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  2006، ) 1(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تحلیل معامل المسار لبعض اصناف الحنطة الناعمة

  

**محمد احمد بریهيو*فاضل یونس بكتاش

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة * 
  جامعة كربالء/كلیة الزراعة ** 

  خالصةال

لیــة الزراعــة جامعــة بغــداد خــالل الموســمین الشــتویین فــي حقــل قســم المحاصــیل الحقلیــة فــي كةِ◌نفــذت تجربــ

 Triticum(الخبــزحنطــةفــي بعــض صــفات معامــل المســار دراســة بهــدف 2003-2002و2001-2002

aestivum L.( . عشرة أصناف من حنطة الخبز تضمنت التجربة) 95، إباء 3، أبو غریب 3، تموز 2تموز

240، 160، 80(أربـع كمیـات بـذار و كمعامالت رئیسیة)ربیعةراق ، الفتح و، سالي ، الرشید ، الع99، إباء 

وبثالثـة بتصمیم القطاعات الكاملة المعشاةاأللواح المنشقةخدام ترتیب هكتار كمعامالت ثانویة باست/كغم) 320و

  .مكررات 

ایولوجي عنـد كمیـات البـذار أوضح تحلیل معامل المسار ان دلیل الحصاد لجمیع كمیات البذار والحاصل البـ

أعطى دلیل . العالیة وعدد السنابل في المتر المربع عند كمیات البذار الواطئة حققوا أعلى تأثیر مباشر في الحاصل

الحصــاد یلیــه طــول الســنبلة وعــدد الســنیبالت فــي الســنبلة أعلــى مجمــوع كلــي للتــأثیرات المباشــرة وغیــر المباشــرة فــي 

یستنتج من الدراسة اعتماد دلیل الحصاد كمعیار انتخابي لتطویر .البذار المدروسةحاصل الحبوب ولجمیع كمیات

  .الخبز حاصل الحبوب لمحصول حنطة

PATH ANALYSIS FOR SEVERAL BREAD WHEAT VARIETIES

F. Y. Baktash* and M. A. Ibraihi**

* College of Agriculture / University of Baghdad
** College of Agriculture / University of Karbala

Abstract
A field experiment conducted in the field of Crops Science Dept., Coll. of Agric. 

Univer. of Baghdad, during  2001-2002 and 2002-2003, seasons. The objectives was to  
study the path analysis in bread wheat traits. The experiments were carried out, using 
split plot design with ten varieties (Tamoz 2, Tamoz 3, Abu-Ghraib 3, IPA 95, IPA 99, 
Sale, Al-Rashed, Al-Iraq, Fateh and rabea) as main plots and four seeding rates (80, 
120, 240 and 320 kg / ha) as sub plots with three replications. 

Path analysis revealed that the harvest index for all seeding rates, biological yield 
of higher seeding rates and number of spikes / m2 in low seeding rates, obtained highest 
direct effect to grain yield.

The highest direct and indirect effect to grain yield revealed from harvest index, 
spike length and number of spikelets / spikes.

It was cocluded that harvest index could be used as selection index for the 
improvement of grain yield in bread wheat.
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  المقدمة

یحتـــاج مربـــي النبـــات الجـــراء انتخـــاب دقیـــق لزیـــادة الحاصـــل تحدیـــد أهـــم صـــفات النمـــو ومكونـــات الحاصـــل 

المرتبطة مظهریًا ووراثیًا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مع حاصل الحبوب لغـرض اسـتخدامها كأدلـة انتخابیـة ، ولمـا 

رد فـان معامـل المسـار هـو الطریقـة األفضـل فـي تحدیـد كان االرتباط البسیط یقـیس العالقـات االرتباطیـة بشـكلها المجـ

)1(تلك العالقات ألنه یحدد التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة للصفات في الحاصل استنادًا إلى االرتباطـات الوراثیـة 

بعـد التأكــد مــن وجـود ارتباطــات وراثیــة بـین الصــفات المدروســة تـم الــدخول إلــى حیـث یجــرى تحلیـل معامــل المســار . 

بانه طریقـة ) 3(StevensوTurnerووصفه ) Wright)2تحلیالت معامل المسار والذي وضعت أسسه من قبل 

لتشخیص معامل االنحدار بشكل بسیط وان هذا الشكل عادة یمثل تدفق األسباب نحو النتائج ویسمح بكتابـة مقـدرات 

مــن قبــلحنطــة الخبــز ســار لــبعض صــفات درس معامــل الم.المعــالم االحصــائیة بصــورة مباشــرة مــن خــالل المراقبــة

  .)9و8و   7و 6و 5و4( بعض الباحثین 

ان الدراسات السابقة المهتمة باستنباط أصناف ذات حاصل عـالي لمحصـول الحنطـة تكـاد تكـون قلیلـة كـذلك 

بنـاًء . ل لم تكن هناك محاولة لتسلیط شد بیئي على محصول الحنطة لغـرض تحدیـد أكثـر الصـفات ارتباطـًا بالحاصـ

أكثر الصفات ارتباطًا بحاصل الحبوب وعدها معامل المسار عن طریق معرفة تحدیدلعلى ذلك نفذت هذه الدراسة 

لمحصــول حنطــة أدلــة انتخابیــة لمربــي النبــات مــن خــالل تســلیط شــد بیئــي عــن طریــق اســتخدام كمیــات بــذار مختلفــة

  .الخبز

  

  مواد وطرائق العمل

اصـیل الحقلیـة ـ كلیـة الزراعـة ـ جامعـة بغـداد فـي ابـي غریـب خـالل الموسـمیین نفـذت التجربـة فـي قسـم المح

. لدراســـة معامـــل المســـار لـــبعض صـــفات حنطـــة الخبـــز2003-2002و 2002-2001الـــزراعیین الشـــتویین 

وبثالثـــة مكـــررات ، حیـــث خصصـــت االلـــواح بتصـــمیم القطاعـــات الكاملـــة المعشـــاةااللـــواح المنشـــقةســـتخدم ترتیـــبا

