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 (.Zea mays L) معامل المسار واالرتباط لبعض الصفات الشكيلة ومكونات الغلة الحبية في الذرة الصفراء

 (1)وثامر الحنيش (1)سمير األحمدو ( 1)علي ونوسو ( 1)غسان اللحامو ( 1)وسعود شهاب( 1)رزان النجار*

  ة.الزراعية، دمشق، سوري(. إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة العامة للبحوث العلمية 1)
 .(razanhamoda2009@gmail.com)*للمراسلة: د. رزان النجار. البريد اإللكتروني: 

 18/09/2015تاريخ القبول:    26/08/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
، خالل موسمي /سوريةدمشق فيللهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  ةالتابعمحطة واحد أيار للذرة في خرابو نفذت الدراسة في 

عدد  :الشكلّية ومكونات الغلة في الذرة الصفراء لبعض الصفاتالمسار ، بهدف دراسة معاملي االرتباط ، و 2012و 2011
 للنبات الفردي )غ(، والغلة الحبية حبة 100)سم(، وعدد الحبوب في الصف، ووزن  الصفوف بالعرنوس، وطول وقطر العرنوس

ضمن إطار  المحسنة ،(SH) من عشيرة الذرة الصفراء )سم(. استخدمت في هذه الدراسة عائالت بات والعرنوس، وارتفاع الن)غ(
أظهرت نتائج دراسة االرتباط، وجود  .بثالثة مكررات في تجربة بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية، ،ةالبرنامج الوطني في سوري

وارتفاع  وطول (**r=0.879) الغلة الحبية للنبات الفردي، وكل من ارتفاع النبات يجابي، عالي المعنوية، بين صفةإعالقة ارتباط 
حبة  100ووزن ، (**r=0.863)وعدد الحبوب بالصف ( على التوالي، **r=0.873،**0.818،**0.587)وقطر العرنوس 
(r=0.700**) ،وعدد الصفوف بالعرنوس(r=0.798**)في تحسين غلة الذرة من  . مما يعني إمكانية االنتخاب لهذه الصفات

في الصف، وارتفاع العرنوس هي  الحبوب. ومن خالل دراسة تحليل المسار لوحظ أن كل من صفة قطر العرنوس، وعدد الحبوب
(، وبالتالي يمكن اعتمادها 92.2%للنبات الفردي حيث بلغت مساهمتها ) الغلة الحبية من أكثر الصفات مساهمًة في زيادة

 الحبية لمحصول الذرة الصفراء. ذات أهمية كبيرة في تحسين الغلة كمعايير انتخابية،

 الذرة الصفراء.لغلة الحبية، امعامل االرتباط، معامل المسار، مكونات  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
( في سوريا، المركز الثالث من حيث األهمية بين محاصيل الحبوببعد القمح .Zea mays L)يشغل محصول الذرة الصفراء      

 من الحبوبأطنان، وصلت الغلة 109ألف هكتار بلغت إنتاجيتها بحوالي 30والشعير، وُقدرت المساحة المزروعة في القطر قرابة 
 هي األهـم مـن وجهـة نظـر علــوم المحاصيـل الغلة الحبية (.  وتعد2013كغ/هكتار)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  3500إلى 

(Zdunicet al., 2008باعتبارها صفة كمية ،)  معقدةComplex quantitative trait عدد كبير من  يتحكم في توريثها
وال يمكن تحسينها بشكل مباشر، السيما عند  ،(1991)حسن،  Minor genesوالثانوية  Major genesالمورثات الرئيسة 

 Yieldلذلك أكد العلماء على ضرورة دراسة مكونات الغلة الصفراء. ل مع محصول خلطي التلقيح مثل الذرة التعام
Components، يمكن أن يحقق زيادة في الغلة الحبية، واختيار الطريقة وطبيعة الفعل الوراثي الذي  آلية توريثها، من خالل تحديد

( مما يتيح لنا إمكانية التخطيط السليم لبرامج تربية وتحسين هذا Mohammadietal., 2002غيـر المباشـرة والمناسبـة لالنتخـاب )
 .(Melchingeret al., 1986)المحصول 

