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 :الملخص
  2009/2010ي الزراعة نفذت الدراسة في محطة بحوث إزرع التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سورية خالل موسم

 الزراعة يخالل موسم مطرّية ( زراعة2n =4x= 28) ز وراثي من القمح الرباعياطر  15 حيث زرع 2010/2011و 
 Ttiticum.polonicum ،8طرز من النوع  Ttiticum.carthlicum،3طرز من النوع  4ضّمت  2010/2011، 2009/2010

، بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية 1دوماو  5، شام3إضافًة إلى ثالثة شواهد محلية شام Ttiticum.dicoccomطرز من النوع 
طول حامل السنبلة الرئيسية، )عدد االشطاءات المثمرة، بثالثة مكررات، درست عالقات االرتباط وتحليل المسار بين مكونات الغلة

نتائج وجود ارتباط موجب الأظهرت . الغّلة الحبّية للنبات الفردي ( مع، وزن األلف حبةالرئيسية عدد ووزن الحبوب في السنبلة
، طول حامل السنبلة الرئيسية، عدد الحبوب في السنبلة عدد اإلشطاءات المثمرةالغّلة الحبّية وكّل من )بين  P≤0.01 معنوي

لكّل منها،  (**r=0.509، **0.656،**0.366، **0.636)الرئيسية، وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية( بلغت على التوالي 
، (0.7438) موجب عاليكان التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة على الغلة الحبّية  كما أشارت نتائج تحليل المسار إلى أن

(على 0.21، 0.285، 0.2933لكّل من عدد ووزن الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة على الغلة الحبّية )ًا بينما موجبًا متوسط
لكّل منها، كما أشارت الدراسة إلى أن صفة عدد اإلشطاءات المثمرة تمّيزت بأعلى نسبة مساهمة مئوية في الغّلة وصلت التوالي 

الرئيسية حيث  السنبلةبوزن الحبوب الرئيسية من خالل  السنبلةب عدد الحبوب%، تالها مباشرًة التأثير الغير مباشر ل55.32إلى 
 وزن الحبوب في السنبلةو  عدد الحبوب في السنبلة%، ومن ثم التأثير المباشر لكّل من صفتي 13.15بلغت نسبة المساهمة 

الحبوب في ووزن عدد التركيز في برامج التربية بالصفات: عدد اإلشطاءات المثمرة و (% على التوالي. لذا يجب 8.171، 8.602)
 .كأدلة انتخابية للغلة الحبية للقمح الرتباطها المعنوي بالغلة وارتفاع نسبة مساهمتها )تأثيرها  المباشر والمشترك( في الغلة السنبلة

 ، تحليل معامل المسار.الغلة، معامل االرتباطالطرز الوراثية، القمح، مكونات الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
في العالم حيث تستخدم حبوبه في تغذية اإلنسان والقش الناتج عنه كعلف للحيوان محاصيل الحبوب  أهم محصول القمح منيعد 

(Ibrahim et al., 2014 كما ،)هكتارًا أعطت   1.374.077يحتل القمح المرتبة األولى في سورية حيث بلغت المساحة المزروعة
على اعتبار أن الغلة صفة معّقدة كان البد من البحث  (.2013، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيطن/هكتار) 2.316قدارها غلة م

( 2009(، لكن في الوقت ذاته أكد كل من )Gelalcha and Hanchinal, 2013عن أكثر الصفات ارتباطًا ومساهمة في الغلة )
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Anwar et al.,  (2005و )Bhutta et al.,  (2012و )Ali and Shakor  أن تقدير االرتباط بمفرده بين مكونات الغّلة والغّلة
تحليل المسار بين الغلة ومكوناتها ال يعد كافيًا لفهم أهمية هذه الصفات في تحديد الغّلة الحبّية النهائية، لذلك ال بد من 

(Farshadfar et al., 2012بهدف رفع كفاءة ) ( عملية االنتخاب في برامج التربية والتحسين الوراثيSokoto et al., 2012., 

Mohammadi et al., 2012., Ahmad et al., 2010 .)( 2011أكد كّل من )Darvishazadeh et al., (2010و )
Yasin and Singh شرة للصفات المرتبطة مع الغّلة أن تحليل معامل المسار يعد أداة فّعالة لقياس التأثيرات المباشرة وغير المبا

أن عدد اإلشطاءات المثمرة  ,.Majumder et al( 2008و)  ,.Abderrahmane et al(2013). أظهرت نتائج كّل من الحبية
أن وزن الحبوب بالسنبلة  ,.Polat et al( 2015وعدد الحبوب بالسنبلة ارتبطا إيجابًا مع الغّلة الحبّية للنبات، كما بّينت نتائج )

