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 تقييم أصناف من القطن عند طريقتين للري وتحليل ارتباط الحاصل

 بالصفات األخرى إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة
 

 ** خالد خليل الجبوري  *خالد محمد داؤد
 وم، جامعة كركوككلية العل  **جامعة الموصل –كلية الزراعة والغابات  *

 
 الخالصة

 

واستخدم فيها عشرة أصناف من القطن  4002نفذت التجربة في قضاء الحويجة/ محافظة كركوك خالل عام         
 00وحلب 00والشاتا، األصناف السورية حلب 010من مناشئ مختلفة، وهي: الصنفين المعتمدين في العراق كوكر

والصنفين األمريكيين  7778ألسباني مونتانا، الصنف اليوناني سبيرو، الصف ا78، الصنف التركي نازلي44ودير
تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )وفق  4002نيسان منتصف . زرعت األصناف في 778وستونفيل  282ستونفيل 

 ومة ريفي حقلين، األول تحت نظام الري السيحي والثاني تحت نظام الري بالرش باستخدام منظ( بثالث مكررات
 النتائج ما يلي: أظهرت. ثابتة

تبين من نتائج التحليل التجميعي ، % عند كل طريقة ري1تحت مستوى احتمال  األصنافوجود اختالفات معنوية بين  
% لجميع الصفات ما عدا متوسط وزن الجوزة، في 1عن مستوى احتمال  هناك اختالفات معنوية بين طريقتي الري أن

 األفرعمعنوية لجميع الصفات، وكان التداخل بين العاملين معنويًا لصفتي عدد  األصنافحين كانت االختالفات بين 
تفوق ،في غالبية الصفاتعلى الري بالرش تفوقت طريقة الري السيحي ، فرع ثمري أولالخضرية وعدد العقد لغاية 
وجبة ومعنوية مع صفات ارتباطات مكانت لصفة الحاصل ، في غالبية الصفات األصنافالصنف مونتانا على بقية 

الخضرية وعدد  األفرعوسالبة معنوية مع عدد  الثمرية وعدد الجوز ومتوسط وزن الجوزة األفرعارتفاع النبات وعدد 
صفة عدد الجوز  أنظهر من نتائج تحليل المسار ، ري ومعدل الطريقتينال فرع ثمري عند طريقتي أولالعقد لغاية 

في حاصل القطن الزهر، مما يدل  األخرىشر وغير مباشر من خالل معظم الصفات تأثير مبا أعلىكان لها بالنبات 
 استخدامها في برامج التربية لالنتخاب لصفة حاصل القطن الزهر العالي.  إمكانيةعلى 

 
 المقدمة

القطن من المحاصيل الصناعية المهمة والذي يلعب دور في اقتصاد كثير من دول العالم،         
وتحسين نوعيته. ومن العوامل التي تساعد في  إنتاجيتهنال االهتمام الكبير بهدف زيادة ولذلك فهو ي

العالية  بإنتاجيتهاتتميز  أصنافومنها اعتماد  اإلنتاجتقنيات متطورة في  إدخالتحقيق هذا الهدف 
جال الحديثة في خدمة المحصول. ففي م األساليبتطبيق  إلى باإلضافةومواصفاتها النوعية الجيدة 

  (Singh,1973)لـهذا المجال حص من مناشئ مختلفة في وراثيةتراكيب  إدخالتعد عملية  األصناف
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الزهر،  على اختالفات معنوية بين األصناف المختبرة في متوسط وزن الجوزة وحاصل القطن
ومواصفات  الحاصلند تقييم سالالت عديدة تفوق ستة منها في ع(1070،واخرون Ismail)دووج

 .80صنف المقارنة جيزة  إلىقياسًا التيلة 
اختالفات معنوية عالية بين األصناف في ( 4002،داود وفتحي،4000،الجبوري واخرون)والحظ     

ات الري في خدمة المحصول اعتماد منظوم جميع صفات الحاصل ومكوناته. ومن األساليب الحديثة
 األصناف أداءفي  ومقارنتها بالنظام السيحي المعتمد واختبار مدى التغير بالرش في ري القطن

الري بالرش يعني  إن إلى( 1088،حبيبو الخشن)يشير إذالمختلفة عند هاتين الطريقتين للري، 
رة من كرذاذ وحسب االحتياج الفعلي للنبات دون ضياع كميات كبي األرضالماء فوق سطح  إضافة

المياه كما يحصل عند الري السيحي، وتحدد كمية المياه الالزمة عند كل رية وفق هذا النظام على 
وفي جانب تحسين درجة السعة الحقلية. إلى رفع نسبة رطوبة التربة في منطقة انتشار الجذور أساس

