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  2006، ) 2(العدد4:مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد
  

  حصول السلجم بتأثیر موعد الزراعةتحلیل معامل المسار لم

  

  **رعد هاشم بكرو **ليعالء الدین عبد المجید ع،**نازي أویشالم سركیس، *عبد مسربت أحمد الجمیلي

  راالنباجامعة / كلیة الزراعة–قسم المحاصیل الحقلیة 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة–قسم المحاصیل الحقلیة 

  

  الخالصة

أبـو غریـب خـالل / جامعة بغـداد –كلیة الزراعة –نفذت تجربة حقلیة في حقل قسم المحاصیل الحقلیة 

لدراســة تــأثیر مواعیــد الزراعــة علــى حاصــل البــذور ومكوناتــه لثمانیــة 2005-2004و 2004-2003الموســمین 

. استخدم ترتیب األلواح المنشقة بتصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالث مكررات. ل السلجمأصناف من محصو 

األلــــواح الرئیســــة بینمــــا احتلــــت ) تشــــرین الثــــاني27و7تشــــرین األول ، 18أیلــــول ، 28(مثلــــت مواعیــــد الزراعــــة 

الصــفات األخــرى لكــل أخــذت البیانــات لصــفة حاصــل البــذور ومكوناتــه وبعــض. أصــناف الســلجم األلــواح الثانویــة

قــدرت معــامالت االرتبــاط الــوراثي بــین حاصــل البــذور والصــفات المدروســة األخــرى لتجزئتــه . موعــد زراعــة وموســم

  . باستخدام تحلیل معامل المسار إلى تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة لتحدید الصفات األكثر تأثیرًا في حاصل البذور

موســم األول أن الرتفــاع النبــات ودلیــل الحصــاد تــأثیرًا مباشــرًا أظهــرت نتــائج تحلیــل معامــل المســار فــي ال

أیلـــول ، وأن لعـــدد 28بالتتـــابع عنـــد الموعـــد الزراعـــي ) 6.51و 12.32(وراثیـــًا موجبـــًا عالیـــًا فـــي حاصـــل البـــذور 

ًا موجبـًا عالیـًا األفرع األولیة وعدد القرنات في النبات وعدد البذور فـي القرنـة ومعـدل وزن البـذرة تـأثیرًا مباشـرًا وراثیـ

أمـا فــي . تشــرین الثـاني27بالتتــابع عنـد الموعـد الزراعـي ) 3.34، 1.39، 0.737، 1.66(فـي حاصـل البـذور 

الموسم الثاني فقد أظهر عدد القرنات فـي النبـات وعـدد البـذور فـي القرنـة ومعـدل وزن البـذرة ودلیـل الحصـاد تـأثیرَا 

بالتتــابع عنــد الموعــد الزراعــي ) 1.56، 3.85، 8.40، 13.18(البــذور مباشــرًا وراثیــًا موجبــًا عالیــًا فــي حاصــل 

27عنــد الموعــد الزراعــي ) 1.29(أیلــول وأظهــر ارتفــاع النبــات تــأثیرًا مباشــرًا موجبــًا عالیــًا فــي حاصــل البــذور 28

فات تشرین الثاني ، وكذلك أظهـرت هـذه الصـفات تـأثیرات غیـر مباشـرة موجبـة فـي حاصـل البـذور مـن خـالل الصـ

نستنتج من ذلك األخذ في االعتبار موعد الزراعة والموسم عند اعتماد الصفات التي لهـا تـأثیرات مباشـرة . األخرى

وغیر مباشرة في حاصل البذور معاییر انتخابیة عند إجراء االنتخاب في األجیـال الالحقـة لتحسـین وزیـادة حاصـل 

  .بذور السلجم في المنطقة الوسطى من العراق
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Abstract
Field trial was carried out at the experimental farm of the Agricultural 

College, Abu-Ghraib during the growing season of 2003-2004 and 2004-2005 to 
study the effect of sowing dates on seed yield and yield components of eight rape seed 
varieties. A split plot arrangement in randomized complete block design with three 
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replicates was used. Planting dates (Sep. 28th , Oct. 18th , Nov. 7th and 27th) were 
assigned at the main plots, where as the varieties were assigned in the sub plots. Data 
collected on seed yield and yield components and some other characters for each 
planting date and season. Genotypic correlation coefficients among seed yield and 
other characters were determined, for partition it to direct and indirect effects by using 
path coefficient analysis to determine which one was the most effect character in seed 
yield.

