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عبد الحميد ......

تحـليــل معــامـل الـمـســار الـوراثــي لـعــدة أصــنـاف مـن حـنـطــة الـخـبــز وتـأثـرهـا
بـكـمـيـات الـبذار
زياد عبد الجبار عبد الحميد
جامعة االنبار /كلية الزراعة
الخالصة :
طبق البحث في حقول كلية الزراعة جامعة االنبار في ابوو ريبو( الموقو البولب ) خولل المومومي – 4102
 4102و  4102 – 4102بتصميم القطاعوا الااملوة المعةواب وباربعوة ماويرا بتيييو( االلووال المةةوقة غ ل وي
درامة معام المسار للحاص وماونايه لتسعة اصةاف م الحةطة الةاعمة اباء  99غ ابواء  92غ العويا غ ابوو ريبو(
غ يموز  4غ شام  2غ فيا غ اليشيل غ الفتح) ويأثيها بأربعة كميوا بورار  21غ  011غ  021غ  411ك وم ھه )0-حيوث
معلال البرار في االلوال اليئيسية واصةاف الحةطة فوي االلووال النانوبوة درمو صوفا اريفوال الةبوا ومسواحة ورقوة
العلم وطول السةبلة وعلد السةاب ھم 4-وعلد الحبوب بالسةبلة ووزن  0111حبة كلالة أنتخابية لتحسي حاص الحبووب
واعطو الصووفا اريبوواط معةووو موجوو( مو الحاصو فووي مع ووم كميووا البوورارغ واعتموواداع علوول يحليو معامو المسووار
الوراثي اعط علد السةاب ھ م 4يأثيي مباشي وريي مباشي في حاص الحبوب وبوأيي بالمييبوة النانيوة صوفة وزن 0111
حبة في كول المومومي ھ ولهورا نسوتطي ان نسوتةتا ان عولد السوةاب ھ م 4ووزن  0111حبوة أفلو دالوة أنتخابيوة لتحسوي
ھ
حاص الحبوب في بياما التيبية

ANALYSIS OF GENETIC PATH COEFFICIENT FOR SOME BREAD
WHEAT EFFECTED CULTIVARS BY SEEDY RATE
Zeyad A. Abdul-Hamed
Abstract :
A field experiment was carried out at field of Dept. of Field Crops Science- Coll. of
Agric. Anbar Univ.during seasons 2014- 2015 and 2015 - 2016 using RCBD with four
replications in asplit – plot arrangement using four different seeding rates (50 , 100 , 150 ,
200 kg.h-1 were main plots and nine cultivars of wheat bread as sub plot ( IPA 99, IPA 95,
Al-Iraq , Abu Ghraib , Tamoz-2 ,Cham 6 , Furat , Rasheed , Alfateh ) to study the analysis
of path coefficient for the yield and its components of eight varieties of wheat bread and
effect seeding rates. Was used for this study following the characteristics plant height flag
leaf area , spike length , number of spikes.m-2, number of grain/spike , 1000 grain weight ,
harvest index and grain yield as a function of electoral improve holds grain where given a
significant correlation unduly with winning in most of the seeding rates , and depending on
the analysis of the genetic path coefficient given the number of spikes.m-2 direct and
indirect effect on the quotient of grain comes in second place recipe weight 1000 grains
both seasons.. For this we can conclude that the number of spikes. m-2 and the number of
weight 1000 grains function better improve the electora quotient in grain breeding progra
.
.
الـمقـدمـة :
ع
الميروبة زراعياھ ولرلك باون يطوبي أصةاف
بعل محصول الحةطة ھ Triticum aestivum
حةطة عالية الحاص الهلف اليئيس لمع م بياما
Lم أهم محاصي الحبوب الستياييجية المعول
التيبية في كافة أنحاء العالمغ إن يحسي حاص
عليها في يقلي الفجوب ال رائية والتي أصبح مةالة
الحبوب ع طيبق اإلنتخاب لماونا الحاص قل
العالم ھ بعتمل يحسي محاصي الحبوب علل
باون أكني كفاءب م اإلنتخاب المباشي لحاص
االمتةباط المستمي للمواد الوراثية الجلبلب والتي
الحبوب نفسهغ بةيط أن يمتلك يلك الصفا إريباط
جلبلب مانحة العلبل م الصفا
يحم جيةا
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عال م الحاص Falconerغ )0990ھ
وراثي
ٍ
البما الحصول علل أقصل قابلية وراثية ألصةاف
الحةطة عالية الحاص م دون معيفة معلل البرار
المةام( لها  Wiersmaوآخيونغ )4110ھ م
ناحية أخيى فإن يحلبل أفل التياكي( الوراثية ذا
الصفا الميروبة وإمتعمالها الحقا ع في بياما
التيبية وإختيار معيار إنتخابي مةام( بما أن
بساعل في نجال بياما يحسي األصةافغ وهةا باون
م الليور إجياء دراما لتحلي التباب وإبجاد
العلقا بي الصفا المختلفة وحاص الحبوب
ويحلي معام المسار لتحقيق ذلك الهلف ھ بةةأ
االريباط الوراثي م التلزم الوراثي والفع المتعلد
للجي  Pleiotropyأو م العلقا ذا المةةأ
التطور بي ماونا الحاص غ بسب( التأثيي ريي
المباشي للفع الجيةيھ إمتعم يحلي معام المسار
م قب ميبي الةبا للمساعلب في يحلبل الصفا
التي بما أن ياون مفيلب كمعيار إنتخابي لتحسي
حاص المحاصي ھ بجزء معام المسار لمعامل
اإلريباط الل التأثييا المباشيب وريي المباشيب
ضم ن ام إريباط الصفا غ عةل وجود إريباط
وراثي بي صفتي فإن اإلنتخاب إلحلاهما موف
بةتا يحوبياع في الصفة األخيىغ وبمعةل آخي موف
يحص إمتجابة اإلريباط لفع اإلنتخابغ
هره
 Zecevicوآخيونغ )4112غ لوح
اإلعتبارا بةا خاص في محاصي الحبوب حيث
يتاون ماونا الحاص بةا متعاق( ولرلك قل
يتلاخ بأنماط يعوبلية خلل مياح يطور الةبا غ
وم ثم فإن اإلريباطا البسيطة قل اليعطي صورب
واضحة ع أهمية ك ماون في يحلبل حاص
الحبوب  Garcia del Moralوآخيونغ 4112
)ھ لقل اقتيل بأن ماونا الحاص باون لها يأثيي
مباشي أو ريي مباشي في حاص الحبوب
 Ahmedوآخيونغ )4112غ ولرلك بعل يحلي
معام المسار الطيبقة اإلحصائية األكني شيوعا ع و
يحلبل مقلار التأثييا المباشيب
بستعم ل ي
المختلفة في الصفة
وريي المباشيب للصفا
المستجيبة عادب حاص الحبوب) ھ يهلف هره
اللرامة الل يحلي معام المسار الوراثي بي
الصفا الحقلية وحاص الحبوب لتسعة يياكي(
وراثية م حةطة الخبز لتحلبل المؤشي اليئيسي علل
حاص الحبوب ھ

