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 الحّمص البري  تحديد بعض مؤشرات االنتخاب للغلة في

  (1)ويوسف وجهاني (1)ميسون صالحو  (1*)غادة أحمد
 قسم األصول الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. 1)

 (.ghadaahmad245@gmail.com . البريد اإللكتروني:غادة أحمدم. للمراسلة:)*

 21/11/2018تاريخ القبول:    01/10/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
تمّثل األنواع المنتشرة في منطقة غرب أسيا   ،تتبع ثمانية أنواع برية حولية من الحمص  ا  ثيورا  ا  ز طرا  16زرع  

  لعلمية الزراعيةة العامة للبحوث ائزرع( التابع للهيإوشمال إفريقيا في مركز بحوث درعا )محطة بحوث 
  2011/2012  الزراعيخالل الموسم    L.  Cicer arietinum   إضافة  إلى الشاهد المحلي الحمص المزروع
بهدف دراسة  مكررات لكل طراز وراثي،  ةوبمعدل ثالث  RCBDوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

ات االنتخاب لغلة محصول الحمص من خالل  مؤشر عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة، وتحديد 
في الغلة  المدروسة  ساهمة الصفات  وتحديد نسبة م  ،تأثيرات المباشرة وغير المباشرةلمعرفة ال  ،تحليل المسار
ارتفاع و ، في النباتعدد القرون  و ارتفاع النبات، و عدد الحوامل الزهرية،  و عدد األيام للنضج، )  البذرية وهي
الغلة البذرية للنبات(. أظهرت النتائج ارتباط الغلة  و وزن المائة بذرة، و ، اتفي النببذور عدد الو أول قرن، 

ووزن المائة بذرة  ،في النباتوعدد البذور  ،عدد  القرون  معنوية مع كل منبة البذرية بعالقة موج
(  *0.514( على التوالي لكل منها، ومع عدد الحوامل الزهرية )**0.606 ،**0.633، **0.615)

وأشارت نتائج تحليل المسار إلى أن الصفات المدروسة  (. *0.412-األيام للنضج ) وسالبة مع عدد 
 في النبات% وكان التأثير المباشر لكّل من عدد القرون  65.2ساهمت مجتمعة  في الغلة البذرية بنسبة 

  ا  ليعاكان  بينما ،والي( على الت0.5122، 0.8066) ا  موجبا  و البذرية عاليفي الغلة ووزن المائة بذرة 
 ا  وسالب ،وسالب متوسط الرتفاع أول قرن  ،في النباتوعدد البذور  ،لكّل من عدد األيام للنضج ا  سالبو 

بأعلى   في النباتكما أشارت النتائج إلى تميز عدد القرون (، 0.1709-لعدد الحوامل الزهرية )  ا  منخفض
 في النباتقرون  لعدد ال  كشتر المالمباشر    لتأثير غير% تالها ا   65.07  نسبة مساهمة في صفة الغلة بلغت

يمكن االعتماد  لذا ،% 26.23المباشر لوزن المائة بذرة  ثم التأثير  ،%  39.38ووزن المائة بذرة بنسبة 
 . عليها كمؤشرات لالنتخاب للغلة البذرية

 لبذرية، الحمص البري.، معامل االرتباط، معامل المسار، الغلة انسبة المساهمةالكلمات المفتاحّية: 
 : المقدمة

 Zoharyم )ق.  6800- 7500من أوائل المحاصيل المستزرعة في الشرق األوسط منذ    Cicer arietinum L).)  الحمصمحصول  يعّد  
and Hopf, 2000) يجعله  وهذا ما  ،النحاس والفوسفور ؛ومصدرا  غنيا  بالكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية مثل
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باإلضافة لدوره في   ،كما تستخدم بقاياه كعلف للحيوان( Abbo et al.,  2005) طقة الّشرق األوسطالمفضل في من الغذاء الشعبي
، ولذلك يتم اللجوء إلى  (Singh et al., 2008)لذلك يهتم مربو نبات الحمص بتحسينه عن طريق برامج التربية    ،تحسين خصوبة التربة

امة تستخدم في برامج التحسين الوراثي تمتلك العديد من أنواع الحّمص البري مواصفات هإذ    بري لوافر في أنواع الحمص الالتنوع الوراثي ا
 ألجل تحسين الغلة السيما عدد البذور في القرن وعدد الحوامل الزهرية. 