ظ ارتبط إيجابا مع الغّلة الحبّية للنبات وأن عدد الحبوب بالسنبلة يمكن استخدامه كدليل انتخاب للغلة الحبّية في برامج التربية، والح
(2013)Gelalcha and Hanchinal.,   ّمن  أن وزن األلف حبة ارتبط مع الغلة الحبية بعالقة غير معنوية، أظهرت نتائج  كل
(Yao et al., 2014(و )2013 )Zafarnaderi et al.,  أن عدد الحبوب بالسنبلة وعدد اإلشطاءات المثمرة ارتبطا إيجابًا مع

أن التأثير المباشر لكّل من عدد الحبوب بالسنبلة وعدد اإلشطاءات المثمرة  ,.Ibrahim et al( 2014الغّلة الحبّية للنبات. بّين)
أن وزن الحبوب  Aycicek and Yildirim( 2006عالي(، أشار) 0.33منخفض،  0.16على التوالي )في الغلة الحبية بلغ 

. بّينت نتائج عدة من الباحثين أن التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة في الغّلة بالسنبلة ذو تأثير موجب مباشر في الغّلة
 ;kumar et al., 2010; Gautam and Sethi., 2002ينهما )الحبّية عالي ويفّسر إلى حد بعيد قيمة عالقة االرتباط ب

KhoKhar et al., 2010 .) 
التأثيرات المباشرة  وتحليل المسار لمعرفة ، ومكوناتها للنبات الفرديالغّلة الحبّية يهدف البحث إلى دراسة عالقات االرتباط بين 

 .الغّلة في وتحديد نسبة مساهمة تأثير الصفات المدروسة الحبية للنبات الفردي،الغلة في وغير المباشرة لمكونات الغلة 

  :هوطرائقالبحث مواد 
التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في  ( في مركز بحوث إزرع2n =4x= 28) ز وراثي من القمح الرباعياطر  15 زرع

طرز من النوع   4ت ضمّ ، 2011، و2010ين موسمالخالل مطرّية  زراعةمحافظة درعا/سورية، حيث ال
Ttiticum.carthlicum ،3   طرز من النوعTtiticum.polonicum ،8  طرز من النوعTtiticum.dicoccom  إضافًة إلى

، وفق تصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثة مكررات، ضّمت كل قطعة تجريبية ستة 1ودوما 5، شام3ثالثة شواهد محلية شام
نّفذت ( سم. 3-5زرعت الحبوب على عمق) سم، 5خرسم، وبين النبات واآل 25م، المسافة بين السطور 1طول السطرسطور، 

رست عالقات االرتباط ودواإلصالح الزراعي. حصدت التجربة  عمليات الخدمة الزراعية للمحصول حسب توصيات وزارة الزراعة
أجري تحليل المسار لتحديد بينما  SPSS.12 امج التحليل اإلحصائيبرنباستخدام بين مكونات الغلة والغّلة الحبّية للنبات الفردي 

نموذج على  اً الغّلة الحبّية للنبات الفردي اعتمادولحساب مساهمة كل منها في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمكونات الغلة 
مقياس للتأثير تم اعتماد (. Singh and Chudhary, 1977وفق ) Genstat.12رياضي خاص بتحليل المسار ضمن برنامج 

 0.2،)التأثير قيمة عالية ( 0.9إلى  0.3جدًا،)التأثير قيمة عالية  1المباشر وغير المباشر وفق التدرج التالي: القيمة األكبر من 
 Lenka and) قيمة مهملة وفق 0.1، والقيمة األقل من التأثير قيمة منخفضة (0.19إلى  0.1)، التأثير ( قيمة متوسطة0.29إلى 

Mishra, 1973.) 

 النتائج والمناقشة:
 االرتباط بين الصفات المدروسة: أواًل: 

عدد الغّلة الحبّية للنبات الفردي وكّل من: بين  0.01 دراسة االرتباط وجود ارتباط موجب معنوي عند مستوى داللة أظهرت نتائج
، طول حامل السنبلة الرئيسية، عدد الحبوب في السنبلة الرئيسية، وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية(، بلغت اإلشطاءات المثمرة
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وزن األلف حبة مع معنوي كان االرتباط غير بينمالكّل منها،  (**r=0.509، **0.656،**0.366، **0.636)على التوالي 
( 2008و)  ,.Abderrahmane et al( 2013ج كل من )مع نتائ تتفق النتائج السابقة (.1جدول ال) 0.116بلغت 

Majumder(2014، و )Potal et al.,  ( 2013، ومع)Gelalcha and Hanchinal.,( ومع ،Yao et al., 2014 )
 .,.Zafarnaderi et al( 2013و)

