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 –البديل الموقع – االنبار جامعة – الزراعة كلية حقول في حقلية تجربة نفذت 
 النباتية الكثافات تأثير لدراسة 2016 الزراعي الموسم خالل غريب، ابو
 ومكوناته الزهر القطن حاصل على هـ/  نبات( 47619و 55555 ،66666)

 معامل وتحليل الوراثية المعالم بعض لدراسة االبالند قطن من اصناف لثمانية
 مكررات، وبثالث R.C.B.D بتصميم المنشقة االلواح ترتيب استخدم المسار،
, Iranian 16 ,Sp 8886 ,Coker 310) الرئيسية االلواح االصناف احتلت

Montana ,Aleppo 33 ,Lachata ،IK347 وCA22 )احتلت بينما 
 والبيئية والمظهرية الوراثية التباينات قدرت. الثانوية االلواح النباتية الكثافات
 صفة لكل الواسع بالمعنى التوريث ونسبة والمظهري  الوراثي االختالف ومعامل
 الزراعية المسافات جميع في عالية التيلة دليل لصفة التوريث نسبة وكانت

(D1 ،D2 وD3) التوالي على( 90.5و 86.9 ،91.8) قيمها بلغت اذ .
 D1 البذار لكميات التيلة ودليل الجوز عدد أن المسار معامل تحليل أوضح

 0.92) بلغت قيما أعطت الحاصل في مباشر تأثير أعلى حققت D2و
 في مباشر غير تأثير أعلى لها الجوزة وزن  كان بينما التوالي على( 0.94و

 (.0.99) مقدارها عالية موجبة قيما أعطت التي D3 الكثافة خالل من الحاصل
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Abstract 

A field Experiment was Conducted at the farm of Agriculture collee , University Of 

Anbar, the alternative location (Abu – Gharib) during the season of 2016 to study the 

effect of planting density (66666, 55555, and 47619) on the yield of the seed cotton 

and its components for eight cultivars of Upland cotton (CA22, IK347, Lachata, 

Aleppo 33, Montana, Coker 310, Sp 8886, Iranian 16). Split plot design within 

R.C.B.D with three replication was used. The varieties as a main plots, while the three 

siding rates as sub plots with three replication. Genotypic, phenotypic variances and 

coefficient of variability broad since heritability percentage of fiber index for all 

planting density (D1, D2 and D3) were high (91.8, 86.9 and 90.5) respectively. Path 

coefficient analysis that number of bolls and fiber ratios for plant density (D1 and D2) 

gave highly effect direct (0.92 and 0.94) respectively, while weight of bolls gave high 

indirect effect from (D3) (0.99). 

Keywords: Genetic Parameters, Coefficient Analysis, Plant Density, Gossypium Hirsutum. 
 

 المقدمة 

التـي ( مـن المحاصـيل االقتصـاداة المهمـة عالميـاع يـزرف لالسـتفادة مـن اليافـه  Gossypium hirsutumالقطـن ) 
ور القطــن بطحـن بـذ بـدأواوالصـين وهــم اول مـن  تـدخل فـي الصـناعات النسـيجية ويعتقـد ان زراعتــه بـدأت فـي الهنـد

انــواف مــن بــذور  منهــا االنــواف المزروعــة التــي تكــون قابلــة للغــزل واالنــواف   دةعــ تمييــزالســتخراا الزيــت منهــا وقــد تــم 
(  ريقــة تحليـــل المســـار والـــذي اســـتخدم 1921) wright، لقـــد  ـــور البريـــة التـــي تكـــون ذات بــذور ناعمـــةاالخــر  

 (.2و 1لتطوير معايير انتخاب الصفات المعقدة في العديد من انواف المحاصيل )
 3، 2اشـرة وغيـر المباشـرة لالرتبا ـات )ان تحليل معامل المسار يوفر وسـائل فعالـة مـن خـالل تقـدير االسـباب المب

ات مهمـة عـن  ريـج تجزئـة معامـل االرتبـاح بـين حاصـل القطـن ( وتفيد  ريقـة تحليـل المسـار فـي تـوفير معلومـ4و
. لكل صـفة فـي تأثيراتهـا علـى الحاصـلومكوناته المختلفة الى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة وتحديد نسبة المساهمة 

( لمعرفـــة الصـــفات االثثـــر تـــأثيراع علـــى 9و 8، 7، 6، 5ة مـــن قبـــل العديـــد مـــن البـــاحثين )اســـتخدمت هـــذ  الطريقـــ
 .ديدة تفيد في تربية وتحسين القطنلالستفادة منها في برامج التربية النتخاب تراثيب وراثية ج الحاصل

 المواد وطرائق العمل 

، CA22 ،IK347 ،Lachata)  استتمعتلف فتته اتترا البراستتة نتترور ثتانيتتة ت اكيتتن وراثيتتة متتن قطتتن ا ن نتتب اتته

Aleppo 33 ،Montana ،Coker 310 ،Sp 8886 ،Iranian 16 ). 