  95، ابـاء 99، ابـاء 3، ابوغریـب 3، تموز 2تموز ( یسة لالصناف والتي شملت عشرة أصناف من الحنطة الرئ

240، 160، 80( ذار ـخصصـــت االلـــواح الثانویـــة لكمیـــات البـــ) . ، ســـالي ، الرشـــید ، العـــراق ، الفـــتح  و ربیعـــة

مربـع واحتـوت علـى اربعـة خطـوط المسـافة متـر) 0.8×4(، وكانـت مسـاحة الوحـدة التجریبیـة ) هـ/كغم320و

من شهر تشـرین الثـاني فـي الموسـمین االول والثـاني علـى 13و14كان موعد الزراعة في . سم 20بین خط واخر 

هـ وأضیف دفعة واحدة عنـد تحضـیر التربـة /كغم400بمعدل ) 27و N:P)27استعمل السماد المركب . التوالي 

أجریــت مــاتبقى . هـــ /كغــم200بمعــدل ) N46%( ا ـن الزراعــة اضــیف ســماد الیوریــمــ" یومــا45للزراعــة ، وبعــد 

حللــت البیانــات حســب تحلیــل التبــاین ، ثــم قورنــت . مـن عملیــات خدمــة التربــة والمحصــول حســب التوصــیات العلمیـة 

  .)10(، % 5المتوسطات الحسابیة باستعمال أقل فرق معنوي بمستوى 

كمـا .ات وراثیة بین الصفات المدروسـة تـم الـدخول إلـى تحلـیالت معامـل المسـاربعد التأكد من وجود ارتباط

تـؤثر و x1 ،x2 ،x3 ، ... ،x10سـببیة الوالتي هـيةفي التجربعشرةالح العالقة السببیة بن المتغیرات یوضتم ت

  :المعادالت كما یأتيكانت . yحاصل الحبوب في المتغیر المعتمد

  

  

  

rx1y = px1y + px2yr12 + px3yr13 + ....... px10yr110
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rx2y = px1yr12 + px2y + px3yr23 + ....... px10 yr210
.
.
.
rx10y = px1yr110 + px2yr210 + px3yr310 + ........ px10y

 2

1

)1( rxiypxiypRyrRy

  : المعادالت أعاله في مصفوفة على النحو اآلتيثم توضع
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  : تحسب معكوس المصفوفةCولحساب قیم معامل المسار في المصفوفة 
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وأوضــحها ) Li)8یقــة التــي وضــعها وبحــل هــذه المصــفوفة باســتخدام الحاســوب تحســب معــامالت المســار وفــق الطر 

DeweyوLu)6( .  

  

  النتائج والمناقشة

اجـري تحلیـل معامــل المسـار علــى مسـتوى معــامالت االرتبـاط الـوراثي للصــفات العشـرة المدروســة ولكـل كمیــة 

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

ل إلـــى تأثیراتـــه المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة لتحدیـــد الصـــفات األكثـــر تـــأثیرا فـــي حاصـــل الحبـــوب ووصـــفها أدلـــة والحاصـــ

  . )2و1(انتخابیة لتحسین الحاصل كما یوضح ذلك الجدوالن 

  Yفي حاصل الحبوب ) 1X(تأثیر عدد السنابل في المتر المربع 

/كغـم80ابل في المتر المربـع عنـد كمیـة البـذار وجود تأثیر مباشر عالي لعدد السن) 1(یالحظ من الجدول 

بالمقارنة مـع قیمـة معامـل االرتبـاط الـوراثي الواطئـة وغیـر المعنویـة 1.25مقداره 2002-2001هكتار في الموسم 

هكتـــار تـــأثیرًا ســـالبًا /كغـــم) 320و240، 160(بینمـــا أعطـــت كمیـــات البـــذار 0.12لكمیـــة البـــذار نفســـها والبالغـــة 

علــى التــوالي بالمقارنــة مــع قــیم معــامالت االرتبــاط الــوراثي ) 0.64-و0.90-، 0.25-(لــى عــالي مقــداره متوســط إ

فیتضــح مــن 2003-2002أمــا بالنســبة للموســم . )0.17، 0.07، 0.10( المنخفضــة وغیــر المعنویــة ومقــدارها 

هكتـار مقـداره /كغـم) 160و80(البـذار وجود تأثیر مباشر عالي لعدد السنابل فـي المتـر المربـع لكمیتـي) 2(الجدول 

بینمــا أعطــت كمیتــا . )0.01و0.10(علــى التــوالي مقارنــة بقــیم معامــل االرتبــاط الــوراثي الواطئــة ) 4.15و1.10(
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مقارنـــة مـــع قیمتـــي االرتبـــاط ) 0.13-و0.01(هكتـــار تـــأثیرًا مباشـــرًا منخفضـــًا مقـــداره /كغـــم) 320و240(البـــذار 

و) 11(Pattersonو Fonsecaالحـظ. علـى التـوالي) 0.04و0.00(یر المعنوي بلغـت الوراثي المنخفض وغ

Blue (ان معدل عدد السنابل في المتر المربع حقق أعلى تأثیر مباشر فـي حاصـل الحبـوب مقـداره ) 12(وآخرون

إلـى ان عـدد ) 5(Bramaهكتـار واشـار /كغـم) 101و67، 34(عند كمیات البذار ) 0.88و0.76، 0.75

ان ) 2و1(یتضـح مـن الجـدولین . السنابل في وحدة المساحة حقق تأثیر مباشر سـالب قلیـل األهمیـة فـي الحاصـل

أعلـى تــأثیر غیــر مباشــر فــي الحاصـل لعــدد الســنابل فــي المتــر المربــع تحقـق عــن طریــق الحاصــل البــایولوجي مقــداره 

، 0.32، 0.22(2003-2002وللموســـــــــــم ) 0.65و1.10، 0.66، 0.11-(2002-2001للموســـــــــــم 

الحــظ . هكتــار علــى التــوالي/كغــم) 320و240، 160، 80(وذلــك حســب كمیــات البــذار ) 0.30و0.60

  .وجود تأثیر غیر مباشر معتدل لعدد السنابل في حاصل الحبوب عن طریق الحاصل البایولوجي) 4(االصیل 