عبد الحميد ......

أدلة انتخابية وذلوك مو خولل دراموة ويحليو معامو
المسار علول مسوتوى معامو االريبواط الووراثيھ ايبو
يصميم القطاعا الااملة المعةاب  R.C.B.Dبتييي(
األلوال المةةقة  Split Plotبأربعوة ماويرا حيوث
خصص األلوال اليئيسوة لاميوا البورار وهوي 21
غ  011غ  021و )411ك وومھه 0-وخصص و األلوووال
النانوبووة لألصووةاف والتووي شوومل يسووعة أصووةاف م و
الحةطة الةاعمة ابواء  99غ ابواء  92غ العويا غ ابوو
ريب( غ يموز  4غ شام  2غ فيا غ اليشويل غ الفوتح)
السوواهوكي و وهيوو(غ ) 0991ھ يم و الزراعووة فووي
خطوط بطول  4.2م والمسافة بي خط واخوي 1.4م
بواقووو اربعوووة خطووووط مووو كووو صوووة ھ لاووو وحووولب
يجيببية
كان موعل الزراعة للموممي هو بلابوة شوهي
يةيب الناني يم عمليا خلمة التيبوة والمحصوول
للموموومي بهووا وإمووتخلم مووماد اليوربووا ) N %22
بمعوولل  411ك ووم Nھهوـ 0-وعلوول ثوولع دفعووا عةوول
ظهور ثلع أورا كاملة وعةول ظهوور العقولب النانيوة
علل السا اليئيسوي وعةول البطوان) غ وموماد السووبي
فومووفا النلثووي  ) P2O5 %22بمعوولل  011ك ووم
P2O5ھهـ 0-أضيف دفعوة واحولب عةول يحلويي التيبوة
جلول غ )0992ھ وعةل وجوود االريباطوا الوراثيوة
بووي الحاص و والصووفا المووؤثيب نبوولأ بتحلي و معام و
المسار وحس( الطيبقة الموضوعة م قب )1921
)Wrightھ
rx1y = px1y + px2yr12 + px3yr13 +.....ھ
px2yr12
rx2y = px1yr12 + px2y + px3yr23 + ....
px4 yr24
rx3y = px1yr13+ px3y + px3yr23 + .....
px4 yr34
.
.
Rx7y = px1yr17 + px2yr27 +
px3yr347+ ... px7y
1
2

) rRy  pRy  (1   pxiy rxiy

يوضووح المعووادال أعووله فووي مصووفوفة علوول الةحووو
اآليي:

المواد وطرائق العمل:
نفر هره التجيبوة فوي حقوول قسوم المحاصوي
الحقلية  /كلية الزراعة  /جامعة االنبار الموقو البولب
فووي أبووي ريبوو( خوولل المومووومي  4102-4102و
 4102-4102لتحلبل انس( الصفا التوي لهوا يواثيي
مهم فوي يحسوي حاصو حبووب حةطوة الخبوز وعولها
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rx1y  rx1x1 .....................rx1x7   px1y 
rx2 y  rx2 x1 .......... ..........rx2 x7  px 2 y 
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rx7 y  rx71x1 .............. rx7 x77   px7 y 

A
B
C
يحس(  Cولحساب قيم معام المسار في المصفوفة
معاوس

يهمل

تصنيف قيم
التأثيرات
00.0 00.0 000
حدود قيم – 0
التأثيرات - 0000
0000 00.0 0000
المباشرة
وغير
المباشرة
الصفا التي يم درامتها
مساحة ورقة العلم سم :.قيس عةل التزهيي
بأمتخلام جهاز C1-202 LASER AREA
METER
(CID
INC,
Camas,
)Washington, USAھ

