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االرتباط وتحلٌل معامل المسار لصفات الحاصل وبعض مكوناته فً حنطة الخبز
()Triticum aestivum L.
نزار سلٌمان علً الزهٌري
كلٌة الزراعة – جامعة دٌالى

الخالصة
تضمنت الدراسة ستة أصناف من حنطة الخبز هً (أباء  95وأباء 99وأبو غرٌب وفتح وتحدي
و طاقة  )1زرعت فً موقعٌن ضمن محافظة دٌالى (قضاء بلدروز) و (ناحٌة مندلً) باستخدام
تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة وبثالث مكررات ،ودرست صفات (ارتفاع النبات وطول السنبلة
وعدد االشطاء للمتر المربع وعدد الحبوب بالسنبلة و وزن

1000حبة وحاصل النبات) ،بهدف

تحدٌد أهم صفات النمو ومكونات الحاصل المرتبطة بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً مع حاصل النبات
وتجزئة معامالت االرتباط إلى تأثٌرات مباشرة وغٌر مباشرة عن طرٌق تحلٌل معامل المسار
لغرض استخدامها كأدلة انتخابٌة لتحسٌن حاصل النبات فً الحنطة .أظهرت النتائج أن معظم
الصفات كان لها ارتباط (بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً) موجب ومعنوي مع حاصل النبات ،وأظهرت
طرٌقة تحلٌل معامل المسار (بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً) أن صفتً عدد الحبوب بالسنبلة ووزن 1000
حبة حققتا تأثٌراً مباشراً (وراثٌا ً ومظهرٌا ً) موجب وعالً فً حاصل النبات لكال الموقعٌن فضالً عن
أن المجموع الكلً للتأثٌرات المباشرة وغٌر المباشرة (بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً) للصفتٌن كان موجب
وعالً القٌمة ،لذا ٌمكن اعتبار هاتٌن الصفتٌن أدلة انتخابٌة فعالة لتحسٌن حاصل النبات فً الحنطة.
المقدمة
تعد الحنطة (  )Triticum aestivum L.أحد محاصٌل الحبوب المهمة وهً تحتل المرتبة
األولى من حٌث المساحة المزروعة واإلنتاجٌة ،متقدمة بذلك على محصولً الرز والذرة الصفراء
(  ، )1983، Poehlmanوهً تلعب دوراً كبٌراً فً تقلٌل النقص الغذاء الذي أصبحت مشكلة
العالم ،إذ من المتوقع أن ٌصل عدد سكان العالم بحلول

 2050إلى  9ملٌارات نسمة بعد أن كان

بحدود  5.5ملٌار نسمة عام  ،1994وفً العراق فان مالمح هذا النقص بدت بشكل واضح إذ أن
( %41.21الجهاز المركزي لإلحصاء

نسبة االكتفاء الذاتً فً محصول الحنطة لم تتجاوز

وتكنولوجًة المعلومات )2003 ،و( )2003،U.S.Bureau of the censusلذا ٌجب العمل على
زٌادة إنتاجٌة هذا المحصول لغرض المساهمة فً زٌادة نسبة االكتفاء الذاتً عن طرٌق تامٌن
العملٌات األساسٌة لخدمة التربة والمحصول والتحسٌنات الوراثٌة(لغرض زٌادة الحاصل) ،أن
عملٌات خدمة التربة والمحصول كان لها دور فً رفع اإلنتاج لكن هذه الزٌادة لم تصل إلى مستوى
الطموح لذا ٌبدو أن الحل فً طرق التربٌة والتحسٌن  .وٌعد االنتخاب الدقٌق جانبا ً أساسٌا فً برامج
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التربٌة والتحسٌن لزٌادة الحاصل وتحدٌد أهم مكونات الحاصل التً ترتبط بٌئٌاًًً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً
مع الحاصل بصورة مباشرة وغٌر مباشرة لغرض استخدامها كأدلة انتخابٌة ،إذ ٌمكن لمربً النبات
اختٌار الصفات المهمة التً ٌعمل علٌها باالعتماد على االرتباط الذي ٌقٌس مدى استجابة الصفات
المختلفة لالنتخاب ،فقد بٌن

َ Singhآخرَن )1982 ( ،أن االررجبط انمزؼذد ُٔفر إمكبوٕخ رحسٕه

أكثر مه صفخ فٓ أن َاحذ َٔرفغ مه فؼبنٕخ َكفبءح االوزخبة نهصفخ ػه طرٔك انمؼهُمبد انزٓ
ُٔفرٌب ػه َاحذح أَ أكثر مه انصفبد انثبؤُخَ ،أَضح

