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 دراسة االرتباط وتحليل المسار بين مكونات الغلة لدى بعض الطرز من القمح
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 24/07/2015تاريخ القبول:    15/06/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص

 2012/2013موسم الللهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سورية خالل  ةالتابع بدرعا محطة بحوث إزرعنفذت الدراسة في 
من النوع  انوراثي انطراز و ، Triticum .carthlicumطرز وراثية تتبع النوع  ثالثةطرز وراثية بواقع  ثمانية حيث زرعت

Triticum.polonicum ، طرز وراثية من النوع وثالثة Triticum.dicoccum 5وشام 3شام هما: إضافة إلى شاهدين محليين 
)عدد االشطاءات  درست عالقات االرتباط وتحليل المسار بين مكونات الغلة .بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية وبثالثة مكررات

الفردي(. أظهرت النتائج ارتباط الغلة الحبّية ووزن الحبوب في السنبلة، وزن األلف حبة، الغّلة الحبّية للنبات  الكلّية والمثمرة، عدد
وارتبط عدد اإلشطاءات  ،( على التوالي**0.932، **0.849) معنوية مع كّل من عدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرةموجبة بعالقة 
معنوي مع عدد الحبوب في و سالب كان االرتباط (، بينما **0.926) معنوي مع عدد اإلشطاءات المثمرةإيجابيًا وبشكل الكلّية 

كما . كّل من عدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبةو معنوي بين وزن الحبوب في السنبلة و السنبلة، وكان االرتباط موجب 
الغلة الحبّية من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة في مباشر لعدد اإلشطاءات الكلّية الأشارت نتائج تحليل المسار إلى أن التأثير غير 

(، كما كان 0.918) الغلة الحبّيةفي ( وتقارب جدًا مع التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة 0.850) عالي بلغو كان موجب 
مباشر سالب متوسط من خالل عدد ال يروتأثيره غ(، 0.322) التأثير المباشر لوزن الحبوب في السنبلة على الغلة الحبّية موجبًا بلغ

الغلة الحبّية موجب متوسط من خالل صفة وزن الحبوب في في مباشر لوزن األلف حبة الان التأثير غير وك اإلشطاءات المثمرة،
توصي الدراسة على التركيز في برامج التربية والتحسين الوراثي على صفتي عدد االشطاءات المثمرة ووزن  (.0.213) السنبلة

 رتباطهما المعنوي وتأثيرهما المباشر والعالي على الغلة.الحبوب في السنبلة كدليل انتخاب للغلة الحبية للقمح ال

 ، تحليل معامل المسار.القمح، مكونات الغلة، معامل االرتباطالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
حيث يزود سكان العالم بأكثر من ( Kazemi, 2009) ينفرد محصول القمح من بين جميع محاصيل الحبوب من حيث األهمية

 يعد المحصول الرئيسي في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط وغرب آسياو (، Braun et al., 2010) % من الطاقة20
(Elias and manthey, 2005) . حيث بلغت المساحة من حيث المساحة يحتل القمح المرتبة األولى في سورية

ولسد الطلب المتزايد على  (.2013، الزراعيوزارة الزراعة واإلصالح ) طن/هكتار 2.316بمردود هكتارًا   1.374.077المزروعة
في جديدة بمصادر وراثية باالستعانة  (Hawkesford et al., 2013)هذا المحصول زيادة غلة العمل على  من الضروريالقمح 

( من جهة وعلى تحسين مكونات الغلة  ; Flood et al., 2011 Lawson and Blatt., 2014) برامج التحسين الوراثي للقمح
(، Mohtasham et al., 2014الغلة الحبية هي ناتج تفاعل عدد كبير من مكوناتها). (Khan et al., 2013) من جهة أخرى

 Allah Gholipour and)من برامج التربية ال بد من دراسة عالقات االرتباط بين الغلة ومكوناتها الغاية المرجوة ولتحقيق 
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Salehi., 2004)  لمكونات الغلة في دراسة التأثير المباشر وغير المباشر كذلك و(الغلةGezahegn et al., 2015)  من أجل
بدراسة االرتباط بين الغلة  Sumit and Divya( 2014) قام (.Anwar et al., 2009) النتخابلفضل الطريقة األتحديد 

