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التباینات واالرتباطات الوراثیة والمظهریة وتحلیل المسار لحاصل حبوب ومكوناته في الذرة

  البیضاء تحت تأثیر موقع الزراعة

  

  الدین عبد المجید الجبوريعالء

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة–قسم المحاصیل الحقلیة

  

  الخالصة

ضــاء فــي اربعــة مواقــع هــي بغــداد والدیوانیــة مــن الــذرة البیتركیبــا وراثیــاً بــذور خمســة عشــرة تمــت زراعــة 

وبثالث مكررات بهدف تحدیـد الصـفات االكثـر تـأثیرًا RCBDبأستخدام تصمیم 2005والبصرة وكركوك في عام 

قدرت التباینات الوراثیـة والمظهریـة انتخابیة لتحسین حاصل الذرة البیضاء، في الحاصل والتي یمكن اعتبارها ادلة 

واســتخدم تحلیــل معامــل المســار الواســع، ماالرتبــاط الوراثیــة والمظهریــة ونســبة التوریــث بــالمفهو والبیئیــة ومعــامالت 

  .لتجزئة معامل االرتباط الوراثي الى تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة للصفات المدروسة

كمــا . اظهــرت النتــائج بــأن قــیم التباینــات ونســبة التوریــث اختلفــت بــین الصــفات بــاختالف موقــع الزراعــة

، 0.938(الـــرأس حبـــوب موجبـــًا عـــالي المعنویـــة مـــع عـــدد ومظهریـــااً هـــر حاصـــل حبـــوب النبـــات ارتباطـــًا وراثیـــاظ

موقــــع البصـــــرة و فـــــي ) 0.662، 0.666(موقـــــع الدیوانیــــة فــــي ) 0.928، 0.959(موقــــع بغـــــداد و فــــي)0.927

  .موقع كركوكفي)0.903، 0.921(

رأس تـأثیرًا مباشـرًا وراثیـًا عالیـًا فـي حاصـل حبـوب اظهرت نتائج تحلیل معامل المسـار ان لعـدد حبـوب الـ

وتـأثیرات موقـع كركـوك)0.75(موقـع البصـرة و)0.77(موقع الدیوانیـة و) 1.40(وموقع بغداد) 1.24(النبات 

فــي بــرامج التربیــة لالنتخــاب يدلیل انتخــابكــعلیــه یمكــن اســتخدام هــذه الصــفة . غیــر مباشــرة فــي الصــفات االخــر

  .بوب الذرة البیضاء في جمیع المناطق التي زرعت بها في العراقوتحسین حاصل ح

  

Genotypic and phenotypic Variances and Correlations and Path 
Coefficient Analysis in Sorghum as Affected by Planting Location

  

A. A. M. Al-Jbouri
Crop Science Dep.– College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
Fifteen genotype of Sorghum were planted in four locations Baghdad, 

Diwaniya, Basrah and Kirkuk in summer season of 2005 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 and 
grain sorghum.

Genotypic phenotypic variance and, broad sense heritability percentage,
genotypic and phenotypic correlation coefficients among yield of grain and other 
characters were estimated. Path coefficient analysis carried out to partition the 
genotypic, correlation coefficient to the direct and indirect effects for characters 
studied.
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The results showed that genotypic variances and heritability were varied for 
all characters studied with difference of planting location and grain sorghum yield 
appeared large values at four locations.

It show that grain yield/ plant genetic and phenotypic positive and significant 
correlation with grain number/head (0.938, 0.927) at Baghdad location. and (0.959, 
0.928) at Diwaniya, (0.666, 0.662) at Basrah and (0.921, 0.903) at Kirkuk location.

The results of path coefficient analysis showed that the number of grains/ head 
direct genetic effects at grain yield/ plant 1.24 at Baghdad location, (1.40) at 
Diwaniya, (0.771) at Basrah and (0.754) at Kirkuk and indirect effects through it for 
other characters. Thus it can be used this character as a selection index of plant 
breeding programs for selection and improve grain yield of sorghum of all location 
under study in Iraq.

  

  المقدمة

وحدة المساحة المزروعة في الـذرة البیضـاء وذلـك لقلـة تـوفر إنتاجیةالعراق من انخفاض نظرا لما یعانیه 

اصــناف االصــناف عالیــة االنتاجیــة، ونظــرًا للحاجــة الماســة لهــا ولغــرض النهــوض بــالواقع الحــالي یتوجــب اســتنباط 

ئمة للظروف البیئیة المحلیة لسد االحتیاجات المتزایدة لهذا المحصول، وضع من الذرة البیضاء عالیة االنتاج ومال

تربیــة یعتمــد علــى تحدیــد ادلــة انتخــاب تعتمــد علــى الصــفات الفســلجیة والمورفولوجیــة التــي تســاهم بصــورة برنــامج 

یــر مــن التــي تعــد مــن الصــفات الكمیــة المعقــدة النهــا محكومــة بعــدد كبحبــوب المباشــرة وغیــر مباشــرة فــي حاصــل 

والتي ربما تظهر لنـا الجینات وهي بالتالي تتأثر تأثیرًا كبیرًا بالبیئة والمرتبطة مظهریًا ووراثیًا مع الصفات االخرى، 

اهمیـــة بعـــض الصـــفات كـــدالئل لواحـــدة او اكثـــر مـــن الصـــفات المهمـــة االساســـیة التـــي یمكـــن االعتمـــاد علیهـــا فـــي 

