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  :المستخلص
  

زراعة ـــ0ـلدراس0ة ت0أثير موع0دي ال ٢٠٠٩محافظة ا)نبار خ%ل الموسم الخريفي / قضاء القائم نفذت تجربة حقلية في احد حقول المزارعين في       
المنش0قة بتص00ميم القطاع00ات  اLل00واحاس0تخدم ترتي00ب . م00ن ال0ذرة الص00فراء  أص00نافعل0ى حاص00ل حب0وب النب00ات ومكونات00ه لخمس0ة )  ٣٠/٧و  ١٥/٧( 

البيان0ات  أخ0ذت. الثانوي0ة  اLلواح اLصنافالرئيسية بينما احتلت  اLلواح)  ٣٠/٧و  ١٥/٧( الزراعة  يموعد احتل وبث%ث مكررات ةالكاملة المعشا
ق0درت مع0ام%ت ا)رتب0اط ب0ين حاص0ل الحب0وب للنب0ات والص0فات . راع0ة ز يموع0د تح0ت اLخ0رىحاصل حبوب النبات ومكونات0ه وبع0ض الص0فات 

تأثيراً في حاص0ل حب0وب النب0ات  اLكثرتأثيرات مباشرة وغير مباشرة لتحديد الصفات  إلىتجزئته باستخدام تحليل معامل المسار و اLخرىالمدروسة 
.  

ت0أثيراً مباش0راً موجب0اً  ن0وصالعرف0ي حب0وب الالع0رانيص ف0ي النب0ات وع0دد  ع0دد أن اLولنتائج تحلي0ل معام0ل المس0ار عن0د الموع0د الزراع0ي  أظھرت
بالتتابع وان )رتفاع النبات وعدد الحبوب في العرنوص تأثيراً مباش0راُ موجب0اً وعالي0اً ف0ي حاص0ل )  ١,٢٦و  ١,٢٧( في حاصل حبوب النبات  اً وعالي

مباش0رة موجب0ة وعالي0ة  رھذه الص0فات م0ن خ%لھ0ا ت0أثيرات غي0 أظھرتكما . الثاني  بالتتابع عند الموعد الزراعي)  ١,٧٧و  ٠,٧١١( حبوب النبات 
  . في حاصل حبوب النبات 

في ا)عتبار موعد الزراعة عند اعتماد الصفات التي لھا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة ف0ي حاص0ل حب0وب النب0ات  اLخذستنتج من ھذه الدراسة ن      
  .ال%حقة لتحسين وزيادة حاصل حبوب النبات في منطقة ا)نبار  اLجيال)نتخاب في ا إجراءمعايير انتخابية عند 
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Abstract:  
  

      A field experimental  was  conducted at the farm of Al- Qaim place in Al-Anbar governorate during (2009) 
to study effect  of two Planting  date  on grain yield  and yield components to five varieties of corn A split – plot  
arrangement in Randomized complete block design with three replicates . planting dates (July 15th and 30th) 
were assigned  at the main  plots where as the varieties assigned in the Sup plots date collected on grain yield 
and yield component and  some other characters under planting date . genotypic correlation coefficient  among  
grain yield  and other characters were determined, for partition it to direct and indirect effects by using path    
coefficient  Analysis to  determine which one was the most effect character in grain yield  per plant . 
      Results of the path  analysis showed   that the number of ears  per  plant and grain number in ear the highest 
positive  direct effect on grain yield ( 1.27 and 1.26)  at the first planting  date ( July 15th )where as plant high  
and number of grains per ear had the highest  positive direct effect on grain  yield (0.711 and 1.77) respectively  
at the second planting  date (July 30th) also  these character appeared  highly  positive  indirect effects on grain 
yield per plant  through the  characters . the sun of direct  and indirect effect on grain yield  was low  positive   
from  at the planting  date ( July 15th ) and was highly  positive  at the (  July 30th) . 
      It was concluded  that  it should  be considered that planting date where  we could be depended  these 
characters  that had direct and indirect effects in the grain yield used  as criteria to improve  grain yield  in maize 
by selection  in next generations  at  irrigated region of Al anbar .    
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  :المقدمة
  

كبقي00ة )  .Zea maysL(محص00ول ال00ذرة الص00فراء       
المحاصيل يعتمد حاص0ل ال0ذرة في0ه عل0ى مكونات0ه وبع0ض 

وانخف00اض مع00دل  حاص00لهونظ00راً لقل00ة  اLخ00رىالص00فات 
جھ00ات بحثي00ة عدي00دة تعم00ل ف00ي ب00رامج  ىع، ل00ذا تس00 إنتاج00ه

تربيت00ه عل000ى وض000ع برن000امج تربي000ة ل000ه للنھ000وض ب000الواقع 
وتحس0ين نوعيت0ه  ا�نتاجي0ةعالي0ة  أص0نافالحالي وتطوير 

 أدل0ةم%ئمة للظروف البيئية من خ0%ل تحدي0د  أكثرويكون 
انتخابية من الصفات المرتبطة وراثي0اً بالحاص0ل والم0ؤثرة 

