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  الخالصة

جامعة بغداد خالل الموسمین –طبقت تجربة حقلیة في حقل قسم المحاصیل الحقلیة في كلیة الزراعة 

بهدف دراسة تأثیر مواعید الزراعة لثمانیة تراكیب وراثیة من 1999-1998و 1998-1997الشتویین

مثلت مواعید . القطاعات الكاملة المعشاة وبثالث مكرراتاستخدم ترتیب األلواح المنشقة بتصمیم. حنطة الخبز

األلواح الرئیسة بینما احتلت التراكیب ) كانون األول14تشرین الثاني و 19تشرین األول و 25(الزراعة 

ثم قدر معامل . لكل موعد زراعي ولموسمینأخذت البیانات لصفة الحاصل ومكوناته . الوراثیة األلواح الثانویة

لتجزئته بتحلیل معامل المسار رتباط الظاهري بین حاصل الحبوب ومكوناته لكل موعد ولكل موسم على حدة اال

وباستخدام مصفوفة االرتباط والمعادلة الخطیة التي تمثلها إلى تأثیر مباشر وغیر مباشر لتحدید الصفات األكثر 

أظهر تحلیل .لتحسین الحاصل في حنطة الخبزتأثیرًا في صفة الحاصل والتي یمكن اعتبارها مقیاسًا لالنتخاب

االشطاء في المتر المربع أعلى تأثیر مباشر ظاهري موجب في حاصل الحبوب بلغ معامل المسار بأن لعدد 

وكان لعدد السنابل في . )تشرین الثاني19(عند الموعد الزراعي الثاني) 3.92(یلیه طول السنبلة 7.69

وطول ) 1.5(یلیه وزن ألف حبة 3.18ظاهري موجب في حاصل الحبوب بلغ مباشریرالمتر المربع أعلى تأث

، بینما حقق دلیل الحصاد أعلى تأثیر ظاهري )األول تشرین 25(عند الموعد الزراعي األول) 1.4(السنبلة 

. ي الموسم األولف)األول كانون 14(عند الموعد الزراعي الثالث1.91مباشر موجب في حاصل الحبوب بلغ 

كان المجموع الكلي للتأثیر المباشر وغیر المباشر في حاصل الحبوب ناجمًا من عدد السنابل في المتر المربع 

) األولتشرین 25(ودلیل الحصاد وطول السنبلة وعدد االشطاء في المتر المربع عند الموعد الزراعي األول 

ول السنبلة وعدد االشطاء في المتر المربع عند الموعد الزراعي ومن دلیل الحصاد وعدد الحبوب في السنبلة وط

ومن دلیل الحصاد وعدد االشطاء والسنابل في المتر المربع عند الموعد الزراعي ) تشرین الثاني19(الثاني 

عتمد تیستنتج من ذلك أن التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة ألي صفة في الحاصل .)كانون األول14(الثالث 

اعتماد عدد االشطاء وعدد السنابل في المتر المربع ودلیل الحصاد عند مواعید و والموسمعلى موعد الزراعة

الزراعة المختلفة في الموسم األول أدلة انتخابیة لتحسین حاصل حبوب حنطة الخبز عند االنتخاب في االجیال 

  .المنطقة المرویة وسط العراقفي موسموالد الزراعةوعلیه یجب األخذ بنظر االعتبار موعالالحقة
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Abstract
A field trial was conducted in the field of Crop Science Dept., Coll. of Agric. 

Univ. of Baghdad during 1997-1998 and 1998-1999 winter seasons, to study the 
effect of sowing dates on yield and yield components of eight bread wheat cultivars. 
A split plot arrangement in randomized complete block design with three replicates 
was used. Planting dates (Oct. 25th , Nov. 19th and Dec. 14th) were assigned in the 
main plots, where as eight bread wheat cultivars were assigned in the sub-plots. Data
collected on grains yield, tillers number/m2, ear length, number of grains / spike, 
1000-grain weight and harvest index. Phenotypic correlation coefficient among grain 
yield and all other characters were determined, path coefficient analysis carried out to 
partition the phenotypic correlation coefficient to the direct and indirect effects to 
each planting date and season.