  .االنتخاب مستقبالً 

المهمة فـي الـذرة البیضـاء مـن قبـل بین الحاصل ومكوناته الرئیسیة والثانویة عالقات االرتباطلقد درست 

وحصـــلوا علـــى عالقـــات موجبـــة ومعنویـــة مـــابین الحاصـــل وغالبیـــة الصـــفات ) 4، 3، 2، 1(العدیـــد مـــن البـــاحثین 

شــر وغیــر االرتباطیــة التحــدد نســبة ماتســاهم بــه كــل صــفة فــي التــاثیر المباوبمــا ان العالقــات . االخــرى المكونــة لــه

یلجأ مربي النبات المباشر اضافة الى التأثیرات المشتركة للصفات االخرى لحاصل الذرة البیضاء، ولهذه االسباب 

وطورهـا ) Wright)5عادة الى اتبـاع طـرق احصـائیة عدیـدة منهـا تحلیـل المسـار والـذي وضـعت اسسـه مـن قبـل 

Li)6 ( واســــتخدمهاSingh وChaudhary)7 (تحالیـــــل االحصــــائیة الوراثیــــة المهمــــة التـــــي الــــذي یعــــد مــــن ال

ات النه یعطي معلومات اضافیة عن التـي یعطیهـا االرتبـاط، فهـو یسـتخدم في مجال تربیة النبیستخدمها الباحثون

بین المتغیر التابع والمستقل من خالل نظام مسارات ویجزأ معامل االرتباط مابین سببیةفي تنظیم وایجاد عالقات 

مكوناتـه وصــفات اخـرى مهمــة الـى تـأثیرات مباشــرة وغیـر مباشــرة للعامـل المســتقل علـى العامــل الحاصـل وكـل مــن 

ساهم به كـل صـفة فـي حاصـل الـذرة البیضـاء لغـرض تمن وجود االرتباطات بینها لتحدید نسبة ماالتابع بعد التأكد 

  .تحدید الصفات االكثر تأثیراً 

بــالمعنى الواســع الوراثیــة والمظهریــة ونســبة التوریــثتقــدیر التباینــات واالرتباطــاتىیهــدف هــذا البحــث الــ

الــى تــاثیرات مباشــرة وغیــر مباشــرة وتحدیــد نســبة لتجزئــة معامــل االرتبــاط الــوراثي واســتخدام تحلیــل معامــل المســار 

للصـفات المدروسـة فـي حاصـل الحبـوب لنبـات ماتساهم به كل صـفة فـي تأثیراتهـا اضـافة الـى التـأثیرات المشـتركة 

انتخابیة یهتدي بها مربـي النبـات بیضاء لغرض تحدید الصفات االكثر تأثیرًا في حاصل النبات وعدها ادلة الذرة ال

  .ریق االنتخاب في االجیال الالحقةنباتات الذرة البیضاء عن طبالعند تحسین حاصل الحبوب 
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  المواد وطرائق العمل

13علـىتم الحصولSorghum bicolorمن الذرة البیضاء تركیبا وراثیا15استخدم في هذا البحث 

بـذور زرعـت ) 1(وصنفین محلیین للمقارنـه همـا أنقـاذ ورابـح كمـا مبـین فـي جـدولة تكساس عمن جامتركیبا وراثیا

، بأســتخدام تصــمیم 2005فــي نهایــة تمــوز مواقــع هــي بغــداد، دیوانیــة، بصــرة وكركــوكأربعــةفــي التراكیــب الوراثیــة

والمسـافة م 6وبثالث مكررات، احتوت الوحدة التجریبیة ثالثة مروز بطول ) RCBD(القطاعات الكاملة المعشاة 

ألف133نباتیه مقدارها سم وبكثافة2م وعمق زراعة مایقارب 0.10م وبین جورة واخرى 0.75بین مرز واخر 

320دل وبمعـP2O5% 48عملیات خدمة التربة اضیف سماد الداب الذي یحتـوي إكمالبعد ). 8(هكتار /نبات

ســماد الیوریــا قبــل الزراعــة، ثــم اضــیف K2O% 50هكتــار وســماد كبریتــات البوتاســیوم الــذي یحتــوي علــى /كغــم

هكتــار علــى دفعتــین االولــى اثنــاء الزراعــة والثانیــة فــي مرحــة التزهیــر/كغــم200بمعــدل N% 46الحــاوي علــى 

)9.(  

ص ضـد مـرض تفحـم السـاق وبمعـدل المتخصـCruiserو Thiramتم معاملة البذور بالمبید الفطري 

أوراق، سـقیت 4-3كغـم بمرحلـة /4بمبیـد الـدیازینون المحبـب بمعـدل النباتـاتوكوفحـتبذور،/ملم لكل كغم10

أرض التجربــه وعشــبت كلمــا دعــت الحاجــه وتــم تغلیــف الــرؤوس بعــد التزهیــر قبــل تكــوین الحبــوب لتجنــب أضــرار 

  .ةق العمل للمواقع االربعالطیور وتم توحید جمیع المتطلبات في طرائ

  