يعتم00د  أنش00رة في00ه ، ويمك00ن غي00ر مبا أوبص00ورة مباش00رة 
عملية انتخ0اب دقيق0ة لزي0ادة  إجراءعليھا مربي النبات عند 

وتحس0000ين حاص0000ل الحب0000وب ، )ن ص0000فة الحاص0000ل م0000ن 
مھ000ا ع000دد كبي000ر م000ن كص000فات المعق000دة ف000ي توريثھ000ا وتحال

رھ000ا الكبي000ر ب000الظروف البيئي000ة تأث إل000ى إض000افةالجين000ات 
 رىاLخ00المختلف00ة ، ولكونھ00ا محص00لة لع00دد م00ن الص00فات 

) تس00تجيب  Lنھ00االمكون00ة لھ00ا و)رتباطھ00ا الواس00ع معھ00ا ، 
ل%نتخ000اب بس000ھولة ، ل000ذا ب000ات م000ن الض000روري تحس000ينھا 

بديل0ة عنھ0ا وذل0ك م0ن خ0%ل ط0رق  أكث0ر أوبانتخاب صفة 
البح0000000ث ع0000000ن الص0000000فات الم0000000ؤثرة ف0000000ي الحاص0000000ل 

)Muhammad ،2000   وOjo ع0ن )2006، وآخ0رون
ا)رتب0اط ال0ذي  مث0ل معام0ل إحص0ائيةطرائ0ق  أتباعطريق 

يقيس الع%قات ا)رتباطية بين0ه وب0ين الص0فات المكون0ة ل0ه 
 أنالت000ي تع000د ض000رورية عن000د اس000تخدام ا)نتخ000اب ، وبم000ا 

الع%قات ا)رتباطية ) تحدد نس0بة م0ا تس0اھم ب0ه ك0ل ص0فة 
الت00أثيرات  إل00ى إض00افةف00ي الت00أثير المباش00ر وغي00ر المباش00ر 

ا يلج0أ مرب0ي في الحاص0ل ، ل0ذ اLخرىالمشتركة للصفات 
ليل ــ00ـوراثي0ة مث0ل تح إحص0ائيةاعتم0اد طريق0ة  إل0ىالنب0ات 

      لـــــــــــــ00ـم00ن قب أسس00هذي وض00عت ــــ00ـار الـــــــ00ـالمس
) Wright ، (1934  ورھا ــــ0000000000000000000ـوط)Li ، (1956 

 Singh  و  Lu ، 1959 و (Dewey واس000000تخدمھا 
يع000د م000ن التحالي000ل  Lن000ه)  Chaud hary  ، 2007و

الوراثية المھمة والتي اس0تخدمت م0ن قب0ل ع0دة  ا�حصائية
تعط00ي  أنھ00ا إل00ى إض00افةب00احثين ف00ي مج00ال تربي00ة النب00ات 

عن التي يعطيھ0ا معام0ل ا)رتب0اط ، فھ0و  إضافيةمعلومات 
ع%قات سببية بين المتغي0ر الت0ابع  وإيجاديستخدم في تنظيم 

والمتغي00ر المس00تقل م000ن خ00%ل نظ000ام مس00ارات ، ويج000زئ 
ا)رتباط بين الحاصل وكل م0ن مكونات0ه والص0فات معامل 

لعام000ل ل ت000أثيرات مباش000رة وغي000ر مباش000رة إل000ى اLخ000رى
لتحدي00د نس00بة م00ا ) الحاص00ل(المس00تقل عل00ى العام00ل الت00ابع 

تساھم به كل صفة في حاصل الحبوب لتش0خيص الص0فات 
انتخابي00ة يھت00دي بھ00ا مرب00ي  أدل00ةت00أثيرا في00ه وع00دھا  اLكث00ر

طريق0ة ا)نتخ0اب  س0ين الحاص0ل ع0ننبات عند زيادة وتحال
و  2010، وآخ0000000رون Bell(  ال%حق0000000ة اLجي0000000الف0000000ي 

Wannows  استخدم معامل المس0ار ) 2010، وآخرون ،
احثين ـذرة الصفراء من قبل ع0دد م0ن الب0ــــفي محصول ال

) Ojo  ،و  2006وآخ0000000رونWannows  ، وآخ0000000رون
وآخ0رون،  Geethaو 1999وآخرون ،  Ariasو  2010
 Asrarو  2002وآخ00000رون،  Abd El-Atyو  2000

ض الص0فات عحيث بينت نتائجھم بان لب)  2007وآخرون،
لھا تأثير مباش0ر وبعض0ھا لھ0ا ت0أثير غي0ر مباش0ر كبي0ر ف0ي 

اس00تخدام تحلي00ل  إل00ىيھ00دف ھ00ذا البح00ث .حاص00ل الحب00وب 
المس00ار لتجزئ00ة معام00ل ا)رتب00اط ب00ين الحاص00ل ومكونات00ه 

رة وغي00ر مباش00رة ت00أثيرات مباش00 إل00ى اLخ00رىوالص00فات 
ك00ل ص00فة ف00ي زي00ادة وتحس00ين  إس00ھامللتع00رف عل00ى م00دى 

