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  الخالصة

و، مرســـومي،310، الشـــاتا، كـــوكرKC3 ،H23، فیـــرد(مـــن القطـــن أصـــنافبـــذور ســـبعة زرعـــت

اة و بـثالث المعشـباستخدام تصمیم القطاعات الكاملـة ، 2004في عام في موقعي أبو غریب و المسیب )أشور

انتخابیــة لتحســین حاصــل أدلــةتــأثیرا فــي الحاصــل و التــي یمكــن اعتبارهــا األكثــرت الصــفابهــدف تحدیــدمكــررات 

بــالمعنى الواســع لكــل قــدرت التباینــات و معــامالت االخــتالف الوراثیــة و المظهریــة و نســبة التوریــث.قطــن الزهــر

و اســتخدم . ســةدرو و معامــل التوریــث المشــترك و االرتباطــات الوراثیــة و المظهریــة بــین أزواج الصــفات المصــفة

النتـائج بـأن قـیم أظهـرت.تـأثیرات مباشـرة و غیـر مباشـرةإلىتحلیل معامل المسار لتجزئة معامل االرتباط الوراثي 

، و اظهـــر موقـــع الزراعـــةبـــاختالفالتباینـــات و معـــامالت االخـــتالف الوراثیـــة و المظهریـــة اختلفـــت بـــین الصـــفات 

لمتوسـط وزن الجـوزة بـالمعنى الواسـعنسـبة توریـثأعلـىكانـت .حاصل قطن الزهر اكبر القیم في موقعي الزراعة

قیمة لمعامل التوریث أعلىعند موقع المسیب، و كانت %) 67(غریب و لمعامل التكبیر أبوعند موقع ) 60%(

واعلـــى قیمـــة لمعامـــل التوریـــث ) 2.1(دلیـــل البـــذور قطـــن الزهـــر والحاصـــل غریـــب بـــین أبـــوالمشـــترك فـــي موقـــع 

  .في موقع المسیب)86.26(صافي الحلج اصل القطن الزهر والمشترك بین ح

وز فــي النبــات لمعنویــة مــع عــدد الجــقطــن الزهــر ارتباطــا وراثیــا و مظهریــا موجبــا عــال االاظهــر حاصــل 

تحلیـــل نتـــائجأظهـــرت. عنـــد موقـــع المســـیب) 0.917و 0.962(غریـــب و أبـــوعنـــد موقـــع ) 0.792و 0.911(

وراثیـا عالیـا فـي زهـرة و دلیـل البـذور تـأثیرا مباشـرا أوللتفـتح األیـامالجـوزة و عـدد لمتوسط وزن إنمعامل المسار 

، علیـه. األخرىبالتتابع، و تأثیرات غیر مباشرة من خالل الصفات ) 1.01و 3.91، 6.36(حاصل قطن الزهر 

  .في العراقطن الزهرقالانتخابیة في برامج التربیة لالنتخاب و تحسین حاصل أدلةیمكن استخدام هذه الصفات 
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Abstract
Seven varieties of upland cotton (Feard, KC3, H23, Lashata, Coker310, 

Marsomy, and Ashur) were planted in two different locations (Abu-Ghraib and Al-
Musaib) in summer season of 2004 using a randomized complete block design with 
three replicates to determine the most important characters which can be used as 
effective selection criteria for improvement yield of seed cotton. Genotypic, 
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phenotypic variances and coefficients of variability, broad sense heritability 
percentage, co-heritability, genotypic and phenotypic correlation coefficients among 
yield of seed cotton and other characters were estimated. Path coefficient analysis 
carried out to partition the genotypic correlation coefficient to the direct and indirect 
effects. The results showed that genotypic, phenotypic variances and coefficients of 
variability were varied for all characters studied with difference of planting location, 
and seed cotton yield appeared large values at two locations. Mean of boll weight 
appeared large broad sense heritability percentage (60%) in Abu-Ghraib location and 
earliness character appeared large broad sense heritability percentage (67%) in Al-
Musaib location. Higher value of co-heritability coefficient was obtained between 
seed index and number of boll / plant (3.90) in Abu-Ghraib, and higher value of co-
heritability coefficient was obtained between seed cotton yield and ginning outturn 
(86.26) in Al-Musaib. Seed cotton yield / plant showed highly significant positive 
genetic correlations with number of bolls / plant (0.991 and 0.792) in Abu-Ghraib 
location and (0.962 and 0.917) in Al-Musaib location. Results of path coefficient 
analysis showed that mean of boll weight, number of days to first flower bloom and 
seed index had the most positive direct effects on seed cotton yield (6.36, 3.91 and 
1.01) respectively, and indirect effects through the others, so these characters could be 
used as a selection criteria in breeding programs of selection to improve seed cotton 
yield in Iraq.

  

  المقدمة

یعد القطن من المحاصیل الصناعیة المهمـة فـي العـالم و یـاتي فـي مقدمـة محاصـیل االلیـاف ، و یتمیـز 

بكونــه مصــدرا رئیســا لاللیــاف التــي تســتخدم فــي الصــناعات النســیجیة ، كمــا تســتخدم بــذوره فــي صــناعة الزیــوت 

یعـاني العــراق مـن انخفـاض انتاجیــة . حیوانـات النباتیـة، والكسـبة الناتجــة منـه تسـتخدم فــي العلیقـة المركـزة لتغذیــة ال

وحدة المساحة و ذلك بسبب تدهور صنف القطن فضال عن تدهور كبیـر فـي النوعیـة ، و ان مـا ینـتج منـه محلیـا 

ولغرض النهوض بالواقع الحالي النتاج محصول القطن في العراق . ال یشكل اال نسبة قلیلة من الحاجة الفعلیة له

طــرق تربیــة القطــن و تحســین صــفاته الكمیــة و النوعیــة للمحافظــة علــى االصــناف الموجــودة البــد االهتمــام بوضــع

ومــن بــین . حالیــا و اســتنباط اصــناف جدیــدة عالیــة االنتــاج و النوعیــة لســد االحتیاجــات المتزایــدة لهــذا المحصــول

زهــر التــي تعــد مــن اهــم طرائــق التربیــة المهمــة التــي یحتاجهــا مربــي النبــات طریقــة االنتخــاب لزیــادة حاصــل قطــن ال

الصفات الكمیة في برامج تربیة و تحسین القطن و هي مـن الصـفات الكمیـة المعقـدة التـي یـتحكم فـي وراثتهـا عـدد 

كبیر من العوامل الوراثیة اضافة الى تاثرها الكبیر بالظروف البیئیة المختلفة كمـا انهـا محصـلة لعـدد مـن الصـفات 