حكم وراثتها عدد والتحسين والتي تعد صفة معقدة ي برامج التربية القطن الزهر من خاللصفة حاصل 
التعرف على قوة واتجاه عالقة هذه الصفة مع  إلى كبير من العوامل الوراثية يلجأ مربو القطن

في تربيتها، العتمادها في برامج التربية باالنتخاب.  أسهلالمكونة لها والتي تعتبر  األخرىالصفات 
( Al-Kafaijy, 1989,Al-Bayaty, 1992,Dawod,1980)وفي هذا المجال دلت الدراسات التي قام بها

 بية الصفات المكونة له. وتفيد طريقةعلى وجود عالقة موجبة ومعنوية لحاصل القطن الزهر مع غال
 (بينت نتائج إذالصفات المختلفة في تأثيرها على الحاصل،  أهميةفي معرفة يل معامل المسار تحل

Singh أثيرات موجبة على الحاصل، جميع صفات مكونات الحاصل كانت لها ت أن(1080،واخرون
، كبير في حاصل القطن الزهر لعدد الجوز بالنبات تأثير مباشر أن(Malek,1986)وتوصل
صفات عدد الجوز ومتوسط وزن الجوزة وارتفاع  أهمية (4001 ،الجبوري ،,Lale) 1998واستنتج

في مجموعة من  يةواإلنتاجتقييم الصفات الحقلية  إلىالدراسة الحالية تهدف  النبات في الحاصل.
للتعرف ناته الري السيحي والرش، وتحليل معامل المسار بين الحاصل ومكو نظاميتحت  األصناف

    عند كل طريقة ري ومعدل الطريقتين.  الحاصلعلى الصفات المؤثرة في 
 

 مواد وطرق البحث

فيها عشرة واستخدم  4002نفذت التجربة في قضاء الحويجة/ محافظة كركوك خالل عام         
والشاتا،  010أصناف من القطن من مناشئ مختلفة، وهي: الصنفين المعتمدين في العراق كوكر

 ف األسباني مونتانا، ن، الص78، الصنف التركي نازلي44ودير 00وحلب 00السورية حلب األصناف
 ناف. زرعت األص778وستونفيل  282والصنفين األمريكيين ستونفيل  7778الصنف اليوناني سبيرو
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في حقلين، األول تحت نظام الري السيحي والثاني تحت نظام الري بالرش  4002نيسان منتصف في 
باستخدام منظومة ري ثابتة، واستخدم في كل حقل تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالث 

م للمرز  7سم وبطول  87تجريبية الواحدة على أربعة مروز المسافة بينها مكررات، احتوت الوحدة ال
NP (48:48 )سم. أضيف السماد المركب  47الواحد، وكانت المسافة بين النباتات داخل المرز 

% 28كغم/دونم دفعة واحدة أثناء إعداد األرض قبل الزراعة مباشرة، واليوريا ) 70بمعدل 
نم على دفعتين، األولى بعد الخف والتعشيب والثانية في بداية التزهير، كغم/دو 20بمعدل  (وجيننيتر

وطبقت كافة عمليات خدمة المحصول من ري وتعشيب حسب التوصيات. تم جني حاصل القطن 
أيلول والثانية بعد شهر وسجلت البيانات )من معدل عشرة نباتات في  47الزهر مرتين، األولى في 

ارتفاع النبات بالسم، عدد األفرع الخضرية، عدد األفرع الثمرية، عدد ن صفات كل وحدة تجريبية( ع
، متوسط العقد لغاية أول فرع ثمري، عدد األيام حتى تفتح أول زهرة، عدد الجوز المتفتح بالنبات

، معامل التبكير )نسبة وزن جوزة في كل وحدة تجريبية( 47زن وزن الجوزة بالغرام )من متوسط و
.  حللت البيانات الفردي من القطن الزهر بالغرام وحاصل النبات ى مجموع الجنيتين(نية األولى إلالج

إحصائيا عند كل طريقة ري وفق طريقة التصميم التجريبي المستخدم، ثم اجري التحليل التجميعي بين 
الري بطريقة دنكن المتعدد المدى الطريقتين، واختبرت الفروقات بين متوسطات األصناف وطرق 

. حسبت قيم معامالت االرتباط البسيط بين أزواج الصفات المدروسة (1000د و عبد الياس، )دواؤ
، واستخدم تحليل معامل المسار حسب (1078)الراوي،طريقة ري ومعدل الطريقتين  عند كل

1961,Wright)) وغير المباشرة للصفات المختلفة على حاصل القطن  لمعرفة التأثيرات المباشرة
وتم اختبار النموذج الذي يتضمن (Dewey and Lu,1959)يقة التي وضحت من قبلالزهر وبالطر

في الحاصل( من   i)التأثير المباشر للصفة Piy( وحسب معامل المسار 1ثمانية متغيرات )شكل 
Piy = Rالمعادلة