  راثیة واالصناف الداخلة في البحثالتراكیب الو ) 1(جدول

  التسلسل  اسم الصنف  التسلسل  اسم الصنف

KS 3109  NK 88311  
NK 881710  KS 7352  
NK 882811  K 73-J63  
NK 883812  NK 76554  
NK 882913  NK 76335  

  NK 76736  14)انقاذ(محلي 

  NK 66417  15)رابح(يمحل

    NK 54188  

  

وارتفـاع تزهیـر % 50دراسـة عـدد االیـام مـن الزراعـة وحتـى ة لعلى عشرة نباتات محروسالبیانات اخذت 

  .حبة وعدد حبوب الرأس وحاصل النبات الواحد500النبات وطول الرأس ووزن 

جــاد تقــدیرات التبــاین الــوراثي لكــل موقــع الیاجــري تحلیــل التبــاین والتبــاین المشــترك بــین ازواج الصــفات 

)g2 ( والمظهــري)p2 ( والــوراثي المشــترك)21gg ( والمظهــري المشــترك)21 pp ( بهــدف حســاب نســـبة

الــذي وحســب المعــادالت االتیــة) rpij(یــة والمظهر ) rgij(واالرتباطــات الوراثیــة ) h2bs(التوریــث بــالمفهوم الواســع 

  :)7(بینها

  

  

б2p = б2g + б2e    
Msv - Mse

б2g =
r
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бpipi
rpij =

бgigi
rgij =× 100

б2g
h2bs =

бpiбpiбgiбgiб2p
  

اشـــر مبوالغیـــرلمعرفـــة التـــأثیر المباشـــر ) Wrigtl)5الذي وضـــع اسســـه اســـتخدم تحلیـــل معامـــل المســـار 

مكونــات المباشــرة وغیــر للصــفات المدروســة علــى حاصــل حبــوب النبــات مــن خــالل تجزئــة االرتبــاط الــوراثي الــى

وأختبــر النمــوذج الــذي ) 7(Chaudharyو Singhواســتخدمها ) 10(Liطورهــا التــيبالطریقــة) 10(المباشــرة 

  ).1(یتضمن خمسة متغیرات مستقلة كما موضح بالشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )YوX5وX4وX3وX2وX1(العالقة المساریة بین المتغیرات ) 1(شكل رقم 

X1 = 50عدد االیام للتزهیر%    X2 =ارتفاع النبات  

X3 =طول الرأس        X4 = حبة500وزن  

X5 =عدد الحبوب بالرأس      Y =معدل حاصل النبات  

R =العوامل المتبقیة  

بأســتعمال ) PxY(جــة یمثــل معامــل المســار مــن المســبب الــى المســتجیب حســب معامــل المســار مت     

1-[R]ومتجة التأثیرات المباشرة= )P(حیث ان .1[rij]-[R]=[P]من المعادلة االتیةباطاتمصفوفات االرت

قــیم معــامالت = [rij]معكــوس المصــفوفة لمعــامالت االرتبــاط الــوراثي بــین جمیــع ازواج الصــفات المدورســة و = 

  ).11واخرونWilliams(األخرى االرتباط بین حاصل الحبوب والصفات 

  

rx1y=Px1y + Pxiyr12 +…….+ Px5yr15
rx2y=Px1yr12 + Px2y + Px3yr23 +…..+ Px5yr25

rx5y=Px1yr15 + Px2yr25 + Px3yr36 +…..+ Px5y
rRy=Pry=(1-∑Pxiy rxiy)0.5

  

  

  :ي مصفوفة على النحو االتيثم توضع المعادالت اعاله ف

  

  r x1y r x 1x 1   r x 1x 2   r x 1x 5 P x1y
r x2y r x 2x 1   r x 2x 2   r x 2x 5 P x2y
. . .
. . .
. . .
. . .
r x5y r x 5x 1   r x 5x 2   r x 5x 5 P x5y

Y

R

P1Y

P2Y

P5Y

P4Y

P5Y

X1

X2

X3

X4

X5

r12

r23

r34

r45
r35

r24

r13
r14

r25

r15
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  :تحسب معكوسة المصفوفةPولحساب قیم معامل المسار في المصفوفة 

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

  التباین الوراثي والمظهري
  

والـذي یوضـح تقـدیر التبـاین الـوراثي والمظهـري ونسـبة التوریـث ) 2(النتائج المبینة في جـدول یتضح من 

اختلفــت مكونــات التبــاین ، حیــث والمظهــريالبیئــيتــأثیرات واضــحة لمواقــع الزراعــة فــي التبــاین الــوراثيان هنالــك

قــیم التبــاین الــوراثي اكبــر مــن قــیم التبــاین البیئــي فــي كانــت و بــأختالف مواقــع الزراعــة، فات المدروســة لمعظــم الصــ

حبــوب الــراس وحاصــل وقــع بغــداد وعــدد تفــاع النبــات فــي مولجمیــع المواقــع باســتثناء صــفة ار الصــفات المدروســة 

  ).13و12(ن هذه النتائج مع باحثین اخریتتفقالنبات الواحد في موقع كركوك ، و 

) 500(فقـد اختلفـت ایضـًا حسـب المواقـع فكانـت اقـل القـیم فـي وزن ) 2جـدول(قیم التباین المظهري اما 

وقـد ضافة الـى صـفة طـول الـرأس فـي البصـره ،أحبة واكثر القیم في عدد حبوب الراس في جمیع المواقع االربعة

