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  ارالمعالم الوراثیة وتحلیل معامل المسار لحنطة الخبز بتأثیر كمیات البذ

  

  حمدي جاسم حمادي

  األنبارجامعة / كلیة الزراعة-قسم المحاصیل الحقلیة

  

  ةصالخال

و 2005–2004لموسمین اخاللاألنبارفظة نفذت تجربة حقلیة في حقول منطقة الصوفیة التابعة لمحا

مالمعـــالبعــضبترتیــب األلــواح المنشــقة وبـــثالث مكــررات بهــدف دراســة.R.C.B.Dوفــق تصــمیم 2006–2005

, 3أبـو غریـب،99بـاء إ،95إبـاء(ت األلـواح الرئیسـیة للتراكیـب الوراثیـة صصـالوراثیة وتحلیل معامـل المسـار وخ

هــ / كغـم) 100،150،200( ر ات األلواح الثانویـة لكمیـات البـذصصوخ) الرشید ،3تموز،6شام،سالي ,الفتح 

قـــدرت التباینـــات ومعـــامالت االخـــتالف الوراثیـــة والمظهریـــة ونســـبة التوریـــث بـــالمعنى الواســـع لكـــل صـــفة واالرتباطـــات 

زئة معامل االرتباط الوراثي إلـى استخدم تحلیل معامل المسار لتج،المظهریة بین أزواج الصفات المدروسةو الوراثیة 

  .التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة 

ر اختالف كمیـات البـذبـاومعـامالت االخـتالف الوراثیـة والمظهریـة اختلفـت التبایناتقیم أن أظهرت النتائج ب

معامـــل لجمیـــع الصـــفات ولكـــال الموســـمین وكانـــت قـــیمئـــيوكانـــت قـــیم التبـــاین الـــوراثي اكبـــر مـــن قـــیم التبـــاین البی, 

ســنبلة وطــول / عــدد الحبــوب, 2م/االخــتالف المظهــري أعلــى مــن قــیم معامــل االخــتالف الــوراثي فــي عــدد الســنابل 

, 99.9( بلغــت الحاصــل البــایلوجي كانــت أعلــى نســبة توریــث بــالمعنى الواســع فــي صــفة .  الســنبلة لكــال الموســمین 

  .لكال الموسمین ) 99.8

ر ولموسـمي الزراعـة حققـت أعلـى تـأثیر الجمیـع كمیـات البـذل الحصاددلیأوضح تحلیـل معامل المسار أن 

بینمــا أعطــى طــول الســنبلة أعلــى مجمــوع كلــي للتــأثیرات المباشــرة وغیــر المباشــرة فــي حاصــل , مباشــر فــي الحاصــل 

طویر كمعیار انتخابي لتدلیل الحصادنستنتج من الدراسة اعتماد , الحبوب ولجمیع كمیات البذار ولموسمي الزراعة 

  .حاصل الحبوب في حنطة الخبز 

  

Genetic parameters and path analysis in bread wheat as effected by 
seeding rates

H. J. Hamadi
Field crops Dept.- Agric. Coll./ Al-Anbar Univ.

Abstract
A field experiment was conducted at the farm AL Sofia place in Ramadi during 

2004–2005 and 2005–2006, seasons. Arandomized complete block design in a split plot 
design with eight varieties (IPA 95, IPA 99, Abu-Ghraib3, Al-fateh, sale, shaam6, 
Tamoz3, Al-Rashed) as main plots and three sedding rates (100, 150 and 200 kg/ ha) as 
sub plots with three replication. Genotypic, phenotypic variances and coefficient of 
variability, broad sence heritability percentage, genotypic and phenotypic correlation 
coefficient and other characters were estimated. path coefficient analysis carried out to 
partition the genotypic correlation coefficient to the direct and Indirect effects. The 
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results showed that genotypic, phenotypic variances and coefficients of variability were 
varied with seeding rates. Genotypic variances more than Ecological variances for all 
characters in two seasones. 

Phenotypic correlation coefficients was more than genotypic correlation 
coefficient for number of spikes/ m2, number of grain/ spikes and spike length for two 
seasones. The higher values for broad sence heritability appeared in biological grain/ 
spike (99.9, 99.8) for two seasones.

Path analysis revealed that biological grain for all seeding rates and two 
seasones obtained highest direct to grain yield, while length spike had the most positive 
direct and indirect effects. It was cocluded that biological grain could be used as 
selection index for the improvement of grain yield in bread wheat. 

  

  المقدمة

تعد حنطة الخبز من أهم محاصیل الحبوب المزروعة في العالم فهي مصدر أساسي للطاقة التي یحتاجهـا 

الحنطة في العـراق إلنتاجولغرض النهوض بالواقع الحالي , مباشرة الرتفاع قیمتها الغذائیةغذائهاإلنسان وتدخل في 

أصـناف ذات إنتاجیـة عالیـة والتـي لهـا تـأثیر فـي الصـفات البد من االهتمام بتربیة هـذا المحصـول السـتنباط وتطـویر

دة التـي یـتحكم فـي وراثتهـا ووراثـة مكوناتهـا عـدد كبیـر قـحاصل الحبوب هي من الصفات الكمیة المعفةالكمیة أن ص

لـذا یجـب معرفـة أي نـوع مـن ). 6، 5، 2، 1(من أزواج الجینات والتي تقع تحـت تـأثیرات مختلفـة مـن الفعـل الجینـي 

ل هذه الجینات هو األكثر تأثیرًا في التحسـین مـن خـالل تبـاین الصـفات المختلفـة وهـذا راجـع إلـى التبـاین الـوراثي أفعا

التوریـث وارتبـاط بعـض الصـفات مـع صـفة حاصـل الحبـوب التـي یـتم نسـبةوالبیئي التي یمكن استخدامها في حساب

  ). 13, 7(وراثي لحاصل الحبوب االنتخاب على أساسها للوصول إلى أقصى ما یمكن من التحسین ال

،  2، 1(درســت المعــالم الوراثیــة وتحلیــل المســار لــبعض صــفات حنطــة الخبــز مــن قبــل العدیــد مــن البــاحثین 

ووجد عدد من الباحثین تباینًا وراثیًا ومظهریًا عالیًا لصـفة طـول السـنبلة وعـدد الحبـوب فـي السـنبلة وحاصـل , ) 9، 7

إلـــى أن قـــیم معـــامالت االرتبـــاط الـــوراثي بـــین الصـــفات المدروســـة فـــي ) 9,12, 5(الحبـــوب أشـــار بـــاحثون آخـــرون 

أن عالقــة االرتبــاط البســیط ال تزودنــا بصــورة حقیقیــة . الحنطــة أعلــى مــن قــیم معــامالت االرتبــاط المظهــري والبیئــي 

ة األفضــل فــي لــذلك نلجــأ إلــى تحلیــل معامــل المســار الــذي یعتبــر الطریقــ. واضــحة عــن حقیقــة العالقــة بــین الصــفات 

ویسـتخدم هـذا التحلیـل مـن ) 16(سـة والتـي وضـعت مـن قبـل و یر المباشـرة للصـفات المدر غتحدید التأثیرات المباشرة و 