ا بالعوامل الوراثیة و البیئیة معا و المرتبطة مظهریـا و وراثیـا بصـورة مباشـرة او االخرى المكونه لها و المتاثرة ایض

غیر مباشرة معها بتاثیرها على الصفات الرئیسة منها، ان معرفـة العالقـات بـین الصـفات الرئیسـة والثانویـة المهمـة 

ر كفـــاءة فـــي المســـتقبل ربمــا تســـهل تفســـیر مـــا یظهــر مـــن نتـــائج بســـهولة وبســرعة  تقودنـــا لوضـــع بـــرامج تربیــة اكثـــ

ان معرفة االرتباطات بین الصـفات المهمـة و الثانویـة ربمـا . للحصول على اقصى ما یمكن من التحسین الوراثي 

تظهر لنا اهمیة بعض الصفات الثانویة كدالئل لواحدة او اكثر من الصفات المهمـة االساسـیة حیـث یـتم ذلـك عـن 

امالت االرتبـاط ومنهـا یمكـن تحدیـد الصـفات ذات االهمیـة القلیلـة طریق المفاضله على اساس قـیم و اتجاهـات معـ

لقـد درســت عالقـات االرتبــاط بـین الحاصــل و مكوناتـه الرئیســة و . او المعدومـة واسـتبعادها مــن برنـامج االنتخــاب 

، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6،7، 5، 4، 3، 1،2(الثانویــة المهمــة للقطــن مــن قبــل العدیــد مــن البــاحثین 

وحصلوا علـى عالقـات موجبـة و معنویـة مـع غالبیـة الصـفات االخـرى المكونـة لحاصـل ) 18، 17، 16، 15، 14
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وبمــا ان العالقــات االرتباطیــة التحــدد نســبة مــا تســاهم بــه كــل صــفة فــي التــأثیر المباشــر وغیــر المباشــر . القطــن 

ب یلجأ المربي عـادة الـى اتبـاع طـرق اضافة الى التأثیرات المشتركة للصفات االخرى لحاصل القطن ولهذه االسبا

) 20(Liوطورهــا ) Wright)19احصــائیة عدیــدة  منهــا تحلیــل معامــل المســار الــذي وضــعت اسســه مــن قبــل 

والــذي یعــد مــن التحالیــل االحصــائیة الوراثیــة المهمــة التــي یســتخدمها ) Chaudhary)21و Singhواســتخدمها 

معلومـات اضـافیة عـن التـي یعطیهـا معامـل االرتبـاط ، فهـو یسـتخدم الباحثون في مجال تربیة النبات، ألنه یعطـي

تنظیم وایجاد عالقات سببیة بین المتغیر التابع والمتغیـر المسـتقل مـن خـالل نظـام مسـارات ویجـزأ معامـل االرتبـاط 

یـر المظهري او الوراثي بین حاصل قطن الزهر وكل من مكوناته وصفات االخـرى المهمـة الـى تـأثیرات مباشـرة وغ

مباشرة للعامل المستقل على العامل التـابع لتحدیـد نسـبة مـا تسـاهم بـه كـل صـفة فـي حاصـل القطـن لغـرض تحدیـد 

الصـــفات االكثـــر تـــأثیرا وعـــدها ادلـــة انتخابیـــة یهتـــدي بهـــا مربـــي النبـــات عنـــد تحســـین حاصـــل القطـــن عـــن طریـــق 

  .االنتخاب في االجیال الالحقة 

عــد التاكــد مــن وجــود ارتباطــات وراثیــة بــین الصــفات المدروســة  تــم الــدخول الــى تحلیــل معامــل المســار ب

لتجزئة معامالت االرتباط الوراثي بین حاصل القطن الزهر ومكوناته والصفات االخرى الى تاثیرات مباشرة و غیر 

مباشــرة و تحدیــد نســبة مــا تســاهم بــه كــل صــفة فــي تاثیراتهــا اضــافة الــى التــاثیرات المشــتركة للصــفات االخــرى فــي 

اســـتخدم هــذا التحلیــل فــي القطــن مــن قبــل عــدد مـــن . اصــل القطــن الزهــر وعــدها ادلــة انتخابیــة لمربــي النبــات ح

) 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 18، 17، 16، 14، 9،10،12،13، 8، 7، 6، 5، 3(البــــــاحثین 

  .حیث بینت نتائجهم بان اغلب الصفات لها تاثیر مباشر كبیر في حاصل القطن

مــــن تباینــــات ومعــــامالت االخــــتالف الــــوراثي  ( ذا البحــــث الــــى تقــــدیر بعــــض المعــــالم الوراثیــــة یهــــدف هــــ

والمظهـــري ونســـبة التوریـــث بـــالمعنى الواســـع لكـــل صـــفة و معامـــل التوریـــث المشـــترك ومعـــامالت االرتبـــاط الـــوراثي 

فات االخـــرى وتحلیـــل معامـــل المســـار بـــین حاصـــل القطـــن الزهـــر والصـــ) والمظهـــري بـــین ازواج الصـــفات الممكنـــة

للتعـرف علـى الصـفات المــؤثرة بشـكل فاعـل فــي حاصـل القطـن الزهــر واعتمادهـا ادلـة انتخابیــة لالسـتفادة منهـا فــي 

  .برامج تربیة و تحسین القطن  

  

  المواد و طرائق البحث

Gossypium hirsutumاستخدم في البحث سبعة اصـناف مـن القطـن االبالنـد  L .  هـي فیـردKC3

زرعــت بــذور االصــناف فــي مــوقعي المســیب ذو تربــة . و اشــور 1و مرســومي 310و كــوكرو الشــاتا H23و 

2004نیســـان 9وأبـــي غریـــب ذو تربـــة مزیجیـــة طینیـــة غرینیـــة بتـــاریخ 2004نیســـان 7مزیجیـــة طینیـــة بتـــاریخ 

5ز بطـول باستخدام تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة و بثالث مكررات احتوت الوحدة التجریبیة على اربعة مرو 

270م ، اضــیف ســماد الــداب  بمعــدل 0.30م و بــین جــورة واخــرى 0.75م للمــرز و المســافة بــین مــرز و اخــر 

هــــ / كغـــم 346بمعـــدل ) N% 46(هــــ دفعـــة واحـــدة بعـــد الحراثـــة و قبـــل التمریـــز و اضـــیف ســـماد الیوریـــا /كغـــم

مـا مـن الزراعـة فـي كـل مـن مـوقعي الزراعـة ، یو 75یوم من تاریخ الزراعـة و الثانیـة بعـد 35بدفعتین االولى بعد 

و ذلـك بـرش حقلـي القطـن بمبیـد سـوبر اسـد Earias jnsulanaتمـت مكافحـة حشـرة دودة جـوز القطـن الشـوكیة 