تباینــت قــیم نســبة التوریــث بــالمعنى الواســع بــین الصــفات بــاختالف موقــع الزراعــة، حیــث تراوحــت هــذه القــیم بــین 

صــفة فــي كــل مــن صــفة التزهیــر فــي موقــع البصــرة % 99حبــة فــي موقــع كركــوك و 500فــي صــفة وزن % 38

والبصـرة، ان ارتفـاع هـذه القـیم فـي بعـض الصـفات المدروسـة لمحصـول ارتفاع النبـات فـي كـل مـن موقـع الدیوانیـة

  .)12،13، 2(الذرة البیضاء یعطي الفرصة لتحسین االنتاجیة بواسطة االنتخاب المباشر وهذا ما اكده الباحثین

  

  

ة لذر تقدیر التباین الوراثي والمظهري ونسبة التوریث بالمعنى الواسع للصفات المدروسة في ا) 2(جدول 

  البیضاء وتحت مواقع الدراسة

  موقع الزراعة  الصفات المدورسة
نسبة التوریث   التباین

  المظهري  البیئي  الوراثي  بالمعنى الواسع

  63  35.3  13.2  22.2  بغداد   %50تزهیر 

= ×

= ×

P x1y 1   r x 1x 2   r x 1x 5 R x1y
P x2y r x 2x 1   1   r x 2x 5 R x2y
. . .
. . .
. . .
. . .
P x5y r x 5x 1   r x 5x 2 …. R x5y

P R-1 r



171

  98  28.8  0.702  28.1  دیوانیة 

  99  40.7  0.245  40.5  بصرة 

  92  12.5  1.02  11.5  كركوك 

  ارتفاع النبات

  )سم(

  42  182.0  106.1  75.8  بغداد 

  99  232.4  0.506  231.9  دیوانیة 

  99  333.0  4.3  328.8  بصرة 

  98  334.8  7.0  227.7  كركوك 

  طول الرأس

  )سم(

  91  10.7  0.930  9.7  بغداد 

  98  16.3  0.290  16.0  دیوانیة 

  82  6.0  1.1  4.9  بصرة 

  85  12.9  2.0  10.9  كركوك 

  حبة500وزن 

  )غم(

  60  5.1  2.02  3.0  بغداد 

  59  4.5  1.83  2.7  دیوانیة 

  95  8.2  0.405  7.8  بصرة 

  38  2.4  1.5  0.913  كركوك 

  عدد حبوب الرأس

  64  510942.4  182965.1  327977.4  بغداد 

  79  113679.9  23916.2  89763.8  دیوانیة 

  91  103127.1  9661.5  93465.7  بصرة 

  47  233991.0  125134.9  108856.1  كركوك 

حاصل النبات 

  الواحد

  )غم(

  58  330.4  137.9  192.5  بغداد 

  65  76.0  26.6  49.4  دیوانیة 

  97  200.6  6.8  193.7  بصرة 

  44  219.6  122.9  96.7  كركوك 

  

) 2جدول (وسة باختالف مواقع الزراعةقیم نسبة التوریث بالمعنى الواسع بین الصفات المدر وقد تباینت 

بـین تراوحـتو فـي موقـع بغـداد،الـرأس لصـفة طـول % 91فـي صـفة ارتفـاع النبـات و % 42قیمها بین تراوحت أذ 

% 82لصــفة ارتفــاع النبــات فــي موقــع الدیوانیــة، وتراوحــت قیمهــا بــین % 99حبــة و 500فــي صــفة وزن % 59

بة التوریــث لصــفة التزهیــر وارتفــاع النبــات فــي موقــع البصــرة، وكــذلك تراوحــت قــیم نســ% 99و لصــفة طــول الــراس

لصــفة ارتفــاع النبــات لموقــع كركــوك  وهــذه النتــائج تتفــق مــع مــا% 98حبــة و 500فــي صــفة وزن % 38مــابین 

درس نسـبة التوریـث لمجموعـة مـن التراكیـب الوراثیـة مـن الـذرة البیضـاء حیـث وجـد عنـدما)14(توصل الیه عزیـز 

هیـر ولصـفة ارتفـاع النبـات وكـذلك لصـفة معـدل تز % 50الـى مـن الزراعـهارتفاع نسبة التوریـث لصـفة عـدد االیـام

وان ارتفاع قیم نسبة التوریث لبعض الصفات المدروسة لنبات الذرة البیضـاء وعنـد بعـض المواقـع . حبة500وزن

هذه الدراسة یعطي الفرصة لتحسین هـذه الصـفات والتـي تحسـن االنتـاج لهـذا المحصـول بواسـطة فیهاالذي طبقت

  ).13، 2،3،11، 1(ه النتیجة اكدها الباحثین في االنتخاب المباشر، وهذ

  االرتباطات الوراثیة والمظهریة
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ة، الزراعــمعــامالت االرتبــاط الــوراثي والمظهــري بــین الصــفات المدروســة فــي مواقــع ) 3(یوضــح جــدول 

، 0.959، 0.938بلغـــت قیمهـــا رتبـــاط الـــوراثي فـــي مواقـــع الزراعـــة ویالحـــظ فیـــه االخـــتالف بـــین القـــیم لمعامـــل اال

ارتباطــًا وراثیــًا موجــب اظهــر حاصــل الحبــوب . بالتتــابع فــي بغــداد، الدیوانیــة، البصــرة وكروكــوك0.921و0.661