عبر تحليل  في الغلة باشرة راتها المباشرة وغير المبين الصفات المختلفة وتحليل تأثي على ضرورة دراسة االرتباطأكد العديد من الباحثين 
على وجود عالقات  ,Raval( 2001وكذلك ) ,.Vaghela et  al( 2009أكد )  فقد ،المسار لالستفادة منها عند االنتخاب للغلة البذرية

ي للغلة  التنوع الوراث  ,.Ali et al(  2011درس ).  مع الغلة البذرية  اتفي النبارتباط بين عدة صفات ال سيما وزن المائة بذرة وعدد البذور  
في  وجود ارتباط معنوي بين الغلة البذرية وكل من عدد القرون  موبينت نتائجه ،تها في الحمص وعالقات االرتباط وتحليل المسارومكونا
 ر مباشالتأثير غير الو  ،في الغلة ا  جبومو  ا  وكان التأثير المباشر لوزن المائة بذرة عالي ،ووزن المائة بذرة ،وعدد البذور في النبات ،النبات
 . من خالل وزن المائة بذرة ا  متوسط في النباتبينما كان التأثير غير المباشر لعدد القرون  ،في النباتعن طريق عدد البذور  ا  سالب كان

صفات   بأخذمن الحمص    ا  وراثي  ا  لدى أربعين طراز في الغلة  بدراسة تحليل المسار لتحديد الصفات المؤثرة    ,.Singh et al(  2017وقام )
أن التأثير المباشر   موبينت نتائجه  ،ووزن المائة بذرة  ،في النباتوعدد البذور    ،في النباتوعدد القرون    ،وعدد األيام للنضج   ،اع النباتارتف

شر لوزن المائة سبة للتأثير المباوكذلك الحال بالن ،ا  موجبكان  في النباتوالتأثير غير المباشر لعدد القرون  مهمال  كان الرتفاع النبات 
وعدد   في النباتحمص إلى أن عدد البذور الخاصة بتحليل المسار لطرز وراثية من ال ,.Dev et al( 2017كما أشارت نتائج ) .بذرة،

لتأثير المباشر ما ابين ،مؤشرات أساسية عند االنتخاب للغلة واعتبرت ،البذرية في الغلة كالهما ذو تأثير موجب وعالي  في النباتالقرون 
 . ا  كان سالبلعدد األيام للنضج 
دراسة عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة، وتحديد مؤشرات االنتخاب لغلة محصول الحمص من خالل تحليل  يهدف البحث إلى

 البذرية. في الغلة المسار لمعرفة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وتحديد نسبة مساهمة تلك الصفات المدروسة  
 مواد البحث وطرائقه:

تتبع ثمانية أنواع برية حولية من الحمص تمّثل األنواع المنتشرة في منطقة غرب أسيا وشمال إفريقيا   ا  وراثي  ا  طراز   16باتية  مادة النتضمنت ال
والقسم اآلخر تم  لمية الزراعيةفي الهيئة العامة للبحوث الع ةالوراثيتم الحصول عليها من خالل جوالت الجمع المنفذة في قسم األصول 

  الجافة  ( والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق(ACSAD دراسات في المناطق الجافة المركز العربي لعليه من الحصول 
((ICARDA   عإلى الشاهد المحلي الحمص المزرو إضافةCicer arietinum L.   زرعت جميعها في مركز بحوث درعا   . (1)الجدول

وفق تصميم القطاعات العشوائية    2012/ 2011  خالل الموسم الزراعي لعلمية الزراعية  زرع( التابع للهيئة العامة للبحوث اإبحوث    )محطة
بفالحتها عدة  بعد حراثة األرض بشكٍل جيد    يدويا    ولاألفي كانون  تمت الزراعة  مكررات لكل طراز وراثي،    ةوبمعدل ثالث   RCBDالكاملة