هـــ و بواقــع اربعــة مــرات ، االولــى بعــد شــهر مــن تــاریخ الزراعــة و / 3ســم2400و بمقــدار ) مــادة فعالــة % 40(

التعشــیب الیــدوي فــي كــل موقــع كلمــا دعــت الحاجــة ، و تــم ري المحصــول اســتخدم). 31( یــوم 15بعــدها كــل 

عند االزهار سجل تاریخ تفتح اول زهرة على النبات  فـي كـل . بمعدل ریة واحدة في كل اسبوع طول موسم النمو 

ة فـي كــل وحـدة تجریبیـة لدراسـة عــدد ایـام مـن الزراعـة لتفــتح اول زهـرة ، و جنیـت النباتـات الفردیــة للوحـدة التجریبیـ
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تشـرین االول ، اخــذت الدراسـة علــى اسـاس متوســط الوحــدة 15ایلـول و الثانیــة فــي 1موقـع مــرتین االولـى بتــاریخ 

، عـــدد الجـــوز ) ســـم(لصـــفات ارتفـــاع النبـــات ) نباتـــات فردیـــة اخـــذت بصـــورة عشـــوائیة و محروســـة 5( التجریبیـــة 

و حاصــل القطــن الزهــر (%) ذور ، صــافي الحلــج ، دلیــل البــ(%) ، معامــل التبكیــر ) غــم(المتفــتح ، وزن الجــوزة 

  ) .غم (للنبات الواحد 

تم تحلیل التباین و التباین المشـترك بعـد حسـاب معـدل نتـائج النباتـات الفردیـة لكـل صـنف لثمـان صـفات 

وفــق التصــمیم التجریبــي المســتخدم لكــل موقــع علــى حــده ثــم قورنــت الفروقــات المعنویــة بــین متوســطات االصــناف 

و المظهـري ) δ²e(و البیئـي ) δ²g(، ثم قدر التباین الـوراثي % 5اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال باستخدام 

)δ²p ( و معامــل االخــتالف الــوراثي)CVg% ( و المظهــري)CVp% ( ونســبة التوریــث بــالمعنى الواســع)h²b.s (

و االرتبــاط Coh(ij(مشــترك ومعامــل التوریــث ال)δpipj(و المظهریــة ) δgigj(كــذلك حســبت التغــایرات الوراثیــة 

  ):21(الت االتیة التي استخدمهابین ازواج الصفات المدروسة و حسب المعاد) rpij(و المظهري ) rgij(الوراثي 

δ²e = MSe , δ²p = δ²g + δ²eو  
MSv - MSe

δ²g =
r

  

100×  
δp

%CVp =  100×  
δg

%CVg =
XX

  

h²b.s =
δ²g

100×  Coh (ij) =
δgigj

δ²p δpipj
  

Rgij =
δgigj

Rpij =
δpipj

δgiδgi δpiδpi
  

لمعرفــة التــاثیرات المباشــرة و غیــر ) Wright)19و یســتخدم تحلیــل معامــل المســار الــذي وضــع اسســه 

المباشرة للصفات المختلفة على حاصل القطن الزهرمن خالل  تجزئة االرتباط الوراثي الى مكوناته المباشرة وغیـر 

واختبــــر النمــــوذج الــــذي ) 21(Chaudharyو Singhواســــتخدمها ) Li)20لمباشــــرة  بالطریقــــة التــــي طورهــــا ا

  ):1(كما موضح في الشكل رقم یتضمن سبعة متغیرات مستقلة
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  )yو x7, x6,x5,x4,x3,x2,x1(العالقة المساریة بین المتغیرات . 1شكل 

  

X1=عدد االیام لتفتح اول زهرةX2              =ارتفاع النبات  

          X3=عدد الجوز في النباتX4                     =متوسط وزن الجوزة  

          X5=معامل التبكیرX6                              =دلیل البذور  

          X7=صافي الحلجY                                 = حاصل قطن الزهر  

           R =العوامل المتبقیة  

  )Piy(متجه یمثل معامل المسار من المسبب الى المستجیب ←  

  :باستعمال المصفوفات االرتباط كما یأتي ) (Piyحسب معامل المسار 

[P] = [R]-1 [rij]    

[P] =    قیمة التاثیر المباشر     و[R]-1 = معكوس المصفوفة لمعامالت االرتباط بین جمیع

قیمة معامالت االرتباط بین صفة حاصل القطن الزهر =        [rij]الزواج الممكنه من الصفات المدروسة    وا

  و الصفات المدروسة 

rx1y = Px1y + Px2yr12 +…………….+ Px7yr17  
rx2y = Px1yr12 + Px2y +Px3yr23 +…………….. + Px7yr27  
.  
.
.
.
rx7y = Px1yr17 + Px2yr27 + Px3yr37 + ……. + Px7y
rRy = Pry = ( 1- Σ Pxiy rxiy )0.5  

ثم توضع المعادالت اعاله في مصفوفة  و بحل هذه المصفوفة باستخدام الحاسوب تحسب معامالت 

  ) .21(المسار و منها تحدید التاثیرات المباشرة و غیر المباشرة لكل صفة على حاصل القطن الزهر 

  

  

  النتائج والمناقشة

  الف ونسبة التوریثالتباین ومعامل االخت
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أن هنـاك تـأثیرا واضـحا لمـوقعي الزراعـة فـي التبـاین الـوراثي و ) 1(یتضح من النتائج ألمبینه فـي جـدول 

اذ كانـت . حیث اختلفت مكونات التباین لمعظم الصفات المدروسة بـاختالف مـوقعي الزراعـة. المظهري و البیئي 

ي الصــفات المدروســة لموقــع أبــو غریــب باســتثناء متوســط وزن قــیم التبــاین الــوراثي اقــل مــن قــیم التبــاین البیئــي فــ

. الجوزة، كانت قیم التباین الوراثي اكبر من قیم التباین البیئي في القیمة ومعامـل التبكیـر كانـت القـیم متقاربـة فیهـا 

سـة باسـتثناء أما في موقع المسیب فكانت قیم التباین الوراثي اكبر من قیم التباین البیئي في اغلب الصفات المدرو 

صافي الحلج وحاصل القطـن الزهـر اللتـان كـان التبـاین البیئـي لهمـا اكبـر مـن التبـاین الـوراثي وتسـاوت قـیم التبـاین 

أمـا قـیم التبـاین المظهـري ) . 10(و یتفق هذا مع نتائج باحثون آخـرون . الوراثي والبیئي في  متوسط وزن الجوزة 

الغلــب الصــفات فــي موقــع أبــو غریــب أكثــر مــن قیمــه فــي موقــع فقــد اختلفــت أیضــا حســب الموقــع فكانــت قیمــه 

