 
 الثمرٌة

rg 

 

**0,6 7 **0,40 - **0,345- **0,474- **0,70  **0,738 

rp **0,775 0,096 0,000 **0,33 - **0,785 **0,828 

عدد الجوز 
 المتفتح

rg 

 

**0,620- **0,79 - **0,653- **0,395 **0,384 

rp 0, 20 ** ,367- 0, 97- **2, 62 **2, 62 

 دلٌل البذور

rg 

 

**0,686 **0,839 0, 28- 0,  6- 

rp **0,777 ** ,408 **0,9 8 **0,930 

وزن 
 الجوزة

rg 

 

**0,83  *0,268 *0,269 

rp **0,8 0 **0,720 **0,720 



 دلٌل التٌلة

rg 

 

**0,293 *0,28  

rp **0,653 **0,65  

معامل 
 التبكٌر

rg 

 

**0,998 

rp **3,595 

 .على التوالً% 5و%  حتمال معنوي عند مستوى ا* و** 
 

أن التأثٌر المباشر الرتفاع النبات فً الحاصل ؼٌر ( 7)وٌالحظ من نتائج تحلٌل المسار الوراثً الواردة فً جدول 
كانت . مهم، أما التأثٌر المباشر كان موجب واطئ من خالل معامل التبكٌر وؼٌر مهم من خالل الصفات األخرى

دد األفرع الثمرٌة وعدد الجوز المتفتح ودلٌل البذور ومتوسط وزن الجوزة ودلٌل التٌلة التأثٌرات المباشرة لصفات ع
ؼٌر مهمة فً حاصل القطن الزهر، وكذلك الحال بالنسبة للتأثٌرات ؼٌر المباشرة من خالل ( سالبة أو موجبة)

ت على التوالً موجبة عالٌة الصفات األخرى فً كل حالة ما عدا تلك التً كانت من خالل معامل التبكٌر والتً كان
أما التأثٌر المباشر لمعامل (. 0.289و 0.264)وموجبة متوسطة ( 26 .0)-وسالبة واطئة ( 0.839و  0.69)

 التبكٌر فً حاصل القطن الزهر فقد كان موجباً وعالٌاً أما التأثٌر المباشر لمعامل التبكٌر فً 
 
 
 
 
 
      مباشرة  تأثٌرات إلى األخرىٌة بالصفات وراثالحاصل ال باطاتنتائج تحلٌل المسار لتجزئة ارت :(7)جدول ال

 .(القٌم فوق وتحت القطرٌة ) اشرة وؼٌر مب( القٌم القطرٌة )           

 الصفات
ارتفاع 
 النبات

عدد 
 األفرع
 الثمرٌة

عدد 
الجوز 
 المتفتح

دلٌل 
 البذور

وزن 
 الجوزة

دلٌل 
 التٌلة

معامل 
 التبكٌر

ارتباط 
الصفة 
 لبالحاص

 ارتفاع النبات

(0,037
) 

0,028 0,005 0,003 0,004- 0,000 0, 90 *0,260 

 األفرععدد 
 الثمرٌة

0,02  
(0,050

) 
0,026- 0,0 0- 0,0 0 0,004 0,69  

**

0,738 

عدد الجوز 
 المتفتح

0,004- 0,03  
(0,043

-) 
0,0 6- 0,022 0,005 0,389 

**

0,384 

 دلٌل البذور
0,004 0,020- 0,027 

(0,025
) 

0,0 9- 0,006- 0, 26- 0,  6- 

 وزن الجوزة
0,005 0,0 7- 0,034 0,0 7 

(0,028
-) 

0,006- 0,264 *0,269 

 دلٌل التٌلة
0,002- 0,024- 0,028 0,02  0,023- 

(0,007
-) 

0,289 *0,28  

 معامل التبكٌر
0,007 0,035 0,0 7- 0,003- 0,008- 0,002- 

(0,985
) 

**

0,998 

 %5و%  احتمال  معنوي عند مستوى* و** 
وٌقترب فً قٌمته من معامل االرتباط بٌن الصفتٌن والبالػ ( 0.985)حاصل القطن الزهر فقد كان موجباً وعالٌاً 