 الغلة الحبّية ومكوناتهاعالقات االرتباط بين . 1جدولال
 الفردي )غ(الغلة الحبّية للنبات  مكونات الغلة

 **0.636 عدد اإلشطاءات المثمرة

 **0.366 طول حامل السنبلة الرئيسية )سم(

 **0.656 عدد الحبوب في السنبلة الرئيسية

 **0.509 وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية )غ(

 0.116 وزن األلف حبة )غ(

 .0.01المعنوية عند مستوى داللة   **

 :تحليل المسارثانيًا: 
 الغلة:المثمرة في عدد اإلشطاءات التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ل -1

جميعها كانت  الغير مباشر اتالتأثير  بينما(، 0.7438) بلغعالي فيالغلة الحبّية موجبًا  المثمرةالتأثير المباشر لعدد اإلشطاءات  كان
( على 0.0318، 0.0055مهملة لكن موجبة من خالل كّل من طول حامل السنبلة الرئيسية وعدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية بلغت)

( على التوالي 0.0944-، 0.0509-التوالي بينما سالبة من خالل كّل من وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية ووزن األلف حبة بلغت )
، كما أظهرت (2جدول ال) الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط مع الغلة الحبّية (0.6358) التأثير الكليبذلك  يصبحلكل منهما، و 

% وهي 55.32النتائج أن مساهمة عدد االشطاءات المثمرة كتأثير مباشر هي األعلى مقارنًة مع الصفات األخرى في الغّلة بلغ 
 (. 3جدول اللمدروسة )بذلك أعلى نسبة مساهمة مقارنًة بباقي الصفات ا

 الغلة:التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لطول حامل السنبلة الرئيسية في  -2

( الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط مع 0.3662) بلغعالي على الغلة الحبّية موجبًا  الكّلي لطول حامل السنبلة الرئيسيةكان التأثير 
ويمكن تفسير الجزء األكبر منه من التأثير الغير مباشر لطول حامل السنبلة الرئيسية من خالل عدد اإلشطاءات  الغلة الحبّية

(، وكذلك التأثيرات الغير مباشرة 0.0177( المتوسط الدرجة بينما كان التأثير المباشر مهمل بلغ )0.2310المثمرة والذي بلغ )
السنبلة الرئيسية بينما سالبة مع ووزن األلف حبة لكن جميعها مهملة بلغت موجبة من خالل كّل من عدد ووزن الحبوب ب

 .(2جدول ال)( على التوالي لكّل منها 0.0104-، 0.0419، 0.0860)
 :الرئيسية في الغلة عدد الحبوب في السنبلةالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة ل -3

(، كان التأثير المباشر على 0.6559) عدد الحبوب في السنبلة والغلة الحبّية بلغ التأثير الكلي الذي يمّثل قيمة عالقة االرتباط بين
موجب متوسطًا  الرئيسية السنبلةبوزن الحبوب وكذلك  التأثير الغير مباشر من خالل  (،0.2933) بلغمتوسط  الغلة الحبّية موجباً 

موجبًة مهملة من خالل مباشرة البينما كانت التأثيرات غير (، وبذلك يفّسر كّل منهما الجزء األكبر من قيمة االرتباط، 0.2242بلغ )
، 0.0052، 0.0807وطول حامل السنبلة الرئيسية ووزن األلف حبة بلغت على التوالي ) عدد اإلشطاءات المثمرةكّل من 
من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية في الغلة بلغت عدد الحبوب في السنبلة كما تبّين أن مساهمة ، (2جدول ال) (0.0525
 ( . 3% فقط )الجدول 8.60% بينما كتأثير مباشر بلغت 13.15
 الغلة:الرئيسية في وزن الحبوب في السنبلة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ل -4

، وكذلك التأثير غير المباشر من (0.2858) بلغمتوسطًا وزن الحبوب في السنبلة على الغلة الحبّية موجبًا لكان التأثير المباشر 
(، كما تبّين أن التأثير غير المباشر كان منخفضًا سالبًا من خالل عدد 0.2300خالل عدد الحبوب بالسنبلة موجبًا متوسطًا )

(، وبذلك يكون التأثير الكلي 0.1230منخفضًا من خالل وزن األلف حبة ) (، بينما كان موجباً -0.1325اإلشطاءات المثمرة )
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(، والذي يفّسره بشكل أكبر التأثير غير المباشر من خالل  كّل من عدد اإلشطاءات المثمرة ووزن األلف 0.5090عالي حيث بلغ )
% ومن خالل وزن األلف حبة 8.17شر بلغت في الغلة كتأثير مباالحبوب في السنبلة  ، وتبّين أن مساهمة وزن(2جدول ال)حبة 