 يبين التراثيب الوراثية المستخدمة في الدراسة . ومصادرها 1 جدول
 المصدر التركيب الوراثي االسم العربي ت
 فرنسا CA22 22سي آي  1
 اليونان IK347 347آي كي  2
 اسبانيا Lachata الشاتا 3
 سوريا Aleppo 33 33حلب  4
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 امريكا Montana مونتانا 5
 امريكا Coker 310 310ثوكو  6
 اليونان Sp8886 8886سبيرو  7
 ايران Iranian 16 16ايراني  8

،  لدراسـة معامـل المسـار لـبعض ابو غريب –الموقع البديل  –نبار جامعة اال –حقول كلية الزراعة البحث في  نفذ
بـــثالث مكـــررات خصصـــت االلـــواح  R.C.B.Dالمنشـــقة بتصـــميم نظـــام االلـــواح  باســـتخدام طـــن االبالنـــدصـــفات ق

 نبــات / هـــ( 47619و 55555، 6666للكثافــات النباتيــة )الرئيســية للتراثيــب الوراثيــة وخصصــت االلــواح الثانويــة 
سـم وكـان موعـد 30م والمسافة بين الجور 5وكانت نباتات الوحدة التجريبية موزعة على ثالث مروز  ول كل مرز

كغـم / هــ دفعـة واحـدة عنـد الزراعـة واضـيف  200. اضيف السماد المركب بمعدل  2016نيسان  20الزراعة في 
ق. درســت صــفات ارتفــاف النبــات ســم ثغــم / هـــ بعــد اجــراا عمليــة العــز 100% نتــروجين بمعــدل 46ســماد اليوريــا  

X1يةر ، عــــدد االفـــرف الثم X2 دليل البذور ،X3النبـات  ، عدد الجـوز /X4 وزن الجـوزة / غـم ،X5 ودليـل التيلـة ،
X6. 

  e2والبيئــي  P2والتبــاين المظهــري  g2تقــديرات التبــاين الــوراثي   إلاجــاداجــري تحليــل التبــاين والتبــاين المشــتر  
وحســــب  S-b2H بــــالمعنى الواســــع% ونســــبة التوريــــث  CVpوالمظهــــري  % CVgومعامــــل االخــــتالف الــــوراثي 

 (:12و 11دالت االتية )االمع
2g = Msv−Mse

r
2e =mse , 2P=2g +  2e 

% cvg = g
X̅
 x 100 , % cvp = p

X̅
 x 100 

D1= الكثافة األولى 
D2 = الكثافة الثانية 
D3 = الكثافة الثالثة 

( لتجزئة معـامالت االرتبـاح الوراثيـة والمظهريـة بـين الحاصـل 17استخدم تحليل معامل المسار الذي وضع اسسه )
( فـي اختيـار النمـوذا الـذي تهـمنته سـتة 19ومكوناته الى تـأثيرات مباشـرة وغيـر مباشـرة بالطريقـة التـي اوضـحها )

االرتبــاح ومــن خــالل تتبــع المســار الــذي يوضــحه مصــفوفات  باســتعمالمتغيــرات مســتقلة وقــدرت التــأثيرات المباشــرة 
 ،  14،  13الشكل التالي ثم تقدير التـأثيرات غيـر المباشـرة وحـددت اهميـة قـيم التـأثيرات المباشـرة وغيـر المباشـرة ) 

15  ،16) 
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 ية للصفات المؤثرة على حاصل القطن الزهرالعالقة المسار  1 مخطط
 

 -:ان  اذ
Y  حاصل القطن الزهر =    P  معامل المسار = 

X1  ارتفاف النبات =          X2   ف الثمرية= عدد االفر 
X3  دليل البذور =            X4   عدد الجوز / نبات = 
X5  وزن الجوزة =           X6  دليل التيلة = 
W  العوامل المتبقية  = 
 

 النتائج والمناقشة 
المدروسة وفيه يالحظ ان متوسط مربعات االصناف كان معنوياع عنـد للصفات نتائج تحليل التباين  2 يبين الجدول