Results of the path analysis in first season showed the plant height and harvest 
index had the highly positive direct effect on the seed yield (12.32 and 6.51) 
respectively at the planting date Sep. 28th. Number of branches and pods per plant, 
number of seeds per pod and average of seed weight gave highly positive direct effect 
on the seed yield (1.66 , 0.737 , 1.39 and 3.34) respectively at the planting date Nov. 
27th.

In the second season, results of the analysis showed that the number of pods 
per plant, number of seeds per pod, average of seed weight and harvest index had the 
highly positive direct effect on the seed yield (13.18 , 8.40 , 3.85 and 1.56) 
respectively at the planting date Sep. 28th , where as plant height gave highly positive 
direct effect on the seed yield (1.29) at the planting date 27th. 

Also these characters appeared highly positive indirect effects on the seed 
yield through the others characters. 

It was concluded that it should be considered that planting date and growing 
season, where we could be depended these characters that had direct and indirect 
effects in the seed yield used as criteria to improve seed yield of rape seed by 
selection in next generations at irrigated central region of Iraq.

  

  المقدمة

كبقیــة المحاصــیل یعتمــد حاصــل البــذور فیــه علــى مكوناتــه ) Brassica napus L(محصــول الســلجم 

انخفـاض معـدل إنتاجیتـه، لـذا تسـعى جهـات بحثیـة عدیـدة تعمـل و وبعض الصفات األخرى ونظرًا لقلة ما انـتج منـه 

ي وتطـویر أصـناف اقع الحـالللنهـوض بـالو لجمعلـى وضـع برنـامج تربیـة لمحصـول السـفي برامج تربیة المحاصـیل 

ذات نوعیـــه جیـــدة وأكثـــر مالئمـــة للظـــروف البیئیـــة مـــن خـــالل تحدیـــد أدلـــة انتخابیـــة مـــن الصـــفات عالیـــة اإلنتاجیـــة 

المرتبطة وراثیًا معه والمؤثرة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في حاصل البذور یمكن أن یعتمـد علیهـا مربـي النبـات 

یادة وتحسین حاصل بذور السلجم ألن صفة الحاصل مـن الصـفات المعقـدة فـي عند إجراء عملیة انتخاب دقیقة لز 

كونهـــا و لظروف البیئیـــة المختلفـــةتوریثهـــا ویحكمهـــا عـــدد كبیـــر مـــن العوامـــل الوراثیـــة إضـــافة إلـــى تأثیرهـــا الكبیـــر بـــا

سـهولة، لـذا ال تسـتجیب لالنتخـاب بفانهـاا والرتباطهـا الواسـع معهـامحصلة لعـدد مـن الصـفات األخـرى المكونـة لهـ

بات من الضروري تحسینها بانتخاب صفة أو أكثـر بدیلـة عنهـا وذلـك مـن خـالل البحـث عـن الصـفات المـؤثرة فـي 

الحاصـــل عـــن طریـــق اتبـــاع طـــرق إحصـــائیة مثـــل معامـــل االرتبـــاط الـــذي یقـــیس العالقـــات االرتباطیـــة بینهـــا وبـــین 

وبمـا أن العالقـات االرتباطیـة ال تحـدد نسـبة مـا الصفات المكونة لها والتـي تعـد ضـروریة عنـد اسـتخدام االنتخـاب، 

تســـاهم بـــه كـــل صـــفة فـــي التـــأثیر المباشـــر وغیـــر المباشـــر إضـــافة إلـــى التـــأثیرات المشـــتركة للصـــفات األخـــرى فـــي 

اسسـهالحاصل ، لذا یلجـأ مربـي النبـات اعتمـاد طریقـة إحصـائیة أخـرى مثـل تحلیـل معامـل المسـار الـذي وضـعت

و Singhو) 3(Luو Deweyواســــــــــــتخدمها) 2( Liوطورهــــــــــــا ) Wright) (1(النســــــــــــبة مــــــــــــن قبــــــــــــل 

Chaudhary)4 (التحالیـــل اإلحصـــائیة الوراثیـــة المهمـــة التـــي یســـتخدمها البـــاحثون فـــي مجـــال تربیـــة عـــدألنهـــا ت

النبــات إضــافة إلــى أنهــا تعطــي معلومــات إضــافیة عــن التــي یعطیهــا معامــل االرتبــاط فهــو یســتخدم تنظــیم وٕایجــاد 
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ویجــزئ معامــل االرتبــاط الــوراثي ،ســببیة بــین المتغیــر التــابع والمتغیــر المســتقل مــن خــالل نظــام مســاراتعالقــات 