-1
 r  ،علمًا R

= معكوس مصفوفة معامالت االرتباط بين أزواج الصفات عدا  1-
 .ل القطن الزهر والصفات األخرىعامالت االرتباط البسيط بين حاص= متجه م rالحاصل، 

 
 النتائج والمناقشة

هناك  أن، ومنه يتضح عند طريقتي الري السيحي والرش ( نتائج تحليل التباين1يبين جدول )      
 ر ـوتظه لجميع الصفات في كال الطريقتين. األصنافبين % 7عند مستوى احتمال اختالفات معنوية 

( متوسطات الصفات لألصناف العشرة عند كل طريقة ري على حدة، ويبدو أن الصنف 4جدول ) في
مونتانا كان متفوقًا على بقية األصناف في غالبية الصفات عند كال طريقتي الري، حيث أعطى أعلى 

 ىـرش علـي والـغم عند الري السيح 7068غم و  18764حاصل من القطن الزهر بالنبات وصل 
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عـدد مـن    وأكثرالخضرية  األفرعاقل عدد من  وأعطىارتفاعًا  األصناف أكثر، وكذلك كان التوالي
عدد من الجـوز المتفـتح، وتفوقـت     وأكثرفرع ثمري  أولالثمرية واقل عدد من العقد لغاية  األفرع

 778سـتونفيل  و فـي متوسـط وزن الجـوزة    778وستونفيل في التبكير 7778سبيرو األصناف 
ش علـى  ر)عند طريقتي الري السيحي والـري بـال   في عدد األيام حتى تفتح أول زهرة 78نازليو

في برامج التربيـة بـالتهجين   مدخلة غير معتمدة يمكن االستفادة منها  األصناف، وجميع هذه التوالي(
 المحلية.  ة فيها إلى األصنافـلنقل الصفات المرغوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، عدد األفرع الثمريـة  X2، عدد األفرع الخضرية X1(: العالقة المسارية بين ارتفاع النبات 1شكل )
X3 عدد العقد لغاية أول فرع ثمري،X4، زهرة  أولعدد األيام حتى تفتحX5 معامل التبكير ،X6 عدد ،

 .yن الزهر وحاصل القط X8، متوسط وزن الجوزة X7الجوز المتفتح 
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( يالحـظ  0ومن نتائج التحليل التجميعي بين طريقتي الـري لبيانات الصفات المختلفة )جدول،      
% بين طريقتي الري من جهة وبين األصناف العشـرة  1وجود اختالفات معنوية عند مستوي احتمال 

ة أخرى ولجميـع الصفات باستثناء صفة وزن الجـوزة، حيث لم تصل الفروقات فيها بين من جهـ
طريقتي الري إلى الحد المعنوي. ويبدو أن التداخل بين األصناف وطريقتي الري كان معنويـًا عنـد   

% لصفتي عدد األفرع الخضرية وعدد العقد لغاية أول فرع ثمري فقـط، وغيـر   1مستوى احتمال 
( متوسطات الصفات المختلفة عند طريقتي الري كمعـدل  2ية الصفات. وتظهر في جدول )معنوية لبق

لألصناف، ويالحظ أن حاصل القطن الزهر كان أفضل معنويًا عند أفضل معنويًا عند الري السـيحي  
% عما هي عليه عند استخدام الري بالرش. وكذلك تفوقت طريقة الـري  10674وبنسبة تفوق بلغت 

ءها اقل عدد  فرع ثمري ومن األيام حتى تفتح أول زهرة )داللة على زيادة التبكيـر(،  السيحي باعطا
وأعلى معامل تبكير وعدد من الجوز المتفتح بالنبات، في حين تفوقت طريقة الري بالرش في كـون  

سط نباتاتها أكثر ارتفاعًا وما رافقها من زيادة في عدد األفرع الثمريـة، وتماثلت الطريقتـان في متو
 وزن الجوزة. 

 
 السيحي والرش لتسعة صفات في القطن. ريال نتائج تحليل التباين عند طريقتي( 1جدول )

 الصفات
 الري بالرش الري السيحي

 الخطأ األصناف القطاعات الخطأ األصناف القطاعات
4 0 17 4 0 17 

 24617 **787608 81684 10640 **727600 20647 حاصل النبات
 7681 **118068 4687 18610 **104164 7614 باتارتفاع الن

 06042 **06781 06002 06040 **16028 06018 الخضرية األفرععدد 
 06100 **186012 06148 06488 **126771 06421 الثمرية األفرععدد 

 06010 **06878 06072 06000 **16408 06008 فرع ثمري ألولعدد العقد 
 06082 **116140 06400 06400 **176248 06800 زهرة أولتفتح  أيامعدد 