عـدد الجـوز فـي النبـات ووزن الجـوزة ومعنويـاع عنـد مسـتو   ،، دليـل البـذورات عـدد االفـرف الثمريـة% لصف1مستو  
ربعـــات (. امـــا متوســـط م6% الرتفـــاف النبـــات وغيـــر معنويـــاع لبـــاقي الصـــفات. وتتفـــج هـــذ  النتـــائج مـــع مـــا وجـــد  )5

% ان تـداخل 5كان عالي المعنوية لجميع الصفات بأستثناا وزن الجوزة كـان معنويـاع عنـد مسـتو   الكثافات النباتية
% لـدليل 5نويـاع عنـد مسـتو  كـان عـالي المعنويـة لصـفة حاصـل القطـن الزهـر ومع الكثافـات النباتيـة االصناف مـع 

 .البذور
 ل القطن الزهر ومكوناته من الصفات االخر .يوضح نتائج تحليل التباين لصفات حاص 2جدول 

 عـاتمتــوســط المرب 

 مصادراالختالف
 درجات

 الحرية

 ارتفاف
 النبات
 )سم(

 عدد
 االفرف
 الثمرية

 دليل
 البذور

 عدد
 الجوز

 في النبات

 وزن 
 الجوزة
 )غم(

 دليل
 التيلة

 حاصل
 القطن
 الزهر

 135.4 20.55 160 22.06 21.20 5.99 785.1 2 المكررات
 االصناف

V 7 
* 

1290.4 
** 

35.22 
** 

390.81 
** 

894.1 
** 

2450 
4006 190.2 

Y 
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 (1) الخطأ التجريبي
Error a 14 144 0.15 7.51 7 51 9.22 15.2 

 الكثافات
D 2 

* * 
4312.5 

** 
9.40 

** 
360 

** 
390.2 

* 
248 

** 
370 

** 
130.5 

 خلاالتد
VXD 14 33.12 0.49 

* 
52.80 

30.5 121 53.40 
** 
144 

 (2) الخطأ التجريبي
Error b 32 202 0.25 11.40 18.6 73.21 11.60 24.3 

 % 0.05* معنوي عند مستو  احتمال 
 % 0.01** معنوي عند مستو  احتمال 

 

تقديرات التباين الوراثي والمظهري والبيئي ومعامل االختالف الوراثي والمظهري ونسبة التوريث  3 جدول 
 للصفات المدروسة في القطن تحت ثالث كثافات نباتية

 2016للعام  

الصفات 
 المدروسة

 الكثافات
 النباتية

 المعالم الوراثية
التباين 
 الوراثي

التباين 
 المظهري 

التباين 
 البيئي

معامل االختالف 
 الوراثي %

معامل االختالف 
 %المظهري 

نسبة 
 التوريث%

 رتفاف النبات)سم(ا
D1 25.3 34.7 9.4 32.2 14.1 72.91 
D2 63.5 78.9 15.4 24.6 13.2 80.48 
D3 36.11 54.51 18.40 20.8 12.6 66.24 

عدد االفرف 
 الثمرية

D1 23.4 38.5 15.1 22.1 20.4 60.77 
D2 29.4 64.9 35.5 18.7 16.2 45.30 
D3 26.2 43.5 17.3 14.1 21.5 60.22 

 دليل البذور
D1 22.5 51 28.5 18.4 22.6 44.11 
D2 30.1 52.5 22.4 16.2 20.5 57.33 
D3 24.6 39.9 15.3 15.4 16.3 61.65 

عدد الجوز في 
 النبات

D1 23.4 45.5 22.1 21.9 33.5 51.42 
D2 28.1 32.3 4.2 18.7 30.4 86.99 
D3 20.0 25 5.0 12.4 28.9 82.0 

 وزن الجوزة
D1 18.5 22 3.5 18.3 12.2 84.09 
D2 16.4 21.7 5.3 15.4 10.4 75.57 
D3 15.4 18.1 2.7 12.6 9.3 85.08 

 دليل التيلة
D1 20.2 22 1.8 12.2 18.5 91.81 
D2 22.6 26 3.4 10.7 17.4 86.92 
D3 24.8 27.4 2.6 8.6 16.5 90.51 

 حاصل القطن
D1 1132.4 2173.8 1041.4 24.6 38.4 52.09 
D2 1526.4 3948.6 2422.2 22.5 32.5 38.65 
D3 7022.2 8033.3 1011.1 20.9 25.6 87.41 
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 كثافـة نباتيـةاجري تحليل معامل المسـار علـى مسـتو  معـامالت االرتبـاح الـوراثي لجميـع الصـفات المدروسـة ولكـل 
ــأثيرات مباشــرة وغيــر  علــى حــدة لغــرة تجزئــة معامــل االرتبــاح بــين كــل مــن الصــفات المدروســة والحاصــل الــى ت