بين الصفات، ال يعد الطريقة المثالية التي تساعد على االنتخاب. نظرًا ألن  Simple correlationإن استخدام االرتباط البسيط 
 Wright(1921(. لذلك اقترح )Dewey and lu, 1959يكون له تأثير سلبي في صفات أخرى ) االرتباط العالي بين الصفات قد
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تحديد الحد األدنى من الصفات التي يمكن أن ُتستخدم كخطوة متقدمة تمكننا من   Path Coefficientتقدير معامل المرور 
المباشر، وغير المباشر لتلك الصفات في الغلة كما تبين مدى التأثير ( Najeebet al., 2009كمعيار انتخابي لصفة الغلة )

 (. De Carvalhoet al., 2001نسبة مساهمة كل صفة من الصفات المدروسة في الغلة )باإلضافة إلى 
لذرة الصفراء، وكل من صفة ل( إلى قيم ارتباط موجبة، وعالية المعنوية، بين صفة الغلة الحبية Mahmoodet al, 2004توصل )

، وتبين لدى دراسة معامل المرور أن صفة طول العرنوس، (**r=0.81)وعدد الحبوب في الصف (**r=0.86) طول العرنوس 
 Sweetوعدد الحبوب في الصف من أكثر الصفات مساهمًة في الغلة من الحبوب. وفي دراسة على محصول الذرة السكرية 

corn  اتها وكل من ارتفاع النبات وعدد األيام من الزراعة حتى وجدت عالقات ارتباط موجبة عالية المعنوية بين الغلة ومكون
( Alvi et al., 2003(. بينما أشارت نتائج )Saleh et al., 2002اإلزهار المؤنث وطول العرنوس وعــدد الحبـوب فـي الصــف )

حبة وعدد الحبوب في الصف  100إلى قيم ارتباط موجبة ومعنوية بين صفة الغلة، وكل من ارتفاع النبات وارتفاع العرنوس ووزن 
وعدد الصفوف في العرنوس وقطر العرنوس وصفة طول العرنوس، وتبين أن صفة عدد الحبوب في الصف هي األكثر مساهمًة 

حبة، ثم طول العرنوس، وأخيرًا صفة عدد الصفوف في العرنوس، مما يتيح لنا إمكانية استخدام كل من  100في الغلة تالها وزن 
 حبة وعدد الحبوب في الصف كمعايير انتخابية للوصول إلى هجن عالية الغلة من الذرة الصفراء، 100وس ووزن صفة طول العرن

وساهمت صفة عدد الحبوب في الصف بشكل مباشر في غلة النبات من الحبوب، وتلتها كل من صفة ارتفاع النبات وقطر 
بينما ارتبطت صفة الغلة بقيم موجبة ومعنوية بكل  (.Rafique et al., 2004العرنوس وارتفاع العرنوس وصفة طول العرنوس )

وعدد الحبوب في  (r=0.72)وارتفاع النبات  (r=0.90)ووزن الحبوب بالعرنوس  (r=0.91)من صفة  وزن العرنوس 
، في حين ارتبطت هذه (r=0.34)حبة  100ووزن  (r=0.65)وطول العرنوس  (r=0.96)وقطر العرنوس   (r=0.71)الصف

وعدد األيام من الزراعة حتى  (r=-0.47) الصفة بقيم سالبة، ومعنوية بكل من صفة عدد األيام من الزراعة حتى اإلزهار المؤنث
أن صفة الغلة، ارتبطت بقيم موجبة،  Al Ahmad, (2004)(. كما وجد Sujiprihati et al., 2003) (r=-0.33)النضج 

حبة وعدد الصفوف  100رنوس وعدد الحبوب في الصف وارتفاع العرنوس ووزن ومعنوية بكل من صفة قطر العرنوس وطول الع
أن صفة  النورات المؤنثة، وأشارت دراسة معامل المرور في العرنوس وارتفاع النبات وصفة عدد األيام من الزراعة حتى ظهور

 لة الحبية.الصفات مساهمًة في الغ كثرقطر العرنوس، طول العرنوس وصفة عدد الحبوب في الصف من أ
 في الذرة الصفراء.والصفات الشكلية المدروسة الحبية،دراسة العالقات االرتباطية بين مكونات الغلة  -1 تهدف هذه الدراسة إلى:

