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ومكونات الغمة الحبية في  والشكمية المرحميةاالرتباط ومعامل المسار لبعض الصفات 
 (.Zea mays L) الذرة الصفراء

 (1)ومحمد عمي عمي (1) سعود شهابو  (1)رزان النجار*

 ة. سوري، دمشؽ ،الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية ،إدارة بحوث المحاصيؿ(. 1)
 (.razanhamoda2009@gmail.com)*لممراسمة: د. رزاف النجار. البريد اإللكتروني: 

 02/02/2012تاريخ القبول:    22/01/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
، لمييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية ةالتابع في خرابو، ذرةلم محطة واحد آيارلدراسة في ىذه ا نفذت

لبعض المسار االرتباط و  يمعامم دراسة، بيدؼ 2012و 2011خالؿ موسمي سورية، ، دمشؽ في
عدد األياـ : وىذه الصفات ىي، الفينولوجّية والمورفولوجّية ومكونات الغمة في الذرة الصفراء لصفاتا

عدد و قطر العرنوس )سـ(، و طوؿ العرنوس )سـ(، و ارتفاع العرنوس )سـ(، و  ـ(،يو )لإلزىار المؤنث 
 اإلنتاجيةو  ،حبة )غ( 100وزف و الحبوب بالصؼ )حبة(، وعدد الصفوؼ بالعرنوس )صؼ(، 

المحسنة بطريقتي  ،SHالذرة الصفراء  عشيرةمف  تفي ىذه الدراسة عائال تاستخدم (.ىكتار)طف/
 في تجربة بتصميـ الكامؿ ضمف إطار البرنامج الوطني في سورية، خويواأل أخوياالنتخاب النصؼ 

أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط إيجابية ومعنوية  .، بثالثة مكرراتالقطاعات الكاممة العشوائية
معامؿ االرتباط وفؽ طريقتي حيث بمغت قيمة  ،، وكؿ مف الصفات المدروسةاإلنتاجيةبيف صفة 

r ،*0.82) الالزمة لإلزىار المؤنث األياـاالنتخاب عمى التوالي لمصفات المدروسة كما يمي: عدد 
2
= 

r)ارتفاع وطوؿ وقطر العرنوس ، و  (*0.76
2
= 0.79*,0.85*)( ،0.67**، r

2
= 

0.63**(،)0.86*،r
2
r،*0.73)وعدد الحبوب بالصؼ عمى التوالي،  (*0.79 =

2
وعدد  (**0.68 =

r،*0.88)الصفوؼ 
2
r،*0.85)حبة  011ووزف ،  (*0.82 =

2
االنتخاب   إمكانيةمما يعني  ،(*0.80 =

. ومف خالؿ دراسة تحميؿ المسار لوحظ أف كؿ مف ليذه الصفات في تحسيف الغمة الحبية لمذرة الصفراء
 حيث ،مساىمًة في زيادة الغمةىي مف أكثر الصفات ارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة وعدد الصفوؼ 

وبمغت نسبة المساىمة لمجمؿ الصفات  ،صفة الغمة الحبية فيقيـ بالتأثيرات المباشرة   أعمىحققت 
عالية بمغت عمى الترتيب وفؽ طريقتي االنتخاب  المدروسة وفؽ طريقتي االنتخاب قيماً 

ه الصفات كمعايير انتخابية، ذات اعتماد ىذ  إمكانيةيؤكد نتائج البحث مف حيث ( وىذا 89.08،77.11)
 .الحبية لمحصوؿ الذرة أىمية كبيرة في تحسيف الغمة

 الذرة الصفراء.لغمة الحبية، امعامؿ االرتباط، معامؿ المسار، مكونات  الكممات المفتاحية:

mailto:razanhamoda2009@gmail.com
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 :المقدمة
بعد القمح والشعير،  محاصيؿ الحبوببيف مف حيث األىمية المركز الثالث  ،في سوريا (.Zea mays L) الذرة الصفراءمحصوؿ  يشغؿ

 3500إلى  مف الحبوب ، وصمت الغمةأطناف 102بمغت إنتاجيتيا بحوالي  اً ىكتار ألؼ  30قرابة في القطر وُقدرت المساحة المزروعة 
 Zdunic et) المحاصيػؿمػف وجيػة نظػر عمػػـو ـ ػىي األىالحبية غمة ال وتعد (.2013، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيىكتار )/كغ

al., 2008 ،)معقدة صفة كمية باعتبارىا Complex quantitative trait  عدد كبير مف المورثات الرئيسة  توريثيايتحكـ في
Major genes  والثانويةMinor genes  ،السيما عند التعامؿ مع محصوؿ خمطي  ،وال يمكف تحسينيا بشكؿ مباشر (1991)حسف

، آلية توريثيا مف خالؿ تحديد،  Yield Componentsأكد العمماء عمى ضرورة دراسة مكونات الغمة  لذلؾالصفراء. التمقيح مثؿ الذرة 
 Mohammadiاب )ػة لالنتخػالمناسبغيػر المباشػرة و ، واختيار الطريقة الحبية يمكف أف يحقؽ زيادة في الغمةوطبيعة الفعؿ الوراثي الذي 

et al., 2002)  التخطيط السميـ لبرامج تربية وتحسيف ىذا المحصوؿ   إمكانيةمما يتيح لنا(Melchinger et al., 1986). 
نظرًا ألف  .ساعد عمى االنتخابالتي تال يعد الطريقة المثالية  ،بيف الصفاتSimple correlation البسيط إف استخداـ االرتباط 
 Wright( 1221(. لذلؾ اقترح )Dewey and lu, 1959ر سمبي في صفات أخرى )يأثتصفات قد يكوف لو الاالرتباط العالي بيف 

د الحد األدنى مف الصفات التي يمكف أف ُتستخدـ كمعيار يتحدتمكننا مف كخطوة متقدمة   Path Coefficientمعامؿ المرور تقدير 
باإلضافة إلى الصفات في الغمة  تمؾوغير المباشر ل ،التأثير المباشرمدى بيف تكما ( Najeeb et al., 2009لصفة الغمة ) انتخابي