عــدد ومــع،)Refay)4و Saadallaمــع ماتوصــل الیــه  هــذاتفــقنویــة مــع التزهیــر وارتفــاع النبــات یعــالي المع

ومـع ) Ebrahim)2ق مـع ماتوصـل الیـه حبة في موقع البصرة وتتفـ500وزن وفي موقع كركوكحبوب الرأس 

فـي حــین ، )1(فـي موقـع بغـداد والدیوانیـة والبصـرة التتفـق هـذه النتیجـة مـع ماتوصـل الیـه جـواد الـرأسعـدد حبـوب

حبـــة فـــي موقـــع بغـــداد والدیوانیـــة وهـــذه النتیجـــة 500عالي المعنویـــة مـــع وزن ســـالباالحاصـــل ارتباطـــًا وراثیـــًا ارتـــبط 

ل ارتباطًا وراثیًا سالبًا معنویًا مع طـول الـرأس فـي موقـع كركـوك ، وأرتبط الحاص)1(جواد وصل الیه التتفق مع مات

  ).Refay)4وSaadallaوهذه النتیجة التتفق مع نتائج 

أس فقــد ارتــبط ارتباطــًا وراثیــًا موجــب عــالي المعنویــة مــع التزهیــر وارتفــاع النبــات فــي ر عــدد حبــوب الــامــا 

الـرأس حبة في بغداد والدیوانیة، ومع طول 500وراثیًا سالبًا عالي المعنویة مع وزن اً موقع كركوك، وارتبط ارتباط

مـا توصـل سالبًا معنویـًا مـع التزهیـر بالدیوانیـة، التتفـق هـذه النتیجـة مـع في موقع كركوك، كما ارتبط ارتباطًا وراثیًا 

  ).1(جوادالیه

فـــي المعنویـــة مـــع التزهیـــر وارتفـــاع النبـــاتحبـــة ارتباطـــًا وراثیـــًا موجبـــًا عـــالي 500ارتبطـــت صـــفة وزن 

، كـــذلك ارتبطـــت هـــذه الصـــفة ارتباطـــًا وراثیـــًا موجبـــًا عـــالي ) 4(، وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع ماتوصـــل الیـــه الدیوانیـــه

  .المعنویة مع طول الرأس في نفس الموقع السابق

ومعنویــًا فــي ةعــالي المعنویــة مــع التزهیــر فــي البصــر وراثــي موجــبرأس ارتبــاطارتبطــت صــفة طــول الــ

عـالي المعنویـة مـع التزهیـر فـي موقـع بغـداد، البصـرة وكركـوك ارتفاع النبات ارتباطًا وراثیـًا موجبـًا وأرتبط. الدیوانیة

  .0.328بینما ارتبط ارتباطًا وراثیًا موجبًا معنویًا معها في موقع الدیوانیة بلغت 

مظهریًا موجبًا عـالي المعنویـة مـع ارتفـاع ان حاصل الحبوب ارتبط ارتباطًا ) 3(یالحظ ایضًا من جدول 

Ebrahimحبـة فـي موقـع البصـرة وتتفـق هـذه النتیجـة مـع ماتوصـل الیـه 500النبات في موقع كركوك ومـع وزن 

)2 (Rajeuski وآخرون)3.(  

رتــبط الحاصــل ارتباطــًا مظهریــًا موجبــًا عــالي المعنویــة مــع عــدد حبــوب الــرأس فــي جمیــع مواقــع اكــذلك 

، تتفـق بالتتابع فـي بغـداد، دیوانیـة، البصـرة وكركـوك0.903, 0.662, 0.928, 0.927بلغت قیمها تي الزراعه وال

وأخــرون Mamanو )15(Saeedو Francisو )Refay)4و  Sadallaهــذه النتیجــة مــع ماتوصــل الیهــا

مـــع طـــول الـــرأس فـــي موقـــع ســـالبًا معنویـــًا و ، وارتـــبط الحاصـــل ارتباطـــًا مظهریـــًا موجبـــًا معنویـــًا مـــع التزهیـــر )16(

  .كركوك

عـالي المعنویـة مـع التزهیـر وارتفـاع النبـات فـي اموجبـاارتبطت صـفة عـدد حبـوب الـراس ارتباطـًا مظهریـ

حبـــة فـــي بغـــداد والدیوانیـــة، 500مـــا ارتبطـــت ارتباطـــًا مظهریـــًا ســـالبًا وعـــالي المعنویـــة مـــع وزن موقـــع كركـــوك بین

  .وارتبطت ارتباطًا مظهریًا سالبًا معنویًا مع التزهیر في الدیوانیة ومع طول الرأس في كركوك

ات المدروسة من معامالت االرتباط الوراثیة فوق القطریة والمظهریة تحت القطریة بین ازواج الصف) 3(جدول 

  البیضاء عند اربعة مواقع زراعیةالذرة

الصفات 

  المدورسة

موقع 

  الزراعة

حاصل النبات 

  )غم(الواحد 

عدد حبوب 

  الراس

500وزن 

  )غم(حبة 

طول الراس 

  ) سم(

ارتفاع النبات 

  )سم(

تزهیر 

50%  

    0.830**  -0.146  -0.095  0.193  0.259  بغداد   %50تزهیر 
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    0.328*  0.363*  0.665**  -0.381*  -0.179  دیوانیة 