 لتحديد أكثر الصفات مساهمًة في الغلة الحبية. تحليل معامل المسار للصفات المدروسة -2

 :هقائوطر البحث مواد 
، وتضمنت المادة الوراثية اثنتين وثالثين عائلة من 2012و 2011 نفذت هذه الدراسة في العروة التكثيفية، خالل موسمي  

وربية المعروفة بجودة صفاتها االنتاجية، وقد تم تحسينها عبر استخدام عدة دورات انتخاب أخوي الذرة الصفراء من المدخالت األ
خط   2(، بواقع 2م 4.2بثالثة مكررات. في قطع تجريبية بمساحة ) طاعات الكاملة العشوائية،الق بتصميم التجربة زرعتكامل. 

وفق تعليمات وزارة الزراعة واإلصالح سم بين النبات واآلخر، ونفذت تعليمات الخدمة الزراعية  25لكل عائلة، مع  ترك مسافة 
أّيار( التابعة إلدارة بحوث المحاصيل في الهيئة العامة  1طة في قسم بحوث الذرة )محالزراعي لزراعة محصول الذرة الصفراء، 

تتميز بتربة م عن سطح البحر، والتي  620كم شرقي مدينة دمشق، بارتفاع  17سورية. على بعد /للبحوث العلمّية الزراعّية، دمشق
( المعطيات 2كما يوّضح الجدول ) ( الخصائص الكيميائّية والميكانيكّية للتربة،1، حيث يوّضح الجدول )طينية خفيفة القوام

 المناخّية لموقع الزراعة خالل موسم التقييم.
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 للتربة. والميكانيكي الكيميائي التحليل .1 الجدول
 

 التحليل الميكانيكي% التحليل الكيميائي

EC 

dS.m
-1 

PH 

 

 

) 
 

المادة 

 العضوية%

كربونات 

 الكالسيوم%

N 

 الكلي%

K المتاح 

mg.kg
-1 

P المتاح 

mg.kg
-1 

 طين سلت رمل

2.04 8.09 1.22 66.5 0.102 165.5 145.9 28 24 48 

 

 .2012. المعطيات المناخية خالل موسم تقييم المدخالت 2الجدول 

خالل الريات  ( مالئمة الظروف الجوية لزراعة محصول الذرة الصفراء، مع اإلشارة الى تقليل الفترة مابين2يتبين من الجدول )
الذي تزامن مع كل من اإلزهار المذكر والمؤنث للعائالت المحسنة للحفاظ على التلقيح حسب البرنامج  /أغسطسشهر آب

 المخصص لذلك.
)سم(، وارتفاع  أخذت القراءات الحقلية، على خمسة نباتات محاطة من كل قطعة تجريبّية، للصفات المدروسة: ارتفاع النبات

العرنوس )سم(، وعدد الصفوف بالعرنوس )صف(، وقطر العرنوس )سم(، وطول العرنوس )سم(، وعدد الحبوب بالصف )حبة(، 
 للنبات الفردي )غ(. والغلة الحبية حبة )غ(، 100ووزن 
بمجملهـا باستخدام برنامج بين الصفات المدروسة  معامل االرتباط حسبثم  ،Excelتم تبويب البيانات باستخدام برنامج     

SPSS v.12 ،( وفق معادلةSnedecor and Cochran, 1981:) 

𝒓 = 𝝈𝒑𝒊𝒑𝒋
𝟐 /√𝝈𝒑𝒊

𝟐 × 𝝈𝒑𝒋
𝟐  

𝒓𝒑𝒉 :.معامل االرتباط 

𝝈𝒑𝒊𝒑𝒋
 .jوالصفة  i: التباين المشترك بين الصفة𝟐

𝝈𝒑𝒊
𝟐  𝒂𝒏𝒅 𝝈𝒑𝒋

 .jوالصفة  i: التباين لكلٍّ من الصفة 𝟐
للوقوف على األهمية النسبية لكّل صفة من خالل تقدير نسبة مساهمتها في إنتاجية المحصول وذلك  تحليل معامل المساروأجري 