ومن نتائج تحلٌل المسار . ، وكانت التأثٌرات ؼٌر المباشرة من خالل جمٌع الصفات األخرى ؼٌر مهمة0.998
ثٌر المباشر الرتفاع النبات فً الحاصل كان سالب عالً جداً، ٌالحظ أن التأ( 8)المظهري الموضحة فً الجدول 

وكان التأثٌر ؼٌر المباشر موجب عالً جداً من خالل عدد األفرع الثمرٌة وعالً من خالل معامل التبكٌر ومتوسط 



ل من خالل وزن الجوزة وقلٌل من خالل عدد الجوز المتفتح، وسالب قلٌل من خالل دلٌل البذرة وؼٌر مهم من خال
، وكان التأثٌر (40 . )موجب عالً جدا فً الحاصل  عدد األفرع الثمرٌةكان التأثٌر المباشر لصفة . دلٌل التٌلة

ؼٌر المباشر عالً جداً سالب من خالل ارتفاع النبات وموجب من خالل معامل التبكٌر، وموجب عالً من خالل 
 . من خالل وزن الجوزةعدد الجوز بالنبات وقلٌل من خالل دلٌل التٌلة وؼٌر مهم 

 

   مباشرة تأثٌرات إلى األخرىنتائج تحلٌل المسار لتجزئة ارتباطات الحاصل المظهرٌة بالصفات  :(8)جدول ال
 .(القٌم فوق وتحت القطرٌة ) اشرة وؼٌر مب( القٌم القطرٌة )

 الصفات
ارتفاع 
 النبات

عدد 
 األفرع
 الثمرٌة

عدد 
الجوز 
 المتفتح

دلٌل 
 البذور

وزن 
 زةالجو

 دلٌل التٌلة
معامل 
 التبكٌر

ارتباط 
الصفة 
 بالحاصل

 ارتفاع النبات

( ,786-

)  ,363 0, 82 0, 06- 0,255 0,058- 0,706 **0,555 

 األفرععدد 
 0,828** 3  ,  67 ,0 0,000 - 0,02 0,565 (40 , ) -35 ,2 الثمرٌة

 62 ,2** 3,064 00 ,0 - 4 ,2 -0,027 (0,729) 0,833 -0,446 عدد الجوز المتفتح

 0,088 09 ,0 -0,855 دلٌل البذور

(0,22 -

)  ,2 8 0,7  -  ,30  **0,930 

 0,720** 020,  -0,409 (567, ) -72 ,0 -0,996 0,000 - 0,29 وزن الجوزة

 270,  -  0,3 -44 ,0 -0,377 -0,207 دلٌل التٌلة

(0,505-

) 0,925 **0,65  

 3,595** (7 4, ) -0,329 28 ,  -0,203 576,  0,895 -0,889 معامل التبكٌر

 %  معنوي عند مستوى احتمال ** 

تأثٌرات أما ال. (0.729)بلػ والتأثٌر المباشر لعدد الجوز المتفتح على حاصل القطن الزهر موجبا عالً  ظهر      
الثمرٌة وسالبة  موجبة عالٌة جدا من خالل معامل التبكٌر وعالٌة موجبة من خالل عدد األفرعؼٌر المباشرة فكانت 

. وؼٌر مهمة من خالل الصفتٌن االخرٌتٌنارتفاع النبات  وعالٌة من خاللمن خالل وزن الجوزة عالٌة جداً 
أما التأثٌر ؼٌر ، فً قٌمته ومتوسط مباشر على حاصل القطن الزهر سالبوبالنسبة لدلٌل البذور كان تأثٌره ال
من خالل ارتفاع النبات ودلٌل  زة ومعامل التبكٌر وسالب عالًجومن خالل وزن ال المباشرة فكان عالً جدا موجب

ولصفة وزن الجوزة كان التأثٌر المباشر على حاصل القطن  .التٌلة وقلٌلة موجبة من خالل عدد األفرع الثمرٌة
ة عالٌة بٌنما كانت التأثٌرات ؼٌر المباشرة عالٌة جدا موجبة من خالل معامل التبكٌر وسالب، الزهر موجبا عالً جدا