A

قليل

وسط

عالي

عالي
جدا
أكثر
من
0000

طول السنبلة (سم).
عدد السنابل.م : .-قلر م حصاد مساحة  1.2م ثم
حول علل اماس المتي الميب ھ
عدد الحبوب بالسنبلة  :أخر عةل الةلا عيةة م
عةيب مةاب م ك وحلب يجيببية وقيس متومط
طولها وحس( علد مةيبليها وعلد حبوبها وامتخيج
معلل وزن الحبة م حبوب يلك العيةةھ
ون  0000حبة (غم)
0الحاصل الكلي طن.هـ  :قلر حاص الحبوب م
حصاد مساحة  1.9م 4م الةبايا المحيومة ثم
حول الل ط ھه0-ھ
دليل الحصاد :جيى يقلبيه م قسمة حاص الحبوب
علل الحاص البابلوجي × 011

rx1x 2 ...........rx1x 4  rx1y 
 px1y  1
 px 2 y  rx2 x1 1 ..............rx2 x 4 rx2 y 

 
 

.
 .
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.
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 px7 y  rx7 x1 ..........................1  rx7 y 

B-1
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4-

C

النتائج والمناقشة
أظهوووي نتوووائا جووولول  0ان ألريفوووال الةبوووا
يأثيياع مباشوياع موجبوا ع ولمعولال البورار االربعوة وبلو
0اعلوول يووأثيي  1.429فووي معوولل ابوورار  021ك مھه وـ
للموموووم االول اموووا الموموووم النووواني فاانووو التووواثييا
المباشوويب مووالبة فووي جميوو معوولال البوورار بامووتنةاء
معوولل البوورار  021ك وومھه 0-حيووث كووان موجب وا ع وبلوو
 1.009ھ
اما التأثييا ريي المباشيب فاان ع طيبق
مسوواحة ورقووة العلووم مووالبة فووي جمي و معوولال البوورار
للمومم االول غ اما المومم الناني فقل كانو التواثييا
ريوووي المباشووويب موجبوووة فوووي جميووو معووولال البووورار
بامتنةاء معلل البرار  021ك مھهوـ 0-فقول كوان موالبا ع غ
امووا التووأثييا رييالمباشوويب عو طيبووق طووول السووةلة
فقوول كانو موجبووة فووي جميو معوولال البوورار بامووتنةاء
معلل البرار  411ك ومھه 0-فقول كوان موالبا وبلو اعلول
0يأثيي موجو(  1.242فوي معولل البورار  21ك مھهوـ
للمومم االول غ اما المومم الناني فقل كانو التوأثييا

السبعة التي

 : Xiالمت ييا السببية الصفا
دخل في يحلي معام المسار)
 : Yالمت يي المعتمل صفة حاص الحبوب)
 : Rالمت ييا المتبقية
→  :متجه بمن معام مسار م المسب( الل
المستجي( Pxy
↔  :متجه بمن معام إريباط بي صفتي . rXiYj
وبح هره المصفوفة بامتخلام الحاموب يحس(
معامل المسار وفق الطيبقة التي وضعها Li
 )0929وأوضحه  Luو )0922 Dewey
وامتخلمها  Singhو )4101 Ghaudharyھ
حلد أهمية قيم التأثييا المباشيب وريي المباشيب
والمقتيل م قب  Lenkaو Mishraغ )0992
كااليي:
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موجبووة فووي معووللي البوورار االول والياب و ومووالبا ع فووي
معووللي البوورار النوواني والنالووث وبل و اعلوول يووأثيي ريووي
مباشوووي  1.242فوووي معووولل البووورار اليابووو غ كانووو
4
التأثييا ال يوي مباشويب عو طيبوق عولد السوةاب ھ م
للموموووم االول موووالبة لمعوووللي البووورار االول والنووواني
وموجب وا ع لمعووللي البوورار النالووث والياب و غ امووا المومووم
الناني فقل كان مالبة في معللي البرار االول والياب
وموجبووة فووي معووللي البوورار النوواني والنالووث غ يبابة و
التووأثييا ال يووي مباشوويب عوو طيبووق عوولد الحبوووب
بالسةبلة للمومم االول بي الموجبة والسالبة بل اعلول
0يأثيي موج(  1.419فوي معولل بورار  011ك مھهوـ
غ اما المومم الناني فقل كان التوأبيا موجبوة لجميو
معوولال البوورار غ اظهووي التووأثييا ريووي المباشوويب
عو طيبووق وزن  0111حبووة يوواثيياع مووالبا فوي جميو
0معولال البوورار بأموتنةاء معوولل البورار  411ك مھهوـ

عبد الحميد ......

للموموووم االول غ اموووا الموموووم النووواني فاانووو جميووو
التووأثييا موجبووة بل و اعلهووا  1.202لمعوولل البوورار
الياب و غ كان و التووأثييا ال يووي مباشوويب ع و طيبووق
دلي الحصاد موجبة في جمي معلال البرار للموموم
االول علل عاس المومم الناني التي كانو التواثييا
ال يووي مباشوويب لهوورب الصووفة مووالبة فووي جمي و معوولال
البووورار غ وربموووا بعوووزى هووورا التبووواب بوووي المومووومي
لتباب ال يوف البيئة ونلحظ م الجلول ان معامو
االريبوواط الوووراثي فقوول يبوواب بووي الموجوو( والسووال(
وب هووي بووأن الانافووة الةباييووة العاليووة إمتلاوو أقصوول
يوووأثيي مباشوووي وأعلووول إريبووواط وراثوووي بوووي الصوووفتي
وللمومووومي ھ وهووورا ابلوووا ع ماوجوووله كووو مووو أبووووبغ
 )4112و احموووول وحمووووود غ  )4119و بوموووو
وحموولونغ  )4102وحسووان  )4102فووي التووابيا
ال يي مباشيب يياوح بي الموجبة والسالبة ھ