  ، بذور في الخط الواحد 10 وم  2طول الخط ، خط 17 للمكرر الواحدكان عدد الخطوط سم،   5- 3ق عم على امدةفالحات متع
درست  .وذلك لطبيعة النمو المفترشة للطرز الوراثية للحمص البري  ،سم  75بين الخط واآلخرو  ،سم 20خر المسافة بين النبات واآلو 

 ICRISAT  خرى األ  ة كز الدولياوالمر   IBPGRI I  الوراثية النباتية  الدولي للمصادر  صادرة عن المعهداعتمادا  على كتيبات    الصفات التالية 
ICARDA and ((1993   وهي: 
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 % من النباتات.90عدد األيام الالزمة للنضج: تؤخذ من الزراعة وحتى تمام النضج في  •
 .نباتات عشوائية ةالنبات: متوسط خمسعدد الحوامل الزهرية/ •
 .(نباتات عشوائية ةبمعدل خمسألرض إلى أعلى نقطة بالنبات )عند نهاية اإلزهار ن سطح اويؤخذ م: سمارتفاع النبات/ •
 .نباتات عشوائية ة: متوسط خمسفي النباتعدد القرون   •
 .النباتيؤخذ من سطح األرض إلى أول قرن في نباتات عشوائية و  ةبمعدل خمس :  ارتفاع أول قرن/سم •
 .ئيةت عشوانباتا ة: متوسط خمسفي النباتعدد البذور  •
 بذرة. الحصول عليه من النبات وتعديله إلى وزن المائة وزن المائة بذرة/ غ: تم وزن عدد البذور الذي تم •
وتعادل وزن البذور من جميع القرون في النبات  نباتات عشوائيا   ةتؤخذ متوسطات الغلة البذرية لخمس غ. نبات:/الغلة البذرية للنبات •

 الواحد.  
وأجري تحليل المسار ، بين المؤشرات المدروسة (r) البسيط لدراسة عالقات االرتباط SPSS.12 التحليل اإلحصائي تم استخدام برنامج

لتحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للصفات المدروسة ولحساب مساهمة كل منها في الغلة البذرية اعتمادا  على نموذج رياضي  
 .  Genstat.12ضمن برنامج ( Singh and Chudhary, 1977وفق )خاص بتحليل المسار 

  ( قيمة عالية، 0.9إلى  0.3)  قيمة عالية جدا ، 1وفق التدرج التالي: القيمة األكبر من  ر المباشر وغير المباشرللتأثيمقياس تم اعتماد 
 ,Lenka and Mishra)قيمة مهملة وفق  0.1قيمة منخفضة، والقيمة األقل من  (0.19إلى  0.1)( قيمة متوسطة، 0.29إلى  0.2)

1973 .) 
 الوراثية المدروسة طرز حمص وبيانات الجمع للاألنواع البرية لل .1الجدول 

 الموطن  الطرز الوراثية 
 خط الطول 

(E ) 

 خط العرض 

((N 

 االرتفاع  

 م

C. reticulatum1 0 37.22 40.48 تركيا 

C. reticulatum2 0 37.33 40.59 تركيا 

C. bijugum1 450 36.27 37.00 حلب  -سوريا 

C. bijugum2 1520 32.42 36.47 السويداء  -سوريا 

C. pinnatifidum1 1400 33.48 36.31 دمشق  -سوريا 

C. pinnatifidum2  1270 33.00 36.00 دمشق  -سورية 

C. echinospermum1 0 37.43 39.30 تركيا 

C. echinospermum2  1320 32.00 36.00 السويداء  -سورية 

C.judaicum1  45 34.48 36.00 طرطوس   -سورية 

C.judaicum2  290 34.54 36.02 طوس طر  -سورية 

C. cuneatum1 0 14.10 38.45 إثيوبيا 

C. cuneatum2 0 14.10 38.45 إثيوبيا 

C.yamashitea1 2000 34.57 69.45 أفغانستان 

C.yamashitea2 2000 34.35 69.20 أفغانستان 

C.chorassanicum1 2660 34.51 67.47 أفغانستان 

C.chorassanicum2 2660 34.51 67.47 أفغانستان 

C. arietinum  640 32.45 36.08 درعا  -سورية 
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 في موقع محطة بحوث ازرع   2012-2011متوسط البيانات المناخية لعام . 2جدول ال