 0600010 **060041 0600004 060000 **060078 060008 معامل التبكير
 06080 **206274 06170 06741 **226722 06080 عدد الجوز المتفتح

 06071 **06700 06071 06187 **06807 06078 وزن الجوزة
 
 

 %.1)**( معنوية عند مستوى احتمال 
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 .لتسعة صفات في القطن عند كل طريقة للري األصناف( متوسطات 2جدول )

 األصناف

 ) باستخدام الري السيحي( الصفات

 ارتفاع النبات حاصل النبات
عدد 
 األفرع

 الخضرية

 األفرععدد 
 الثمرية

 عدد العقد
 أولتفتح 

 زهرة
عامل م

 التبكير
 عدد الجوز

وزن 
 الجوزة

 ب8860 د8610 جد7608 ب4680 و 7064 هـ11768 00حلب 
أ0680
 ب

 د0680 ج0167

 أ8068 ب8600 ده8610 ب4600 ج د7760 هـ11868 الشاتا
ب0687
 ج

 بد2602 د4768

 جد2600 ه4867 ج0680 أ8068 أ8610 هـ8628 ب4628 و 7460 هـ11867 00حلب 
 أب7611 د4062 ج0680 ب8760 د8608 ج7680 جد1628 د ه8062 بج12260 78نازلي
 د÷2624 د4767 ج0680 ب8768 ج8688 ج7670 ب4628 ج7062 د14068 44دير

 د2600 ب0761 أ0671 أ8060 د8610 ج7688 أ0600 هـ8267 ج12068 سبيرو
St 474 12760أج7607 د4068 ج0681 ب8860 ب8670 د8680 جد1680 هـ8267 ب 

 أج2601 د4068 ج0680 أ8068 ـه7648 ب10670 د1620 ب10167 ب12767 010كوكر
 أج2671 أ0760 ج0681 أ8060 و 7608 أ12608 د1620 أ11068 أ18764 مونتانا

St 887 12162أ7618 ه4864 ج0680 ج8068 ج8600 ده8640 ج1680 هـ8868 ج 
 باستخدام الري بالرش 

 جب8460 هو8678 ج7680 ب4678 و 7760 هـ10868 00حلب 
أ0684
 ب

 ه0688 ج4764

 جد2641 د4768 د0687 أ8260 بج8610 ه8610 ب4688 د7862 ده11164 الشاتا

 أ8760 أ8670 ه8608 ب4600 و 7860 هـ10862 00حلب 
ب0681
 ج

 بج2627 ه4067

 أ7618 ه4067 د0687 د8060 ده8688 ج7678 ج4600 د 7864 بج14864 78نازلي
 جد2610 د4768 د0687 جد8160 جد8600 جد7670 ب0600 ج 0861 جد11068 44دير

 ده0600 ب0067 أ0682 أ8268 و 8620 ج7600 أ0670 هـ8768 بج14060 سبيرو
St 474 10462أ7608 د4768 د0688 جد8168 ب8618 د8678 ج4600 هـ8061 ب 

 أ8760 هو8628 ب11680 ج4628 ب10261 بج14068 010كوكر
ج0687
 د

 أ7600 د4867

 أب2671 أ0761 د0688 أب8068 ز 7680 أ12670 د4600 أ14068 أ17068 مونتانا
St 887 14860أ7617 ه4064 د0688 بج8068 د8680 د7610 ج4628 هـ7060 بج 

 
 

 المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة عند كل طريقة ري ال تختلف عن بعضها معنوياً. األرقام -
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 لتسعة صفات في القطن. نتائج تحليل التباين التجميعي (0جدول )

 الصفات
 ف ودرجات حريتهامصادر االختال

 الخطأ التجريبي األصنافXالطرق األصناف القطاعات طرق الري
1 2 0 0 08 

 486808 486044 **1002600 77627 **4880640 حاصل النبات
 116007 116048 **4180687 06077 **040680 ارتفاع النبات

 06042 **06072 **16740 06010 **76747 الخضرية األفرععدد 
 06170 06188 **016777 06172 **06488 الثمرية األفرععدد 

 06012 **06118 **16008 06027 **06771 فرع ثمري ألولعدد العقد 
 06800 06048 **47680 06288 **248688 زهرة أولتفتح  أيامعدد 

 060007 060007 **060080 060000 **060427 ل التبكيرمعام
 06707 06070 **72602 46080 **408640 عدد الجوز المتفتح

 06107 06044 **16778 06072 06012 وزن الجوزة
 %.1)**( معنوية عند مستوى احتمال 

 ف عن بعضها معنويا(.األرقام المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختل) (: متوسطات طريقتي الري2جدول )