 (.3جدول ال% )7.03بلغت 
 الغلة:في وزن األلف حبة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ل -5

بينما التأثير غير المباشر من خالل عدد (، 0.2100)متوسطًا  كان التأثير المباشر بين وزن األلف حبة على الغلة الحبّية موجباً 
( وكذلك التأثير 0.1675(، وموجبًا منخفضًا من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية )-0.3343اإلشطاءات المثمرة عاليًا وسالبًا )

(، بينما -0.0009(، بينما كان التأثير غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة سالب مهمل )0.1156الكلي موجب منخفض )
. كما تبّين أن مساهمة وزن األلف (2جدول ال) (0.0733بلغت قيمته ) الرئيسية، السنبلةبعدد الحبوب موجبًا ومهمل من خالل 

بلغت مساهمة الصفات المدروسة في الغّلة الحبّية للنبات الفردي % للتأثير المباشر، وكنتيجة نهائية 4.41حبة في الغلة بلغ 
(. تتفق النتائج أعاله 3)الجدول% 16.032ينما بلغ التأثير المتبقي )العوامل أو الصفات األخرى في الغلة( % ب83.968بالمجمل 

 Aycicek and Yildirim, 2006; Ibrahim et al., 2014; kumar et al., 2010; Gautamمع ما توصل إليه كّل من )

and Sethi., 2002; KhoKhar et al., 2010; Suleiman et al., 2014; Asim et al., 2014; Mollasadeghi et 

al, 2011.) 
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 الحبية للنبات الفردي )غ( الغلةفي للصفات المدروسة  ةوغير المباشر  ةالمباشر  اتالتأثير  .2 جدولال
 درجة التأثير قيمة التأثير مصدر التأثير

 عدد اإلشطاءات المثمرة

 عالي 0.7438 التأثير المباشر

 مهمل 0.0055 المباشر من خالل طول حامل السنبلة الرئيسيةالتأثير غير 

 مهمل 0.0318 التأثير غير المباشر من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية

 مهمل 0.0509 - التأثير غير المباشر من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية

 مهمل 0.0944 - التأثير غير المباشر من خالل وزن األلف حبة

 عالي 0.6358 التأثير الكلي

 )سم( الرئيسية طول حامل السنبلة

 مهمل 0.0177 التأثير المباشر

 متوسط 0.2310 التأثير غير المباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة

 مهمل 0.0860 التأثير غير المباشر من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية

 مهمل 0.0419 الحبوب السنبلة الرئيسيةالتأثير غير المباشر من خالل وزن 

 مهمل 0.0104 - التأثير غير المباشر من خالل وزن األلف حبة

 عالي 0.3662 التأثير الكلي

 الرئيسية عدد الحبوب في السنبلة

 متوسط 0.2933 التأثير المباشر

 مهمل 0.0807 التأثير غير المباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة

 مهمل 0.0052 غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة الرئيسيةالتأثير 

 متوسط 0.2242 التأثير غير المباشر من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية

 مهمل 0.0525 التأثير غير المباشر من خالل وزن األلف حبة

 عالي 0.6559 التأثير الكلي

 )غ( وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية

 متوسط 0.2858 المباشرالتأثير 

 منخفض 0.1325 - التأثير غير المباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة

 مهمل 0.0026 التأثير غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة الرئيسية

 متوسط 0.2300 التأثير غير المباشر من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية

 منخفض 0.1230 وزن األلف حبةالتأثير غير المباشر من خالل 

 عالي 0.5090 التأثير الكلي

 )غ( وزن األلف حبة

 متوسط 0.2100 التأثير المباشر

 عالي 0.3343 - التأثير غير المباشر من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة

 مهمل 0.0009 - التأثير غير المباشر من خالل طول حامل السنبلة الرئيسية

 مهمل 0.0733 المباشر من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسيةالتأثير غير 

 منخفض 0.1675 التأثير غير المباشر من خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية

 منخفض 0.1156 التأثير الكلي
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 الصفات المدروسة ) التأثيرات المباشرة وغير المباشرة( في صفة الغلة الحبية للنبات الفردي )غ( لمساهمة. النسبة المئوية 3 جدولال
 المساهمة% مصدر التأثير

 55.320 عدد اإلشطاءات المثمرة

  0.031 طول حامل السنبلة الرئيسية

 8.602 عدد الحبوب في السنبلة

 8.171 وزن الحبوب في السنبلة

 4.408 وزن األلف حبة

 0.818 طول حامل السنبلة الرئيسية×عدد اإلشطاءات المثمرة 

 4.735 عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية× عدد اإلشطاءات المثمرة 