 :(Dewey and Lu, 1959)وفق معادلة 

 الشهر
متوسط درجة 

 ◦(الحرارة )م

 الرطوبة النسبية

 الصغرى )%(

الرطوبة النسبية 

 المتوسطة )%(

 سرعة الرياح

 ثا( /)م

 1.1 51.6 27.6 24.8 /يونيوحزيران

 0.9 48.5 20.5 27.9 /يوليوتموز

 1.0 54.1 22.2 27.1 /أغسطسآب

 0.8 56.9 26.5 24.3 /سبتمبرأيلول

 0.6 62.7 31.7 18.3 /أكتوبرتشرين أول
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𝟏 = 𝑷𝒚𝟎
𝟐 + 𝑷𝒚𝟏

𝟐 + 𝑷𝒚𝟑
𝟐 + (𝟐𝑷𝒚𝟏𝒓𝟏𝟐

𝑷𝒚𝟐
) + (𝟐𝑷𝒚𝟏𝒓𝟏𝟑

𝑷𝒚𝟑
) + (𝟐𝑷𝒚𝟐𝒓𝟐𝟑

𝑷𝒚𝟑
) 

P : يقيس التأثير المباشر.معامل المرور الذي 
y :.الغّلة الحّبّية 
r :االرتباط. معامل 

 وفق المعادلة: Relative Importance كما تّم تحديد األهمية النسبية

𝑹𝑰 = |𝑪𝑫𝒊|/ ∑ |𝑪𝑫𝒊| × 𝟏𝟎𝟎
𝒊

 

𝑪𝑫𝒊معامل التحديد للصفة : i. 
𝑹𝑰.األهمّية النسبّية لمساهمة الصفة في اإلنتاجّية : 

 تي:على النحو اآل  Lenka Mishra, (1973)صنفت التأثيرات المباشرة وغير المباشرة حسب 
 مستوى التأثير التأثيرات المباشرة وغير المباشرة

 مهمل 0-0.09
 منخفض 0.10-0.19
 معتدل 0.20-0.29

 مرتفع 0.30-1
 مرتفع جداً  1أكبر من 

 
 النتائج والمناقشة

 االرتباط:أواًل: دراسة معامل 
وبالتالي يؤدي حدوث  إن مدلول االرتباط كأحد المؤشرات اإلحصائية يعني مدى التالزم بين صفتين أو ظاهرتين بصورة كمية،   

 زيادًة أو نقصانًا. تغير في إحدى الصفتين، إلى تغير في الصفة األخرى،
 الغلة الحبية للنبات الفردي )غ(: -
ارتباط موجب، ومعنوي،  وجود( إلى 3 لنبات الفردي )الجدولل نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة، وصفة الغلة الحبية تظهر

وهذا اتفق  ،(**r=0.818) وارتفاع العرنوس (**r=0.879) بين صفة الغلة الحبية للنبات الفردي، وكل من صفة ارتفاع النبات
( وقطر العرنوس **r=0.798(، وصفة عدد الصفوف بالعرنوس )Saryet al., 1990 ; Jalal et al., 2006مع )

(r=0.873**( وطول العرنوس )r=0.587**( وعدد الحبوب بالصـف )r=0.863** ووزن )100 ( حبـةr=0.70** يتفـــق ،)
 Sadeket al., 2006; Soengaset al., 2006; Aydin et al., 2007;AbouDeif, 2007;  Abd El) ذلك مـع نتائـــج

Maulaand sabiel; 2007) .وهذا يشير إلى إمكانية تحسين صفة الغلة الحبية باالنتخاب لهذه الصفات . 
 ارتفاع النبات )سم(: -
صفة ارتفاع النبات إلى قيم ارتباط موجبة، ومعنوية، بين هذه الصفة، وكل بالنسبة ل( 3االرتباط في الجدول )دراسة  نتيجة تشير

( وطول **r=0.841( وقطر العرنوس )**r=0.788وعدد الصفوف بالعرنوس ) (**r=0.909العرنوس )من صفة ارتفاع 
وهذا يتوافق مع العديد من  ،(**r=0.653حبة ) 100( ووزن **r=0.863( وعدد الحبوب بالصف )**r=0.530العرنوس )

