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 في مدخالت من الشعير العاريمعامل المسار  أدلة االنتخاب و
 احمد عبد الجواد احمد                         مثنى عبد الباسط العامري

                    العراق -قسم المحاصٌل الحقلٌة / كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 
 

 الخالصة

الشعٌر مصدرها المركز الدولً للبحوو  الزراعوة فوً المنواطق من  مدخل 42فً هذه الدراسة  أستخدم

زرعوت هوذه . الدٌمٌوةتحوت الروروف   3-( باإلضافة الى الصنف المزروع محلٌوا رٌحوانICARDAالجافة )

المدخالت فً موقعٌن األول فً حقول كلٌة الزراعة والغابات/ جامعة الموصل والثانً بمحافرة صالح الدٌن 
بوثال  مكوررات القطاعوات العشوواةٌة الكاملوة وتصومٌم باسوتخدام  4200-4202العوام  )قضاء الشرقاط( خالل

( سوم) طوول السونبلة( وسوم)ارتفواع النبوات ٪ وموعد النضج و52 للتزهٌر عنددد األٌام ـع :صفات تمت دراسة
( ركغم/هكتوا) الحاصول الحٌووي ( وكغم/هكتوار)حاصول الحبووب و 4عدد السونابل/مو عدد الحبوب فً السنبلةو

 الوذي ٌتضومن صوفات:( I23) ًتفووق الودلٌل اتنتخوابنتواةج ال أرهورت. )غم( حبة 0222وزن و دلٌل الحصادو
اترتبوواط كووان ولكووال الموووقعٌن.  عوودد الحبوووب فووً السوونبلةو 4عوودد السوونابل/مو (كغم/هكتووار)حاصوول الحبوووب 

والحاصول  4السونابل/مكول مون عودد الحبوب/سونبلة وعودد مو  المرهري موجبوا ومعنوٌوا بوٌن حاصول الحبووب 
كانوت أكثور الصوفات  4عدد السونابل/م أنالمرهري  المسارمعامل تحلٌل  نتاةجوبٌنت  .ولكال الموقعٌن الحٌوي

عودد صوفة  بٌنموا كانوت، فوً موقو  الموصول عدد الحبوب فً السونبلةثم تلتها صفة  الحبوبحاصل تأثٌرا على 
فوً  حاصول الحبووبعلوى فوً تأثٌرهوا  4عودد السونابل/مفة كانت أألكثور توأثٌرا ثوم تلتهوا صو الحبوب فً السنبلة

 .  موق  الشرقاط

 .يالمسار المرهرالشعٌر، مدخالت، أدلة اتنتخاب، معامل : الكلمات الدالة
 

 08/6/4204 :وقبوله 4204/ 42/3 :تارٌخ تسلم البح 

 

 المقدمة
فً وراثتهوا ها عدة مورثات تن ٌحكم وراثتالمعقدة  الكمٌة الشعٌر من الصفاتفً حاصل التعتبر صفة 

 المباشوور تحووداتنتخوواب  وٌمكوون تحسووٌنها موون خوواللتعتموود علووى مكونووات حاصوول الحبوووب وتووداخالتها  والتووً
هوذه المكونوات مو  ات أو ألحود أت انه قد ٌكون اترتبواط بوٌن هوذه المكونومكونات الحاصل ذات التأثٌر األعلى 

وقوود مكونووات الحاصوول فووً أن واحوود. صووفات خوواب لعوودد موون الصووفات األخوورل سووالبا لووذا كووان موون المهووم األنت
( بوٌن متغٌورٌن r( فوً تجزةوة معامول اترتبواط )Wright ،0940) استخدم تحلٌل معامل المسار الوذي وضوعه

عبر مسوببات  أوإلى تأثٌرات مباشرة للسبب فً األثر وتأثٌرات غٌر مباشرة للسبب فً األثر من خالل مسالك 
ولقود أشوار العدٌود مون  (.0987، الوراوي)( وشورحها Lu ،0959و  Dewey)ضوحها أخرل بالطرٌقة التً أو

الحاصول مقارنوة صوفة الباحثٌن إلى أفضلٌة القٌام بعملٌوة اتنتخواب لعودة صوفات فوً أن واحود لغور  تحسوٌن 
 تفوووق ( حٌو  وجودا4228، ٌوسوف والصوفار)مونهم  فوً محاصوٌل الحبوووب للصوفة وحودهاباتنتخواب المباشور 

 و حبووة كووان علووى أألدلووة األخوورل 022الووذي تضوومن حاصوول الحبوووب وعوودد السوونابل ووزن  ًنتخووابالوودلٌل األ
(Otto ،4229( عنوود دراسووته لووـ )و تفوووق الوودلٌل األنتخووابً المتضوومن صووفات عوودد الحبوووب 27 و وراثٌووا ( تركٌبووا

المودخالت  ( فوً أثنواء تقوٌم عودد مونChurchill ،4202)حصول و ودلٌول الحصواد  4بالسنبلة وعدد السونابل/م