    0.541**  0.441**  -0.166  0.019  -0.140  بصرة 

    0.777**  0.275  -0.183  0.663**  0.588**  كركوك 

  ارتفاع النبات

  )سم(

  0.423**    -0.417  0.106  0.044  0.133  بغداد 

  0.326*    0.272  0.452**  -0.162  -0.008  دیوانیة 

  0.534**    0.090  -0.194  0.190  -0.016  بصرة 

  0.725**    0.265  -0.052  0.656**  0.666**  كركوك 

  طول الرأس

  )سم(

  -0.093  - 0.304*    0.150  -0.096  -0.047  بغداد 

  0.351*  0.268    0.505**  -0.116  -0.013  دیوانیة 

  0.401**  0.075    -0.208  -0.018  0.168  بصرة 

  0.245  0.245    0.093  -0.402**  - 0.373*  كركوك 

500وزن 

  حبة

  )غم(

  -0.098  0.059  0.076    -0.685**  -0.397**  بغداد 

  0.502**  0.348*  0.386**    -0.814**  -0.640**  دیوانیة 

  -0.162  -0.191  -0.172    -0.140  0.638**  بصرة 

  -0.131  0.002  0.080    -0.172  0.217  كركوك 

عدد حبوب 

  الرأس

  0.064  0.135  -0.083  -0.489**    0.938**  بغداد 

  - 0.326*  -0.142  -0.104  -0.544**    0.959**  دیوانیة 

  0.011  0.183  -0.053  -0.170    0.666**  بصرة 

  0.432**  0.420**  - 0.348*  -0.238    0.921**  كركوك 

حاصل النبات 

  الواحد

  )غم(

  0.066  0.215  -0.050  -0.165  0.927**    بغداد 

  -0.136  -0.004  -0.016  0.229  0.928**    دیوانیة 

  -0.143  -0.015  0.166  0.618**  0.662**    بصرة 

  0.365*  0.430**  - 0.322*  0.193  0.903**    كركوك 

r      = 0.304%=5عند مستوى  

    r         = 0.393%= 1عند مستوى  

  

ي حبــة فقــد ارتــبط ارتباطــًا مظهریــًا موجبــًا عــالي المعنویــة مــع التزهیــر ومــع طــول الــرأس فــ500امــا وزن 

و) 1(جــواد موقــع الدیوانیــة ومعنویــًا مــع ارتفــاع النبــات فــي موقــع الدیوانیــة وتتفــق هــذه النتیجــة مــع ماتوصــل الیــه

Ebrahim 2(واخرون.(  

ع التزهیــر فـي موقــع البصـرة ومعنویــاصـفة طــول الـرأس ارتبطــا مظهریـًا موجبــًا عـالي المعنویــة مـاظهـرت 

امــا . طــًا مظهریــًا سـالبًا ومعنــوي مــع ارتفــاع النبـات فــي موقــع الدیوانیــةمعهـا فــي موقــع الدیوانیــة، بینمـا اظهــرت ارتبا

المعنویة مع التزهیر في بغداد والبصرة و كركوك ومعنویـًا معهـا فـي فقد اظهر ارتباطًا مظهریًا عاليارتفاع النبات

  .موقع الدیوانیة

للصـفة المـؤثرة زیـادة فـي كانت معنویة فأنه یضـمن االنتخـابمهما ان االرتباط الموجب بین اي صفتین 

تبــاط ر امــا اال. الصــفة المســتجیبة ممــا یشــجع ادخالهــا فــي بــرامج االنتخــاب خاصــة تلــك المســتقرة فــي اتجــاه عالقتهــا

  ).1،2،4(السالب فانه یؤدي الى نقصان في الصفة المستجیبة وعلیه یجب ابعادها من برامج االنتخاب 
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  تحلیل معامل المسار

لوراثیة بین حاصل الحبوب والصفات االخرى بالتفصیل عن طریق تحلیل معامل درست طبیعة العالقة ا

المسار الذي یعد من التحالیل االحصائیة الوراثیة المهمة التي یسـتخدمها البـاحثون فـي مجـال تربـة النبـات لغـرض 

اشــرة وذلــك تجزئــة معامــل االرتبــاط الــوراثي بــین حاصــل الحبــوب والصــفات االخــرى الــى تــأثیرات مباشــرة وغیــر مب

لمعرفـــة المســـاهمة الفردیـــة لمختلـــف الصـــفات فـــي الحاصـــل لغـــرض تحدیـــد الصـــفات االكثـــر تـــأثیرًا ووصـــفها ادلـــة 

تعــد مــن الصــفات المعقــدة النهــا تعتمــد علــى عــدد كبیــر مــن الصــفات والتــيانتخابیــة فــي تحســین حاصــل الحبــوب

  ).17(األخرى 

ى معامـل االرتبـاط الـوراثي عنـد كـل موقـع مـن نتائج تحلیل معامل المسار علـى مسـتو ) 4(یوضح جدول 

وراثـي مـن التزهیـر اظهـرت اعلـى تـأثیر مباشـر% 50ان عـدد االیـام مـن الزراعـة لغایـة ، مواقع الدراسـة علـى حـدة

في موقع بغداد عند مقارنتها بالمواقع االخرى التي لها تـأثیرات مباشـرة ) 0.152(موجب في حاصل حبوب النبات 

