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 ةكثافات نباتي تغايرات معالم وراثية وتحليل معامل المسار لبعض صفات الحنطة تحت ثالث

 محمد حمدان عيدان هديل صبار* إسماعيلعمر حازم 
 جامعة االنبار –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقلية  

 الخالصة

طبقت تجربة حقلية في حقل احد المزارعين في منطقة النعيميه/الفلوجة/محافظة االنبار خالل الموسم 
( )ابو غريب و العراق و تحدي والعز. زرعت بذور أربعة أصناف من حنطة الخبز 5131-5135الشتوي لعام  

قة لتصميم القطاعات باستخدام ترتيب األلواح المنش -1( كغم.ه160و 130و 100تحت ثالث كميات بذار )
نتخابية (، بهدف تحديد الصفات األكثر تأثيرا في الحاصل والتي يمكن اعتبارها أدلة اRCBDالكاملة المعشاة )

صفات . أظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق عالية المعنويه لجميع اللتحسين حاصل حبوب الحنطة
الوراثي أعلى من قيم التباين البيئي ولجميع الصفات وقد ازدادت . كانت قيم التباين المدروسة وعند كل كمية بذار

. اعطت عدد ينها الوراثي بزيادة كمية البذاربزيادة كميات البذار باستثناء المساحة الورقية التي انخفض تبا
 0.902 عند كمية البذار الثانية تلتها عدد حبوب السنبلة 0.956أعلى نسبة توريث بالمعنى الواسع  5-السنابل.م

. تباينت قيم معامل االختالف القياسي والوراثي والمظهري باختالف كميات البذار فقد عند كمية البذار الثالثة
 .5-ارتفعت في حاصل الحبوب تليها عدد حبوب السنبلة وعدد السنابل.م

د ظهرت عالقة ارتباط وراثي ومظهري وبيئي موجبة ومعنوية بين حاصل الحبوب وعدد السنابل وعد 
ند كمية حبوب السنبلة ، فيما ظهرت عالقة ارتباط وراثي سالبة بين الحاصل والمساحة الورقية و وزن ألف حبة ع

، فيما ظهرت عالقة ارتباط بيئي موجبة ومعنوية بين الحاصل وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن البذار الثانية والثالثة
ل المسار الوراثي ان لعدد السنابل أعلى تأثير مباشر ألف حبة عند كميات البذار الثالث . أوضح تحليل معام

و 0.982 عند كميات البذار الثالث بالتتابع وكذلك للمجموع الكلي للتأثيرات  0.776و1.273و 1.339موجب 
من خالل عدد  1.365. أعطت صفة عدد حبوب السنبلة أعلى تأثير غير مباشر موجب 0.965و1.095

 نية.  السنابل عند كمية البذار الثا

Genetic variation and analysis of path coefficient of some traits of 

wheat under three plant densities 
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Abstract 

 A field experiment was conducted in a farmer field in Alneaamia 

region/Fullujah/Anbar governorate, during the winter season 2012-2013. Seed of four 

cultivars of durum wheat (Abu-Gariab, Aliraq, Tahady and Alezz) was planting under 

three planting rates (100, 130 and 160 kg.ha-1). Split plot arrangements in RCBD 
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design were used. The objective of this study was to determine the more effective 

traits in grain yield, which were considered it as a selection index to improve grain 

yield in wheat. The result of analysis of variance showed that there is a highly 

significant difference for all studied traits for all planting rate. The value of genetic 

variance was highly than environment variance for all traits and it was increase with 

increase of planting rates exception of leaf area which was decrease of its genetic 

variance with increase of planting rate. Number of spick.m-2 gave highly broad sense 

heritability (0.956) for planting rate (130 kg.ha-1) and number of grain.Spike-1 (0.902) 

for planting rate (160 kg.ha-1).  