علووى أفضوولٌة الوودلٌل اتنتخووابً المتضوومن حاصوول الحبوووب وعوودد الحبوووب بالسوونبلة ودلٌوول الحصوواد مقارنووة 
( تركٌبوا وراثٌوا أن الودلٌل 03( عند دراسته )Kleinhofs ،4202)ذكر  تخاب المباشر لحاصل الحبوب وباألن

 أدل إلوى زٌوادة حاصول الحبووب. حبوة 0222ووزن  4المتضمن صفات عدد الحبوب بالسونبلة وعودد السونابل/م
 إلوىاختالفات المودخالت الموذكورة فوً أداةهوا إضوافة  إلى( 4204العامري )احمد و لقد أشارت دراسات سابقة

 )احمود،فً الشوعٌر أشوار المرهرٌة من الدراسات على اترتباطات  امتالكها مورثات حاصل الحبوب العالً. 
ي كانت موجبة ومعنوٌة بوٌن حاصول الحبووب وعودد السونابل. بوٌن أن قٌم معامل اترتباط المرهر إلى( 4223
وكووان  4( أن صووفة عوودد الحبوووب/ سوونبلة حققووت ارتباطووا مرهرٌووا موجبووا موو  عوودد السوونابل /م4226، حمٌوود)

 ذكووور اترتبووواط المرهوووري سوووالبا ومعنوٌوووا بوووٌن ارتفووواع النبوووات وعووودد األٌوووام للتزهٌووور وعووودد أٌوووام النضوووج.
(Churchilh ،4229 )و بووٌن حاصوولأن ات و ومعنوٌوووا عوودد الحبووووب الحبووووب و رتبوواط المرهووري  كوووان موجبووا
و وسنبلة بال و معنوٌا  4عودد السونابل/مو دلٌول الحصواد فً حٌن كان بٌن ،حاصل الحبوبو دلٌل الحصاد بٌنموجبا

و  و ومعنوٌووا و وراثٌووا الووى أن صووفة حاصوول 42( فووً دراسووته لووـ )Thompsoni ،4229). وتوصوول سووالبا ( تركٌبووا
و وعالً المعنوٌة م  عدد الحبوب بالسنبلة ووزن الحب و موجبا و مرهرٌا وأرهور  حبة، 0222وب ارتبطت ارتباطا

و م   سنبلةبالعدد الحبوب  و ومعنوٌا و سالبا و مرهرٌا ( أن قوٌم 4202بٌنما ذكر العامري ) .حبة 0222وزن ارتباطا
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 4سونبلة وعودد السونابل/م د الحبووب/اترتباط المرهري كانت موجبة ومعنوٌة بٌن حاصل الحبوب وكل من عد
( أن لعودد السونابل/ نبوات 4222بٌنت نتواةج ٌوسوف )المرهري  أما من حٌ  معامل المساروالحاصل الحٌوي. 

اكبر أهمٌة لحاصل الحبوب ألن لها أعلى قٌم للتأثٌر المباشر على حاصل الحبوب وٌمكن أن ٌكون دلٌال فعوات 
لعووودد  أن( Kennedy ،4227) ذكووورسداسوووً الصوووفوف وشوووعٌر التنتخووواب حاصووول الحبووووب العوووالً فوووً ال

وعالٌة على حاصل الحبوب عنود  موجبة حبة وعدد الحبوب بالسنبلة تأثٌرات مباشرة 0222 ووزن 4السنابل/م
 مباشوور موجووب تووأثٌر أعلوى 4لعوودد السوونابل/م أن (Peters ،4229) أسووتنتجمرهوري وال لمعاموول المسووار تحلٌلوه

 علوى هوذه الصوفة مباشور سوالب تأثٌر أعلىسنبلة بال صفة عدد الحبوب أرهرتحٌن ، فً على حاصل الحبوب
 وأسوتنتج ( أن لعدد السنابل بالنبات أعلى تأثٌر مباشور وموجوب علوى حاصول الحبووبSholm ،4229)و بٌن 
 حاصل الحبوب. على  تأثٌر أعلىكان سنبلة  مجموع التأثٌر الكلً لعدد الحبوب/ ( أن4202، العامري)

المرهري  هذه الدراسة إلى تقدٌر أدلة اتنتخاب وتقدٌر معامل اترتباط المرهري ومعامل المسار تهدف
 لمدخالت من الشعٌر العاري.