  Yفي حاصل الحبوب )2X(تأثیر عدد الحبوب في السنبلة 

ان الموســم األول حقــق تــأثیرًا ســالبًا عالیــًا لعــدد الحبــوب للســنبلة فــي حاصــل ) 2و1(یالحــظ مــن الجــدولین 

مقارنـــة بقیمتـــي معـــاملي ) 1.08-و0.58-(هكتـــار مقـــداره /كغـــم) 160، 80(الحبـــوب عنـــد كمیتـــي البـــذار 

/كغـم) 320و240(في حین أعطت كمیتا البذار ) 0.84و0.82(االرتباط الوراثي الموجبة العالیة ومقدارها 

مقارنــة بقــیم معامــل االرتبــاط الــوراثي الموجبــة العالیــة ) 0.23و0.56(هكتــار تــأثیرًا مباشــرًا موجبــا متوســطا مقــداره 

(لبـذار أعطـت كمیـات ا2003-2002أمـا فـي الموسـم . على التـوالي) 0.67و0.73(بین الصفتین ومقدارها 

(هكتار قـیم تـأثیر متفاوتـة لعـدد الحبـوب للسـنبلة فـي حاصـل الحبـوب مقـدارها /كغم) 320و240و160و80

(علـــى التـــوالي مقارنـــة بقـــیم معـــامالت االرتبـــاط الـــوراثي العالیـــة والتـــي بلغـــت ) 0.79-و0.07، 0.22، 0.65-

وجـود تـأثیر مباشـر مـنخفض لعـدد الحبـوب فـي ) 4(یل وجد االصـ. على التوالي) 0.70و0.70، 0.69، 0.51

علـى التـوالي ) 140و100(حسـب كمیتـي البـذار 2002-2001للموسم ) 0.14-و0.10-(السنبلة مقداره 

فــي حــین )0.27-(فكــان التــأثیر ســالبا ووســطا عنــد كمیــة البــذار الواطئــة مقــداره 2003-2002أمــا فــي الموســم 

-2001ان الموسـم ) 2و1(یتضـح مـن الجـدولین . )0.09-(عند كمیة البذار العالیة مقـداره كان سالبا وواطئا 

حقق أعلى تأثیر غیر مباشر لعدد الحبوب في السنبلة في الحاصل عبر دلیل الحصاد إذ بلغ وحسب كمیات 2002

) 1.23و2.15، 2.32، 0.48(2002-2001هكتار للموسم /كغم) 320و240، 160، 80(البذار 

یتضــح مــن الجــدولین . علــى التــوالي) 1.56و1.53، 1.57، 1.38(2003-2002علــى التــوالي وللموســم 

نفسیهما ان كمیات البذار العالیة أدت إلى زیادة التأثیر غیـر المباشـر لعـدد الحبـوب فـي السـنبلة فـي حاصـل الحبـوب 

  .غیر مباشر موجب مهم لعدد الحبوب في السنبلة عبر دلیل الحصادتأثیرًا ) Gupta)1وجد . عبر دلیل الحصاد

یمكن االستنتاج ان قیم معامل االرتباط الوراثیة العالیة لعدد الحبوب في السنبلة تحققت نتیجـة التـأثیرات غیـر 

  .المباشرة عالیة القیمة لدلیل الحصاد

  Yفي حاصل الحبوب )3X(تأثیر عدد السنیبالت في السنبلة 

-، 3.68(ان عـدد السـنیبالت حقـق تـأثیرًا مباشـرًا فـي حاصـل الحبـوب مقـداره ) 2و1(بن من الجدولین یت

، 0.97(مقارنـــة بقـــیم معامـــل االرتبـــاط الـــوراثي البالغـــة 2002-2001فـــي الموســـم ) 0.10و0.38-، 0.05

أمـا فـي . كتـار علـى التـواليه/كغـم) 320و240، 160، 80(حسب كمیـات البـذار ) 0.86و0.89، 0.83

-و0.01، 0.05، 0.05-(فبلغــت قــیم التــأثیر المباشــر وحســب كمیــات البــذار نفســها 2003-2002الموســم 

یتضـح مـن . علـى التـوالي) 0.70و 0.76، 0.79، 0.54(مقارنة بقیم معامل االرتباط الـوراثي البالغـة ) 0.12
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مباشــر لعــدد الســنیبالت فــي الســنبلة فــي حاصــل الحبــوب تحقــق عبــر دلیــل ان أعلــى تــأثیر غیــر ) 2و1(الجــدولین 

  .)4(الحصاد

  Yفي حاصل الحبوب ) 4X(تأثیر وزن الحبة 

2001حبة في حاصـل الحبـوب للموسـم 1000إلى وجود تأثیر مباشر عالي لوزن ) 2و1(یشیر الجدوالن 

0.82(قیم معامل االرتباط الوراثي التي بلغت مقارنة مع) 0.24و0.17-، 1.07-، 0.82(مقداره 2002-

حبــة قــیم تــأثیر مباشــر متوســطة 1000حقــق وزن 2003-2002وفــي الموســم ) 0.24-و0.17-، 1.07-، 

مقارنــــة بقــــیم معامــــل االرتبــــاط ) 0.36-و0.32-، 0.90، 0.31-(إلــــى عالیــــة فــــي حاصــــل الحبــــوب مقــــدارها 

، 80(وذلــك حســب كمیــات البــذار ) 0.35و0.34، 0.12، 0.06(ومقــدارها الــوراثي الواطئــة إلــى المتوســطة 

ان التــأثیر المباشــر لــوزن ) 4(الحــظ االصــیل . هكتــار علــى التــوالي لكــال الموســمین/كغــم) 320و240، 160

) 140و100(عنــد كمیتــي البــذار ) 0.90-و0.07-(حبــة فــي حاصــل الحبــوب مــنخفض إلــى عــالي 1000

حبـة 1000فكان التـأثیر المباشـر لـوزن 1996-1995أما في الموسم 1995-1994هكتار في الموسم /كغم

