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 المستخلص

دراسة المعالم الوراثية والتوريث ل 2016 2015-تجربة حقلية  في محافظة الديوانية خالل الموسم الشتوي  نفذت       

الربعة اصناف من الشعير. اظهرت ومكوناته  الحاصل لصفات المسار والمظهرية والبيئية ومعامل واالرتباطات الوراثية

النتائج ان قيم التباينات البيئية وقيم معامل االختالف المظهري كانت مقاربة من قيم معامل االختالف الوراثي لمعظم 

اعلى نسب توريث كانت لصفة مساحة ورقة العلم وارتفاع النبات وحاصل  الصفات  واعلى منها لصفة عدد االشطاء.

كانت معامالت االرتباطات الوراثية لجميع الصفات المدروسة اعلى  ( بالتتابع.0,924،  0.961،  0.969 (الحبوب بلغت 

االصناف كان بالدرجة الرئيسة تغايرا وراثيا مع  من معامالت االرتباطات المظهرية مما يشير الى التغاير الموجود بين

معدد السنابل. يا موجبا بالصفات المدروسة وكان لارتبط الحاصل ارتباطا وراثيا ومظهر وجود تاثير قليل للبيئة.
-2

اعلى   

م( كما كان ارتباطها الوراثي والمظهري موجبا مع ارتفاع النبات وعدد األشطاء . 5..5, 0..5قيمة ارتباط اذ بلغت )
-2

 .

عدد الحبوب. سنبلةلصفة  كان
-8  

موعدد السنابل. 
- 2

( بالتتابع وبذا كشف ..4و 1.8اعلى تاثير مباشر في الحاصل اذ بلغ )  

مالسنابل. معامل المسار ان االنتخاب المباشر لصفتي عدد 
- 2

عدد الحبوب. سنبلةو  
-8

سيكون فعاال في تحسين حاصل  

 الشعير.

 المعالم الوراثية،  الشعير، االرتباط، تحليل المسار  :الكلمات المفتاحية

 

 

PATH COEFFICIENT ANALYSIS AND ESTIMATION OF 

GENETIC AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS AND 

CORRELATIONS OF BARLEY CROP (Hordeum vulgare L.) 
 

Zaniab K.K Al-Shugeairy 

 

Abstract 

    A field experiment was carried out in Al-diwaniyah province during the winter of  season 

2015-2016 to study the genetic parameters, broad sense heritability, genetic, phenotypic and 

environmental correlations and path coefficient for grain yield parameters and it’s 

components for four varieties of barley. The results showed that environmental variances and 

values of phenotypic variance coefficient were close to values of genotypic variance 

coefficient for most parameters and the highest was for tiller number. The highest ratios of 

broad sense heritability were for the flag leaf area, plant height and grain yield (0.969   ، 0.961 

  ،0,924) respectively. Genetic correlation coefficients of all studied traits were higher than 

phenotypic correlation coefficients, suggesting genetic variation among varieties was mainly 

genetic with little effect of environment. Grain yield has positive genetic and phenotypic 

correlations with studied traits (plant height and number of tillers per square meter) with the 

highest correlation value for number of spike per square meter (5..0 ,5..5 )  respectively. The 

highest direct effects on grain yield were of number of grain per spike and number of spikes 

per square meter with path coefficient values of (6.1 and 4.7) respectively, and hence Path 

coefficient analysis reveals that the direct selection of these two traits (number of grain per 
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spike and number of spikes per square meter) will be effective in improving grain yield in 

barley crop. 

 

Keywords: genetic markers, barley, correlation, path analysis 

 لمقدمةا

يعد الشعير واحد من اقدم المحاصيل الحبوبية في العالم . 