 
 مواد البحث وطرائقه

ولموقعٌن األول فً حقول كلٌة الزراعوة والغابوات )جامعوة  4200- 4202أجرٌت الدراسة فً الموسم 
و والموق  الثانً فً حقل فً محافرة صالح الودٌن 5موصل )الموصل( التً تبعد عن مركز مدٌنة ال ( كم تقرٌبا

و. 047عون مركوز الموصول )التً تبعد  (قضاء الشرقاط)  للتزهٌور عنوددد األٌوام ـعو درسوت صوفات( كوم تقرٌبوا
 4عودد السونابل/مو عودد الحبووب فوً السونبلة( وسوم) طوول السونبلة( وسوم)ارتفاع النبات ٪ وموعد النضج و52
 42لـوـ )غم( حبة 0222وزن و دلٌل الحصاد( وكغم/هكتار) الحاصل الحٌوي( و كغم/هكتار)حبوب حاصل الو

افة ـللبحوو  الزراعٌوة فوً المنواطق الجو ًتم الحصول علٌها من المركوز الودول العاري الشعٌرجدٌد من  مدخل
(ICARDAفضال عن الصنف المزروع محلٌا رٌحان )-(.0) دولـالجللمقارنة  3 

طرٌقووة تصوومٌم القطاعووات العشووواةٌة الكاملووة بووثال  مكووررات تحووت الرووروف الدٌمٌووة  قـربة وفووـت التجووـطبقوو 
)ملوم(  020)ملم( أما فوً قضواء الشورقاط  40515فً حقول كلٌة الزراعة والغابات  حٌ  كانت كمٌة األمطار

سوماد  وأضوٌف ،سوم 42والمسوافة بوٌن خوط و خور م 415احتوت الوحودة التجرٌبٌوة علوى أربعوة خطووط بطوول 
( 02(. وأجرٌووت الدراسووات علووى )0987كغم/دونووم، ) الٌووونخ و خوورون، 25وبمعوودل  N% 26ٌورٌووا تركٌووز 

نباتات أخذت بصورة عشواةٌة من الخطٌن الوسطٌن لكل مدخل بعد استبعاد النباتوات الطرفٌوة. حللوت البٌانوات 
ترك للصوفات المدروسوة مون ( حٌ  اجري تحلٌل التباٌن والتباٌن المشEXCELو  SASباستخدام برنامجً )

 ( دلٌول انتخوابً وتموت المقارنوة بٌنهوا، قودرت اترتباطوات المرهرٌوة36اجل تقدٌر أدلة اتنتخاب وتوم عمول )

(rP) سارـالموراء تحلٌول معامول ـإجوم ـرت معنوٌتها عن الصفر، وتوـاٌن واختبـج تحلٌل التبةاـباتعتماد على نت 

ٌن حاصول الحبووب ومكوناتوه وتجزةتوه إلوى توأثٌرات مباشورة وغٌور المرهري بناءا على معوامالت اترتبواط بو
 مباشرة.
 

 النتائج  والمناقشة
( نتاةج تحلٌل التباٌن لعشرة صفات من الشعٌر العاري وفق تصمٌم القطاعات 4ٌرهر فً الجدول )

و  المدخالتأن العشواةٌة الكاملة ومنه ٌتضح  ات ٪ ولجمٌ  الصف0عند مستول احتمال  اختلفت معنوٌا

من  المدروسة ولكال الموقعٌن مما ٌشٌر إلى وجود اختالفات وراثٌة تبرر اتستمرار بدراسة المدخالت وراثٌا
( على اختالفات 4204، وقد حصل احمد والعامري )انتخاب أَصناف جدٌدة متفوقة على الصنف المحلًاجل 

 معنوٌة بٌن المدخالت. 
و ولست صفات هوً )حاصول الحبووب، طوول 36)ــ ل( الكفاءة النسبٌة 2)و ( 3ٌوضح الجدولٌن ) ( دلٌالو انتخابٌا

حبوة( ولكوال المووقعٌن. إذ أشوارت 0222، عدد الحبوب بالسنبلة، دلٌول الحصواد ووزن 4السنبلة، عدد السنابل/م
وعودد الحبووب بالسونبلة  4النتاةج الى أن الحاصل أعطى كفاءة نسوبٌة أعلوى مون طوول السونبلة وعودد السونابل/م

حبووة عنوودما ٌكووون اتنتخوواب مباشووراو لكوول صووفة موون هووذه الصووفات علووى انفووراد. 0222لحصوواد ووزن ودلٌوول ا
( فووً 481722( و )21273قٌمتهوا )كانوت هوً األعلوى حٌو   4وكانوت قٌموة اتنتخواب المباشور لعودد السوونابل/م

نسوبٌة  (. كانوت أعلوى كفواءة4222الموصل والشورقاط علوى التووالً وهوذا ٌتفوق مو  موا توصول ألٌوه )ٌوسوف، 
وعوودد الحبوووب بالسوونبلة فقوود تفوووق علووى  4( المتضوومن حاصوول الحبوووب وعوودد السوونابل/مI23للوودلٌل اتنتخووابً )

( Churchill ،4202( و )4228اتنتخاب للحاصل وحده ولكال الموقعٌن وهوذا ٌتفوق مو  )ٌوسوف والصوفار، 
فوً  لصوفات تحوت الدراسوةا معوامالت اترتبواط المرهوري بوٌن (5ٌوضح الجدول ) (Kleinhofs ،4202و )

عنود ارتباطا موجـوـبا ومعوـنوٌا  ٪52تزهٌر عند ــلل األٌامعدد كال الموقعٌن ففً موق  الموصل أرهرت صـفة 
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 بلةـعوودد الحبوب/سنوووكووان اترتبوواط المرهووري بووٌن ارتفوواع النبووات موعوود النضووج.  موو  ٪0ستول احتمووال ـووـم

 مســتول ندــبا ومعنوٌا عـموج
 

 م المدخالت ونسبها.أرقا :(0الجدول )
Table (1): Entries number and their pedigree.  