The path coefficient analysis showed that number of tillers/m2 had the highest 
positive direct effect on grains yield (7.69) followed by ear length (3.92) at the second 
planting date (Nov. 19th). Number of spikes/m2 gave highest positive direct effect 
(3.18) followed by 1000 – grain weight (1.5) and ear length on grains yield (1.4) at 
the first planting date (Oct. 25th) where as harvest index had the highest positive direct 
effect on grain yield (1.91) at the third planting date (Dec. 14th).

The sum of direct and indirect effect on grain yield was from ears number/m2, 
harvest index, ear length and tillers number/m2 at the Oct. 25th, and from harvest 
index, number of grains/spike, ear length and number of tillers/m2 at the Nov. 19th, 
and from harvest index, tillers number/m2 and number of spikes/m2 at the Dec. 14th at 
first season. It was concluded that the direct and indirect effects of each character on 
yield depends on planting date and season, depending on number of tillers/m2, number 
of spikes/ m2 and harvest index could be used as selection index to improve grains 
yield in bread  wheat by selection in next generations at    irrigated central of Iraq.

  

  المقدمة

Triticum aestivum(تعد حنطة الخبز  L ( من أهم محاصیل الحبوب في العراق فهي مصدر

ونظرًا النخفاض معدل اإلنتاجیة ، لذا تسعى جهات بحثیة عدیدة أساسي للطاقة الیومیة التي یحتاجها اإلنسان ، 

لى تطویر أصناف عالیة اإلنتاجیة وذات نوعیة جیدة ، وأكثر مالئمة تعمل في برامج تربیة محاصیل الحبوب إ

على صفات النمو تعتمد البیئیة اعتمادًا على وضع برنامج تربیة یعتمد على تحدید أدلة انتخابیة للظروف 

مباشرة مع حاصل الحبوب یمكن أن یعتمدصورة مباشرة أو غیر ومكونات الحاصل المرتبطة مظهریًا أو وراثیًا ب

تعد صفة حاصل الحبوب من الصفات االقتصادیة . انتخاب دقیق لزیادة حاصل الحبوبعلیها عند إجراء 

تأثیرها الكبیر بالظروف البیئیة المختلفة والمعقدة في توریثها ویحكمها عدد كبیر من العوامل الوراثیة إضافة إلى 

الواسع معها ، ولكونها ال تستجیب لالنتخاب وكونها محصلة لعدد من الصفات األخرى المكونة لها والرتباطها 

بسهولة ، لذا بات من الضروري تحسینها بانتخاب صفة أو أكثر بدیلة عنها وذلك من خالل البحث عن الصفات 

یقیس المؤثرة في الحاصل عن طریق أتباع طرقًا إحصائیة منها معامل االرتباط المظهري أو الوراثي الذي 
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ا والتي تعد ضروریة ذاتههریة أو الوراثیة بین حاصل الحبوب ومكوناته وبین المكونات الظاالعالقات االرتباطیة 

االرتباطالمرتبطة بحاصل الحبوب ال یكون مؤثر بسبب عند استخدام االنتخاب إال أن االنتخاب ألحد المكونات 

االرتباطیة ال تحدد نسبة ما العالقاتبما انبین الحاصل والمكونات األخرى التي هي نفسها ترتبط فیما بینها ، و 

مشتركة للصفات األخرى في إضافة إلى التأثیرات الفي التأثیر المباشر وغیر المباشر تساهم به كل صفة 

المسار الذي وضعت أسسه من یلجأ الباحث إلى اعتماد طریقة إحصائیة أخرى وهي تحلیل معامل ذال, الحاصل 

فهو ) 4(Chaudharyو Singhو )3(Luو Deweyاستخدمهاو ) 2(Liطورهاو ) Wright)1قبل 

الوراثي فهو یستخدم تنظیم وٕایجاد عالقات وایعطي معلومات إضافیة عن التي یعطیها معامل االرتباط المظهري 

معامل االرتباط المظهري والوراثي بین خالل نظام مسارات ویجزئالمستقل من ببیة بین المتغیر التابع والمتغیرس