المسیب باستثناء ارتفاع النبات ومعامل التبكیراذ كانت قیم التباین المظهري لهما في موقع ابو غریب اقل ممـا فـي 

تباینت قیم معامل االختالف الوراثي بین الصفات باختالف موقعي الزراعة آذ تراوحت قیمها بـین. موقع المسیب 

لحاصل القطن الزهر في موقع ابو غریب و تراوحت قیمها في موقـع 15.20لـعدد االیام لتفتح اول زهرة و 1.75

تمیـز حاصـل القطـن الزهـر فـي أعطائـه أعلـى . لــحاصل القطـن الزهـر11.60لـدلیل البـذور و 2.13المسیب بین 

فـي موقـع المسـیب ، بینمـا أعطـى 18.26فـي موقـع أبـو غریـب و23.26قیمة لمعامل االختالف المظهري بلغـت 

معامل التبكیر اقل قیمة لمعامل االختالف المظهري في موقعي الزراعة  مما یـدل علـى أن االختالفـات المظهریـة 

  .مرتبطة مع حاصل القطن الزهر

حیـث تراوحـت ) 1(تباینت قیم نسبة التوریث بالمعنى الواسع بین الصفات باختالف موقع الزراعة جدول 

في متوسط وزن الجوزة في موقع أبو غریب، وتراوحت % 60في عدد االیام لتفتح اول زهرة و % 12بین قیمها 

لــــ متوســـط وزن الجـــوزة ، وارتفـــاع هـــذه القیمـــة فـــي بعـــض % 71فـــي حاصـــل القطـــن الزهـــر و % 40قیمهـــا بـــین 

  ) .30، 29، 11، 8، 6، 5(الصفات یعطي الفرصة لتحسین هذه الصفات بواسطة االنتخاب المباشر 

  :معامل التوریث المشترك

. تبــاین قــیم معامــل التوریــث المشــترك فــي الصــفات المدروســة فــي كــال المــوقعین) 2(یظهــر مــن جــدول 

فـي موقـع أبـو غریـب ، و ) 2.1(اظهر حاصل القطن الزهر اعلى معامل توریـث مشـترك موجـب مـع دلیـل البـذور 

هر صـافي الحلـج اعلـى معامـل توریـث مشـترك موجـب مـع في موقع المسیب ، بینما اظ) 86.3(مع صافي الحلج 

فـــي موقـــع المســـیب 2.77و مــع عـــدد الجـــوز فـــي النبــات ) 3.6(عــدد االیـــام لتفـــتح اول زهــرة فـــي موقـــع ابوغریـــب 

فـي موقـع أبـو ) 3.9(واظهر دلیـل البـذور معامـل توریـث مشـترك موجـب وعـالي القیمـة مـع عـدد الجـوز فـي النبـات 

فـي موقـع المسـیب ، وكـذلك اظهـر معامـل التبكیـر معامـل توریـث مشـترك ) 3.8(وزة غریب و مع متوسط وزن الجـ

فـي ) 1.3(في موقـع أبـو غریـب و مـع عـدد االیـام لتفـتح اول زهـرة ) 1.13(موجب و عال مع متوسط وزن الجوزة 

اول موقع المسـیب ، بینمـا اظهـر متوسـط وزن الجـوزة معامـل توریـث مشـترك موجـب و عـال مـع عـدد االیـام لتفـتح 

أبدى عدد الجوز بالنبـات معامـل توریـث مشـترك و عـالي مـع عـدد االیـام لتفـتح . في موقع أبو غریب ) 1.3(زهرة 

في موقع المسیب أما ارتفاع النبـات فلـم تظهـر معامـل توریـث عـالي مـع عـدد االیـام لتفـتح اول ) 21.2(اول زهرة 

المشترك بین اي صفتین فانهما یورثان سویة فـي الجیـل من القیم العالیة لمعامل التوریث. زهرة في كال الموقعین 

  . القادم 

  :االرتباطات الوراثیة والمظهریة 

یالحظ منـه  وتباین معامالت االرتباط المظهري بین الصفات الحقلیة لموقعي الدراسة) 3(یوضح جدول 

فــي عــدد الجــوزن الزهــر و فــي موقــع أبــو غریــب أن هنــاك ارتباطــا وراثیــا موجبــا عــال المعنویــة بــین حاصــل القطــ
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دلیــل و متوســط وزن الجــوزة، كمــا أن هنــاك ارتبــاط موجــب معنــوي بــین حاصــل القطــن الزهــر و ) 0.99(النبــات 

، ) 0.76-(معامـل التبكیـر، بینما ارتـبط حاصـل قطـن الزهـر ارتباطـا وراثیـا معنویـا سـالبا مـع )29، 6، 5(البذور

التقلیـل مـن كمیـة حاصـل القطـن الزهـر وذلـك لكـون الجینـات المتعـددة یعمل على معامل التبكیرأي أن االنتخاب ل

دلیـل ارتباطـا وراثیـا موجبـا عـالي المعنویـة مـع صـافي الحلـجارتـبط . فیها تعمل بتضـاد فـي تأثیرهـا علـى الصـفتین 

عنویـة ارتباطـا وراثیـا سـالبا عـالي المصـافي الحلـج، كمـا ارتـبط ) 0.72(متوسط وزن الجوزةو مع ) 0.98(البذور 

دلیـل البــذور ارتــبط . ارتفـاع النبـات، وارتـبط ارتباطــا وراثیـا سـالبا عــالي المعنویـة مــع ) 0.92-(معامـل التبكیــرمـع 

ارتباطا وراثیـا موجبـا معنویـا مـع معامل التبكیر، بینما ارتبط معامل التبكیرارتباطا وراثیا سالبا عالي المعنویة مع 

). 0.73-(متوسط وزن الجوزةارتبط ارتباطا وراثیا سالبا عالي المعنویة مع و) 0.56(تفتح اول زهرةلعدد االیام 

أمـا ).-0.99(ارتباطا وراثیا سالبا عـالي المعنویـة مـع عـدد االیـام لتفـتح اول زهـرة  متوسط وزن الجوزةبینما ارتبط 

فـي النبـات  عـدد الجـوزع في موقع المسیب فقد اظهر حاصل القطن الزهر ارتباطا وراثیـا موجبـا و معنویـا عالیـا مـ

و مـع دلیـل البـذور ) 0.85(،كما اظهر صافي الحلج ارتباطا وراثیا موجبا معنویا عالیا مع ارتفاع النبـات ) 0.96(

في حین اظهر صافي الحلج ارتباطـا ) . 0.54(، و ارتباطا وراثیا موجبا معنویا مع متوسط وزن الجوزة  ) 0.82(