 (. De Carvalho et al., 2001) نسبة مساىمة كؿ صفة مف الصفات  المدروسة في الغمة
مف حبوب الذرة الحبية بيف صفة الغمة  ،وعالية المعنوية ،( إلى قيـ ارتباط مظيري موجبةMahmood et al., 2004)توصؿ 
معامؿ المرور أف لدى دراسة بيف تو ، (**r=0.81 )وعدد الحبوب في الصؼ (**r=0.86) وكؿ مف صفة طوؿ العرنوس  ،الصفراء

وفي دراسة عمى محصوؿ الذرة  .مف الحبوب في الغمة الصؼ مف أكثر الصفات مساىمةً في وعدد الحبوب  ،صفة طوؿ العرنوس
بيف الغمة ومكوناتيا وكؿ مف عدد األياـ مف الزراعة حتى وجدت عالقات ارتباط موجبة عالية المعنوية   Sweet cornة السكري
( إلى Alvi et al., 2003(. بينما أشارت نتائج )Saleh et al., 2002ؼ )ػػي الصػوب فػدد الحبػػوطوؿ العرنوس وع المؤنث  اإلزىار

حبة وعدد الحبوب في الصؼ وعدد الصفوؼ في  100وكؿ مف ارتفاع العرنوس ووزف  ،صفة الغمةقيـ ارتباط موجبة ومعنوية بيف 
 100ىا وزف في الغمة تال بيف أف صفة عدد الحبوب في الصؼ ىي األكثر مساىمةً تالعرنوس وقطر العرنوس وصفة طوؿ العرنوس، و 

استخداـ كؿ مف صفة طوؿ العرنوس ووزف   إمكانيةح لنا ، مما يتيوأخيرًا صفة عدد الصفوؼ في العرنوس ،ثـ طوؿ العرنوس ،حبة
وساىمت صفة عدد الحبوب  حبة وعدد الحبوب في الصؼ كمعايير انتخابية لموصوؿ إلى ىجف عالية الغمة مف الذرة الصفراء، 011

وتمتيا كؿ مف صفة وقطر العرنوس وارتفاع العرنوس وصفة طوؿ العرنوس  ،في الصؼ بشكؿ مباشر في غمة النبات مف الحبوب
(Rafique et al., 2004.)  بينما ارتبطت صفة الغمة بقيـ موجبة ومعنوية بكؿ مف صفة  وزف العرنوس(r=0.91)  وزف الحبوب و

حبة  100وزف و  (r=0.65) طوؿ العرنوسو  (r=0.96)قطر العرنوس و  (r=0.71) عدد الحبوب في الصؼو  (r=0.90)بالعرنوس 
(r=0.34) ، المؤنث  اإلزىارومعنوية بكؿ مف صفة عدد األياـ مف الزراعة حتى  ،بقيـ سالبةىذه الصفة في حيف ارتبطت (r=-0.47) 

 (.Sujiprihati et al., 2003) (r=- 0.33)وعدد األياـ مف الزراعة حتى النضج   
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ومعنوية بكؿ مف صفة قطر العرنوس وطوؿ العرنوس وعدد  ،ارتبطت بقيـ موجبة ،أف صفة الغمة Al Ahmad (2004)كما وجد  
حبة وعدد الصفوؼ في العرنوس وصفة عدد األياـ مف الزراعة حتى ظيور النورات  100الحبوب في الصؼ وارتفاع العرنوس ووزف 

الصفات  كثرالحبوب في الصؼ مف أأف صفة قطر العرنوس، طوؿ العرنوس وصفة عدد  معامؿ المرور أشارت دراسةو  ،المؤنثة
 .الحبية في الغمة مساىمةً 

لدراسة العالقات االرتباطية بيف الغمة الحبية ومكوناتيا وبعض الصفات الفينولوجّية والمورفولوجّية المدروسة في الذرة  ييدؼ ىذا البحث
 لتحديد أكثر الصفات مساىمًة في الغمة الحبية. تحميؿ معامؿ المسار لمصفات المدروسة، و الصفراء

 :لبحث وطرائقهامواد 
الذرة الصفراء  مفعائمة  خمسة عشر، وتضمنت المادة الوراثية 2012و 2011خالؿ موسمي  ،العروة التكثيفية في دراسةال نفذت ىذه

ة أخوية و أخويعبر استخداـ عدة دورات انتخاب نصؼ تـ تحسينيا وقد ، اإلنتاجيةمف المدخالت االوربية المعروفة بجودة صفاتيا 
تجريبية  قطع في النصؼ األوؿ مف شير حزيراف، فيمكررات.  ةبثالث ،العشوائية القطاعات الكاممة بتصميـ التجربة زرعت كاممة.

وفؽ تعميمات سـ بيف النبات واآلخر، ونفذت تعميمات الخدمة الزراعية 22خط لكؿ عائمة، مع ترؾ مسافة  2بواقع (، 2ـ 4.2) بمساحة
أّيار( التابعة إلدارة بحوث المحاصيؿ  1في قسـ بحوث الذرة )محطة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لزراعة محصوؿ الذرة الصفراء، 

ـ عف سطح البحر،  620كـ شرقي مدينة دمشؽ، بارتفاع  17لزراعّية، دمشؽ، سورية. عمى بعد في الييئة العامة لمبحوث العممّية ا
( 2( الخصائص الكيميائّية والميكانيكّية لمتربة، كما يوّضح الجدوؿ )0، حيث يوّضح الجدوؿ )تتميز بتربة طينية خفيفة القواـوالتي 

 المعطيات المناخّية لموقع الزراعة خالؿ موسـ التقييـ.

 . انخحهيم انكيًيائي وانًيكاَيكي نهخزبت.1انجذول 

 انخحهيم انًيكاَيكي% انخحهيم انكيًيائي

EC 

dS.m
-1 

PH 
 

انًادة 

 انؼضىيت%

كزبىَاث 

 انكانسيىو%

N 

 انكهي%

K انًخاح   

mg.kg
-1 

P انًخاح   

mg.kg
 طيٍ سهج ريم 1-

2.04 8.09 1.22 66.5 0.102 165.5 145.9 28 24 48 

 

 .2012. انًؼطياث انًُاخيت خالل يىسى انخقييى 2انجذول 

  

 انًؼطياث انًُاخيت
 يخىسظ درجت انحزارة

◦()و  

 

انزطىبت انُسبيت انصغزي 

)%( 

 

انزطىبت انُسبيت انًخىسطت 

()%  

 سزػت انزياح

)و. ثا
-1

)  