جدول  0قيم تحليل معمل المسار الوراثي بين حاصل الحبوب وأرتفاع النبات ألربعة معدالت بذار القيم
العليا الموسم االول والقيم السفلى الموسم الثاني

أ .التأثير المباشر

P1y

ب .التأثير غير المباشر
عن طريق مساحة ورقة العلم

r12p2y

عن طريق طول السنبلة

r13p3y

عن طريق عدد السنابل.م

.-

r14p4y

عن طريق عدد الحبوب
بالسنبلة
عن طريق وزن  0000حية

r16p6y

عن طريق دليل الحصاد

r17p7y

مجموع التأثيرات لعدد االشطاء
على حاصل الحبوب

r15p5y

r1y

بلحظ م جلول  4بأن التأثيي المباشي لهره
الصفة كان موجبا ع في حاص الحبوب للمومم االول
وبل القيم  1.999و  1.992و 1.922و1.299
لمعلال البرار االربعة بالتتاب غ اما المومم الناني
فقل بل  1.220و 1.224و  1.229و 1.212

قيمة معامل المسار الوراثي
000
000
00
000كغم.ه
كغم.ه
كغم.ه
00..0
00.00
00000
00000
 00.0000..0 -

.00
كغم.ه
 00..0 004000-

 0040. - 00.0. - 00040 00.00000..
 00.0000000
00..0
 0000000.0.
0004.
000.0
000.4
 00440 - 0000.0040.
0000.
00..0
 00400 00440 0040000.0.
00400
 00... 00000 - 0044.00.0.
000.0
00000
00004
00000
00.00
00000
 00.00 - 00... 0040.00.0.
00..0
00.00
00000
000.4
0000.
00.0.
00000
 0040. - 00000 - 00.00 00.0000.4.
00040
000.0
 0000000.0.
00.04
 000.000...
قيم
لمعلال البرار االربعة بالتتاب غ بيةما بل
اإلريباطا الوراثية لهره الصفة م حاص الحبوب
 1.092و  1.299و  1.222و  1.229بالتتاب
لمعلال البرار األربعة للمومم االول و  1.991و
 1.912و  1.242و –  1.041بالتتاب لمعلال
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عبد الحميد

......

وللموممي بالتتاب واعطل اعلل يأثيي ريي مباشي
لوزن  0111حبة  )1.012و )1.402
وللموممي بالتتاب في حي كان التاثييا ال يي
مباشيب في دلي الحصاد ارلبها مالبة بل اعلل قيمة
مالبة –  1.211و –  1.202وللموممي بالتتاب
في حي كان اعلل قيمة موجبة ع طيبق دلي
الحصاد هي  1.002و  1.442عةل معلل البرار
الناني وللموممي بالتتاب وهرا ما وجله Tavakoli
واخيون  )4102م يباب القيم بي الموجبة
والسالبةھ

البرار األربعة للمومم الناني غ مما بةيي الل إن
ي ييي كنافة البرار لم بؤثي كنيياع في حجم التأثييا
المباشيب لهره الصفة لاةه أثي بةا واضح في
مساهمة التأثييا ريي المباشيب ع طيبق الصفا
األخيىغ إذ كان التأثيي ريي المباشي ع طيبق
صفة طول السةبلة ذو قيمة مالبة عالية )1.990 -
للمومم االول و علد السةاب بوحلب المساحة ذو قيمة
مالبة عالية  )-0.721و  )1.210 -للموممي
بالتتاب مب( صافي يأثييا ريي مباشيب مالبةھ
بيةما كان أعلل يأثيي ريي المباشي ع طيبق صفة
علد الحبوب بالسةبلة  )1.442و )1.220

جدول ( :).قيم تحليل معمل المسار الوراثي بين حاصل الحبوب ومساحة ورقة العلم ألربعة معدالت بذار القيم
العليا الموسم االول والقيم السفلى الموسم الثاني
نوع التأثير
أ .التأثير المباشر
ب .التأثير غير المباشر
عن طريق ارتفاع النبات
عن طريق مساحة ورقة
العلم
.عن طريق عدد السنابل.م
عن طريق عدد الحبوب
بالسنبلة
عن طريق وزن  0000حية
عن طريق دليل الحصاد
مجموع التأثيرات طول
السنبلة على حاصل الحبوب

قيمة معامل المسار الوراثي
 00كغم.ه 000 0-كغم.ه 000 0-كغم.ه
P3y

r13P1
y
r23P2
y
r34P4
y
r35p5
y
r36P6
y
r37P7
y
r3y
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00400
00000
000.0
00.00
00..0
 000.0 00.00 0040000004
00000
000.0

ببي جلول  2إن قيم التأثييا المباشيب بي صفة
–  1.212و
طول السةبلة وحاص الحبوب بل
 1.200و –  1.209و  1.492للانافا األربعة
بالتتاب بيةما كان قيم اإلريباطا الوراثية لهره
الصفة م حاص الحبوب  1.212و  1.911و
 1.029و  1.994للانافا االربعة بالتتاب للمومم
االول اما المومم الناني فأن قيم الت ييا المباشيب

00.00
00.0.
00400
 004000000.
00.00
000.0
00000
00...
00.00
 0000. 00004 00004000..
00.00
00..0