 الخواص الفيزيائية والكيميائية ووصف محتوى التربة لموقع الزراعة  .3 جدولال

 Ppm غ تربة  100 تركيب الميكانيكي لا عجينة مشبعة 

pH EC  فوسفور  بوتاس  كلس فعال  مادة عضوية  الكالسيوم  كربونات طين  سلت  رمل 

8.16 1.08 25 17 58 8.42 0.65 6.05 341 28 

  النتائج والمناقشة:
 االرتباط بين الصفات المدروسة: 

عند  ا  معنويا  و بموجرتباط اال كانحيث ، ( 4جدول الن الصفات المدروسة )بينت نتائج الدراسة وجود عالقات االرتباط المعنوية التالية بي
(،  **0.870)  في النبات(، وعدد البذور  **0.911)  في النباتبين عدد الحوامل الزهرية وكّل من الصفات: عدد القرون    0.01مستوى  

القرون    بين عدد   0.01عند مستوى    ا  معنويو   ا  بط موجرتبايضا  كان االأ,  و (*0.514مع الغلة البذرية )  0.05وموجب معنوي عند مستوى  
مع المائة بذرة   0.05عند مستوى    ا  معنوي  ا  (، وموجب**0.615(، والغلة البذرية )**0.984)  في النباتوكّل من عدد البذور    لنباتا  في
، وبين (**0.523)بلغت  إذ  ذرة  لمائة بووزن ا   في النباتبين عدد البذور    0.01عند مستوى    ا  معنويو   ا  رتباط موجباالوكان    ، (*0.477)

بين وزن المائة بذرة والغلة البذرية   0.01عند مستوى  ا  معنويو  ا  رتباط موجبوكان اال (**0.633والغلة البذرية ) تلنبافي ا عدد البذور 
ط رتباوكذلك كان اال  ,(*0.412-والغلة البذرية )بين عدد األيام للنضج    0.05عند مستوى    ا  معنويو   البا  رتباط سكان االو   .(**0.606)
 . (*0.440-)بين ارتفاع النبات ووزن المائة بذرة  0.05ى عند مستو  ا  معنويو  البا  س

 عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة  .4جدول ال

GY HGW GN FPH PH PN FPN MD  

       1 MD 

      1 -0.204 FPN 

     1 0.911** -0.214 PN 

    1 -0.010 0.117 -0.159 PH 

   1 0.153 -0.072 -0.027 0.045 FPH 

  1 -0.134 -0.051 0.984** 0.870** -0.193 GN 

 1 0.523** 0.176 -0.440* 0.477* 0.397 -0.021 HGW 

1 0.606** 0.633** -0.148 -0.225 0.615** 0.514* -0.412* GY 

MD  ،عدد األيام للنضجFPN  ،عدد الحوامل الزهريةPN في النباتلقرون عدد ا،PH  ،ارتفاع النباتFPH   ارتفاع

 ، للنبات الغلة البذريةGY  ،وزن المائة بذرة  HGW، في النباتعدد البذور  GNقرن،  أول  

 0.01** معنوي عند مستوى  ، 0.05معنوي عند مستوى  *

يجابيا  مع الغلة البذرية إ ط ارتباطا  كان مرتب في النباتأن عدد القرون في  Khan and Qureshi( 2001مع )هذه النتائج وتتفق  
أن االرتباط بين الغلة البذرية وكّل من وزن المائة  مبينت نتائجه نالذي ,.Arshad et al( 2004مع ) هذه النتائج لكق كذتتف ،للنبات