وارتباطـا وراثیــا ســالبا معنویــا مـع عــدد االیــام لتفــتح اول ) -0.64(دد الجــوز للنبــات وراثیـا ســالبا معنویــا عالیــا مـع عــ

بینمـا ارتـبط ارتباطـا ) 0.70(اما دلیل البذور فقد اظهر ارتباطا وراثیا موجبا معنویا عالیا مع ارتفـاع النبـات  . زهرة

یر ارتباطا وراثیا موجبا عالیا مع عـدد أظهر معامل التبك). -0.50(وراثیا سالبا معنویا مع عدد الجوز في النبات  

أمـا عـدد الجـوز . االیام لتفتح اول زهرة و ارتفاع النبات و ارتباطا وراثیـا سـالبا معنویـا مـع عـدد الجـوز فـي النبـات 

، بینمــا ارتــبط ارتفــاع النبــات )  1.1-(فــي النبــات فقــد ارتــبط ارتباطــا وراثیــا ســالبا معنویــا عالیــا مــع ارتفــاع النبــات  

ایضا في موقع أبو غریـب ) 3(یالحظ ایضا من جدول . اطا وراثیا سالبا معنویا مع عدد االیام لتفتح اول زهرةارتب

، 6، 5(أن صــفة حاصــل القطــن الزهــر ارتــبط ارتباطــا مظهریــا موجبــا عــالي المعنویــة مــع عــدد الجــوز فــي النبــات 

ا ســالبا و معنویــا مــع كــل مــن ارتفــاع ، بینمــا ارتــبط صــافي الحلــج ارتباطــا مظهریــ) 30، 29، 28، 27، 18، 13

، لكـن لـم یالحـظ أي ارتبـاط مظهـري مـا بـین الصـفات 0.45-و مـع معامـل التبكیـر بلغـت 0.52-النبات بلغـت 

أما في موقع المسیب فقد اظهر حاصل القطن الزهر ارتباطـا مظهریـا موجبـا و عـالي المعنویـة . المتبقیة المدروسة

، 0.51-وارتـبط ارتباطـا مظهریـا سـالبا و معنویـا مـع معامـل التبكیـر بلـغ   0.917مع عدد الجوز في النبـات بلـغ 

0.51ومـع دلیـل البـذور بلـغ   0.44بینما ارتبط صافي الحلج ارتباطا مظهریا موجبا معنویا مع ارتفاع النبـات بلـغ 

أظهـر دلیـل البـذور . 0.53-، في حین ارتبط ارتباطا مظهریا سالبا و معنویا مع عدد االیـام لتفـتح اول زهـرة بلـغ 

بینما أظهـر معامـل التبكیـر ارتباطـا مظهریـا . 0.67ارتباطا مظهریا موجبا عالي المعنویة مع ارتفاع النبات بلغت 

في حین ارتبط ارتفاع النبات ارتباطا مظهریا سـالبا معنویـا . -0.46سالبا معنویا مع عدد الجوز في النبات بلغت 

ان االرتبــاط الموجــب بــین اي صــفتین مهمــا كانــت معنویتــه فانــه . 0.49-رة بلغــت مــع عــدد االیــام لتفــتح اول زهــ

یضمن االنتخاب للصفة المـؤثرة زیـادة فـي الصـفة المسـتجیبة ممـا یشـجع ادخالهـا فـي بـرامج االنتخـاب خاصـة تلـك 

لـى نقصـان فـي اما االرتباط السالب بـین اي صـفتین مهمـا كانـت معنویتـه فانـه یـؤدي ا. المستقرة في اتجاه عالقتها

، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 7، 4، 3، 1(الصــفة المســـتجیبة وعلیـــه یجـــب ابعادهــا مـــن بـــرامج االنتخـــاب 

16 ،17 ،18 ،27 ،29 ،30.(  

  :تحلیل معامل المسار

لتــوفیر مزیـــد مــن المعلومـــات عــن طبیعـــة و حجـــم و أهمیــة العالقـــة بــین صـــفة حاصــل القطـــن الزهـــر و 

عامالت االرتباط الوراثي باسـتخدام تحلیـل معامـل المسـار و بموجـب العالقـة المسـاریة الصفات األخرى تم تجزئة م
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و تقســیم التــأثیرات الكلیــة إلــى تــأثیرات مباشــرة و غیــر مباشــرة للصــفات المــؤثرة لتحدیــد ) 1(الموضــحة فــي الشــكل 

یالحــظ فــي ) . 4(الصــفات االكثــر تــأثیرا علــى حاصــل القطــن الزهــر كمعیــار لالنتخــاب لــه وكمــا مبینــة فــي جــدول

) 3.91(موقع أبو غریب ان عدد األیام لتفتح أول زهرة أظهرت تأثیرا مباشرا موجبا عالیا في حاصل القطن الزهر 

و تــأثیرات غیــر مباشــرة ) 3.11(و لهـا تــأثیرات غیــر مباشــرة موجبــة وعالیــة فــي الحاصـل مــن خــالل صــافي الحلــج 

أمـا التـأثیرات الغیـر مباشـرة لبقیـة الصـفات ). 6.73-(لجـوزة سالبة و عالیـة فـي الحاصـل مـن خـالل متوسـط وزن ا

امــا فــي موقــع . فلــیس لهــا أهمیــة ،  وكــان مجمــوع التــأثیر الكلــي لهــا فــي حاصــل القطــن الزهــر ســالب و متوســط 

المسیب فكانت قیمة التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة واطئة جدا وغیر مهمـة  باسـتثناء متوسـط وزن الجـوزة كانـت 

) . 0.344(، وكـــان مجمــوع التــأثیر الكلـــي لهــا فـــي حاصــل القطــن الزهـــر موجبــا و متوســـطا 0.319مــة فیهــا القی

أما بالنسبة الرتفاع النبات في موقـع ابوغریـب فقـد اظهـر ). 27، 3( التتفق هذه النتیجة مع نتائج بعض الباحثین 

رات غیــر مباشــرة موجبــة و عالیــة فــي ولهــا تــأثی)  3.26-(تــأثیرا مباشــرا ســالبا و عــالي فــي حاصــل قطــن الزهــر 

أمــا بقیــة التــأثیرات غیــر ) . 1.21(و صــافي الحلــج ) 1.09(حاصــل القطــن الزهــر مــن خــالل متوســط وزن الجــوزة 

. المباشرة فكانت صغیرة وغیر مهمـة ، و كـان مجمـوع التـأثیر الكلـي فـي حاصـل القطـن الزهـر سـالب و مـنخفض 