اعلــى تــأثیر غیــر مباشــرة موجبــة فــي الحاصــل مــن خــالل عــدد حبــوب الــراس كمــا اظهــرت صــغیرة غیــر معنویــة،

فـــي موقـــع الدیوانیـــة وتتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع ) 0.359(حبـــة 500ومـــن خـــالل وزن فـــي موقـــع كركـــوك ) 0.501(

خـرى ، امـا بقیـة التـأثیرات غیـر المباشـرة لهـذه الصـفة فـي الحاصـل مـن خـالل الصـفات اال)1(ماتوصل الیها جواد 

وعبر المواقع كانت موجبة او سالبة قلیله وغیر مهمة في تأثیرها، واختلفـت بـاختالف الموقـع باسـتثناء عـدد حبـوب 

كــان مجمــوع التــأثیر الكلــي لهــا فــي حاصــل .-0.533الــراس، وفــي موقــع الدیوانیــة كانــت ســالبة ومتوســطة بلغــت 

ان مجمــوع التــأثیر الكلــي لهــا فــي حاصــل ، بینمــا كــ0.588حبــوب النبــات موجــب ومتوســط فــي موقــع كركــوك بلــغ

  .حبوب النبات في المواقع االخرى موجبًا في بغداد وسالبًا قلیًال في الدیوانیة والبصرة

فـي موقـع سـالبًا وقلـیًال فـي حاصـل حبـوب النبـات الواحـدوراثیـاامباشـر اما ارتفاع النبـات قـد اظهـر تـأثیراً 

فـي الحاصــل مــن كمـا أظهــر تــاثیرات غیـر مباشــره ي البصـرة وكركــوكقلــیًال غیـر مهمــة فــبغـداد والدیوانیــة وموجـب

في موقع كركوك في حین كانت بقیة التأثیرات غیر المباشرة لهـذه الصـفة 0.495بلغت خالل حبوب الراس حیث 

في حاصل حبوب النبات الواحد من خالل الصفات االخرى وعبـر المواقـع موجبـة او سـالبة قلیلـة وغیـر مهمـة فـي 

لهـذه الصـفة تـأثیر علـى مـن ان ) 1(بـاختالف الموقـع، تتفـق هـذه النتیجـة مـع ماتوصـل الیـه جـواد تواختلفتأثیرها

ي لهــا فــي حاصــل حبــوب النبــات موجبــًا وعالیــًا فــي موقــع كركــوك حیــث كــان مجمــوع التــأثیر الكلــ.  النبــاتحاصــل

  .غیر مهم في المواقع االخرى، بینما كان مجموع التأثیر الكلي لها في الحاصل موجب وسالب و 0.666بلغت 

الوراثیة فـي حاصـل الحبـوب سـالبة وقلیلـة فـي بغـداد اما بالنسبة لطول الرأس فقد كانت تأثیراتها المباشرة 

الحاصل من خـالل الصـفات في البصرة، اما التأثیر غیر المباشر فيهوالدیوانیة وكركوك وموجبة قلیلة غیر مهم

كـان مجمـوع التـأثیر . بة قلیلة غیر مهمة في تأثیرها واختلفت باختالف المواقـعر المواقع موجبة او سالاالخرى وعب

موقـع فـي لها في حاصـل حبـوب النبـات سـالبًا قلـیًال وغیـر مهـم فـي بغـداد والدیوانیـة والبصـرة وسـالبًا متوسـط الكلي 

  .-0.373كركوك بلغ 

  

فات لمسار بین حاصل النبات الواحد والصتقدیرات التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتحلیل ا) 4(جدول رقم 

  االخرى تحت تأثیر اربع مواقع

L4كركوك   L3بصرة   L2دیوانیة L1بغداد   التأثیرات للصفات المدروسة

  0.054  -0.040  0.047  0.152  تزهیر% 50التأثیر المباشر لعدد االیام حتى 

  0.151  0.001  -0.001  -0.091  التأثیر غیر المباشر الرتفاع  النبات
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  0.047  0.008  -0.051  0.004  التأثیر غیر المباشر لطول الراس 

  -0.070  -0.124  0.359  -0.046  حبة500التأثیر غیر المباشر لوزن 

  0.501  0.015  -0.533  0.240  التأثیر غیر المباشر لعدد حبوب الراس

  0.588  -0.140  -0.179  0.259  مجموع التأثیر الكلي

  0.195  0.002  -0.003  -0.109  النباتالتأثیر المباشر الرتفاع 

  0.042  -0.022  0.015  0.127  تزهیر% 50التأثیر غیر المباشر لعدد االیام

  0.195  0.002  -0.038  0.010  التأثیر غیر المباشر لطول الراس 

  -0.020  -0.144  0.244  0.051  حبة500التأثیر غیر المباشر لوزن 

  0.495  0.147  -0.227  0.055  التأثیر غیر المباشر لعدد حبوب الراس

  0.666  -0.016  -0.008  0.133  مجموع التأثیر الكلي

  -0.172  0.018  -0.140  -0.024  التأثیر المباشر لطول الرأس

  0.015  -0.018  0.017  -0.022  تزهیر% 50التأثیر غیر المباشر لعدد االیام 

  0.052  0.001  -0.001  0.046  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات 