 طرق الري
 الصفات

 حاصل النبات
ارتفاع 
 النبات

عدد األفرع 
 الخضرية

عدد األفرع 
 الثمرية

 عدد العقد
تفتح أول 

 زهرة
معامل 
 التبكير

عدد 
 الجوز

وزن 
 الجوزة

 أ2670 أ0067 أ0680 ب8867 ب8641 ب7681 ب4602 ب80604 أ10860 السيحي
 أ2678 ب4867 ب0680 أ8467 أ8684 أ0617 أ4688 أ72672 ب14060 الرش

 

(، أن الصنف 7لطريقتي الري، )جدول ويبدو من مقارنة متوسطات الصفات لألصناف كمعدل      
مونتانا اظهر تفوقًا معنويًا ومرغوبًا في صفات حاصل القطن الزهر وارتفاع النبات وعدد األفرع 

الجوز المتفتح بالنبات، وأعطى الصنف  الخضرية والثمرية وعدد العقد لغاية أول فرع ثمري وعدد
ومعنوي عن بقية األصناف، في  00أعلى معامل تبكير  بفارق غير معنوي عن حلب 7778سبيرو

األفضل في احتياجه إلى عدد اقل من األيام لتفتح أول زهرة بفارق  778حين كان الصنف ستونفيل
الجوزة بفارق غير معنوي عن ، وكذلك في إعطاءه أعلى معدل لوزن 78غير معنوي عن نازلي 

 ، وفي مجال المقارنــة بين األصناف حصل78ونازلي 282ووستونفيل 010مونتانا وكوكر
على اختالفات معنوية عالية بين (ا4002،داؤد وفتحي،4001،الجبوري،4000،الجبوري واخرون)

نبات في الصنف حاصل القطن الزهر بال أنويالحظ لجميع الصفات التي تضمنتها دراساتهم  األصناف
% و 17688والشاتا بنسبة  010مما هو عليه في الصنفين المعتمدين كوكر أعلىمونتانا كان 

( قيم معامالت االرتباط البسيط بين حاصل القطن الزهر 8تظهر في جدول )على التوالي.% 21،48
 ط موجب عالي ارتبا هناك أنويالحظ جميعها عند طريقتي الري ومعدلهما،  األخرىبالنبات والصفات 
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المتفتح ومتوسط وزن الثمرية وعدد الجوز  األفرعارتفاع النبات وعدد  المعنوية للحاصل مع صفات
جميع حاالت القياس، بينما كان للحاصل ارتباط سالب وعالي المعنوية في جميع الحاالت الجوزة في 

فرع ثمري، وعند الري السيحي مع  أولالخضرية وعدد العقد لغاية  األفرعصفتي عدد  مع أيضا
 األيامسالب معنوي مع معامل التبكير عن الري بالرش ومع عدد  ارتباطصفة معامل التبكير، وكان 

حتى  األيامالحد المعنوي مع عدد  إلىزهرة عند معدل الطريقتين، ولم يصل االرتباط  أولحتى تفتح 
 لـحص، وقد ي الريـل التبكير عند معدل طريقتـي الري ومع معامـزهرة عند طريقت أولتفتح 

(1980,Al-Kafaijy, 1989,Al-Bayaty 1992و, Dawod)   .على نتائج مماثلة 
 

 كمعدل لطريقتي الري األصناف( متوسطات 7جدول )

 األصناف
 الصفات

ارتفاع  حاصل النبات
 النبات

 األفرععدد 
 ةضريالخ

 األفرععدد 
 الثمرية

 أولتفتح  عدد العقد
 زهرة

معامل 
 التبكير

عدد 
 الجوز

وزن 
 الجوزة

 ج0680 ج0060 أ0688 ب8064 د8647 ج 7620 ب 4680 و 7268 هـ11064 00حلب 
 ب2648 ده4864 بج0681 أ8167 ب8604 هـ8610 ب 4677 د 7760 هـ11060 الشاتا
 ب2600 و4761 ب0684 أ8467 أ8604 هـ8684 ب 4687 و 7268 هـ11461 00حلب 
 أ7612 و4868 جد0680 جد8868 د8608 ج 7680 ج 1600 د 7060 بج10767 78نازلي
 ب2601 ده4864 بد0680 بج8767 ج8680 ج 7670 ب 4680 ج 0468 د14268 44دير

 بج0607 ب0467 أ0687 أ8460 د8648 ج 7670 أ 0648 هـ8868 ج10460 سبيرو
St 474 12062أ7607 د4868 جد0680 ب8060 ب8607 د 8687 ج 1608 هـ8860 ب 

 أ2608 د4761 جد0680 أ8460 هـ7678 ب11647 ج 1600 ب10467 ب10060 010كوكر
 أ2671 أ0860 جد0680 أ8167 و 7620 أ12627 د 1680 أ11768 أ18060 مونتانا