َ Sidweellآخرَن )1976 ( ،أن لٕم

االررجبط انمظٍرْ رفُلذ ػهّ لٕم االررجبط انُراثٓ نصفبد ػذد االشطبء فٓ انىجبد َػذد انحجُة
فٓ انسىجهخ َمؼذل َزن انحجخَ .أشبر

 )1986(، Smith َ Sharmaإنّ َجُد اررجبط مظٍرْ

سبنت ثٕه حبصم انحجُة فٓ َحذح انمسبحخ َاررفبع انىجبدَ .رُصم األصٕم )1998 ( ،إنّ أن لٕم
االررجبط انُراثٓ ثٕه انصفبد كبن اكجر ممبروً ثمٕم االررجبط انمظٍرْ َانجٕئَٓ ،كبن ٌىبن اررجبط
َراثٓ َمظٍرْ مُجت َػبنٓ انمؼىُٔخ ثٕه حبصم انحجُة فٓ َحذح انمسبحخ َػذد انحجُة فٓ
انسىجهخ َ ،اررجبط َراثٓ َمظٍرْ سبنجب ً َغٕر مؼىُْ ثٕه حبصم انحجُة َكم مه أاررفب

ع انىجبد

ََزن  1000حجخ غمََ .جذ انزكرٔزٓ )2000 ( ،أن صفخ حبصم انحجُة اررجطذ مظٍرٔب ً ََراثٕب ً
َثصُرح مُججخ َػبنٕخ انمؼىُٔخ مغ صفخ ػذد انسىبثم فٓ انىجبد انُاحذ َػذد انحجُة فٓ انسىجهخ
َطُل انسىجهخ َ .أشبر االوجبرْ )2004 ( ،إنّ أن حبصم انحجُة أظٍر اررجبطب ً َراثٕب ً َمظٍرٔب ً
مُججب ً مغ مؼظم انصفبد انمذرَسخ ثبسزثىبء صفخ اررفبع انىجبد إر أػطذ اررجبطب ً مؼىُٔب ً سبنجب ً فٓ
انمُسمٕهٌ .عد االنتخاب ضعٌفا لصفة حاصل الحبوب إذا لم ٌعتمد على مكونات الحاصل والصفات
االقتصادٌة األخرى والتً ترتبط ارتباطا موجبا ً مع الحاصل

( ،) 1956 ، Grafiuseإذ أن زٌادة

أحد المكونات ٌكون على حساب نقص مكون آخر ،لذا ٌمكن استخدام معامل المسار لغرض أجراء
التقدٌرات الدقٌقة لألهمٌة النسبٌة لمكونات الحاصل ،باعتباره ٌوفر نفس معلومات االنحدار الجزئً
القٌاسً حٌث ٌقٌس التأثٌر المباشر ألحد المتغٌرات على المتغٌر األخر وٌمكن أٌضا ً تجزئة معمل
االرتباط إلى مكوناته (تأثٌرات مباشرة وغٌر مباشرة).)1959 ، Lu َ Dewey( ،
وجد  Blueوآخرون )1990( ،عند استخدامه ثالث كمٌات من البذار  ،أن صفة عدد السنابل فً
المتر المربع أعطت أعلى تأثٌر مباشر فً حاصل الحبوب فً حٌن أعطت صفة عدد الحبوب فً
السنبلة أعلى تأثٌر غٌر مباشر سالب فً الحاصل من خالل عدد السنابل فً المتر المربع .وفً
دراسة قام بها  Barmaوآخرون )1991 ( ،على اثنتٌن وعشرٌن صنفا من حنطة الخبز وجدوا أن
صفة طول السنبلة حققت أعلى تأثٌر مباشر فً حاصل الحبوب وأعطت صفة عدد السنابل فً النبات
تأثٌر مباشر سالبا قلٌل األهمٌة فً الحاصل ،فً حٌن أعطت الصفات عدد السنابل فً النبات
وارتفاع النبات وعدد الحبوب بالسنبلة تأثٌر غٌر مباشر عالً القٌمة فً الحاصل عبر طول السنبلة.
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وبٌن األصٌل )1998 ( ،أن هناك تأثٌر غٌر مباشر مهم ومعتدل األهمٌة لعدد السنابل فً المتر
المربع فً حاصل الحبوب .وأشار االنباري )2004 ( ،إلى أن صفة عدد السنابل فً المتر المربع
عند كمٌة البذار الواطئة حققت أعلى تأثٌر مباشر فً الحاصل وأن صفة طول السنبلة أعطت أعلى
مجموع لكال التأثٌرات المباشرة وغٌر المباشرة فً حاصل الحبوب ولجمٌع كمٌات البذار المدروسة.
إن الهدف من الدراسة الحالٌة هو لتحدٌد الصفات األكثر ارتباطا ً (بٌئً ووراثً ومظهري) بحاصل
النبات وكذلك الحصول على معلومات عن التأثٌرات المباشرة وغٌر المباشرة لمعرفة الصفات التً
تساهم فً تكوٌن الحاصل العالً لغرض استخدامها كأدلة انتخابٌة لتحسٌن حاصل الحنطة.
المواد وطرائق العمل
تمت زراعة ستة أصناف من حنطة الخبز هً (أباء  95وإباء  99وأبو غرٌب  3وفتح وتحدي
وطاقة )1فً موقعٌن ضمن محافظة دٌالى  ،األول فً قضاء بلدروز والذي ٌبعد  45كم عن مركز
المحافظة و الثانً فً ناحبة مندلً و ٌبعد  95كم عن مركز المحافظة  .إذ زرعت فً كال الموقعٌن
بتارٌخ  2007/11/2وتمت الزراعة باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة بثالثة مكررات،
احتوت الوحدة التجرٌبٌة ثالثة خطوط طول الخط  3م والمسافة بٌن خط وأخر 20سم ،وتم أجراء
عملٌات خدمة المحصول حسب ما موصى به