ً في المناطق  يزرع في عدة مناطق من العالم خصوصا

التي التنجح فيها زراعة  المحاصيل الحبوبية االخرى 

.  )4 (نظراً لقلة االمطار  والجفاف وملوحة التربة 

تستخدم حبوب الشعير بصورة رئيسة في تغذية 

الحيوانات كما يدخل في صناعة البيره ويدخل في 

(. يعتبر العراق الموطن االصلي 8صناعات أخرى ) 

العراق  (. اذ بلغ معدل أنتاجه في  21لنشوء الشعير)

كغم.هـ 1128
-1

برامج التربية (. تتطلب 8)  2010لعام  

 امل الوراثية والبيئةلمحاصيل الحبوب فهم دقيق للعو

ً في  .  والتداخل بينهما كما ان للتوريث دوراً رئيسا

إختيار الطرق المالئمة لتحسين المجتمع ويشمل مفهوم 

 Broad Senseالتوريث بالمعنى الواسع 

Heritability ( h
2
bs. )  : جميع اشكال الفعل الجيني

السيادي واالضافي والتفوقي , وتتراوح نسبة التوريث 

ً ( الى صفر 1 بين ) حيث يكون جميع التباين وراثيا

( . 0)حيث يكون جميع التباين ناتجاً من تأثير البيئة ( ) 

تشير نسبة التوريث المشترك )الى نسبة توارث كل زوج 

(. تعتبر  23من الصفات سوية في الجيل القـادم ) 

(  Genotypeمعرفة العالقة بين التركيب الوراثي )

( احد االسس المهمة Phenotypeوالشكل المظهري )

في علوم الوراثة وتربية النبات  حيث ان بعض 

التغايرات تعزى السباب وراثية وبعضها لظروف بيئية 

(   ان مهمة مربي النبات هو إيجاد 0(. اشار )  15)

ً لمظهرها  تراكيب وراثية مالئمة ومشابهة تماما

باط الخارجي. ذكرت عدة ابحاث الى ان قيم معامل االرت

الوراثي اكبر من قيم االرتباط المظهري التي   تقابلها في 

( وهذا يوضح  13و   14   (اكثر الصفات المدروسة  

ان البيئة لم تؤثر الى حد كبير في االرتباطات الفعلية 

للصفات وان للعوامل الوراثية دوركبير في تطوير 

(  الى ان االرتباطات 10العالقة بين الصفات. اشار  )

الوراثية والمظهرية لحاصل الحبوب كانت معنوية 

وموجبة مع صفات  ارتفاع النبات، طول السنبلة،عدد 

السنابل بالمترالمربع، عدد الحبوب بالسنبلة . شابهة هذه 

 ن ( . ا  28و 19و 24و  1النتائح مع ما توصل اليه )

ة مع بين الصفات الظاهرية والمورفولوجياالرتباط 

 في تحديد مكونات الحاصل له اهمية كبيرة  الحاصل

لتأثيرات المباشرة وغير المباشرة ولكنه ال يكشف عن ا

لكل صفة مع الحاصل لذا يستخدم تحليل معامل المسار. 

طريقة تحليل معامل المسار  Swell Wrightذكر 

Path Coefficient Analysis  1921ألول مرة عام 

بحاث تعنى حصراً بتطبيق ثم ظهرت سلسلة من األ

و  30و  .و  27معامل المسار في القضايا الوراثية ) 

( .  أن طريقة تحليل المسار هي طريقة قوية  26و  22

وفعالة تتعامل مع نظام مغلق من العوامل والتي ترتبط 

خطياً و هو اداة احصائية تستخدم لتنظيم وايجاد عالقات 

المستجيب , من  سببية بين المتغير المسبب والمتغير

خالل نظام مسارات يعتمد على النتائج المستحصلة من 

التجارب او من بيانات مسبقة ، فائدة تحليل المسار انه 

يسمح بتجزئة معامل االرتباط الى مكوناته ، التأثيرات 

المباشرة للمتغير المسبب على المتغير المستجيب 

متغير والتاثيرات غير المباشرة للمتغير المسبب على ال

المستجيب . يطبق معامل المسار في التجارب الزراعية 

من قبل المختصين بتربية النبات ليساعدهم في تشخيص 

 25الصفات المرغوبة ، كمعياير إنتخابية لزيادة االنتاج )

تهدف هذه الدراسة الى معرفة الصفات المؤثرة قي ( . 