لهـا واطـئ والتـأثیر الغیـر مباشـر لهـا فـي الحاصـل سـالبا وعالیـا مـن خـالل وفي موقع المسیب كان التأثیر المباشر 

و كانت التأثیرات غیر المباشرة لبقیة الصـفات سـالبة و منخفضـة و غیـر مهمـة ) 1.33-(عدد الجوز في النبات  

سـالبا باستثناء صـافي الحلـج  كانـت القیمـة لهـا صـغیرة و موجبـة ، و كـان مجمـوع التـأثیر الكلـي لهـا فـي الحاصـل 

أمـا التـأثیر المباشـر لعـدد الجـوز فـي ). 28، 27(التتفق هذه النتیجة مـع نتـائج بعـض البـاحثین ) . 1.18-(وعال 

و كـان التـأثیرغیر المباشــر ) 1.06-(النبـات علـى حاصـل القطـن الزهـر فـي موقـع أبـو غریـب فكـان سـالبا و عالیـا 

تــأثیرات غیــر مباشــرة لبقیــة الصــفات فكانــت موجبــة و أمــا ال). 1.11(لهــا موجبــا وعالیــا مــن خــالل ارتفــاع النبــات 

متوسطة من خالل معامل التبكیر وموجبة وصغیرة من خالل دلیل البـذور و متوسـط وزن الجـوزة وسـالبة وصـغیرة 

امـا فـي ). 0.991(أما مجموع التأثیر الكلي لها  فـي الحاصـل فقـد كـان موجـب و عـالي . من خالل صافي الحلج

أمـا التـأثیرات ) . 1.33-(موقع المسیب فقد كان التأثیر المباشر لعدد الجوز فـي حاصـل قطـن الزهـر سـالبا وعـال 

وكان مجمـوع التـأثیر الكلـي لعـدد الجـوز فـي النبـات علـى حاصـل . غیر المباشرة لها فقد كانت صغیرة وغیر مهمة

  ).27، 6(مع نتائج بعض الباحثینتتفق هذه النتیجة). 0.962(القطن الزهر موجب و عال 

أن متوسط وزن الجوزة حقق تأثیرا مباشـرا موجبـا و عـال القیمـه فـي حاصـل ) 4(یتضح ایضا من جدول 

، أما التأثیرات غیر المباشرة لها في حاصل القطن الزهر كانـت 6.36قطن الزهر في موقع أبوغریب بلغت قیمته 

و مــن ) 1.86-(ومــن خــالل صــافي الحلــج ) 4.13-(لتفــتح أول زهــرة ســالبة وعالیــة القیمــة مــن خــالل عــدد االیــام

، بینمــا كانــت بقیــة ) 0.54(و كانــت موجبــة و عالیــة مــن خــالل معامــل التبكیــر ) 0.559-(خــالل ارتفــاع النبــات 

أمــا مجمــوع التــأثیر الكلــي لمتوســط وزن الجــوزة فــي . التــأثیرات غیــر المباشــرة لبقیــة الصــفات صــغیرة وغیــر مهمــة

وفي موقع المسیب فقد كان التأثیر المباشر لمتوسط وزن الجوزة ). 0.543(ل فقد كانت موجبة و متوسطة الحاص

أمـــا التـــأثیرات غیـــر المباشـــرة فكانـــت . فـــي حاصـــل قطـــن الزهـــر موجـــب ومتوســـط واقـــل ممـــا فـــي موقـــع ابوغریـــب 

كـــان موجـــب ومتوســـط أمـــا مجمـــوع التـــأثیر الكلـــي لمتوســـط وزن الجـــوزة فـــي الحاصـــل فقـــد. منخفضـــة وغیـــر مهمـــة

  ) .27، 6(و اقل مما في موقع أبوغریب) 0.322(

أما التـأثیر المباشـر لمعامـل التبكیـر فـي حاصـل قطـن الزهـر فـي موقـع ابوغریـب فقـد كـان سـالبا و عـالي 

، و كانـــت التـــأثیرات غیـــر المباشـــرة لهـــا موجبـــة وعالیـــة مـــن خـــالل عـــدد االیـــام لتفـــتح أول زهـــرة ) -0.742(القیمـــة 

ومــن خــالل ) 4.63-(وســالبة وعالیــة مــن خــالل متوســط وزن الجــوزة ) 2.39(ومــن خــالل صــافي الحلــج ) 2.17(
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كان مجموع التأثیر الكلي لهذه . أما بقیة التأثیرات غیر المباشرة فقد كانت موجبة ومتوسطة) 1.06-(دلیل البذور 

مباشر لمعامل التبكیـر فـي حاصـل في موقع المسیب كان التأثیر ال). 0.757-(الصفة في الحاصل سالبة وعالیة 

أمــا ) -1.05(قطـن الزهـر سـالب و مـنخفض، وكـان التـأثیر غیـر المباشــر لهـا سـالب وعـال مـن خـالل عـدد الجـوز 

كــان مجمــوع التــأثیر الكلــي لهــذه . بقیــة التــأثیرات غیــر المباشــرة فقــد كانــت ســالبة وموجبــة ومنخفضــة وغیــر مهمــة 

  ).28، 27، 24، 6.(التتفق هذه النتیجة مع نتائج بعض الباحثین). -0.956(الصفة في الحاصل سالبة وعالیة 

أمــا صــفة دلیــل البــذور فــي موقــع أبوغریــب فقــد أظهــرت تــأثیرا مباشــرا موجبــا و عــال فــي حاصــل القطــن 

) 1.36(، وكان التأثیر غیر المباشر لها في الحاصل موجـب وعـال مـن خـالل متوسـط وزن الجـوزة ) 1.01(الزهر

أمــا بقیــة التــأثیرات غیــر ). 2.54-(وســالب وعــال مــن خــالل صــافي الحلــج ) 0.787(ل التبكیــر ومــن خــالل معامــ

). 0.49(كان مجموع التأثیر الكلي لهذه الصفة في الحاصـل موجـب ومتوسـط . المباشرة فكانت قلیلة وغیر مهمة 

و كانـت التـأثیرات , ل وفي موقـع المسـیب كـان التـأثیر المباشـر لـدلیل البـذور فـي حاصـل القطـن الزهـر سـالب وقلیـ

غیــر المباشــرة لهــا   الصــفات األخــرى ســالبة و موجبــة قلیلــة و غیــر مهمــة باســتثناء التــأثیر غیــر المباشــر لهــا مــن 

، و كـــان المجمـــوع التـــأثیر الكلـــي لهـــذه الصـــفة فـــي ) 0.596-(خـــالل عـــدد الجـــوز إذ كانـــت ســـالبة و متوســـطة 