یتضح من . هكتار/كغم) 140و100(عند كمیتي البذار ) 0.06-و0.16-(في حاصل الحبوب منخفضا 

قق عـن طریـق عـدد األشـطاء حبة في حاصل الحبوب تح1000ان أعلى تأثیر غیر باشر لوزن ) 2و1(الجدولین 

2001هكتار إذ حققت قیما معتدلة للتأثیر غیر المباشـر للموسـم /غم) 160و80(في النبات في كمیتي البذار 

) 1.70و0.40(أما في الموسم الثاني فحققـت قیمـا معتدلـة إلـى عالیـة بلغـت ) 0.33و0.42(بلغت 2002-

هكتار قیما معتدلة إلى واطئة إذ بلغـت للموسـم /كغم) 320و240(لبذار في حین أعطت كمیتا ا. على التوالي

  .على التوالي) 0.07و0.11(الثاني 

  Yفي حاصل الحبوب )5X(تأثیر طول السنبلة 

ان قیم التأثیر المباشر لطول السنبلة في حاصـل الحبـوب حققـت قیمـا متفاوتـة حسـب ) 1(یتضح من الجدول 

0.51، 0.13، 3.19-(هكتــار مقــدارها فــي الموســم األول /كغــم) 320و240، 160، 80(كمیــات البــذار 

یشــیر . علــى التــوالي) 0.86و0.84، 0.86، 0.80(مقارنــة بقــیم معامــل االرتبــاط الــوراثي العــالي ) 0.37-و

0.03، 0.06، 0.53(2003-2002إلى ان قیم التأثیر المباشر لطول السنبلة بلغت في الموسـم ) 2(الجدول 

وحســب كمیــات ) 0.78و0.94، 0.97، 0.75(مقارنــة بقــیم معامــل االرتبــاط الــوراثي العــالي البالغــة ) 0.55و

تــأثیرًا غیــر مباشــر عــالي القیمــة ) 5(وآخــرون Bramaوجــد . هكتــار/كغــم) 320و240، 160، 80(البــذار 

ان أعلـى تــأثیر غیـر مباشـر لطــول ) 2و1(یتضـح مــن الجـدولین . لطـول السـنبلة فــي حاصـل الحبـوب فــي الحنطـة

  .السنبلة في حاصل الحبوب تحقق عبر دلیل الحصاد

  Yفي حاصل الحبوب ) 6X(تأثیر الحاصل البایولوجي 

ان الحاصــل البــایولوجي حقــق تــأثیرًا مباشــرًا متوســطا إلــى عــاٍل فــي حاصــل ) 2و1(یالحــظ مــن الجــدولین 

مقارنـة بقـیم معامـل االرتبـاط الـوراثي البالغـة ) 1.53و2.46، 2.08، 0.39-(وسم األول مقـداره الحبوب في الم

فــــان الحاصـــل البــــایولوجي حقــــق 2003-2002أمـــا فــــي الموســـم ) 0.469-و0.47-، 0.55-، 0.381-(

مقارنــــة بقـــیم معامــــل ) 0.59و1.16، 0.88، 0.91(تـــأثیرًا مباشـــرًا عــــالي القیمـــة فـــي حاصــــل الحبـــوب مقـــداره 

وذلــك حســب كمیــات ) 0.32-و0.35-، 0.18-، 0.005(االرتبــاط الــوراثي الواطئــة إلــى المتوســطة ومقــدارها 

ان أعلـــى ) 4(وجـــد االصـــیل . هكتـــار علـــى التـــوالي لكـــال الموســـمین/كغـــم) 320و240، 160، 80(البـــذار 

هكتار /كغم100اصل البایولوجي عند كمیة البذار الواطئة تأثیر مباشر موجب عالي في حاصل الحبوب كان للح

  .هكتار/كغم140وتأثیر مباشر معتدل للحاصل البایولوجي عن كمیة البذار 
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ان أعلى تأثیر غیر مباشر سالب للحاصـل البـایولوجي فـي حاصـل الحبـوب ) 2و1(یتضح من الجدولین 

  .الموسمینوفي كال عبر دلیل الحصاد 

  Yفي حاصل الحبوب )7X(لیل الحصاد تأثیر د

ان دلیل الحصاد حقق تأثیرًا مباشرًا موجبا عالي القیمة فـي حاصـل الحبـوب ) 2و1(یتضح من الجدولین 

مقارنة مـع قـیم االرتبـاط ) 1.90و2.91، 3.02، 0.71(2002-2001في كال الموسمین إذ بلغ في الموسم 

بلغـت قـیم 2003-2002وكذلك في الموسـم )0.859و0.84، 0.85، 0.66(الوراثي عالیة القیمة ومقدارها

(مقارنــة بقــیم معامــل االرتبــاط الــوراثي عــالي القیمــة ومقــدارها ) 1.85و1.93، 1.99، 1.82(التــأثیر المباشــر 

تــار علــى هك/كغــم) 320و240، 160، 80(وذلــك حســب كمیــات البــذار ) 0.83و0.82، 0.72، 0.52

2.21ان لدلیل الحصاد تأثیرًا مباشرًا في حاصل الحبوب مقداره ) 1(وآخرون Guptaوجد . التوالي لكال الموسمین

وجود تأثیر غیر مباشر معتدل إلى عالي القیمة في حاصل الحبوب عبر الحاصل ) 2و1(یتبین من الجدولین . 