الحاصل مباشرة او لها تاثير غير مباشر العتمادها 

ايير انتخابية للحاصل العالي لمحصول الشعير فضال كمع

عن تقدير بعض المعالم الوراثية واالرتباطات الوراثية 

 والمظهرية والبيئية.

 

 مواد وطرائق العمل 

الوراثية والتوريث لغرض تحديد بعض المعالم 

واالرتباطات الوراثية والمظهرية  والبيئية و معامل 

اجريت تجربة حقلية  في المسار الصناف من الشعير. 

 .2016 2015-محافظة الديوانية خالل الموسم الشتوي 

تصميم القطاعات الكاملة المعشاة  طبقت التجربة وفق

R.C.B.D بترتيب التجربة العاملية بثالثة مكررات ، 

تضمنت التجربة اربعة اصناف من محصول الشعير) 

ثالثة  تحت ر( سمي، 244بحوث ،265، إباء99إباء

-200-250 150يات من التسميد النايتروجيني  مستو

هــــ كغم  يوريا
-8

وحدة  61تضمنت التجربة  .  

م 4تجريبيــة 
2

 منها واحـــد كــــل وفصلم(  2× 2)

 معامالت تأثير لتالفي م( 8.0اآلخــر بمسافة ) عــــن

 للزراعة خطوط فتحت،  بعضها مع النيتروجيني التسميد

 ً  255 بذار وكمية بينها فيما ( سم 80)مسافة  وعلى يدويا

هـ. كغم
-8

ً  13 ( تضمن كل لوح 2)    خط لكل خطا

 ألواح جميع أثناء الزراعة سمدتفي  غم(. (6.15

دفعة واحدة بكل من سماد السوبر فوسفات  التجربة

هـ.   P2O5كغم   100 الثالثي
-8

 P2O5%45))  (25 %

P)  ،كغم  300سماد كبريتات البوتاسيوم  فضالً عنK .

هـ
-8

 (K %52  )(16)النايتروجيني  السماد . أضيف

 الدفعة دفعتين وعلى وفق المستويات المذكوره  نثراً 



 الشجيري                       (                              1887) ,898   - 888:   4عدد 9مجلد   /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

886                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 (.2التزهير ) بداية عند والثانية الزراعة عند األولى

. أجريت عمليات خدمة المحصول كافة حسب الحاجة

اخذت عينات عشوائية من جميع الوحدات التجريبية 

متر مربع وحولت الى المتر المربع  5.1بمساحة  

(, مساحة PHأرتفاع النبات )ودرست الصفات التالية: 

ورقة العلم )سم
-2

( )LA ,). معدد األشطاء
-2

 (NT), 

معدد السنابل. 
-2

  (SN ,) عدد الحبوب. سنبلة
-

8
(GN\S) 8555, وزن ( حبة غمGW ,) حاصل

الحبوب ميكاغرام. هـ
-8 

(GY .) اجريت كافة  التحليالت

 SPAR 2.0الوراثية باستعمال البرنامج االحصائي 

 (.30وفقا لما ذكره )

 حسبت التباينات الوراثية والمظهرية والبيئية كاآلتي :

    = 
       

 
  

    = MSe 

    =      +     

= عثثثدد  r= متوسثثثط المربعثثثات للخطثثثأ التجريبثثثي و  MSe= متوسثثثط المربعثثثات للتراكيثثثب الوراثيثثثة و  MSgحيثثثث ان 

 = التباينات الوراثية والبيئية والمظهرية بالتتابع .      و     و     المكررات و 

 ( .PCVالمظهري )( ومعامل االختالف GCVكذلك قدر معامل االختالف الوراثي )

GCV = 
  

 ̅
  855   ×  

PCV = 
  

 ̅
  855   ×  

 ودرجة التوريث بالمعنى الواسع : 

h
2

b.s = 
   

         
  

 (  GAكما تم تقدير التحصيل الوراثي )

GA = K ×    × h
2

b.s  

   % و 85( لشدة االنتخثاب 1..8= معامل شدة االنتخاب ) K= التحصيل الوراثي الناجم عن االنتخاب و  GAحيث ان 

h= االنحراف القياسي و 
2

b.s . التوريث بالمعنى الواسع = 

 كذلك تم تقدير نسبة التحصيل الوراثي من متوسط الصفة :  

GA% = 
  

 ̅
 × 100 

 

 

 النتائج و المناقشة 

 المعالم الوراثية والتوريث

اختالف التباينات ومعامل االختالف  8جدوليبين 

يبين الجدول ان الوراثي والمظهري باختالف الصفات. 