The value of standard coefficient variance and genetic, phenotypic covariance 

was contrast with planting rate, there is highly value of its in grain yield and number 

of grain.spike-1. There is positive genetic, phenotypic and environment correlation 

concern between yield and number of spick and number of grain and there is a 

negative correlation between yield and leaf area and weight of 1000 kernel at planting 

rates (130 and 160 kg.ha-1) while there is a positive and highly correlation of 

environment between yield and number of grain.spike-1 and weight of 1000 kernel at 

the three planting rate. The path coefficient analysis showed are the number of spick 

have a highly direct positive effected (1.339, 1.273 and 0.776) at the three planting 

rate respectively, as well as the total of effects (0.982, 1.095 and 0.965). The number 

of grain spick-1 gave highly positive indirect effects (1.365) among number of spick at 

130 kg.ha-1         

 المقدمة

 polyة بعدة أزواج جينية )إن التحدي الكبير لمربي النبات هو تحسين الصفات الكمية ألنها محكوم
genes الجيني ( ضعيفة التعبير(minor genes تتأثر كثيرًا بعوامل البيئة. تظهر الصفة الكمية في الصنف )

. عرف (8)تبعا لذلك نتيجة فعل التداخل الوراثي البيئي حيث تؤثر عوامل البيئة سلبًا أو إيجابا في تلك الصفات
ان عملية  (12). ذكر س وراثيانباتات تتميز بصفات مرغوبة من مصدر غير متجاناالنتخاب بأنه عملية اختيار 

االنتخاب تكون أكثر تأثيرا اذا كانت هناك صفة واحدة فقط قيد االنتخاب وانه يكون أكثر فعالية اذا كانت 
لداخلة في االنتخاب ، فيما تتعقد المشكلة عندما يزداد عدد الصفات اكبيرة التغايرات الوراثية في المجتمع األصلي

تبعا لذلك. تعد صفة حاصل الحبوب من الصفات االقتصادية المعقدة في توريثها والتي يحكمها العديد من 
الكبير بالظروف البيئية المختلفة ولكونها محصلة لعدد من الصفات األخرى  تأثرهاإلى العوامل الوراثية إضافة 

( انه ألجل زيادة حاصل النبات يعتمد مربو النبات على االنتخاب 8. ذكر )كونة لها والرتباطها الواسع معهاالم
غير المباشر لمكوناته ويفترض ان يكون هناك واحد أو أكثر من المكونات هو األكثر ارتباطا بالحاصل فيكون 

  .لهذه الصفة تأثيرا اكبر لتحسين الحاصل

، اذ تؤثر لمنتخبة في أي برنامج تربيةصفة ا( أن التوريث هو من بين أهم المعالم الوراثية لل7)أشارت
، وان التوريث العالي للصفة المنتخبة المرتبطة بالحاصل ال حصيل الوراثي الناجم عن االنتخابفي مقدار الت

 يضمن التحصيل الوراثي المطلوب ما لم يكن االرتباط موجبا وعالي المعنوية.
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( ان االنتخاب لمكونات الحاصل كان أكثر تأثيرا لزيادة الحاصل من االنتخاب للحاصل 22ذكر ) 
أكثر بديلة عن الحاصل وذلك من خالل البحث عن الصفات  أونفسه، لذا أصبح من الضروري انتخاب صفة 

ي يقيس المؤثرة في الحاصل باستخدام طرق إحصائية مختلفة منها معامل االرتباط المظهري او الوراثي الذ
، وبما ان العالقة االرتباطيه ال تحدد نسبة ما تهاالعالقة االرتباطية بين الحاصل ومكوناته وبين المكونات ذا

اعتماد طرق إحصائية أخرى منها  إلى تساهم به كل صفة في التأثير المباشر وغير المباشر لذا يلجا الباحث 
تعد  إذ( 18( وطورها )28ضعت أسسه من قبل الباحث )تحليل معامل لمسار الذي و  أواالنتخاب بخلية النحل 

انه يقيس  إذ ،من أهم الطرق التي يستخدمها مربي النبات ليتمكن من التعرف على التراكيب الوراثية المتميزة 
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للصفات المستقلة والمرتبطة بصفة غير مستقلة وان حسابه يجب ان يتضمن 

راكيب الوراثية التي يجب ان تكون متباعدة وراثيا ويتم تقييمها ومن ثم تقدير التباينات الوراثية والتباينات اختيار للت
 المشتركة لتلك الصفات وتوافيقها .