كل من مكوناته والصفات األخرى إلى تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة للعامل المستقل على العامل التابع الحاصل و 

. حاصل عن طریق االنتخاب في االجیال الالحقةمربي النبات عند تحسین اللتحدید أدلة انتخابیة یهتدي بها 

غیر المباشرة من خالل تجزئة االرتباطات تعد المعلومات التي یتم التوصل إلیها عن معرفة التأثیرات المباشرة و 

ألنها تتغیر بتغیر (علیها بیئي شد لیط أي تسة مختلفة الحاصل ومكوناته تحت مواعید زراعالمظهریة بین 

ؤثرة في الحاصل واعتبارها ادلة انتخابیة متأثرة مالى افضل الصفات اللالتوصمهمة جدًا في ) موعد الزراعة

في فضل من التحسین الوراثيللحصول على قیم أةممارسة طرق انتخاب فاعلة ومؤثر داكثر بموعد الزراعة عن

طریقة تحلیل معامل المسار في الحنطةاتبعت . تحت تأثیر مواعید زراعة مختلفةزیادة حاصل حبوب الحنطة

، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5،6، 3(من قبل بعض الباحثین

19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25(.  

یهدف هذا البحث إلى تجزئة االرتباطات المظهریة باستخدام تحلیل معامل المسار لمعرفة التأثیرات 

زراعة ولموسمین إلیجاد دلیل أو أدلة انتخابیة ل موعد وعند كالمباشرة وغیر المباشرة لعدة صفات في الحاصل 

تحت في االجیال الالحقة لتحسین حاصل حبوب حنطة الخبز عن طریق االنتخاب متأثرة أكثر بموعد الزراعة

  .من العراقظروف بیئة المنطقة الوسطى 

  

  المواد وطرائق العمل

تراكیب وراثیة من حنطة الخبز في ثالثة مواعید زراعة في الموسمین الشتویین زرعت بذور ثمانیة 

لدراسة جامعة بغداد–كلیة الزراعة –اصیل الحقلیة في حقل قسم المح1999- 1998و1997-1998

استخدم ترتیب األلواح المنشقة بتصمیم القطاعات الكاملة . تحلیل معامل المسار لبعض صفات حنطة الخبز

تشرین الثاني و 19تشرین األول ، 25(خصصت االلواح الرئیسة لمواعید الزراعة . شاة بثالث مكرراتعالم

، أباء 3مكسباك ، صابر بیك ، تموز (ألصناف الحنطة بینما خصصت األلواح الثانویة ) كانون األول14

أحتوت على 2م) 3×2(كانت مساحة الوحدة التجریبیة . )2، تحدي وتموز3، أبو غریب 99، أباء 95

لري والتسمید أجریت عملیات خدمة التربة وا. )17(سم بین خط وآخر15م وبمسافة زراعة 3خط بطول 14

ل للمتر المربع وعدد بانألشطاء وعدد السدرست صفات عدد ا. ومكافحة األدغال حسب التوصیات العلمیة

أجري تحلیل التباین لكل صفة . هكتار/حبة ودلیل الحصاد وحاصل الحبوب طن1000الحبوب للسنبلة ووزن 

ة وبصورة مستقلة للتأكد من وجود ارتباطات صفات لكل موعد من مواعید الزراعوالتباین المشترك بین سبعة 

)Wright)1معامل المسار الذي وضع أسسه ت المدروسة ثم الدخول إلى تحلیلمظهریة ووراثیة بین الصفا

الحبوب ومكوناته إلى تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة حاصل الوراثي بین أو الظاهري االرتباطمعامالت تجزئة ل
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وأختبر النموذج ) 4(ChaudharyوSinghو) 3(LuوDeweyوأستخدمها ) Li)2وبالطریقة التي طورها

, X6 , X5 , X4(الذي تضمن ستة متغیرات مستقلة X3 , X2 , X1 ( كما موضح في الشكل)1(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X6(العالقة المساریة بین المتغیرات )1(شكل  , X5 , X4 , X3 , X2 , X1 وY(  