% مما يشير الى تجانس 85معامل االختالف اقل من 

البيانات بشكل كبير. كانت قيم التباين الوراثي لكل 

الصفات المدروسة اعلى من التبابن البيئي وهذا يشير 

وراثيا وان تاثرها بالبيئة كومة الى ان الصفات تكون مح

قليل.لذا يمكن استثمار هذه البيانات في تحسين الصفات 

باستخدام طرائق االنتخاب المناسبة. اظهرت صفات 

ارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم وحاصل الحبوب 

الكلي زيادة في نسبة التباين الوراثي الى التباين البيئي, 

بالتتابع وبذلك يمكن  82.81و .68.0و  24.11اذ كانت 

تحسين هذه الصفات بطرائق االنتخاب المختلفة.  بينت 

نتائج الجدول نفسه ان قيم معامالت االختالفات 

لصفات ارتفاع النبات  ومساحة ورقة  P.C.Vالمظهرية 

السنابل للمتر المربع وعدد الحبوب للسنبلة  العلم وعدد

بة حبة و حاصل الحبوب الكلي كانت مقار8555ووزن 

وهذا يشير الى G.C.V لقيم معامل االختالفات  الوراثية 

تماثل النباتات وراثيا ومظهريا اي ان اغلب التباين لهذه 

الصفات كان تباينا وراثيا فيما كانت قيم  التباين البيئي 

اعلى من   التباين الوراثي لصفة عدد االشطاء وهذا 

 ان للبيئة يشير الى ان التغاير الوراثي اقل من البيئي اال

دورا في التاثير في الصفة الرتفاع قيمته رغم ا نه اقل 

من التباين الوراثي تتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه 

(18 .) 

بينت قيم التوريث العالية لجميع الصفات المدروسة الى 

المكونات الرئيسة للتباين  كاحداهمية التباين الو راثي  

المظهري لهذه الصفات وهي مؤشرات على امكانية 

االىستدالل على التركيب الوراثي والموروثات المرغوبة 

عن طريق المظهر الخارجي للصفة وبذلك يتمكن 

من االنتخاب للصفة المرغوبة من الشكل  الباحثين

الظاهري واالعتماد على االنتخاب الكمي في تحسين 

 (. 7ة  نتائج مماثلة حصل عليها )الصف

نالحظ ان درجة التوريث كانت عالية في اغلب الصفات 

المدروسة وسجلت اعلى قيم لنسبة التوريث الرتفاع 

السنابل للمتر المربع  ومساحة ورقة العلم وعددالنبات 

حبة و حاصل 8555وعدد الحبوب للسنبلة ووزن 

 2..5,  5.86,  5..5,  5.81,  ...5,  1..5الحبوب )

( بالتتابع . يشير ذلك الى ان اسهام التغاير الوراثي اكثر 
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من التغاير البيئي لهذه الصفات ومن المحتمل ان 

تستجيب هذه الصفات لالنتخاب ويمكن اعتمادها كادلة 

 (.18)انتخابية وهذا النتائج تماثل مع ما وجده 

 االرتباطات الوراثية والمظهرية والبيئية

عالقات االرتباط ) 4و  6و  2  (يتضح من جداول

الوراثية والمظهرية والبيئية لجميع االزواج الممكنة 

 لسبعة صفات واظهرت النتائج ما يلي

 ارتفاع النبات

ارتبطت هذه الصفة ارتباطا موجبا ومعنويا وراثيا 

ومظهريا عاليا مع حاصل الحبوب على المستوى 

(. بينت  10الوراثي والمظهري وهذا يتفق مع ما وجده )

