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 المستخمص
 Gelser و 7100من اجل تحديد الصفات المرتبطة بالحاصل واعتمادىا معيار انتخاب لمحاصل العالي في العصفر تم زراعة خمسة أصناف 

. استعمل 7100-7101جامعة بغداد خالل السنوات  –في حقل قسم عموم المحاصيل الحقمية كمية الزراعة  011والميس واردني وربيع 
ات الكاممة المعشاة بثالث مكررات. سجمت البيانات عمى وزعت فيو المعامالت الرئيسية وفق تصميم القطاعترتيب األلواح المنشقة 

: حاصل النبات والحاصل الكمي ودليل الحصاد وعدد بذور النبات وعدد بذور الرأس ووزن البذرة والوزن الجاف لمنبات وعدد رؤوس الصفات
والوراثي اختالف االرتباطات الوراثية والمظيرية  اإلحصائينتائج التحميل  أوضحت. وارتفاع النباتوالثانوية  األوليةالنبات وعدد التفرعات 

ارتباط وراثي وتأثير مباشر موجب لصفة ارتفاع النبات  أعمىكان  .باختالف مواعيد الحصاد لمسنتين وغير المباشرة  والتأثيرات المباشرة
في السنة الثانية فكانت لمصفات وزن النبات الجاف وعدد رؤوس النبات وعدد  أما ،ألولىالمسنة  األولوالحاصل الكمي لموعد الحصاد 

فكان لمحاصل الكمي ولمسنة الثانية فكانت لمصفات عدد رؤوس النبات  األولىموعد الحصاد الثاني لمسنة  أما .الحاصل الكميو  بذور النبات
السنة الثانية  أما أيضافكان لمحاصل الكمي فقط  األولىفي موعد الحصاد الثالث لمسنة  .والحاصل الكمي وعدد بذور النبات ووزنو الجاف

، وفي ت عدد رؤوس النبات والحاصل الكميبع لمسنة األولى كانت الصفالراالحصاد ا عدفكان وزن النبات الجاف والحاصل الكمي. في مو 
 عتماد ىذه الصفات معايير انتخاب في برامج التربية لتحسين العصفر.السنة الثانية وزن النبات الجاف والحاصل الكمي.ليذا يمكن ا

 ، االرتباط الوراثيالحاصل ،التأثير المباشر ،كممات مفتاحية: معامل المسار
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ABSTRACT            

In order to determine the traits that correlate to yield to rely on them as selection criteria for high 

yield in safflower; seeds of five cultivars .2081, Gelser Almais , Ordini, and rabia 500 planted in the 

field of Field Crop Dept. College of Agriculture –Uni. Of Baghdad during 2010and 2011.The design  of 

experiments is randomize complete block design  with split plot arrangement with three replication. 

Data were recorded for traits: yield/ plant, total yield, harvest index, oil%, number of seed/plant, 

number of seeds/capsules, seed weight,dry weight of plant, number of capsules/plant, number of 

primary and secondary branches and plant height. Results of statistical analysis illustrate that the 

genotypic and phenotypic correlation and direct and indirect effects were different due to differences 

in harvest dates and tow years of planting.The highest positive genetic correlation and direct effects 

with yield were for plant height and total yield for first harvest  in first year, for second year were dry 

weight, number  of capsules/ plant, number of seed/ plant and total yield. For second harvest in first 

year was total yield only. and number of capsule/ plant, dry weight, total yield and number of seeds/ 

plant, in second year. Also only total yield in third harvest in first year, and dry weight and total yield 

in second year. In fourth harvest first year the traits were number of capsules\plant and total yield, 

dry weight and total yield in second year. For that we can rely these traits as criteria for selection in 

breeding programs to improve the yield of safflower.     
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 المقدمة

العالقات بينيا وبين ان تقييم الحاصل ومكوناتو وتقدير 
عن الصفات االخرى لمنبات ميم لتحديد دليل  الحاصل فضال

ناجح لتحسين الحاصل  يوضع برنامج انتخابل انتخاب 
معمومات حول طبيعة يكون ذلك عن طريق توفير  .ونوعيتو

تحديد معايير انتخاب لمربي النبات لومقدار معامل االرتباط 
. يعتمد (05و 01و 3الحاصل )منيا لتحسين صفات النبات 

لمصفة في  مدى التأثير المباشر وغير المباشراالنتخاب عل 
باالنتخاب في برنامج تحسين حاصل البذور لذا قبل البدء 

المحصول من الضروري معرفة العالقة الميمة لمصفات 
المختمفة في تأثيرىا في الصفة االقتصادية الميمة باالتجاه 

( ان تحميل معامل 02وآخرون)   Singذكر  .(03المرغوب )
المسار يساعد في تجزئة االرتباط الى تأثيرات مباشرة وغير 

مكونات الحاصل في  منمباشرة ومدى مساىمة كل مكون 
 دقة دليل، وان نجاح االنتخاب يعتمد عمى الحاصل
مكونات الحاصل مباشرة في الحاصل  ، فقد ال تؤثراالنتخاب

سواء  فات اخرى اال ان ليا تأثيرات غير مباشرة من خالل ص
معامل وآخرون   Topal( . قدر0بصورة موجبة او سالبة )

، non parametricو  Parametricالمسار بطريقتين 
 من الثانية وذلك أفضل، أن الطريقة االولى أظيرت النتائج

ة تاثيرات المتبقيال يجةألن تحديد االرتباط يكون دقيقا وبالنت
. كما ان تحديد معامل المسار اقل من الطريقة الثانية تكون
كان التأثير   .من الثانية في سنتي الدراسة أعمى األولىفي 

في الرأس  لعدد بذورالمباشر لحاصل الزيت وغير المباشر 
 باألولىحاصل البذور من خالل حاصل الزيت كانت اكبر 

ان محتوى الزيت وعدد بذور  والمسنتين واستنتج من  الثانية 
اصل صفات ميمة في االنتخاب لحالرأس وارتفاع النبات 