 أدل0ةحاصل الحبوب تحت تأثير موع0دي الزراع0ة وع0دھا 
لمحص000ول ال000ذرة  لتط000وير الحاص000ل ومكونات000ه انتخابي000ة 
  .الصفراء 

  

  لمواد وطرائق العملا
  

ف00ي  ٢٠٠٩نف0ذت تجرب0ة حقلي0ة ف00ي الموس0م الخريف0ي       
 لمدين0ة الق0ائم ف0ي محافظ0ة اLنب0ارالتابع0ة  اLراض0ي إحدى

ش0000اة ب0000ث%ث عباس0000تخدام تص0000ميم القطاع0000ات الكامل0000ة الم
كان000ت )  ٣٠/٧و  ١٠/٧(   مك000ررات وبموع000دي زراع000ة

 أرب000عاحت000وت عل000ى  ٢م٣×٢مس000احة الوح000دة التجريبي000ة 
 س00م وب00ين ج00ورة ٧٥ وآخ00ر    خط00وط المس00افة ب00ين خ00ط 

( سماد الس0وبر فوس0فات الث%ث0ي  أضيف. سم  ٢٥ وأخرى
٤٦ ( %P2O5  ھكت000ار م000ع نص000ف  /كغ000م  ٢٠٠بمع000دل

ھكت0ار وعل00ى / كغ0م  ١٥٠الن0ايتروجين الكمي0ة م0ن الس0ماد 
الترب00ة دفع00ة واح00دة قب00ل  إل00ى)  N% ٤٦(    ش00كل يوري00ا

عن0دما  أض0يفت Nالنص0ف الث0اني م0ن الس0ماد  أماالزراعة 
س00م وذل00ك بنث00ر الس00ماد عل00ى خ00ط  ٣٠ك00ان ارتف00اع النب00ات 

س0قي . راعة ومن جھة واح0دة فق0ط سم عن خط الز ٥يبعد 
الحق000ل بع000د الزراع000ة مباش000رة اس000تعمل مبي000د ال000ديازنيون 

ھكت0ار / كغم  ٦تلقيما وبمقدار ) مادة فعالة% ١٠(المحبب 
 اLول0ىللوقاية من حشرة حف0ار س0اق ال0ذرة وعل0ى دفعت0ين 

 ١٥أوراق والثاني0ة بع0د  ٦مرحل0ة  إل0ىعندما يصل النبات 
م ري المحص00ول ك00ل خمس00ة وت00 اLول00ىي00وم م00ن المكافح00ة 

 أس0اسس0جلت البيان0ات عل0ى . لغاي0ة النض0ج الفس0لجي  أيام
                 ، وآخ00000000000000رون   Khatum(  النبات00000000000000ات الفردي00000000000000ة

نبات000ات م0000ن ك0000ل وح000دة تجريبي0000ة ت0000م اختيارھ0000ا ) 1999
لدراس0ة . عشوائيا ومحروسة مع استبعاد النباتات الطرفية 

مس00احة الورق00ة ، ع00دد ارتف0اع النب00ات ارتف00اع العرن0وص ، 
حب00ة ، ع00دد الحب00وب  ١٠٠٠، وزن  للعرن00وص الص00فوف

بالصف ، عدد العرانيص ، عدد الحب0وب ف0ي العرن0وص ، 
ھكت00ار وبع00د تع00ديل ال00وزن عل00ى /  كغ00م  حاص00ل الحب00وب

للصفات المدروسة  إحصائياحللت البيانات % . ١٥ أساس
وف00ق التص00ميم المتب00ع  إحص00ائيةبع00د تبويبھ00ا ف00ي ج00داول 

                   اقل ف0رق معن0وي  أساسنت المتوسطات حسابيا على وقور
  ) .  ٠,٠٥م .ف.أ( 

ة ومعكوس000ھا المس000ارات لتحلي000ل المس000ار والمص000فوف      
  . )١-شكل(ومعاد)تھا موضحة في 

  

  النتائج والمناقشة
  

يتضح م0ن نت0ائج تحلي0ل معام0ل المس0ار عل0ى مس0توى       
أن )رتف000اع )  ٢،  ١( الموع000دين معام000ل ا)رتب000اط عن000د 

النبات تأثير مباشر موجبا وعاليا في حاصل الحبوب تتف0ق 
و  b 1999وآخ0رون، Gautam(ھذه النتائج مع ما وج0ده 

Kumar  وKumar ،2000  وBello 2010،وآخرون (
عن0د الموع0د ) 2006، وآخ0رون Ojo(و) تتف0ق م0ع نت0ائج 

اش00ر س00الب بمت00أثير غي00ر  أعل00ىول00ه   ٠,٧١١الث00اني بل00غ  
وعالي في الحاصل م0ن خ0%ل ع0دد ع0رانيص النب0ات عن0د 

وم00ن خ00%ل المس00احة الورقي00ة  ٠,٩٨٤ -بل00غ اLولالموع00د 
الت00أثيرات الغي00ر  أم00ا.    ٠,٦٩٣ -عن00د الموع00د الث00اني بل00غ