X1 = 2م/ عدد االشطاء                         X2 = 2م/ عدد السنابل  

X3 =طول السنبلة                                X4 = عدد الحبوب في السنبلة  

X5 =وزن الف حبة                              X6 =دلیل الحصاد  

Y = الحبوبحاصل                               R =العوامل المتبقیة  

  )Piy(یمثل معامل المسار من المسبب الى المستجیبمتجه←  

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

معكوس المصفوفة التي تتضمن معامالت االرتباط الظاهري = 1-[R]متجه التأثیرات المباشرة و= [P]حیث أن 

  .قیم معامالت االرتباط المظهري بین حاصل الحبوب والصفات األخرى= [rij]الصفات وبین جمیع أزواج 

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

  

  

  

  

  :ي تى النحو االضع المعادالت اعاله في مصفوفة علثم تو 

  

  Px1y  rx1x1    rx1x2 …rx1x6       rx1y
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  Px2yrx2x1    rx2x2 …rx2x6      rx2y

  .    .     .  

  .  ×  .  =      .  

  .  .       .  

  .  .       .  

  .    .      .  

  Px6y    rx6x1    rx6x2 …rx6x6rx6y

  pR  r   
  

  : تحسب معكوس المصفوفة Pو لحساب قیم معامل المسار في المصفوفة 

  Rx1y  1        rx1x2 …rx1x6       Px1y

  Rx2yrx2x1     1    …  rx2x6        Px2y

  .    .     .  

  .  ×  .  =      .  

  .  .       .  

  .  .       .  

  .    .      .  

  Rx6y    rx6x1     rx6x2 …  1Px6y

              r                           R-1                                =P 

هذه المصفوفة باستخدام الحاسوب تحسب معامالت المسار ومنها تحدید التاثیرات المباشرة وغیـر بحلو 

  .) 4(لكل صفة على حاصل الحبوبالمباشرة 

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

صیل عن طریق اصل الحبوب والصفات األخرى بالتفالظاهریة والوراثیة بین حدرست طبیعة العالقة 

معامل المسار الذي یعد من التحالیل اإلحصائیة الوراثیة المهمة التي یستخدمها الباحثون في مجال تربیة تحلیل 
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تأثیرات بین حاصل الحبوب والصفات األخرى إلىيأو الوراثات لغرض تجزئة معامل االرتباط المظهري نبال

لغرض تحدید الصفات مباشرة وغیر مباشرة وذلك لمعرفة المساهمة الفردیة لمختلف الصفات في حاصل الحبوب 

في تحسین حاصل الحبوب والتي تعد من الصفات المعقدة ألنها تعتمد على انتخابیةووصفها أدلة اً األكثر تأثیر 

  .)5و3(عدد كبیر من الصفات األخرى 

ل معامل المسار على مستوى معامل االرتباط المظهري عند كل موعد زراعة على حدة تبین نتائج تحلی

في الحاصل عالي المربع تأثیر مباشر ظاهري موجب أن لعدد االشطاء في المتر) 2و1جدول (ولكل موسم 

ل والثالثین األو عدالمو بینما حققا7.96مقداره 1998- 1997في الموسم ) D2(الموعد الزراعي الثاني عند 

وفي الموسم الثاني فقد أظهرت عدد االشطاء في المتر . قلیل األهمیة في الحاصلاً سالباً ظاهریاً مباشر اً تأثیر 

لعدد غیر مباشر ظاهري وكان أعلى تأثیر المربع تأثیرًا ظاهریًا قلیل األهمیة في الحاصل تحت ثالثة مواعید 

) 1998- 1997(في الموسم األول ) D1(د الزراعة األول في الحاصل عند موعاالشطاء في المتر المربع 

1.13وعن طریق عدد الحبوب في السنبلة مقداره 2.72مقداره تحقق عن طریق عدد السنابل في المتر المربع 

عند تحقق تأثیر غیر مباشر ظاهري لهذه الصفة في الحاصل ، بینما )0.710(حبة 1000وعن طریق وزن 