 مع عدد االشطاءات في النبات. كما وجد ومكوناتها لثالثة أصناف من القمح في الهند ووجد أن الغلة الحبّية ارتبطت إيجاباً 
(2014 )Asim et al.,  ا ارتبط وزن األلف حبةوزن الحبوب في السنبلة ارتبط معنويا وبعالقة ايجابية مع وزن األلف حبة كمأن 

مع كّل من وزن  ومعنوياً  أن عدد الحبوب بالسنبلة ارتبط إيجاباً  Onyibe( 2005) بعالقة موجبة مع الغلة الحبية، أظهرت نتائج
 ,.Ghaderi et al) األلف حبة والغلة الحبية، كذلك الحال بالنسبة لالرتباط الموجب والمعنوي بين الغلة وعدد اإلشطاءات المثمرة

حول تحليل المسار أن عدد الحبوب في السنبلة له تأثير في دراسة ,Vahid and Shahryari ( 2011) نت نتائج(. بيّ 2009
مباشر على الغلة الحبّية للنبات وكذلك وزن األلف حبة، وكان لوزن الحبوب في السنبلة تأثير غير مباشر على الغلة الحبية للنبات 

نت من خالل وزن األلف حبة. بيّ  ة، وأيضا كان لوزن الحبوب في السنبلة تأثير موجب على الغلةمن خالل عدد الحبوب في السنبل
الغلة الحبية للنبات ارتبطت بعالقة موجبة معنوية مع كّل من وزن األلف حبة وعدد أن  ,.Suleiman et al( 2014) نتائج

عند مستوى  معنوياً  عدد اإلشطاءاتوارتبط مع وزن األلف حبة،  الحبوب في السنبلة كما ارتبط عدد الحبوب في السنبلة معنوياً 
 ;Chhibber and Jain, 2014) في تحديد عدد الحبوب بالسنبلة ، حيث تسهم صفة عدد اإلشطاءات% مع الغلة الحبّية1

Fahim, 2014; Bhutta, 2006 ،) اشر للغلة وأن أظهر تحليل المسار أن عدد الحبوب في السنبلة يمكن استخدامه كمعيار مبو
وزن الحبوب في السنبلة كان له تأثير مباشر على الغلة الحبية وكان لوزن األلف حبة تأثير موجب غير مباشر على الغلة من 

( حول دراسة االرتباط وتحليل المسار 2012، وآخرون)ابتسام  أوضحت نتائج. خالل كل من عدد ووزن الحبوب في السنبلة
 عالي كانت ذات تأثير مباشر )عدد اإلشطاءات المثمرة( بالنبات السنابل حنطة الخبز أن عدد لحاصل الحبوب ومكوناته في

 طريق وسالبة عن بالسنبلة الحبوب عدد طريق عن منخفضة سالبة فكانتله  مباشرةال غير التأثيرات أما على غلة الحبوب وموجب
 منخفضة مباشرة لغيرا تأثيراتها بالسنبلة على غلة النبات منخفضة بينما الحبوب لعدد المباشرة التأثيرات وكانت حبة. ئةامال وزن
 في موجًبا مباشًرا تأثيًرا حبة ئةامال وزن لصفة وكان، حبة ئةامال وزن وعن طريق)عدد اإلشطاءات المثمرة( عدد السنابل طريق عن

 بالسنبلة. الحبوب عدد طريق عن منخفضة فكانت المباشرة غير التأثيرات وأما الحبوب حاصل

تحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمكونات الغلة على و إلى دراسة عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة، يهدف البحث 
 .من خالل تحليل المسار الغلة الحبّية للنبات الفردي

  مواد وطرائق البحث:
في درعا التابعة للهيئة العامة للبحوث  بحوث إزرع محطة( في 2n =4x= 28) زرعت ثمانية طرز وراثية من القمح الرباعي

ثالثة طرز وراثية النوع تتبع ، حيث 2012/2013 زراعة بعلّية خالل موسم الزراعةالعلمية الزراعية، في سورية، 
Triticum.carthlicum وطرازان وراثيان من النوع ،Triticum.polonicum،  النوع وثالثة طرز منTriticum.dicoccum 

 تّم الحصول عليها من البنك الوراثي في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. 5وشام 3إضافًة إلى شاهدين هما شام

 التحليل اإلحصائي:
م،  1زرعت التجربة بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثة مكررات حيث ضّمت كل قطعة تجريبية ستة سطور، طول السطر