 ,.Siriani et al., 2003;  El Tahir  et al., 2003;  Saleem et al.,2007;  Andrade et alالدراسات في الذرة  )
2008.) 
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 ارتفاع العرنوس )سم(: -
مع عدد الصفوف بالعرنوس  ارتفاع العرنوس والصفات المدروسة، إلى قيم ارتباط موجبة، ومعنوية، يبين االرتباط بين    

(r=0.643**) ( وقطر العرنوسr=0.787**( وطول العرنوس )r=0.586** وعدد الحبوب )( بالصفr=0.712** ووزن )
مما يبين أهمية تلك الصفات في زيادة الغلة الحبية للنبات الفردي وهذا ينسجم مع ما أشار إليه ، (**r=0.505**حبة ) 100

التي تملك تفّسر النتائج بأن نباتات الذرة الصفراء (، Rafiqueet al., 2004; Okporie and Oselebe, 2007الباحثين )
مجموعًا خضريًا كبيرًا يتميز بمساحة ورقية كبيرة قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي لفترة  عرنوس كبير تحملارتفاع نبات و 

أطول وبكفاءة أعلى مما يتيح توفير كمية أكبر من نواتج التمثيل الضوئي ليصار إلى تراكمها في صفات مكونات الغلة وبالتالي 
 تزداد اإلنتاجية في وحدة المساحة.

 :بالعرنوسعدد الصفوف  -
( إلى قيم ارتباط موجبة، ومعنوية، بين 3 )الجدول نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة، وصفة عدد الصفوف بالعرنوس تشير

حبة  100 ( ووزن**r=0.821( وعدد الحبوب بالصف )**r=0.685صفة عدد الصفوف بالعرنوس، وكل من قطر العرنوس )
(r=0.647** وهذا يتوافق مع )باحثـين ) توصل إليه عدةAminet al., 2003; EL- Beially, 2003; Mohammadi et 

al., 2003.) 
 :)سم(قطر العرنوس  -

نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة، وصفة قطر العرنوس إلى قيم ارتباط موجبة ومعنوية بين صفة قطر العرنوس، وكل  تبين
 ,.Parvaezet al) (=0r**748.حبة ) 100( ووزن **r=0.639) ( وعدد الحبوب بالصف**r=0.626من طول العرنوس )

 (.3الجدول ، )(2006
 طول العرنوس )سم(: -
( إلى قيم ارتباط موجبة ومعنوية، بين صفة طول العرنوس، وعدد الحبوب 3 نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة، )الجدول تظهر

 ,.Yasien, 2000; EL- Beially, 2003; Mohammadiet al., 2003; Sadeket al)، (**r=0.490بالصف )
2006.) 
 عدد الحبوب في الصف: -
( إلى قيم ارتباط موجبة ومعنوية، بين صفة عدد الحبوب بالصف، وصفة 3 نتائج االرتباط بين الصفات المدروسة، )الجدول تشير
 (. Sary et al., 1990 and  Jalal et al., 2006) (*r=0.490) حبة 100وزن 
االنتخاب للغلة العالية، من خالل االنتخاب لصفة أو  بإمكانّيةمربي النبات  تزّودمثل هذه االرتباطات مما سبق، نستنتج أن     

 صفة.مع تلك ال وذلك الرتباطها عالي المعنوية، أكثر من الصفات المكونة لها، حيث ينعكس تحسينها إيجابًا على الغلة الحبية
 معامل االرتباط بين الصفات المدروسة.( 3الجدول )

 الصفات
 ارتفاع النبات

 )سم(

ارتفاع 

 العرنوس

 )سم(

عدد 

 الصفوف

قطر 

 العرنوس

 )سم(

 طول العرنوس

 )سم(

عدد الحبوب 

 الصف في

 حبة 100وزن

 )غ(

 ارتفاع العرنوس

 )سم(
0.909**       

 **0.788 عدد الصفوف
0.643

** 
     

 **0.841 )سم( العرنوسقطر 
0.787

** 

0.685

** 
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 طول العرنوس

 )سم(
0.530** 

0.586

** 
0.222 

0.626*

* 
   

 **0.803 عدد الحبوب بالصف
0.712

** 

0.821

** 

0.639*

* 

0.490*

* 
  

 **0.653  )غ( حبة 100وزن 
0.505

** 

0.647

** 

0.748*

* 
0.253 0.490**  

 للنبات الحبية الغلة

 )غ( الفردي
0.879** 

0.818

** 

0.798

** 

0.873*

* 

0.587*

* 
0.863** 0.700** 

 %.1 معنوي عند مستوى داللة** 

 ثانيًا: تحليل معامل المسار:
في صفة الغلة الحبية للنبات الفردي بلغت  العرنوس ( إلى أن التأثيرات المباشرة لصفة ارتفاع4النتائج في الجدول ) تبين   