، 0.70-، 0.75-(و) 1.30-و2.14-، 1.87-، 0.36(2002-2001البایولوجي مقداره فـي الموسـم 

كغـم) 320و240، 160، 80(وذلـك حسـب كمیـات البـذار 2003-2002في الموسم ) 0.47-و0.94-

یتضح مما سبق ان قیم معامل االرتباط الوراثي العالي نتجت من التأثیر المباشـر العـالي .هكتار ولكال الموسمین/

  .)4و 3(في حاصل الحبوبلدلیل الحصاد 

  Yفي حاصل الحبوب ) 8X(تأثیر دلیل االضطجاع 

ان دلیل االضـطجاع حقـق تـأثیرا متفـاوت القیمـة فـي حاصـل الحبـوب حسـب ) 2و1(یتضح من الجدولین 

-2001هكتـــار إذ بلغـــت قـــیم التـــأثیر المباشـــر فـــي الموســـم /كغـــم) 320و240، 160، 80(كمیـــات البـــذار 

مقارنة بقیم معامل االرتباط الوراثي العالیة والسالبة القیمـة إذ حققـت ) 0.11-و0.24، 0.11، 1.61-(2002

-2002وبلغـــت قـــیم التـــأثیر المباشـــر لـــدلیل االضـــطجاع فـــي الموســـم ) 0.81-و0.89-، 0.77-، 0.77-(

(لوراثي العالیـة والسـالبة القیمـة البالغـة مقارنة بقیم معامل االرتباط ا) 0.08-و0.18، 0.40، 0.34-(2003

ان أعلـــى ) 2و1(یتبــین مـــن الجــدولین . علــى التــوالي لكـــال الموســمین) 0.81-و0.83-، 0.82-، 0.74-

كـال الموسـمینوفـي تأثیر غیر مباشر سالب القیمة لدلیل االضطجاع في حاصل الحبوب تحقـق عبـر دلیـل الحصـاد 

  . )15و14و 13(وجده باحثون اخرون ، تتفق هذه النتائج مع ما

  Yفي حاصل الحبوب ) 9X(تأثیر عدد األشطاء في المتر المربع 

إلى ان التأثیر المباشر لعدد األشطاء للمتر المربـع فـي حاصـل الحبـوب كـان سـالبا وعالیـا ) 1(یشیر الجدول 

0.51-(هكتـار ومقـداره /كغـم) 160و80(عنـد كمیتـي البـذار 2002-2001إلى معتدل القیمة في الموسـم 

كغـم) 320و240(في حین كان التأثیر المباشر موجبًا وعالیًا إلى معتدل القیمـة عنـد كمیتـي البـذار ) 0.42-و

ان قـیم التـأثیر المباشـر لعـدد األشـطاء للمتـر المربـع ) 2(یتضح من الجـدول . )0.23و0.55(هكتار إذ بلغت /

كغـم) 160و80(عنـد كمیتـي البـذار 2003-2002ت سالبة وعالیة القیمة في الموسم في حاصل الحبوب كان

هكتــار أعطــت قیمــا /كغــم) 320و240(فــي حــین ان كمیتــي البــذار ) 3.48-و0.86-(هكتــار إذ بلغــت /

ًا مباشرًا معتـدال فـي ان لعدد األشطاء تأثیر ) 9(Sidwellعلى التوالي ، وجد) 0.22و0.20-(متفاوتة مقدارها 

ان أعلـى تـأثیر غیـر مباشـر لعـدد األشـطاء للمتـر المربـع فـي ) 1(یتبـین مـن الجـدول . 0.40حاصل الحبوب مقـداره 

80تحقق عن طریـق عـدد السـنابل فـي المتـر المربـع عنـد كمیـة البـذار 2002-2001حاصل الحبوب في الموسم 

هكتار قیما معتدلة إلى /كغم) 320و240، 160(ذار ـالبفي حین أعطت كمیات1.216هكتار مقداره /كغم

ان أعلـى تـأثیر غیـر مباشـر ) 2(یتضـح مـن الجـدول . )0.57-و0.79-، 0.23-( عالیة سالبة القیمة مقدارها 
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تحقــق عبــر عــدد الســنابل فــي المتــر 2003-2002لعــدد األشــطاء للمتــر المربــع فــي حاصــل الحبــوب فــي الموســم 

(في حین أعطت كمیتا البـذار ) 3.94و1.08(داره ـار ومقـهكت/مـكغ) 160و80(ذار ـند كمیتي البالمربع ع

  .على التوالي) 0.10-و0.01(هكتار قیما متفاوتة مقدارها /كغم) 320و240

  Yفي حاصل الحبوب )10X(تأثیر ارتفاع النبات 

2001ق قیمـا متفاوتـة للتـأثیر المباشـر فـي الحاصـل فـي الموسـم إلى ان ارتفاع النبات حقـ) 1(یشیر الجدول 

0.19-، 0.60-، 1.91(هكتـار مقـدارها /كغـم) 320و240، 160، 80(حسب كمیات البذار 2002-

. )0.67-و0.70-، 0.60-، 0.68-(مقارنـة بقـیم معامــل االرتبـاط الـوراثي الســالبة وعالیـة القیمــة ) 0.13و

ان قـیم التـأثیر المباشـر الرتفـاع النبـات فـي حاصـل ) 2(وكما یتضح من الجدول 2003-2002ي الموسم كذلك ف

و240، 160، 80(علــى التــوالي حســب كمیــات البــذار ) 0.21و0.03-، 0.33-، 0.55(الحبــوب بلغــت 

معتدلة للتأثیر المباشـر فـي ان ارتفاع النبات حقق قیما) 11(PattersonوFonsecaوجد . هكتار/كغم) 320

ان ارتفـــاع النبـــات حقـــق قیمـــا ســـالبة عالیـــة ) 2و1(یالحـــظ مـــن الجـــدولین . )0.22(حاصـــل الحبـــوب مقـــدارها 

و1.89-، 1.93-، 053.-(2002-2001القیمة في حاصل الحبوب عبر دلیل الحصاد مقداره في الموسم 

یمكــن االســتنتاج ممــا . )0.74-و0.62-، 0.96-، 1.15-(2003-2002وحقــق فــي الموســم ) 1.17-

ســبق ان صــفة دلیــل الحصــاد تعــد دلــیًال انتخابیــًا فعــاًال لتحســین حاصــل حبــوب الحنطــة لكونهــا حققــت تــأثیرًا مباشــرًا 

موجبـــا عـــالي القیمـــة فـــي حاصـــل الحبـــوب فضـــًال علـــى ان المجمـــوع الكلـــي للتـــأثیرات المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة لـــدلیل 

یلـي دلیـل الحصـاد كـل مـن طـول السـنبلة وعـدد السـنیبالت فـي السـنبلة إذ انهمـا . صاد كان عالي القیمة وموجـبالح