 0000000.00
 00.00 0000000000
00.4.
00.00
00.00
00000
00000
 0000. 00..0 0000000..4
000.0
00000

0-

 .00كغم.ه

0-

00..0
 0040000.00
 0004.00000
00..0
0040.
00..4
000..
 00004 000.. 000.00040.
00.0.
000..
00000

 1.402و  1.414و  1.210و – 1.221
بل
للانافا االربعة بالتتاب وقيم االريباطا الوراثية
 1.222و  1.292و  1.092و  1.122للانافا
االربعة بالتتاب مما بةيي الل إن صافي التأثييا
ريي المباشيب عبي الصفا األخيى كان موج(
القيمة للانافا االربعة والر مب( يلك اإلريباطا
الموجبة غ وكان التأثيي ريي المباشي ع طيبق علد
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السةاب ھ م 4أكني التأثييا ريي المباشيب الموجبة
يأثيياع عبي جمي معلال البرار وللموممي غ في
حي كان التأثيي ع طيبق متومط وزن الحبة أكني
التأثييا ريي المباشيب السالبة عبي الانافا االربعة
وللموممي اما االتأثييا ال يي مباشيب ع طيبق
بقية الصفا فقل يبابة بي الموجبة والسالبة غ وهرا

عبد الحميد ......

ماوجلب ك م  Kashifو  )4112 Ihsanو
ال يي
)4119 Majumderم ان التأثييا
المباشيب ع طيبق علد السةاب ھ م 4كان موجبة
وبتفق ابلا ع م احمل والمومو  )4101وحسان
 )4102م ان التأثييا ال يي مباشيب لعلد الحبوب
بالسةبلة كان موجبةھ
ال يي مباشيب ع طيبق وزن  0111حبة بي
الموجبة والسالبة للمومم االول بيةما كان
التاثييا ال يي مياشيب للمومم الناني موجبة غ اما
التاثييا ال يي مباشيب ع طيبق دلي الحصاد
فقل كان موج( في معلال البرار االربعة
بامتنةاء معلل النالث حيث كان مالبا ع وللموممي غ
كان معام االريباط موج( ومعةو لجمي
معلال الرار وللموممي بامتنةاء معلل البرار
 021ك مھه 0-للمومم االول غان اختلف التاثييا
ال يي مباشيب بي القيم السالبة والموجبة للموممي
ربما راج الختلف ال يوف البيئية وخصوصاع
درجا الحياربھ وهرا مابتماشل م ماوجلب ك
م  )4111 Subhaniو أحمل وحمود
 )4119و  Anwarواخيون  )4119و
 Mollasadeghiواخيون  )4100وبوم
وحملون  )4102الرب وجلوا يباب في قيم
التاثييا ال يي مباشيب وبختل م والعيفار
والمعيةي  )4102ھ

بوضح الجلول  2ان لعلد السةاب بوحلب
المساحة يأثيي مباشي عالي وموج( والربعة
معلال البرار وللموممي اما التأثييا ريي
المباشيب ع طيبق اريفال الةبا فقل كان موجبة
للمومم االول وعلل العاس في المومم الناني حيث
كان مالبة اما التاثييا ريي المباشيب ع طيبق
مساحة ورقة العلم فاان مالبة في جمي معلال
البرا بأمتنةاء معلل البرار  011ك مھه 0-فقل كان
موجبة للمومم االول في حي في المومم الناني
كان جمي التاثييا ريي المباشيب موجبة
بامتنةاء معلل البرار الياب حيث كان مالبا ع غ اما
التاثييا ريي الماشيب ع طيبق طول السةبلة
كان مالبة في جمي معلال البرار االربعة
للمومم االول بيةما كان موجبة وعالية للمومم
النانيغ والتاثييا ريي المباشيب ع طيبق علد
الحبوب بالسةبلة موجبة في جمي معلال البرار
بامتنةاء معلل البرار الناني حيث كان مالبة للمومم
االول في حي كان التاثييا مالبة لجمي
معلال البرار للمومم الناني غ يبابة التاثييا
.
جدول ( :)4قيم تحليل معمل المسار الوراثي بين حاصل الحبوب وعدد السنابل  .م ألربعة معدالت
بذار
نوع التأثير
أ .التأثير المباشر

P4y

ب .التأثير غير المباشر
عن طريق أرتفاع النبات

r14P1y

عن طريق مساحة ورقة العلم

r24P2y

عن طريق طول السنبلة

r34P3y

عن طريق عدد الحبوب بالسنبلة

r45p5y

عن طريق وزن  0000حية

r46p6y

عن طريق دليل الحصاد

r47p7y

مجموع التأثيرات الكلي لعدد

r4y

قيمة معامل المسار الوراثي
 0كغم.ه 000 0-كغم.ه 000 0-كغم.ه
00400
00400
00400
0000.
00...
0000.
00.0.
 00..00000000.40
 00.0.00...
000.0
 00000000..
00000
00..0
00040
000.4

000.0
 00.0.000.0
00000
 000.000.00
 000.. 00.0000.0.
0000.
000.0
0000.
00..0

00400
 00.0. 0000.0000.
 0000000.0.
00000
 00000 0000.00000
 00000 000000000.

0-

 .00كغم.ه
00.0.
0000.
000.0
 0000. 00000 00000 000..00004
0000.
 000.. 0000.0000.
0000.
00000
00004
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عبد

الحميد ......