( سم. نّفذت عمليات الخدمة 5-3سم في السطر، زرعت الحبوب على عمق) 5سم، وبين النبات واآلخر 25المسافة بين السطور
 الزراعية للمحصول حسب توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي. حصدت التجربة ودرست عالقات االرتباط بين مكونات الغلة

والغّلة  ءات المثمرة، عدد الحبوب في السنبلة، وزن الحبوب في السنبلة، وزن األلف حبة()عدد اإلشطاءات الكلية، عدد اإلشطا
دي الحبّية للنبات الفردي وأجري تحليل المسار لتحديد التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمكونات الغلة على الغّلة الحبّية للنبات الفر 

. وتم اعتماد SPSS.12 باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي( Akintunde, 2012)وفق  تحليل المسار واعتمادا على خطوات
إلى  0.2(قيمة عالية،) 0.9إلى  0.3قيمة عالية جدًا،) 1مقياس للتأثير المباشر وغير المباشر وفق التدرج التالي: القيمة األكبر من
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 ,Lenka and Mishraفق)ذلك و مهملة و قيمة  0.1قيمة منخفضة، والقيمة األقل من  (0.19إلى  0.1)( قيمة متوسطة، 0.29

1973.) 

 النتائج:
 االرتباط بين الصفات المدروسة: -1

دراسة االرتباط بين الصفات المدروسة وجود ارتباط موجب معنوي بين كّل من عدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرة من  أظهرت نتائج
 عالقة(، وارتبط عدد اإلشطاءات الكلّية ب**0.932، **0.849على التوالي لكًل منهما)بلغت  جهة مع غلة النبات من جهة أخرى

مع عدد سالب معنوي كان االرتباط  ، بينما(**0.926)بلغت  0.01مع عدد اإلشطاءات المثمرة عند مستوى داللة ةمعنوي ةموجب
أشارت النتائج أيضًا إلى وجود ارتباط موجب معنوي بين وزن الحبوب في السنبلة من جهة  .(-*0.381) الحبوب في السنبلة بلغ

 لكّل منهما التوالي( على **0.662،**0.720) مع كّل من عدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة من جهة أخرى بلغت
 ياً الغلة الحبّية إيجابارتباط إلى  اأشار  نذيلال ,Sumit and Divya( 2014) ما توصل إليه(. تتفق النتائج السابقة مع 1جدول ال)

ايجابي معنوي مع وزن بشكل وزن الحبوب في السنبلة ارتباط حول   ,.Asimet al(2014) ومع مع عدد االشطاءات في النبات
مع كذلك تتفق في وجود ارتباط موجب معنوي بين الغلة وعدد اإلشطاءات المثمرة، و  Ghaderi et al., (2009)األلف حبة، ومع

الغلة الحبّية بعالقة موجبة مع كل من عدد اإلشطاءات المثمرة، ارتباط التي أظهرت  Leilah and Al-Khateeb, (2005)نتائج
في أن  .Moral et al( 2003و) Aslani and Meharvar( 2012كما تتفق مع )، وزن الحبوب في السنبلةو وزن األلف حبة، و 

 .وزن األلف حبة يرتبط بعالقة موجبة مع الغلة
 عالقات االرتباط بين الصفات المدروسة .1جدولال

ThGW GWS GNS FTN TTN PY  
     1 PY 

    1 0.849** TTN 
   1 0.926** 0.932** FTN 
  1 -0.247 -0.381* 0.009 GNS 
 1 0.720** -0.201 -0.253 0.146 GWS 

1 0.662** 0.226 -0.086 -0.020 0.148 ThGW 
 .% على التوالي1% و5*،** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة                    

PY                         ،الغلة الحبّية للنبات الفردي =TTN ،عدد اإلشطاءات الكلّية =FTN ،عدد اإلشطاءات المثمرة = 
GNS                         ،عدد الحبوب في السنبلة =GWS ،وزن الحبوب في السنبلة =ThGW.وزن األلف حبة = 

 
 بين عدد اإلشطاءات الكلّية والغلة:تحليل المسار  -2

التأثير الغير  بينما(، 0.095)ومنخفض الغلة الحبّية موجبًا في ن التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات الكلّية ( أ2يوضح الجدول )
( ومساويًا لقيمة عالقة االرتباط بين عدد اإلشطاءات الكلّية 0.850) بلغعالي مباشر له من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة موجب 