 الشهر    (° )س العظمى الحرارة ( °)س   الصغرىالحرارة  )مم(   األمطار

 ثاني التشرين  18.5 5.1 39.5

 ول اال كانون  18.3 2.8 23.9

 الثاني ون كان 12.5 4.6 66.7

 شباط  13.8 4.6 80.2

 آذار  17.3 6.1 32

 نيسان  28.5 11.9 0

 أيار  32.1 17 0

 حزيران  37 15.3 0

242.3    



 

Ahmad et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 189-198 December 2019 
 

 2019  ديسيمبر / كانون األول 198-189(: 4)6السورية للبحوث الزراعية المجلة   –وآخرون   أحمد 193

 Renukadevi and Subbalakshmi(  2006النتائج مع )هذه    تتفق  كذلك    ،0.01عند مستوى    ا  معنويكان    في النباتبذرة وعدد القرون  
كما بين الغلة البذرية ووزن المائة بذرة،  ا  االرتباط معنويكان بعالقة معنوية مع الغلة البذرية وكذلك  تبطار  في النباتفي أن عدد القرون 

ات من جهة والغلة  نبالفي وعدد البذور  في النباتد القرون بين كّل من عد  ا  معنوي ا  ارتباط وا وجد  نالذي ,.Ali et al( 2009تتفق مع )
بين عدد األيام للنضج وكّل  ا  غير معنويكان أن االرتباط  وا دوج  نالذي ,.Singh et al( 2017مع ) كما تتفق  البذرية من جهة أخرى، 

  0.05ى عند مستو  ا  ( وأن االرتباط كان معنويفي النبات)ارتفاع النبات ووزن المائة بذرة وعدد البذور بالقرن وعدد القرون  من الصفات
باحثين حول ارتباط الغلة   وتتفق مع عدة  معنويا  بوزن المائة بذرة، في النباتدد القرون كما ارتبط ع ،بين ارتفاع النبات ووزن المائة بذرة

 النباتفي   النبات وعدد البذور في البذرية مع عدد القرون 
(Yucel et al., 2006; Ali et al., 2008; Yucel and anlarsal, 2010; Ali et al., 2011; Jadhva et al., 2014; 

Shafique et al., 2016 .) 
 البذرية: تحليل المسار بين الصفات المدروسة والغلة 

في  (، وكان التأثير غير المباشر لعدد األيام للنضج 0.3271-) ا  وعالي ا  البذرية سالبفي الغلة لعدد األيام للنضج  كان التأثير المباشر
الصفات ، أما باقي التأثيرات غير المباشرة من خالل بقية  (0.4122-)  ( ليبلغ بذلك التأثير الكلي 0.1727-ب منخفض )البذرية سالالغلة  

( وهي منخفضة وسالبة،  0.1709-البذرية )في الغلة  لعدد الحوامل الزهرية  لغت قيمة التأثير المباشربو   المدروسة كانت جميعها مهملة.
  ا  ( وعالي0.7345عالي موجب ) في النباتلقرون البذرية من خالل عدد افي الغلة ر لعدد الحوامل الزهرية بينما كان التأثير غير المباش

( وكذلك التأثير غير المباشر لعدد الحوامل الزهرية من خالل وزن المائة بذرة كان  0.3241-) في النباتمن خالل عدد البذور  ا  سالبو 
موجب، أما باقي التأثيرات غير المباشرة من خالل بقية الصفات و ( وهو عالي  0.5145لي )(، وبلغ التأثير الك0.2033موجب )و متوسط  

(، ولكن التأثير 0.8066)  ا  موجبو   ا  البذرية عاليفي الغلة    في النباتلعدد القرون    كان التأثير المباشر  جميعها مهملة.  كانتفقد  روسة  المد
 ا  سالبو  ا  ( وعالي0.1556-)ا  منخفضو  ا  سالبكان ل الزهرية من خالل عدد الحوامرية البذفي الغلة  في النباتغير المباشر لعدد القرون 