بین الحاصل وكل من مكوناتـه والصـفات األخـرى إلـى تـأثیرات مباشـرة وغیـر مباشـرة للعامـل المسـتقل علـى العامـل 

خیص الصــفات األكثــر تــأثیرًا فیــه لتحدیــد نســبة مــا تســاهم بــه كــل صــفة فــي حاصــل البــذور لتشــ) الحاصــل(التــابع 

وعدها أدلة انتخابیة یهتدي بها مربي النبات عند تحسـین وزیـادة حاصـل البـذور عـن طریـق االنتخـاب فـي األجیـال 

، 9،10،11، 8، 7، 6، 5(الســلجم مــن قبــل عــدد مــن البــاحثین اســتخدم معامــل المســار فــي محصــول . الالحقــة

عض الصـفات لهـا تـأثیر مباشـر وبعضـها لهـا تـأثیر غیـر مباشـر كبیـر حیث بینت نتـائجهم بـأن لـب) 17، 13، 12

  .في حاصل بذور السلجم

یهــدف هــذا البحــث إلــى اســتخدام تحلیــل معامــل المســار لتجزئــة معــامالت االرتبــاط الــوراثي بــین حاصــل 

أو صـفة البذور ومكوناته والصفات األخرى إلى تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة للتعرف على مـدى إسـهام كـل مكـون

فــي زیــادة وتحســین حاصــل البــذور بتــأثیر مواعیــد الزراعــة وعــدها أدلــة انتخابیــة یمكــن أن یهتــدي بهــا مربــي النبــات 

  .عند استخدامه لطریقة االنتخاب في األجیال الالحقة لمحصول السلجم

  

  ق العملائالمواد وطر 

راعــــة فــــي حقــــل قســــم زرعــــت بــــذور ثمانیــــة تراكیــــب وراثیــــة مــــن محصــــول الســــلجم فــــي أربعــــة مواعیــــد ز 

لدراســة 2005-2004و 2004-2003جامعــة بغــداد فــي الموســمین –المحاصــیل الحقلیــة التــابع لكلیــة الزراعــة 

تأثیر مواعیـد الزراعـة علیهـا باسـتخدام ترتیـب األلـواح المنشـقة بتصـمیم القطاعـات الكاملـة المعشـاة بـثالث مكـررات 

األلــواح الرئیســة، بینمــا احتلــت ) تشــرین الثــاني27و7ل و تشــرین األو 18أیلــول ، 28(خصــص مواعیــد الزراعــة 

ـــــــــــــواح ) Pactol ،Srew ،Pluto ،Star ،Topscor ،Pioneer ،Catlarcia(أصـــــــــــــناف الســـــــــــــلجم  األل

ســم بــین 40متــر وبمســافة 3تضــمنت خمســة خطــوط بطــول 2م) 3×2(كانــت مســاحة الوحــدة التجریبیــة . الثانویــة

ورقة بحیث تصبح المسافة بـین 4-3عند مرحلة النباتاتاخل الخطوط ثم خفتزرعت البذور سربًا د. خط وآخر

اجریـت عملیـات خدمـة التربـة والتسـمید ). 16، 15(2م/نبـات62.5سـم معطیـة كثافـة نباتیـة قـدرها 4نبات وآخر 

ع األولیـة أخذت البیانات عن صفات ارتفـاع النبـات وعـدد األفـر . والري ومكافحة األدغال حسب التوصیات العلمیة

ي النیـات وعـدد البـذور فـي القرنـة ومعـدل وزن البـذرة ودلیـل الحصـاد وحاصـل البـذور الكلـي فللنبات وعدد القرنات 

جرى تحلیل التباین لكل صفة وتحلیل التباین المشـترك بـین سـبع صـفات لكـل موعـد . لكل موعد زراعي ولموسمین

راثیــة بــین الصــفات المدروســة ثــم الــدخول إلــى تحلیــل وبصــورة مســتقلة ولكــل موســم للتأكــد مــن وجــود ارتباطــات و 

بعــد التأكــد مــن وجــود ارتباطــات وراثیــة بــین الصــفات المدروســة ) Wright)1معامــل المســار الــذي وضــع أسســه 

لتجزئة معامالت االرتباط الوراثي بین حاصل البذور ومكوناته والصفات األخرى إلى تأثیرات مباشرة وغیر مباشـرة 

التـي ةتساهم به كل صفة في تأثیراتها إضـافة إلـى التـأثیرات المشـتركة للصـفات األخـرى وبالطریقـوتحدید نسبة ما