هذه الصفة حققت كذلك، 1.35وفي الموسم األول عن طریق دلیل الحصاد مقداره ) D3(لث الثاموعد الزراعة 

وعن 7.34- مقداره عن طریق عدد السنابل في المتر المربع غیر مباشر ظاهري سالب عالي في الحاصل اً تأثیر 

عن طریق وزن و في الموسم األول ،) D2(عند موعد الزراعة الثاني 0.604-ریق عدد الحبوب في السنبلة ط

أما بقیة التأثیرات غیر المباشرة .0.842- ولنفس الموسم مقداره ) D1(عند موعد الزراعة األول حبة 1000

. فكانت سالبة وموجبة قلیلة وغیر مهمةوفي الموسمین األول والثاني والظاهریة للصفات األخرى في الحاصل 

ي المتر المربع في الحاصل عند مواعید الزراعة وفي لعدد االشطاء فالظاهري التأثیر الكلي كان مجموع 

باستثناء مجموع التأثیر الكلي الظاهري عند موعد الزراعة 0.730إلى 0.318الموسمین موجب یتراوح ما بین 

مما یدل على أن مواعید الزراعة . )0.024(كان قلیًال 1999-1998موسم الثاني وفي ال) D3(الثالث 

وتتفق هذه . العالقة الظاهریة بین حاصل الحبوب وعدد االشطاء في المتر المربعثیرًا على والموسم یؤثر تأ

في حصولهما على قیم متفاوتة للتأثیر المباشر وغیر المباشر ) 24(هي یكل من بكتاش وبر النتائج مع نتائج 

  .وعلى تأثیرات كلیة موجبة لعدد االشطاء في حاصل الحبوب

ظاهري موجب وعالي في الحاصل دد السنابل في المتر المربع تأثیر مباشر كان لعفي الموسم األول 

وتأثیر مباشر ظاهري سالب وعالي في الحاصل عند الموعد ) D1 ()3.18(عند الموعد الزراعي األول 

یر المباشرة الظاهریة وكانت التأثیرات غ. 1998–1997األول في الموسم) D2()-8.57(الثاني الزراعي 

عند ) 1.43(، ومن خالل طول السنبلة ) 6.82(عالیة من خالل عدد االشطاء في المتر المربع ا موجبة له

) 1.28(، ومن خالل دلیل الحصاد ) D1(عند الموعد الزراعي األول 0.789و(D2)موعد الزراعة الثاني 

في السنبلة عند الموعد د الحبوب ، بینما كانت سالبة وعالیة من خالل عد(D3)عند الموعد الزراعي الثالث 

) 0.714-(ومن خالل عدد االشطاء ) 0.789-(وعند الموعد الزراعي الثاني ) 1.66- (الزراعي األول 

وفي الموسم الثاني كان التأثیر المباشر الظاهري لعدد السنابل في المتر المربع في .وعند الموعد الزراعي األول

دلیل الحصاد یة والتأثیرات غیر المباشرة الظاهریة كانت قلیلة وغیر مهمة باستثناء متفاوت وقلیل األهمالحاصل 

. الحاصل عند الموعد الزراعي الثالثفي ) 0.578(أظهر تأثیر غیر مباشر ظاهري موجب ومتوسط الذي

لسنابل في المتر كان مجموع التأثیر الكلي لعدد ا. التأثیرات غیر المباشرة الظاهریة فكانت قلیلة وغیر مهمةو 

0.674(وعند الموعد الزراعي الثالث ) 0.819(المربع في الحاصل موجب وعالي عند الموعد الزراعي األول 
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مما یدل على أن . عند الموعد الزراعي الثاني وفي الموسم األول) 0.523(في الموسم األول ، ومتوسط ) 

. مواعید الزراعة والموسم تؤثر تأثیرًا كبیرًا على العالقة الظاهریة بین حاصل الحبوب وعدد السنابل بالمتر المربع

من حیث تفاوت ) 25(والحمداني ویوسف ) 24(وبكتاش وبریهي ) 18(ال تتفق هذه النتائج مع نتائج األصیل 

ي المتر المربع في حاصل الحبوب وتتفق معهم في حصولهم على قیم مهمة قیم التأثیرات المباشرة لعدد السنابل ف