 رقم المدخل
Entries number 

 .Name and pedigree                                                اتسم والنسب

0 ICB-100960/3/ROBUR/J-126//OWB753431D/SL3 

4 ICB-100960/3/ROBUR/J-126//OWB753431D/SL3 

3 Antares/Ky63-1294//Ste/Lignee640 

2 Ste/Lignee640/3/Roho//Alger/Ceres362-1-1 

5 Ste/Lignee640/3/Roho//Alger/Ceres362-1-1 

6 Alpha//Sul//Nacta/3/Alpha/Durra 

7 Lignee133//ArabiAbiad/3/ChiCm/An57//Albert 

8 Lignee133//ArabiAbiad/3/ChiCm/An57//Albert 

9 Antares/Ky63-1294//Malta1-4-3094-2 

 (0ٌتب  الجدول )

02 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

00 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-02/ArabiAbiad//ER/ 

Apm 

04 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

03 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

02 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

05 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

06 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

07 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

08 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

09 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

42 
Soufara-02/3/RM1508/POR//W12269/4/Hml-

02/ArabiAbiad//ER/Apm 

40 Matnan-01 

44 Satmas 

43 Beecher 

42 Lignee131 

45 Rihane -3 
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  تحلٌل التباٌن للصفات المدروسة لكال الموقعٌن.  :(4الجدول )
Table (2): Analysis of variance for studied characters at two locations. 

 مصادر التباٌن
Source of 

variance 

 location        Alsharqatموق  الشرقاط Mosul location       موق  الموصل

 المكررات
Replication 

 المدخالت
Entries 

 الخطأ التجرٌبً
Experimental 

error 

 المكررات
Replication 

 المدخالت
Entries 

 الخطأ التجرٌبً
Experiment

al error 

درجات 
  Degreesالحرٌة

freedom             

    of 

 
  الصفات

Characters 

4 42 28 4 42 28 

 األٌامعدد 
٪52للتزهٌرعند

.Number of 

days to 50 % 

flowering. 

21293 431325** 21243 021493 341280** 51987 

 .موعد النضج
Maturity date. 

471603 
 

391663** 
21225 41203 

 
601828** 

5100 

 .ارتفاع النبات )سم(

Plant height. 
21293 4201427** 001804 31663 0301440** 041870 

 .طول السنبلة )سم(

Spike length. 
21255 01836** 21299 21453 41688** 21482 

 (4ٌتب  الجدول )

 .سنبلةبال عدد الحبوب

Number of 

grains/ spike 

21332 531923** 21578 01422 4221482** 01804 

       4عدد السنابل/م

      Number of 

spikes/ m
2

 

001220 5241802** 501662 0831245 0354210** 0601632 

صل الحبوب حا
 .)كغم/هكتار(

Grain yield. 

3354128 420358** 4742513 560512 042802** 605016 

 الحاصل الحٌوي
 .)كغم/هكتار(

Biological 

yield. 

5709317 4263539 ** 9894010 3275813 
4482943 

** 
0827410 

 .٪دلٌل الحصاد 

Harvest index 

%. 

91299 791032** 021820 0221274 0761796** 021859 

حبة 0222وزن 
 grain-1000 .)غم(

weight. 

21573 901528** 01423 41492 461329** 01882 

        **                                                                 .Significant at 1%٪.   0معنوي عند مستول احتمال  **

 
دد ـعوو وكـل مـن حاصول الحبووب والحوـاصل الحٌووي السنبلة ولـان اترتباط المرهري بٌن طـك. ٪0احتمال 
عودد الحبوب/سونبلة صوفة ارتبطوت . ٪0موجبا ومعنوٌوا عنود مسوتول احتموال  عدد الحبوب/سنبلةو 4السنابل/م

دلٌول  مو ٪ 5بٌنموا كوان اترتبواط عنود   ٪0عنود مسوتول احتموال حاصل الحبوب ارتباطوا موجبوا ومعنوٌوا  م 
وصوفتً حاصول  4كوان اترتبواط المرهوري بوٌن عودد السونابل/م. 4عدد السونابل/مو يوالحاصل الحٌو الحصاد

 فةـصو . كانت قٌمة اترتباط المرهوري بوٌن٪0مستول احتمال  موجبا ومعنوٌا عند الحبوب والحاصل الحٌوي
 . وكانت قٌمة اترتباط المرهري٪0عند مستول احتمال  بـة ومعنوٌةموج وحاصل الحبوب الحٌويالحاصل 
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  .لموق  الموصلعدة دتةل انتخابٌة لالكفاءة النسبٌة  :(3الجدول ) 
Table (3): Relative efficiency for selection indices for Mosul location.   