كان التأثٌر . نبات وقلٌلة من خالل دلٌل البذورمن خالل عدد الجوز ودلٌل التٌلة ومتوسطة من خالل ارتفاع ال
ل من خال لتأثٌر ؼٌر المباشر فكان موجب عالً جداً أما ا، لتٌلة على حاصل القطن الزهر سالب عالًالمباشر لدلٌل ا

بذرة ومتوسط  00 األفرع الثمرٌة ووزن من خالل عدد  لب عالًوزن الجوزة وعالً من خالل معامل التبكٌر وسا
ر على حاصل وأخٌرا فأَن التأثٌر المباشر لمعامل التبكً .من خالل ارتفاع النبات وقلٌل من خالل عدد الجوز المتفتح

متوسط أما التأثٌر ؼٌر المباشر فكان موجب عالً جدا من خالل عدد الجوز و، جدا القطن الزهر كان موجب عالً
لتٌلة ومتوسط من من خالل ارتفاع النبات ودلٌل ا ن خالل عدد األفرع الثمرٌة وسالب عالًم وزن الجوزة وعالً
ٌالحظ من نتائج تحلٌل المسار انه كان لمعامل التبكٌر تأثٌرات مباشرة عالٌة على حاصل القطن  .خالل دلٌل البذور

تلٌه صفتً عدد الجوز ، مة من خالل بعض الصفات األخرىالزهر وراثٌاً ومظهرٌاً وتأثٌرات ؼٌر مباشرة مه
 ً وهذا ٌفٌد فً إمكانٌة االعتماد على هذه الصفات كأدلة انتخابٌة للحاصل ، المتفتح ومتوسط وزن الجوزة مظهرٌا

ت ن معامل التبكٌر اظهر تأثٌراأفً ( 2002)وهذه النتٌجة مماثلة لما وجده الحمدانً ، العالً فً برامج التربٌة
Azhar (2000 )و Ahmad: بٌنما وجد كل من الباحثٌن. من خالل الصفات األخرى باشرة وؼٌر مباشرة معنوٌةم
ن أكبر التأثٌرات المباشرة وؼٌر المباشرة من خالل الصفات األخرى كانت لصفتً عدد أAl-Bayaty (2005 )و

 .خابٌة للحاصل العالً فً برامجهمالجوز ووزن الجوز وبذلك عدت أدلة انت
 



EVALUATION OF SEED COTTON YIELD AND SOME OF ITS COMPONENTE 

 FOR UPLAND COTTON GENOTYPES, ESTIMATION OF SOME GENETIC 
PARAMETERS AND PATH COEFFICIENT ANALYSIS  

K. M. Dawod                 A. R. Al-Jumaily 
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ABSTRACT 

      Twenty genotypes of upland cotton were planted at Al-Haweja region under two 

spaces between rows (60 and 75cm) using split plots system in randomized complete 

block design with three replications to evaluate seed cotton yield and its components 

from other traits (plant height, number of fruiting branches, number of bolls per plant, 

seed index, boll weight, lint index and earliness), in addition to estimation of some 

genetic parameters and path coefficient analysis between seed cotton yield and its 

components. The results showed that 75cm row space gave 6.25% increase in seed cotton 

yield as compared with 60cm row space. Some genotypes was significantly superior than 

others for large number of traits including seed cotton yield. Lachata was the best variety, 

followed by Iranian 26 and IK378 and then IK259 and SP8886 varieties. Broad sense 

heritability ranged from (17.86%) for earliness and (83.78%) for plant height. Generally 

it was high for plant height, number of fruiting branches, number of bolls per plant, boll 

weight and lint index,  moderate for seed index and low for the rest traits. It was shown 

that seed cotton yield had positive significant genotypic and phenotypic correlations with 

plant height, number of fruiting branches, boll weight, lint index and earliness. Path 

coefficient analysis revealed that earliness had high direct effect on seed cotton yield 

(genetically and phenotypically) and it was also significant in indirect effects through 

some other traits, followed by number of bolls per plant and boll weight phenotypically. 

This is important in possibility of these traits to use as selection indices for higher yield 

performance in breeding programs.     

 المصادر
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