( والتي اختلفت 10و 9و6  و 5و 4و1 استخدمت هذه الطريقة من قبل العديد من الباحثين منهم ) 
صل لها تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة على حاصل الحبوب. تعد نتائجها في ان بعض صفات مكونات الحا

المعلومات التي يتم التوصل إليها من معرفة التأثيرات المباشر وغير المباشرة من خالل تجزئة االرتباطات بين 
 أفضلإلى الحاصل ومكوناته تحت كثافات نباتية مختلفة اي تسليط شد بيئي عليها مهم جدا في التوصل 

ممارسة طرق انتخاب فاعلة  الصفات المؤثرة في الحاصل واعتبارها أدلة انتخابية متأثر أكثر بالكثافة النباتية عند
عدة معالم وراثية تشمل التباينات الوراثية والبيئية والمظهرية كذلك التوريث  تقديرإلى . تهدف هذه الدراسة ومؤثرة

لتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لعدة صفات في الحاصل ولكل ومعامل االختالف المظهري والوراثي وتقدير ا
أدلة انتخابية متأثرة بها لتحسين حاصل حبوب الحنطة عن طريق  أوكثافة نباتية مستخدمة إليجاد دليل 

 االنتخاب.

 المواد والطرائق

ة لمحافظة الفلوجة التابعطبقت تجربة حقلية في حقول احد المزارعين في منطقة النعيميه جنوب شرق 
، اذ زرعت بذور أربعة أصناف من حنطة الخبز تحت ثالث كثافات نباتية خالل الموسم الشتوي لعام االنبار
. استخدم ترتيب األلواح المنشقة لتصميم القطاعات الكاملة المعشاة اذ احتلت األلواح الرئيسية  5131 -5135

( فيما احتلت األلواح 1Dو 5Dو D1إليها ) والتي رمز -1كغم. ه( 361و 311و 311كميات البذار وهي )
 31م احتوت على  1*5(.  كانت مساحة الوحدة التجريبية والعراق وتحدي والعزغريب  أبوالثانوية األصناف )

. أجريت عمليات خدمة التربة والمحصول والري والتسميد ومكافحة سم 51 خطوط المسافة بين خط وأخر
وعدد حبوب  5-وعدد السنابل.مجلت البيانات لصفات المساحة الورقية األدغال حسب التوصيات العلمية. س

. تم تحليل البيانات إحصائيا على وفق التصميم التجريبي 1-كغم. ه وحاصل النباتحبة  3111السنبلة ووزن 
. اجري تحليل التباين لكل صفة والتباين المشترك بين الصفات ولكل كمية GenStatالمستخدم باستخدام برنامج 
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بذار بصورة مستقلة، ثم قورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات الحسابية لألصناف باستخدام اقل فرق معنوي 
 .%2ن المتوسطات عند مستوى احتمال بي

التوريث بالمعنى  والمظهري ونسبةوراثي االختالف ال والبيئي والمظهري ومعاملقدر التباين الوراثي  
الوراثي والمظهري كذلك استخدم تحليل معامل المسار الذي وضعت أسسه من قبل الباحث  الواسع واالرتباط

( لمعرفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للصفات المختلفة على الحاصل الكلي للمحصول من خالل تجزئة 52)
 (52واستخدمها ) (18)المباشرة وغير المباشرة بالطريقة التي طورها  اتهمكونإلى االرتباط الوراثي 

