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االرتباط وتحلیل معامل المسار في حنطة الخبز
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ملخص البحث :
استخدمت ستة أصناف من حنطة الخبز وهجنها التبادلیة النصفیة في تجربة بتصمیم 

كاملة بأربعة مكررات لحساب معامل االرتباط الظاهري والوراثي بین أزواج القطاعات العشوائیة ال

عدد السنابل في النبات وطول السنبلة وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن حاصل الحبوب و الصفات:

مل المسار لتجزئة معامل االرتباط الوراثي والظاهري بین حاصل احبة.استخدم تحلیل مع١٠٠

طول السنبلة لتأثیرات مباشرة وغیر مباشرة. بینت النتائج أن  يأ الحبوب والصفات المدروسة

.الحبوب أعلى ارتباط ظاهري ووراثي مع أعلى تأثیر مباشر على حاصل 

Correlation and path coefficient Analysis of Bread Wheat

Assistant Lecturer Shuker Mahmood Ramo
Teacher ,s Training Institute for Girls / Ninevah

Abstract:
Six varieties of bread wheat and fifteen hybrids were used to

calculate phenotypic and genotypic Correlation coefficient between each

pairs of the following traits: grain yield, number of spike per plant, spike

length , 100-grain weigh and number spike grain yield. Path coefficient

analysis was used to divide phenotypic and genotypic Correlation .

coefficients between grain yield and studied traits into direct and indirect

effects. The results revealed that spike length had higher phenotypic and

genotypic Correlation with large direct effect on grain yield.
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:المقدمة
عــدد الســنابل بمكوناتــه الرئیســیة والثانویــة ومنهــا یتــأثر حاصــل الحبــوب فــي حنطــة الخبــز 

حبـــة، عـــدد الحبـــوب بالســـنبلة، ویمكـــن معرفـــة اتجـــاه التجـــاوب  ١٠٠بالنبـــات، طـــول الســـنبلة، وزن 

خابي بین أي صفتین بتقدیر معامل االرتباط بینهما وهناك نوعان من االرتباط:الظاهري الذي االنت

یجمـــع بـــین التـــأثیرات الوراثیـــة والبیئیـــة. واالرتبـــاط الـــوراثي الـــذي ینـــتج عـــن االرتبـــاط بـــین الجینـــات 

فة صــ بالمتعــددة،  أو عــن التــأثیر المتعــدد للجــین علــى الصــفات الكمیــة أو كلیهمــا.  فعنــد انتخــا

مرتبطــة ارتباطــا ظاهریــا موجبــا مــع صــفة أخــرى یتوقــع تحســین فــي الصــفة األخــرى عنــدما تكــون 

الــوراثي تبــاطر ارتباطــا وراثیــا موجبــا ومعنویــا ویتوقــع العكــس عنــدما یكــون االمــرتبطتینالصــفتان 

) تحلیل المسـار لتجزئـة االرتبـاط الظـاهري أو الـوراثي بـین حاصـل ١٩٨٧. وأوضح الراوي (سالبا

حبــوب وكــل مــن الصــفات األخــرى إلــى تــأثیرات مباشــرة وغیــر مباشــرة. واســتخدم فــي الشــعیر مــن ال

˻Thiry���ϥϭέѧΧϭ) وفـي الحنطـة  ٢٠٠٤یوسـف (و ) ١٩٨٩قبل یوسـف وآخـرون (  ˹ ˹ و)˻

Khan ٢٠٠٣(  نوآخـرو (و KASHIF)  ٢٠٠٤وآخـرون   (Burio) ٢٠٠٤وآخـرون ( 

Plant Science  )٢٠٠٤   (Okuyamaوآخـرون )٢٠٠٥ (Gan ) و) ٢٠٠٥وآخـرون  

Sharma ) تهــدف الدراســة إلــى تقــدیر معــامالت االرتبــاط الظاهریــة والوراثیــة  ٢٠٠٦وآخــرون (

تحدیــد الصـــفة ذات لالمســار الظــاهري و الـــوراثي  يبــین أزواج الصــفات المدروســـة وتحلیــل معـــامل

بز. النتخاب في حنطة الخالتأثیر المباشر األكبر لتكون دلیال

مواد وطرق البحث
)(مـــن حنطـــة الخبـــزكآبـــاءاســـتخدمت ســـتة أصـــناف  Tritium aestivum L. تـــم

،Pandas وهـــي (  لألبحـــاث الزراعیـــة فـــي محافظـــة نینـــوى.أبـــاءالحصـــول علیهـــا مـــن مركـــز 

Gemeney ،Saberbeg ،69-S3 ،35-S6 ،Kvz/cgn   . ( الســتة األصــنافزرعــت

ة العلــوم، جامعــة الموصــل فــي موعــدین فــي منتصــف ، كلیــلــوم الحیــاةفــي البیــت الزجــاجي لقســم ع

. وعنــــد موســــم التزهیــــر أجریــــت التهجینــــات٢٠٠٠تشــــرین األول ومنتصــــف تشــــرین الثــــاني للعــــام 