 1.1 51.6 27.6 24.8 حشيزاٌ

 0.9 48.5 20.5 27.9 حًىس

 1.0 54.1 22.2 27.1 آب

 0.8 56.9 26.5 24.3 أيهىل

 0.6 62.7 31.7 18.3 حشزيٍ أول

 0.88 54.76 25.7 24.48 انًخىسظ



 

AL Najjar et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 229-242 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 242-229(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  النجار 232

بيف الريات خالؿ شير  ( مالئمة الظروؼ الجوية لزراعة محصوؿ الذرة الصفراء، مع اإلشارة الى تقميؿ الفترة ما2يتبيف مف الجدوؿ )
 المذكر والمؤنث لمعائالت المحسنة لمحفاظ عمى التمقيح حسب البرنامج المخصص لذلؾ.  اإلزىارآب الذي تزامف مع كؿ مف 

عدد األياـ الالزمة لإلزىار المؤنث  المدروسة مثؿ: صفاتمل ،عمى خمسة نباتات محاطة مف كؿ قطعة تجريبّية ،أخذت القراءات الحقمية
عدد الحبوب بالصؼ )حبة(، وعدد الصفوؼ بالعرنوس و نوس )سـ(، قطر العر و طوؿ العرنوس )سـ(، و ارتفاع العرنوس )سـ(، و  ـ(،يو )

 (.كتار)طف/ى اإلنتاجيةو  ،حبة )غ( 100وزف و )صؼ(، 
ات صفالبيف ، Phenotypic correlationمعامؿ االرتباط المظيري  تـّ حساب ، ثـExcelالبيانات باستخداـ برنامج  تـ تبويب
 (:Snedecor and Cochran, 1981وفؽ ما ورد في معادلة )، SPSS v.12باستخداـ برنامج  بمجمميػا المدروسة

       
  √   

     
  

 : معامؿ االرتباط. 
     

 .jوالصفة  i: التبايف المشترؾ بيف الصفة  
   

         
 .jوالصفة  i: التبايف لكؿٍّ مف الصفة  

لموقوؼ عمى األىمية النسبية لكّؿ صفة مف خالؿ تقدير نسبة مساىمتيا في إنتاجية المحصوؿ وذلؾ وفؽ  لمسارمعامؿ اوأجري تحميؿ 
 :(Dewey and Lu, 1959)معادلة العالميف 

     
     

     
  (       

   
)  (       

   
)          

   
  

P :ير المباشر.معامؿ المرور الذي يقيس التأث 
y :.الغّمة الحّبّية 
r : االرتباط.معامؿ 

 وفؽ المعادلة: Relative Importanceكما تـّ تحديد األىمية النسبية 

    |   | ∑ |   |     
 

 
 .i: معامؿ التحديد لمصفة    
 .اإلنتاجية: األىمّية النسبّية لمساىمة الصفة في   

 (Lenka and Mishra,1973)  وغير المباشرة حسب المستويات التي قدمياوصنفت التأثيرات المباشرة 
 :التاليعمى النحو 

 يسخىي انخأثيز انخأثيزاث انًباشزة وغيز انًباشزة

 مهمل 0-0.09

 منخفض 0.1-0.19

 معتدل 0.20-0.29

 مرتفع 0.30-1

امرتفع جد   1.00أكبر من   
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 :النتائج والمناقشة
 :االرتباطمعامل أواًل: دراسة 

حدوث تغير في  وبالتالي يؤدي ،إف مدلوؿ االرتباط كأحد المؤشرات اإلحصائية يعني مدى التالـز بيف صفتيف أو ظاىرتيف بصورة كمية
  ًا.أو نقصان زيادةً  ،إلى تغير في الصفة األخرى ،إحدى الصفتيف

  )طن/هكتار(: اإلنتاجية .1
  أعمىبكؿ مف طريقتي االنتخاب مع قيـ وجميع الصفات المدروسة  اإلنتاجيةبيف  ،ومعنوي ،ارتباط موجبإلى  (3) الجدوؿ يشير

المؤنث ويعزى ذلؾ إلى أّف زيادة   اإلزىار( في *0.76،*0.82حيث بمغت ىذه القيـ عمى الترتيب ) أخويلالرتباط باالنتخاب النصؼ 
لؾ بسبب زيادة دورة حياة النبات التي تؤّثر بشكٍؿ عاـ في الكتمة ، وذاإلنتاجيةعدد األياـ الالزمة لإلزىار المؤّنث تؤّثر ايجابيا في 

لنتيجة الحيوّية لمنبات، وبالتالي تزداد كّمّية المواد الذائبة المخّزنة في حبوب النبات، األمر الذي يؤّدي إلى زيادة انتاجيتو، مثؿ ىذه ا
 وجدىا 

(2001  ,Yousuf and Saleem 2003؛., et al Sujiprihati 2004؛ .,et al  Silva 2006؛ .,et al  Jalal ؛ .,et al 

2007 Shakoor2008؛  Nagabhushan , 2009؛  Iqbal, 2010؛ Bello et al., وآخروف؛ وّنوس 2011، وآخروف ؛ حسّياف ،
بصفة ارتفاع العرنوس إيجابّيًا بكؿ مف  اإلنتاجية(، وارتبطت صفة et al., 2013 Ram Reddy ؛ ,.Wali et al 2012؛ 2012

r)وبمغت عمى التوالي  أخويباالنتخاب النصؼ   أعمىطريقتي االنتخاب وكانت 
2
 وىذا ما أشارت إليو دراسات كالً ، (*0.85,*0.79=

 Iqbal, 2009، ؛ Nagabhushan, 2008، ؛ Abou-Deif, 2007 ؛ et al., 2004 Rafique ؛Kabdal et al., 2003مف )
 ,.Ram Reddy et al؛  ,.Amini et al 2013؛2012، وآخروف؛ وّنوس  ,.Rafiq et al 2010؛ ,.Noor et al 2010؛