G  2δ=   التباين الوراثي CV%معامل االختالف القياسي = 
E 2δ التباين البيئي = GCV%معامل االختالف الوراثي = 
P 2δ=  التباين المظهري PCV%معامل االختالف المظهري = 

b.sh التوريث بالمعنى الواسع =  

 النتائج والمناقشة

ان االختالفات كانت عالية المعنوية لجميع الصفات  1تظهر نتائج تحليل التباين المبينة الجدول  
المدروسة وعند كل كمية بذار وهذا التباين العالي دليل على وجود اختالفات بين التراكيب الوراثية المستخدمة في 

. اختلفت مكونات التباين للصفات مكن االنتخاب ألفضل تلك التراكيبمدى استجابتها للبيئة النامية فيها وبذا ي
أن قيم التباين الوراثي كانت أعلى من قيم التباين البيئي  2المدروسة باختالف كميات البذار إذ يظهر الجدول 

المساحة  قيم التباين الوراثي قد ازدادت بزيادة كميات البذار باستثناء صفة إنللصفات المدروسة ويظهر كذلك 
ارتفعت قيم التباين الوراثي  5-الورقية التي انخفضت نتيجة النخفاض المتوسط العام لها ففي صفة عدد السنابل.م

 14.22من  ةحب 3111ولوزن   96.26 إلى   55.92ولعدد حبوب السنبلة من  2885.2 إلى  1529.9من 
 160 إلى  100زيادة كميه البذار من بالتتابع عند  2.37 إلى  0.611وللحاصل الكلي من  19.11 إلى 

 .3-كغم.ه

ان قيم التباين الوراثي المرتفعة تعطي دليال على ان المورثات تلعب دورا معنويا في إظهار الصفات  
(. كذلك ازدادت قيم التباين البيئي  بزيادة كميات البذار. اتفقت هذه النتائج 52وان االنتخاب فيها يكون فعاال )

قيم التباين الوراثي بالنسبة للتباين البيئي قد  الزيادة في إن (13و 11و  6و 3و 2و 1) مع ما حصل عليه
نسبة التوريث بمعناها الواسع قد ارتفعت  إن 5يظهر جدول إذريث بمعناها الواسع انعكس تأثيرها على نسبه التو 

إلى  0.769 ومن 1.223إلى  1.622من و  1.915إلى  0.786قيمها بين  فقد تراوحتبزيادة كمية البذار 
إلى  311زيادة كمية البذار من  بالتتابع عندوللحاصل الكلي  ةحب 3111دد الحبوب السنبلة ولوزن لع 1.797
لى 0.807إلى ثم  0.869في حين انخفضت نسبة التوريث لصفة المساحة الورقية من  .3-ھكغم . 361  وا 

 عند زيادة كميات البذار. 1.699
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فقد انخفضت نسبة التوريث لها عند زيادة الكثافة النباتيه وذلك الرتفاع  5-اما صفة عدد السنابل.م 
. ان ارتفاع هذه ألنسبه في بعض الصفات يعطي الفرصة لمربي النبات لتحسين (917.9قيمة التباين البيئي لها )

رية للصفات المدروسة تكون ممثلة هذه الصفات بواسطة االنتخاب المباشر.ان هذا يؤكد ان األشكال المظه
( على نتائج مماثلة في ان نسبة 17و  13و 11و 7و  6( وقد حصل )25للتراكيب الوراثية في الجيل الالحق)

 التوريث كانت مرتفعة في بعض الصفات ومنخفضة ومتوسطة في صفات اخرى.

 قيم متوسط المربعات للصفات عند كميات البذار الثالث  1جدول 

  M.S 
S.O.V Df  كميات

 البذار
 المساحة الورقية

 5سم
عدد السنابل  

 5م\
عدد حبوب 
 السنبلة

 3111وزن 
 حبة

الحاصل الكلي      
ھطن .