  0.036  -0.155  0.273  0.073  حبة500التأثیر غیر المباشر لوزن 

  -0.303  -0.014  -0.162  -0.119  التأثیر غیر المباشر لعدد حبوب الراس

  -0.373  -0.168  -0.013  -0.047  مجموع التأثیر الكلي

  0.383  0.744  0.540  0.484  حبه500التأثیر المباشر لوزن 

  -0.010  0.007  0.031  -0.015  تزهیر% 50یام التأثیر غیر المباشر لعدد اال

  -0.010  -0.001  -0.001  -0.012  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  -0.016  -0.004  -0.071  -0.004  التأثیر غیر المباشر لطول الرأس

  -0.130  -0.108  - 1.14  -0.851  التأثیر غیر المباشر لعدد حبوب الراس

  0.217  0.638  -0.0640  -0.397  مجموع التأثیر الكلي

  0.754  0.771  1.40  1.24  التأثیر المباشر لعدد حبوب الرأس

  0.036  -0.001  -0.018  0.029  تزهیر% 50التأثیر غیر المباشر لعدد االیام 

  0.128  0.001  0.001  -0.005  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات 

  0.069  -0.001  0.016  -0.003  التأثیر غیر المباشر لطول الرأس

  0.066  -0.104  -0.440  -0.331  حبه500التأثیر غیر المباشر لوزن 

  0.921  0.666  0.959  0.938  مجموع التأثیر الكلي

  

تأثیر مباشر وراثي موجب في حاصـل حبـوب النبـات تراوحـتحبة 500من الجدول نفسه تجد ان لوزن 

).1(تتفق هذه النتیجة مـع ماتوصـل الیهـا جـواد في موقع البصرة و 0.744في موقع كركوك و 0.383بین قیمته

ر المواقع فقد كانـت موجبـة او الحاصل من خالل الصفات االخرى وعباما التأثیرات غیر المباشرة الوراثیة لها في

واختلـف بـأختالف المواقـع باسـتثناء عـدد حبـوب الـرأس وفـي موقـع الدیوانیـة فقـد سالبة قلیلة وغیر مهمة في تأثیرها 

كـان مجمـوع التـأثیر الكلـي لهـا فـي حاصـل حبـوب النبـات سـالبًا متوسـطًا فـي بغـداد . -1.14بًا وعالیًا بلـغ كان سال

فـي 0.638ًا ومتوسـطًا بلـغ فـي كركـوك وموجبـ0.217وموجبًا قلـیًال بلـغ ) -0.640(وفي الدیوانیة-0.397وبلغ 
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هــي مــن أهــم الصــفات الــرأسبــوب حالــذي توصــل الــى أن عــدد )18وأخــرون Biswas(البصــرةوالذي یتفــق مــع

  .ه البیضاءر التي تؤثر على حاصل الحبوب في الذ

عــالي فــي اموجبــاایضــًا ان لعــدد حبــوب الــرأس تــأثیرًا مباشــرًا وراثیــ) 4(كــذلك یتضــح مــن الجــدول رقــم 

تفـق في موقـع الدیوانیـة وهـذه النتیجـة الت1.40في موقع كركوك و 0.754بین قیمتهحاصل حبوب النبات تتراوح

مـن خـالل الصـفات اما التأثیرات غیر المباشرة الوراثیة لها في حاصل حبوب النبـات). 1(مع ماتوصل الیه جواد 

تأثیرهـا واختلـف بـأختالف المواقـع باسـتثناء فـي قلیلة وغیر مهمـةاالخرى وعبر المواقع فقد كانت موجبة او سالبة 

فـي -0.440في موقع بغداد و -0.331ة ومتوسطة بلغت غیر المباشرة لها سالبحبة كانت التأثیرات 500وزن 

الدیوانیـة، امـا مجمـوع التـأثیر الكلـي لهــا فـي حاصـل حبـوب النبـات فقـد كــان عالیـًا موجبـًا فـي جمیـع المواقـع تتــراوح 

فــي الدیوانیــه وتتفــق هــذه النتــائج , 0.959غــداد و بوفــي 0.938فــي كركــوك و0.921فــي البصــرة و0.666بــین 

  .18وآخرون Biswasالیهتوصلمع ما

بان لعدد حبوب الراس اعلى تـأثیر وراثـي مباشـر فـي حاصـل النبـات فـي جمیـع المواقـع یتضح مما سبق 

وتزهیـر% 50مـن الزراعـة وحتـى مـن خاللـه فـي عـدد االیـام الـذرة البیضـاء واعلـى تـأثیر غیـر مباشـر بالمزروعة

ي الدیوانیــة وبغــداد وكــذلك حققــت اعلــى مجمــوع كلــي حبــة فــ500وفــي وزن فــي ارتفــاع النبــات فــي موقــع كركــوك 

حبــة مــن 500للتــأثیرات المباشــرة وغیــر المباشــرة فــي حاصــل حبــوب النبــات الواحــد فــي جمیــع المواقــع، تلیهــا وزن 

  .حیث التأثیر المباشر والمجموع الكلي للتأثیرات المباشرة وغیر المباشرة في موقع البصرة

معـــاییر كحبـــة 500وزن عـــدد حبـــوب الـــرأس ومـــاد علـــى الصـــفتین بانـــه یمكـــن االعتتنتج مـــن ذلـــك ســـن

علـى حاصـل حبـوب أثـرتمن أهم الصفات التـيكانت آلنها انتخابیة فعالة لتحسین حاصل حبوب الذرة البیضاء 
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