00000
000..
السنابل .م .-على حاصل الحبوب
القيم العليا الموسم االول والقيم السفلى الموسم الثاني
ببي جلول  2لعلد الحبوب بالسةبلة فقل كان لها
ياثيي مباشي موج( وعالي لجمي معلال البرار
االربعة للمومم االول وكرلك موجبة وعالية للمومم
الناني ابلا ع ولجمي معلال البرار بامتنةاء معلل
البرار الياب حيث كان مالبا ع غ اما التاثييا ال يي
مباشيب ع طيبق اريفال الةبا فقل يبابة بي
البرار االربعة
الموج( والسال( ولمعلال
وللموممي غ كان التاثييا ال يي مباشيب ع
طيبق مساحة ورقة العلم ذا ياثيي موج( وعالي
لمعلال البرار النلثة ومالبا لمعلل البرار الياب
للمومم االول اما المومم الناني فاان التاثييا
ال يي مباشيب مالبة لمعللي البرار  21و 011
ك مھه_ )0وموجبة وعالية لمعللي البرار  021و
 411ك مھه)0 -غ اما التاثييا ال ييمباشيب ع
طيبق طول السةبلة فقل كان موجبة فقط في معلل
البرار  021ك مھهـ 0-للمومم االول وفي معلل
0البرار  011ك مھهـ

0000.

00000

للمومم النانيغ كان لمعللي البرار  011و 021
ك مھهـ ) 0-ياثيي ريي مباشي موج( وعالي ع
طيبق علد السةاب ھم 4للمومم االول بيةما المومم
الناني كان الناثييا مالبة فقط في معلل البرار
 21ك مھهـ 0-غ اما التاثييا ال يي مباشيب لوزن
 0111حبة فقل يبابة بي الموج( والسال(
لمعلال البرار االربعة وللموممي غ اما التاثييا
ال يي مباشيب ع طيبق دلي الحصاد فقل كان
موجبة لمللي البرار  21و  411ك مھهـ )0-ومالبة
لمعللي البرار  011و  021ك مھه ) 0-وللموممي
اما المومم الناني فقل كان التاثييا ال يي مباشيب
موجبة وعالية بامتنةاء معلل البرار الياب حيث
كان مالبا ع غ وهرا مةابه لما وجله ك م
 )4111 Subhaniو داود واخيون  )4112و
 )4112 Zecevicوعباس واخيون ) 4100
والحملاني والجبور )4102ھ

جدول ( :)0قيم تحليل معمل المسار الوراثي بين حاصل الحبوب وعدد الحبوب بالسنبلة ألربعة معدالت بذار
القيم العليا الموسم االول والقيم السفلى الموسم الثاني
قيمة معامل المسار الوراثي
 00كغم.ه 000 0-كغم.ه 000 0-كغم.ه

نوع التأثير

0

-

 .00كغم.ه
0

أ .التأثير المباشر

P5y

0000.
00.0.

00400
00000

0040.
00.0.

00..0
0040. -

ب .التأثير غير المباشر
عن طريق أرتفاع النبات

r15P1y

عن طريق مساحة ورقة العلم

r25P2y

عن طريق طول السنبلة

r35P4y
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00400
 00000 0000. 00.0. 00000 000.0000..
0000.
00.00
00.00
00000
0004.

000.0
 0000.00.00
 000.. 000..0000.
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00..0
 004.. 00.00 000..00..0
000..
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 0000.00000
00.00
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0000.
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00.00
00.0. 00444 00000000..
000..
00000 -

000.0
00.04
 000..00000
 00.0. 00.04 0004000..0
00000
 00..000040
 000000000.
0000

عن طريق عدد السنابل.م

.-

r45P4y

عن طريق وزن  0000حية

r56P6y

عن طريق دليل الحصاد

r57p7y

مجموع التأثيرات الكلي لعدد الحبوب
بالسنبلة على حاصل الحبوب

r5y
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عبد الحميد ......

ي هي بيانا الجلول  2إن التأثييا المباشيب
لصفة 0111حبة في حاص الحبوب كان موجبة
 0.199و  0.878و  0.852و
عالية وبل
 1.224للانافا االربعة بالتتاب للمومم االول غ
 0.029و 0.119و  1.929و  1.222للانافا
االربعة بالتتاب للمومم الناني ھ وأنسجم م إشارب
وحجم اإلريباطا الوراثية بي هايي الصفتي
1.219
والتي كان موجبة عالية المعةوبة وبل
و  1.299و  1.209و  1.290لمعلال البرار
االربعة بالتتاب للمومم االول و  1.922و 1.922
و  1.229و  1.229لمعلال البرار االربعة
بالتتاب للمومم النانيھ بلحظ إن صافي التأثييا
رييالمباشيب عبي الصفا األخيى لم بؤثي كنيياع في
قيم التأثييا المباشيب وللموممي وجاء أعلل يأثيي
ريي مباشي موج(  1.202و  1.220ع طيبق
مساحة ورقة العلم وللموممي بالتتاب غ في حي
حم صافي التأثييا ريي المباشيب قيمة مالبة
وجاء أعلل
جدول ( :)0قيم تحليل معمل المسار الوراثي بين حاصل الحبوب و وزن  0000حبة ألربعة معدالت بذار القيم
العليا الموسم االول والقيم السفلى الموسم الثاني