-3 
Rep. 2 D1 1.29 371.08 2.70 1.08 0.059 

D2 6.15 9.33 24.62 9.25 0.707 
D3 3.23 2326.1 0.156 2.33 1.162 

Treatment 3 D1 60.16** 4800.7** 183.01** 49.19** 2.017** 
D2 54.8** 4819.2** 107.53* 72.3** 2.12** 
D3 36.63** 9573.6** 299.19** 60.67** 7.72** 

Error 6 D1 2.87 211.08 15.26 6.53 0.183 
D2 4.05 73.56 23.16 4.81 0.292 
D3 4.58 917.97 10.42 3.33 0.604 

D1=100 . ھكغم
-3     D2 =130  . 3- ھكغم  D3 =160 . ھكغم

-3   

  قيم التباينات الوراثية والبيئية والمظهرية ونسبة التوريث بالمعنى الواسع 2جدول 

 كميات  
 البذار

 المساحة الورقية
 5سم

عدد حبوب  5م\عدد السنابل 
 السنبلة

الحاصل الكلي  حبة3111وزن 
ھطن .

-3 

δ
2 G D1 19.09 1529.9 55.92 14.22 0.611 

D2 16.94 1581.9 28.12 22.5 0.61 
D3 10.68 2885.2 96.26 19.11 2.37 

δ
2E D1 2.87 211.08 15.26 6.53 0.183 

D2 4.05 73.6 23.16 4.81 0.292 
D3 4.58 917.9 10.43 3.33 0.604 

δ
2P D1 21.97 1740.9 71.17 20.75 0.795 

D2 20.98 1655.4 51.28 27.31 0.902 
D3 15.27 3803.2 106.7 22.44 2.98 

hb.s D1 0.869 0.878 0.786 0.685 0.769 
D2 0.807 0.956 0.548 0.824 0.676 
D3 0.699 0.758 0.902 0.851 0.797 
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 معامل االختالف القياسي والوراثي والمظهري

وذلك الن ان المقارنة بين المجتمعات على أساس التباين واالنحراف القياسي قد ال يكون مجديا 
المتوسطات العالية لصفه ما غالبا ما تكون قيم تبايناتها وانحرافها القياسي مرتفعا لذلك يفضل المقارنة  وفقا 

( ان قيم معالم االختالف القياسي و  الوراثي والمظهري كانت مرتفعه 3لمعامالت االختالف  . يظهر جدول )
اذ  البذار.ارتفعت قيمها بزيادة كمية  وقد ،5-السنابل. مفي حاصل الحبوب تليها عدد الحبوب بالسنبلة وعدد 

 19.59و  25.70أعطت صفة  الحاصل الكلي و عدد حبوب السنبلة أعلى قيمة لمعامل االختالف الوراثي 
عند كمية البذار الثالثة فيما تراوحت قيم معامل االختالف الوراثي بين أعالها  20.63و  28.79والمظهري 
حبه عند كمية البذار  3111لوزن  8.55حبوب السنبلة عند كمية البذار الثالثه وأدناها  لصفة عدد 19.591

( 25األولى. ان تشتت هذه الصفات عاليا يجعل باإلمكان ان يكون االنتخاب فعاال مقارنة بالصفات األخرى )
  .( على نتائج مماثلة27و17و7و6)وقد حصل 

 والوراثي والمظهريقيم معامل االختالف القياسي  3جدول 

 كميات 
 البذار

 المساحة الورقية
 5سم

عدد حبوب  5م\عدد السنابل 
 السنبلة

حاصل الحبوب  حبة3111وزن 
ھطن .