  ).27، 6(تیجة مع نتائج بعض الباحثین التتفق هذه الن). 0.365-(الحاصل سالب و منخفض 

-(أما التأثیر المباشر لصافي الحلج في حاصل القطن الزهر في موقع أبوغریب فقـد كـان سـالب وعـال 

ومــن خــالل  متوســط وزن ) 1.52(وكــان التــأثیر غیــر المباشــر لهــا موجــب وعــال مــن خــالل ارتفــاع النبــات ) 2.6

، و ) 0.681(و موجــب و متوســط مــن خــالل معامــل التبكیــر ) 0.979(ومــن خــالل دلیــل البــذور ) 4.56(الجــوزة 

، و كــان مجمــوع التــأثیر الكلــي لهــا فــي الحاصــل ) -4.56(ســالبة و عالیــة مــن خــالل عــدد األیــام لتفــتح أول زهــرة 

أما في موقع المسیب فقد كان التأثیر المباشـر لصـافي الحلـج فـي الحاصـل موجـب و ) . 0.42(موجب و متوسط 

، و ) 0.764-(غیــر مهــم ، و أن التــأثیر األكبــر یــأتي مــن خــالل التــأثیر غیــر المباشــر لعــدد الجــوز قلیــل جــدا و 

كـــان مجمـــوع التـــأثیر الكلـــي لهـــذه الصـــفة فـــي . كانـــت التـــأثیرات غیـــر المباشـــرة األخـــرى قلیلـــة و لیســـت ذات أهمیـــة

بــــین المــــوقعین الــــى ، و یعــــود ســــبب التبــــاین فــــي التــــأثیرات) -0.377(حاصــــل القطــــن الزهــــر ســــالب و متوســــط 

  ).27. (االختالفات في الظروف البیئیة

یتضح من الدراسة اعاله أن متوسط وزن الجوزة كان له أعلى تأثیر مباشـر فـي حاصـل القطـن الزهـر و 

یلیـه عـدد األیـام لتفـتح أول ) صافي الحلج و دلیـل البـذور و ارتفـاع النبـات(أعلى تأثیر غیر مباشر من خالله في 

البذور في موقع ابوغریب ، وقد حقق عدد الجوز في النبـات أعلـى مجمـوع كلـي للتـأثیرات المباشـرة و زهرة و دلیل 

نسـتنتج مـن ذلـك اعتمـاد متوسـط وزن الجـوزة و عـدد الجـوز .  غیر المباشرة في حاصـل قطـن الزهـر فـي المـوقعین

مج التربیـة لالنتخـاب وتحسـین حاصـل في النبات وعدد االیام لتفتح اول زهرة ودلیل البذور معاییر انتخابیـة فـي بـرا

  .القطن الزهر في االجیال الالحقة

  

تقدیرات التباین الوراثي و البیئي و المظهري و معامل االختالف الوراثي و المظهري و نسبة )1(جدول 

  .التوریث بالمعنى الواسع للصفات المدروسة في القطن تحت موقعي الدراسة

الصفات 

  المدروسة
  موقع الزراعة

لتباین ا

  الوراثي
  التباین البیئي

التباین 

  المظهري

معامل 

االختالف 

  الوراثي

معامل 

االختالف 

  المظهري

نسبة 

التوریث 

بالمعنى 

  الواسع
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عدد االیام 

من الزراعة 

حتى تفتح 

  اول زهرة

L1  0.9697.118.081.57  4.60  12

L2  4.233.69  7.922.67  3.65  53

  ارتفاع النبات
L13.704.047.741.91  2.76  48

L226.3719.7046.076.06  8.02  57

  عدد الجوز
L1  7.089.1116.2012.24  19.56  44

L24.884.129.0011.60  15.79  54

متوسط وزن 

  الجوزة

L10.0770.052  0.1297.26  9.23  60

L2  0.0270.0270.0544.00  5.08  50

معامل 

  التبكیر

L10.0010.0010.0024.78  4.63  50

L20.0020.0010.0035.71  4.29  67

  دلیل البذور
L10.3720.5330.9056.06  9.60  41

L20.0410.0170.0582.13  2.56  71

  صافي الحلج
L11.982.214.194.25  6.18  47

L20.8120.9611.772.70  3.99  46

حاصل قطن 

  الزهر

L195.37128.20223.5715.20  23.26  43

L245.9368.13114.0611.5918.2640

L1 وL2 =موقعي ابوغریب و المسیب بالتتابع  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تقدیرات معامل التوریث المشترك بین ازواج الصفات المدروسة في القطن تحت موقعي الدراسة)2(جدول 

الصفات 

  المدروسة

موقع 

  الزراعة

حاصل 

  قطن الزهر

صافي 

  الحلج
  بذوردلیل ال

معامل 

  التبكیر

متوسط 

وزن 

  الجوزة

عدد الجوز 

  في النبات

ارتفاع 

  النبات

عدد االیام 

من الزراعة 

حتى تفتح 

  اول زهرة

L1  -5.21  3.580.145-0.6311.260.200.098

L2  16.020.4470.5251.33  0.66021.220.494

L10.7050.4260.302-0.4790.5020.582ارتفاع 
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L21.530.2540.6621.110.2041.48  النبات

  عدد الجوز

L1  0.5410.0633.900.794-0.157

L20.4902.772.901.180.155

متوسط 

وزن 

  الجوزة

L10.9650.9000.2981.13

L2  1.071.953.760.250

معامل 

  التبكیر

L10.8381.011.41

L20.999-3.231.67

  دلیل البذور

L12.101.19

L223.490.907

صافي 

  الحلج

L10.521

L286.26

L1 وL2 =موقعي ابوغریب و المسیب بالتتابع  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

معامالت االرتباط الوراثیة فوق القطریة و المظهریة تحت القطریة بین أزواج الصفات المدروسة )3(جدول 

  )L2(و المسیب ) L1(لمحصول القطن عند موقعي أبو غریب 

  الصفات

  المدروسة

  موقع

  الزراعة

  حاصل

  قطن الزهر

  صافي

  الحلج

  دلیل

  البذور

  معامل

  التبكیر

  متوسط

  وزن

  الجوزة

  عدد الجوز

  في النبات

  ارتفاع

  النبات

عدد االیام 

لتفتح اول 

  زهرة

  عدد األیام لتفتح

  أول زهرة

L1
L2

-0.301  

0.344

-1.0**  

-0.479*

0.072  

-0.230

0.555**  

0.638**

-1.0**  

0.257

0.087  
0.268

0.050  

-0.433*    

  ارتفاع النبات

  )سم(

L1
L2

-0.223  

-1.0

-0.466*  

0.847**  

0.051  

0.701**

-0.177  

0.592**

0.171  

-0.093  

-0.340  

-1.0

0.139  

-0.485*

  عدد الجوز
L1
L2  

0.991**  0.036  0.224  -0.518*  0.014  -0.267  0.112  
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0.4190.007-0.054-**0.880-*0.500-**0.640-**0.962  في النبات