(، وبالمجمل بلغ التأثير الكلي  0.2441من خالل وزن المائة بذرة ) ا  موجبو  ا  ( ومتوسط0.3664-) في النباتمن خالل عدد البذور 
 كانت جميعها مهملة.فقد مدروسة  الل بقية الصفات الموجب، أما باقي التأثيرات غير المباشرة من خو  ( وهو عال  0.6146)

في (، وجميع التأثيرات غير المباشرة الرتفاع النبات 0.0089-البذرية سالب مهمل )في الغلة الرتفاع النبات  كان التأثير المباشركما 
ي كان متوسط سالب لة باستثناء التأثير غير المباشر من خالل وزن المائة بذرة والذالبذرية من خالل الصفات المدروسة كانت مهمالغلة  
صفة ارتفاع أول قرن كانت ذات تأثير سالب النسبة ل ب (.0.2249-( والذي تقارب من التأثير الكلي السالب المتوسط )0.2253-بلغ )

رة من خالل بقية الصفات المدروسة مهملة، والتأثير الكلي  ير المباش( بينما كانت جميع تأثيراتها الغ0.2184-البذرية )في الغلة  متوسط 
لها   (، وكان التأثير المباشر 0.6327قيمة عالية موجبة )  في النباتبلغ التأثير الكلي لصفة عدد البذور و  (. 0.1479-نخفض )سالب م
(،  0.7934عالي وموجب )  في النباتخالل عدد القرون    ( وكذلك التأثير غير المباشر من0.3725-بلغ )  ا  وعالي  سالبا  البذرية  في الغلة  

( في حين سالب منخفض من  0.2678من خالل وزن المائة بذرة متوسط موجب ) في النباتاشر لعدد البذور بينما التأثير غير المب
من خالل بقية الصفات  اتفي النبر المباشرة لعدد البذور (، وبقية التأثيرات غي0.1487-خالل عدد الحوامل الزهرية بلغت قيمته )

 المدروسة جميعها مهملة. 
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( ويتقارب من التأثير الكلي الموجب العالي الذي 0.5122البذرية عالي وموجب )في الغلة ن المائة بذرة التأثير المباشر لصفة وز وكان 
( بينما منخفضة  0.3844) ي النباتف وجبة من خالل عدد القرون (، أما التأثيرات غير المباشرة كانت عالية وم0.6064بلغت قيمته )

 (.  2جدول ال( )0.1947-بلغت ) في النباتسالبة من خالل عدد البذور  
 الغلة  في غير المباشر للصفات المدروسة التأثير المباشر و  .5جدول ال

GY HGW GN FPH PH PN FPN MD  

-0.4122 -0.0107 0.0718 -0.0098 0.0014 -0.1727 0.0349 -0.3271 MD 

0.5145 0.2033 -0.3241 0.0059 -0.0010 0.7345 -0.1709 0.0668 FPN 

0.6146 0.2441 -0.3664 0.0157 0.0001 0.8066 -0.1556 0.0700 PN 

-0.2249 -0.2253 0.0191 -0.0334 -0.0089 -0.0083 -0.0200 0.0520 PH 

-0.1479 0.0902 0.0499 -0.2184 -0.0014 -0.0582 0.0046 -0.0146 FPH 

0.6327 0.2678 -0.3725 0.0292 0.0005 0.7934 -0.1487 0.0631 GN 

0.6064 0.5122 -0.1947 -0.0384 0.0039 0.3844 -0.0678 0.0069 HGW 

MD للنضج،  األيام عدد FPN الزهرية،  الحوامل عدد PN النبات،  في القرون عدد PH النبات،  ارتفاع FPH قرن،  أول ارتفاع 

GN النبات في البذور عدد ، HGW بذرة،  المائة وزن GY البذرية الغلة. 