واختبــــــار النمــــــوذج الــــــذي ) 4( ChaudharyوSinghو)3(Luو Deweyواســــــتخدمها) Li  )2طورهـــــا 

تحـــت ) 1(لشـــكل اكمـــا موضـــح فـــي ) X6و X5و X4و X3و X2و X1(یتضـــمن ســـتة متغیـــرات مســـتقلة 

واعید الزراعة للتوصل إلى أفضل الصـفات المـؤثرة فـي حاصـل البـذور واعتبارهـا أدلـة انتخابیـة یهتـدي بهـا مربـي م

  .النبات عند تحسین حاصل بذور السلجم عن طریق االنتخاب في األجیال الالحقة
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  )Yو X6,X5,X4,X3,X2,X1(العالقة المساریة بین المتغیرات . 1شكل 

X1 =النباتارتفاع                              X2 = افرع النباتعدد  

X3 =       عدد القرنات في النبات              X4 = البذور في القرنةعدد  

X5 =                   معدل وزن البذرة        X6 =دلیل الحصاد  

Y  = البذورحاصل                                R =المتبقیةالعوامل  

  )Piy( متجه یمثل معامل المسار من المسبب الى المستجیب←  

1-[R] = [P]باستعمال مصفوفات االرتباط من المعادلة االتیة(Pxy)وحسب معامل المسار  [rij]  

بین جمیع الوراثيمعامالت االرتباط لمعكوس المصفوفة = 1-[R]متجه التأثیرات المباشرة و= [P]حیث أن 

  .والصفات األخرىالبذوربین حاصل الوراثيقیم معامالت االرتباط = [rij]والمدروسةلصفاتأزواج ا

                                                                        rx1y = Px1y + Px2yr12 +…….+ Px6yr16  
rx2y = Px1yr12 + Px2y +Px3yr23 +…….. + Px6yr26  
.  
.
rx6y = Px1yr16 + Px2yr26 + Px3yr36 + ……. + Px6y  
rRy = PRy = ( 1- Σ Pxiy rxiy )0.5  

  :ثم توضع المعادالت اعاله في مصفوفة على النحو االتي 

  Px1y  rx1x1    rx1x2 …rx1x6       rx1y  

  Px2yrx2x1    rx2x2 …rx2x6      rx2y

  .    .     .  

  .  ×   .             =   .  

  .  .    .  

  .  .           .  

                    

  Px6y    rx6x1    rx6x2 …rx6x6rx6y

  pR  r   
  : تحسب معكوس المصفوفة Pو لحساب قیم معامل المسار في المصفوفة 



60

  Rx1y  1        rx1x2 …rx1x6       Px1y

  Rx2yrx2x1     1    …  rx2x6        Px2y

  .    .     .  

  .  ×  .             =      .  

  .  .       .  

  .  .       .  

  .    .      .  

  Rx6y    rx6x1     rx6x2 …  1Px6y

                    r                                  R-1                                           P 
Wrightوبحل هذه المصفوفة باستخدام الحاسوب تحسب معامالت المسار وفق الطریقة التـي وضـعها

للتطبیقـات الزراعیــة و ) 4(Chaudharyو Singhو ) 3(Luو Deweyو اسـتخدمها ) 2(Liوطورهـا  ) 1(

  .ل البذورمنها تحدید التاثیرات المباشرة و غیر المباشرة لكل صفة على حاص

  

  النتائج والمناقشة

یتضح من نتائج تحلیل معامل المسار على مستوى معامل االرتبـاط الـوراثي عنـد كـل موعـد زراعـة علـى 

في الموسم األول كان الرتفاع النبات تـأثیر مباشـر وراثـي موجـب وعـالي فـي ). 2و 1الجدوالن (موسم حدة ولكل

. 4.52إذ حقق ) D3(یلیه الموعد الزراعي الثالث 12.32بلغ ) D1(حاصل البذور عند الموعد الزراعي األول 

عنــد الموعــد الزراعــي األول عــن وكــان أعلــى تــأثیر غیــر مباشــر وراثــي موجــب الرتفــاع النبــات فــي حاصــل البــذور 

أما في الموسم الثاني فقد حقـق ارتفـاع النبـات أعلـى تـأثیر مباشـر وراثـي . 1.56طریق عدد البذور في القرنة بلغ 

وكــان أعلــى تــأثیر غیــر مباشــر وراثــي . 1.29بلــغ ) D4(موجــب فــي حاصــل البــذور عنــد الموعــد الزراعــي الرابــع 