, یعطـي معلومـات إضـافیة عـن التـي یعطیهـا معامـل االرتبـاط ألنـه. قبل العدید من الباحثین في مجال تربیة النبـات 

ین المتغیــر التــابع والمتغیــر المســتقل مــن خــالل نظــام مســارات ویجــزأ تنظــیم وٕایجــاد عالقــة ســببیة بــفــيفهــو یســتخدم

معامـــل االرتبـــاط المظهـــري أو الـــوراثي بـــین الحاصـــل ومكوناتـــه األخـــرى إلـــى تـــأثیرات مباشـــرة وغیـــر مباشـــرة لتحدیـــد 

  .الصفات األكثر تأثرًا وعدها أدلة انتخابیة یستفاد منها المربي في األجیال الالحقة

معـامالت االخـتالف الـوراثي والمظهـري و اتمـن تباینـ( لى تقدیر بعض المعالم الوراثیـة یهدف هذا البحث إ

وتحلیــل ) ة یــونسـبة التوریــث بــالمعنى الواســع لكـل صــفة ومعامــل االرتبــاط الــوراثي والمظهـري بــین أزوج الصــفات الكم

صـل وعـدها أدلـة انتخابیـة معامل المسار بین الحاصل ومكوناته للتعرف علـى الصـفات المـؤثرة بشـكل فاعـل فـي الحا

  . ها في برنامج التربیة والتحسینمنلالستفادة 
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  ق العملائالمواد وطر 

یناستخدم في البحث بذور ثمانیة تراكیب وراثیة من حنطة الخبز بثالث كمیات بذار في الموسـمین الشـتوی

نبـــار لدراســـة معامـــل فـــي حقـــول منطقـــة الصـــوفیة التابعـــة لمحافظـــة اال2006–2005و 2005–2004لعـــامي 

بــثالث بتصــمیم القطاعــات الكاملــة المعشــاة اســتخدم تصــمیم األلــواح المنشــقة ب. المســار لــبعض صــفات حنطــة الخبــز 

, 6شـام, سـالي , الفـتح , 3أبـو غریـب, 99بـاءإ, 95بـاءإ( خصصت األلـواح الرئیسـیة للتراكیـب الوراثیـة , مكررات 

كانــت مســاحة . هـــ / كغــم ) 200, 150, 100( ویــة لكمیــات البــذار خصصــت األلــواح الثانو ). الرشــید , 3تمــوز

كــان . ســم 15م للخــط المســافة بــین خــط أخــر 4خطــوط بطــول 10اشــتملت علــى 2م1.5× 4الوحــدة التجریبیــة

اســـتعمل الســـماد , لشـــهر تشـــرین الثـــاني فـــي الموســـمین األول والثـــاني علـــى التـــوالي 13و 18موعـــد الزراعـــة فـــي

  . هـ أضیف دفعة واحدة عند تحضیر التربة للزراعة / كغم 400بمعدل المركب 

2م/ یومــًا مــن اإلنبــات درســت صــفات عــدد الســنابل 45هـــ بعــد / كغــم 140أضــیف ســماد الیوریــا بمعــدل 

والحاصل البایولوجي ) سم(وطول السنبلة ) غم(حبة 1000بالت في السنبلة ووزن یوعـدد الحبوب للسنبلة وعدد السن

إلیجــاد تقــدیرات التبــاین الــوراثي والتبــاین المشــتركاجــري تحلیــل التبــاین, هـــ / لیــل الحصــاد وحاصــل الحبــوب كغــم ود

)( 2 gالتبـــاین المظهـــريو P2 والبیئـــي e2 ومعامـــل االخـــتالف الـــوراثي)%cvg ( والمظهـــري)%cvp (

والمظهــري ) rgij(حســاب االرتبــاط الــوراثي تــمكــذلك. بــین هــذه الصــفات ) H2b.s(ریــث بــالمعنى الواســع ونســبة التو 

)rpij ( اآلتیةالمعادالت بین أزواج الصفات المدروسة وحسب)5, 1: (
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6(    بعد التأكد من وجود ارتباط وراثي بین الصفات المدروسة ثـم الـدخول إلـى تحلـیالت معامـل المسـار 

     :في البحث وكانت المعادالت كما یلياتوتم توضیح العالقة السببیة بین المتغیر ) 8, 

1- rx1y = px1y + px2yr12 + px3yr13 +………+ px7yr17
2- rx2y = px1yr12 + px2y + px3yr23 + …… px7y27
.
.
.
.
.
7- rx7y = px1y17 + px2yr27 + px3yr37 + px7y
                                                                           1
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  وتوضح المعادالت أعاله في مصفوفة على الشكل التالي 

[

   A                                 B                                     C

  تحسب معكوس المصفوفةCولحساب قیم معامل المسار في المصفوفة 
  

    C                              B-1                                  A

  )Lu)6و Deweyمعامالت المسار التي اوضحها حل هذه المصفوفة باستخدام الحاسبة االلكترونیة تحسب بو 

  

  النتائج والمناقشة

  التباین ومعامل االختالف ونسبة التوریث

واضــحا لكمیــات البـــذار فــي التبــاین الـــوراثي تــأثیراهنالـــك أن) 1( یتضــح مــن النتــائج المبینـــة فــي جــدول 

ظــم الصــفات المدروســة بــاختالف كمیــات اختلفــت مكونــات التبــاین لمع. والمظهــري والبیئــي فــي كــال موســمي الزراعــة

حبــة وطــول الســنبلة بزیــادة كمیــات 1000البــذار ، انخفضــت قــیم التبــاین الــوراثي لعــدد الســنیبالت فــي الســنبلة ووزن 

وكانـت قـیم ). 5(سلكت بقیة الصفات سلوكا مختلفا في قـیم التبـاین الـوراثي وهـذا یتفـق مـع . البذار في كال الموسمین

اما قیم التباین المظهري فقد اختلفت فـي . اكبر من قیم التباین البیئي لجمیع الصفات ولكال الموسمینالتباین الوراثي 

ســنبلة انخفضــت قیمــة التبــاین المظهــري بزیــادة / الصــفات باســتثناء عــدد الحبــوبألغلــبســلوكها فكانــت غیــر مســتقرة 

زیــادة كمیــات البــذار وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا كمیــات البــذار ، لقــد وجــد بــان قــیم التبــاین الــوراثي والمظهــري تــزداد ب

أعطــتإذتباینــت قــیم معامــل االخــتالف الــوراثي والمظهــري بــین الصــفات بــاختالف كمیــات البــذار ). 6(إلیــهتوصــل 

ســـنبلة وعـــدد / م وعـــدد الحبـــوب/ كمیـــات البـــذار العالیـــة انخفاضـــًا فـــي معامـــل االخـــتالف الـــوراثي فـــي عـــدد الســـنابل

بلة وطول السنبلة في كال الموسـمین ، وسـلكت بـاقي الصـفات سـلوكًا مختلفـا بزیـادة كمیـات البـذار السنیبالت في السن