  .ومتفاوتة للتأثیرات غیر المباشرة لعدد السنابل في حاصل الحبوب

نجد أن لطول السنبلة تأثیر مباشر ظاهري موجب عالي في حاصل أیضًا ) 2و1(نجدوالالمن 

عند ) 0.854-(ألول والثاني بالتتابع ، وسالب عالي عند الموعد الزراعي ا) 3.92(و) 1.40(الحبوب

التأثیرات المباشرة الظاهریة في الموسم الثاني فكانت قلیلة وغیر أما. في الموسم األوللثالموعد الزراعي الثا

أما .)0.500-(ومتوسطسالبمهمة باستثناء الموعد الزراعي الثاني في الموسم الثاني كان التأثیر المباشر 

تأثیرات غیر المباشرة الظاهریة لطول السنبلة في الحاصل كانت موجبة وعالیة عن طریق عدد السنابل في ال

عند الموعد الزراعي ) 0.821(عند موعد الزراعة األول وعن طریق دلیل الحصاد ) 1.79(المتر المربع 

د الزراعي األول وعن طریق عدد عند الموع) 2.52-(السنبلة الثالث ، وسالبة وعالیة عن طریق عدد حبوب 

الثاني عند الموعد الزراعي ) 1.05- (وعن طریق عدد حبوب السنبلة ) 3.12-(السنابل في المتر المربع 

في حاصل الحبوب عن طریق عدد حبوب شر ظاهري موجب ومهم تأثیر غیر مباتكما أظهر .للموسم األول

أما بقیة التأثیرات غیر المباشرة الظاهریة . في الموسم الثانيعند الموعد الزراعي الثاني) 0.566(السنبلة 

فكانت موجبة أو سالبة قلیلة وغیر مهمة في تأثیرها في حاصل الحبوب عند مواعید عبر الصفات األخرى 

عند ) 0.706(كان مجموع التأثیر الكلي لطول السنبلة في الحاصل موجب عاٍل . الزراعة ولكال الموسمین

الزراعي األول وفي الموسم األول إلى موجب متوسط عند المواعید الزراعیة الثالث وللموسمین األول الموعد 

والموسم یؤثر تأثیرًا كبیرًا على العالقة الظاهریة بین حاصل الحبوب مما یدل على أن مواعید الزراعة . والثاني

ي حصولهما على قیم متفاوتة للتأثیرات ف) 24(ویتفق هذا مع ما توصل إلیه بكتاش وبریهي . وطول السنبلة

غیر المباشرة وعلى تأثیرات كلیة موجبة لصفة طول السنبلة في حاصل حبوب النبات وال تتفق مع ما و المباشرة 

  .في ذلك) Das)5توصل إلیه 

أن قیم التأثیر المباشر الظاهري لعدد حبوب السنبلة في حاصل الحبوب ینالسابقینیتضح من الجدول

)1.36-، 3.04-(إذ كان التأثیر الظاهري سالبًا عاٍل .قیمًا متفاوتة حسب مواعید الزراعة والموسمحققت

عند الموعد الزراعي ) 0.778(عند الموعد الزراعي األول والثاني بالتتابع في الموسم األول ، وموجب عالي 

في تأثیرها على یة فكانت موجبة وقلیلة غیر مهمة أما بقیة التأثیرات المباشرة الظاهر . الثاني في الموسم الثاني

باختالف أیضًا المباشرة الظاهریة لهذه الصفة والمؤثرة على حاصل الحبوب تختلف غیر التأثیرات .الحاصل

ومن خالل)1.63(الل عدد السنابل في المتر المربععالیة من خإذ كانت موجبة . الزراعة والموسمموعد 

ومن ) 3.54(عند الموعد الزراعي األول ، ومن خالل عدد االشطاء في المتر المربع ) 1.16(طول السنبلة 

للموعد الثالث)0.729(  ومن خالل دلیل الحصاد،عند الموعد الزراعي الثاني) 3.03(طول السنبلة خالل 

أما بقیة . موسم األولعند الموعد الزراعي الثالث في ال) 0.708-(سالبة عالیة من خالل طول السنبلة و .