تحقــق عــن طریــق عــدد القرنــات فــي النبــات عنــد الموعــد الزراعــي األول موجــب لهــذه الصــفة فــي حاصــل البــذور 

كــان مجمــوع التــأثیر الكلــي الــوراثي لهــذه الصــفة موجــب ). D2) (4.98(وعنــد الموعــد الزراعــي الثــاني ) 12.03(

ث وعنـد الموعـد الزراعـي الثالـ) 0.763(وعند الموعد الزراعـي الثـاني ) 0.876(وعالي عند الموعد الزراعي الرابع 

  .في الموسم الثاني) 0.635(

كـان لعـدد األفـرع األولیـة للنبـات فـي الموسـم األول أعلــى تـأثیر مباشـر وراثـي موجـب فـي حاصـل البــذور 

وكـان ). 9( وآخـرون Singhوتتفق هذه النتیجـة مـع نتـائج بعـض البـاحثین 1.66عند الموعد الزراعي الرابع بلغ 

صــفة فــي حاصــل البــذور عــن طریــق ارتفــاع النبــات عنــد الموعــد أعلــى تــأثیر غیــر مباشــر وراثــي موجــب لهــذه ال

وعـن طریـق معـدل وزن البـذرة عنـد الموعـد الزراعـي ) 1.90(وعند الموعد الزراعي الثالـث ) 4.70(الزراعي األول 

تـائج بعـض البـاحثین قاسـم وآخـرون تتفـق هـذه النتیجـة مـع ن) 1.19(وعند الموعد الزراعي الثالـث ) 0.827(األول 

وفــي الموســم الثــاني فقــد حقــق عــدد األفــرع ). 1.32(عــن طریــق دلیــل الحصــاد عنــد الموعــد الزراعــي األول و ) 13(

). 0.552(األولیة في النبات تـأثیر مباشـر وراثـي موجـب متوسـط فـي حاصـل البـذور عنـد الموعـد الزراعـي الثالـث 

ن طریـق عـدد القرنـات عنـد وكان أعلى تـأثیر غیـر مباشـر وراثـي موجـب لهـذه الصـفة فـي حاصـل البـذور تحقـق عـ

وعــن طریـــق عــدد البـــذور فــي القرنـــة عنـــد ) 4.28(وعنــد الموعـــد الزراعــي الثـــاني ) 9.37(الموعــد الزراعـــي األول 
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كان مجموع التأثیر ). 1.13(وعن طریق ارتفاع النبات عند الموعد الزراعي الرابع ) 2.19(الموعد الزراعي األول 

  .في الموسم األول) 0.835(ي عند الموعد الزراعي الرابع الكلي الوراثي لهذه الصفة موجب وعال

كان لعدد القرنات في النبات في الموسم األول أعلى تأثیر مباشر وراثي موجب فـي حاصـل البـذور عنـد 

، وكان أعلى تأثیر غیر مباشر وراثي ) 13(قاسم وآخرون ) 9(وآخرونSingh) 0.737(الموعد الزراعي الرابع 

وعنـــد ) 11.69(فـــي حاصـــل البـــذور عـــن طریـــق ارتفـــاع النبـــات عنـــد الموعـــد الزراعـــي األول موجـــب لهـــذه الصـــفة

وعنــد ) 3.31(وعــن طریــق عــدد البــذور فــي القرنــة عنــد الموعــد الزراعــي األول ) 3.75(الموعــد الزراعــي الثالــث 

أمـا فـي ). 1.25(وعن طریق عـدد األفـرع فـي النبـات عنـد الموعـد الزراعـي الرابـع) 1.10(الموعد الزراعي الثالث 

الموسم الثاني فقد حقق عدد القرنات في النبات أعلـى تـأثیر مباشـر وراثـي موجـب فـي حاصـل البـذور عنـد الموعـد 

). 1.42(ثم یلیه عند الموعـد الزراعـي الثالـث ) 5.30(ویلیه عند الموعد الزراعي الثاني ) 13.18(الزراعي األول 

ذه الصفة في حاصل البـذور عـن طریـق ارتفـاع النبـات عنـد الموعـد وكان أعلى تأثیر غیر مباشر وراثي موجب له

كان مجموع التأثیر الكلي الوراثي لهذه الصفة موجب وعالي عنـد الموعـد الزراعـي الثـاني ). 1.14(الزراعي الرابع 

  .في الموسم الثاني) 0.882(

فــي حاصــل البــذور فــي أمــا بالنســبة لعــدد البــذور فــي القرنــة فقــد أظهــر أعلــى تــأثیر مباشــر وراثــي موجــب