      Selection indices الدلٌل اتنتخابً ت
 الكفاءة النسبٌة )٪(
The relative 

efficiency (%) 

 I1= 0.680 X1 022    هحاصل الحبوب كغم/   0

 I2= 0.854 X2  21367           طول السنبلة     4

3 I3= 0.7601  X3  21273                                    4عدد السنابل/م 

 X4 0.968 I4=  01842عدد الحبوب بالسنبلة      2

5 I5= 0.590 X5         41229   دلٌل الحصاد 

6 I6= 0.960 X6  01720       ةحب 0222وزن 

7 I7= 102.783X1+0.535 X2 431699 

8 I8= 6.899X1+ 0.4687X3 21759 

9 I9= 17.732X1+0.542X4 221729 

02 I10=(-2.083)X1+0.675X5 821350 

00 I11=(-8.519)X1+0.776X6 291579 

04 I12= 9.397X2+ 115.778X3 71876 

03 I13= 23.496X2+ 130.759X4 91455 

 (3ول )ٌتب  الجد

02 I14= 0.711.X2+199.516X5 21249 

05 I15= 8.262X2 +189.311X6 61298 

06 I16= 26.087X3+10.115X4 021620 

07 I17= 7.050X3+12.569X5 401599 

08 I18= 10.369X3+12.351X6 061842 

09 I19= 2.941X4+38.634X5 71323 

42 I20= 3.185 X4+35.810X6 91628 

40 I21= 12.358X5+( -7.208 )X6 061548 

44 I22= 5.605X1+78.076X2+ 0.397X3 271754 

43 I23= 17.692X1+6.889X3+ 0.331X4 0231722 

42 I24=1.612X1+18.485X4+ 0.540X5 571593 

45 I25=(-8.362)X1+(-1.083)X5+ 0.772X6 291682 

46 I26= 21.124X2+8.958X3+58.925X4 001958 

47 I27= 4.540X2+ 25.094X4+133.995X5 41963 

48 I28= 8.263X2+(-0.005)X5+189.304X6 21753 

49 I29= (-0.529)X3+ 25.832X4+10.141X5 081887 

32 I30= 10.624X3+(-7.470)X5+12.374X6 91243 

30 I31= 2.794X4+2.431X5+37.040X6 021272 

34 I32= 14.030X1+6.094X2+48.077X3+ 0.315X4 841326 

33 I33= 0.603X2+21.348X3+8.913X4+59.719X5 051759 

32 I34= 5.044X3+(-1.511)X4+22.728X5+ 10.321X6 031945 

35 I35= 0.680X1+14.280X2+6.042X3+ 48.969X4 + 0.315X5 901665 

36 
I36=(3.1883)X1+1.310X2+15.097X3+5.461X4+47.018X5+

0.367X6 
701808 

 وهذا ٌتماشى م  ما وجده .٪0عند مستول احتمال  ومعنوٌة بةموجبوب م  صفة حاصل الحدلٌل الحصاد ل
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  .الشرقاطلموق  عدة دتةل انتخابٌة لالكفاءة النسبٌة  :(2الجدول )
Table (4): Relative efficiency for selection indices for alsharqat location.   

 ت
      Selection indices الدلٌل اتنتخابً

 

 النسبٌة )٪(الكفاءة 
The relative 

efficiency (%) 

0 I1= 0.861 X1        /ه حاصل الحبوب كغم  022 

4 I2= 0.738 X2  21224                طول السنبلة              

3 I3= 0.965X3                         4عدد السنابل/م  481722 

2 I4= 0.973X4       21336  عدد الحبوب بالسنبلة 

5 I5= 0.812X5           01305      دلٌل الحصاد 

6 I6= 0.784X6                      حبة 0222وزن  31222 

7 I7= 4.937 X1+ 0.857X2 431374 

8 I8= 0.073X1+ 0.857X3 021855 

9 I9= 1.417X1+ 0.847X4 221752 

02 I10= 0.544X1+ 0.862X5 821652 

00 I11=(-3.011)X1+ 0.901X6 291697 

04 I12= 9.810 X2+ 613.408X3 81562 

03 I13=6.529X2+4.154X4 81253 

 (2ٌتب  الجدول )