-3 

CV% D1 4.54 6.65 6.4 5.79 7.42 
D2 6.02 3.31 8.59 5.38 9.23 
D3 7.17 9.16 6.45 5.02 12.96 

GCV% D1 11.71 17.91 12.26 8.55 13.54 
D2 12.32 15.37 9.46 11.64 13.35 
D3 10.95 16.23 19.59 12.03 25.70 

PCV% D1 12.56 19.11 13.83 10.33 15.43 
D2 13.71 15.72 12.78 12.82 16.23 
D3 13.09 18.64 20.63 13.04 28.79 

 االرتباط الوراثي والمظهري والبيئي

ان قيم معامالت االرتباط الوراثي والبيئي بين أزواج الصفات المدروسة يستفاد منها في برامج التربية  
ان قيم معامل االرتباط الوراثي  2ألنها توفر معلومات عن البيئة الوراثية للصفتين المرتبطتين. يظهر الجدول 

اما عند  الورقية،ل ومكوناته وكذلك المساحة كانت موجبة عالية المعنوية عند كمية البذار األولى بين الحاص
دد حبوب وع 5-كمية البذار الثانية والثالثة فقد ظهرت عالقة ارتباط وراثي موجبة بين صفتي عدد السنابل. م

ووزن بالمقابل ظهرت عالقة ارتباط وراثي سالبه بين الحاصل والمساحة الورقية  ،السنبلة مع الحاصل الكلي
 synergisticallyالجينات المتعددة متعادلة  أنإلى . ان القيم الموجبة لمعامل االرتباط تشير حبة 3111

بتأثيرها في كل من الصفتين المرتبطتين وان انتخاب اي صفة منها سيؤثر في األخرى باالتجاه نفسه وان صفة 
لحاصل نتيجة لزيادة عدد النباتات عدد السنابل في المتر المربع تعد أهم صفة يمكن االعتماد عليها في زيادة ا
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كما وظهرت عالقة  ،الحبةفتي عدد حبوب السنبلة ووزن في وحدة المساحة والذي عوض النقص الحاصل في ص
الحبة عند زيادة  السنبلة ووزنعدد حبوب  وكذلك بينالحبة  بالنبات ووزنارتباط سالبه ومعنوية بين عدد السنابل 

المتعددة التي تعين أزواج هذه الصفات تعمل بتضاد  الجينات إلىهذا يعزى  أنكمية البذار. 
antagonistically  لذا وجب على المربي ان يأخذ هذه العالقة بنظر االعتبار الن التحسين في أحداها سيؤدي

في الصفة األخرى مما يستوجب دراسة اقلها ضررا من خالل دراسة تحليل معامل المسار العتمادها  تدهورإلى 
سين صفة حاصل الحبوب مما يسهل لمربي النبات تركيزه على واحدة او أكثر من هذه الصفات كأداة في تح

  عالية، إنتاج النتخاب تراكيب متميزة لها قابلية

وجود عالقة ارتباط بيئي موجبة بين الحاصل ومكوناته والمساحة الورقية عند  2 كما ويظهر جدول
فقد ظهرت عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بين  3-كغم. ه 361إلى كمية البذار األولى، اما عند زيادة كمية البذار 

. ان هذا يعني الحاصلارتباط سالبه بينها وبين  الحاصل ومكوناته باستثناء المساحة الورقية التي أظهرت عالقة
إلى زيادة ان العوامل البيئية )الكثافة النباتيه( تؤثر في الصفات المرتبطة باالتجاه نفسه وان مالئمتها لصفة تؤدي 

  .( 57و 26و 51و  53و 36و32و32وهذا ما حصل عليه كل من ) في الصفة المرتبطة بها

 قيم معامل االرتباط الوراثي  4جدول 

 كميات  
 البذار

 المساحة
 5الورقية سم 

 عدد السنابل
 5م

 عدد الحبوب
 بالسنبلة

 3111وزن 
 حبة

 الحاصل
ھطن.