إيجابّيًا بكؿٍّ مف صفة طوؿ، وقطر العرنوس، عدد الحبوب بالصؼ، عدد الصفوؼ، وزف المائة  اإلنتاجية(، وكاف ارتباط صفة 2013
بكؿ ىذه المكونات، وبمغت قيـ االرتباط ليذه الصفات عمى  أخويباالنتخاب النصؼ   أعمىحّبة بكؿ مف طريقتي االنتخاب وكانت 

r،*0.67الترتيب )
2
=0.63*(،)0.86*،r

2
=0.79*(،)0.88*،r

2
=0.82*(،)0.73**،r

2
=0.68*،) (0.85*،r

2
حيث ُتعّد ( *0.80=

لذلؾ ىذه الصفات المكّونات الرئيسة لإلنتاجية، التي تعتبر مف الصفات الكّمّية المعّقدة التي ال يمكف االنتخاب ليا بشكؿ مباشر، 
 مثؿ ىذه النتيجة وجدىا كؿٌّ مف ( أّف االنتخاب لمكّونات الغّمة يكوف أكثر فّعالّية مف االنتخاب لمغمة مباشرًة.1956) Grafiusأوضح 

(Alvi et al., 2003   ؛Sujiprihati et al., 2003 2004؛ Al-Ahmad, 2004؛ Rafique et al., ؛ Abou-Deif, 2007  ؛
Alake et al., 2008  ؛Gissa, 2008 2008؛ Nagabhushan, ؛ ،Iqbal, 2009 2010؛ Khazaei et al., 2010؛ 

Mahesh,  ؛Mehboob, 2010 2010؛ Noor et al.,  ؛Rafiq et al., 2010  ؛Hefny, 2011؛Inamullah et al., 2011 
  2012؛Sumalini Manjulatha and ،2012؛ Hasyan, 2012  ،2012؛  AL-Ali et al., 2013؛ 2012، وآخروفوّنوس ؛ 

Wali et al., ؛Ram Reddy et al., 2013 2013؛ Zeeshan et al.,.) 
 المؤّنث:  اإلزهار .2

 أخويلالنتخاب النصؼ   أعمىبصفة ارتفاع العرنوس بكال طريقتي االنتخاب مع قيـ  ومعنوياً  يجابياً إالمؤّنث   اإلزىاررتبطت صفة ا
**0.69=،*0.74) التواليوبمغت عمى 

2
r،)  2001)توافؽ ذلؾ مع  ,Yousuf and Saleem 2003؛ .,et al Kabdal ؛ 
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2007 ., et al Shakoor 2010؛ .,et al Bello  2010؛ .,et al Noor  2012؛  ,Sumalini and Manjulatha 
لكؿ   أعمىالمؤنث موجبة ومعنوية مع مكونات الغمة بكال الطريقتيف مع قيـ   اإلزىاروكانت ارتباطات صفة  ،(Manjulatha ،2012و

r،**0.57وبمغت عمى الترتيب كما يمي طوؿ العرنوس ) أخويالصفات بطريقة االنتخاب النصؼ 
2
توافؽ ذلؾ مع  (،**0.54=

(2013 .,et al Ram Reddyقطر العرنوس ،) (0.70=،*0.76*
2

r) ( 2011توافؽ ذلؾ مع ,Hefny 2012، ؛ .,et al Wali،) 
r،**0.63عدد الصفوؼ )

2
r،*0.72) عدد الحبوب بالصؼو  (،**0.59=

2
؛  Alake et al., 2008)توافؽ ذلؾ مع و  (،**0.67=

Mahesh, 2010  ؛Ram Reddy et al., 2013)( 0.65، وزف المائة حبة**،r
2
 Hefny, 2011)توافؽ ذلؾ مع و  (**0.62=

 .(,.AL-Ali et al 2013؛
 سم(:) ارتفاع العرنوس.1

وذلؾ كما  أخويلجميع قيـ االرتباط باالنتخاب النصؼ   أعمىكانت ارتباطات صفة ارتفاع العرنوس بجميع الصفات إيجابّيًة مع قيـ 
r،*0.76طوؿ العرنوس ) :يمي

2
r،**0.68) طر العرنوسق (،*0.71=

2
r،*0.79عدد الصفوؼ ) (،**0.63=

2
عدد  (،*0.74=

r،*0.78) الحبوب بالصؼ
2
r،*0.74وزف المائة حبة )و  (،*0.72=

2
وتوافقت النتائج مع ما توصؿ اليو الباحثيف  (*0.70=

(Nagabhushan, 2008 ؛Mehboob et al., 2010 2013؛ AL-Ali et al., 2013؛ Ram Reddy et al.,.) 

 )سم(: طول العرنوس.2
وذلؾ  أخويلجميع قيـ االرتباط باالنتخاب النصؼ   أعمىكانت ارتباطات صفة طوؿ العرنوس بجميع الصفات إيجابّيًاً  ومعنوّيًا مع قيـ 

r،**0.47) قطر العرنوس :كما يمي
2
r،*0.81عدد الصفوؼ ) (،**0.43=

2
 عدد الحبوب بالصؼ (،*0.75=

(0.59**،r
2
r،*0.79وزف المائة حبة ) (،**0.55=

2
 ,.Kabdal et al؛  Alvi et al., 2003وىذا توافؽ مع كؿ مف  )، (*0.74=

 ,Nagabhushan ؛Gissa, 2008 ؛ Rafique et al., 2004؛  Al-Ahmad, 2004؛  Sujiprihati et al., 2003؛  2003

؛  Noor et al., 2010؛  Mehboob et al., 2010، ؛ Mahesh, 2010؛  Khazaei et al., 2010؛ Iqbal, 2009؛ 2008
2010 .,et al Rafiq  2011؛ ,Hefny 2013؛ 2012،  وآخروفوّنوس ، ؛ .,et al Ali-AL ؛ ,Sumalini and Manjulatha

 .(Zeeshan et al., 2013؛  Ram Reddy et al., 2013؛  Wali et al., 2012؛   2012
 )سم(: قطر العرنوس.3

 أخويلجميع قيـ االرتباط باالنتخاب النصؼ   أعمىكانت ارتباط صفة قطر العرنوس إيجابّيًا ومعنوّيًا بجميع الصفات المدروسة مع قيـ 
r،**0.61وذلؾ كما يمي عدد الصفوؼ )

2
r،*0.89عدد الحبوب بالصؼ) (،**0.56=

2
وزف المائة حبة   (،*0.83=

(0.73*،r
2
 (.Ram Reddy et al., 2013؛ Wali et al., 2012 ،2012وىذا توافؽ مع ) (**0.69=

 :عدد الصفوف.4

 أخػويلجميػع قػيـ االرتبػاط باالنتخػاب النصػؼ   أعمػىكانت ارتباط صفة عدد الصفوؼ إيجابّيًا ومعنوّيًا بجميع الصفات المدروسة مع قػيـ 
r،**0.63) عدد الحبوب بالصؼ :وذلؾ كما يمي