02 I14=(-6.035)X2+30.191X5 41645 

05 I15=4.322X2+27.094X6 51840 

06 I16=(-23.98)X3+1983.26X4 001303 

07 I17=5.746X3+0.484X5 431620 

08 I18=4.195X3+0.367X6 081222 

09 I19=(-2.204)X4+6.585X5 71053 

42 I20=4.300X4+6.509X6 021003 

40 I21=4.504X5+(-5.263)X6 061952 

44 I22=0.071X1+4.808X2+0.854X3 281703 

43 I23=1.352X1+0.047X3+0.845X4 0231639 

42 I24=1.485X1+1.557X4+0.849X5 571732 

45 I25=(-3.013)X1+(-0.061)X5+0.901X6 291788 

46 I26=5.919X2+0.316X3+5.679X4 041904 

47 I27=(-2.331)X2+6.247X4+4.881X5 31960 

48 I28=4.115X2+(-4.841)X5+26.376X6 51678 

49 I29=(-1.941)X3+6.116X4+ 0.308X5 421553 

32 I30=4.003X3+(-4.756)X5+0.352X6 021282 

30 I31=4.261X4+(-1.003)X5+6.412X6 021392 

34 I32=1.397X1+0.046X2+(-0.674)X3+0.846X4 841076 

33 I33=(-2.102)X2+5.672X3+ 0.313X4+ 6.319X5 071442 

32 I34= 3.953X3+(-0.897)X4+ 6.081X5+0.225X6 051243 

35 I35=1.550X1+ 1.571X2+ 0.048X3+ (-1.157)X4 +0.847 X5 901742 

36 
I36=(-3.113)X1+ 0.805X2+ 1.156X3+ 0.104X4+2.106X5 +0.886 

X6 
701954 

 

، العوووووامري)( و Thompsoni ،4229)( و Churchilh ،4229)و ( 4226، حمٌووووود)( و  4223، احمووووود)
عنوود ارتباطوا موجبووا ومعنوٌوا  ٪52للتزهٌور عنوود  األٌوامعوودد (. أموا بالنسوبة لموقوو  الشورقاط كووان لصوفة 4202

 ارتباطا موجبا  صفة الحاصل الحٌوي م  النضجصفة موعد ارتبطت م  ارتفاع النبات.  ٪5مستول احتمال 
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  .لكال الموقعٌن الصفات تحت الدراسة بٌن معامالت اترتباط المرهري: ( 5الجدول )

Table (5): Phenotypic correlation for studied characters at two locations. 

 اترتباط
correlation 

 الصفات
Characters 

حاصل الحبوب 
 .ار()كغم/هكت

Grain yield. 

حبة 0222وزن 
  .)غم(

1000-grain 

weight. 

دلٌل الحصاد 
٪. 

Harvest 

index %. 

 الحاصل الحٌوي
 .)كغم/هكتار(

Biological 

yield. 

  4م السنابل/ عدد

Number  of 

spikes/  m
2 

 عدد الحبوب
 .سنبلةبال

Number of 

grains/ spike 

طول السنبلة 
 Spike .)سم(

length. 

النبات  ارتفاع
 .)سم(

Plant 

height. 

موعد 
 .النضج

Maturity 

date. 

 ٪52للتزهٌرعند األٌامعدد  Mosul      الموصل
Number of days to 50 

% flowering. 

 ٭٭21373 21032 21025 21280- 21263 21270- 21266- 21067- 21020-

 Alsharqatالشرقاط

 
 21258- ٭21488 21020 21029 21042 21272- 21288 21058- 21262

 .موعد النضج Mosul      الموصل

 Maturity date. 

21042 -21225 21095 -21226 21420 21292 21237 -21285  

  ٭21493 21229 21282- ٭٭21395- ٭٭Alsharqat 21446 21224 -2100 21327الشرقاط

 .ارتفاع النبات )سم( Mosul      الموصل

Plant height. 

   21068 ٭٭21367 21226- 2128 21028 21432- 21067

   ٭٭21397 ٭٭21226 21272 21458 21007 ٭21330- ٭٭Alsharqat 21260الشرقاط

  .طول السنبلة )سم( Mosul      الموصل

Spike length.            

    ٭٭21554 ٭٭21293 ٭٭21229 21029 21453- ٭٭21523

    ٭٭Alsharqat 21054 -21263 21043 2.222 21229 21546الشرقاط

 .سنبلةبال عدد الحبوب Mosul      الموصل

Number of grains/ 

spike 

     ٭21346 ٭21498 ٭21352 ٭21347- ٭٭21530

 Alsharqat 21429 -21462 21268 21022 21095الشرقاط
    

           4عدد السنابل/م Mosul      الموصل

Number of spikes/ m
2
  

      ٭٭21669 21068- 2.20 ٭٭21600

      Alsharqat 21026 -21288 21084 -21224الشرقاط

 كغم/( الحاصل الحٌوي Mosul      الموصل

 .Biological yield)هكتار
       21082- 21087- ٭٭21722

       ٭٭21228- 21295 ٭٭Alsharqat 21662الشرقاط

 .٪دلٌل الحصاد  Mosul      الموصل

Harvest index %. 

        21237 ٭٭21528

        21008- ٭٭Alsharqat 21339الشرقاط

 .حبة )غم(0222وزن  Mosul      الموصل

1000-grain weight.     

-21030         

         Alsharqat -21046الشرقاط

                                                                 .and ** Significant level 5% and 1% *                                     على التوالً.     ٪0. و ٪5*و** معنوٌة عند مستول احتمال 
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 المرهري لحاصل الحبوب ومكوناته للمدخالت لكال الموقعٌن. المسارمعامل : ( 6الجدول )
Table (6): Phenotypic path coefficient of grain yield and its component for entries at 

two locations.         