 معامل . اثبت تحميلبذور العصفر تحت ظروف الجفاف
الحاصل ليا تأثير ارتباط ب أعمىالمسار أن الصفات التي ليا 

وعدد رؤوس النبات  األوليةفكانت التفرعات  ،مباشر عالي فيو
بذرة ليا  011وعدد الرؤوس الممتمئة وعدد بذور الرأس ووزن 

ارتباط عالي وتأثير مباشر عالي. كما بين التحميل ان 
كما أن  .يط قد اختمف لنفس الموقع لمسنتيناالرتباط البس

االرتباط العالي والتأثيرات المباشرة لعدد رؤوس النبات وعدد 
مع الحاصل تفترض وعدد بذور الرأس الرؤوس الفعالة لمنبات 

ان االنتخاب ليذه الصفات سوف يحسن حاصل بذور 

كان أعمى تأثير مباشر موجب لعدد بذور النبات  (.5العصفر)
، وقد أوضح ان عدد بذور 18015بذرة  011ثم لوزن  1878

النبات اىم مكون لحاصل البذور ثم وزن البذرة لذلك فان 
مد عمى ىذه الصفات يكون فعاال االنتخاب المباشر الذي يعت

الحاصل ب المرتبطة. تؤثر الصفات (01في تحسين العصفر )
بعضيا في البعض االخر في مراحل النمو المختمفة السيما 
الصفات التي تظير مبكرا وتؤثر في الصفات التي تظير في 

بصورة مباشرة  (. تؤثر مكونات الحاصل2نياية نمو النبات )
. لذا من الضروري اصل بذور العصفرغير مباشرة في ح او

تحديد مكونات الحاصل فيو. ارتبط الحاصل معنويا موجبا 
وقطره وعرض القنابة ومحتوى  وراثيا مع عدد بذور الرأس

ع عدد ، بينما كان ارتباط وزن البذرة معنويا سالبا مالزيت
موجب  مباشر تأثير اعمى كان ،بذور الراس وارتفاع النبات

صفة ارتفاع النبات والذي كان تأثير غير في الحاصل ل
موجب من خالل عدد رؤوس النبات الذي كان المباشر ال

بدوره ذا تأثير مباشر سالب. اما تأثيره غير المباشر الموجب 
. كان االتأثير المباشر في (4فكان من خالل قطر الرأس )

فرع   أولحاصل البذور لصفة عدد بذور الراس وارتفاع 
عالوة حاصل العالي ان اىم صفة ترتبط بال واستنتج( 07)

تمئة صفة ارتفاع اول عمى عدد بذور النبات والرؤوس المم
، لذا يمكن اعتماد ىذه الصفات معايير انتخاب تفرع لمنبات
. درس تربية وتحسين حاصل محصول العصفر في برامج

ونات كثير من الباحثين التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمك
نتائج مشابية وقد وجدوا ، ي حاصل بذور العصفرالحاصل ف

نفذ ىذا البحث لتحديد  (.00و 8و 06او مختمفة منيم )
 .ل البذور وبعض الصفات الحقميةمعامل المسار بين حاص

 المواد والطرائق

كمية  -بة في حقول قسم المحاصيل الحقميةنفذت تجر 
 1100-1101جامعة بغداد لمموسمين الشتويين  –الزراعة

المنشقة .مثمت  األلواحترتيب  . استعمل3123-3122و
 2081 رئيسية خمسة أصناف من العصفر وىياأللواح ال

ومثمت األلواح الثانوية  055والميس وأردني وربيع  Gelserو
 05اربعة مواعيد حصاد ىي مرحمة النضج الفسمجي وبعد 

وزعت عشوائيا وفق يوما من النضج الفسمجي  05و 05و
المسافة بين  ،مروز . زرعت البذور عمىRCBDتصميم 

اضيف سماد ، سم 05سم وبين نبات واخر  50وأخر مرز
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-كغم.ه   055بمقدار   P2O5% 64سوبر فوسفات الثالثي

السماد ، كما اضيف  عند تحضير التربة قبل الزراعة 0
% 64عمى شكل يوريا) 0- .هكغم 005النتروجيني بمعدل 

Nالستطالة ة وفي مرحمة ا(، عمى ثالث دفعات عند الزراع
، توالت رية االنبات تم ري الحقل. % تزىير05والثالثة عند 
. وبعد شير ي والتعشيب كمما دعت الحاجة لذلكعمميات الر 

. كان بعد شير من الزراعة خفت النباتات الى نبات واحد 
  0505 /0 /02موعد النضج الفسمجي لمموسم األول 

. درست الصفات االتية: ارتفاع 00/0/0500ولمموسم الثاني 
وعدد التفرعات  (T1)( وعدد التفرعات االولية (PHالنبات 
وعدد البذور.  HN/P)) 0-( وعدد الرؤوس. نبات(T2الثانوية
( TSN) 0-. نبات( وعدد البذور في الرؤوسSN/H)0-رأس 

والحاصل البايموجي  (Y) 0-نبا ت .وحاصل النبات الواحد غم
ودليل  (TSN( وحاصل البذورالكمي )TDM)0-نبات  .غم

(. اجريت التحميالت %OIL( ونسبة الزيت)HIالحصاد)
 Spar2.0الوراثية باستخدام البرنامج االحصائي الجاىز 

 Chaudharyو Singhبحسب التحاليل الوراثية  التي ذكرىا 

 .لكل موعد حصاد ولكل موسم عمى انفراد (04)

 النتائج والمناقشة

 االول السنة االولىموعد الحصاد 

 والتأثيراتاالرتباطات الوراثية والمظيرية  0يوضح جدول 
يبين  ، حيثوغير المباشرة لبعض صفات العصفر المباشرة

 األوليةلصفة ارتفاع النبات وعدد التفرعات  إنالجدول 
والثانوية ارتباطات مظيرية ووراثية موجبة مع حاصل النبات  