لنتــائج مــع تتفــق هــذه ا) 0.861(وعنــد الموعــد الزراعــي الثــاني ) 1.39(الموســم األول عنــد الموعــد الزراعــي الرابــع 

وكان أعلى تأثیر غیر مباشر وراثي موجب لهذه الصفة في حاصل البذور عن طریق ) 12(نتائج بعض الباحثین 

وعــن طریــق ) 2.19(وعنــد الموعــد الزراعــي الثالــث ) 5.01(عــدد القرنــات فــي النبــات عنــد الموعــد الزراعــي األول 

النتــائج فـق هـذهوتت) 0.752(وعنـد الموعـد الزراعــي األول ) 1.25(معـدل وزن البـذرة عنــد الموعـد الزراعـي الثالــث 

أمــا فــي الموســم ). 6.06(وعــن طریــق دلیــل الحصــاد عنــد الموعــد الزراعــي األول ) 13(مــع نتــائج قاســم وآخــرون 

الثاني فقد حقق عدد البذور فـي القرنـة أعلـى تـأثیر مباشـر وراثـي موجـب فـي حاصـل البـذور عنـد الموعـد الزراعـي 

وكـان أعلـى تـأثیر ) 1.24(وعنـد الموعـد الزراعـي الثالـث ) 2.86(یلیه عند الموعـد الزراعـي الثـاني ) 8.40(األول 

غیــر مباشــر وراثــي موجــب لهــذه الصــفة فــي حاصــل البــذور عــن طریــق دلیــل الحصــاد عنــد الموعــد الزراعــي األول 

كان مجموع التأثیر الكلي الوراثي لهذه الصفة موجب ومتوسط عند الموعد الزراعي األول في الموسمین ). 1.29(

  ).0.466(وفي الموسم األول ) 0.659(الثاني 

في الموسم األول كان لمعدل وزن البذرة تأثیر مباشر وراثي موجب عالي في حاصل البذور عند الموعد 

، وكان أعلـى تـأثیر غیـر مباشـر وراثـي موجـب لهـذه ) 1.38(وعند الموعد الزراعي الثاني ) 3.34(الزراعي الرابع 

وعنـد الموعــد ) 5.04(رنــات فـي النبـات عنـد الموعـد الزراعـي األول الصـفة فـي حاصـل البـذور عـن طریـق عـدد الق

وعنــد الموعــد ) 6.20(وعــن طریــق عــدد البــذور فــي القرنــة عنــد الموعــد الزراعــي األول ) 1.79(الزراعــي الثالــث 

وفي الموسم الثاني كان لهذه الصفة تأثیر مباشر وراثي موجب عالي في حاصل البذور ). 1.24(الزراعي الثالث 

، ) 1.89(وعند الموعد الزراعـي الثـاني ) 2.36(وعند الموعد الزراعي الثالث ) 3.85(د الموعد الزراعي األول عن

وكان لهذه الصفة تأثیر غیر مباشر وراثي موجب عالي في حاصل البـذور عـن طریـق ارتفـاع النبـات عنـد الموعـد 

وعنــد ) 1.69(نــد الموعــد الزراعــي الثــاني وعــن طریــق عــدد األفــرع األولیــة فــي النبــات ع) 3.20(الزراعــي األول 

كان مجموع التأثیر الكلي الوراثي لهذه الصـفة فـي حاصـل البـذور موجـب عـالي ). 0.621(الموعد الزراعي األول 

وعنـــد الموعـــد ) 0.816(وعنـــد الموعـــد الزراعـــي الثـــاني ) 0.865(فـــي الموســـم األول عنـــد الموعـــد الزراعـــي الرابـــع 

وفي الموسم الثاني كان أعلى مجموع للتأثیر الكلي لهذه الصفة عنـد الموعـد الزراعـي ،) 0.806(الزراعي الثالث 

  ).0.638(وعند الموعد الزراعي الرابع ) 0.789(الثالث 
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وبالنسبة لدلیل الحصاد فقد حقق أعلى تأثیر مباشر وراثـي موجـب فـي حاصـل البـذور فـي الموسـم األول 

وتتفــق هــذه النتــائج مــع نتــائج بعــض ) 0.882(لموعــد الزراعــي الثالــث وعنــد ا) 6.51(عنــد الموعــد الزراعــي األول 

وكان أعلى تأثیر غیر مباشر وراثي موجب لهذه الصفة في حاصل البـذور عـن طریـق عـدد ) 15، 12(الباحثین 