يالحـظ  .4جـدول ا ادلـة انتخابيـة لتحسـين الحاصـل مباشرة لتحديد لصفات االثثر تأثيراع في صفة الحاصل ووصـفه
حيــث  D1 الكثافــة النباتيــةوجــود تــأثير غيــر مباشــر عنــد  Y فــي الحاصــل  X1تــأثير ارتفــاف النبــات  4مــن جــدول 

بينمـــا اعطـــت  0.16مقارنـــة مـــع قيمـــة االرتبـــاح الـــوراثي الموجبـــة والقليلـــة التـــي بلغـــت  0.53اعطـــت قيمـــة مقـــدارها 
ــأثيراع ســالباع متوســط مقــدار   D3الكثافــة    -0.55القليلــة ومقــدارها الرتبــاح ابالمقارنــة مــع قــيم معــامالت   - 0.41ت
  .(19و 18يؤيد  ) وهذا

ــــرف الثمريــــة  ــــي يالحــــظ مــــن الجــــدول وجــــود تــــأثير مباشــــر موجــــب قليــــل  Y الحاصــــلفــــي   X2تــــأثير عــــدد االف ف
  - 0.17مقـدار   D3الكثافـةعلى التوالي بينما بلغ التأثير السـالب فـي   0.13و  0.14بلغت   D2و D1الكثافتين

 .(17و 16) على التوالي  0.13و  - 0.19،  0.23مقارنة بقيم معامل االرتباح الوراثي ومقدارها 
مباشـر عـالي موجـب فـي  تـأثيران دليل البذور حقج  4الجدول يتهح من  Y الحاصلفي   X3تأثير دليل البذور 

  0.16اعطــت تــأثيراع موجبــاع قــدر   D2 امــا الكثافــة  0.35و 0.72دار  مقــ D3و D1 للكثــافتين النبــاتيتينالحاصــل 
 .0.84و -0.38،  0.89مقارنة بقيم معامل االرتباح الوراثي البالغة 

 بلغـت  D2عبـر عـدد الجـوز فـي النبـات للكثافـة لوحظ ان اعلى تأثير غيـر مباشـر لـدليل البـذور فـي الحاصـل تحقـج
 .0.37 بلغت D3لكثافةبر دليل التيلة لوع 0.48

الى وجود تأثير مباشر لعدد الجوز في الحاصـل  4جدول اشير  Y الحاصلفي   X4 النباتتأثير عدد الجوز في 
 0.78و -0.12 ،0.86مقارنة مـع قـيم معـامالت االرتبـاح الـوراثي التـي بلغـت   0.85و - 0.32، 0.92مقدار  

( D1و D2)عــن  ريــج وزن الجــوز تحــت الكثــافتين ان اعلــى تــأثير غيــر مباشــر لعــدد الجــوز فــي الحاصــل تحقــج
 .على التوالي 0.44و  0.44بلغت 

ــأثير وزن الجــوزة )  ــأثير مباشــر لــوزن الجــوزة فــي الحاصــ 4يالحــظ مــن الجــدول  Y الحاصــل( فــي X5ت ل وجــود ت
  -0.58و 0.73، 0.88مقارنــة مــع قــيم معــامالت االرتبــاح الــوراثي التــي بلغــت  -0.60و 0.75، 0.81مقــدار  

. ان D3 وعـالي سـاب للكثافـةD2 و D1 الحاصـل هـو عـالي موجـب عنـد الكثـافتينوهذا التأثير لـوزن الجـوزة علـى 
 0.61اعلــى تــأثير غيــر مباشــر لــوزن الجــوزة تحقــج عــن  ريــج ارتفــاف النبــات ووزن الجــوزة اذا اعطــى قيمــاع قــدرها 

 .على التوالي 0.99و
م ان قيم التأثير المباشر لدليل التيلة على الحاصل حققـت قـي 4يبين الجدول  Y الحاصلفي  X6تأثير دليل التيلة 

ـــاح  0.75و  0.26،  0.81مقـــدارها  70و 60، 50 متباينـــة حســـب الكثافـــات النباتيـــة مقارنـــة بقـــيم معامـــل االرتب
وتبين مـن الجـدول انـه اعلـى تـأثير غيـر مباشـر لـدليل التيلـة علـى   0.75و  - 0.35،  0.94الوراثي التي بلغت 

 . عبر دليل التيلة حاصل الحبوب تحقج
ومــن اهــم الصــفات التــي لهــا تــأثير مباشــر  نســتنتج ممــا تقــدم ان هنالــم تــأثير مباشــر وغيــر مباشــر علــى الحاصــل