يأثيي ريي مباشي مال( ع طيبق علد الحبوب
بالسةبلة وبل –  0.009عةل معلل البرار االول
للمومم االول و –  1.290عةل معلل البرار الناني
ع طيبق نفس الصفة للمومم الناني باليرم م ذلك
نجل إن الانافة االولل والنانية إمتلا أعلل يأثيي
مباشي وأعلل قيمة إريباط وراثي لهره الصفة م
حاص الحبوب وللموممي غ ان االختلف في قيم
التأثييا ال يي مباشيب بي القيم السالبة والموجبة
للموممي بيج لتباب ال يوف البيئية وباألخص
درجا الحيارب في الموممي مما انعاس علل
صفا التياكي( الوراثية للحةطة وهرا مةابه م
ماوجله ك م  Kashifو )4112 Ihsanو أبوب
)4101
 )4112و  Khanواخيون
وحسان  )4102والجبور واخيون  )4102م
حيث ان هةاك يباب في القيم الموجبة والسالبة
للتاثييا ال يي مباشيبھ

نوع التأثير
أ .التأثير المباشر

P6y

قيمة معامل المسار الوراثي
 00كغم.ه 000 0-كغم.ه 000 0-كغم.ه
00.0.
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0000.
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ب .التأثير غير المباشر
عن طريق ارتفاع النبات
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00..0 - r36P3y
عن طريق طول السنبلة
 00.00.000.0
r46p4y
عن طريق عدد السنابل.م
00.0.
عن طريق عدد الحبوب بالسنبلة 00000 - r56p5y
 0040000400
r67p7y
عن طريق دليل الحصاد
 0000000000
r6y
مجموع التأثيرات الكلي لوزن
 0000حبة على حاصل الحبوب
00...
بلحظ م نتائا الجلول  9إن التأثييا المباشيب
مالبة
لللي الحصاد في حاص الحبوب كان
وعالية للمومم االول وبل –  1.492و– 1.419
و –  1.911و –  1.229لمعلال البرار االربعة
بالتتاب غ كرلك كان قيم اإلريباطا الوراثية بي
هايي الصفتي مالبة عالية المعةوبة وبل

0-

 .00كغم.ه
0000.
004.0

0-

 00.04 004..00004
00000
 00.0.00.00
00000
00000
00.0.
 00.00000..
00.04
00004
00...
 00000 00000000.0
 00.00 004.. 00..0 00.04 00.00 004000000.
 0004400000. 000.00000.
000.0
 0000000000
000.0. 0000.00...
 00000000..
00400
0040.
000..
00.00
00.40
0004.
 1.202و –  1.924لمعلل البرار  21و411
ك مھه 0-بالتتاب و  1.000و  1.229لمعللي البرار
 011و 021ك مھه 0-غ اما المومم الناني فاان
التاثييا المباشيب مالبة وعالية في جمي معلال
البرار بامتنةاء معلل البرار  011ك مھه 0-فقل كان
موجبة وبل  1.290في حي كان معام االريباط
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الوراثي بي الصفتي مال( ومعةو في معللي
البرار  21و  411ك مھه 0-وموج( ومعةو في
معللي البرار  011و 021ك مھه 0-وبل ا  1.294و
 1.292وب هي بأن البرار  411ك مھه 0-إمتلا
أقصل يأثيي مباشي وأعلل إريباط وراثي بي
الصفتي وللموممي غ كما بتبي بأن التأثييا ريي
المباشيب ماهم هي األخيى في يةمية هره العلقة
السالبة وجاء أقصل يأثيي ريي مباشي مال( ع
طيبق صفة مساحة ورقة العلم عبي جمي معلال
البرار وكان  0.912 -غ –  4.110غ – 1.920
غ –  ) 4.009و  1.209 -غ –  1.999غ –
 1.401غ –  ) 1.299وللموممي بالتتاب غ في
حي كان اقصل التاثييا ال يي مباشيب الموجبة
والعالية ع طيبق صفة علد السةاب ھم 4عبي جمي
معلال البرار االربعة  0.022غ  0.204غ
 0.429غ  ) 0.449و  1.024غ  1.022غ
 1.209غ  ) 1.202بالتتاب وللموممي ويبابة
الصفا االخيى في اعطائها ياثييا ريي مباشيب
مالبة وموجبة وللموممي ھ وهرا مةابه م ماوجله
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العساف واخيون  )4104اذ وجل ان دلي الحصاد
اعطل يأثيياع مباشياع مالبا ع في حاص الحبوبغ
م ماحص علية باتاش وبيبهيغ
وبختل
 )4112والعيفار والمعيةي  )4102م ان دلي
الحصاد كان م اكني الصفا المساهمة في حاص
الحبوب ولجمي كميا البرار وذلك لحيازيه علل
علل اعلل التاثييا المباشيب وريي المباشيب واعلل
قيم معام االريباط الوراثي م حاص الحبوب ھ
نتستةتا م خلل قيم االريباط الوراثي ان
4
لمساحة ورقة العلم وطول السةبلة وعلد السةاب ھم
ووزن  0111حبة اكني الصفا يأثياع بحاص
الحبوب الن لها اريباط معةو موج( ويميز
الصفتي علد السةاب ھم 4ووزن  0111حبة بأن لها
يأثييا مباشيب وريي مباشيب علل حاص الحبوب
م خلل صفا اخيى أضافة لمعام االريباط
الوراثي الموج( والمعةو في جمي معلال البرار
4
ولرلك بما االعتماد علل صفتي علد السةاب ھم
ووزن  0111حبة كلالة انتخابية لتحسي حاص
الحبوب في بيناما التيبية ھ

جدول ( :)0قيم تحليل معمل المسار الوراثي بين حاصل الحبوب و دليل الحصاد ألربعة معدالت بذار القيم العليا
الموسم االول والقيم السفلى الموسم الثاني
نوع التأثير
أ .التأثير المباشر