(َزارح انسراػخ َانرْ  .)1991 ،درست صفات

ارتفاع النبات (سم) وطول السنبلة (سم) وعدد االشطاء للمتر المربع وعدد الحبوب بالسنبلة
ووزن 1000حبة (غم) وحاصل النبات الفردي (غم) ،حٌث تم تسجٌل البٌانات على النباتات الفردٌة
بواقع خمس نباتات للوحدة التجرٌبٌة أخذت بصورة عشوائٌة مع مراعاة عدم اخذ النباتات الطرفٌة.
وحللت البٌانات إحصائٌا حسب طرٌقة التصمٌم التجرٌبً المستخدم (الراوي وخلف هللا ،
2
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والمظهري (  Pعن طرٌق متوسط التباٌن المتوقع) لكل
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موقع على حدة وتم أجراء تحلٌل التباٌن المشترك بٌن أزواج الصفات المدروسة ولكال الموقعٌن
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ثم أستخدم تحلٌل معامل المسار  )1921(، Wrightلغرض التعرف على التأثٌرات المباشرة وغٌر
 LuوDewey

المباشرة للصفات المختلفة على صفة كمٌة الحاصل بالطرٌقة التً أوضحها

 ،)1959(،إذ تم حساب معامل المسار(البٌئً والوراثً والمظهري) واختبر النموذج الذي ٌتضمن
خمسة متغٌرات مستقلة كما موضح فً الشكل (  )1وحسب معامل المسار  pباستعمال المصفوفات
وكما ٌلً  ، P=R-1 r :حٌث أن :

 = Pمتجه التأثٌرات المباشرة = R-1 ،معكوس مصفوفة

معامل االرتباط بٌن جمٌع األزواج الممكنة من الصفات و

 = rمتجه معامالت االرتباط بٌن

الحاصل والصفات المدروسة .وقد اعتمد فً تفسٌر نتائج تحلٌل معامل المسار التدرٌج الذي أشار
إلٌه كل من  Mishraو.)1973( ، Lenka
ارتفاع النبات
طول السنبلة
حاصل النبات