 لمتأثيرجميع تأثيراتيا غير المباشرة سالبة وذلك  أنرغم 
. ليذه الصفات في حاصل بذور العصفرالمباشر والموجب 

لعدد رؤوس النبات موجبا وارتباطو  كان التأثير المباشر
غير المباشرة  تأثيراتو أما أيضاالمظيري والوراثي موجب 

فة وزن النبات الجاف ووزن الموجبة فكانت من خالل ص
كان لوزن النبات الجاف تأثيرا مباشرا موجبا رغم  .البذرة

سالب نتيجة ارتفاع قيم التأثيرات الارتباطو المظيري والوراثي 
تأثيره غير المباشر الموجب فكان  أماغير المباشرة السالبة 

 األوليةمن خالل صفات ارتفاع النبات وعدد التفرعات 
وزن البذرة . أثر ية وعدد رؤوس النبات ووزنو الجافوالثانو 

وكان ارتباطو المظيري تأثيرا مباشرا سالبا في حاصل الحبوب 
والوراثي سالبا نتيجة التأثيرات غير المباشرة السالبة من خالل 

 أما، والثانوية األوليةصفات ارتفاع النبات وعدد تفرعاتو 
فتي عدد تأثيراتو غير المباشرة الموجبة فكانت من خالل ص

لعدد بذور  أن 1جدوليوضح  الجاف.رؤوس النبات ووزنو 
تأثيرا مباشرا سالبا في حاصل النبات رغم ارتباطاتو  الرأس

الوراثية والمظيرية الموجبة وذلك لمتأثير غير المباشر الموجب 
وعدد البذور  الرأسوىي بذور  أخرىلو من خالل صفات 

عدد  أما. لحصاد ونسبة الزيت والحاصل الكميالكمي ودليل ا
مباشرا موجبا في حاصل نبات  تأثيراكمي فكان لو البذور ال

 أيضاالعصفر مثمما لو ارتباط وراثي ومظيري موجبا الن لو 
خالل دليل الحصاد والحاصل  تأثيرات غير مباشرة موجبة من

تأثيراتو غير المباشرة السالبة منخفضة ومن كانت  ، الكمي
كمي . اثر الحاصل الصفتي ارتفاع النبات ونسبة الزيت خالل

بذور النبات كما ان تأثيرا مباشرا موجبا عاليا في حاصل 
تأثيراتو غير  أماارتباطو المظيري والوراثي كان موجبا 

ل عدد البذور الكمي ودليل المباشرة الموجبة فكانت من خال
خالل ارتفاع النبات ونسبة  السالبة فكانت من أما، الحصاد
موجبا قميال رغم . كان لدليل الحصاد تأثيرا مباشرا الزيت

ارتباطو الوراثي والمظيري الموجب والعالي ورغم تأثيره غير 
المباشر خالل ارتفاع النبات ونسبة الزيت سالبا أال انو كان 

ل الحاصل الكمي منخفضا مع أن تأثيره غير المباشر من خال
. كان لنسبة الزيت تأثيرا مباشرا موجبا ولو كان موجبا وعاليا

كل و  ذلك الن ارتباطو الوراثي والمظيريانو كان منخفضا و 
 تو غير المباشرة كانت  سالبة.تأثيرا

 والمظيرية التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية. 0دولج

 العصفر المدروسة لموعد الحصاد االول لمسنة االولى لمحاصل لبعض الصفات في اصناف 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Yrp Yrg… OIL% HI       TY TSN SN\H TRAITS 

1 0.686 0.0003 0.0036 180200 181100 -0.0037 SN\H 

18200 18910 -0.0006 181144 080410 181104 -0.0042 TSN 

18920 18990 -0.0007 181100 189900 0.0016 -0.0033 TY 

18900 18990 -0.0005 181102 189201 181102 -0.0036 HI       

-0.455 -0.456 181102 -0.0011 -0.3761 -0.0005 181111 OIL% 
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 والمظيرية واالرتباطات الوراثيةوفوق القطر اثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات غير المباشرة تحت ت .2جدول 

 العصفر المدروسة لموعد الحصاد االول لمسنة االولى الصفات في اصنافقية لمحاصل لب 

 وعد الحصاد األول لمسنة الثانيةم

اختمفت االرتباطات المظيرية والوراثية والتأثيرات المباشرة 
لمسنة الثانية عما كانت في السنة االولى وغير المباشرة 

. قد ئية وتداخميا مع التركيب الوراثيالختالف التأثيرات البي
تؤثر ىذه الظروف البيئية في اختالف االيض في النبات 

في التعبير الجيني بما يطمق عميو  روتغيير مساراتو وفقا لتغيي
او حصول تفاعل متبادل   DNAفوق الوراثة نتيجة ميثمة 

والتي   Paramutationبين االليالات او التتابعات المتماثمة 
تحدث حاالت واضحة في التعبير الجيني تكون موروثة عبر 
االجيال بسبب تغيرات الكروماتين  الموروثة المتسببة بوسطة 

RNA  وكذلك عدد الجينات المرتبطة بمساراتRNAi 
. كان التأثير المباشر الرتفاع (7و 1) siRNAومسارات 

ارتباطو المظيري  أنالنبات في حاصمو تأثيرا سالبا رغم 
تأثير . وذلك الن ليذه الصفة (2)حدول والوراثي كان موجبا

غير مباشر عالي موجب من خالل مكون رئيس في الحاصل 
ر عالي ىو عدد رؤوس النبات كما كان لو تأثير غير مباش

. كان التأثير المباشر لعدد جافمن خالل وزن النبات ال
رغم االرتباط المظيري والوراثي سالبا   األوليةالتفرعات 
ية ليا تأثير مباشر في عدد التفرعات الثانو ل لم يكن .الموجب

نما  حاصل بذور العصفر ليا تأثيرات غير مباشرة موجبة  وا 
. ات الجافوعالية من خالل عدد رؤوس النبات ووزن النب