 نسبة مساهمة الصفات المدروسة في الغلة البذرية: 
تالها نسبة المساهمة المئوية للتأثير   % 65.07بلغت  فأعلى نسبة    كانت  كتأثير مباشر  في النباتنسبة المساهمة المئوية لعدد القرون  إن  

في  %، كما بلغ التأثير غير المباشر المشترك لعدد القرون 13.87 في النباتلبذور % ويليها عدد ا 26.23المباشر لوزن المائة بذرة 
% وتقارب 11.08  في النباتلعدد الحوامل الزهرية وعدد البذور  %، ويليها التأثير غير المباشر المشترك  39.38ووزن المائة بذرة    النبات
. وبالعموم بلغ مجموع المساهمات كتأثيرات %11.3  في النباتلقرون وعدد ا  األيام للنضج  عددالتأثير غير المباشر المشترك لمعها 

في الغلة  % والذي يمكن أن يعزى إلى صفات أخرى غير واردة في هذا البحث وتؤثر  34.8%، بينما المتبقي  65.2مباشر وغير مباشرة  
 (. 6جدول الالبذرية أو إلى عوامل بيئية )

 لة البذرية المدروسة في صفة الغالمئوية للصفات  نسبة المساهمة .6 جدولال

 نسبة المساهمة%  مصدر التأثير 

 10.7 عدد األيام للنضج 

 2.92 عدد الحوامل الزهرية 

 65.07 النبات في عدد القرون 

 0.01 ارتفاع النبات 

 4.77 ارتفاع أول قرن 

 13.87 عدد البذور بالنبات 

 26.23 وزن المائة بذرة 

 2.28- الزهرية  × عدد الحوامل األيام للنضجعدد 

 11.3 النبات في × عدد القرون  األيام للنضج عدد

 0.09- ارتفاع النبات ×  عدد األيام للنضج

 0.64 ارتفاع أول قرن×  عدد األيام للنضج

 4.7- النبات في × عدد البذور  عدد األيام للنضج

 0.7 × وزن المائة بذرة  عدد األيام للنضج

 25.1- النبات في رون عدد الق× عدد الحوامل الزهرية

 0.04 × ارتفاع النبات  عدد الحوامل الزهرية

 0.2- × ارتفاع أول قرن  عدد الحوامل الزهرية

 11.08 النبات في عدد البذور  × عدد الحوامل الزهرية

 6.95- وزن المائة بذرة   ×عدد الحوامل الزهرية

 0.01 × ارتفاع النبات عدد القرون بالنبات
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 2.54 ن × ارتفاع أول قر باتعدد القرون بالن

 59.1- النبات في عدد البذور   × عدد القرون بالنبات

 39.38 وزن المائة بذرة   × عدد القرون بالنبات

 0.06 ارتفاع النبات × ارتفاع أول قرن 

 0.03- النبات في عدد البذور  ارتفاع النبات ×

 0.4 وزن المائة بذرة  ارتفاع النبات ×

 2.18- النبات في د البذور عد  ارتفاع أول قرن×

 3.94- وزن المائة بذرة   ارتفاع أول قرن×

 19.95- وزن المائة بذرة   ×عدد البذور بالنبات

 65.2 المجموع 

 34.8 المتبقي 

  في الغلةالذي وجد أن التأثير المباشر لكّل من ارتفاع النبات وعدد األيام للنضج  ,.Arshad et al( 2004مع ) هذه النتائج وتتفق
هذه   تتفقيضا  أو   ،ا  وعالي  ا  موجبكان  البذرية  في الغلة    في النباتوأن التأثير الكلي لكل من وزن المائة بذرة وعدد القرون    ا  سالب  كان  البذرية

كان و   ا  متوسطكان  البذرية  في الغلة  حول أن التأثير الكلي الرتفاع النبات     ,Renukadevi and Subbalakshmi(2006النتائج مع )
البذرية من خالل عدد  في الغلة مباشر لعدد األيام للنضج الوالتأثير غير  ا  وعالي ا  البذرية سالبفي الغلة لنضج لام ثير الكلي لعدد األيالتأ