 أھمي0ةمباشرة كبقية الصفات وفي ك% الموعدين فليس لھ0ا 

٤٣ 
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حاص0ل وكان مجم0وع الت0أثير الكل0ي )رتف0اع النب0ات ف0ي . 
                     بل0000000غ اLولالحب0000000وب س0000000الب ع0000000الي عن0000000د الموع0000000د 

            وس000الب ومتوس000ط عن000د الموع000د الث000اني بل000غ  ٠,٧٦٧  -
  .) ١-جدول ( ٠,٣٩٤-

بالنس0000بة )رتف0000اع العرن0000وص ف0000ي الموع0000دين  أم0000ا      
ال00زراعيين فق00د ك00ان الت00أثير المباش00ر واط00ئ وموج00ب ھ00ذه 

و  a 1999 ،وآخ00رون Gautam( نت00ائجالنتيج00ة تتف00ق م00ع 
Ahmed وكانت في0ه الت0أثيرات الغي0ر )2003،وآخرون  ،

مباشرة له سالبة وعالية في الحاصل من خ%ل عدد حبوب 
وس00البة وعالي00ة  اLولعن00د الموع00د   ٠,٥٤٢ - العرن00وص

وع0000دد حب0000وب  ٠,٦٨٧-م0000ن خ0000%ل المس0000احة الورقي0000ة  
ثيرات الت00أ أم00ا. عن00د الموع00د الث00اني   ٠,٥٤١ -العرن00وص 

الغي00ر مباش00رة لبقي00ة الص00فات فكان00ت واطئ00ة وغي00ر مھم00ة 
مجموع التأثير الكلي لھ0ذه  أما. الصفات المدروسة  Lغلب

الض00فة ف00ي حاص00ل الحب00وب فك00ان س00البا وم00نخفض ف00ي 
  ٠,٤٩٧-وس00الب ومتوس00ط بل00غ   اLولالموع00د الزراع00ي 

  .) ٢-جدول  (في الموعد الزراعي الثاني 
التأثير المباشر للمس0احة الورقي0ة ف0ي النب0ات عل0ى  أما      

حاص00ل حب00وب النب00ات فك00ان واط00ئ وموج00ب عن00د الموع00د 
         وع00000الي وس00000الب بل00000غ    ٠,١١٣بل00000ع   اLولالزراع00000ي 

وھ0ذه النت0ائج تتف0ق عند الموعد الزراعي الث0اني   ٠,٧٦٩-
 أم0ا. )2010،وآخ0رون  Wannows(  مع ما توصل إلي0ه

الت00أثيرات الغي00ر مباش00رة لھ00ذه الص00فة ف00ي حاص00ل حب00وب 
النب000ات فكان000ت موجب000ة وعالي000ة م000ن خ000%ل ع000دد ص000فوف 

عن00د الموع00د الزراع00ي   ٠,٧٦٩العرن00وص بلغ00ت قيمتھ00ا  
وموجب000ة وعالي000ة م000ن خ000%ل ارتف000اع النب000ات بلغ000ت  اLول

وموجبة ومتوسطة من خ%ل ع0دد حب0وب الص0ف  ٠,٦٤٩
باش00رة س00البة ومتوس00طة ، وت00أثيرات غي00ر م  ٠,٤٧٧بل00غ  

وع0دد حب0وب  ٠,٤٥٢ -من خ%ل ع0دد الع0رانيص للنب0ات 
مجم000وع الت000أثير الكل000ي لھ000ذه  أم000ا.  ٠,٥٢١-العرن000وص 

الصفة في حاصل الحبوب فكان س0البا وعالي0ا عن0د الموع0د 
          بالتت000000ابع ٠,٩٦٣-و  ٠,٢٠٢-والث000000اني  اLولالزراع000000ي 

  . )٣-جدول  (
وص ف00ي الموع00د الزراع00ي ك00ان لع00دد ص00فوف العرن00      
تأثيرا مباشرا سالبا عالي0ا ف0ي حاص0ل حب0وب النب0ات  اLول
و  Kumar(      وھذه النتيجة تتفق مع نت0ائج  -١,٠١بلغ  

Kumar ،2000(  ت0أثير غي0ر مباش0ر موج0ب  أعل0ىوك0ان
لھ00ذه الص00فة ف00ي حاص00ل الحب00وب عن00د ھ00ذا الموع00د ع00ن 

ك0ان ف0ي ح0ين   ٠,٣٦٧طريق عدد ع0رانيص النب0ات بل0غ  
ت00أثير غي00ر مباش00ر موج00ب لھ00ذه الص00فة ف00ي حاص00ل  أعل00ى

الحب00وب ف00ي الموع00د الزراع00ي الث00اني ع00ن طري00ق ع00دد 
  ٠,٥٧٧  وع0دد ع0رانيص النب0ات  ٠,٨٩٥حبوب الصف  

وعلى تأثيرات غي مباشرة سالبة في حاصل الحب0وب ع0ن 
وع00ن طري00ق   ٠,٧٩١ -طري00ق المس00احة الورقي00ة للنب00ات 