المباشر لعدد رؤوس النبات موجبا وعاليا كما كان كان التأثير 
ل وزن النبات الجاف ووزن لو تأثير غير مباشر موجب خال

. ارتبط وزن ارتباطو المظيري  والوراثي موجبا، كما كان البذرة
النبات الجاف ارتباطا مظيريا ووراثيا موجبا مع حاصل 

لو  في حاصل نبات العصفر كما كان النبات لتأثيره المباشر
رؤوس النبات موجب عن طريق عدد  تأثيرا غير مباشر

ا ومظيريا سالبا ارتبط وزن البذرة ارتباطا وراثي .وووزن البذرة
، بسبب التأثير المباشر السالب كما ان مع  حاصل النبات

لمصفة تأثير غير مباشر سالب ايضا وبقيمة عالية عن طريق 
سالبا من خالل وزن النبات  وأيضا تعدد رؤوس النبا

رغم التأثير المباشر السالب لصفة عدد بذور الرأس  الجاف.
ير مباشرة موجبة مع في حاصل النبات االان لو تأثيرات غ

اطو  المظيري والوراثي كان ، كما ان ارتببقية الصفات
. كان االرتباط المظيري والوراثي والتأثير المباشر موجبا

شرة لعدد بذور النبات موجبا في حاصل والتأثيرات غير المبا
نبات العصفر عدا تأثيره غير المباشرعن طريق عدد بذور 

كانت االرتباطات والتأثير  . (3 الراس الذي كان سالبا)جدول
المباشر وغير المباشر جميعا موجبة لصفة الحاصل الكمي 

اما دليل الحصاد فكانت جميعيا سالبة  مع حاصل النبات.
يره غير المباشر عن طريق عدد بذور الراس الذي باستثناء تأث

كانت االرتباطات والتأثير  .انو ضعيف كان موجبا اال
موجبة استثناء التأثير غير جميعيا المباشر وغير المباشر 

 المباشر عن طريق عدد بذور الرأس الذي كان سالبا وضعيفا
 .لصفة نسبة الزيت

 والمظيرية  التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية. 0جدول

 الثانيةلمحاصل لبعض الصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد االول لمسنة 

 

  Yrp Yrg… SW TDM HN/P T2 T1 PH  

0.402 0.428 -0.195 -0.574 -0.569 -0.232 -0.839 2.678 PH 

18000 18070 -0.208 -0.263 -0.159 -0.681 78000 -0.893 T1 

0.066 18190 -0.168 -0.371 -0.030 78074 -0.807 -0.292 T2 

18107 18007 18000 18900 18249 -0.0085 -0.535 -2.003 HN/P 

-0.939 -0.958 18000 08104 18214 -0.777 -0.652 -1.517 TDM 

-0.222 -0.657 -0.436 08000 180007 -0.820 -1.202 -1.200 SW 

  Yrp Yrg… SW TDM HN/P T2 T1 PH  

0.876 0.943 0.086 5.766 48700 -3.50 -0.571 -5.069 PH 

-0.005 -0.045 18000 78717 48970 -2.906 -0.395 -0.733 T1 

18020 18024 18040 08074 6.012 -3.874 -2.655 -4.582 T2 

18040 18042 18000 08042 08020 -3.652 -3.046 -3.363 HN/P 

18010 18007 18144 08009 3.871 -3.439 -1.371 -4.611 TDM 

-0.126       -0.146 -0.149 -1.850 -7.826 08200 08107 78900 SW 
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 غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والمظيرية  التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات. 4جدول 

 الثانيةالصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد االول لمسنة قية لمحاصل لب

 

 

 

 

 

 

 مسنة االولىموعد الحصاد الثاني ل

االرتباطات الوراثية والمظيرية والتأثيرات المباشرة  اختمفت
. األولعن موعد الحصاد  وغير المباشرة والتأثيرات الكمية

الرتفاع النبات سالبا بعد ان كان في  المباشرالتأثير فكان 
. ارتبط ارتفاع النبات ارتباطا (4موجبا )جدول  األولالموعد 

يجة التأثيرات غير مظيريا ووراثيا موجبا مع حاصل النبات نت
ووزن النبات  األوليةالمباشرة من خالل صفتي عدد التفرعات 

التي األولية الحال مع صفة عدد التفرعات الجاف. كذلك 
في  أصبحتموجبا  األولكانت تأثيراتيا المباشرة في الموعد 

 أما أيضاالموعد الثاني سالبة كما ان ارتباطيا المظيري سالبا 
باشر كان موجب نتيجة التأثير غير الماالرتباط الوراثي ف

ارتبطت صفة عدد  .الموجب عن طريق بقية الصفات
ريا ووراثيا موجبا اال انو التفرعات الثانوية ارتباطا مظي

. ارتبطت صفة عدد ضعيفا، اما تأثيره المباشر فكان موجبا
سالبا مع الحاصل اال ان  رؤوس النبات ارتباطا مظيريا

في  الموجب ارتباطيا الوراثي كان موجبا نظرا لتاثيره المباشر
، كما كان لو تأثيرا غير مباشر موجب من خالل الحاصل

صفة ارتفاع النبات وعدد التفرعات الثانوية ووزن النبات 
الجاف ووزن البذرة. كان االرتباط المظيري والوراثي والتأثير 

زن النبات الجاف كميا سالبة. مع ذلك لو المباشر لصفة و 
تأثيرات غير مباشرة موجبة من خالل صفة ارتفاع النبات 

رغم أن التأثير  .ت األولية والثانوية ووزن البذرةوعدد التفرعا
المباشر والتأثيرات غير المباشرة لصفة وزن البذرة في حاصل 
 بذور العصفر من خالل صفة ارتفاع النبات وعدد التفرعات