 Ali et( 2009وتتفق مع ) ،ا  عاليكان البذرية في الغلة بينما التأثير المباشر لوزن المائة بذرة  ا  منخفضو  ا  سالبكان  في النباتالقرون 
al., ( 2017كما تتفق مع ) البذرية،في الغلة ووزن المائة بذرة  في النباتموجب مباشر لكل من عدد القرون  حول وجود تأثيرSingh 

et al.,    مهملة وأن التأثير كانت  ووزن المائة بذرة جميعها    في النباتمباشر لعدد األيام للنضج من خالل عدد البذور  الغير  في أن التأثير
البذرية في حين التأثير المباشر في الغلة    ا  وعالي  ا  موجبكان    في النباتبينما التأثير المباشر لعدد القرون    همال  مكان  رتفاع النبات  المباشر ال

مع تتفق و  ا  موجبكان البذرية في الغلة بينما كان التأثير المباشر لوزن المائة بذرة  ،ا  سالبكان البذرية في الغلة  في النباتلعدد البذور 
(2017 )Dev et al.,  في   في النباتوعدد القرون   في النباتلكل من عدد البذور   ا  عاليو  ا  موجبكان إلى أن التأثير الكلي  وا أشار  ن الذي

 البذرية. في الغلة  ا  سالبكان األيام للنضج  دالبذرية والتأثير المباشر لعدالغلة  
 االستنتاجات:

الحوامل  دد وع ، في النبات ووزن المائة بذرةوعدد البذور عدد القرون  وية مع كل من ارتبطت الغلة البذرية بعالقة موجبة معن •
% ولذلك    65.2ساهمت الصفات المدروسة مجتمعة  في الغلة البذرية بنسبة  و   .سالبة مع عدد األيام للنضج  نتكا  بينما  الزهرية

 يمكن االعتماد عليها عند االنتخاب للغلة البذرية. 
(  0.5122، 0.8066) لكّل من عدد القرون في النبات ووزن المائة بذرةر في الغلة البذرية عالي موجب كان التأثير المباش •

% وتالها التأثير غير المباشر  65.07بأعلى نسبة مساهمة في صفة الغلة بلغت في النباتتميز عدد القرون و  . على التوالي
 %.  26.23ن المائة بذرة  % ثم التأثير المباشر لوز   39.38ووزن المائة بذرة بنسبة  في النباتلعدد القرون المشترك 

 لتوصيات: ا
ووزن المائة بذرة كمؤشرات لالنتخاب للغلة البذرية في برامج   في النباتصفتي عدد القرون  ال سيما  دروسة و التأكيد على أهمية الصفات الم

 .  هوتحسين لحمصاتربية 
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Abstract 

16 genotypes belong to eight wild annual genotypes of chickpea which 

represented the common species in west Asia and north Africa were planted in 

Dara’a Research Centre (Ezra Station), General Commission for Scientific 

Agricultural Researche (GCSAR) in addition to local chickpea (Cicer arietinum 

L.) during 2011/2012 season in Randomized Complete Block Design RCBD with 

three replications, in order to study the correlation between studied traits and to 

determine selection indices for chickpea grain yield via path analysis to figure 

out direct and indirect effects and to define their contribution% in grain yield. 

The studied traits were (days to maturity, flower peduncle height, plant height, 

pod number per plant, first pod height, grain number per plant, hundred grain 

weight and grain yield per plant). Results showed that grain yield had a positive 

significant correlation with each of pod number and grain number per plant and 

hundred grain weight (0.615**, 0.633**, 0.606**) respectively, and with flower 

peduncle height (0.514*), and had negative correlation with days to maturity (-

0.412*). Results of path coefficient analysis showed that all studied traits 

contributed  in grain yield in a rate of 65.2%, and the direct effect for each of pod 

number per plant and hundred grain weight on grain yield were high and positive 

(0.8066, 0.5122) respectively, while high but negative for each of days to 

maturity and grain number per plant and medium and negative for the first pod 

height and low and negative for flower peduncle height (-0.1709). Results 

showed also that pod number per plant had  the highest contribution in grain yield 

as a direct effect 65.07) ) %, followed by the indirect and cooperate effect of 

number pod per plant and hundred grain weight (39.38) % then the direct effect 

of hundred grain weight (26.23) %, so they could be considered as selection 

indices for grain yield in chickpea.   

Key words: Contribution%, Correlation, Path coefficient, Grain yield, Wild 

chickpea. 

 