St 887 10264أ7618 و4268 د0687 د8864 ج8670 د8688 ج 4607 هـ8060 بج 
 المتبوعة بالحرف نفسه لكل صفة ال تختلف عن بعضها معنويًا. قاماألر -

 عند طريقتي الري ومعدلهما. األخرى الصفاتالحاصل و: معامالت االرتباط البسيط بين (8) جدول
 معدل الطريقتين شرعند الري بال عند الري السيحي الصفات المرتبطة بحاصل القطن الزهر

 **067708 **068071 **068707 ارتفاع النبات
 **068088 - **068024 - **068808 - الخضرية األفرععدد 

 **068001 **068080 **068204 الثمرية األفرععدد 
 **068000 - **068008 - **068148 - فرع ثمري أولعدد العقد لغاية 

 *060784 - 061407 - 060080 - زهرة أولحتى تفتح  األيامعدد 
 061420 - *060880 - **062007 - معامل التبكير

 **068017 **067401 **067800 عدد الجوز المتفتح بالنبات
 **062841 **062070 **067000 معدل وزن الجوزة

 % على التوالي.7% و 1)**( و )*( معنوية عند مستوى احتمال  
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( نتائج تحليل معامل المسار للمتغيرات المؤثرة في الحاصل عند طريقتي الري 8)يوضح جدول    
السيحي والرش والمعدل، والتي تساعد في تحديد الصفات األكثر تأثيرا في حاصل القطن الزهر 
واالستفادة منها في االنتخاب للحاصل العالي. ويالحظ أن صفة ارتفاع النبات كان لها تأثيـرات 

عند الري السيحي والمعدل، وتأثيرات ئة ـالري بالرش وواط ة متوسطة القيمـة عندمباشرة موجب
وعدد الجوز المتفتح  غير مباشرة موجبة مع عدد األفرع الخضرية وعدد العقد لغاية أول فرع ثمري

حتى تفتح أول زهرة، ويالحظ أن  .ومتوسط وزن الجوزة وسالبة مع عدد األفرع الثمرية وعدد األيام
ا واطئة وان أكثرها أهمية تلك المتعلقة بعدد الجوز بالنبات، وكانت واطئة جدًا سالبة أو موجبة اغلبه

مع معامل التبكير. وكان التأثير المباشر لعدد األفرع الخضرية سالب ومتوسط القيمة في جميع 
ارتفاع النبات الحاالت،أما التأثيرات غير المباشرة كانت اغلبها سالبة وواطئة، ما عدا تلك من خالل 

 ومتوسط وزن الجوزة حيث كانت متوسطة القيمة، موجبة وسالبة على التوالي.
رة في الحاصل ـللمتغيرات المؤث)المباشر وغير المباشر( تحليل معامل المسار نتائج  : (8)جدول 

 الري والمعدل عند طريقتي

 نوع التأثير
 الظروف التي تم التقدير عندها

 المعدل لرشالري با الري السيحي

 . تأثير ارتفاع النبات في الحاصل1

 061870 060424 061700 التأثير المباشر
 060804 061172 064001 الخضرية األفرعالتأثير غير المباشر لعدد 

 060780 - 061440 - 064800 - الثمرية األفرعلعدد المباشر التأثير غير 
 060777 060748 061781 رع ثمريف أولالتأثير غير المباشر لعدد العقد لغاية 

 060141 - 060011 - 060178 - زهرة أولحتى تفتح  األيامالتأثير غير المباشر لعدد 
 060214 060204 - 060781 التأثير غير المباشر لمعامل التبكير

 061848 064004 064700 التأثير غير المباشر لعدد الجوز المتفتح
 061100 061808 060807 زن الجوزةالتأثير غير المباشر لمتوسط و

 الخضرية في الحاصل األفرع. تأثير عدد 4
 064128 - 064007 - 060871 - التأثير المباشر

 060841- 061710 - 064001 التأثير غير المباشر الرتفاع النبات
 060420 060777 061708 الثمرية األفرعالتأثير غير المباشر لعدد 

 060774 - 060448 - 061480 - فرع ثمري أوللعدد العقد لغاية  التأثير غير المباشر
 060072 - 060101 - 060107 - زهرة أولحتى تفتح  األيامالتأثير غير المباشر لعدد 

 060004 - 060801 061000 - التأثير غير المباشر لمعامل التبكير
 061047 - 060040 - 060087 التأثير غير المباشر لعدد الجوز المتفتح

 061800 - 060101 - 061420 - التأثير غير المباشر لمتوسط وزن الجوزة
 الثمرية في الحاصل األفرع. تأثير عدد 0