مجم0وع الت0أثير  أما.   ١,٦٦-عدد الحبوب في العرنوص  
الكل00ي لھ00ذه الص00فة ف00ي حاص00ل حب00وب النب00ات فك00ان س00البا 

وعن00د   ٠,٧٢٣ -  بل00غ اLولعالي00ا عن00د الموع00د الزراع00ي 
  . )٤-جدول  ( -١,٣٣الموعد الزراعي الثاني بلغ  

حب0ة كان0ت تأثيراتھ0ا المباش0رة  ١٠٠٠وبالنسبة لوزن       
وھ000ذه والث00اني  اLولغي00ر مھم00ة عن000د موع00دي الزراع000ة 

و 1999، وآخ00000رون  Khatum(  النت00000ائج ) تتف00000ق م00000ع
Ahmed وكان لھا تأثير غير مباش0ر )  2003،  وآخرون

 اLولموج0ب ف00ي حاص0ل الحب00وب عن0د الموع00د الزراع00ي 
 أم000ا،   ١,٢٨ -ع000ن طري000ق ع000دد ع000رانيص النب000ات بل000غ  

تأثيراتھ00ا غي00ر المباش00رة ف00ي حاص00ل حب00وب النب00ات وف00ي 
الثاني كانت موجبة ع0ن طري0ق المس0احة الموعد الزراعي 

 وسالبة عن طريق ارتفاع النب0ات  ٠,٥٥٠  الورقية للنبات
  ٠,٧٢٤-  وعن طريق عدد حبوب العرن0وص  ٠,٦٠٠  -

وكان مجموع التأثير الكلي لھذه الصفة في حاص0ل حب0وب 
  ٠,٤٤٥ - اLولالنب0000ات س0000البا عن0000د الموع0000د الزراع0000ي 

 ( ٠,٢٢٣ع0ي الث0اني بل0غ  وموجبا قلي% عند الموع0د الزرا
  .) ٥-جدول
عدد حبوب الصف فقد اظھر ت0أثيرا مباش0را س0البا  أما      

في حاصل حبوب النب0ات منخفض0ا عن0د الموع0د الزراع0ي 
وسالبا عاليا عند الموعد الزراع0ي الث0اني   ٠,١٣٦- اLول
 Gautam(  ھذه النتيج0ة ) تتف0ق م0ع نت0ائج  ٠,٨٤٧-بلغ  

 Tayaramanو  Geethaو  b 1999   ،وآخ00000000000000000رون
 Sadekو  2003وآخ00000000000000000000000000رون  Ahmedو  2000

ت00أثير غي00ر مباش00ر وموجب00ا  أعل00ى، وان ) 2006،وآخ0رون
ع0ن  اLولفي حاصل حبوب النبات عند الموعد الزراع0ي 

وف00ي الموع00د   ١,٢٤طري00ق ع00دد حب00وب العرن00وص بل00غ  
  ١,٧٦الزراعي الثاني عن طريق عدد حب0وب العرن0وص  

، ف0ي ح0ين   ٠,٤٢٨وعن طريق المساحة الورقية للنب0ات  
ھ0ذه الص0فة ت0أثيرا غي0ر مباش0ر س0البا ف0ي حاص0ل  أظھرت

حبوب النبات عن طريق عدد عرانيص النبات في الموع0د 
  وف00ي الموع00د الزراع00ي الث00اني  ٠,٦٨٣ - اLولالزراع00ي 

وك00ان مجم00وع الت00أثير الكل00ي لھ00ذه الص00فة ف00ي .  ٠,٤٧١ -
حاص0000ل حب0000وب النب0000ات موجب0000ا متوس0000طا عن0000د الموع0000د 

وموجب0ا عالي0ا عن0د الموع0د   ٠,٤٠٣   بلغ اLولالزراعي 
  . ) ٦-جدول  (   ٠,٩٧٥  الزراعي الثاني بلغ

أثير مباش00ر ت00 أعل00ىك00ان لع00دد الع00رانيص ف00ي النب00ات       
موج000ب ع000الي ف000ي حاص000ل حب000وب النب000ات عن000د موع000د 

تأثير غير مباشر  أعلىوكان .  ١,٢٧بلغ   اLولالزراعي 
وموجب لھذه الصفة في حاصل حبوب النبات عند الموع0د 

  ٣,١٧الزراع00ي الث00اني ع00ن طري00ق ع00دد حب00وب الص00ف  
، وت0أثيرات غي0ر   ٠,٧٩٧حبة   ١٠٠٠وعن طريق وزن 
ية في حاصل حبوب النبات عن طري0ق مباشرة سالبة وعال

وعن طري0ق المس0احة   ٦,٣٠ - عدد حبوب العرنوص بلغ
وس000البة ومتوس000طة ع000ن طري000ق ع000دد   ٠,٩٣٢ -الورقي000ة 

       وع000ن طري000ق ارتف000اع النب000ات  ٠,٦٦٢ -حب000وب الص000ف 
ھذه  أظھرتكما . في الموعد الزراعي الثاني   ٠,٥٨٧  -