صفة عدد الحبوب بالصف ومن خالل  (395 .0)قطر العرنوسفي حين بلغ تأثيرها غير المباشر من خالل صفة ، (0.074)
في  التأثير المباشر للصفةقطر العرنوس بلغ وبالنسبة لصفة  (.0.818ثيرات الكلية )أوبالتالي بلغت الت (0.349)أثرت بنسبة 

من خالل  (0.313)من خالل صفة ارتفاع العرنوس بنسبة  (0.058)وكان تأثيرها غير المباشر  0.502)) صفة الغلة الحبية
 للنبات الحبية الغلة وأثرت صفة عدد الحبوب في الصف في (.0.873صفة عدد الحبوب بالصف. وبلغت التأثيرات الكلية )

قطر من خالل صفة  (0.321)و (0.052)عرنوس وكان تأثيرها غير المباشر من خالل صفة ارتفاع ال (0.490) بنسبة الفردي
 .(0.863العرنوس بنسبة كلية مقدارها )

مما سبق، يتبين لنا أهمية االعتماد على الصفات السابقة خالل عمليات االنتخاب والتربية، ألنها امتلكت أعلى تأثيرات غير 
ت في زيادة تركيز االليالت المرغوبة لتحسين هذه مباشرة، تميزت بها بالمقارنة مع الصفات األخرى، وهذا يساعد مربي النبا

الصفات، مما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على الغلة الحبية، انسجمت هذه النتائج مع ما توصلت إليه العديد مــن الدراســات علــى 
 (. Rafique et al ., 2004; Najeeb et al., 2009نفــس المحصــول )
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 الغلة صفة في الصف في الحبوب وعدد العرنوس قطر و العرنوس ارتفاع صفة من لكل المباشر وغير المباشر التأثير (4) الجدول
 الفردي. للنبات الحبية

 مستوى التأثير التأثير مصدر التباين

  العرنوس ارتفاع

 0.074 التأثير المباشر

 
 مهمل

 0.395 العرنوسمن خالل صفة قطر غير المباشر التأثير 

 
 مرتفع

 0.349 الصففي من خالل صفة عدد الحبوب غير المباشر التأثير 

 
 مرتفع

 0.818 التأثير الكلي

 
 مرتفع

  قطر العرنوس

 0.502 التأثير المباشر

 
 مرتفع

 0.058 من خالل صفة ارتفاع العرنوسغير المباشر التأثير 

 
 مهمل

 0.313 لصففي امن خالل صفة عدد الحبوب غير المباشر التأثير 

 
 مرتفع

 0.873 التأثير الكلي

 
 مرتفع

  لصففي اعدد الحبوب 

 0.490 التأثير المباشر

 
 مرتفع

 0.052 من خالل صفة ارتفاع العرنوسغير المباشر التأثير 

 
 مهمل

 0.321 من خالل صفة قطر العرنوسغير المباشر التأثير 

 
 مرتفع

 0.863 التأثير الكلي

 
 مرتفع

( أّن المساهمة المئوية للتأثير غير المباشر لصفة قطر العرنوس من خالل عدد الحبوب في 5تظهر النتائج في الجدول )    
%( ثّم التأثير المباشر 25.2في األهّمّية التأثير المباشر لصفة قطر العرنوس )تاله  %(31.43الصف احتل المرتبة األولى )

لصفة ارتفاع العرنوس مع كل من  %  بينما بلغت نسبة المساهمة%( 24.01الصف الذي كانت نسبته ) لصفة عدد الحبوب في
واحتّلت مساهمة التأثير المباشر لصفة ارتفاع العرنوس ، %(5.85،5.17) قطر العرنوس وعدد الحبوب بالصف على التوالي