وعلى الرغم من انهما لم یحققا تأثیرًا مباشرًا عالیًا في حاصل الحبوب إال ان المجموع الكلي للتأثیرات المباشرة وغیـر 

  .المباشرة في حاصل الحبوب كان عالي القیمة وموجب
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تقدیرات التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتحلیل معامل المسار بین حاصل الحبوب ومكوناتھ تحت )1(جدول 
  2002-2001أربع كمیات بذار للموسم 

  المكونات
قیمة المعامل

piyRijD1D2D3D4

في ) x1(  2م/تأثیر عدد السنابل- 1
  )y(حاصل الحبوب 

0.120.100.070.17

p1y1.25-0.25-0.90-0.64  التأثیر المباشر  - أ

  التأثیر غیر المباشر - ب
x2  p2yr12-0.12-0.310.120.08عن طریق 

x3p3yr130.100.00-0.070.03عن طریق 

x4p4yr14-0.610.930.140.20عن طریق 

x5p5yr150.470.000.01-0.03عن طریق 

x6p6yr16-0.110.661.100.65عن طریق 

x7p7yr170.25-0.68-0.81-0.36عن طریق 

x8p8yr180.27-0.03-0.050.03عن طریق 

x9p9yr19-0.50-0.400.480.20عن طریق 

x10p10yr110-0.350.190.050.00عن طریق 

وب-2 دد الحب أثیر ع نبلة /ت ) x2(الس
  )y(في حاصل الحبوب 

0.820.840.730.67

p2y-0.58-1.080.560.23  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  p1yr120.26-0.07-0.19-0.22عن طریق 

x2p3yr233.08-0.03-0.240.06عن طریق 

x4p4yr24-0.520.620.100.17عن طریق 

x5p5yr25-1.520.080.25-0.20عن طریق 

x6p6yr260.221.25-1.46-0.78عن طریق 

x7p7yr270.482.322.151.23عن طریق 

x8p8yr281.27-0.08-0.200.08عن طریق 

x9p9yr29-0.15-0.150.120.09عن طریق 

x10p10yr210-1.720.490.140.00عن طریق 

نبلة -3 ي الس نیبالت ف دد الس أثیر ع ت
(x3) في حاصل الحبوب(y)  

0.970.830.890.86

p3y3.68-0.05-0.380.10  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x2  p1yr130.03-0.03-0.18-0.22عن طریق 

x3p2yr23-0.48-0.680.340.15عن طریق 

x4p4yr34-0.220.180.060.09عن طریق 

x5p5yr35-2.690.09-0.34-0.30عن طریق

x6p6yr360.19-1.00-0.84-0.51عن طریق 

x7p7yr370.552.182.051.31عن طریق 

x8p8yr381.41-0.09-0.200.09عن طریق 

x9p9yr39-0.02-0.140.250.14عن طریق 
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  المكونات
قیمة المعامل

piyRijD1D2D3D4

x10p10yr310-1.480.370.13-0.01عن طریق 

أثیر-4 ة 1000وزن ت ي ) x4(حب ف
  )y(حاصل الحبوب 

-0.31-0.26-0.31-0.34

p4y0.82-1.07-0.17-0.24  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  p1yr14-0.920.210.740.53عن طریق 

x2p2yr240.360.63-0.35-0.17عن طریق 

x3p3yr34-1.000.000.13-0.04عن طریق 

x5  p5yr45-0.250.000.000.03عن طریق 

x6p6yr46-0.080.190.090.07عن طریق 

x7p7yr47-0.05-0.29-0.42-0.32عن طریق 

x8p8yr48-0.650.040.12-0.04عن طریق 

x9p9yr490.420.33-0.36-0.15عن طریق 

x10p10yr4101.05-0.33-0.100.00عن طریق 

ل ) x5(تأثیر طول السنبلة -5 ي حاص ف
  )y(الحبوب 

0.800.860.840.86

p5y-3.190.13-0.51-0.37  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  p1yr15-0.810.000.02-0.05عن طریق 

x2p2yr25-0.27-0.630.280.13عن طریق 

x3p3yr353.11-0.03-0.260.08عن طریق 

x4p4yr450.06-0.030.000.02عن طریق 

x6p6yr560.11-0.37-0.28-0.25عن طریق 

x7p7yr570.431.781.611.14عن طریق 

x8p8yr581.35-0.08-0.190.09عن طریق 

x9p9yr590.08-0.050.090.06عن طریق 

x10p10yr510-0.710.150.070.00عن طریق 

ایولوجي -6 ي ) x6(تأثیر الحاصل الب ف
  )y(حاصل الحبوب 

-0.38-0.55-0.47-0.46

p6y-0.392.082.461.53  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  p1yr160.36-0.08-0.40-0.27عن طریق 

x2p2yr260.330.65-0.33-0.12عن طریق 

x3p3yr36-1.830.020.13-0.03عن طریق 

x4  p4yr460.17-0.100.00-0.01عن طریق 

x5p5yr560.95-0.020.060.06عن طریق 

x7p7yr67-0.65-2.71-2.531.53عن طریق 

x8p8yr68-0.610.030.08-1.62عن طریق 

x9p9yr69-0.01-0.050.150.04عن طریق 

x10p10yr6101.30-0.37-0.090.00عن طریق 
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  المكونات
قیمة المعامل

piyRijD1D2D3D4

ل (x7)تأثیر دلیل الحصاد -7 في حاص
  (y)الحبوب 

0.660.850.840.85

p7y0.713.022.911.90  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  P1yr17-0.440.050.250.12عن طریق 

x2p2yr27-0.39-0.830.410.15عن طریق 

x3p3yr372.87-0.03-0.270.07عن طریق 

x4p4yr47-0.060.100.020.04عن طریق 

x5p5yr57-1.940.08-0.28-0.22عن طریق 

x6p6yr670.36-1.87-2.14-1.30عن طریق 

x8p8yr780.92-0.06-0.160.07عن طریق 

x9p9yr790.070.00-0.020.02عن طریق 

x10p10yr710-1.450.380.120.00عن طریق 

طجاع -8 ل االض أثیر دلی ي (x8)ت ف
  (y)حاصل الحبوب 

-0.77-0.77-0.89-0.81

p8y-1.610.110.24-0.11  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  p1yr18-0.210.070.190.19عن طریق 