عدد االشطاء
عدد الحبوب بالسنبلة
وزن 1000حبة

r12

r13

r14

r23

r24

r25

r15

r34
r45

r35

الشكل  .1العالقة المسارٌة بٌن حاصل الحبوب بالنبات ومكوناته من الصفات المدروسة.
النتائج والمناقشة
ٌوضح الجدول (  )1معامالت االرتباط (البٌئً والوراثً والمظهري) بٌن أزواج الصفات
المدروسة فً موقعً الدراسة .إذ ٌالحظ أن صفة حاصل النبات ارتبطت ارتباطا ً بٌئٌا ً ووراثٌا ً
ومظهرٌا ً موجبا ً ومعنوٌا ً مع صفة عدد الحبوب بالسنبلة فً موقعً الدراسة ،إن التأثٌر المتعدد للجٌن
 Pleiotropyوانعزال مثل هذا الجٌن ٌؤدي إلى حدوث تغٌرات فً الصفات التً ٌؤثر فٌها وهذا
السبب الرئٌسً لالرتباط ،وان االرتباط الوراثً الموجب ناتج من زٌادة بعض الجٌنات لكال
الصفتٌن( ،) 1981 ،Flaconerوارتبطت صفة حاصل النبات ارتباطا ً بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً موجبا ً
ومعنوٌا ً مع صفة وزن  1000حبة فً الموقعٌن باستثناء االرتباط المظهري فً موقع بلدروز لم
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ٌصل حد المعنوٌة ،وهذا ٌعنً أن الظروف البٌئٌة التً تؤدي إلى زٌادة هذه الصفة مالئمة لزٌادة
صفة حاصل النبات ،وفً الوقت نفسه ارتبطت صفة حاصل النبات ارتباطا ً وراثٌا ً موجبا ً ومعنوٌا ً
مع صفة عدد االشطاء للمتر المربع فً كال الموقعٌن وارتباطا ً بٌئٌا ً موجب ومعنوي فً موقع مندلً
فقط فً حٌن كان االرتباط المظهري موجبا ً لم ٌصل حد المعنوٌة فً كال الموقعٌن ،وقد ارتبطت
أٌضا ارتباطا ً وراثٌا ً موجبا ً ومعنوٌا ً مع صفة طول السنبلة فً كال الموقعٌن ولم تصل بقٌة
االرتباطات مع هذه الصفة حد المعنوٌة فً كال الموقعٌن ،وكذلك ارتبطت ارتباطا ً وراثٌا ً موجب
ومعنوي مع صفة ارتفاع النبـات فـً موقـع بلـدروز فقط فـً حٌن لـم تصـل بقٌة االرتباطـات إلـى
حـد المـعنـوٌة.
أما صفة ارتفاع النبات (سم) فقد ارتبطت ارتباطا ً بٌئٌا ً ومظهرٌا ً موجب ومعنوي مع صفة وزن
 1000حبة فً كال الموقعٌن وارتباطا وراثٌا ً موجب ومعنوي فً موقع مندلً فً حٌن لم ٌصل
االرتباط الوراثً إلى حد المعنوٌة فً الموقع بلدروز ،وارتبطت ارتباطا ً وراثٌا ً موجب ومعنوي مع
صفة عدد الحبوب بالسنبلة فً كال الموقعٌن وارتباطا ً بٌئٌا ً ومظهرٌا ً موجب ومعنوي فً موقع
بلدروز فً حٌن لم ٌصال حد المعنوٌة فً موقع مندلً ،ولم تصل االرتباطات حد المعنوٌة مع صفتً
عدد االشطاء وطول السنبلة فً كال الموقعٌن .وأبدت صفة طول السنبلة ارتباطا ً وراثٌا ً موجب
ومعنوي مع عدد الحبوب بالسنبلة فً كال الموقعٌن وارتباط مظهري موجب ومعنوي فً موقع
مندلً فقط فً حٌن لم تصل بقٌة االرتباطات حد المعنوٌة مع باقً الصفات.

الجدول  .1معامالت االرتباط بٌن أزواج الصفات المدروسة فً موقعً بلدروز و مندلً .
مندلً
بلدروز
الصفات المرتبطة
الوراثً
البٌئً
الوراثً المظهري
البٌئً

المظهري

0.511
0.397
0.531
0.629
*0.645 0.500
0.146 *0.632
*0.751 *0.670 0.062 *0.761
**0.899 *0.684 **0.877 **0.874
**0.737 *0.637 0.535 *0.778
0.352
0.199
0.493
0.499
0.079 0.551 - 0.051 - 0.050
**0.839 0.344 *0.747 *0.735
*0.699 **0.743 *0.656 0.449
0.011
0.076
0.010
0.010

0.522
0.243
0.053
**0.934
**0.736
0.398
 0.0810.306
*0.704
0.120

الحاصل
النبات(غم)

ارتفاع
النبات
طول

ارتفاع النبات
طول السنبلة
عدد االشطاء
عدد حبوب السنبلة
وزن  1000حبة
طول السنبلة
عدد االشطاء
عدد حبوب السنبلة
وزن  1000حبة
عدد االشطاء

0.426
*0.578
0.162
**0.945
*0.681
0.291
 0.308**0.835
*0.729
0.076
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السنبلة
عدد
االشطاء
عدد حبوب
السنبلة

الزهٌري

عدد حبوب السنبلة
وزن  1000حبة
عدد حبوب السنبلة
وزن  1000حبة

0.503
0.314
0.360
0.208 -

*0.799
0.370
0.143
0.056 -

0.294
0.367
 0.0930.057

0.522
0.243
0.112
0.098

*0.677
0.131
0.080
0.126

*0.625
0.133
0.0860.126

وزن  1000حبة

*0.676 -

0.592

0.596

0.585 -

0.361

0.405

(**) َ (*) مؼىُْ ػىذ مسزُِ احزمبل  %5 َ %1ػهّ انزُانٓ.