النتائج  انه كلما زاد ارتفاع النبات زاد الحاصل اي ان 

االصناف الطويلة التي تضمنتها التجربة اعطت حاصال 

اكثر بالمقارنة مع االصناف القصيرة. كان لهذه الصفة 

عدد االشطاء  ارتباطا وراثيا ومظهريا موجبا مع صفات

زن السنابل للمتر المربع وعدد الحبوب للسنبلة وو وعدد

 حبة 8555

عدد االشطاء م 
2

 

كانت االرتباطات الوراثية والمظهرية لهذه الصفة 

معنوية موجبة مع حاصل الحبوب وهذا يماثل ما توصل 

. كذلك كانت هناك  ارتباطات وراثية معنوية (.8)اليه 

السنابل للمتر المربع وعدد الحبوب  عددوموجبة مع 

 حبة. 8555للسنبلة ووزن 

 العلممساحة ورقة 

اظهرت النتائج ان هذه الصفة ارتبطت ارتباطا ت 

وراثية ومظهرية معنوية وسالبة مع حاصل الحبوب 

(. كذلك  11حبة وهذا يتفق مع ما توصل اليه )  8555

كان ارتباط  هذه الصفة معنوي عالي وسالب على 

 المستوى الوراثي والمظهري مع صفة وزن الف حبة.

عدد السنابل. م
-2

  

 .4..5ه الصفة ارتباطات وراثية ومظهرية اظهرت هذ

معنوية موجبة وعالية مع حاصل الحبوب  51..5و .

كذلك كانت ارتباطات هذه . ( 25وهذا يتفق مع ما وجده )

الصفة معنوية وموجبة وراثيا ومظهريا مع ارتفاع 

النبات وعدد االشطاء وعدد الحبوب للسنبلة ووزن 

د السنابل من حبة قد يعود السبب في زيادة عد8555

زيادة عدد االشطاء بالمتر المربع وبالتالي زيادة حاصل 

 حبة.  8555الحبوب كذلك من زيادة وزن 

عدد الحبوب.السنبلة
-1

 

يالحظ ان االرتباط الوراثي والمظهري لهذه الصفة 

عالي المعنوية مع حاصل 5.856و  .5.81موجب 

.  (21الحبوب وهذا يتفق مع نتائج مماثلة حصل عليها  )

اذ كان ارتباطها معنويا مع ارتفاع النبات وعدد االشطاء 

  حبة.8555السنابل للمتر المربع ووزن  وعدد

 حبة 1111وزن 

ارتبطت هذه الصفة ارتباطا موجبا ومعنويا وراثيا 

عاليا مع حاصل الحبوب  88..5و  44..5ومظهريا 

. كذلك كان ارتباطها ( 85)وهذا يتفق مع ما وجده  

 ارتفاع النبات وعدد االشطاء و عددمعنويا موجبا مع 

السنابل للمتر المربع وعدد الحبوب للسنبلة ووزن 

حبة . فيما كان ارتباطها معنويا سالبا مع مساحة 8555

 ورقة العلم وقد وجد عدد من الباحثين ارتباطات مماثلة.
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Table 1. Genetic parameters of studied traits for barley varieties in the season 2112-

2112  

h
2
b. s PCV GCV 

2
∂p 2

∂g 
\

2
∂e 

2
∂e

 
 

2
∂g SE CV  الصفات 

Traits 

 

0.961 5.301 5.196 19.951 24.609 0.765 18.826 0.505 1.048 PH  ارتفاع

 النبات

0.643 13.923 11.17 10998.5 1.806 3919.84 7078.67 36.147 8.312 NT  عدد

  االشطاء  

0.969 31.514 31.026 16.038 31.597 0.492 15.546 0.405 5.521 LA  مساحة

 ورقة العلم

0.863 9.313 8.650 15.338 6.293 2.103 13.235 0.837 3.449 SN  عدد

 السنابل

 عدد الحبوب 3.861 14.666 5780.3 645.258 8,958 6425.56 11.557 12.185 0.899

 السنبلة  في 

GN\S 

0.834 16.873 15.409 39.934 5.024 6.636 33.338 1.487 6.875 GW  وزن

 حبة 1111

0,924 33.829 32.522 3.343 12.161 0.254 3.089 0.291 9.316 GY  الحاصل

 الكلي
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Table 2. Genetic correlations of the studied traits for barley varieties in the season   2581- 