مباشر لعدد اإلشطاءات تأثير الغير ال، بينما كان وهو بذلك يفّسر االرتباط بين عدد االشطاءات الكلية والغلة الحبية والغلة الحبّية
-) (، ووزن األلف حبة0.081-) (، ووزن الحبوب في السنبلة0.015-) سالب من خالل كّل من عدد الحبوب في السنبلةالكلية 

يشير التأثير المباشر المنخفض مع  الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية. (0.849) (، ليصبح التأثير الكلي0.0002
هي التي تفّسر عملّيًا عالقة االرتباط بين عدد اإلشطاءات الكلّية والغّلة د اإلشطاءات المثمرة عدأن االرتباط قوي إلى أن صفة 

 الحبّية.
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 بين عدد اإلشطاءات المثمرة والغلة:تحليل المسار  -3

( ليفّسر 0.918)عالي موجبًا حيث كان الغلة الحبّية في تأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة ( لل3تشير البيانات في الجدول )
بذلك النسبة األكبر من قيمة عالقة االرتباط بين عدد اإلشطاءات المثمرة والغلة الحبية، بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة أقل 

(، وسالب من 0.088)ت قيمته بلغمنخفض أهمية حيث كان التأثير الغير مباشر له من خالل عدد اإلشطاءات الكلّية موجب 
(، 0.0007-) (، ووزن األلف حبة0.065-) وزن الحبوب في السنبلة بلغو (، 0.009-) دد الحبوب في السنبلةخالل كّل من ع

 ( الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية.0.932ليصبح التأثير الكلي)
 بين عدد الحبوب في السنبلة والغلة:تحليل المسار  -4

في (، كان التأثير المباشر 0.009) االرتباط بين عدد الحبوب في السنبلة والغلة الحبّية بلغ التأثير الكلي الذي يمّثل قيمة عالقة
سالب و  (0.036-) (، بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة سالبة من خالل عدد اإلشطاءات الكلّية0.038) الغلة الحبّية موجبًا بلغ

وزن الحبوب في السنبلة كّل من من خالل متوسط موجب ن كا(، بينما 0.227-) من خالل عدد اإلشطاءات المثمرةمتوسط 
 .(4)الجدول  (0.002) (، ووزن األلف حبة0.232)
 بين وزن الحبوب في السنبلة والغلة:تحليل المسار  -5

 ( وهو بذلك أكبر من قيمة عالقة0.322) بلغعالي كان التأثير المباشر بين وزن الحبوب في السنبلة على الغلة الحبّية موجبًا 
-) االرتباط بين وزن الحبوب في السنبلة والغلة الحبّية، بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة سالبة من خالل عدد اإلشطاءات الكلّية

(، بينما موجب من خالل صفتي وزن الحبوب 0.185-)بلغت قيمتها من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة( وسالبة متوسطة 0.024
( الذي يمّثل 0.146ليصبح التأثير الكلي) ،التوالي( لكّل منهما على 0.005، 0.027)ت قيمتهابلغ في السنبلة ووزن األلف حبة

 .(5)الجدول  قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية
 بين وزن األلف حبة والغلة:تحليل المسار  -6

(، بينما كانت التأثيرات 0.008) الحبّية موجباً بين وزن األلف حبة على الغلة ( 6كما هو موضح في الجدول )كان التأثير المباشر 
موجب من خالل و لكّل منهما، التوالي على  (0.079-، 0.002-) الغير مباشرة سالبة من خالل عدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرة

التأثير (، ليصبح 0.213) وزن الحبوب في السنبلة ةمن خالل صفوموجب متوسط ، (0.008) عدد الحبوب في السنبلةة صف
 ( الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية.0.148الكلي)

 المناقشة:
في أن عدد الحبوب في السنبلة له تأثير مباشر  اوجد نذيلالVahid and Shahryari ( 2011) تتفق النتائج مع ما توصل إليه

الغلة الحبية للنبات من خالل في  السنبلة تأثير غير مباشرالغلة الحبّية للنبات وكذلك وزن األلف حبة، وكان لوزن الحبوب في 
مع نتائج تتفق من خالل وزن األلف حبة، و  عدد الحبوب في السنبلة، وأيضا كان لوزن الحبوب في السنبلة تأثير موجب على الغلة