حب0وب النب0ات الصفة تأثير غير مباشر وسالب في حاصل 
ع00ن طري00ق ع00دد حب00وب العرن00وص ف00ي الموع00د الزراع00ي 

مجموع التأثير الكلي لھذه الص0فة  أما .٠,٦٢١ -بلغ  اLول
وف000ي حاص000ل حب000وب النب000ات ك000ان موج000ب عن000د الموع000د 

وس0000البا عالي0000ا عن0000د الموع0000د   ٠,٣٦٩  اLولالزراع0000ي 
وھ0ذه النت0ائج تتف0ق م0ع النت0ائج   ٤,٣٨٥-الزراعي الث0اني  

و  Tayaraman ،2000و  Geetha(  حصل عليھ0االتي 
Kumar  وKumar، 2000  وBello 2010، وآخ00رون 

 Ojoو Khatum، 1999 ( و) تتف0000000ق م0000000ع  نت0000000ائج )
لك00ونھم حص00لوا عل00ى ت00أثير مباش00ر )  2006 ،  وآخ00رون

  .)  ٧-جدول  (واطئ مع حاصل الحبوب 
 أعل00ىوبالنس00بة لع00دد الحب00وب ب00العرنوص فق00د اظھ00ر       

تأثير مباشر موجب وعالي في حاصل حب0وب النب0ات عن0د 

٤٤ 
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وعن00د الموع00د الزراع00ي   ١,٢٦  اLولالموع00د الزراع00ي 
 Gautam(  نت00ائجھ00ذه النتيج00ة تتف00ق م00ع  .  ١,٧٧الث00اني  
ت0أثير غي0ر مباش0ر موج0ب لھ0ذه  أعل0ىوك0ان  )a ،وآخرون

الص00فة ف00ي حاص00ل حب00وب النب00ات عن00د الموع00د الزراع00ي 
  ٠,٤٨٩  مس00احة الورقي00ة للنب00ات بل00غالث00اني ع00ن طري00ق ال

وكان ھناك تأثيرات غير مباشرة سالبة في حاص0ل حب0وب 
 وع000ن طري000ق ع000دد اLولالنب000ات عن000د الموع000د الزراع000ي 

وعن00د الموع00د الزراع00ي  ٠,٦٢٩ -الع00رانيص للنب00ات بل00غ 
وع0ن   ٠,٤٤٨ -الثاني عن طري0ق ع0دد ع0رانيص النب0ات 

جم000وع م أم000ا.   ٠,٨٤٣ -طري000ق ع000دد حب000وب الص000ف  
الت0أثير الكل00ي لھ00ذه الص0فة ف00ي حاص00ل حب0وب النب00ات ك00ان 

  ٠,٢٧١  اLولموج00ب وم00نخفض عن00د الموع00د الزراع00ي 
                 عن000د الموع000د الزراع000ي الث000اني  ٠,٩٧١وموج000ب ع000الي  

  .)  ٨-جدول (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :إذ أن 
  )ثمان صفات ( العوامل المسببة :  8و.........  1 , 2

Y                    : حاصل الحبوب ( العامل المستجيب(  
R                    :العوامل المتبقية  

متجه يمثل المسار من المسبب إلى :                
   RiYالمستجيب 

متجه يمثل معام0ل ا)رتبـ0ـاط ب0ين الص0فتين :                 
2 , 1   .....r12  

  
ف0000ي ھ0000ذه الدراس0000ة )  RiY( إن مع0000ام%ت المس0000ار       

ب00ين حاص00ل )  riy( حس00بت بتجزئ00ة مع00ام%ت ا)رتب00اط 
و .....  X2و   X1( وثم00ان متغي00رات )  Y(      الحب00وب

X8  ( وھ00ي بالتت00ابع ) ارتف00اع النب00ات وارتف00اع العرن00وص
والمس00احة الورقي00ة وع00دد الص00فوف ف00ي العرن00وص ووزن 

حب00ة وع00دد الحب00وب ف00ي الص00ف وع00دد الع00رانيص  ١٠٠٠
وعل00ى مس00توى مع00ام%ت ) وع00دد الحب00وب ف00ي العرن00وص 

 ا)رتباط الوراثي وباس0تخدام مص0فوفة ا)رتب0اط والمعادل0ة

  :الخطية التي تمثلھا ھي
 
 
Yi = P1yX1 + P2yX2 + ……..+ e 
[ R ]   [ P ]  =  [ r ]    So     [ P ] = [ R ] -1 [ r ] 

  
  

  
  
  

  
  المسارات لتحليل المسار والمصفوفة ومعكوسھا ومعادDتھا:١-شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
 
 
 

X1 
 

 

                 r12 
 
 

X2 
 

 

r13 
 
 

X3 
                               

Y  

                  r23 
 
 

X8 
 

 

 
 

R  

 

P1y 

P2y  

P3y 

P8y 

PRy 

٤٥ 
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P1Y  
 

1 R12 R13 …… r1m       -1 r1Y 

P2Y 
 

 R21 1  …… r2m r2Y 

P1Y 
 

= R31  1 …… r3m r3Y 

. 
 

      

. 
 