/ كانــت قــیم معامــل االخــتالف المظهــري اعلــى مــن قــیم معامــل االخــتالف الــوراثي لعــدد الحبــوب. فــي كــال الموســمین

بــاقي الصــفات أمــاموســمین لوجي وحاصــل الحبــوب لكــال الو حبــة وطــول الســنبلة والحاصــل البــای1000ســنبلة ووزن 

فكانت قیم معامل االختالف الوراثي اكبر من قیم معامل االختالف المظهري ولكال الموسمین وهذه النتیجة تتفـق مـع 

تباینـت قـیم التوریـث بـالمعنى الواسـع بـین الصـفات بـاختالف كمیـات البـذار حیـث انخفضـت قیمـة ).8(إلیـهما توصل 
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حبــة وطــول الســنبلة عنــد زیــادة كمیــات 1000عــدد الســنیبالت فــي الســنبلة ووزن نســبة التوریــث بــالمعنى الواســع فــي

99.8و 99.9( كانت اعلى نسبة توریث بـالمعنى الواسـع . البذار في كال الموسمین النخفاض قیمة التباین الوراثي

انتخـابي فـي تحسـین سـنبلة بزیـادة كمیـات البـذار فـي كـال الموسـمین والتـي یمكـن اعتبارهـا معیـار/ في عدد الحبوب) 

  ).9(إلیهحاصل الحبوب وهذا یتفق مع ما توصل 

  االرتباط الوراثي

االخــتالف فــي قــیم معامــل االرتبــاط الــوراثي بــین الصــفات المدروســة فــي حنطــة ) 2( یالحــظ مــن جــدول 

عـــدد الخبـــز بـــثالث كمیـــات بـــذار فـــي الموســـمین، اظهـــر حاصـــل الحبـــوب ارتباطـــا وراثیـــا موجبـــا عـــالي المعنویـــة مـــع 

سـنبلة وطـول السـنبلة تحـت كمیـات البـذار الثالثـة بینمـا كـان االرتبـاط الـوراثي سـالبا عـال / وعـدد الحبـوب2م/ السـنابل

اظهـر دلیـل الحصـاد ارتباطـا وراثیـا موجبـا عـال المعنویـة مـع عـدد . ولـىاألتحت كمیة البذار مع وزن الحبةالمعنویة

اظهـــر الحاصـــل . كمیـــة البـــذار الثالثـــة فكانـــت ســـالبة ومعنویـــةأمـــایـــة والثاناألولـــىتحـــت كمیـــات البـــذار 2م/ الســـنابل

األولـىالبایلوجي ارتباطا وراثیا موجبا عال المعنویة مع عـدد السـنیبالت فـي السـنبلة ووزن الحبـة تحـت كمیتـي البـذار 

الســنبلة ووزن الحبــة ارتباطــا وراثیــا سـالبا عــال المعنویــة مــع عــدد الســنیبالت فــي أبــدىطــول الســنبلة فقــد أمــا. والثانیـة

وعــدد الحبــوب فــي 2م/ واظهــر وزن الحبــة ارتباطــا ســالبا غیــر معنویــا مــع عــدد الســنابل. األولــىتحــت كمیــة البــذار 

سـنبلة ارتباطـا وراثیـا موجبـا / وارتـبط عـدد الحبـوب. الثـةالبـذار الثات تحـت كمیـوعـدد السـنیبالت فـي السـنبلةالسنبلة

وهـذه النتیجـة تتفـق مـع مـا توصـل األولتحـت كمیـات البـذار الثالثـة فـي الموسـم 2م/ عـال المعنویـة مـع عـدد السـنابل

في الموسم الثاني اظهر حاصل الحبوب ارتباطا وراثیا موجبا عال المعنویة مع دلیل الحصـاد ) 5، 1(الباحثین إلیه

والثانیـة وتتفـق األولـىر سـنبلة تحـت كمیتـي البـذا/ تحت كمیات البذار الثالثة ومع الحاصـل البـایلوجي وعـدد الحبـوب

دلیــل الحصــاد فقــد ارتــبط ارتباطــا وراثیــا موجبــا عــال أمــا) 8، 6(بعــض البــاحثین إلیــههــذه النتیجــة مــع مــا توصــل 

المعنویة مع الحاصل البایلوجي وعدد السنیبالت في السنبلة تحت كمیـات البـذار الثالثـة وارتـبط ارتباطـا وراثیـا موجبـا 

، ظهـــر ارتبـــاط وراثـــي ســـالب وعـــال المعنویـــة بـــین األولـــىزن الحبـــة تحـــت كمیـــة البـــذار معنویـــا مـــع طـــول الســـنبلة وو 

تحـــت كمیـــة البـــذار 2م/ الحاصـــل البـــایلوجي وكـــل مـــن حاصـــل الحبـــوب وعـــدد الســـنیبالت فـــي الســـنبلة وعـــدد الســـنابل

البــذار، وارتــبط ســنبلة تحــت جمیــع كمیــات/ وارتــبط وزن الحبــة ارتباطــا ســالبا عــال المعنویــة مــع عـدد الحبــوب. الثانیـة

، وارتبط عدد السنیبالت فـي األولىسنبلة تحت كمیة البذار / وزن الحبة ارتباطا سالبا عال المعنویة مع عدد الحبوب

إلیــهتحــت جمیــع كمیــات البــذار وهــذا مــا یتفــق مــع مــا توصــل 2م/ الســنبلة ارتباطــا موةجبــا معنویــا مــع عــدد الســنابل

  ).16، 14، 13، 12(الباحثین 
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  االرتباط المظهري

اخـــتالف قـــیم معـــامالت االرتبـــاط المظهـــري بـــین الصـــفات المدروســـة بـــاختالف ) 3( یالحـــظ مـــن جـــدول 

وعــدد 2م/ اظهــر حاصــل الحبــوب ارتباطــا مظهریــا موجبــا عــالي المعنویــة مــع كــل مــن عــدد الســنابل. كمیــات البــذار

الثــة وارتباطــا مظهریــا ســالبا عــالي المعنویــة عنــد كمیــة الســنیبالت فــي الســنبلة ودلیــل الحصــاد عنــد كمیــات البــذار الث

هـــ وارتباطــا مظهریــا موجبــا عــالي المعنویــة مــع عــدد / ســنبلة والحاصــل البــایلوجي كغــم/ البــذار الثانیــة لعــدد الحبــوب

دلیــل الحصــاد ارتــبط ارتباطــا ســالبا عــالي المعنویــة مــعأمــا. األولــىســنبلة وطــول الســنبلة عنــد كمیــة البــذار / الحبــوب

عدد عالي المعنویة مع وارتبط ارتباطا موجبا األولىعند كمیة البذار ) غم ( حبة 1000سنبلة ووزن / عدد الحبوب

. عند كمیـة البـذار الثانیـة) سم ( عدد السنیبالت في السنبلة وطول السنبلة عند جمیع كمیات البذار ومع 2م/السنابل

وهـذا مـا یتفـق مـع . عنـد كمیـة البـذار الثالثـة) غم ( حبة 1000ن سنبلة ووز / واظهر ارتباطا موجبا مع عدد الحبوب