موجبة اال ان ارتباطو المظيري النبات رؤوس  عددالثانوية و 
االرتباط المظيري والوراثي  5يوضح جدول  .والوراثي سالبا

العالي الموجب مع حاصل النبات وقد اثر عدد بذور الراس 
، كما كان لو تاثيرات غير ثيرا مباشرا موجبا اال انو قميالتا

 .والحاصل الكمي ل عدد بذور النباتمباشرة موجبة من خال
ريا موجبا وعاليا مع ارتبط الحاصل الكمي ارتباطا وراثيا ومظي

، وكان تأثيره المباشر في الحاصل عاليا حاصل النبات
وموجبا فضال عن تأثيراتو غير المباشرة الموجبة من خالل 

. وكان لو تاثير غير عدد بذور الراس وعدد بذور النبات
اثر دليل الحصاد .  مباشر سالب وعالي من خالل دليل

الحصاد تأثيرا مباشرا سالبا في حاصل نبات العصفر رغم 
ارتباطو المظيري والوراثي الموجب والعالي مع الحاصل،مع 
ذلك كان لو تأثير غير مباشر موجب من خالل عدد بذور 

موجب عالي من  الراس وعدد بذور النبات وتأثير غير مباشر
زيت تأثيرا مباشرا في . كان لنسبة الخالل الحاصل الكمي

حاصل العصفر وتأثير غير مباشر موجب وعالي خالل 
ارتباطو صفة الحاصل الكمي وسالب مع بقية الصفات وكان 
 .الوراثي مع الحاصل سالبا، اما المظيري فكان موجبا

 غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والمظيرية التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات. 5جدول

 االولىلمسنة  الثانيالصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد  عضلمحاصل لب 

 

 
 

  Yrp Yrg… OIL% HI       TY TSN SN\H TRAITS 

0.772 0.832 0.084 0.0034 187002 0.464 -0.012 SN\H 

0.945 18999 18141 18100 18071 18090 -0.009 TSN 

18920 18999 18101 18100 18000 18090 181199 TY 

18010- -0.849 -0.029 -0.066 -0.271 -0.489 18110 HI       

18097 18490 18010 18100 18000 18770 -0.009 OIL% 

  Yrp Yrg… SW TDM HN/P T2 T1 PH TRAITS 

0.474 0.657 -0.295 0.5143 -0.396 -0.027 08102 -0.455 PH 

-0.047 18144 18190 18019 18070 18409 -1.581 18004 T1 

18120 -0.263 18029 -0.048 18110 18070 -0.879 18100 T2 

-0.086 18092 180920 18004 180077 181012 -1.345 18427 HN/P 

-0.798 -0.985 187044 -1.731 -0.084 181707 18400 18000 TDM 

-0.514 -0.987 18770 -1.79 18000 18000 -0.683 18090 SW 
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 التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والمظيرية . 6جدول

 االولىلمسنة  الثانيلمحاصل لبقية الصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد 

 

 

 

 

 

 لمسنة الثانية موعد الحصاد الثاني

اختالف االرتباطات والتأثيرات الكمية  6يوضح جدول 
والمباشرة وغير المباشرة ليذا الموعد من الحصاد عن الموعد 

وعد الحصاد الثاني لمسنة األول لمسنة األولى وكذلك عن م
ي والتأثيرات المباشرة . كان االرتباط المظيري والوراثالثانية

لصفة ارتفاع النبات موجبة فضال عن تأثيرات غير مباشرة 
. صفة عدد رؤوس النبات ووزنو الجافموجبة من خالل 

ارتباطا وراثيا ومظيريا  األوليةارتبطت صفة عدد التفرعات 
رغم  التأثير المباشر  موجبا مع حاصل بذور العصفر،
الموجب من  ر المباشرالسالب في الحاصل وذلك لتأثيره غي

ات وعدد رؤوس النبات ووزنو خالل صفات ارتفاع النب
لصفة عدد التفرعات  . كان االرتباط الوراثي والمظيري الجاف

الثانوية موجبا رغم تأثيره المباشر السالب وذلك الرتباطو 
 من خالل صفة ارتفاع النباتغير المباشر الموجب العالي 

ت وعدد رؤوسو ووزنو الجاف. ارتبطت صفة عدد رؤوس النبا
، وكان ليا تأثيرا مباشرا موجبا ارتباطا مظيريا ووراثيا موجبا

ل الموجب من خال غير المباشرتأثيره  إلى باإلضافةعاليا 
كان االرتباط الوراثي  .صفة ارتفاع النبات ووزنو الجاف

الجاف جميعيا  لوزن النبات والمظيري والتأثيرات المباشرة

موجبة كما ان لو تأثيرات غير مباشرة موجبة في حاصل 
كان  العصفر من خالل صفة ارتفاع النبات وعدد رؤوسو.

ميعيا سالبة ج التأثير المباشر واالرتباط الوراثي والمظيري
، ولم يكن لو تأثيرغير مباشر موجب في لصفة وزن البذرة
والثانوية  األولية من خالل عدد التفرعات أال حاصل العصفر

 االرتباط الوراثي والمظيري الموجب 7يوضح جدول  فقط.
بين عدد بذور الرأس والحاصل، رغم انو ليس ليا تأثير 

نمامباشر موجب بالحاصل   تأثيراتو أن إالالتأثير سالب  وا 
ن خالل صفة عدد بذور النبات مغير المباشرة كانت موجبة 

غير المباشر الموجب  تاثيره وحاصمو الكمي ونسبة الزيت.
تاثيرا غير موجبا و  النبات.كان من خالل صفة عدد بذور 

مباشر ايضا من خالل الحاصل الكمي. الحال نفسو مع صفة 
النبات مباشرا موجبا في حاصل حاصل النبات الكمي اال ان 

كان لو  ظيري كان موجبا، لكنمالرغم ان ارتباطو الوراثي و 
غير مباشر موجب وعالي مع صفة عدد بذور الرأس  تاثيرا