2
r،*0.75(،  وزف المائة حبة )**0.59=

2
 Rafique et) ( وىذا توافؽ مع*0.71=

al., 2004؛ Mahesh, 2010  ؛Wali et al., 2012  ،2012 ؛Ram Reddy et al., 2013.) 
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 :عدد الحبوب بالصف.5
لجميع قيـ االرتباط باالنتخاب النصؼ   أعمىارتباط صفة عدد الحبوب بالصؼ إيجابّيًا ومعنوّيًا بجميع الصفات المدروسة مع قيـ  كاف

r،*0.81حيث كانت قيمة االرتباط مع وزف المائة حبة ) أخوي
2

 ,Mahesh ؛Rafique et al., 2004وىذا توافؽ مع ) (*0.77=

 (.Ram Reddy et al., 2013؛ Wali et al., 2012  ،2012؛  2010
 )غ(: وزن المائة حّبة.6

 أخويلجميع قيـ االرتباط باالنتخاب النصؼ   أعمى، مع قيـ ومعنوّيًا بجميع الصفات المدروسةارتباط صفة وزف المائة حّبة إيجابّيًا  كاف
 (.Stevanovic et al., 2012؛  Hasyan et al., 2012؛ Mahesh, 2010وىذا توافؽ مع )
 (HS,FS) االَخخاب . يؼايم االرحباط انًظهزي بيٍ صفت انغهت وانصفاث انًذروست نهؼائالث انًذروست وفق طزيقخي3انجذول 

انصفاث 

 انًذروست
 اإلَخاجيت َىع االَخخاب

انًؤَث  اإلسهار  

 ) يىو(

ارحفاع انؼزَىص 

 )سى(

طىل انؼزَىص 

 )سى(

قطز انؼزَىص 

 )سى(
 ػذد انصفىف

ػذد انحبىب 

 بانصف

حبت111وسٌ   

 )ؽ(

انًؤَث   اإلسهار  

 ) يىو(

HS 0.82* 1       

FS 0.76* 1       

ارحفاع انؼزَىص 

 )سى(

 

HS 0.85* 0.74* 1      

FS 0.79* 0.69** 1      

طىل انؼزَىص 

 )سى(

 

HS 0.67** 0.57** 0.76* 1     

FS 0.63** 0.54** 0.71* 1     

قطز انؼزَىص 

 )سى(

 

HS 0.86* 0.76* 0.68** 0.47** 1    

FS 0.79* 0.70* 0.63** 0.43** 1    

 ػذد انصفىف

 

HS 0.73* 0.63** 0.79* 0.81* 0.61** 1   

FS 0.68** 0.59** 0.74* 0.75* 0.56** 1   

ػذد انحبىب 

 بانصف

HS 0.88* 0.72* 0.78* 0.59** 0.89* 0.63** 1  

FS 0.82* 0.67** 0.72* 0.55** 0.83* 0.59** 1  

وسٌ 111حبت   
HS 0.85* 0.65** 0.74* 0.79* 0.73* 0.75* 0.81* 1 

FS 0.80* 0.62** 0.70* 0.74* 0.69** 0.71* 0.77* 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 المسار:معامل ثانيًا: تحميل 
بشكٍؿ واسٍع في تربية المحاصيؿ لتحديد طبيعة العالقة بيف الغّمة الحّبّية ومكوناتيا، وكذلؾ لتحديد أيٍّ مف  المساريستخدـ تحميؿ معامؿ 

وفي ىذه  (،Kang et al., 1983؛ Puri et al., 1982ىذه المكّونات لو تأثيٌر معنويٌّ ومباشٌر في الغّمة الستخدامو كدليٍؿ انتخابيٍّ )
( أف تصنيؼ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 4ووجد مف خالؿ الجدوؿ ) ،رور لكؿ الصفات المدروسةالدراسة تـّ تقدير معامؿ الم

 تراوحت مف الميممة حتى المرتفعة.
  :تقاربت التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في كال طريقتي االنتخاب صفة الغمة الحبية مف خالؿ عدد األياـ الالزمة لإلزىار المؤنث

المؤنث   اإلزىارحيث كاف التأثير المباشر لصفة الغمة الحبية مف خالؿ صفة ، أخويمع ارتفاع طفيؼ ليذه القيـ باالنتخاب النصؼ 
المؤنث في كال   اإلزىارارتبطت الغمة الحبية بشكؿ إيجابي وعالية المعنوية مع صفة ، (0.21،0.19)معتدال بكال طريقتي االنتخاب 

. بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة معتدلة مع صفة ارتفاع (1200و 1220)طريقتي االنتخاب، ترافؽ ذلؾ مع تأثيرات مباشرة معتدلة 
لذا يمكف  ،في كال طريقتي االنتخاب وميممة مع بقية الصفات المدروسة (1200و 1221)حبة 011ووزف ػ (1220و 1224)العرنوس 

كمؤّشرات انتخابّية في برامج التربية، توافقت ىذه ات عدد األياـ الالزمة لإلزىار المؤنث وارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة اعتماد صف
 (.Zeeshan et al., 2013؛   Ram Reddy et al., 2013؛ 2011، وآخروف؛ حسّياف   Bello et al., 2010) النتيجة مع نتائج
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  عاليػػػاً  لعرنػػػوس: كػػػاف التػػػأثير المباشػػػر لصػػػفة الغمػػػة الحبيػػػة مػػػف خػػػالؿ صػػػفة ارتفػػػاع اعرنػػػوسارتفػػػاع الصػػػفة الغمػػػة الحبيػػػة مػػػف خػػػالؿ 
-،0.09-)بينمػػا تراوحػػت التػػأثيرات غيػػر المباشػػرة ليػػذه الصػػفة فػػي الغمػػة مػػف الميممػػة مػػف خػػالؿ صػػفات طػػوؿ العرنػػوس (، 0.32،0.30)

 (،0.16،0.12)المؤنػث   اإلزىػارلى منخفضػة لصػفتي إ (،0.09،0.08)وعدد الصفوؼ  (،0.01،0.01)وعدد الحبوب بالصؼ  (،0.08
ارتفػاع طفيػؼ ليػذه القػػيـ  الحػظوبيػذا ي (،0.24،0.22)بينمػا كانػت معتدلػة مػف خػالؿ وزف المائػة حبػة  (،0.13،0.12)وقطػر العرنػوس 