علـــى حبـــوب الجیـــل األول لتلـــك التهجینـــات الحصــولوعنـــد نضـــج النباتـــات تـــم .بینهـــاالنصــفیة 

وهجنها التبادلیة النصفیة في بدایة األبویةصنافاألزرعت حبوب .والبالغة خمسة عشر هجیناً 

وتحت الظروف الطبیعیة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة  ٢٠٠١ األولشهر كانون 

متـر( كـل خـط لـنمط  ١.٥وبأربعة مكررات احتوى كل مكرر واحدًا وعشـرین خطـًا طـول كـل منهـا 

ر فــي بدایــة ونهایــة المكــرر وزعــت األنمــاط وراثــي واحــد ) كمــا زرع خطــان حارســان بحبــوب الشــعی

وزرعت حبتان حارستان من الشعیر في بدایة ونهایة كل ، عشوائیةالوراثیة على الخطوط بصورة 

حصـدت النباتـات فــي .والحیوانــاتخـط وسـیج الحقـل وغطــي بشـبكة لحمایتـه مــن أضـرار الطیـور 

أخــذتســة نباتــات مــن كــل خــط خمعلــى تــم دراســة الصــفات التالیــة  و ٢٠٠٢بدایــة شــهر حزیــران 

 ١٠٠بالنبـات و وطـول السـنبلة (سـم ) ووزن لوهي حاصـل الحبـوب (غـم) وعـددا لسـنابعشوائیًا:

بالسنبلة.حبة (غم )وعدد الحبوب 
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اجري تحلیل التباین لكل صفة بموجب تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بالطریقة التي 

معـــامالت االرتبـــاط الظـــاهري والـــوراثي واســـتخدم  ). قـــدرت ١٩٨٠أوضـــحها ( الـــراوي وخلـــف اهللا، 

) لمعرفــة التــأثیرات المباشــرة وغیــر المباشــرة والمتبقیــة للصــفات  ١٩٨٧معامــل المســار ( الــراوي، 

المدروسة على حاصل الحبوب 

النتـائــج والمنـاقشــــة
)إن معــــامالت االرتبــــاط الوراثیــــة اكبــــر مــــن معــــامالت االرتبــــاط١یالحــــظ مــــن الجــــدول (

الظاهریــة باالتجــاهین الموجــب والســالب ممــا یــدل علــى أهمیــة التــأثیرات الجینیــة فــي تعــین العالقــة 

اظهـــر حاصــل الحبـــوب ارتباطــا ظاهریـــا ووراثیــا موجبـــا ومعنویـــا .بــین أزواج الصـــفات المدروســة

حبــة ممــا یشــیر إلــى إمكانیــة  ١٠٠عالیــا مــع كــل مــن عــدد الســنابل بالنبــات وطــول الســنبلة ووزن 

ن الحاصــل عــن طریــق انتخــاب أیــا مــن تلــك الصــفات، وتتفــق هــذه النتــائج مــع كــل یوســف تحســی

ـــاط  ) ٢٠٠٣(  نوآخـــرو Khanفـــي الشـــعیر و ٢٠٠٤ ـــى قیمـــة لالرتب كـــان لطـــول الســـنبلة أعل

مع حاصل الحبوب بالنبات ویدل هذا على أن أي زیادة في طول السنبلة تؤدي الظاهري والوراثي

االرتبـاط الظـاهري  ليوالعكس صـحیح . یعـزى الفـرق بـین قـیم معـامفي حاصل الحبوب إلى زیادة

العوامــل الوراثیــة أوكلیهمــا والــوراثي بــین أزواج الصــفات المدروســة إلــى تــأثیرات العوامــل البیئیــة أو

ـــى الصـــفتین المـــرتبطتین و  ـــعل ـــأثیر المباشـــر ی ـــیم الت ـــى وجـــود اخـــتالف فـــي ق نعكس هـــذا الفـــرق عل

) . إن قــیم التــأثیرات غیــر المباشــرة  ٢(  حاصــل الحبــوب جــدولوالــوراثي للصــفات علــى  يالظــاهر 

للصــفات علــى حاصــل الحبــوب تتــأثر بقــیم االرتبــاط الظــاهري والــوراثي بــین الصــفات ،حیــث كــان 

ـــــویین ـــــین عـــــدد الســـــنابل وطـــــول الســـــنبلة مـــــوجبین ومعن ـــــوراثي ب ـــــاط الظـــــاهري وال معـــــاملي االرتب

لـوراثي المشـترك علـى الصـفتین وان انتخـاب أي ویدل هـذا علـى وجـود التـأثیر ا ) ١(جدول عالیین

،بینمــا كــان معــاملي االرتبــاط الظــاهري والــوراثي ســالبین منهــا ســتؤثر علــى األخــرى بــنفس االتجــاه

حبـة وبـین  ١٠٠بل بالنبـات ووزن اعالیین بین عدد الحبوب بالسنبلة وكل من عدد السن نومعنویی