كان لنسبة  نسبة الزيت.وعدد البذور الكمية والحاصل الكمي و 
الزيت تأثيرا مباشرا موجبا في الحاصل كما ان ليا ارتباط 

ة يري موجب نتيجة لمتأثيرات غير المباشرة السالبظوراثي وم
 .من خالل جميع الصفات المدروسة

 والمظيرية التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية .7ول جد

 الثانيةلمسنة  الثانيالصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد  عضلمحاصل لب 

 والمظيرية واالرتباطات الوراثيةوفوق القطر غير المباشرة تحت  والتأثيراتالمباشرة القطرية التأثيرات  .8دول ج

 الثانيةالعصفر المدروسة لموعد الحصاد الثاني لمسنة  أصنافلمحاصل لبقية الصفات في  

  Yrp Yrg… OIL% HI       TY TSN SN\H TRAITS 

0.773 -0.998 -0.027 -2.03 78002 18010 0.027 SN\H 

18200 0.903 -0.023 -2.669 08402 180117 181720 TSN 

18222 18917 -0.062 -2.892 08040 18191 181000 TY 

18297 18970 -0.055 -2.896 08009 181970 181009 HI       

18090 -0.169 18000 08007 -1.753 -0.0169 -0.0054 OIL% 

  Yrp Yrg… SW TDM HN/P T2 T1 PH TRAITS 

0.807  0.944 -0.004 0.658 18401 -0.448 -0.287 0.479 PH 

18709 18790 -0.010 18472 18200 -0.635 -0.676 18710 T1 

18400 18009 -0.011 18021 18004 -0.656 -0.655 18072 T2 

18070 18002 -0.012 18009 18970 -0.575 -0.554 18742 HN/P 

18270 18070 -0.004 18240 18440 -0.500 -0.386 18470 TDM 

-0.401       -0.442 -0.005 -0.567 -2.076 08700 08704 18009- SW 

  Yrp Yrg… TOTAL 

EFFECTS 

OIL% HI       TY TSN SN\H TRAITS 

0.431 0.177 0.582 0.101 -0.485 08010 0.138 -0.280 SN\H 

18007 18990 08170 -0.245 -0.172 18204 18229 -0.049 TSN 

18020 18007 18200 18009- 18414- 08120 18000 -0.288 TY 

18409 18000 18079 18010 -0.447 18920 18011 18014 HI       

18000 18009 -0.487 18400 -0.109 -0.300 -0.443 -0.065 OIL% 
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 موعد الحصاد الثالث لمسنة األولى

ان االرتباط المظيري والوراثي لصفة ارتفاع  8يوضح جدول.
النبات بحاصل النبات كان موجبا وتأثيره المباشر موجبا ايضا 
فضال عن تأثيرات غير مباشرة موجبة عن طريق صفة عدد 

ولو ان االرتباط  .رعات الثانوية ووزن النبات الجافالتف
المظيري والوراثي كان ضعيفا اال انو موجبا مع حاصل نبات 

وكان تأثيراتو غير  األوليةلعصفر لصفة عدد التفرعات ا
خالل صفة عدد التفرعات  ما منيموجبة الس المباشرة
اما السالبة فكانت من خالل صفة وزن النبات  ،الثانوية

الجاف فقط. الحال نفسو مع عدد التفرعات الثانية التي كانت 
 ان تاثيره موجبا ضعيفا، اال المظيري والوراثي ارتباطيا

المباشر كان موجبا عاليا وتاثيرات غير مباشرة موجبة من 
. كان لعدد ع النبات وعدد رؤوسو ونسبة الزيتخالل ارتفا

وتأثيرا مباشرا موجبا في  رؤوس النبات ارتباطا وراثيا ومظيريا
ير مباشر موجب خالل عدد التفرعات غ، مع تأثير الحاصل
. كان االرتباط المظيري والوراثي والتأثير نسبة الزيتالثانوية و 

المباشر لصفة وزن النبات الجاف سالبا في حاصل النبات اال 
انو كان لو تأثيرا غير مباشر موجبا عالي خالل عدد 

غير  مباشر موجب خالل نسبة  تأثيرالتفرعات الثانوية مع 
 أن إالسالبا . كان لوزن البذرة تأثيرا وراثيا ومظيريا الزيت

العصفر موجبا وتأثيرا غير اثيره المباشر في حاصل نبات ت
فرعات الثانوية وعدد رؤوس مباشر موجب خالل عدد الت

ان االرتباط المظيري والوراثي   01يوضح جدول  .النبات
موجبا اال ان تأثيره لعدد بذور النبات مع الحاصل كان 

ع مباشرة مالمباشر كان سالبا ولكن كانت كل تأثيراتو غير ال
. ارتبط عدد بذور النبات ارتباطا الصفات المدروسة موجبة

مظيريا ووراثيا وتأثيرا مباشرا موجبا في حاصل العصفر وكان 
. مباشر موجب من خالل الحاصل الكميلو اعمى تأثير غير 

صفة  فيووراثي وتأثير مباشر ظير اعمى ارتباط مظيري 
ي الحاصل الكمي مع تأثير غير مباشر موجب من خالل صفت

 ارتباطا. أظير دليل الحصاد عدد البذور الكمي ودليل الحصاد
مظيريا ووراثيا عاليا ايضا اال ان تأثيره المباشر الموجب لم 

خالل كان لو تأثير غير مباشر موجب عالي و يكن عاليا 
اطا  مظيريا ت ارتب. كان لنسبة الزيصفة الحاصل الكمي

، اما تأثيره المباشر فكان موجبا اال انو ضعيفا ووراثيا سالبا
 .وكان اعمى تأثير غير مباشر سالب مع صفة الحاصل الكمي

 والمظيرية غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والتأثيراتالمباشرة القطرية  التأثيرات. 9جدول

 األولىلمسنة الثالث العصفر المدروسة لموعد الحصاد  أصنافالصفات في عض لمحاصل لب 

 غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والمظيرية والتأثيراتالمباشرة القطرية  التأثيرات .01ول دج