أما صفة عدد االشطاء للمتر المربع فقد ارتبطت ارتباطا ً بٌئٌا ً ووراثٌاًًً موجب لم ٌصل حد
المعنوٌة مع صفة عدد الحبوب بالسنبلة وكذلك ارتباطا ً مظهرٌا ً سالبا ً لم ٌصل حد المعنوٌة فً كال
الموقعٌن ،فً حٌن ارتبطت ارتباطا ً بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً موجب لم ٌصل حد المعنوٌة مع صفة
وزن  1000حبة فً موقع مندلً وارتباطا ً بٌئٌا ً ووراثٌاًًً سالب وغٌر معنوي فً موقع بلدروز.
وكانت صفة عدد الحبوب بالسنبلة قد ارتبطت ارتباطا ً بٌئٌا ً سالب ومعنوي مع صفة وزن

1000

حبة فً موقع بلدروز وارتباطا ً بٌئٌا ً سالبا ً غٌر معنوي فً موقع مندلً .إن االرتباط السالب ٌدل على
أن سلوك األصناف غٌر مستقر تحت الظروف البٌئٌة المختلفة ،فً حٌن ارتبطتا ارتباطا ً وراثٌا ً
ومظهرٌا ً موجب لم ٌصل حد المعنوٌة فً كال الموقعٌن ،وتتفق مجمل النتائج أعاله مع ما ذكره
Sidweellوآخرون )1976 ( ،و  Sharmaو  )1986(، Smithو األصٌل )1998 ( ،و التكرٌتً
 )2000(،و االنباري .)2004( ،وللتعرف أكثر على طبٌعة العالقة بٌن الحاصل والصفات األخرى
تم تحلٌل معامل المسار لمعامل االرتباط (البٌئً والوراثً والمظهري) بٌن هذه الصفات ،وٌبٌن
الجدولٌن (  2و  )3تحلٌل معامل المسار(بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً) للمتغٌرات المؤثرة فً حاصل
حبوب الحنطة فً موقعً الدراسة ،والحظ فً موقع بلدروز أن لصفة ارتفاع النبات تأثٌراً مباشراً
بٌئٌا ً موجب وعالً وتأثٌراً مباشراً مظهرٌا ً سالب وعالً فً صفة الحاصل ،وفً موقع مندلً ٌالحظ
أن لصفة ارتفاع النبات تأثٌراً مباشراً بٌئٌا ً موجب وعالً وتأثٌر مباشر وراثٌا ً سالب وعالً جداً
وتأثٌراً مباشراً مظهرٌا ً موجب وعالً فً صفة الحاصل مقارنة مع قٌم معامالت االرتباط (البٌئً
والوراثً والمظهري) الموجبة وغٌر المعنوٌة فً كال الموقعٌن .حققت صفة ارتفاع النبات فً موقع
بلدروز أعلى تأثٌر غٌر مباشر بٌئٌا ً فً الحاصل عبر صفة طول السنبلة وأعلى تأثٌر غٌر مباشر
وراثٌا ً عبر صفة وزن  1000حبة وأعلى تأثٌر غٌر مباشر مظهرٌا ً عبر صفة عدد الحبوب
بالسنبلة ،أما فً موقع مندلً فقد حققت صفة ارتفاع النبات أعلى تأثٌر غٌر مباشر بٌئٌا ً ووراثٌا ً
ومظهرٌا ً فً الحاصل عبر صفة عدد الحبوب