      

Rny 
 

 rn 1             1               × rny 

  
  
  

  : إذ أن 
[ P ]     =   متجه معام%ت المسار[ R ] -1  = ( معكوس مصفوفة معام%ت ا)رتباط بين المتغيرات المستقلة
  )السببية 
 [ r ]     = ثر ( متجه معام%ت ا)رتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير المعتمدLتية )  اÆفتكون المعاد)ت ا:  

1- rx1y = px1y + px2yr12 + px3yr13 + …….. + px8r1, 8 

2-rx2y = px2yr12 + px2y + px3yr23 + …….. + px8r2, 8 

8-rx8y = px1yr1 8 + px2yr2 8 + ……….. + px8y 

rRy = pRy = √ ( 1 - ∑ pxiy rxiy ) = √ 1 – ( p1 8 r1 8 + p2 8 r2 8 + ….. + p7 8 r7 8 ) 
 

  :في مصفوفة بالشكل اÆتي ) معد)ت آنية  ٨( وضعت ھذه المعاد)ت اÆنية 
 
rx1y  

 
rx1x1 rx1x2 …………….       rx1x8            Px1y 

rx2y  
 

rx2x1 rx2x2 …………….       rx2x8            Px2y 

. 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

rx8y  
 

rx8x1 rx8x2 …………….       8x8x8            Px8y 

  
A           =                                                  B                                                                   ×            C 

  
   Bنحسب معكوس المصفوفة ) قيم معامل المسار (  Cولحساب قيم المصفوفة 

  
  

Px1y 
 

 1 rx1x2 …………….       rx1x8            rx1y 

Px2y 
 

 rx2x1 1 …………….       rx2x8            rx2y 

. 
 
 

      

. 
 
 

      

Px8y 
 

 rx8x1 rx8x2 …………….       1            rx8y 

  

  
C           =                                                  B -1                                                                 ×            A 

  

٤٦ 
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  تقدير التأثيرات المباشرة والغير مباشرة تحليل بين الحاصل وارتفاع النبات : ١-جدول
  

  المكونات

  قيمة المعامل

piy  rij 
  ١٥/٧قيمة معامل المسار 

D1 
  ٣٠/٧قيمة معامل المسار 

D2 

ف��ي حاص��ل ) x1(ت��أثير ارتف��اع النب��ات  -١
  )y(الحبوب 

  R1y -0,767 -0,394 

 P1y   -0,052 0,711  التأثير المباشر -أ 
التأثير الغير مباش�ر ارتف�اع العرن�وص  -ب

  x2عن طريق 
P2y R12 -0,198 0,003 

 x3 P3y R13  -0,094 -0,693مساحة الورقة 
 x4 P4y R14 -0,084 0,014عدد صفوف العرنوص 

 x5 P5y R15 -0,004 -0,218حبة  ١٠٠٠وزن 
 x6 P6y R16 -0,000 -0,040عدد حبوب الصف 

 x7 P7y R17 -0,984 -0,104عدد العرانيص 
 x8 P8y R18 -0,057 -0,067عدد الحبوب في العرنوص 

  

  وارتفاع العرنوصين الحاصل بتقدير التأثيرات المباشرة والغير مباشرة  :٢-جدول
  

  المكونات
  قيمة المعامل

piy  rij  ١٥/٧قيمة معامل المسار  
D1 

  ٣٠/٧قيمة معامل المسار 
D2 

في ) x2(تأثير ارتفاع العرنوص  -٢
  )y(حاصل الحبوب 

  R2y -0,105 -0,497 

 P2y    0,262 0,003  التأثير المباشر -١
 x1 P1y  R21 -0,040 0,003التأثير الغير مباشر عن طريق  -٢

 x3 P3y R23  0,127 -0,687مساحة الورقة 
 x4 P4y R24 0,315 0,056عدد صفوف العرنوص 

 x5 P5y R25 0,004 -0,157حبة  ١٠٠٠وزن 
 x6 P6y R26 0,051 0,134عدد حبوب الصف 

 x7 P7y R27 -0,283 0,040عدد العرانيص 
 x8 P8y R28 -0,542 -0,541عدد الحبوب في العرنوص 

  

  والمساحة الورقيةتقدير التأثيرات المباشرة والغير مباشرة بين الحاصل  :٣-جدول
  

  المكونات
  قيمة المعامل

piy  rij  ١٥/٧قيمة معامل المسار  
D1 

  ٣٠/٧قيمة معامل المسار 
D2 

في حاصل ) x3(تأثير مساحة الورقة   -٣
  )y(الحبوب 

  R3y  0,202 -0,963 

 P3y   0,113 -0,759  المباشرالتأثير  -١
 x1 P1y  R31 -0,043 0,649التأثير الغير مباشر  -٢

 x2 P2y  R32  0,294 0,003ارتفاع العرنوص عن طريق 
 x4 P4y R34 0,769 -0,151عدد صفوف العرنوص 

 x5 P5y R35 0,005 -0,187حبة  ١٠٠٠وزن 
 x6 P6y R36 0,037 0,477عدد حبوب الصف 

 x7 P7y R37 -0,452 0,154عدد العرانيص 
 x8 P8y R38 -0,521 -1,14عدد الحبوب في العرنوص 