 األولىلمسنة  الثالث العصفر المدروسة لموعد الحصاد  أصنافلمحاصل لبقية الصفات في  

 

 

 

 

 

 الثالث لمسنة الثانيةوعد الحصاد م

لمظيرية ااختالف االرتباطات الوراثية و  00يوضح جدول 
لمصفات المدروسة عن المباشرة وغير المباشرة  والتأثيرات

 نفس موعد الحصاد لمسنة األولى وكذلك اختالفيا عن موعد 

الحصاد السابق لمسنتين األولى والثانية الختالف مسارات 
البيئية السائدة في موعدي الحصاد االيض باختالف الظروف 

 . كان الرتفاع النبات ارتباطا وراثيا ينتولنفس السنة او السن

 

 

 

 

تفاع النبات في ومظيريا موجبا رغم ان التأثير المباشر الر 
اال إن تأثيراتو غير المباشرة الموجبة  ،الحاصل كان سالبا

خالل صفتي عدد الرؤوس ووزنو الجاف الموجب والعالي 
ت من التأثيرات الكمية موجبة. كان االرتباط الوراثي جعم

والمظيري لعدد التفرعات االولية مع حاصل نبات العصفر 
موجبا الن تأثيره المباشر وتأثيراتو غير المباشرة خالل 

التفرعات الصفات االخرى كانت موجبة عدا صفة عدد  

  Yrp Yrg… SW TDM HN/P T2 T1 PH TRAITS 

0.711 0.825 - 18100  18004 -181100 180200 -0.073 187120 PH 

18109 18100 18110 1840- 181000 18297 -18074 181402 T1 

18000 18024 18112 -0.617 18100 18907 -0.281 18100 T2 

18702 18709 18144 -0.340 181099 18022 -0.186 -0.007 HN/P 

-0.685 -0.690 18100 -1.066 18179 18079 -0.147 -0.075 TDM 

-0.395 18071- 18100 -0.610 18107 18000 -0.034 -0.213 SW 

  yrp Yrg… OIL% HI       TY TSN SN\H TRAITS 

0.227 0.308 181110 181117 180100 181110 -181110 SN\H 

18944 18990 181111 181110 081200 0.0001 -0.0004 TSN 

18990 08111 181110- 181110 18999 181110 -0.0001 TY 

18020 18092 -0.0003 181114 0.8988 181110 -0.0002 HI       

-0.489 -0.505 181110 181117 -0.5051 -0.0000 181111 OIL% 
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المباشر خالليا سالبا في  غير التأثيركان  الثانوية اذ
. كان لعدد التفرعات الثانوية ارتباطا وراثيا ومظيريا الحاصل

وتأثيرا مباشرا وغير مباشر جميعيا موجبة في حاصل نبات 
الل صفة العصفر اال ان التاثير غير المباشر ليا من خ

. ارتبطت صفة عدد رؤوس النبات ارتفاع النبات كان سالبا
ا مع الحاصل اال ان ارتباطو الوراثي كان ارتباطا مظيريا سالب

 موجبا بسبب التاثير المباشر الموجب والتاثير غير المباشر
. كان لوزن النبات زن النبات الجافوالعالي من خالل صفة و 

، كما ان اشرا موجبا عاليا في حاصل العصفرالجاف تأثيرا مب
مباشر ، اما تأثيره غير الباطو المظيري والوراثي كان موجباارت

رعات االولية  وعدد الموجب فكان من خالل صفة عدد التف
. كان التاثير المباشر في الحاصل لصفة وزن رؤوس النبات

البذرة وارتباطو المظيري والوراثي سالبا اال انو كان لو تاثيرا 
غير مباشر موجب وعالي المعنوية من خالل صفة عدد 

 01  ح جدوليوض .رعات الثانوية ووزن النبات الجافالتف

االرتباط المظيري والوراثي الموجب رغم التاثير المباشر 
، الن تأثيره غير سالب الضعيف لصفة عدد بذور الرأسال

 ىالمباشر الموجب والعالي من خالل الحاصل الكمي ادى ال
ي اذ كانت كمحصل الحال نفسو مع صفة عدد البذور ال .ذلك

 ،ولو انو قميل جداه المباشر موجب االرتباطات موجبة وتأثير 
اال ان الذي اسيم كثيرا في الحاصل ىو التاثير غير المباشر 

. كان االرتباط كميلمصفة من خالل صفة حاصل النبات ال
، وكان لصفة الحاصل الكمي موجبا وعاليا الوراثي والمظيري

لو تأثيرا مباشرا عاليا وغير مباشر من خالل عدد بذور 
اثية والمظيرية والتاثيرات غير الراس.كانت  االرتباطات الور 

صفات عدد البذور الكمي ونسبة الزيت المباشرة من خالل 
لصفة دليل الحصاد كميا سالبة مع انو لو تأثيرا مباشرا موجبا 

 . ارتبطت نسبة الزيت  ان ىذا التاثير قميل في الحاصلاال

ارتباطا مظيريا ووراثيا موجبا قميال مع الحاصل اال ان تأثيره 
اشر كان سالبا مع ذلك كانت لو تأثيرات غير مباشرة المب

موجبة من خالل صفات عدد البذور الكمي والحاصل الكمي 
 .ودليل الحصاد

 موعد الحصاد الرابع لمسنة األولى

كما في المواعيد السابقة اختمف موعد الحصاد ىذا عن 
. ارتبط ارتفاع النبات ارتباطا ولألسباب نفسياالمواعيد السابقة 

اثيا ومظيريا موجبا مع حاصل النبات كما كان التأثير ور 
كان لعدد  .غير المباشرة جميعيا موجبة والتأثيراتالمباشر 
، كما كان لو تأثيرا االولية ارتباطا وراثيا ومظيريا التفرعات