مجموع المساهمات المباشرة وغير المباشرة لهذه الصفات في تباين %(. وبّينت النتائج أّن 0.55المرتبة األخيرة من حيث األهّمّية )
يستخدم تحليل معامل المسار بشكٍل واسٍع في تربية المحاصيل لتحديد طبيعة العالقة بين الغّلة %(. وبالتالي 92.20الغّلة قد بلغ )

، ويقلص معامل باشٌر في الغّلة الستخدامه كدليٍل انتخابيٍّ الحّبّية ومكوناتها، وكذلك لتحديد أيٍّ من هذه المكّونات له تأثيٌر معنويٌّ وم
 ,.Puriet al., 1982; Kang et al)المسار من عدد الصفات التي يمكن االنتخاب لها بهدف زيادة فاعلية برنامج التربية 

حبوب بالصف، هي ( إلى أن كل من صفة ارتفاع وقطر العرنوس، وعدد ال4أشارت نتائج تحليل المسار )الجدول وقد ،(1983
أكثر الصفات مساهمة في تباين الغلة الحبيةللنبات الفردي. وبالتالي يمكن اعتبارها كمعايير انتخاب بهدف تحسين غلة محصول 

 ,Nagabhushan, 2008; Mahesh) توافقت هذه النتيجة مع النتائج التي توّصل إليها كلٌّ من الذرة الصفراء من الحبوب.
2010.) 
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 في الصف في الحبوب وعدد العرنوس وقطر العرنوس ارتفاع صفة من لكل المباشر وغير المباشر للتأثير المساهمة نسبة (5) الجدول
 الحبية. الغلة صفة

 %نسبة المساهمة  مصدر التباين

 0.55 ارتفاع العرنوس

 25.2 قطر العرنوس

 24.01 عدد الحبوب في الصف

 5.85 قطر العرنوس  xارتفاع العرنوس

 5.17 عدد الحبوب في الصف xارتفاع العرنوس 

 31.43 عدد الحبوب في الصف xقطر العرنوس 

 92.21 المجموع

 7.79 التأثيرات المتبقية

 

 الخالصة:
 ارتفاع النبات وطول وارتفاع وقطر العرنوس  ارتبطت صفة الغلة الحبية للنبات الفردي، إيجابيًا وبداللة إحصائية معنوية مع كل من

 حبة وعدد الصفوف بالعرنوس. 100وعدد الحبوب في الصف ووزن 
 تحليل معامل المسار إلى مساهمة كل من صفة قطر وعدد الحبوب في الصف، وارتفاع العرنوس، في الغلة الحبية  أشارت نتائج

اعتماد هذه الصفات  وعلى ذلك يمكن92.2%  للنبات الفردي، حيث بلغت النسبة المئوية لمساهمتها المباشرة وغير المباشرة
 كمعايير انتخابية لتحسين الغلة الحبية في الذرة.
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Abstract: 

The study carried out at Corn Research Department, General Commission for Scientific 

Agricultural Research, Damascus/Syria, during seasons 2011 and 2012, in order to estimate the 

correlation, and path coefficients of some yield components and morphological traits i.e. number of 

rows per ear, ear length and ear diameter (cm), number of grains per ear, 100 grain weight (g), grain 

yield of individual plant (g), plant height, and ear height(cm). In this study SH maize families were 

used, which are improved by the National Program in Syria. The experiment was conducted using 

randomized complete block design (RCBD), with three replications. The results showed a high 

significant positive correlation between grain yield of the individual plant, and each of plant height 

(r=0.879 **) ear length, height, and diameter (r=0.587 **, 0.818 **, 0.873 **) respectively, and 

number of grain per ear (r=0.863 **) and 100 grain weight (r=0.700 **), and number of rows per 

ear (r=0.798 **). According to that, those traits are considered selection criteria to improve grain 

yield in maize. The study of path analysis revealed that each of ear diameter, number of grain per 

row, and ear height, are the most studied traits that contribute of grain yield of individual plant (% 

92.2), and thus they could be adopted as a selection criterion, in improving grain yield of maize 

crop. 

Key word: Correlation coefficient, Path coefficient, Individual plant grain yield, Maize. 
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