x2p2yr280.460.75-0.48-0.18طریق عن 

x3p3yr38-3.220.040.32-0.09عن طریق 

x4  p4yr480.33-0.45-0.08-0.10عن طریق 

x5p5yr582.66-0.100.410.32عن طریق 

x6p6yr68-0.150.610.810.44عن طریق 

x7p7yr78-0.40-1.65-1.98-1.19عن طریق 

x9p9yr890.120.17-0.17-0.10ق عن طری

x10p10yr8101.25-0.320.130.00عن طریق 

ع -9 ر المرب تأثیر عدد األشطاء في المت
(x9) في حاصل الحبوب)y(  

0.020.260.300.39

p9y-0.51-0.420.550.23  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  P1yr191.21-0.23-0.79-0.57عن طریق 

x2p2yr29-0.17-0.400.120.09عن طریق 

x3p3yr390.14-0.01-0.180.06عن طریق 

x4p4yr49-0.670.860.110.16عن طریق 

x5p5yr590.510.01-0.09-0.10عن طریق 

x6p6yr69-0.010.280.680.26عن طریق 

x7p7yr79-0.10-0.06-0.100.20عن طریق 

x8p8yr890.37-0.04-0.070.05عن طریق 

x10p10yr910-0.720.290.070.00عن طریق 
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  المكونات
قیمة المعامل

piyRijD1D2D3D4

ات -10 اع النب أثیر ارتف ي ) x10(ت ف
  )y(حاصل الحبوب 

-0.68-0.60-0.70-0.67

p10y1.91-0.60-0.190.01  التأثیر المباشر- أ

  التأثیر غیر المباشر-ب
x1  p1yr110-0.230.070.250.23عن طریق 

x2p2yr2100.520.88-0.43-0.16عن طریق 

x3p3yr310-2.850.030.26-0.08عن طریق 

x4  p4yr4100.45-0.60-0.09-0.13عن طریق 

x5p5yr5101.18-0.030.210.18عن طریق 

x6p6yr610-0.271.301.220.66عن طریق 

x7p7yr710-0.53-1.93-1.89-1.17عن طریق 

x8p8yr810-1.060.060.17-0.07عن طریق 

x9p9yr9100.190.20-0.22-0.14عن طریق 

  :إذ أن

x1 ، عدد السنابل في وحدة المساحةx2سنبلة ، /عدد الحبوبx3 ،عدد السنیبالت في السنبلةx4 حبة ، 1000وزنx5 السنبلة ، طولx6

  .ارتفاع النباتx10عدد االشطاء في المتر المربع ، x9دلیل االضطجاع ، x8دلیل الحصاد ، x7الحاصل البایولوجي ، 

  

تقدیرات التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لتحلیل معامل المسار بین حاصل الحبوب ومكوناتھ تحت )2(جدول 
  2003-2002ربع كمیات بذار للموسم أ

  المكونات
قیمة المعامل

piyRijD1D2D3D4
ر -1 ي المت نابل ف دد الس أثیر ع ت

وب ) x1(المربع  في حاصل الحب
)y(  

0.100.010.000.04

p1y1.104.150.01-0.13  التأثیر المباشر-أ
التأثیر غیر المباشر -ب

x2p2yr120.100.000.00-0.02عن طریق 
x3p3yr130.000.010.00-0.03عن طریق 
x4p4yr140.16-0.620.250.26عن طریق 
x5p5yr150.04-0.010.000.13عن طریق 
x6p6yr160.220.320.600.30عن طریق 
x7p7yr17-0.49-0.65-0.67-0.60عن طریق 
x8p8yr180.01-0.05-0.030.01عن طریق 
x9p9yr19-0.85-3.30-0.170.17عن طریق 
x10p10yr110-0.190.150.01-0.05عن طریق 

وب-2 دد الحب أثیر ع نبلة /ت الس
)x2 ( في حاصل الحبوب)y(  

0.510.690.700.70

p2y-0.650.220.07-0.79  التأثیر المباشر-أ
  التأثیر غیر المباشر -ب

x1  p1yr12-0.170.030.000.00عن طریق 
x3p3yr23-0.040.040.01-0.04عن طریق 
x4p4yr240.08-0.12-0.01-0.04عن طریق 
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  المكونات
قیمة المعامل

piyRijD1D2D3D4
x5p5yr250.200.030.010.43عن طریق 
x6p6yr26-0.56-0.52-0.72-0.42عن طریق 
x7p7yr271.381.571.531.56عن طریق 
x8p8yr280.30-0.36-0.170.07عن طریق 
x9p9yr290.13-0.36-0.030.01عن طریق 
x10p10yr210-0.150.150.01-0.07عن طریق 

نبلة -3 ي الس نیبالت ف تأثیر عدد الس
)x3 ( في حاصل الحبوب)y(  

0.540.790.760.70

p3y-0.050.050.01-0.12  التأثیر المباشر-أ
  التأثیر غیر المباشر -ب

x2  p1yr13-0.080.850.00-0.03طریق عن 
x3p2yr23-0.580.170.04-0.29عن طریق 
x4p4yr340.09-0.150.01-0.05عن طریق 
x5p5yr350.210.030.020.28عن طریق 
x6p6yr36-0.68-0.48-0.49-0.07عن طریق 
x7p7yr371.621.621.350.97عن طریق 
x8p8yr380.24-0.22-0.090.02عن طریق 
x9p9yr390.02-1.29-0.100.08عن طریق 
x10p10yr310-0.250.200.01-0.07عن طریق 