ویــدل هــذا علــى  ) ١جــدول (حبــة ١٠٠نبلة ووزن حبــة وبــین طــول الســ١٠٠عــدد الســنابل ووزن 

الصـفتین سـتؤثر علـى مـن وان انتخاب أي انخفاض التأثیر الوراثي المشترك للصفتین المرتبطتین

األخــرى باتجــاه معــاكس وهــذا یشــیر إلــى أن النباتــات القصــیرة تحمــل ســنابل أطــول وكلمــا قــل عــدد 

، وأدت قــیم ا یــؤدي إلــى زیــادة الحاصــلحبــة وهــذ ١٠٠الحبــوب بالســنبلة یصــاحبه زیــادة فــي وزن 

الظاهریة والوراثیـة سـالبة لتلـك الصـفاتاالرتباط السالبة هذه إلى جعل قیم التأثیرات غیر المباشرة

،) ٢جدول ( ،

  )١جدول (ال

معامالت االرتباط الظاهریة والوراثیة بین الصفات المدروسة في حنطة الخبز
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حاصل الحبوب
لعددا لسناب

بالنبات
حبة ١٠٠وزن ول السنبلةط

عدد الحبوب 

بالسنبلة

٠.٠٥٦**٠.٢٨١**٠.٦١٣**٠.٥٢٥حاصل الحبوب

**٠.٤٥١-**٠٣٥٦-**٠٤٣٩**٠.٦٣٤عدد السنابل بالنبات

*٠.١٠٨**٠.٤٠٩-**٠.٦٩٩**٠.٦٤٧طول السنبلة

**٠.٢٩٢-**٠.٣٢٧-**٠.٢٨٧-**٠.٣١٢حبة١٠٠وزن 

**٠.٢٩٢-**٠.١٦٣**٠.٦٤٤-٠.٠٤٩عدد الحبوب بالسنبلة

ــــوي معــــامال ــــوراثي  تیمثــــل الجــــزء العل ــــاط الظــــاهري والجــــزء الســــفلي معــــامالت االرتبــــاط ال االرتب

 ٠.٠٥و  ٠.٠١و ** معنویة عند مستوى احتمال 

  ) ٢جدول (ال

تحلیل معامالت المسار للصفات المدروسة على حاصل الحبوب

تأثیر الصفات على حاصل الحبوب
امل المسارمع

الوراثيالظاھري
١على حاصل الحبوب عدد السنابلتأثیر 

١.٩١-P1Y١.٠٤٥المباشرالتأثیر
بطریقغیر المباشر التأثیر
P2Yr12٠.٢٢٦٥٢٤١.٥٧١٣٥٢طول السنبلة  

٠.٠١٤٦٣٧-٠.٣٨٩٨٢-P3Yr13حبة                ١٠٠وزن 
٠.٣٥٦٧٤١٠.٩٨٦٦٠٨-P4Yr14عدد الحبوب بالسنبلة                  

r1y٠.٥٢٤٩٦٣٠.٦٣٣٣٢٣مجموع التاثیر الكلي 
٢ى حاصل الحبوب السنبلة علتاثیرطول 

P2Y٠.٥١٦٢.٢٤٨التاثیرالمباشر
بطریقغیر المباشر التأثیر

١.٣٣٥٠٩-P1Yr12٠.٤٥٨٧٥٥ل                          عدد السناب
٠.٠١٦٦٧٧-٠.٤٤٧٨٥٥-P3Yr23حبة        ١٠٠وزن 

٠.٢٤٩٧١٦-P4Yr24٠.٠٨٥٤٢٨عدد الحبوب بالسنبلة   
r2y٠.٦١٢٣٢٨٠.٦٤٦٥١٧مجموع التاثیر الكلي 

٣حبةعلى حاصل الحبوب ١٠٠وزن تأثیر
P3Y١.٠٩٥٠.٠٥١المباشر التأثیر

غیر المباشر بطریقالتأثیر
٠.٣٧٢٠٢٠.٥٤٨١٧-P1Yr13عدد السنابل             

٠.٧٣٥٠٩٦-٠.٢١١٠٤٤-P2Yr23طول السنبلة       
P4Yr34-0.2309720.447344عدد الحبوب بالسنبلة                  

r3y٠.٢٨٠٩٦٤٠.٣١١٤١٨مجموع التاثیر الكلي 
٤عدد الحبوب بالسنبلة على حاصل الحبوبتأثیر

١.٥٣٢-P4Y٠.٧٩١المباشر             التأثیر
غیر المباشر بطریقالتأثیر

٠.٤٧١٢٩٥١.٢٣٠٠٤-P1Yr14دد السنابل             ع
P2Yr24٠.٠٥٥٧٢٨٠.٣٦٦٤٢٤طول السنبلة                          

٠.٠١٤٨٩٢-٠.٣١٩٧٤-P3Yr34حبة                       ١٠٠وزن 
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