P7y

ب .التأثير غير المباشر
عن طريق ارتفاع النبات

r17p1y

عن طريق مساحة ورقة العلم

r27p2y

عن طريق طول السنبلة

r37p3y

عن طريق عدد السنابل.م

.-

r47p4y

عن طريق عدد الحبوب بالسنبلة

r57p5y

عن طريق وزن  0000حية

r67p6y

مجموع التأثيرات الكلي لدليل
الحصاد على حاصل الحبوب

r7y

قيمة معامل المسار الوراثي
 00كغم.ه 000 0-كغم.ه 000 0-كغم.ه
 00.00 00.0. 00.00 00.0000400
 0000. 00004 00.00 00.0. 000000000.
00.00
000.0
0004.
00..0
00.0.
 00.0.0000.
 0000000000 -

0040.
 00.0. .0000 00..0 00..000.00
00.0.
00000
00..0
004..
00004
00.44
00000
00.0.

00000
 0000. 000.0 00.00 00000000..
00..0
00400
00.00
000.0
00000
00000
00.00
004.4

0-

 .00كغم.ه
 0040.00004 -

0-

000.0
 00004 .0000 0000000..0
00000
00..0
00.0.
0000.
00.04
000.0
 00000 000..0000. -

المصادر:
احملغ احمل عبل الجواد و حمود غ أرشل ذنون
)4119ھ يقوبم اداء ملخل م الحةطة
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الخةةة ويحلي معام المسارھ وقائ المؤيمي
العلمي االول لعلوم الحياب بحوع علم الةبا ھ
499 – 499ھ
احمل غ احمل عبل الجواد و صلام حسي عباس
)4101ھ يحلي معام المسار
المومو
الوراثي والتحسي الوراثي المتوق لعلب يياكي(
وراثية م الحةطة الخةةةھ مجلة الاوفة للعلوم
الزراعية ھالمجلل 040 – 019: )0 4ھ
أبوبغ محمل حامل ھ4112ھ االريباط ويحلي
معام المسار وادلة االنتخاب لحاص الحبوب
وماونايه في حةطة الخبز ھ مجلة علوم اليافلب
ھ 4102 – 412 :)00 009ھ
باتاش غ فاض بونس و محمل احمل ابيبهي
)4112ھ يحلي معام المسار لبعض اصةاف
الحةطة الةاعمة ھمجلة االنبار للعلوم الزراعيةھ
المجلل )0 2
جلولغ خليي عباسھ 0992ھ الحةطة حقائق
وإرشادا غ مةةورا وزارب الزراعة غ الهيئة
العامة لإلرشاد والتعاون الزراعيھ
الجبور غ رائل مجيل عبل هللاغ جامم محمل عزبز
ومحملغ ابياهيم محمل ھ4102ھ يقلبي
االريباطا ويحلي معام المسار في حةطة
الخبزھ مجلة جامعة يايب للعلوم الزراعية –
علد خاص بوقائ المؤيمي التخصصي
النالث/االنتاج الةبايي422 – 422 :ھ
حسانغ ليث خلييھ4102ھ انتخاب خطوط نقية
م حةطة الخبزھ اطيوحة دكتوراه ھ كلية
الزراعة -جامعة ب لاد ھ ل ص049 :ھ
الحملانيغ رادب عبلهللا طه و الجبزر غ خولة
الياس معيل ھ4102ھ االريباط ويحلي المسار
لصفا الحاص وبعض ماونايه في الصة
 Acsad-65بامتخلام السماد الحيو EM1
ھالمجلة االردنية في العلوم الزراعيةھالمجلل
)0 00ھ
داود غ خالل محمل و علي حسي علي وقحطان معل
ابياهيم  )4112ھ درامة النبا الم هي
والمحصلة الوراثية الصةاف م الحةطة
الةاعمة ويحلي معام المسار بي الحاص
وبعض ماونايه ھ المجلة العياقية للعلوم
الزراعية ھ  94 – 92 :)0 2ھ
الساهوكيغ ملح مجيل وكيبمة محمل وهي(
)0991ھ يطبيقا في يصميم ويحلي التجارب
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ھ وزارب التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة
ب لاد ھل ص  299 :ھ
عباس غ صلام حسي وعمار مامي عبل العزبز
وعبل الااظم جواد مومل وكاظم هاد
)4100ھ يقلبي االريباطا ويحلي معام
الحةطة الةاعمة
المسار ألصةاف م
والمزروعة يح ثلع معلال برار ھ مجلة
الاوفة للعلوم الزراعيةھ  029 - 049 : )4 2ھ
العساف غ ابتسام ناظم و راشل ذنون حمود و
ومعتز عادل راشلھ4104ھ االريباط بنحلي
معام المسار لحاص الحبوب وماونايه في
حةطة الخبز ھ مجلة علوم اليافلب غ المجلل
22- 22: )0 42ھ
العيفار غ علي حسي و اباد حسي المعيةي
)4102ھ يحلي معام المسار للحاص
وماونايه ألصةاف م حةطة الخبز ويأثيها
باميا البرارھ مجلة الفيا للعلوم الزراعية ھ
014 – 92:)0 9ھ
بوم غ نجي( ناقوس و حملونغ وليل معلهللا
)4102ھ االريباطا ويحلي معام المسار
في الحة ة الخةةةھ مجلة علوم اليافلب ھ
42–09 :)0 42ھ
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