وعـن طریـق معـدل ) 1.74(وعنـد الموعـد الزراعـي الثالـث ) 4.62(القرنات في النبـات عنـد الموعـد الزراعـي األول 

وعند الموعد الزراعي الرابع ) 1.10(وعند الموعد الزراعي الثاني ) 0.838(البذرة عند الموعد الزراعي األول وزن 

وفــي الموســم الثــاني فقــد حقــق دلیــل الحصــاد أعلــى تــأثیر مباشــر وراثــي موجــب فــي حاصــل البــذور عنــد ). 1.25(

موجب لهذه الصفة في حاصـل البـذور عـن ، وكان أعلى تأثیر غیر مباشر وراثي ) 1.56(الموعد الزراعي األول 

وعــن طریــق ) 1.03(وعنــد الموعــد الزراعــي الثــاني ) 6.42(طریــق معــدل وزن البــذرة عنــد الموعــد الزراعــي األول 

وعن طریق عدد القرنات في النبات عند الموعد الزراعي الثاني ) 1.32(ارتفاع النبات عند الموعد الزراعي األول 

یر الكلــي الــوراثي لهــذه الصــفة فــي حاصــل البــذور موجــب عــالي عنــد الموعــد الزراعــي كــان مجمــوع التــأث). 1.10(

في الموسم األول فقط أما في الموسم الثاني فكان مجمـوع ) 0.806(وعند الموعد الزراعي الثاني ) 0.820(الرابع 

  .التأثیر الكلي الوراثي لهذه الصفة في حاصل البذور موجب وسالب وغیر مهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تحلیل معامل المسار للصفات المؤثرة في حاصل بذور السلجم تحت أربعة مواعید زراعة لعام : 1جدول 

2003-2004  

  نوع التأثیر للصفات على الحاصل
  قیم التأثیرات تحت مواعید الزراعة

D1  D2  D3  D4  

  0.059  4.52  0.709  12.32  التأثیر المباشر الرتفاع النبات

  0.720  0.200  0.033-  0.252  مباشر لعدد أفرع النباتالتأثیر غیر ال
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  0.233  4.80-  0.305  13.61-  التأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  1.16-  0.932  0.388-  1.56  التأثیر غیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  0.323-  0.340-  0.383-  0.428  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.100  0.142-  0.025-  1.56-  ر غیر المباشر لدلیل الحصادالتأثی

  0.366-  0.371  0.187  0.601-  مجموع التأثیر الكلي

  1.66  0.475  0.145-  0.660  التأثیر المباشر لعدد أفرع النبات

  0.025  1.90  0.159  4.70  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  0.557  3.61-  0.185  5.64-  باتالتأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في الن

  0.080-  0.455-  0.204  2.42-  التأثیر غیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  2.97-  1.19  0.785-  0.827  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.064  0.263  0.010-  1.32  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.748-  0.238-  0.394-  0.544-  مجموع التأثیر الكلي

  0.737  5.78-  0.369  14.34-  التأثیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  0.019  3.75  0.586  11.69  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  1.25  0.297  0.072-  0.260  التأثیر غیر المباشر لعدد أفرع النبات

  0.313-  1.10  0.372-  3.31  التأثیر غیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  1.94-  0.904  0.506-  0.405  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.072  0.266-  0.017-  2.10-  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.177-  0.009  0.013-  0.765-  مجموع التأثیر الكلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(یتبع جدول رقم 

  نوع التأثیر للصفات على الحاصل
  حت مواعید الزراعةقیم التأثیرات ت

D1  D2  D3  D4  

  1.39  2.90-  0.861  9.49-  التأثیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  0.049-  1.45-  0.319-  2.03-  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  0.095-  0.075  0.034-  0.169  التأثیر غیر المباشر لعدد أفرع النبات
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  0.166-  2.19  0.159-  5.01  النباتالتأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في

  1.20-  1.25  0.690-  0.752  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.088-  0.188  0.045-  6.06  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.203-  0.649-  0.386-  0.466  مجموع التأثیر الكلي

  3.34  2.91-  1.38      1.15-  التأثیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.006-  0.527  0.196-  4.58-  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  1.48-  0.194-  0.082  0.474-  التأثیر غیر المباشر لعدد أفرع النبات

  0.430-  1.79  0.135-  5.04  التأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  0.500-  1.24  0.430-  6.20  التأثیر غیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  0.058-  0.347  0.112  4.74-  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.865  0.806  0.816  0.288  مجموع التأثیر الكلي