مباشر الثير غير حول أن التأ ,Nazan( 2008و)  ,.Mollasadeghi et al(2011و) ,.Suleiman et al( 2014)كّل من 
لوزن األلف حبة تأثير غير مباشر موجب على أن الغلة الحبية من خالل صفات أخرى كان موجب و في لعدد الحبوب في السنبلة 

في  Aycicek and Yildirim( 2006و) ,.Asim et al( 2014) كما تتفق مع ،الغلة الحبية من خالل عدد الحبوب بالسنبلة
الحبوب في السنبلة كمعيار مباشر للغلة وأن وزن الحبوب في السنبلة له تأثير مباشر على الغلة الحبية عدد  يمكن استخدامه أن

)ابتسام  ولوزن األلف حبة تأثير موجب غير مباشر على الغلة من خالل كل من عدد ووزن الحبوب في السنبلة، وتتفق مع نتائج
 عددل المباشر التأثيرأن حول ( 2006،و)أيوب ،(2005 ،وآخرون و)الحمداني ،(2009 وأرشد، )أحمد، ومع (2012وآخرون، 

 عدد طريق عن منخفضة سالبة فكانت مباشرةال غير التأثيرات أما الحبوب غلةفي موجًبا  عالًيا المثمرة بالنبات كان اإلشطاءات
 غلة النبات منخفضة بينمافي بالسنبلة  الحبوب لعدد المباشر التأثير وكان حبة. ئةامال وزن طريق وسالبة عن بالسنبلة الحبوب
ًا مباشر  تأثيراً  حبة المائة وزن لصفة وكان حبة، مائةال وزنو المثمرة  اإلشطاءات عدد طريق عن منخفضة مباشرة لغيرا تأثيراتها

 . بالسنبلة الحبوب عدد طريق عنًا منخفضًا مباشر  غيرًا غلة الحبوب وتأثير  فيًا موجب
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 الغلةلعدد اإلشطاءات الكلية في التأثير المباشر وغير المباشر  .2 جدولال
 التأثيردرجة  طبيعة التأثير

 0.095 التأثير المباشر

 0.850 التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة
 0.014- التأثير الغير مباشر من خالل عدد الحبوب في السنبلة

 0.081- وزن الحبوب في السنبلةالتأثير الغير مباشر من خالل 
 0.0002- التأثير الغير مباشر من خالل وزن األلف حبة

 0.849 التأثير الكلي
 

 الغلةلعدد اإلشطاءات المثمرة في التأثير المباشر وغير المباشر  .3 جدولال 

 التأثيردرجة  طبيعة التأثير
 0.918 التأثير المباشر

 0.088 عدد اإلشطاءات الكليةالتأثير الغير مباشر من خالل 
 0.009- التأثير الغير مباشر من خالل عدد الحبوب في السنبلة
 0.065- التأثير الغير مباشر من خالل وزن الحبوب في السنبلة

 0.0007- التأثير الغير مباشر من خالل وزن األلف حبة
 0.932 التأثير الكلي

 
 الغلةلعدد الحبوب بالسنبلة في التأثير المباشر وغير المباشر  . 4جدولال

 التأثيردرجة  طبيعة التأثير
 0.038 التأثير المباشر

 0.036- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات الكلية
 0.227- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة
 0.232 التأثير الغير مباشر من خالل وزن الحبوب في السنبلة

 0.002 التأثير الغير مباشر من خالل وزن األلف حبة

 0.009 التأثير الكلي
 

 الغلةلوزن الحبوب بالسنبلة )غ( في التأثير المباشر وغير المباشر  . 5جدولال

 التأثيردرجة  طبيعة التأثير
 0.322 التأثير المباشر

 0.024- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات الكلية
 0.185- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة
 0.027 التأثير الغير مباشر من خالل عدد الحبوب في السنبلة

 0.005 التأثير الغير مباشر من خالل وزن األلف حبة
 0.146 التأثير الكلي
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 الغلةلوزن األلف حبة )غ(  في التأثير المباشر وغير المباشر  .6 جدولال

 التأثيردرجة  طبيعة التأثير
 0.008 التأثير المباشر

 0.002- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات الكلية
 0.079- التأثير الغير مباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة
 0.008 التأثير الغير مباشر من خالل عدد الحبوب في السنبلة