مظهریــاً هـــ ارتباطــا / اظهــر الحاصــل البــایلوجي كغــم. لــبعض الصــفات المشــابهة للدراســة) 4، 3، 1(إلیــهمــا توصــل 

تباطــا ســنبلة وطــول الســنبلة عنــد كمیــة البــذار الثانیــة فــي حــین اظهــر ار / وعــدد الســنیبالت2م/ ســالبا مــع عــدد الســنابل

سـنبلة وعـدد السـنیبالت فـي السـنبلة عنـد كمیتـي البـذار الثالثـة واالولـى / وراثیا موجبا عالي المعنویة مـع عـدد الحبـوب

سـنبلة / وعـدد الحبـوب2م/ موجبـا عـالي المعنویـة مـع عـدد السـنابلمظهریـاً اظهر طول السـنبلة ارتباطـا . على التوالي

أمـا. حبة لكمیـة البـذار الثانیـة1000مع عدد السنیبالت في السنبلة ووزن لجمیع كمیات البذار وارتبط ارتباطا سالبا

وعـدد السـنیبالت فـي السـنبلة 2م/ سـالبا عـالي المعنویـة لعـدد السـنابلمظهریـاً ارتـبط ارتباطـا ) غـم ( حبة 1000وزن 

وعـدد 2م/ یـة لعـدد السـنابلوارتـبط ارتباطـا مظهریـا موجبـا عـالي المعنو األولـىوعدد الحبوب في السنبلة لكمیـة البـذار 

واظهــرت عــدد الســنیبالت فــي الســنبلة ارتباطــا مظهریــا موجبــا عــالي . الســنیبالت فــي الســنبلة عنــد كمیــة البــذار الثانیــة

في الموسم الثاني كانت قیم االرتباطات المظهریة بین الصفات المدروسـة مختلفـة أما. 2م/ المعنویة مع عدد السنابل

ارتــبط حاصــل الحبــوب ارتباطــا مظهریــا موجبــا عــالي المعنویــة مــع كــل مــن دلیــل الحصــاد بــاختالف كمیــات البــذار،

م عنـد جمیـع كمیـات البـذار وارتـبط ارتباطـا سـالبا عـالي / سـنبلة وعـدد السـنابل/ وعـدد الحبـوب) سـم ( وطول السنبلة 

اظهـر دلیـل ). 7، 6، 2(لیـهإحبة عند كمیة البذار الثانیة تتفق هذه النتیجـة مـع مـا توصـل 1000المعنویة مع وزن 

1000ووزن ) سـم ( هــ وطـول السـنبلة / الحصاد ارتباطا مظهریا موجبا عـالي المعنویـة مـع الحاصـل البـایلوجي كغـم

عنــد جمیــع كمیــات البــذار واظهــر طــول الســنبلة ارتباطــا موجبــا عــالي المعنویــة مــع عــدد الســنیبالت فــي ) غــم ( حبــة 

بینمـا اظهـر وزن الحبـة ارتباطـا سـالبا عـالي األولـىعنـد كمیـة البـذار 2م/ السـنابلسنبلة وعدد / السنبلة وعدد الحبوب

واظهـر . والثانیة على التـوالياألولىسنبلة عند كمیتي البذار / المعنویة مع عدد السنیبالت في السنبلة وعدد الحبوب

  .عند كمیة البذار الثالثةسنبلة/ عدد السنیبالت في السنبلة ارتباطا سالبا عالي المعنویة مع عدد الحبوب
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اجري تحلیل معامل المسار على مستوى معامالت االرتباط الـوراثي لجمیـع الصـفات المدروسـة ولكـل كمیـة 

بــذار علــى حــده ولكــل موســم مــن موســمي الدراســة لغــرض تجزئــة معامــل االرتبــاط بــین كــل مــن الصــفات المدروســة 

انتخابیـة أدلـةفـي حاصـل الحبـوب ووصـفها تـأثیرااألكثرمباشرة وغیر مباشرة لتحدید الصفات تتأثیراوالحاصل الى 

  ).5و 4(لتحسین الحاصل كما ویوضح الجدوالن 

yفي حاصل الحبوب ) X1( 2م/ عدد السنابلتأثیر

أعطـىحیـثD3عنـد كمیـات البـذار 2م/ مباشـر عـالي لعـدد السـنابلتـأثیروجـود ) 4( یالحظ مـن جـدول 

، D1(كمیـات البــذار أعطـتبینمـا ) 0.78(مقارنـة مـع قیمــة االرتبـاط الـوراثي الموجبـة العالیــة ) 0.71(قـیم مقـدارها 

D2 (عــالي مقــداره إلــىســالبا متوســط تــأثیراهـــ / كغــم)-علــى التــوالي بالمقارنــة مــع قــیم معــامالت )0.22-، 0.21

) 5( بالنسـبة للموسـم الثـاني یتضـح مـن الجـدول أمـا. األولالموسـم في )0.83، 0.84( االرتباط العالیة ومقدارها 

مقارنـة بقـیم معامـل ) 0.32، 0.23(هــ مقـدارها / كغـم) D2 ،D3(لكمیتـي البـذار 2م/ مباشر لعدد السنابلتأثیروجود 

هــــ تــاثیرًا مباشــرًا منخفصـــًا / كغــم100كمیـــة البــذار أعطــتبینمــا ) 0.41، 0.71(االرتبــاط الــوراثي الموجبــة العالیـــة 

مباشـر فـي تـأثیرأعلـىمعدل عدد السنابل فـي المتـر المربـع حقـق إن) 3(وآخرونBlueالحظ ). 0.22-(مقداره 

غیر تأثیرأعلىإن. هـ/ كغم) 101و 76.34(عند كمیات البذار ) 0.88و 0.76، 0.75(حاصل الحبوب مقداره 

) 0.14و 0.28، 0.33(اصل لعدد السنابل في المتـر المربـع تحقـق عـن طریـق دلیـل الحصـاد مقـداره مباشر في الح

علـى 2006، 2005هـ وللموسمین / كغم) 200و 150، 100( حسب كمیات البذار ) 0.60و 0.43، 0.65(و 

طریـق دلیـل الحصـاد في حاصـل الحبـوب عـن2م/ غیر مباشر لعدد السنابلتأثیروجود ) 1(األصیلالحظ . التوالي

  .في كمیات البذار المنخفضة

  yفي حاصل الحبوب ) X2(عدد الحبوب في السنبلة تأثیر

لبا لعـــدد الحبـــوب للســـنبلة فـــي حاصـــل اســـتـــأثیراحقـــق األولالموســـم إن) 5و 4( یالحـــظ مـــن الجـــدولین 

بقــیم معامــل االرتبــاط الــوراثي مقارنــة ) 0.56-(و ) 0.53-(و ) 0.58-(الحبــوب لجمیــع كمیــات البــذار مقــدارها 

  .على التوالي) 0.95، 0.77، 0.86( الموجبة ومقدارها 

كمیــات البــذار قــیم متفاوتــة لعــدد الحبــوب فــي الســنبلة فــي حاصــل الحبــوب أعطــتفــي الموســم الثــاني أمــا