بالسنبلة ،فٌما حققت صفة طول السنبلة فً موقع

بلدروز تأثٌراً مباشراً بٌئٌا ً موجب وعالً وتأثٌراً مباشراً وراثٌا ً موجب ومتوسط وتأثٌراً مباشراً
مظهرٌا ً موجب وقلٌل على صفة الحاصل ،فً حٌن حققت صفة طول السنبلة فً موقع مندلً تأثٌراً
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مباشراً بٌئٌا ً موجب وقلٌل وتأثٌراً مباشراً وراثٌا ً سالب وعالً جداً وتأثٌراً مباشراً مظهرٌا ً سالب
وعالً فً صفة حاصل النبات ،مقارنة مع قٌم معامالت االرتباط (البٌئً والوراثً والمظهري)
الموجبة فً كال الموقعٌن ،وان أعلى تأثٌر غٌر مباشر بٌئٌا ً لطول السنبلة فً حاصل النبات فً موقع
بلدروز تحقق عن طرٌق ارتفاع النبات و أعلى تأثٌر غٌر مباشر وراثٌا ً عن طرٌق وزن  1000حبة
و أعلى تأثٌر غٌر مباشر مظهرٌا ً عن طرٌق عدد الحبوب بالسنبلة ،أما فً موقع مندلً فقد تحقق
أعلى تأثٌراً غٌر مباشراً بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً لطول السنبلة فً حاصل النبات عن طرٌق صفة عدد
الحبوب بالسنبلة  .حققت صفة عدد االشطاء للمتر المربع فً موقع بلدروز تأثٌراً مباشراً بٌئٌا ً
ووراثٌا ً موجب وعالً فً حاصل الحبوب وتأثٌراً مباشراً مظهرٌا ً موجب قلٌل ،أما فً موقع مندلً
فأن صفة عدد االشطاء للمتر المربع حققت تأثٌراً مباشراً موجب وعالً جداً وتأثٌرا مباشراً وراثٌا ً
ومظهرٌا ً موجب وعالً مقارنة مع قٌم معامالت االرتباط (البٌئً والوراثً والمظهري) الموجبة فً
كال الموقعٌن .وكان لصفة عدد االشطاء للمتر المربع فً موقع بلدروز تأثٌر غٌر مباشر بٌئٌا ً سالب
وعالً فً حاصل النبات عن طرٌق ارتفاع النبات وتأثٌر غٌر مباشر مظهري سالب قلٌل عن طرٌق
عدد الحبوب بالسنبلة ،أما فً موقع مندلً فقد حققت صفة عدد االشطاء للمتر المربع تأثٌراً غٌر
مباشر بٌئٌا ً سالب وعالً فً حاصل النبات عن طرٌق صفة ارتفاع النبات وأعلى تأثٌر غٌر مباشر
وراثٌا ً فً صفة الحاصل عن طرٌق عدد الحبوب بالسنبلة وتأثٌر غٌر مباشر مظهرٌا ً سالب وقلٌل
عن طرٌق صفة عدد الحبوب بالسنبلة .وأن صفة عدد الحبوب بالسنبلة فً بلدروز حققت تأثٌراً
مباشراً بٌئٌا ً سالب وعالً وتأثٌراً مباشراً وراثٌا ً موجب وقلٌل وتأثٌراً مباشراً مظهرٌا ً موجب وعالً
جداً ،فً حاصل النبات أما فً موقع مندلً فقد حققت صفة عدد الحبوب بالسنبلة تأثٌراً مباشراً بٌئٌا ً
موجب وعالً وتأثٌراً مباشراً وراثٌا ً ومظهرٌا ً موجب وعالً جداً  ،مقارنة بقٌم معامالت االرتباط
(البٌئً والوراثً والمظهري) الموجبة والعالٌة القٌمة لكال الموقعٌن .إن أعلى تأثٌر غٌر مباشر بٌئٌا ً
لعدد الحبوب بالسنبلة فً حاصل النبات فً موقع بلدروز تحققت عن طرٌق صفة ارتفاع النبات
وأعلى تأثٌر غٌر مباشر وراثٌا ً تحقق عن طرٌق صفة وزن

 1000حبة وأعلى تأثٌر غٌر مباشر

مظهرٌا ً سالب القٌمة تحقــــق عـــــن طـــرٌق صفــــة ارتفـــــاع النبـات ،أما فً موقع مندلً فأن
أعلى تأثٌر غٌر مباشر بٌئٌا ً لعدد الحبوب بالسنبلة فً حاصل النبات تحققت عن طرٌق صفة ارتفاع
النبات أعلى تأثٌر غٌر مباشر وراثٌا ً تحقق عن طرٌق صفة وزن

 1000حبة وأعلى تأثٌر غٌر

مباشر مظهرٌا ً سالبة القٌمة تحققت عن طرٌق صفة طول السنبلة .وٌالحظ أن صفة وزن

1000

حبة فً موقع بلدروز حققت تأثٌراً مباشراً بٌئٌا ً سالب ومتوسط وتأثٌراً مباشراً وراثٌا ً موجب وعالً
وتأثٌراً مباشراً مظهرٌا ً موجب وقلٌل ،فً حاصل النبات أما فً موقع مندلً فقد حققت صفة وزن
 1000حبة تأثٌرا مباشراً بٌئٌا ً موجب وقلٌل وتأثٌراً مباشراً وراثٌا ً موجب وعالً وتأثٌراً مباشراً
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مظهرٌا ً سالب ومتوسط مقارنة مع قٌم معامالت االرتباط (البٌئً والوراثً والمظهري) الموجبة
والعالٌة لكال الموقعٌن .وحققت صـفة وزن

 1000حبة أعلى تأثٌر غٌر مباشر بٌئٌا ً فً حاصل

النبات عبر صفة ارتفاع النبات فً موقع بلدروز وأعلى تأثٌر غٌر مباشر بٌئٌا ً سالب فً حاصل
النبات عبر صفة عدد الحبوب بالسنبلة فً موقع مندلً بٌنما حققت أعلى تأثٌر غٌر مباشر وراثٌا ً و
مظهرٌا ً فً حاصل النبات عبر صفة عدد الحبوب بالسنبلة وهذا ٌشٌر إلى أن قٌم معامالت
االرتباطات الوراثٌة والمظهرٌة العالٌة لصفة وزن  1000حبة تحققت نتٌجة التأثٌرات غٌر المباشرة
عالٌة القٌمة لعدد الحبوب بالسنبلة  .وتتفق النتائج السابقة مع ما ذكره كل من