-3 
 المساحة
 الورقية

D1 
D2 
D3 

1.00 
1.00 
3.00 

0.822** 
- 0.689** 
- 0.899** 

- 0.917** 
-1.11** 
- 0.86** 

0.676** 
0.874** 

0.37 

0.703** 
- 0.813** 
- 1.06*** 

 D1 عدد السنابل
D2 
D3 

 1.00 
1.00 
1.00 

- 0.424* 
1.07** 
0.47* 

- 0.008 
- 0.99** 
- 0.079 

0.981** 
1.096** 
0.964** 

 عدد الحبوب
 بالسنبلة

D1 
D2 
D3 

  1.00 
1.00 
1.00 

- 0.875** 
-1.242** 
- 0.873** 

  0.211 
 0.947** 
0.704** 

 0111وزن 
 حبه

D1 
D2 
D3 

   1.00 
1.00 
1.00 

 0.521* 
-1.17** 
- 0.339 

 معامل المسارتحليل 

تجزئة  ومكوناته، تمإلعطاء مزيد من المعلومات عن طبيعة وحجم وأهمية العالقة بين حاصل الحبوب 
مباشرة وغير مباشرة  تأثيراتإلى معامل االرتباط الوراثي باستخدام تحليل معامل المسار وتقسيم التأثيرات الكلية 

 للصفات المؤثرة لتحديد الصفة األكثر تأثيرا على حاصل الحبوب واستخدامها كمعيار لالنتخاب 
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 قيم معامل االرتباط البيئي  5جدول 

 كميات  
 البذار

 المساحة
 الورقية 

 عدد السنابل
 5م

 عدد الحبوب
 بالسنبلة

 3111وزن 
 حبة

 الحاصل
ھطن.

-3 
 المساحة
 الورقية

D1 
D2 
D3 

1.00 
1.00 
3.00 

  0.432* 
- 0.259 
- 0.322 

0.310 
0.454* 
- 0.146 

- 0.711** 
  0.029 
  0.094 

0.028 
0.282 

 - 0.224 
 D1 عدد السنابل

D2 
D3 

 1.00 
1.00 
1.00 

- 0.104 
- 0.438* 
- 0.253 

- 0.421* 
- 0.591* 

- 0.209 

0.408* 
- 0.239 

0.482* 
 عدد الحبوب

 بالسنبلة
D1 
D2 
D3 

  1.00 
1.00 
1.00 

- 0.305   
0.634** 
0.919** 

  0.557* 
0.916** 
0.710** 

 0111وزن 
 حبه

D1 
D2 
D3 

   1.00 
1.00 
1.00 

  0.177 
0.743** 
0.722** 

 ة في حاصل الحبوبتأثير المساحة الورقي

 0.18في حاصل الحبوب بلغ ً ( ان التاثير المباشر لهذه الصفة كان موجبا7يظهر الجدول ) 
تغير كمية  أنإلى عند كميات البذار الثالث بالتتابع إال ان قيمها كانت منخفضة مما يشير  1.36و 1.111و

 ةذو قيم 5م\. كان التأثير غير المباشر عن طريق عدد السنابل كثيرا في حجم التأثيرات المباشرةالبذار لم يؤثر 
     و 0.88-با عند كميتي البذار الثانية والثالثة عند كمية البذار األولى بينما كان سال 1.101موجبة وعالية 

 0.689و 0.228سجلت صفة وزن الحبة تأثيرا غير مباشر موجبا عند كميات البذار الثالث  كما 0.69-
 بالتتابع 0.121و

  في حاصل الحبوب 2-. م تأثير عدد السنابل

التتابع عند ب 0.776و 1.273و 1.339أظهر التأثير المباشر لهذه الصفة قيمه موجبة عالية بلغت  
. كان مجموع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة موجبا ومرتفعا عند كميات البذار الثالث كميات البذار الثالث

كان التأثير غير المباشر عن طريق عدد الحبوب بالسنبلة اكبر التأثيرات غير  .0.965و 1.095و 0.982
المباشرة  الموجبة تأثيرا عبر كميتي البذار الثانية والثالثة في حين أعطت صفة وزن الحبة أعلى تأثير غير 