  متوسط وزن

  الجوزة

L1
L2  

0.543*  

0.322

0.716**  

0.543*

0.214  
0.241

-0.729**  

-0.068
  

-0.047  

-0.180

0.182  

-0.243

-0.256  

-0.201  

  معامل التبكیر
L1
L2  

-0.757**  

-0.956**

-0.917**  

-0.180  

-1.0**  

0.338

-0.360  

-0.163

-0.310  

-0.457*

0.182  
0.337

0.249  
0.293

  دلیل البذور
L1
L2  

0.491*  

-0.365

0.975**  

0.820**
  

-0.345  

0.141

0.355  
0.038

0.024  

-0.107  

0.075  

0.670**

-0.126  

-0.268

  صافي الحلج
L1
L2  

0.241  

-0.377

0.360  

0.512*
-0.449*  

0.031

0.422  
0.133

0.262  

-0.115

-0.519*  

0.435*

-0.091  

-0.531*

  حاصل قطن

  الزهر

L1
L2  

0.363  

-0.002

0.098  

-0.008

-0.422  

-0.505*

0.323  
0.135

0.792**  

0.917**

-0.143  

-0.370

0.015  
0.010

  بالتتابع0.01و 0.05معنوي عند مستوى احتمال ** و * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تحلیل معامل المسار للصفات المؤثرة في حاصل قطن الزهر لموقعي ابوغریب والمسیب)4(جدول 
  

  موقع المسیب                        موقع ابوغریب                     التأثیرات للصفات المدروسة

  0.042                                  3.91التأثیر المباشر لعدد األیام لتفتح اول زهرة           

  0.093-                               0.162-التأثیر غیر مباشر الرتفاع النبات                     

  0.319                               0.093-التأثیر غیر مباشر لعدد الجوز في النبات            

  0.099                                 6.73-التأثیر غیر مباشر لمتوسط وزن الجوزة             

  0.018-                               0.412-التأثیر غیر مباشر لمعامل التبكیر                     

0.002                                0.072التأثیر غیر مباشر لدلیل البذور                        

  0.008-                                  3.11في الحلج                      التأثیر غیر مباشر لصا
  



51

0.344                               0.301-مجموع التأثیر الكلي                                 

  

  

  0.214                                3.26-التأثیر المباشر الرتفاع النبات                         

  0.018-                               0.194التأثیر غیر مباشر لعدد االیام لتفتح أول زهرة      

  1.33-                               0.362التأثیر غیر مباشر لعدد الجوز في النبات            

  0.036-                                 1.09التأثیر غیر مباشر لمتوسط وزن الجوزة             

  0.016-                               0.132التأثیر غیر مباشر لمعامل التبكیر                     

0.005-                                0.052التأثیر غیر مباشر لدلیل البذور                        

  0.015                                  1.21لحلج                      التأثیر غیر مباشر لصافي ا
  

1.18-                               0.222-مجموع التأثیر الكلي                                 

  

  1.33-                                1.06-التأثیر المباشر لعدد الجوز في النبات                 

  0.011                               0.340التأثیر غیر مباشرلعدد االیام لتفتح أول زهرة       

0.239-                                 1.11التأثیر غیر مباشر الرتفاع النبات                     

  0.021-                               0.091التأثیر غیر مباشر لمتوسط وزن الجوزة             

  0.024                               0.385التأثیر غیر مباشر لمعامل التبكیر                     

0.004                               0.225التأثیر غیر مباشر لدلیل البذور                        

  0.011-                              0.095-                  التأثیر غیر مباشر لصافي الحلج    
  

0.962                               0.991مجموع التأثیر الكلي                                 

  

  0.385                                6.36التأثیر المباشر لمتوسط وزن الجوزة                  

  0.011                               4.13-یر غیر مباشرلعدد االیام لتفتح أول زهرة        التأث

  0.02-                             0.559-التأثیر غیر مباشر الرتفاع النبات                      

  0.064-                             0.015-التأثیر غیر مباشر لعدد الجوز في النبات             

  0.002                              0.541التأثیر غیر مباشر لمعامل التبكیر                      

0.002-                              0.215التأثیر غیر مباشر لدلیل البذور                         

  0.010                               1.86-        التأثیر غیر مباشر لصافي الحلج               
  

0.322                               0.543مجموع التأثیر الكلي                                 

  

  موقع المسیب                        موقع ابوغریب                     التأثیرات للصفات المدروسة

  0.028-                               0.742-لمعامل التبكیر                        التأثیر المباشر

  0.026                                  2.17التأثیر غیر مباشرلعدد االیام لتفتح أول زهرة      

0.127                                0.576التأثیر غیر مباشر الرتفاع النبات                    

  1.05-                                 0.551التأثیر غیر مباشر لعدد الجوز في النبات           

  0.026-                                 4.63-التأثیر غیر مباشر لمتوسط وزن الجوزة            

0.003-                                1.06-التأثیر غیر مباشر لدلیل البذور                        

  0.003-                                  2.39التأثیر غیر مباشر لصافي الحلج                      
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0.956-                               0.757-مجموع التأثیر الكلي                                 

  

  0.008-                                1.01یل البذور                             التأثیر المباشر لدل

  0.010-                              0.281التأثیر غیر مباشر لعدد االیام لتفتح أول زهرة      

0.150                            0.167-التأثیر غیر مباشر الرتفاع النبات                      

  0.536-                            0.239-التأثیر غیر مباشر لعدد الجوز في النبات             

  0.093                               1.36التأثیر غیر مباشر لمتوسط وزن الجوزة              

0.009-                             0.787التأثیر غیر مباشر لمعامل التبكیر                      

  0.014                              2.54-التأثیر غیر مباشر لصافي الحلج                       
  

0.365-                               0.491مجموع التأثیر الكلي                                 

  

  0.017                                2.60-                    التأثیر المباشر لصافي الحلج      

  0.020-                                 4.67-التأثیر غیر مباشرلعدد االیام لتفتح أول زهرة      

0.182                                  1.52التأثیر غیر مباشر الرتفاع النبات                    

  0.764-                               0.039-أثیر غیر مباشر لعدد الجوز في النبات           الت

  0.209                                  4.56التأثیر غیر مباشر لمتوسط وزن الجوزة            

0.005                                0.681التأثیر غیر مباشر لمعامل التبكیر                    

  0.006-                                0.979التأثیر غیر مباشر لدلیل البذور                       
  

0.377-                               0.421مجموع التأثیر الكلي                                 
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