       Type of effect             نوع التأثٌر                       
 المرهريالمسار معامل 

 Phenotypic path coefficient   

 .طول السنبلة على حاصل الحبوب تأثٌر -0
1- Effect spike length on grain yield.                    

 
  الموصل
Mosul 

الشرقاط
Alsharqat 

 A. Direct effect                                      p1y 21296 21223 المباشر التأثٌرأ.

                                     B. Indirect effect غٌر المباشر التأثٌرب.

 /Via number of grains           ةسنبلبالعن طرٌق عدد الحبوب 

spike 
r12p2y 21080 

21022 

Via number of spikes/ m 4عن طرٌق عدد السنابل /م
2        

   r13p3y 21445 21225 

 Via 1000-grain weight.            r14p4y 21220 21222 حبة0222عن طرٌق وزن 

 الكلً لطول السنبلة على حاصل الحبوب التأثٌرمجموع 
Total effect of  spike length on grain yield.  

r1y 21523 21054 

 .سنبلة على حاصل الحبوببال عدد الحبوب تأثٌر -4

2- Effect  number of grains/ spike  on grain yield.  
  

 

 A. Direct effect                                      p2y 21348 21092المباشر التأثٌرأ.

                                   B. Indirect effect ر المباشرغٌ التأثٌرب.

 Via spike length                            r12p1y 21253 21243 عن طرٌق طول السنبلة

Via number of spikes/ m 4عن طرٌق عدد السنابل /م
2        

   r23p3y 21029 21242 

 Via 1000-grain weight.            r24p4y 21220 21207 حبة0222عن طرٌق وزن 

 الحبوب سنبلة على حاصلبال الكلً لعدد الحبوب التأثٌرمجموع 
Total effect of  number of grains/ spike on grain yield. 

r2y 21530 21452 

 .على حاصل الحبوب 4عدد السنابل/م تأثٌر -3

3- Effect  number of spikes/ m
2 

on grain yield.     
  

 

 A. Direct effect                                      p3y 21257 21020 المباشر التأثٌرأ.

                                     B. Indirect effect غٌر المباشر التأثٌرب.

 Via spike length                       r13p1y 21227 21224 عن طرٌق طول السنبلة

 /Via number of grains             ةسنبلبالعن طرٌق عدد الحبوب 

spike 
r23p2y 

21026 21237 

 (6ٌتب  الجدول )

 Via 1000-grain weight.            r34p4y 21220 21226 حبة0222عن طرٌق وزن 

 .على حاصل الحبوب 4/مالسنابلالكلً لعدد  التأثٌرمجموع 

Total effect of number of spikes/m
2
 on grain yield. 

r3y 21600 21062 

 .حبة على حاصل الحبوب0222وزن  تأثٌر -2

4- Effect 1000-grain weight
  
on grain yield.     

 
 

 

 A. Direct effect                                      p4y -21222 -21265 المباشر التأثٌرأ.

                                    B. Indirect effect غٌر المباشر التأثٌرب.

 By spike length                             r14p1y -21242 -21223عن طرٌق طول السنبلة

 /By number of grains            ةسنبلبالعن طرٌق عدد الحبوب 

spike  
r24p2y 

-21027 -21229 

By number of spikes/ m 4عن طرٌق عدد السنابل /م
2 

       r34p3y 21225 -21229 

 .حبة على حاصل الحبوب0222الكلً لوزن  التأثٌرمجموع 

Total effect of  1000-grain weight  on grain yield. 
r4y -21030 -21046 

المرهري بٌن كان اترتباط  ارتفاع النبات. م ٪ 5بٌنما كان اترتباط عند   ٪0عند مستول احتمال ومعنوٌا 

طول السنبلة موجبا ومعنوٌا عند مستول  و عدد الحبوب/سنبلةم  صفات حاصل الحبوب وارتفاع النبات 
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موجبا ومعنوٌا عند مستول  عدد الحبوب/سنبلةو كان اترتباط المرهري بٌن طول السنبلة. ٪0احتمال 
عند  ومعنوٌة بةموجل الحبوب وحاص الحٌويصفة الحاصل  . كانت قٌمة اترتباط المرهري بٌن٪0احتمال 

 بة ومعنوٌةموجم  صفة حاصل الحبوب دلٌل الحصاد . وكانت قٌمة اترتباط المرهري ل٪0مستول احتمال 
( و 4229) Churchilhو ( 4223احمد )وهذا ٌتفق م  ما توصل إلٌه  .٪0عند مستول احتمال 

(Thompsoni ،4229 ،4202( و )العامري).  ( ٌبٌن 6أما الجدول ) معامل المسار المرهري لحاصل

الحبوب ومكوناته فً كال الموقعٌن ففً موق  الموصل ٌالحر أن أعلى تأثٌر مباشر كان لصفة عدد 
على حاصل الحبوب ثم تلٌها صفة عدد الحبوب بالسنبلة. أما بالنسبة لمجموع التأثٌرات الكلٌة فكان  4السنابل/م