أثیر وزن -4 ة 1000ت ي ) x4(حب ف
  )y(حاصل الحبوب 

0.060.120.340.35

p4y-0.310.90-0.32-0.36  التأثیر المباشر-أ
  اشر التأثیر غیر المب-ب

x1  p1yr14-0.56-2.850.000.09عن طریق 
x2p2yr240.17-0.030.00-0.10عن طریق 
x3p3yr340.01-0.010.00-0.01عن طریق 
x5  p5yr450.240.030.010.12عن طریق 
x6p6yr460.04-0.16-0.35-0.21عن طریق 
x7p7yr470.220.540.890.94عن طریق 
x8p8yr48-0.090.070.000.000عن طریق 
x9p9yr490.401.70.11-0.07عن طریق 
x10p10yr410-0.07-0.070.00-0.02عن طریق 

نبلة -5 ول الس أثیر ط ي ) x5(ت ف
  )y(حاصل الحبوب 

0.760.970.940.78

p5y0.530.060.030.55  التأثیر المباشر-أ
  غیر المباشر التأثیر-ب

x1  p1yr150.08-0.710.00-0.03عن طریق 
x2p2yr25-0.250.120.04-0.62عن طریق 
x3p3yr35-0.020.030.01-0.06عن طریق 
x4p4yr45-0.140.43-0.15-0.07عن طریق 
x6p6yr56-0.10-0.05-0.17-0.19عن طریق 
x7p7yr571.001.321.291.21عن طریق 
x8p8yr580.18-0.26-0.100.06عن طریق 
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  المكونات
قیمة المعامل

piyRijD1D2D3D4
x9p9yr59-0.09-0.13-0.030.04عن طریق 
x10p10yr510-0.410.150.02-0.10عن طریق 

ایولوجي -6 ل الب أثیر الحاص ) x6(ت
  )y(في حاصل الحبوب 

0.00-0.18-0.35-0.32

p6y0.910.881.160.59  التأثیر المباشر-أ
  التأثیر غیر المباشر -ب

x1  p1yr160.261.530.00-0.07عن طریق 
x2p2yr260.40-0.13-0.040.56عن طریق 
x3p3yr360.04-0.030.000.01عن طریق 
x4  p4yr46-0.01-0.170.100.13عن طریق 
x5p5yr56-0.060.000.00-0.17عن طریق 

x7p7yr67-1.51-1.59-1.58-1.46طریق عن 
x8p8yr68-0.160.130.08-0.04عن طریق 
x9p9yr69-0.12-0.70-0.060.08عن طریق 
x10p10yr6100.25-0.100.000.03عن طریق 

اد -7 ل الحص أثیر دلی ي ) x7(ت ف
  )y(حاصل الحبوب 

0.520.720.820.83

p7y1.821.991.931.85  التأثیر المباشر-أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  P1yr17-0.30-1.360.000.04عن طریق 
x2p2yr27-0.490.170.05-0.67عن طریق 
x3p3yr37-0.040.040.01-0.06عن طریق 
x4p4yr47-0.040.24-0.15-0.18عن طریق 
x5p5yr570.290.040.020.36عن طریق 
x6p6yr67-0.75-0.70-0.94-0.47عن طریق 
x8p8yr780.250.28-0.140.06عن طریق 
x9p9yr790.140.400.02-0.02عن طریق 
x10p10yr710-0.350.160.01-0.08عن طریق 

طجاع -8 ل االض أثیر دلی ي ) x8(ت ف
  )y(حاصل الحبوب 

-0.74-0.82-0.83-0.81

p8y-0.340.400.18-0.08  التأثیر المباشر-أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  p1yr18-0.04-0.500.000.02عن طریق 
x2p2yr280.57-0.20-0.060.72عن طریق 
x3p3yr380.03-0.030.000.28عن طریق 
x4  p4yr48-0.080.160.000.00عن طریق 
x5p5yr58-0.28-0.04-0.02-0.38عن طریق 
x6p6yr680.420.300.490.30عن طریق 
x7p7yr78-1.35-1.38-1.44-1.46عن طریق 
x9p9yr890.060.630.04-0.05عن طریق 
x10p10yr8100.26-0.16-0.010.09عن طریق 
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  المكونات
قیمة المعامل

piyRijD1D2D3D4
ر -9 ي المت طاء ف دد األش أثیر ع ت

وب في حاصل الحب) x9(المربع 
(y)

0.120.150.120.20

p9y-0.86-3.48-0.200.22  التأثیر المباشر-أ

  التأثیر غیر المباشر -ب
x1  P1yr191.083.940.01-0.10عن طریق 
x2p2yr290.090.020.01-0.06عن طریق 
x3p3yr390.000.020.00-0.04عن طریق 
x4p4yr490.15-0.440.180.12عن طریق 
x5p5yr590.060.000.000.11عن طریق 
x6p6yr690.120.170.350.22عن طریق 
x7p7yr79-0.30-0.23-0.22-0.16عن طریق 
x8p8yr890.26-0.07-0.040.02عن طریق 
x10p10yr910-0.240.200.01-0.11عن طریق 

ات -10 اع النب ي ) x10(تأثیر ارتف ف
  )y(حاصل الحبوب 

-0.47-0.49-0.46-0.47

p10y0.55-0.33-0.030.21  التأثیر المباشر-أ
  التأثیر غیر المباشر -ب

x1  p1yr110-0.37-1.910.000.03عن طریق 
x2p2yr2100.17-0.10-0.020.25عن طریق 
x3p3yr3100.02-0.030.000.04عن طریق 

x4  p4yr4100.040.210.030.04ن طریق ع
x5p5yr510-0.40-0.3-0.02-0.26عن طریق 
x6p6yr6100.420.280.030.08عن طریق 
x7p7yr710-1.15-0.96-0.62-0.74عن طریق 
x8P8yr810-0.160.200.07-0.03عن طریق 
x9P9yr9100.382.190.10-0.11عن طریق 

  :ذ أنإ

x1 ، احة دة المس ي وح نابل ف دد الس وبx2ع دد الحب نبلة ، /ع نبلة، x3س ي الس نیبالت ف دد الس ة ، 1000وزن x4ع نبلة ، x5حب ول الس x6ط

  .ارتفاع النباتx10عدد االشطاء في المتر المربع ، x9دلیل االضطجاع ، x8دلیل الحصاد ، x7الحاصل البایولوجي ، 