 Blueوآخرون

 )1990(،و  Barmaوآخرون )1991( ،و األصٌل )1998( ،و االنباري.)2004( ،
وٌمكن االستنتاج مما سبق أن صفة عدد الحبوب بالسنبلة تعد دلٌالً انتخابٌا ً فعاالً لتحسٌن حاصل
النبات للحنطة لكونها حققت تأثٌراً مباشراً بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً موجب وعالً القٌمة فً حاصل
النبات لكال الموقعٌن فضالً على أن المجموع الكلً للتأثٌرات المباشرة وغٌر المباشرة بٌئٌا ً ووراثٌا ً
ومظهرٌا ً لصفة عدد الحبوب بالسنبلة كان موجب وعالً القٌمة ٌ ،لٌها صفة وزن  1000حبة إذ أنها
على الرغم مـــن تفاوتها فً تحقٌق تأثٌراً مباشراً بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً فً حاصل النبات إال أن
المجموع الكلً للتأثٌرات المباشرة وغٌر المباشرة بٌئٌا ً ووراثٌا ً ومظهرٌا ً فً حاصل النبات كانت
موجبة وعالٌة القٌمة فً كال الموقعٌن.
جدول  .2تحلٌل معامل المسار للمتغٌرات المؤثرة فً حاصل حبوب الحنطة فً بلدروز.

د

1

2

3

انصفبد انمررجطخ

انجٕئٓ

0.829
انزأثٕر انمجبشر الررفبع انىجبد فٓ انحبصم
( )0.154
غٕر انمجبشر مه خالل طُل انسىجهخ
= = ػذد االشطبء نهمزر انمرثغ ()0.138 -
= =
()0.265 -
= = ػذد انحجُة ثبنسىجهخ
= =
()0.154 -
= = َزن  1000حجخ
= =
0.426
انمجمُع انكهٓ
0.529
انزأثٕر انمجبشر نطُل انسىجهخ فٓ انحبصم
( )0.241
غٕر انمجبشر مه خالل اررفبع انىجبد
= = ػذد االشطبء نهمزر انمرثغ ( )0.034
= =
()0.159 -
= = ػذد انحجُة ثبنسىجهخ
= =
()0.066 -
= = َزن  1000حجخ
= =
0.578
انمجمُع انكهٓ
0.448
انزأثٕر انمجبشر نؼذد االشطبء نهمزر انمرثغ فٓ
انحبصم
()0.255 -
غٕر انمجبشر مه خالل اررفبع انىجبد
( )0.040
= = طُل انسىجهخ
= =
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لٕمخ انزأثٕر
انُراثٓ

انمظٍرْ

0.0889
( )0.115
( )0.038
( )0.117
( )0.270
0.629
0.230
( )0.044
( )0.008
( )0.127
( )0.223
0.632
0.765

 0.305()0.030 -
()0.007 -
( )0.797
( )0.073
0.531
 0.061()0.149 -
( )0.002
( )0.314
( )0.041
0.146
0.140

( )0.004
( )0.002

( )0.015
()0.001 -
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=
=

=
=

= = ػذد انحجُة ثبنسىجهخ
= = َزن  1000حجخ

()0.114 -
( )0.044
0.162
 0.318( )0.693
( )0.266
( )0.161
( )0.143
0.945
 0.211( )0.605
( )0.166
()0.093 -
( )0.215
0.681

انمجمُع انكهٓ
4

انزأثٕر انمجبشر نؼذد انحجُة ثبنسىجهخ فٓ انحبصم
غٕر انمجبشر مه خالل اررفبع انىجبد
= = طُل انسىجهخ
= =
= = االشطبء نهمزر انمرثغ
= =
= = َزن  1000حجخ
= =

انمجمُع انكهٓ
5
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انزأثٕر انمجبشر نُزن  1000حجخ فٓ انحبصم
غٕر انمجبشر مه خالل اررفبع انىجبد
= = طُل انسىجهخ
= =
= = االشطبء نهمزر انمرثغ
= =
= = ػذد انحجُة ثبنسىجهخ
= =

انمجمُع انكهٓ

( )0.023
()0.034 -
0.761
0.159
( )0.065
( )0.184
( )0.109
( )0.356
0.874
0.602
( )0.039
( )0.085
()0.043 -
( )0.094
0.778

()0.099 -
( )0.006
0.062
1.067
()0.226 -
()0.018 -
()0.013 -
( )0.066
0.877
0.112
()0.198 -
()0.022 -
( )0.008
( )0.636
0.535