       ، 0.68( علـــــــى التـــــــوالي مقارنـــــــة بقـــــــیم معامـــــــل االرتبـــــــاط الـــــــوراثي المتفاوتـــــــة ) 0.09، 0.14، 0.25-(مقـــــــدارها 

  .على التوالي) 0.42، 0.59

للموســم ) 0.14-و 0.10-(مباشــر مــنخفض لعــدد الحبــوب فــي الســنبلة مقــداره تــأثیر) 1(األصــیلوجــد 

  .هـ على التوالي/ كغم) 140و 100(حسب كمیتي البذار 2002–2001

لعــدد الحبــوب للســنبلة فــي غیــر مباشــر تــأثیرأعلــىالموســمان حققــا إن) 5و 4( ویتضــح مــن الجــدولین 

و ) 0.16، 0.18، 1.82(هــ / كغـم) 200، 150، 100(بلـغ وحسـب كمیـات البـذار إذالحاصل عبر دلیل الحصـاد 

غیـر مباشـر موجـب مهـم تـأثیر) 10(وآخـرونGuptaلكال الموسمین على التوالي وجد ) 1.03، 1.62، 0.74-(

  .لعدد الحبوب في السنبلة عبر دلیل الحصاد

  yفي حاصل الحبوب X3عدد السنیبالت في السنبلة تأثیر

، 2.04(مباشرا في حاصـل الحبـوب مقـداره تأثیراعدد السنیبالت حقق إن) 5و4( یتضح من الجدولین 

حســب ) 0.44، 0.62، 0.61(مقارنــة بقــیم معامــل االرتبــاط الــوراثي البالغــة األولفــي الموســم ) 0.50-، 0.22-

ثیر المباشـر وحسـب أفي الموسم الثاني بلغت قیم التـأما. هـ على التوالي/ كغم) 200، 150، 100( كمیات البذار 

، 0.31، 0.42(مقارنــــة بقــــیم معامــــل االرتبــــاط الــــوراثي البالغــــة ) 0.14، 0.22-، 0.11-(كمیــــات البــــذار نفســــها 
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ل الحبــوب تحققــت عبــر غیــر مباشــر لعــدد الســنیبالت للســنبلة فــي حاصــتــأثیرأعلــىإنلــوحظ . علــى التــوالي) 0.62

  .دلیل الحصاد

إن) 1(األصــیلهــ علــى التـوالي لكــال الموسـمین وجــد / كغــم) 200، 150، 100( حسـبت كمیــات البـذار 

  .مباشر موجب عالي في حاصل الحبوب كان للحاصل البایلوجي عند كمیة البذار الواطئةتأثیرأعلى

  yفي حاصل الحبوب ) X7( دلیل الحصاد تأثیر

مباشـــرا موجبـــا عـــالي القیمـــة فـــي حاصـــل تـــأثیرادلیـــل الحصـــاد حقـــق إن) 5و 4( ن الجـــدولین یتضـــح مـــ

مقارنـــة مـــع قـــیم معـــامالت االرتبـــاط ) 0.90، 0.60، 1.80(األولبلـــغ فـــي الموســـم إذالحبـــوب فـــي كـــال الموســـمین 

) 0.50، 1.20، 1.32(ر فــي الموســم الثــاني بلغــت قــیم التــاثیر المباشــأمــا) 0.99، 1-، 0.81(الــوراثي ومقــدارها 

، 100( وذلـك حسـب كمیـات البـذار ) 1، 0.99، 0.98(مقارنة بقـیم معامـل االرتبـاط الـوراثي عالیـة القیمـة ومقـدارها 

  .هـ على التوالي لكال الموسمین/ كغم)200، 150

یتضح . 2.21في حاصل الحبوب مقداره غیر مباشرتأثیرالدلیل الحصاد إن) 10(وآخرونGuptaوجد 

عـــالي القیمـــة فـــي حاصـــل الحبـــوب عبـــر الحاصـــل إلـــىمعتـــدل غیـــر مباشـــرتـــأثیروجـــود) 5، 4( مـــن الجـــدولین 

فـي الموسـم الثـاني وذلـك ) 0.12، 0.23، 0.25( و ) 1.02، 0.28، 0.96( األولالبایلوجي مقداره في الموسـم 

  .هـ ولكال الموسمین/ كغم) 200، 150، 100( حسب كمیات البذار 

في قیم معامل االرتباط الوراثي العالي نتجت من التاثیر المباشر العالي لدلیل الحصاد إنما سبق یتضح م

  .حاصل الحبوب

  yفي حاصل الحبوب X4وزن الحبة تأثیر

األولمباشــر لــوزن الحبــة فــي حاصــل الحبــوب للموســم تــأثیروجــود إلــى) 5و 4( یتضــح مــن الجــدوالن 

، 0.13، 0.84-( مقارنة مـع قـیم معـامالت االرتبـاط الـوراثي التـي بلغـت ) 0.12-، 0.05-، 0.22-( مقداره 

( عالیة في حاصـل الحبـوب مقـدارها إلىمباشر متوسطة تأثیروفي الموسم الثاني حققت وزن الحبة قیم ) 0.51-

0.14، 0.27     ،  0.45-( مقارنة بقیم معامل االرتباط الوراثي الواطئـة ومقـدارها ) 0.72-، 0.80، 0.26-

أن) 5، 4( یتضـــح مـــن الجـــدولین . هــــ علـــى التـــوالي/ كغـــم) 200، 150، 100( وذلـــك حســـب كمیـــات البـــذار ) 

نبـات تحـت كمیتـي / حبـة فـي حاصـل الحبـوب تحققـت عـن طریـق عـدد السـنابل1000غیر مباشر لوزن تأثیرأعلى

غیـــر المباشـــر لـــوزن التـــأثیرأن) 1(األصـــیلوجـــد . هــــ لكـــال الموســـمین علـــى التـــوالي/ كغـــم) 150، 100( البـــذار 

موجبـا ومهمـا عنـد كمیـات البـذار التـأثیركان إذ2م/ حبة في حاصل الحبوب تحققت عن طریق عدد السنابل1000

  .الواطئة

  yفي حاصل الحبوب ) X5( طول السنبلة تأثیر

صــل الحبــوب حققــت قــیم متفاوتــة المباشــر لطــول الســنبلة فــي حاالتــأثیرقــیم أن) 4( یالحــظ مــن الجــدول 

معامـــل بقـــیممقارنـــة ) 0.11-، 0.42، 2.12-( هـــ مقـــدارها / كغـــم) 200، 150، 100( حســب كمیـــات البـــذار 

التـــأثیرقـــیم أنإلـــى) 5( بینمـــا یشـــیر الجـــدول . علـــى التـــوالي) 0.82، 0.68، 0.78( االرتبـــاط الـــوراثي العـــالي 

مقارنـة بقـیم معامـل االرتبـاط الـوراثي ) 0.12، 0.22-، 0.04-( اني بلغـت المباشر لطول السـنبلة فـي الموسـم الثـ