حاصل الحبوب ثم تلٌه صفة عدد الحبوب بالسنبلة وهذا  أعلى مجموع تأثٌر على 4لصفة عدد السنابل/م
(. أما فً موق  الشرقاط Sholm ،4229و ) (Kennedy ،4227( و )4222)ٌوسف،  ماذكرهٌتماشى م  

وٌالحر أن أعلى تأثٌر مباشر كان لصفة عدد الحبوب بالسنبلة على حاصل الحبوب ثم تلٌها صفة عدد 
لتأثٌرات الكلٌة فكان لصفة عدد الحبوب بالسنبلة أعلى مجموع تأثٌر على . أما بالنسبة لمجموع ا4السنابل/م

و  (Kennedy ،4227( و )4222وهذا ٌتفق م  )ٌوسف،  4حاصل الحبوب ثم تلٌها صفة عدد السنابل/م
(Peters ،4229) ( وSholm ،4229 ،وبذلك ٌمكن اتستنتاج على أهمٌة صفتً عدد 4202( و )العامري )

 الحبوب بالسنبلة فً التأثٌر المباشر على حاصل الحبوب. وعدد4السنابل/م

 

SELECTION INDICES AND PATH COFFICIENT IN NAKED BARLEY 
Ahmed Abdul – Jawad Ahmed                Mothanah Abdul -  Basit AL-Amrei 

Field Crops. Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Iraq. 

 

ABSTRACT 
Twenty four naked barley entries introduced from the International Center of 

Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) in addition to  the locally grown 

variety Rihane-3 were under rain-fed conditions grown of two locations, The first 

was at the field of college of Agriculture and Forestry, Mosul university, the second 

was grown at Salah Eldin governorate (Alsharqat town) during the season 2010 -

2011 using (R.C.B.D) with three replications. The characters studied were: number 

of days to 50 % flowering, maturity date, plant height, spike length, number of 

grains / spike, number of spikes/ m
2
 , grain yield (kg/ha), biological yield (kg/ha), 

harvest index and 1000-grain weight. The results showed that the selection index 

(I23) which includes: grain yield (kg/ha), number of spikes/ m
2
, number of grains / 

spike was superior over the other for both locations. Phenotypic correlations were 

positive and significant between grain yield and each of number of grains/spike, 

number of spikes/ m
2
 and biological yield for both locations. The results of 

Phenotypic path coefficient analysis indicated that number of spikes/ m
2
 had more 

effect on grain yield than other characters. Following by then number of 

grains/spike at Mosul location where as number of grains/spike had more effect on 

grain yield. Following by number of spikes/ m
2 

at Alsharqat location. 
Keywords: Barley, Entries, Selection index, phenotypic path coefficient. 
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 المصادر
جدٌودة مون  ٌنات الوـوراثٌة والمروـهرٌة والتوـورٌ  لصوفات أصوـنافالتوـبا .(4223) احمود، احمود عبود الجوواد

 .25-36( 2) 8 :مجلة الزراعة العراقٌةالشعٌر تحت معدتت بذار مختلفة. 
 جدٌودة مون الشوعٌر تحوتتقووٌم صوفات أصوناف  .(4204العامري ) احمد، احمد عبد الجواد ومثنى عبدالباسط

 (.4) 22عة الرافدٌن: مقبول للنشر فً مجلة زرا . الرروف الدٌمٌة
السداسووً  قوووة الهجووٌن واترتباطووات الوراثٌووة والمرهرٌووة ألصووناف موون الشووـعٌر .(4226حمٌود،   ٌوسووف )
   .80-76( :0) 32مجلة زراعة الرافدٌن: الصفوف
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جامعوة  (. المـدخل إلوى تحلٌول اتنحودار، مدٌرٌوة دار الكتوـب للطوـباعة والنشور،0987الراوي، خاش  محمود )
 .صلالمو

تقوٌم األداء وتقدٌر المعالم الوراثٌة وأدلة اتنتخاب لمدخالت. جدٌودة مون  .(4202العامري، مثنى عبدالباسط )
كلٌوة الزراعوة والغابوات،  قسم المحاصٌل الحقلٌوة، ،( رسالة ماجستٌر.Hordeum vulgare Lالشعٌر)

 جامعة الموصل.
 المسووار وكفوواءة اتنتخوواب النسووبٌة فووً الشووعٌر(. اترتباطووات وتحلٌوول معاموول 4222ٌوسووف، نجٌووب قوواقوخ )

 .88-84(:3) 5المجلة العراقٌة للعلوم الزراعٌة  سداسً الصفوف.
تكرٌت  مجلة(. أدلة اتنتخاب فً الشعٌر سداسً الصفوف 4228ٌوسف، نجٌب قاقوخ و راةد سالم الصفار )

 .67-65( 0) 03  ،للعلوم الزراعٌة
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