  0.155-  0.882  0.141  6.51  التأثیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.038-  0.725-  0.125-  2.94-  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  0.689-  0.142  0.010  0.134  فرع النباتالتأثیر غیر المباشر لعدد أ

  0.341-  1.74  0.046-  4.62  التأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  0.795  0.617-  0.273-  8.83-  التأثیر غیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  1.25  1.45-  1.10  0.838  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.820  0.279  0.806  0.337  مجموع التأثیر الكلي

D1 وD2 وD3 وD4 بالتتابع  2005و 27/11/2004و7و 18/10و 28/9مواعید الزراعة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تحلیل معامل المسار للصفات المؤثرة في حاصل بذور السلجم تحت أربعة مواعید زراعة لعام : 2جدول 

2004-2005  

  نوع التأثیر للصفات على الحاصل
  ثیرات تحت مواعید الزراعةقیم التأ

D1  D2  D3  D4  

  1.29  0.510-  0.860-  9.67-  التأثیر المباشر الرتفاع النبات

  0.316-  0.228  2.12-  0.955-  التأثیر غیر المباشر لعدد األفرع األولیة
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  0.161-  0.741  4.98  12.03  التأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  0.067-  0.701-  1.25-  0.328  البذور في القرنةالتأثیر غیر المباشر لعدد

  0.127  0.751  0.137-  1.28-  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.001  0.125  0.151  0.213-  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.876  0.635  0.763  0.246  مجموع التأثیر الكلي

  0.362-  0.552  2.74-  1.09-  التأثیر المباشر لعدد األفرع األولیة

  1.13  0.210-  0.666-  8.47-  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  0.110-  0.720  4.28  9.37  التأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  0.064-  0.568-  0.562  2.19  التأثیر غیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  0.244  0.444-  1.16-  2.19-  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.002-  0.068  0.203  0.253  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.835  0.117  0.478  0.056  مجموع التأثیر الكلي

  0.183-  1.42  5.30  13.18  التأثیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  1.14  0.266-  0.808-  8.82-  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  0.218-  0.279  2.22-  0.775-  غیر المباشر لعدد األفرع األولیةالتأثیر

  0.057-  0.512-  1.06-  9.05-  التأثیر غیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  0.087-  0.982-  0.431-  0.129  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.001  0.097  0.095  0.707-  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.595  0.040  0.882  0.043-  وع التأثیر الكليمجم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(یتبع جدول رقم 

  نوع التأثیر للصفات على الحاصل
  قیم التأثیرات تحت مواعید الزراعة

D1  D2  D3  D4  

  0.088  1.24  2.86  8.40  التأثیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  0.989-  0.288  0.375  0.378-  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  0.263  0.253-  0.539-  0.284-  التأثیر غیر المباشر لعدد األفرع األولیة



66

  0.118  0.587-  1.96-  4.78-  التأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  0.230-  1.18-  1.44-  3.05-  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.013-  0.029  0.163  1.29  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.764-  0.457-  0.541-  0.659  مجموع التأثیر الكلي

  0.497  2.36  1.89  3.85  التأثیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.331  0.162-  0.062  3.20  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  0.178-  0.104-  1.69  0.621  التأثیر غیر المباشر لعدد األفرع األولیة

  0.032  0.593-  1.21-  0.440  ر غیر المباشر لعدد القرنات في النباتالتأثی

  0.041-  0.619-  2.18-  7.62-  التأثیر غیر المباشر لعدد البذور في القرنة

  0.003-  0.092-  0.239-  1.12-  التأثیر غیر المباشر لدلیل الحصاد

  0.638  0.789  0.007  0.628-  مجموع التأثیر الكلي

  0.039-  0.217  0.455  1.56  دلیل الحصادالتأثیر المباشر ل

  0.036-  0.295-  0.285-  1.32  التأثیر غیر المباشر الرتفاع النبات

  0.015-  0.172  1.22-  0.176-  التأثیر غیر المباشر لعدد األفرع األولیة

  0.004  0.635  1.10  5.96-  التأثیر غیر المباشر لعدد القرنات في النبات

  0.029  0.168  1.03  6.42  د البذور في القرنةالتأثیر غیر المباشر لعد

  0.042  1.00-  0.991-  2.77-  التأثیر غیر المباشر لمعدل وزن البذرة

  0.015-  0.104-  0.084  0.396  مجموع التأثیر الكلي

D1 وD2 وD3 وD4 بالتتابع 2005و 27/11/2004و7و 18/10و 28/9مواعید الزراعة.
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