 Alvi et) انتخابّيػة فػي بػرامج التربيػةكمؤّشػرات لػذا يمكػف اعتمػاد صػفات ارتفػاع العرنػوس ووزف المائػة حبػة  أخػوي،باالنتخاب النصػؼ 

al., 2003  ،2003 ؛Al-Ahmad ،2008 ؛Nagabhushan ،Hasyan et al., 2012  ،2012 ؛Sumalini and 

 2012 ,Manjulatha .) 
  ًبينمػػا تراوحػػت  (،0.12-،0.12-) صػػفة الغمػػة الحبيػػة مػػف خػػالؿ طػػوؿ العرنػػوس: كػػاف التػػأثير المباشػػر لصػػفة طػػوؿ العرنػػوس منخفضػػا

وعػػػدد الصػػػفوؼ  (،0.01،0.01)وعػػػدد الحبػػػوب بالصػػػؼ  (،0.09،0.09)التػػػأثيرات غيػػػر المباشػػػرة مػػػف ميممػػػة لصػػػفات قطػػػر العرنػػػوس 
ووزف (، 0.24،0.23)معتدلة موجبة مػف خػالؿ ارتفػاع العرنػوس إلى (، 0.012،0.010)المؤنث   اإلزىارومنخفضة مع  (،0.07،0.07)

  إمكانيػػةوىػػذا يػػدعـ مػػا سػػبؽ مػػف خػػالؿ  ،أخػػويارتفػػاع طفيػػؼ ليػػذه القػػيـ باالنتخػػاب النصػػؼ  الحػػظيوبيػػذا  (،0.26،0.25)المائػػة حبػػة 
 توافقت ىذه النتيجة مع نتائج  ،كمؤّشرات انتخابّية في برامج التربيةاعتماد صفات ارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة 

(2003 .,et al Alvi  ،2003 ؛Ahmad-Al،2004 .,et al Rafiq  ؛ 2012،  وآخروف؛ وّنوس ,Sumalini and Manjulatha

 (.Zeeshan et al., 2013؛   Ram Reddy et al., 2013؛  ,.Amini et al 2013، ؛ Wali et al., 2012؛ 2012

  ًوتراوحت التأثيرات  (،0.19،0.18) صفة الغمة الحبية مف خالؿ قطر العرنوس: كاف التأثير المباشر لصفة قطر العرنوس منخفضا
بينما كانت منخفضة (،0.01،0.01)وعدد الحبوب بالصؼ (،0.09-،0.09-)الغير مباشرة مف ميممة مف خالؿ صفتي طوؿ العرنوس 

(، 0.22،0.21) العرنوس بينما اعتدلت مف خالؿ ارتفاع (،0.10،0.10)وعدد الصفوؼ  (،0.16،0.13)المؤنث   اإلزىاربالنسبة لصفة 
  إمكانيةوىذا يدعـ ما سبؽ مف خالؿ  ،يأخو لجميع التأثيرات بطريقة االنتخاب النصؼ   أعمىمع قيـ  (،0.23،0.22) حبةووزف المائة 

حيث أّف االنتخاب ليذه الصفات في برامج التربية ،كمؤّشرات انتخابّية في برامج التربيةاعتماد صفات ارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة 
سيؤّدي بشكؿ وىذا حبة 100المتأخر تتمتع بزيادة قطر العرنوس ووزف   اإلزىارألف العائالت الطويمة  ذات  الذرة،اليادفة لتحسف غّمة 

 ,.Al-Ahmad ،Rafiq et al؛ Alvi et al., 2003 ،2003غير مباشر إلى رفع غّمة محصوؿ الذرة. اتفقت ىذه النتائج مع نتائج )

2004 ،2012 ,Sumalini and Manjulatha،., 2012et al Wali 2013؛ .,et al Zeeshan.) 
  ًوتراوحت  (،0.01،0.01) صفة الغمة الحبية مف خالؿ عدد الحبوب بالصؼ: كاف التأثير المباشر لصفة عدد الحبوب بالصؼ ميمال

وطوؿ  (،0.13،0.11)  اإلزىارمنخفضة في كؿ مف إلى (، 0.07،0.07)التأثيرات الغير مباشرة مف الميممة في عدد الصفوؼ 
ووزف المائة حبة (، 0.25،0.24)ومعتدلة مف خالؿ ارتفاع العرنوس (، 0.12،0.12)وقطر العرنوس  (،0.10-،0.10-) العرنوس

اعتماد صفات   إمكانيةوىذا يدعـ ما سبؽ مف خالؿ  ،أخويلجميع التأثيرات بطريقة االنتخاب النصؼ   أعمىمع قيـ (، 0.24،0.23)
 Rafiq et؛  Al-Ahmad؛ 2003؛ Alvi et al., 2003 ) كمؤّشرات انتخابّية في برامج التربيةارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة 

2004 .,al 2012؛ 2012، وآخروف؛ وّنوس ,Sumalini and Manjulatha 2012 ,.؛et al Wali2013؛ ؛ .,et al Amini  ؛
Ram Reddy et al., 2013 ؛Zeeshan et al., 2013.) 

  بينما تراوحت التأثيرات  (0.11،0.11) كاف التأثير المباشر لصفة عدد الصفوؼ منخفضاً  الصفوؼ:صفة الغمة الحبية مف خالؿ عدد
  اإلزىارالمنخفضة لكؿ مف الى  (0.01،0.01)وعدد الحبوب بالصؼ  (0.07-،0.07-)الغير مباشرة مف الميممة لطوؿ العرنوس 

ووزف ( 0.25،0.24)ارتفاع العرنوس كؿ مف معتدلة مف خالؿ الى  وصوالً ( 0.17،0.16)وقطر العرنوس  (0.15،0.11)المؤنث 
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اعتماد   إمكانيةوىذا يدعـ ما سبؽ مف خالؿ  ،أخويلجميع التأثيرات بطريقة االنتخاب النصؼ   أعمىمع قيـ  (0.26،0.25)المائة حبة 
 كمؤّشرات انتخابّية في برامج التربية.صفات ارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة 