 7.758 - وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية× عدد اإلشطاءات المثمرة 

 14.040 -  وزن األلف حبة× عدد اإلشطاءات المثمرة 

 0.305 الحبوب بالسنبلة الرئيسية عدد×طول حامل السنبلة الرئيسية

 0.148 وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية× طول حامل السنبلة الرئيسية 

 0.037 -  وزن األلف حبة× طول حامل السنبلة الرئيسية 

 13.151 وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية×عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية

 3.080 األلف حبةوزن × عدد الحبوب في السنبلة الرئيسية 

 7.034 وزن األلف حبة× وزن الحبوب في السنبلة الرئيسية 

 83.968 المجموع

 16.032 المتبقي

 الخالصة:
مع كّل من عدد اإلشطاءات المثمرة، طول حامل السنبلة  0.01ارتبطت الغلة الحبّية بعالقة معنوية عند مستوى داللة .1

( **r=0.509، **0.656،**0.366، **0.636) بلغت على التوالي، الرئيسيةالرئيسية، عدد ووزن الحبوب في السنبلة 
 وزن األلف حبة. بينما لم ترتبط معنويًا مع لكّل منها،

، بينما كان التأثير لكّل من عدد ووزن 0.7438 اً عاليو  اً التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة في الغلة الحبّية موجب كان .2
 (، كما0.21، 0.285، 0.293) بلغ على التوالي الغلة الحبّية موجبًا متوسطاً  الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة  في

بلة من )طول حامل السنبلة من خالل عدد اإلشطاءات المثمرة، وعدد الحبوب بالسن تقاربت التأثيرات غير المباشرة لكّل من
الغّلة  في( من خالل عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية خالل وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية، ووزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية

 ( على التوالي.0.2300، 0.2242، 0.2310) حيث بلغت ،الحبّية
 للغّلة كونها ساهمت بالمجمل بنسبة تعد مكونات الغلة المدروسة من الصفات الهامة التي يمكن االعتماد عليها عند االنتخاب .3

83.97.% 
%، تالها مباشرًة التأثير المشترك 55.32تفّردت صفة عدد اإلشطاءات المثمرة بأعلى نسبة مساهمة في الغّلة وصلت إلى  .4

، 8.60) %، ومن ثم صفتي عدد ووزن الحبوب في السنبلة13.15بين كّل من عدد ووزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية الذي بلغ 
8.17.%) 
 المقترحات:

كأدلة انتخابية للغلة الحبية للقمح  التركيز في برامج التربية على الصفات: عدد اإلشطاءات المثمرة وعدد ووزن الحبوب في السنبلة
 .)تأثيرها المباشر والمشترك( في الغلة الرتباطها المعنوي بالغلة وارتفاع نسبة مساهمتها
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Abstract: 

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

Research (GCSAR), in Syria during two growing seasons 2010 and 2011. Fifteen tetraploid wheat 

genotypes (2n= 4x=28) were planted under rainfed conditions (4 genotypes belong to species 

Ttiticum carthlicum, 3 genotypes belong to species Ttiticum polonicum, 8 genotypes belong to 

species Ttiticum dicoccum), and three local checks sham3, sham5, and Douma1, in randomized 

complete block design (RCBD), with three replications. Correlations and path coefficient analysis 

between yield components (number of fertile tillers, spike peduncle length, number and weight of 

grains per main spike, thousand grain weight) with the individual plant grain yield. Results showed 

that grain yield had a positive significant correlation (P≤0.01) with each of number of fertile tillers, 

spike peduncle length, number and weight of grains per main spike (r=0.636** ،0.366**،0.656** ،
0.509**), respectively. Results of path coefficient analysis showed that the direct effect of number 

of fertile tillers on grain yield was high and positive (0.743), while the direct effect was medium 

and positive for each of number and weight of grains  in main spike and also  thousand grain weight 

on grain yield (0.239, 0.285, 0.21), respectively. Results also showed that number of fertile tillers 

had  the highest contribution %  in yield (55.32%), followed by the indirect effect of number of 

grains in main spike through the weight of grains in main spike (13.15%), then the direct effect of 

each of number and weight of grains in main spike (8.60, 8.17%), respectively. The study 

confirmed the importance of number of  fertile tillers, and number and weight of grains per spike, as 

selection indices for high yield in wheat, because of their significant correlation, and high relative 

importance with yield, either through direct or indirect effects.   

Key Words: Wheat genotypes, Yield components, Correlation, path coefficient analysis. 

  

mailto:mzainsamasaleh@gmail.com