 0.213 الحبوب في السنبلةالتأثير الغير مباشر من خالل وزن 
 0.148 التأثير الكلي

 

 :الخالصة
( على التوالي، **0.932، **0.849) عدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرة( مع كّل من P≤0.01ارتبطت الغلة الحبّية معنويًا ) .1

كان (، بينما **0.926) 0.01 مع عدد اإلشطاءات المثمرة عند مستوى داللة اً وارتبط عدد اإلشطاءات الكلّية موجب معنوي
بين ( P≤0.01ًا )معنويًا و رتباط موجبوكان اال(، -*0.381) مع عدد الحبوب في السنبلة (P≤0.05ًا )معنويًا و سالباالرتباط 

 .على التوالي (**0.662، **0.720) كّل من عدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة بلغتومع وزن الحبوب في السنبلة 

، يليها وزن الحبوب في السنبلة ثم وزن الكلّيةالمتمثلة بكل من عدد االشطاءات المثمرة ثم عدد االشطاءات  تعد مكونات الغلة .2
 األلف حبة من أكثر الصفات تأثيرًا في الغلة الحبّية للقمح إيجابًا.

( 0.850)ًا وعاليًا المثمرة موجبمباشر لعدد اإلشطاءات الكلّية على الغلة الحبّية من خالل عدد اإلشطاءات الغير كان التأثير  .3
ليفّسر بذلك النسبة ، (0.918)عالياً موجبًا الذي كان الغلة الحبّية في التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة ويتقارب جدًا مع 

 .األكبر من قيمة عالقة االرتباط بين عدد اإلشطاءات المثمرة والغلة الحبية

( وهو بذلك أكبر من قيمة عالقة االرتباط بين وزن 0.322الغلة الحبّية موجبًا )في السنبلة بوزن الحبوب لان التأثير المباشر ك .4
-) من خالل عدد اإلشطاءات المثمرةسالبة متوسطة الحبوب في السنبلة والغلة الحبّية، بينما كانت التأثيرات الغير مباشرة 

 وزن الحبوب في السنبلة ةمن خالل صفموجب متوسط الحبّية الغلة في وزن األلف حبة لمباشر الغير كان التأثير و  (،0.185
(0.213). 

 المقترحات:
  التركيز في برامج التربية والتحسين الوراثي على صفتي عدد االشطاءات المثمرة ووزن الحبوب في السنبلة كدليل انتخاب للغلة

 الحبية للقمح الرتباطهما المعنوي وتأثيرهما المباشر والعالي على الغلة.
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Abstract: 

The study was conducted at Izraa Research Station, General Commission for Scientific Agricultural 

Research (GCSAR), Syria, during 2012/2013 season. Eight genotypes (3genotypes belongs to the 

species Triticum. carthlicum, 2 genotypes belongs to the species Triticum. polonicum , 3genotypes 

belongs to the species Triticum. dicoccum, and tow local checks sham3 and sham5, which were 

planted in Randomized Complete Block Design RCBD with three replications. Correlations and 

path coefficient analysis between yield components (number of total and fertile tillers, number and 

weight of grains per spike, thousand grain weight, individual plant yield) were studied. Results 

showed that grain yield had a positive significant correlation with both of number of total and fertile 

tillers (0.849**,0.932**) respectively, but number of total tillers had a positive significant 

correlation with number of fertile tillers (0.926**), while negative significant correlation was 

noticed with the number of grains per spike. The correlation was positive and significant between 

weight of grains per spike and with both of number of grains per spike and thousand grain weight. 

The results of path coefficient analysis showed that the indirect effect of number of total tillers on 

grain yield through the fertile tillers was positive and high (0.850), and was very close to the direct 

effect of the number of fertile tillers on grain yield (0.918), and the direct effect of grain weight per 

spike on grain yield was positive (0.322), and it's indirect effect was negative and medium through 

the number of fertile tillers, and the indirect effect of thousand grain weight on grain yield was 

positive and medium through the weight of grain per spike (0.213). This study recommends to pay 

attention to the number of fertile tillers and grain weight per spike as a selection index of grain yield 

in the breeding programs, because of their high correlations an direct effect on yield.  

Key Words: Wheat, Yield components, Correlation coefficient, Path coefficient analysis. 
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