  ًبينما تراوحت  (0.32،0.30) صفة الغمة الحبية مف خالؿ وزف المائة حبة: كاف التأثير المباشر لصفة وزف المائة حبة مرتفعا
وعدد الصفوؼ  (0.01،0.01)وعدد الحبوب بالصؼ  (0.09-،0.09-)التأثيرات الغير مباشرة مف الميممة لكؿ مف طوؿ العرنوس 

ومعتدلة مع ارتفاع العرنوس  (0.14،0.13)وقطر العرنوس  (0.14،0.12)المؤنث   اإلزىارلى منخفضة مع إ (0.09،0.09)
؛ Alvi et al., 2003 ) توافقت ىذه النتيجة مع نتائج، أخويلجميع التأثيرات بطريقة االنتخاب النصؼ   أعمىمع قيـ  (0.24،0.23)

et al Wali ,.؛ Sumalini and Manjulatha, 2012؛ 2012، وآخروف؛ وّنوس et al Rafiq,. 2004؛  Ahmad-Al؛ 2003

 (.Zeeshan et al., 2013؛ Ram Reddy et al., 2013؛ ؛  ,.Amini et al 2013؛ ؛2012
في تأثيراتيا بالغمة الحبية كونيا تمتعت  المؤنث وقطر العرنوس  اإلزىارارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة و وليذا تبرز أىمية صفات 

 قيـ بشكؿ عاـ بالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة في الغمة الحبية.  أعمىب
ث انًذروست وفق انغهت انحبيت نهؼائال فينجًيغ انصفاث انًذروست باسخخذاو يؼايم االرحباط . يبيٍ انخأثيزاث انًباشزة وغيز انًباشزة 4انجذول 

 طزيقخي االَخخاب انًُفذة

 انغهت انحبيت فيانخأثيزاث انًباشزة وغيز انًباشزة نجًيغ انصفاث انًذروست 

 انصفاث
طزيقت 

 االَخخاب

  اإلسهار

 انًؤَث

 )يىو(

 ارحفاع

 انؼزَىص

 طىل

 انؼزَىص

 قطز

 انؼزَىص

ػذد 

انحبىب 

 بانصف

 ػذد

 انصفىف

وسٌ 

 حبت 111

يؼايم االرحباط 

يغ انغهت نهصفاث 

 انحبيت

  اإلسهار

َصف 

 أخىي
0.21 0.24 -0.07 0.15 0.01 0.08 0.20 0.82* 

 أخىي

 كايم
0.19 0.23 -0.07 0.14 0.01 0.08 0.19 0.76* 

ارحفاع 

 انؼزَىص

َصف 

 أخىي
0.16 0.32 -0.09 0.13 0.01 0.09 0.24 0.85* 

 أخىي

 كايم
0.12 0.30 -0.08 0.12 0.01 0.08 0.22 0.79* 

 طىل

 انؼزَىص

َصف 

 أخىي
0.12 0.24 -0.12 0.09 0.01 0.07 0.26 0.67** 

 أخىي

 كايم
0.10 0.23 -0.12 0.09 0.01 0.07 0.25 0.63** 

قطز 

 انؼزَىص

َصف 

 أخىي
0.16 0.22 -0.06 0.19 0.01 0.10 0.23 0.86* 

 أخىي

 كايم
0.13 0.21 -0.06 0.18 0.01 0.10 0.22 0.79* 

ػذد 

انحبىب 

 بانصف

َصف 

 أخىي
0.13 0.25 -0.10 0.12 0.01 0.07 0.24 0.73* 

 أخىي

 كايم
0.11 0.24 -0.10 0.12 0.01 0.07 0.23 0.68** 

ػذد 

 انصفىف

َصف 

 أخىي
0.15 0.25 -0.07 0.17 0.01 0.11 0.26 0.88* 

 أخىي

 كايم
0.11 0.24 -0.07 0.16 0.01 0.11 0.25 0.82* 

 انًائت حبت

 

َصف 

 أخىي
0.14 0.24 -0.09 0.14 0.01 0.09 0.32 0.85* 

 أخىي

 كايم
0.12 0.23 -0.09 0.13 0.01 0.09 0.30 0.80* 

األىمية النسبية والتأثيرات المفصمة كنسبة مئوية مف تبايف الغمة حيث احتمت األىمية النسبية لألثر غير المباشر ( 2)وضح الجدوؿ ي
االولى تالىا األثر غير المباشر لصفة ارتفاع العرنوس مف خالؿ وزف المائة لصفة عدد الصفوؼ مف خالؿ وزف المائة حبة المرتبة 

وىنا تبرز أىمية تأثير صفات ارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة وعدد  حبة وجاء بالمرتبة الثالثة األثر المباشر لصفة وزف المائة حبة
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 ,.Ram Reddy et al؛ 2011، وآخروف؛ حسّياف   Bello et al., 2010توافقت ىذه النتيجة مع نتائج ) الصفوؼ بالغمة الحبية

 .(Zeeshan et al., 2013؛ 2013
( مما يؤكد ارتفاع نسبة مساىمة الصفات المدروسة في تبايف الغمة بينما 10.22) أخويوبمغت قيمة التأثير المتبقي لالنتخاب النصؼ 

ارتفاع نسبة مساىمة الصفات المدروسة في تبايف الغمة لكف مع  ( مما يؤكد أيضاً 22.22) خويبمغت قيمة ىذا التأثير باالنتخاب األ
كونو حقؽ سيطرة أفضؿ عمى  أخويفي تبايف الغمة وىنا تبرز أىمية االنتخاب النصؼ  وجود صفات أخرى يمكف دراستيا تسيـ أيضاً 

ليالت المرغوبة لتحسيف ىذه د مربي النبات في زيادة تركيز األساعوىذا ي الواقع عمى الصفات المدروسة وانعكاسيا عمى الغمة الحبية،
العديد مػػف الدراسػػات عمػػى إليو  تانسجمت ىذه النتائج مع ما توصمالصفات، مما ينعكس بشكؿ إيجابي مباشر عمى الغمة الحبية، 

 (.Rafique et al ., 2004 ; Najeeb et al., 2009)نفػػس المحصػػوؿ 
 االستنتاجات:

 وطوؿ : عدد األياـ الالزمة لإلزىار المؤنث إيجابيًا وبداللة إحصائية معنوية مع كؿ مف الصفات صفة الغمة الحبية لمنبات، ارتبطت
استخداـ ىذه   إمكانيةإلى  وىذا يشير، حبة وعدد الصفوؼ بالعرنوس 011وارتفاع وقطر العرنوس وعدد الحبوب في الصؼ ووزف 