  

٤٧ 



  

ISSN:1994-7801      
  ٢٠١١، ١- العدد، ٣-المجلد                                                        المجلة العراقية لدراسات الصحراء    

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عدد الصفوف للعرنوصتقدير التأثيرات المباشرة والغير مباشرة بين الحاصل و :٤-جدول
  

  المكونات
  قيمة المعامل

piy  rij  ١٥/٧قيمة معامل المسار  
D1 

  ٣٠/٧المسار قيمة معامل 
D2 

) x4( للعرنوص تأثير عدد الصفوف  -٤
  )y(في حاصل الحبوب 

 R4y  -0,723 -1,33 

 P4y  -1,01 -0,144  التأثير المباشر -١
 P1y  R41 -0,004 -0,067  التأثير الغير مباشر  -٢

 x2 P2y  R42  -0,082 -0,001ارتفاع العرنوص عن طريق 
 x3  P3y R43 -0,087 -0,791مساحة الورقة 

 x5 P5y R45 -0,008 -0,140حبة  ١٠٠٠وزن 
 x6 P6y R46 0,014 0,895عدد حبوب الصف 

 x7 P7y R47 0,367 0,577عدد العرانيص 
 x8 P8y R48 0,083 -1,66عدد الحبوب في العرنوص 

  

   حبة ١٠٠٠وزن تقدير التأثيرات المباشرة والغير مباشرة بين الحاصل و :٥-جدول
  

  المكونات
    قيمة المعامل  

piy  rij  ١٥/٧قيمة معامل المسار  
D1 

  ٣٠/٧قيمة معامل المسار 
D2 

في ) x5(حبة  ١٠٠تأثير وزن   -٥
  )y(حاصل  الحبوب 

 R5y -0,445 0,223 

 P5y  -0,006 0,258  التأثير المباشر -١
 P1y  R51  0,036 -0,600  التأثير الغير مباشر  -٢

 x2 P2y  R52 -0,194 -0,002ارتفاع العرنوص عن طريق 
 x3  P3y R53 -0,104 0,550مساحة الورقة 

 x4 P4y  R54 -1,28 0,078عدد صفوف العرنوص 
 x6 P6y R56 0,038 0,274عدد حبوب الصف 

 x7 P7y R57 1,16 0,389عدد العرانيص 
 x8 P8y R58 -0,097 -0,724عدد الحبوب في العرنوص 

  

   عدد الحبوب بالصفتقدير التأثيرات المباشرة والغير مباشرة بين الحاصل و :٦-جدول
  

  المكونات
  قيمة المعامل

piy  rij  ١٥/٧قيمة معامل المسار  
D1 

  ٣٠/٧قيمة معامل المسار 
D2 

في ) x6(تأثير عدد الحبوب بالصف   -٦
  )y(حاصل  الحبوب 

  
R6y 0,403 0,975 

 P6y  -0,136 -0,847  التأثير المباشر -١
 P1y  R61  0,000 0,034  التأثير الغير مباشر  -٢

 x2 P2y  R62 -0,104 0,000ارتفاع العرنوص عن طريق 
 x3  P3y R63 -0,032 0,428مساحة الورقة 

 x4 P4y  R64 0,112 0,153عدد صفوف العرنوص 
 x5 P5y R65 0,002 -0,083حبة  ١٠٠٠وزن 

 x7 P7y R67 -0,683 -0,471عدد العرانيص 
 x8 P8y R68 1,24 1,76عدد الحبوب في العرنوص 
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  :اDستنتاجات
  

أن )رتفاع النبات تأثيرا مباشراً وموجبا في -١
  حاصل الحبوب عند موعدي الزراعة 

كان للمساحة الورقية في النبات تأثيرا موجبا -٢
وواطئا في حاصل الحبوب عند الموعد 

في حين كان عاليا )  ١٠/٧( الزراعي اLول 
  .) ٣٠/٧( في الموعد الزراعة الثاني وسالبا 

ان الموعد الزراعي اLول أعطى أعلى تأثيرا -٣
مباشرا وموجبا عالي في عدد العرانيص في 

 .النبات على حاصل الحبوب 
كذلك كان لعدد الحبوب بالعرنوص تأثيراً مباشراً -٤

موجباً وعاليا في حاصل الحبوب عند الموعد 
 ) ١٠/٧( الزراعي اLول 

كانت ھناك تأثيرات مباشرة غير مھمة عند -٥
موعدي الزراعة في حاصل الحبوب بالنسبة 

 .حبة  ١٠٠٠لوزن 
أيضا كان )رتفاع العرنوص في الموعدين -٦

الزراعيين تأثيرأ مباشرا موجبا وواطئا في 
 .حاصل الحبوب 

كانت ھناك تأثيرا غير مباشرة للمساحة الورقية -٧
صفوف العرنوص  موجبة وعالية من خ%ل عدد
وموجبة )  ١٠/٧( عند الموعد الزراعي اLول 

 .وعالية من خ%ل ارتفاع النبات 
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