غیــر تــأثیر) 3(وآخــرونBlueوجــد . وحســب كمیــات البــذار الســابقة) 0.43، 0.42،  0.23( العــالي التــي بلغــت 

غیـر رتـأثیأعلـىأن) 5، 4( یتضـح مـن الجـدولین . مباشر عالي القیمة لطول السنبلة في حاصل حبـوب الحنطـة

  .مباشر لطول السنبلة في حاصل الحبوب تحقق عبر دلیل الحصاد

  yفي حاصل الحبوب ) X6( الحاصل البایلوجي تأثیر
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مباشــرا متفاوتــا فــي حاصــل الحبــوب تــأثیراحقــقلوجيو الحاصــل البــایأن) 5و 4( یتبــین مــن الجــدولین 

-، 0.51( قــیم معــامالت االرتبــاط الــوراثي البالغــة مقارنــة بقــیم ب) 0.75، 0.38، 0.62-( مقــداره األولللموســم 

مباشـرا عـالي القیمـة فـي حاصـل الحبـوب تـأثیرافي الموسم الثاني حقـق الحاصـل البـایلوجي أما، ) 0.41-، 0.83

  ).0.33، 0.44، 0.60( مقارنة بقیم معامالت االرتباط الوراثي العالیة ومقدارها ) 0.25، 1.02، 0.86( مقداره 

  

المباشرة وغیر المباشرة لتحلیل معامل المسار بین حاصل الحبوب ومكوناته تحت التأثیراتتقدیرات ) 4(جدول

  2005–2004ثالث كمیات بذار للموسم 

  المكونات
  قیمة المعامل

PiyRij  D1D2D3

) X1(2م/ عدد السنابلتأثیر- 1

  )y( في حاصل الحبوب 
0.840.830.78

  P1y  -0.21  0.80  0.14  اشرالمبالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X2طریق 
P2yr 12  -0.14  0.10  -0.06  

  X3P3yr 13-0.15  -0.20  0.71عن طریق 

  X4P4yr 140.51  -0.05  -0.15عن طریق 

  X5P5yr 15-0.16  0.12  -0.09عن طریق 

  X6P6yr 16-0.28  -0.22  0.09عن طریق 

  X7P7yr 170.33  0.28  0.14ق عن طری

سنبلة / عدد الحبوبتأثیر- 2

)x2 ( في حاصل الحبوب )y(  
0.86  0.77  0.95  

  P2y-0.58  -0.53  -0.56  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 12  -0.20  0.95  -0.27  

  X3P3yr 23-0.64  0.25  -0.13عن طریق 

  X4P4yr 24-0.18  -0.06  0.69ق عن طری

  X5P5yr 250.12  0.20  -0.21عن طریق 

  X6P6yr 260.52  -0.22  1.27عن طریق 

  X7P7yr 271.82  0.18  0.16عن طریق 

  
  
  
  
  
  
  

) x3(عدد السنیبالت تأثیر- 3

  )y( في حاصل الحبوب 
0.61  0.62  0.44  
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  P3y2.04  -0.22  -0.50  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 13  0.14  -2.41  0.25  

  X2P2yr 23-0.08  0.22  -0.30عن طریق 

  X4P4yr 340.12  -0.08  0.06عن طریق 

  X5P5yr 35  -0.02  0.34  -0.30عن طریق 

  X6P6yr 36-1.03  -0.41  -0.06عن طریق 

  X7P7yr 37-0.56  3.18  1.29عن طریق 

حبة 1000وزن تأثیر- 4

)X4 ( في حاصل الحبوب )y(  
-0.840.13-0.51

    P4y  -0.22    -0.05    -0.012  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 14  0.22  0.13  -1.27  

  X2P2yr 24-0.62    0.26  0.22عن طریق 

X3P3yrعن طریق  34-0.01    -0.09    0.05  

    X5P5yr 450.70  0.32  -0.13عن طریق 

  X6P6yr 46-1.08    -0.11    0.28عن طریق 

  X7P7yr 470.17  -0.33    0.35عن طریق 

في ) x5(طول السنبلة تأثیر- 5

  )y( حاصل الحبوب 
0.78  0.68  0.82  

    P5y  -2.12    0.42  -0.11  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 15  -0.83    -0.62    0.20  

    X2P2yr 250.12  0.18  -0.18عن طریق 

  X3P3yr 352.18  -0.62    1.92عن طریق 

    X4P4yr 45  -0.24    -0.22    -0.25عن طریق 

    X6P6yr 56-0.18    -0.15    -1عن طریق 

  X7P7yr 571.85  1.69  0.24عن طریق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحاصل البایلوجي تأثیر- 6

)x6 ( في حاصل الحبوب )y(  
0.51  -0.83  -0.41  
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  P6y  -0.62    0.38  0.75  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 16  -0.52    -1.36    -0.04    

  X2P2yr 26-0.09    0.12  -0.17عن طریق 

  X3P3yr 360.12  -0.41  0.07عن طریق 

    X4P4yr 46  0.95  0.17  -2.44عن طریق 

    X5P5yr 56-0.18    -0.23    -0.11عن طریق 

  X7P7yr 670.85  0.50  1.53عن طریق 

في ) x7(دلیل الحصاد تأثیر- 7

  )y( حاصل الحبوب 
0.81  -1  0.99  

  P7y  1.80  0.60  0.90  اشرالمبالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 17  -2.35    -2.45    0.12  

    X2P2yr 27-0.03    0.12  -0.62عن طریق 

  X3P3yr 37-0.18    -0.14    0.22عن طریق 

    X4P4yr 47  0.36  0.52  -0.60عن طریق 

    X5P5yr 570.25  0.07  -0.05عن طریق 

  X6P6yr 670.96  0.28  1.02عن طریق 
  

المباشرة وغیر المباشرة لتحلیل معامل المسار بین حاصل الحبوب ومكوناته تحت التأثیراتتقدیرات ) 5(جدول 

  .2006–2005ثالث كمیات بذار للموسم 

  المكونات
  قیمة المعامل

PiyRij  D1D2D3

) X1(2م/ عدد السنابلتأثیر- 1

  )y( الحبوب في حاصل
0.280.710.41

  P1y  -0.22    0.23  0.32  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X2طریق 
P2yr 12  0.55  -0.62    -0.22    

  X3P3yr 13-0.82    -1.20    -0.61عن طریق 

  X4P4yr 14-0.30    0.60  0.25عن طریق 

    X5P5yr 150.26  -0.04    -0.13عن طریق 

  X6P6yr 160.16  0.35  0.20عن طریق 

  X7P7yr 170.65  0.43  0.60عن طریق 

  
  

سنبلة / عدد الحبوبتأثیر- 2

)x2 ( في حاصل الحبوب )y(  
0.68  0.59  0.42  
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    P2y-0.25    0.14  -0.09  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 12  0.32  -0.26    0.28  