 بشكؿ غير مباشر. لمذرة الصفراء عاليةٍ  برامج التربية اليادفة لمحصوؿ عمى غّمةٍ  فيكمعايير انتخاٍب الصفات 

  أشارت نتائج تحميؿ معامؿ المسار إلى مساىمة كؿ مف صفة ارتفاع العرنوس ووزف المائة حبة بشكؿ كبير في الغمة الحبية تالىا
المؤنث وقطر العرنوس، لذا يجب االعتماد عمى ىذه الصفات في برامج تحسيف الغمة، حيث بمغت النسبة المئوية   اإلزىارصفتي 

  ( .11.00،80.18عمى التوالي ) ةخوياألة و أخويلمساىمة جميع الصفات المدروسة وفؽ طريقتي االنتخاب النصؼ 
 وبالتالي التحسيف الغير مباشر لإلنتاجية  اإلنتاجيةحصوؿ في تحسيف صفات الم خويونصؼ األ خويتميز طريقتي االنتخاب األ

يسمح بالتمقيح الخمطي  أخويألف االنتخاب النصؼ  خوياعتمادا عمى مكوناتيا مع إعطاء أفضمية لطريقة االنتخاب النصؼ األ
 شكال مف التربية الداخمية. خويالمدروس مع أفضؿ النباتات بينما يعتبر االنتخاب األ

  هًيت انُسبيت نهصفاث انًساهًت في حبايٍ انغهت انحبيت نهؼائالث انًذروست وفق طزيقخي االَخخاب انًُفذة. األ5انجذول  

 انصفاث
َصف 

 أخىي

 أخىي

 كايم

َصف 

 أخىي

 أخىي

 كايم

َصف 

 أخىي

 أخىي

 كايم

َصف 

 أخىي

 أخىي

 كايم

َصف 

 أخىي

 أخىي

 كايم

َصف 

 أخىي

 أخىي

 كايم

َصف 

 أخىي

 أخىي

 كايم

  اإلسهار

 انًؤَث ) يىو(
4.41 3.61             

ارحفاع 

 انؼزَىص
10.08 8.56 10.24 8.85           

         1.36 1.44 5.02- 5.76- 2.5- 2.94- طىل انؼزَىص

       3.28 3.61 2.1- 2.16- 7.25 8.32 5.35 6.3 قطز انؼزَىص

ػذد انحبىب 

 بانصف
0.42 0.36 0.64 0.56 -0.24 -0.23 0.38 0.34 0.01 0.01     

   1.13 1.21 0.13 0.14 0.19 0.2 1.63- 1.68- 5.02 5.76 2.85 3.36 ػذد انصفىف

 111حبت 

 وسٌ
8.4 7.14 15.36 13.38 -6.24 -6.05 0.46 0.44 0.48 0.46 16.64 15.07 10.24 9.3 

 قطز انؼزَىص طىل انؼزَىص ارحفاع انؼزَىص  اإلسهار انصفاث
ػذد انحبىب 

 بانصف
 انًائت حبت ػذد انصفىف

يجًىع 

 انخأثيزاث

(89.18) أخىييجًىع انخأثيزاث انكهيت بانُصف    

(11.92واالثز انكهي انًخبقي )  

(77.11انكايم ) خىييجًىع انخأثيزاث انكهيت باأل  

(22.89واالثز انكهي انًخبقي )  

 :المراجع
، الجميورية العربية واإلصالح الزراعي والتعاوف الدولي، وزارة الزراعة(. مديرية اإلحصاء 2100) الزراعة واإلصالح الزراعي وزارة

 السورية.
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 .071ص  القاىرة. ،أساسيات تربية النبات. الدار العربية لمنشر والتوزيع .(1991) سف، أحمد عبد المنعـح  
درجة التوريث، معامؿ االرتباط المظيري (. التبايف الوراثي، 2011حسّياف، رامز مرشد، ومحمد يحيى معال، وسمير عمي األحمد )

وتحميؿ المسارات في ىجف فردية مف الذرة الصفراء. مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية، سمسمة العمـو 
 .140-127(: 1)33 .البيولوجية

المظيري وتحميؿ معامؿ المرور (. التبايف الوراثي ومعاممي االرتباط 2012) سمير عمي األحمدو  وّنوس، عمي عقؿ وحسف كامؿ عزاـ
 .664-656(: 4)8 .وتطبيقاتيا في تحسيف الغّمة الحّبّية ليجف مف الذرة الصفراء. المجمة األردنية في العمـو الزراعية
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Abstract 

The study was carried out at Corn Research Department, General Commission 

for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Damascus, Syria, during 2011 

and 2012 seasons, to estimate the correlation, and path coefficients of some 

phenological, morphological and yield components traits i.e. days to silking 

(days),  ear height (cm),  ear length (cm), ear diameter(cm), number of rows per 

ear, number of grains per row, 100-kernels weight (g)  and grain yield per  plot 

(ton/ha). In this study, SH maize families were used, which were improved by 

half sib and full-sib selection by the National Program in Syria. The experiment 

was conducted using randomized completely block design (RCBD with three 

replications. The results showed a significant positive correlation between grain 

yield, and all the studied  traits and the correlations in both selection methods of 

the traits were: r
2
=r (r

2
=0.82*،0.76*) for days to silking, while the correlation 

values for ear height, ear length and ear diameter were (r
2

=0.85*, and 0.79*) , 

(r
2

=0.67**, and 0.63**), (r
2

=0.86*, and 0.79*)  respectively, but for number of 

grains per row it reached (0.73**, 0.68**) and for number of rows per ear it 

attained (r
2

=0.88*, and 0.82*), finally for 100 grain weight it reached (r
2

=0.85*, 

and 0.80*). According to that, those traits were considered selection criteria to 

improve grain yields in maize. The study of path analysis revealed that each of 

ear height, 100 grain weight and number of rows per ear were the most studied 

traits that contributed to grain yield, which gave the highest values of direct 

effects on yield status and the percentage of contribution to the total traits 

studied by the two selection methods were (89.08.77.11) % and thus they could 

be used as a selection criterion for improving grain yield of maize crop. 
Key word: Correlation coefficient, Path coefficient, Grain yield components, 

Maize. 
 