2580 

 الصفات

Traits 

 

ارتفاع 

 النبات

PH 

عدد 

 االشطاء  

NT 

مساحة 

 العلمورقة 
LA 

عدد 

 السنابل

SN 

عدد 

في  الحبوب

 السنبلة 
GN\S 

 1111وزن 

 حبة

GW 

حاصل 

 الحبوب

GY 
 

PH  ارتفاع

 النبات

1.000 0.792** -0.220 0.918** 0.764** 0.759** 0.878** 

NT  عدد

 االشطاء

 1.000 -0.088 0.826  

** 

0.979** 0.724** 0.919** 

LA  مساحة

 ورقة العلم

  1.000 -0.345 0.041 -0.587** -0.375* 

SN  عدد

 السنابل

   1.000 0.781** 0.921** 0.949** 

 عدد الحبوب

 السنبلة  في 

GN\S 

    1.0000 0.684** 0.867** 

GW  وزن

 حبة 1111

     1.000 0.947** 

GY  حاصل

 الحبوب

      1.000 

 

 



 الشجيري                       (                              1887) ,898   - 888:   4عدد 9مجلد   /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

881                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 2581-2580للموسم االرتباطات المظهرية للصفات المدروسة في اصناف الشعير  6جدول 

Table 6. Phenotypic correlations of the studied traits for barley varieties in the season   2581- 

2580 

 الصفات 

  Traits 

ارتفاع 

 النبات

PH 

عدد 

 االشطاء  

NT 

مساحة 

 ورقة العلم

LA 

عدد 

 السنابل

SN 

 عدد الحبوب

 السنبلةفي 

GN\S 

وزن 

 حبة 1111

GW 

حاصل 

الحبوب 

GY 

PH  ارتفاع

 النبات

1.000 0.648** -0.220 0.813** 0.692** 0.698** 0.823** 

NT  عدد

  االشطاء  

 1.000 -0.056 0.589** 0.711** 0.54** 0.689** 

LA 

مساحة 

 ورقة العلم

  1.000 -0.306 0.071 -0.548** -0.353 * 

SN  عدد

 السنابل

   1.000 0.691** 0.805** 0.906** 

عدد 

في  الحبوب

 السنبلة  

GN\S 

    1.000 0.539** 0.803** 

GW  وزن

 حبة 1111

     1.000 0.911 ** 

GY 

حاصل 

 الحبوب

      1.000 
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Table 4. Environmental correlations of the studied traits for barley varieties in the season 

2015-2016  

 الصفات

Traits 

ارتفاع 

  النبات
PH 

عدد 

 االشطاء  

NT 

مساحة 

 ورقة العلم
LA 

عدد 

    السنابل
SN 

 عدد الحبوب

 السنبلةفي 
GN\S 

وزن 

 حبة 1111
GW 

حاصل 

 الحبوب

GY 

PH  ارتفاع

 النبات

1.000 0.214 -0.228 -0.308 -0.293 0.225 -0.079 

NT  عدد

  االشطاء  

 1.000 0.129 -0.118 -0.180 0.038 -0.122 

LA 

مساحة 

 ورقة العلم

  1.000 0.138 0.587** -0.280 0.043 

SN  عدد

 السنابل

   1.000 0.031 0.160 0.574 ** 

عدد 

في  الحبوب

 السنبلة  

GN\S 

    1.000 -0.418 * 0.148 

GW  وزن

 حبة 1111

     1.000 0.707 ** 

GY 

حاصل 

 الحبوب

      1.000 

 
 معامل المسار

مباشراً موجبا في  وجود تاثيراً  0يالحظ من جدول 

حاصل الحبوب لكل من صفة عدد السنابل وعدد الحبوب 

بالسنبلة ، بينما أبدى ارتفاع النبات وعدد االشطاء 

ومساحة ورقة العلم ووزن الف بذرة تاثيرا مباشراً سالباً. 