  X3P3yr 23-0.15    0.01  0.85عن طریق 

    X4P4yr 240.08  -0.09    -0.56عن طریق 

    X5P5yr 25  -0.28    -0.35    -0.94عن طریق 

    X6P6yr 261.7  -0.48    -0.24عن طریق 

  X7P7yr 27-0.74  1.62  1.03عن طریق 

) x3(عدد السنیبالت تأثیر- 3

  )y( في حاصل الحبوب 
0.24  0.31  0.62  

  P3y-0.11  -0.22    0.14  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 13  -0.39    -2.28  0.48  

  X2P2yr 23-0.48    1.85  2.02عن طریق 

  X4P4yr 340.52  -0.62  -0.62عن طریق 

  X5P5yr 35  -0.42    0.72  0.62عن طریق 

    X6P6yr 36-0.62    -0.18  -0.15عن طریق 

  X7P7yr 371.92  1.62  0.2عن طریق 

حبة 1000وزن تأثیر- 4

)X4 ( في حاصل الحبوب )y(  
-0.450.270.14

  P4y  -0.26    0.80  -0.72  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 14  0.82  0.08  1.11  

    X2P2yr 24-0.43    0.01  -0.12عن طریق 

  X3P3yr 34-0.50    -0.08    0.01عن طریق 

  X5P5yr 450.54  -0.25    0.35عن طریق 

    X6P6yr 460.20  -0.83  -0.22عن طریق 

    X7P7yr 47-0.82  0.54  -0.27عن طریق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

في ) x5(لسنبلة طول اتأثیر- 5

  )y( حاصل الحبوب 
0.23  0.42  0.43  
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  P5y  -0.04    -0.22    0.12  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 15  0.81  0.08  -0.52    

    X2P2yr 25-0.12    0.01  -0.06عن طریق 

  X3P3yr 35  -0.42    -0.25    1.12عن طریق 

    X4P4yr 45  0.03  0.60  -0.13ق عن طری

    X6P6yr 56  -0.05    0.38  -0.18عن طریق 

  X7P7yr 570.02  -0.18    0.08عن طریق 

الحاصل البایلوجي تأثیر- 6

)x6 ( في حاصل الحبوب )y(  
0.60  0.44  0.33  

  P6y  0.86  1.02  0.25  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1یق طر 
P1yr 16  -0.53    0.02  -0.46  

  X2P2yr 26-0.42    -0.03    0.56عن طریق 

    X3P3yr 360.69  -0.18    -0.13عن طریق 

  X4P4yr 46  -0.62    -0.64  0.04عن طریق 

  X5P5yr 56-0.16    -0.07    0.07عن طریق 

    X7P7yr 67  0.72  0.32عن طریق 

في ) x7(الحصاد دلیلتأثیر- 7

  )y( حاصل الحبوب 
0.98  0.99  1  

  P7y  1.32  1.20  0.50  المباشرالتأثیر- أ

غیر المباشر عن التأثیر- ب

X1طریق 
P1yr 17  -0.23  0.24  -0.22    

  X2P2yr 270.15  -0.24    0.20عن طریق 

    X3P3yr 37-0.75    -0.18    -0.02عن طریق 

  X4P4yr 47  0.28  0.02  0.60عن طریق 

    X5P5yr 57-0.04    -0.28    -0.18عن طریق 

  X6P6yr 670.25  0.23  0.12عن طریق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر
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  2006و 2005یات بذار لعامي تقدیرات التباین الوراثي والمظھري والبیئي ومعامل االختالف الوراثي والمظھري ونسبة التوریث للصفات المدروسة في الحنطة تحت ثالث كم) 1(جدول 

الصفات 

  المدروسة

كمیات 
  البذار

  المعالم الوراثیة

  التباین البیئي  التباین المظھري  التباین الوراثي
معامل االختالف 

  %الوراثي 
معامل االختالف 

  المظھري
  نسبة التوریث

2005  2006  2005  2006  2005  2006  2005  2006  2005  2006  2005  2006  

/ عدد السنابل

  2م

D14905.2  5382.3  5190.2  5513.5  185.4  131.2  32.1  18.4  40.3  18.2  94.5  97.6  
D25802.1  6012.4  22.6  6130.8  120.5  118.4  18.6  17.8  14.6  16.4  97.9  98  
D31925.2  1084.1  2237.6  1199.2  312.6  115.1  15.2  16.3  13.4  2.5  86.3  90.4  

/ عدد الحبوب
  سنبلة

D1112.6  108.8  157.5  144.5  45.3  35.7  18.7  30.2  28.1  38.4  71.4  75.2  
D282.4  83.6  123  106.6  40.7  23.2  14.1  16.6  25.1  18.7  53.8  78.4  
D3118.5  122.4  134.4  137  15.9  14.6  12.1  14.5  18.4  26.2  88.1  89.3  

عدد السنیبالت 
  في السنبلة

D123.4  21.2  35.5  33.7  12.1  12.5  22.8  18.4  24.1  14.5  65.9  62.9  
D228.6  18.4  372  26.7  8.6  8.3  18.6  16.2  14.7  14.8  76.8  68.9  
D322.2  16.3  33.7  27.7  11.5  11.4  12.2  11.5  18.1  12.5  65.8  58.8  

1000وزن 
  )غم ( حبة  

D116.5  12.6  20  15.4  3.6  2.8  12.4  14.8  16.1  16.2  82.5  81.8  
D216.2  14.4  21.7  19.3  5.5  4.9  11.7  12.2  12.1  13.8  74.6  74.6  
D35.3  8.4  11  17.5  5.8  9.1  8.4  15.1  8.6  15.9  48.1  48  

طول السنبلة   
  )سم ( 

D13.2  2.4  3.6  2.8  0.42  0.40  12.1  12.0  14.1  13.1  88.8  85.7  
D20.92  0.85  1.2  1.5  0.31  0.71  8.4  8.3  10.2  11.1  76.6  56.6  
D30.42  0.33  0.67  0.58  0.25  0.31  6.2  4.1  6.3  6.2  26.6  56.8  

الحاصل 
  البایلوجي

  ھــ/ كغم

D12816321.5  2714261.1  2820334  2717796.2  4012.5  3535.1  30.3  35.6  31.6  36.2  99.8  99.8  
D21624511.3  1652312.2  1625717.4  1654323.9  1206.1  2011.7  23.4  22.7  22.8  32.1  99.9  99.8  
D32242651.3  2411251.2  22429813.6  2415262.9  3302.5  4011.7  32.5  18.2  21.4  20.7  99.9  99.8  

  دلیل الحصاد
D120.2  22.7  216  26.9  1.4  4.2  18.1  16.4  11.2  14.2  93.5  84.3  
D224.6  32.4  29.5  35.9  5.3  3.5  15.7  14.2  8.4  12.6  83.3  90.2  
D322.5  20.2  30.6  26.3  8.1  6.1  11.2  12.4  10.1  11.5  73.5  76.3  

  حاصل الحبوب
  ھـ/ كغم

D11132521.4  981125.1  1133512.8  992349.6  1041.2  11224.5  22.3  31.6  24.2  40.8  99.9  98.8  
D21526522.3  1222420.2  1536339.4  1230931.6  9817.1  8511.4  28.6  20.7  22.1  26.4  99.3  99.3  
D3702214.2  9112202.1  703225.4  9214632.2  1011.2  102410  34.1  32.6  22.7  24.1  99.8  98.8  