   0.782-مباشر سالبا عند كمية البذار الثانية بلغ 

 لحبوبتأثير عدد الحبوب بالسنبلة في حاصل ا

لكميات البذار  0.759و 0.565و 0.487المباشرة لهذه الصفة موجبا وعاليا بلغ  اتالتأثير  تكان 
عند كميتي البذار  0.365و 1.365بلغ  5م\. كان أعلى تأثير غير مباشر عن طريق عدد السنابل بالتتابع

   0.981-الثانية والثالثة . كان أعلى تأثير غير مباشر سالبا عن طريق وزن الحبة  
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 تأثير وزن الحبة في حاصل الحبوب

بالتتابع كما يظهر بان  0.326و 0.789و 0.337كانت التأثيرات المباشرة لهذه الصفة موجبة  
 0.339-و 1.171-و 0.221-مجموع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة كان سالبا عند كميات البذار الثالث 

 51و51و36و32و7و 6حصل . 5م\عن طريق عدد السنابل -1.26بالتتابع وبلغ أعلى تأثير غير مباشر سالب
على نتائج مماثلة اذ الحظوا ان جميع مكونات الحاصل كان لها تأثيرات مباشرة موجبة في حاصل الحبوب 

 ايجابا تجاه حاصل الحبوب . يسهم وذكروا عند بقاء المكونات األخرى ثابتة فان المكون المتبقي للحاصل سوف
يتضح من ذلك ان صفة عدد السنابل اظهرت أعلى التاثيرات المباشرة الموجبة في حاصل الحبوب عند كميات 

غير المباشرة السالبه عن طريق وزن الحبة  التأثيراتإلى سنبلة وهذا يعود \البذار الثالث تلتها صفة عدد الحبوب 
 ابل سيرافقه انخفاض في وزن الحبة زيادة عدد السن أنإلى مما يشير 

 قيم معامل المسار للصفات المدروسة 7جدول    

 D1 D2 D3 التأثيرات للصفات المدروسة

 0.159 0.003 0.179- التأثير المباشر للمساحة الورقية
 0.698- 0.8778- 1.101 2-.مالتأثير غير المباشر لعدد السنابل
 0.650- 0.628- 0.447- السنبلةالتأثير غير المباشر لعدد حبوب 

 0.121 0.689 0.228 حبه 0111التأثير غير المباشر لوزن 
 1.069- 0.813- 0.7027 مجموع التاثيرات الكلية للمساحة الورقية

 0.776 1.273 1.339 2-لعدد السنابل .مالتأثير المباشر 
 0.143- 0.002- 0.1476- التأثير غير المباشر للمساحة الورقية

 0.357 0.606 0.207- التأثير غير المباشر لعدد حبوب السنبلة
 0.026- 0.782- 0.0027- حبه 0111التأثير غير المباشر لوزن 

 0.965 1.096 0.982 2-مجموع التأثيرات الكلية لعدد السنابل.م
 0.759 0.565 0.487 لعدد حبوب السنبلة التأثير المباشر 

 0.136- 0.003- 0.165 الورقيةالتأثير غير المباشر للمساحة 
 0.365 1.365 0.568- 2التأثير غير المباشر لعدد السنابل.م

 0.285- 0.981- 0.295- حبه 0111التأثير غير المباشر لوزن 
 0.704 0.947 0.2113- مجموع التأثيرات الكلية لعدد حبوب السنبلة

 0.326 0.789 0.337 حبه 0111لوزن التأثير المباشر 
 0.059 0.003 0.1215- التأثير غير المباشر للمساحة الورقية
 0.062- 1.261- 0.0108- 2التأثير غير المباشر لعدد السنابل.م

 0.663- 0.702- 0.426- عدد حبوب السنبلةالتأثير غير المباشر ل
 0.3395- 1.171- 0.2213- حبة 0111مجموع التأثيرات الكلية لوزن 
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