التأثیرات الغیر مباشرة الظاهریة عبر الصفات األخرى فكانت موجبة أو سالبة قلیلة غیر مهمة في تأثیرها على 

لهذه وتتفق القیم السالبة لقیم التأثیر المباشر . وسمینحاصل الحبوب عند مواعید الزراعة المختلفة ولكال الم

وتتفق القیم الموجبة مع نتائج الحمداني ،)18(واألصیل ) Das)5مع نتائج كل منالصفة في الحاصل 

مجموع قیم أما . )24(مع بكتاش وبریهي ثیر المباشر تتفق القیم الموجبة والسالبة للتأ، بینما ) 25(ویوسف 
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كان إذ. والموسمالتأثیر الكلي الظاهري لعدد حبوب السنبلة في حاصل الحبوب تختلف باختالف موعد الزراعة 

المواعید بقیة في الموسم األول ، وموجب ومتوسط القیمة عند ) 0.704- (سالبًا عاٍل عند موعد الزراعة األول 

التي كانت سالبة ولكال الموسمین باستثناء مجموع التأثیر الكلي الظاهري لهذه الصفة في الحاصل الزراعیة

مما یدل على أن مواعید الزراعة والموسم .ثانيعند موعد الزراعة الثالث في الموسم المنخفضة غیر مهمة 

  .الحبوب وعدد حبوب السنبلةیؤثر تأثیرًا كبیرًا على العالقة الظاهریة بین حاصل 

موجبة كانت حبة 1000من نتائج التحلیل أن قیم التأثیرات المباشرة الظاهریة لوزن أیضًا یالحظ 

عند الموعد الزراعي ) 1.10-(عة األول وسالبة عالیة في حاصل الحبوب عند موعد الزرا) 1.50(وعالیة 

وتتفق هذه .عند الموسم الزراعي الثالث في الموسم الثاني) 0.738(عالیة ةموجبو في الموسم األول الثالث 

ظاهریة موجبة في حصولهم على تأثیرات مباشرة ) 19(ویوسف وقاسم )Shamsuddin)12النتائج مع نتائج 

صفة على الویالحظ أن التأثیرات غیر المباشرة الظاهریة لهذه،لى حاصل الحبوبعحبة 1000عالیة لوزن 

عند موعد الزراعة األول وعن ) 0.937(نبلةسعالیة عن طریق عدد حبوب الحاصل الحبوب كانت موجبة 

لیة عن وسالبة عا) 0.500(وموجبة متوسطة عن طریق طول السنبلة ) 1.59(2م/طریق عدد السنابل 

عند الموعد الزراعي الثاني وسالبة عالیة عن طریق عدد ) 2.64-(المتر المربع في شطاءاالطریق عدد 

الظاهریة أما بقیة التأثیرات الغیر مباشرة ،عند موعد الزراعة األول وفي الموسم األول) 2.93- (2م/السنابل 

لیة وغیر مهمة في تأثیرها على حاصل الحبوب عند قلهذه الضفة عبر الصفات االخرى كانت موجبة أو سالبة 

) Das)5وتتفق بعض هذه النتائج مع ما توصل إلیه كل من . د الزراعة المختلفة ولكال الموسمینیعامو 

موجبة للتأثیر في حصولهم على قیم ) 25(والحمداني ویوسف ) 19(ویوسف وقاسم )Shamsuddin)12و

في حصولهم على قیم سالبة للتأثیر المباشر وتتفق معهم في ) 24(بریهي وبكتاش ) 18(المباشر ومع األصیل 

أما مجموع التأثیر .المباشر لمعدل وزن الحبة في حاصل الحبوبحصولهم على قیم متفاوتة للتأثیرات غیر 

إذ كان سالبًا .والموسمباختالف موعد الزراعة حبة في حاصل الحبوب یختلف 1000الكلي الظاهري لوزن 

وأما بقیة ،لموسم الثانيفي االثاني والثالث بالتتابع عند الموعد الزراعي ) 0.535- (و) 3.41- (متوسطًا و 