D1 وD2 وD3 كمیات بذار  
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  وتمثل القیم فوق القطریة وتحت القطریة على التوالي2006و 2005كمیات بذار لعامي معامالت االرتباط الوراثي في الحنطة تحت ثالث)2(جدول 

الصفات 
  المدروسة

  كمیات البذار
حاصل الحبوب

  ھـ/ كغم
  %دلیل الحصاد

الحاصل البایلوجي 
  ھـ/ كغم

  طول السنبلة  
  )سم ( 

حبة 1000وزن 
  )غم ( 

عدد السنیبالت 
  في السنبلة

/ عدد الحبوب
  سنبلة

  م/ عدد السنابل

/ عدد السنابل
  2م

D1 **0.840   **0.562   *0.482   **0.603   -0.232  0.276   **0.819    
D2 **0.832   **0.544  0.312  0.392   -0.112  * -0.460   **0.651    
D3 **0.781  * -0.435   -0.233   **0.662   -0.226   **0.583   **0.714    

/عدد الحبوب
  سنبلة

D1 **0.866   **0.655   *0.431   **0.976   -0.312  0.311     *0.418  
D2 **0.771   *0.438   **0.582   **0.680   -0.180  0.224    0.031  
D3 **0.952  0.278   *0.420   **0.998   -0.192   **0.662    0.312  

عدد 
السنیبالت في 

  السنبلة

D1 **0.612   -0.235   **0.882  ** -0.604   -0.260    0.321   *0.480  
D2 **0.629   *0.448   **0.712   *0.450   -0.224     **0.592   *0.520  
D3 **0.446   -0.225   **0.615  0.382   -0.064     *0.432   *0.450  

1000وزن 
  )غم ( حبة 

D1 ** -0.842  0.058   **0.942  ** -0.922     -0.018  ** -0.580   -0.112  
D20.135   *0.438   **0.612  0.201    0.363  0.024  ** -0.840  
D3** -0.512   -0.180   **0.850   -0.324    ** -0.598   *0.421  * -0.480  

طول السنبلة 
  )سم ( 

D1 **0.784   **0.755   *0.482     -0.042   *0.482   **0.615   *0.485  
D2 **0.688   **0.637   **0.812    0.041   -0.311   **0.882  0.280  
D3 **0.820  0.371   **0.632     *0.491   -0.021   **0.524   -0.325  

الحاصل 
البایلوجي 

  ھـ/ كغم

D1* *0.511   -0.031    * -0.524  ** -0.902  0.125  * -0.441   **0.622  
D2 ** -0.830   *0.435    0.330   *0.432  ** -0.582  0.211  ** -0.811  
D3* -0.411   -0.120     *0.448  0.363   *0.418  0.024  0.012  

دلیل الحصاد 
%  

D1 **0.812     **0.531   *0.440   *0.430   **0.611   **0.680  ** -0.580  
D2** -1.000    0.081  0.082  ** -0.855   **0.588  0.355   **0.635  
D3 **0.990     **0.580   **0.612  0.056   **0.723   -0.211  0.604  

حاصل 
/ الحبوب كغم

  ھـ

D1   **0.980   **0.603  0.238  * -0.452   *0.420   **0.685  0.288  
D2   **0.993   *0.440   *0.424   -0.276  0.311   **0.590   **0.712  
D3   **1.00  0.335   *0.432  0.144   **0.624   *0.420   *0.412  

D1 وD2 وD3كمیات البذار  

  الي على التو % 1و % 5معنوي على مستوى احتمال **و *
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  وتمثل القیم فوق القطریة وتحت القطریة على التوالي2006و 2005معامالت االرتباط المظهري في الحنطة تحت ثالث كمیات بذار لعامي )3(جدول 

الصفات 
  المدروسة

  كمیات البذار
حاصل الحبوب

  ھـ/ كغم
  %دلیل الحصاد

البایلوجيالحاصل 
  ھـ/ كغم

  لة  طول السنب
  )سم ( 

حبة 1000وزن 
  )غم ( 

عدد السنیبالت 
  في السنبلة

/ عدد الحبوب
  سنبلة

  م/ عدد السنابل

/ عدد السنابل
  2م

D1 **0.780   **0.852  0.332   **0.621  ** -0.812  0.320  0.383    
D2 **0.556   **0.580   -0.182   **0.880   **0.781   *0.480  0.081    
D3 **0.680   **0.695   *0.430   **0.580  ** -0.840   **0.585  0.220    

/ عدد الحبوب
  سنبلة

D1 **0.780  ** -0.817   -0.252   **0.608  0.365  0.358     *0.488  
D2** -0.660   *0.430  0.059   **0.630  0.012   -0.012     -  0.320  
D30.370  0.280   **0.689   **0.712   -0.265  0.315    0.071  

عدد 
ت في السنیبال

  السنبلة

D1 **0.820  ** -0.514   **0.512  0.312  ** -0.808     *0.480  0.288  
D2 **0.618   **0.580   -0.320   -0.220   **0.825    0.342   *0.411  
D3 **0.630   *0.440  0.072  0.303   -0.295    ** -0.585  0.052  

1000وزن 
  )غم ( حبة 

D10.072  ** -0.648  * -0.438   -0.302    ** -0.615  0.055   -0.021  
D2 -0.301   **0.812  0.345   -0.402    0.280  ** -0.620  0.320  
D30.710   *0.420   -0.045  0.145    ** -0.720  * -0.480  0.025  

طول السنبلة 
  )سم ( 

D1 **0.708   *0.480   *0.452     -0.220   **0.593   **0.695   **0.595  
D2 *0.380   *0.431   -0.124    0.250  0.050   **0.580  0.290  
D3 *0.381   **0.702  0.034     -0.013  0.273  0.318  ** -0.612  

الحاصل 
البایلوجي 

  ھـ/ كغم

D1 **0.585   **0.604     **0.550   -0.040   **0.690  0.250  0.075  
D2** -0.620  * -0.443     -0.074  ** -0.615  0.380   *0.480   **0.580  
D30.051  0.142    0.248  0.072   -0.240   -0.050   *0.404  

دلیل الحصاد 
%  

D1 **0.712     **0.588   **0.640   **0.920  0.012  ** -0.620   *0.480  
D2 **0.602     **0.782   **0.620  * -0.480  0.311  0.011  ** -0.610  
D3 **0.901    ** -0.835   **0.714  ** -0.610   **0.590   *0.480  0.051  

حاصل 
/ الحبوب كغم

  ھـ

D1   **0.840  ** -0.580   **0.650  * -0.413   *0.430   **0.730   **0.560  
D2   **0.712  0.280   **0.712  ** -0.640   **0.640   **0.660   **0.870  
D3   **0.630  0.075   **0.642  0.320   -0.321   **0.512   **0.642  

D1 وD2 وD3كمیات البذار  

  على التوالي  % 1و % 5معنوي على مستوى احتمال **و*
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