 060801 - 061700 - 060248 - التأثير المباشر
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 061408 064702 061008 التأثير غير المباشر الرتفاع النبات
 060804 061178 061881 التأثير غير المباشر لعدد األفرع الخضرية

 061448 061107 064088 التأثير غير المباشر لعدد العقد لغاية أول فرع ثمري
 060081 - 060188 - 060421 - التأثير غير المباشر لعدد األيام حتى تفتح أول زهرة

 060088 060004 - 060421 التبكير التأثير غير المباشر لمعامل
 060477 060820 067080 التأثير غير المباشر لعدد الجوز المتفتح

 060728 060771 060014 التأثير غير المباشر لمتوسط وزن الجوزة
 . تأثير عدد العقد لغاية أول فرع ثمري في الحاصل2

 061877 - 061227 - 064022 - التأثير المباشر
 060778 - 061770 - 061440 - ير المباشر الرتفاع النباتالتأثير غ

 061078 - 060724 - 061801 - التأثير غير المباشر لعدد األفرع الخضرية
 060704 061717 060008 التأثير غير المباشر لعدد األفرع الثمرية

 060401 - 060002 060110 التأثير غير المباشر لعدد األيام حتى تفتح أول زهرة
 060184 060142 - 060170 - التأثير غير المباشر لمعامل التبكير

 060011 - 060717 - 062744 - التأثير غير المباشر لعدد الجوز المتفتح
 060482 - 060041 - 060404 - التأثير غير المباشر لمتوسط وزن الجوزة

 . تأثير عدد األيام حتى تفتح أول زهرة في الحاصل7
 060800 - 061070 - 060804- مباشرالتأثير ال

 060487 060004 060084 التأثير غير المباشر الرتفاع النبات
 061142 - 060888 - 060822 - التأثير غير المباشر لعدد األفرع الخضرية
 060080 - 060400 - 061020 - التأثير غير المباشر لعدد األفرع الثمرية

 060284 - 060007 060000 لغاية أول فرع ثمري التأثير غير المباشر لعدد العقد
 060172 060000 060717 - التأثير غير المباشر لمعامل التبكير

 060728 - 061777 064827 التأثير غير المباشر لعدد الجوز المتفتح
 060884 - 061180 - 060818 - التأثير غير المباشر لمتوسط وزن الجوزة

 ي الحاصل. تأثير معامل التبكير ف8
 061070 - 061010 061700- التأثير المباشر

 060877 - 061070 - 060872 - التأثير غير المباشر الرتفاع النبات
 060811 - 061801 - 064807 - التأثير غير المباشر لعدد األفرع الخضرية
 060110 060188 060770 التأثير غير المباشر لعدد األفرع الثمرية

 060074 - 060188 060420 - المباشر لعدد العقد لغاية أول فرع ثمريالتأثير غير 
 060148 060218 - 060480 - حتى تفتح أول زهرة األيامالتأثير غير المباشر لعدد 

 064408 061007 064074 التأثير غير المباشر لعدد الجوز المتفتح
 061880 - 064748 - 061481 - التأثير غير المباشر لمتوسط وزن الجوزة
 . تأثير عدد الجوز المتفتح في الحاصل8

 067442 062007 068102 التأثير المباشر
 060778 061780 060844 التأثير غير المباشر الرتفاع النبات

 060728 060177 060008 - التأثير غير المباشر لعدد األفرع الخضرية
 060278 - 061208 - 064770 - التأثير غير المباشر لعدد األفرع الثمرية

 061481 061148 061278 التأثير غير المباشر لعدد العقد لغاية أول فرع ثمري
 060141 060070 - 060402 - التأثير غير المباشر لعدد األيام حتى تفتح أول زهرة
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 060272 - 060488 060204 - التبكيرالتأثير غير المباشر لمعامل 
 060274 - 060004 - 060400 - التأثير غير المباشر لمتوسط وزن الجوزة

 . تأثير متوسط وزن الجوزة في الحاصل7
 064787 062081 061748 التأثير المباشر

 060820 061470 060810 التأثير غير المباشر الرتفاع النبات
 061480 061700 064777 األفرع الخضرية التأثير غير المباشر لعدد

 060100 - 060700 - 060772 - التأثير غير المباشر لعدد األفرع الثمرية
 060180 060008 060082 التأثير غير المباشر لعدد العقد لغاية أول فرع ثمري
 060181 060010 060011 التأثير غير المباشر لعدد األيام حتى تفتح أول زهرة

 060817 060814 - 061007 ر غير المباشر لمعامل التبكيرالتأثي
 060788 - 061107 - 061188 - التأثير غير المباشر لعدد الجوز المتفتح

 
متوسطة القيمة  وظهرت التأثيرات المباشرة لعدد األفرع الثمرية سالبة في جميع الحاالت وكانت     