كان لصفة ارتفاع النبات تاْثيرات كلية عالية الى حد ما ، 

ً في حاصل على الرغم من ان لها تاثيراً مباش راً سالبا

الجبوب ، فضالًعن الناْثير غير المباشر الموجب عن 

طريق مساحة ورقة العلم. كان لصفة عدد االشطاء 

ً في  تاْثيرات كلية عالية ، رافقها تاثيراً مباشراً سالبا

حاصل الحبوب ، غير ان لهذه  الصفة تاثيراً غير مباشر 

مساحة عن طريق صفة مساحة ورقة العلم. ابدت صفة 

ورقة العلم تاْثيرات كلية سالبة ، رافقها تاثيراً مباشراً 

ً للصفة في حاصل الحبوب ، غير ان لهذه الصفة  سالبا

تاثيرات غير مباشرة عن طريق ارتفاع النبات وعدد 

االشطاء وعدد السنابل ووزن الف بذرة. امتلكت صفة 

 عدد السنابل اعلى تاثيرات كلية ، صاحبها تاثيراً مباشراً 

موجباً عالياً لهذه الصفة في حاصل الحبوب،  وكانت لها 

تاْثيرات غير مباشرة عن طريق ارتفاع النبات و مساحة 

ورقة العلم و عدد الحبوب بالسنبلة ووزن الف بذره. كان 

لصفة عدد الحبوب بالسنبلة تاْثيرات كلية عالية الى حد 

 ً في ما غير انها امتلكت اعلى تاْثيراً مباشراً موجبا

حاصل الحبوب ، وتأ ثيرات غير مباشرة موجبة عن 

طريق الصفات المدروسة جميعاً. ابدت صفة وزن الف 

بذرة تاْثيرات كلية عالية، على الرغم من التاْثير المباشر 

السالب العالي لها في حاصل الحبوب ، غير انه لها تأثير 

غير مباشر موجب عن طريق مساحة ورقة العلم. 

د السنابل و عدد الحبوب بالسنبلة تميزت صفتا عد

باعطائها تأثيرات مباشرة موجبة في حاصل الحبوب ، 

فضال عن التاْثيرات غير المباشرة الموجبة العالية لصفة 

عدد  االشطاء عن طريق صفة عدد الحبوب بالسنبلة . 

لذا يمكن ان تعد هذه الصفات ادلة انتخابية فعالة يمكن 

وتحسين المحصول. اسهمت استخدامها في برامج تربية 

% في تفسير التغايرات في 00الصفات المدروسة بنسبة 

% قد يعود الى تاْثير ..44حاصل الحبوب والمتبقي 

 صفات اخرى لم تدرس بعد. 
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ل الصناف الشعير تحليل معامل المسار للتأثيرات المباشرة والغير المباشرة للصفات المدروسة على الحاص .2جدول 

   2112-2112للموسم 

Table 2. Path analysis for direct and indirect effects on grain yield via various 

characters in barley in the season 2015-2016 

 الصفات

Traits 

ارتفاع 

 النبات 

PH 

عدد 

 االشطاء  

NT 

مساحة 

 ورقة العلم

LA 

عدد 

 السنابل

SN 

 عدد الحبوب

 السنبلة  في 

GN\S 

 1111وزن 

 GWحبة 

التاثيرات 

 الكلية

Total 

effects 

PH  ارتفاع

 النبات

-1.573 -3.911 0.473 4.283 4.652 -3.046 0.878 

NT  عدد

  االشطاء  

-1.245 -4.938 0.189 3.854 5.964 -2.905 0.919 

LA  مساحة

 ورقة العلم

0.346 0.435 -2.15 -1.609 0.248 2.355 -0.375 

SN 0.949 3.694- 4.755 4.667 0.741 4,078- 1.443- عدد السنابل 

في  عدد الحبوب

 GN\S السنبلة  

-1.201 -4.835 -0.087 3.644 6.092 -2.746 0.867 

GW  وزن

 حبة 1111

-1.194 -3.575 1.262 4.297 4,169 -4.012 0.947 

Residual 

 المتبقي

0.4490       
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