جدول  .3تحلٌل معامل المسار للمتغٌرات المؤثرة فً حاصل حبوب الحنطة فً مندلي.
د

1

انصفبد انمررجطخ
انزأثٕر انمجبشر الررفبع انىجبد فٓ انحبصم
غٕر انمجبشر مه خالل طُل انسىجهخ
= = ػذد االشطبء نهمزر
= =
انمرثغ
= = ػذد انحجُة ثبنسىجهخ
= =
= = َزن  1000حجخ
= =

انمجمُع انكهٓ

2

انزأثٕر انمجبشر نطُل انسىجهخ فٓ انحبصم
غٕر انمجبشر مه خالل اررفبع انىجبد
= = ػذد االشطبء نهمزر
= =
انمرثغ
= = ػذد انحجُة ثبنسىجهخ
= =
= = َزن  1000حجخ
= =

انمجمُع انكهٓ
3

انزأثٕر انمجبشر نؼذد االشطبء نهمزر انمرثغ فٓ
انحبصم
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انجٕئٓ

لٕمخ انزأثٕر
انُراثٓ

انمظٍرْ

0.728
( )0.013
()0.559 -

 6.003()0.591 -
( )0.031

0.621
()0.363 -
()0.029 -

( )0.121
( )0.095
0.397
0.068
( )0.115
( )0.077

( )5.014
( )2.059
0.511
 1.678()2.113 -
( )0.004

( )0.437
()0.144 -
0.522
 0.913( )0.247
( )0.043

( )0.183
( )0.027
0.500
1.016

( )4.046
( )0.386
0.645
0.394

( )0.893
()0.027 -
0.243
0.361
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غٕر انمجبشر مه خالل اررفبع انىجبد
= = طُل انسىجهخ
= =
= = ػذد انحجُة ثبنسىجهخ
= =
= = َزن  1000حجخ
= =

()0.401 -
( )0.005
( )0.039
( )0.011
0.670
0.350
( )0.250
( )0.035
( )0.114
()0.066 -
0.684
0.113
( )0.613
( )0.016
( )0.099
()0.205 -
0.637

انمجمُع انكهٓ
4

انزأثٕر انمجبشر نؼذد انحجُة ثبنسىجهخ فٓ انحبصم
غٕر انمجبشر مه خالل اررفبع انىجبد
= = طُل انسىجهخ
= =
= = االشطبء نهمزر انمرثغ
= =
= = َزن  1000حجخ
= =

انمجمُع انكهٓ
5

الزهٌري

انزأثٕر انمجبشر نُزن  1000حجخ فٓ انحبصم
غٕر انمجبشر مه خالل اررفبع انىجبد
= = طُل انسىجهخ
= =
= = االشطبء نهمزر انمرثغ
= =
= = ػذد انحجُة ثبنسىجهخ
= =

انمجمُع انكهٓ

()0.474 -
()0.018 -
( )0.478
( )0.371
0.751
5.977
()5.036 -
()1.136 -
( )0.032
( )1.063
0.899
2.945
()4.196 -
()0.219 -
( )0.049
( )2.158
0.737

()0.050 -
()0.109 -
()0.123 -
()0.026 -
0.053
1.428
( )0.190
()0.571 -
()0.031 -
()0.083 -
0.934
 0.204( )0.437
()0.121 -
( )0.046
( )0.578
0.736
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CORRELATION AND PATH COEFFICIENT ANALYSIS FOR
YIELD AND SOME OF ITS COMPONENTS IN BREAD WHEAT
(Triticum aestivum L.)
N. S. A. Al-Zehairy
College of Agric., Diyala University

ABSTRACT
Six varieties of bread wheat (IPA 95, IPA 99, Abo-Graib, Fateh, Tahadi
and Taka1) were used in this study. These varieties were planted at two
locations in Diyala Governorate, the first Baladrose and the second Mandely,
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using randomized complete block design with three replications. Data
recorded on plant height, spike length, number of tillers per m2, number of
grains per spike, 1000-grain weight and plant yield, to determine the growth
and yield component characters that correlated (environmentally, genetically
and phenotypically) with yield, and partition the correlation coefficients to
direct and indirect effects, through path coefficient analysis, to use it as a
selection indices for plant yield improvement in wheat. The results showed
that the most characters positively and significantly correlated with plant
yield,

and

path

analysis

method

(environmentally,

genetically

and

phenotypically) showed that number of grain per spike and 1000-grain
weight high and positive direct effects (genetically and phenotypically) with
yield at the two locations. In addition the total direct and indirect effects
(environmentally, genetically and phenotypically) of these two characters
was positive and high, thus the two characters could be used as effective
selection indices for plant yield improvement in wheat.
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