دل، بينما كانت التأثيرات غير المباشرة من خـالل  ة عند الري بالرش والمعوواطئعند الري السيحي 
الصفات األخرى موجبة في جميع الحاالت ما عدا تلك التي من خالل عدد األيام حتى تفتح أول زهرة 
إذ كانت سالبة ، وكانت أقوى التأثيرات غير المباشرة من خالل عدد الجوز بالنبات. وأعطت صـفة  

حين كانـت أعلـى    ات مباشرة سالبة في جميـع الحاالت، فيعدد العقد لغاية أول فرع ثمري تأثير
التأثيرات غير المباشرة من خالل عدد الجوز المتفتح والتي كانت سالبة ايضًا في الحـاالت الـثالث.   
وكان سلوك صفة عدد األيام حتى تفتح أول زهرة مماثاًل، ما عدا أن التأثيرات غير المباشـرة مـن   

ت موجبة عند طريقتي الري وسالبة وواطئة جدًا عند المعدل. كان لصفة خالل عدد الجوز بالنبات كان
معامل التبكير تأثيرات مباشرة واطئة القيمة عند الحاالت الثالث، وجاءت أفضـل التـأثيرات غيـر    
المباشرة من خالل عدد الجوز بالنبات. أما التأثير المباشر لصفة عدد الجوز بالنبـات فكـان موجبـًا    

االت الثالث، وان التأثيرات غير المباشرة من خالل الصفات األخرى جميعهـا كانـت   وعاليًا في الح
تأثيرات مباشرة موجبة واطئة القيمة  واطئة سالبة أو موجبة. وأخيرا كان لصفة متوسط وزن الجوزة

عند الري السيحي ومتوسطة عند الري بالرش والمعدل، وربما يعود ذلك الى تداخل العوامل الوراثية 
البيئة التي تمثلها في الدراسة الحالية طريقتي الري، أما التأثيرات غير المباشرة فكانـت اغلبهـا   مع 

واطئة وأفضلها من خالل عدد األفرع الخضرية. يستنتج من النتائج السابقة المتعلقة بتحليـل معامـل   
ـ   ر وأعلـى  المسار أن صفة عدد الجوز بالنبات كان لها أعلى تأثير مباشر في حاصل القطـن الزه

تأثيرات غير مباشرة من خالل غالبية الصفات األخرى، وعليه يمكن اعتمادها في بـرامج التربيـة   
لالنتخاب لصفـة كميـة الحاصل العالية سواء أكانت الزراعة تحت نظام الري السـيحي أم الـري   

 بالرش تحت المنظومات الثابتة أو المتحركة. 
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  ( الطرق اإلحصائية لألبحاث الزراعية. مديرية دار 1000داؤد، خالد محمد وزكي عبد الياس .)

 للطباعـة والنشر، جامعة الموصل، العراق. الكتب

  (. تقدير الحاصل ومكوناته وتحليل معامل المسار في 4002) داؤد، خالد محمد وزكريا بدر فتحي
 .81 – 88(: 4)7العراقية للعلوم الزراعية   القطن. المجلة

  ( المدخل إلى تحليـل االنحدار. وزارة التعليم العالـي والبحث 1078الراوي، خاشع محمـود .)      
 الموصل. العلمي، جامعة
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Evaluation of Cotton cultivars under two methods of irrigation 

and analysis of yield correlation with other chacters to direct and 

indirect effects 
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College of Agric.&Forestry -University  Mosul* College of Science- Kirkuk 
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Abstract 

 
     The experiment was conducted at Al-Haweja / Governorate of Karkuk during the season 

2004 using ten varieties of cotton (Coker310, Lachata, Halab90, Halab33, Deer22, Nazley87, 

Montana, SP8886, Stonvill474 and Stonvill887. The varieties planted at mid April using 

Randomized Complete Block Design with three replications in two farms, the first under 

surface irrigation and the second under sprinkler irrigation using fixed system. The results 

showed: 
      Highly significant differences among varieties under the two irrigation methods, 

combining analysis showed highly significant differences between the two irrigation methods 

for all characters except boll weight, while the differences among varieties were significant 

for all studied characters. The interaction between the two factors was significant for number 

of vegetative branches and number of nodes to first flower branch , the surface irrigation 

method exceeded the sprinkler one for the most characters, the variety Montana exceeded the 

others for the most characters, the seed cotton yield showed significant positive correlations 

with plant height, number of flowering branches, number of bolls, boll weight and significant 

negative with number of vegetative branches and number of nodes to first flower branch 

under the two irrigation methods and their average, path coefficient analysis showed that 

number of bolls per plant had highest direct and indirect effects on seedcotton yield and can 

be used in breeding programs to improve seedcotton yield.   

  

 