  .في تأثیرها على الحاصلموجبة أو سالبة قلیلة وغیر مهمةلهذه الصفة كانت مجموع التأثیر الكلي الظاهري 

إذ .ل عند مواعید الزراعة لكال الموسمینفي الحاصًا مختلفظاهریاً مباشر أظهر دلیل الحصاد تأثیراً 

في الموسم عند الموعد الزراعي الثالث ) 1.91(ولثانيعند موعد الزراعة ا)0.207(كان موجبًا عالیًا 

عند موعد الزراعة ) 0.878(عند موعد الزراعة الثاني و) 0.548(بینما كان موجبًا عالیًا یتراوح بین األول

2م/عالیة عن طریق عدد السنابلمباشرة ظاهریة في الحاصل موجبة وتأثیرات غیر. وسم الثانيالثالث في الم

وموجبة عالیة عن طریق عدد ،عند موعد الزراعة األول) 0.946(وعن طریق طول السنبلة ) 2.02(

طریق عدد السنابل عالیة عن وسالبة ) 1.90(وعن طریق طول السنبلة ) 3.31(االشطاء في المتر المربع 

وسالب عالي عن طریق عدد االشطاء في المتر ،عند الموعد الزراعي الثاني) 4.78-(في المتر المربع 

أما التأثیرات غیر المباشرة الظاهریة لهذه . عند الموعد الزراعي الثالث في الموسم األول) 1.02-(المربع 

للموسم األول وعن طریق عند المواعید الزراعیة المختلفة عن طریق بقیة الصفات األخرى في الحاصل الصفة 

  .كانت موجبة أو سالبة وقلیلة وغیر مهمةكل الصفات المدروسة في الموسم الثاني

كان مجموع التأثیر الكلي الظاهري لدلیل الحصاد في الحاصل عند مواعید الزراعة الثالث وللموسمین 

عند ) 0.898(عند الموعد الزراعي الثاني في الموسم الثاني و) 0.489(موجب متوسط وعالي یتراوح بین 

مما یدل على أن مواعید الزراعة والموسم یؤثر تأثیرًا كبیرًا على العالقة . الموعد الزراعي الثالث في الموسم األول



118

) Gupta)8توصل إلیه كل من وتتفق هذه النتائج مع ما . الظاهریة بین حاصل الحبوب ودلیل الحصاد

للتأثیر المباشر وقیم متفاوتة في حصولهم على قیم موجبة ) 23(والطائي ) 24(وبكتاش وبریهي ) 18(واألصیل 

بما أن عدد . في حاصل الحبوبللتأثیرات غیر المباشرة وقیم موجبة وعالیة لتأثیرات الكلیة لدلیل الحصاد 

في ) 3.92(یلیه طول السنبلة ) 7.69(بًا عاٍل االشطاء في المتر المربع حقق أعلى تأثیرًا مباشرًا ظاهریًا موج

أما عدد السنابل في المتر المربع فقد حقق أعلى . للموسم االول حاصل الحبوب عند الموعد الزراعي الثاني

في حاصل ) 1.40(وطول السنبلة ) 1.50(یلیه وزن ألف حبة ) 3.18(عاٍل تأثیرًا مباشرًا ظاهریًا موجبًا 

) 1.91(بینما حقق دلیل الحصاد أعلى تأثیرًا مباشرًا ظاهریًا موجبًا عاٍل . موعد الزراعي األولالحبوب عند ال

كان المجموع الكلي للتأثیرات المباشرة وغیر المباشرة في . عند الموعد الزراعي الثالثفي حاصل الحبوب 

ل الحصاد عند الموعد الزراعي عن عدد السنابل في المتر المربع وطول السنبلة ودلیحاصل الحبوب ناجمًا 

وعلیه یمكن وعدد االشطاء وعدد السنابل في المتر المربع عند الموعد الزراعي الثالث األول وعن دلیل الحصاد 

اعتماد الصفات أعاله أدلة انتخابیة فعالة لتحسین حاصل حبوب الحنطة تحت الظروف األروائیة ولكل موعد 
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