 حيـث اعطـت قيمـاع بلغــتD1 وD1  الجـوز ودليـل التيلـة عنــد الكثـافتينوموجـب وعـالي علـى الحاصـل هــي عـدد 
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ي التـ D3 مباشـر فـي الحاصـل مـن خـالل الكثافـة على التوالي كما ان وزن الجوزة لها تأثير غير  0.94و 0.92
 .0.99 اعطت قيمة موجبة عالية مقدارها

 
تقدير التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتحليل معامل المسار بين حاصل القطن  4جدول 

  .2016للموسم  كثافات نباتيةومكوناته تحت ثالث 
 

 التكونات
 قيتة التعامل

Piy piJ D1 D2 D3 

 تأثي  ارتفاع النبات -1

(X1( فه الحاصل )Y) 
  0.16 0.06 -0.55 

 P1Y  -0.25 -0.21 -0.24 المأثي  التباش  -أ

 المأثي  غي  التباش  -ب

 X2عن ط يق  
P2Y r12 -0.31 0.16 -0.31 

 X3 P3Y r13 0.53 0.03 -0.21عن ط يق 

 X4 P4Y r14 -0.14 -0.09 0.16عن ط يق  

 X5 P5Y r15 -0.03 -0.25 -0.41عن ط يق  

 X6 P6Y r16 0.11 0.17 0.22عن ط يق  

 تأثي  عبد ا ف اع -2

 (Y)( فه الحاصلX2الثت ية )
  0.23 -0.19 0.13 

 P2Y  0.14 0.13 -0.17 المأثي  التباش  -أ

 X1 P1Y r12 0.11 -0.20 -0.14عن ط يق   المأثي  غي  التباش  -ب

 X3 P3Y r23 0.10 -0.16 -0.20عن ط يق 

 X4 P4Y r24 -0.07 0.17 0.31عن ط يق  

 X5 P5Y r25 -0.22 -0.16 0.09عن ط يق  

 X6 P6Y r26 0.17 0.03 0.24عن ط يق  

 (X3تأثي  دليل البرور ) -3

 (Yفه الحاصل )
  0.89 -0.38 0.84 

 P3Y  0.72 0.16 0.35 المأثي  التباش  -أ

 المأثي  غي  التباش  -ب

 X1عن ط يق  
P1Y r13 -0.19 -0.21 0.12 

 X2 P2Y r23 -0.08 0.27 0.25عن ط يق 

 X4 P4Y r34 0.21 0.48 -0.16عن ط يق  

 X5 P5Y r35 0.24 -0.83 -0.09عن ط يق  

 X6 P6Y r36 -0.01 -0.25 0.37عن ط يق  

 0.86 -0.12 0.78   (Yالحاصل ) ( فهX4تأثي  الجوز / نبات ) -4

 P4Y  0.92 -0.32 0.85 المأثي  التباش  -أ

 المأثي  غي  التباش  -ب

 X4عن ط يق  
P1Y r14 -0.59 0.11 0.14 

 X1 P2Y r24 -0.31 -0.10 0.07عن ط يق 

 X2 P3Y r34 0.41 -0.25 -0.20عن ط يق  

 X3 P5Y r45 0.25 0.44 -0.08عن ط يق  

    X5 P6Y r46عن ط يق  

 0.88 0.73 -0.58   (Yالحاصل )  ( فهX5وزن الجوزة )تأثي   -5

 P5Y  0.81 0.75 -0.60 المأثي  التباش  -أ

 التباش المأثي  غي   -ب

 X5عن ط يق  
P1Y r15 -0.11 0.39 0.99 

 X1 P2Y r25 0.61 -0.51 0.37عن ط يق 

 X2 P3Y r35 -0.40 -0.08 -0.22عن ط يق  

 X3 P4Y r45 -0.23 -0.13 -0.05عن ط يق  

 X4 P6Y r56 0.20 0.31 -0.33عن ط يق  

 0.94 -0.35 0.75   (Y) ( فه الحاصلX6تأثي  دليل الميلة ) -6

 P6Y  0.81 0.26 0.75 المأثي  التباش  -أ

 المأثي  غي  التباش  عن ط يق -ب

X6   فه الحاصلY 
P1Y r16 0.32 0.15 -0.25 

 X1 P2Y r26 -0.26 -0.35 -0.11عن ط يق 

 X2 P3Y r36 -0.11 -0.08 0.63عن ط يق  
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 X3 P4Y r46 0.10 0.31 -0.43عن ط يق  

 X5 P5Y r56 0.08 -0.18 0.16عن ط يق  
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