مباشرا موجبا وغيرمباشر موجب من خالل صفة عدد 
جدول ) التفرعات الثانوية وعدد رؤوس النبات ووزن البذرة

اما عدد التفرعات الثانوية فايضا كانت ارتباطاتو وتأثيره  ،(02
المباشر موجبا كما كان لو تأثير غير مباشر موجب خالل 
صفة التفرعات االولية ووزن البذرة . كان لعدد رؤوس النبات 
تاثيرا مباشرا موجبا في حاصل العصفر كما كان لو تأثير 

التفرعات االولية غير مباشر موجب من خالل صفات عدد 
ووزن النبات الجاف ووزن البذرة  فضال عن ارتباطو المظيري 

ارتبط الوزن الجاف  .توالوراثي الموجب مع حاصل النبا
ارتباطا موجبا مظيريا ووراثيا اال ان تأثيره المباشر سالبا وغير 
المباشر السالب ايضا من خالل ارتفاع النبات وعدد رؤوسو 

تو غير المباشرة الموجبة من خالل عدد التي زادت عن تاثيرا
التفرعات االولية والثانوية ووزن البذرة. كان لوزن البذرة 
ارتباطا وراثيا ومظيريا وتأثير مباشر وغير مباشر جميعو 

المباشر السالب موجب في حاصل النبات عدا التأثير غير 
 .في ارتفاع النبات

 التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية. 00ول دج

 الثانيةلمسنة  الثالث الصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد  عضوالمظيرية لمحاصل لب 

 
  Yrp Yrg… SW TDM HN/P T2 T1 PH  

0.321 0.441 -0.004 0.825 18007 -0.291 -0.039 -0.109 PH 

-0.174 -0.184 18110 0.412 18117 18707- 18092 18177 T1 

18002 18400 18110 18004 18079 18004 18190 -0.059 T2 

-0.018 18117 181112 18970 18007 -0.427 -0.003 -0.110 HN/P 

18790 18799 -0.0008 08070 18007 -0.300 0.072 -0.080 TDM 

-0.798      -0.999 -0.0126 18120 -0.009 18000 -0.091 -0.038 SW 



 وآخرونوهيب                                                                               7102/ 48 (4) 919 :-909 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

917 

 . التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والمظيرية07دولج

 الثانيةالصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد الثالث  لمسنة قية لمحاصل لب 

 

 

 

 

 

 

االرتباط الوراثي والمظيري الموجب لعدد  03يوضح جدول 
بذور الراس اال ان لو تأثيرا مباشرا سالبا في الحاصل في 

غير المباشرة موجبة وعالية من خالل  التاثيراتحين كانت 
الحاصل . الحال نفسو مع عدد بذور النبات وتأثيره المباشر 
السالب في الحاصل اال انيا اثرت فيو تاثيرا غير مباشر 
موجب وعالي خالل الحاصل الكمي التي زادت قيمتو عن 

كما كان جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة السالبة 
االرتباط الوراثي والمظيري موجب عالي. كان لمحاصل الكمي 

التأثير المباشر  منارتباطا وراثيا ومظيريا موجبا عاليا ناتجة 

الموجب وغير المباشر الموجب خالل صفتي عدد بذور 
. اما دليل الحصاد فرغم تأثيره المباشر الراس ودليل الحصاد

، لوراثي كان موجبا عاليالمظيري واالسالب اال ان ارتباطو ا
وكان كل تأثيره الموجب ناتج من التأثير غير المباشر 
الموجب العالي من خالل الحاصل الكمي . كان لنسبة الزيت 
تأثيرا مباشرا سالبا ايضا اال ان ارتباطو المظيري والوراثي 
كان موجبا اال ان اعمى تاثير غير المباشر الموجب كان من 

س وتاثير غير مباشر عال من خالل خالل عدد بذور الرا
 .الحاصل الكمي ودليل الحصاد

 والمظيرية غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والتأثيراتالمباشرة القطرية  التأثيرات .01جدول 

 االولىلمسنة  الرابعالصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد عض لمحاصل لب

 الحصاد الرابع لمسنة الثانية وعدم

سالبا لصفة ارتفاع  كان التاثير المباشر أن 04يوضح جدول 
رتباط المظيري والوراثي النبات في حاصل العصفر مع ان اال

، اما التاثيرات غير المباشرة الموجبة والعالية كان موجب
س النبات ووزن النبات الجاف التي لصفتي عدد رؤو فكانت  

كان ليا اثرا كبيرا في التأثير في الحاصل .كان االرتباط 
  مع حاصل العصفر لصفة عددوالوراثي موجبا  المظيري
، كما ان التأثير المباشر كان موجبا مع االولية التفرعات

ت ووزن التأثيرات غير المباشرة الموجبة من خالل ارتفاع النبا
. اما عدد التفرعات الثانوية فان النبات الجاف ووزن البذرة

ارتباطيا المظيري والوراثي موجبا رغم ان التأثير المباشر ليا 
اال ان لمصفة تأثير غير مباشر موجب وعالي من  سالب

خالل وزن النبات الجاف كما لو تاثير غير مباشر موجب من 
ية وعدد رؤوس النبات ووزن خالل صفة عدد التفرعات االول

 .البذرة

 غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والمظيرية التاثيرا ت المباشرة القطرية والتاثيرات. 04دولج

 االولىلمسنة  رابعلمحاصل لبقية الصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد ال 

 

 

 

 

 

 

 Yrp Yrg… OIL% HI       TY TSN SN\H TRAITS 

0.491 0.864 0.065 -0.243 08900 -0.551 -0.374 SN\H 

18020 18990 -0.039 18407- 78470 -0.552 -0.429 TSN 

18900 18990 18000- 18090 78002 0.499 18000- TY 

18249 2020. -0.026 18420- 08949 -0.487 -0.192 HI       

18047 18020 -0.427 18179 0.616 -0.044 18102 OIL% 

  Yrp Yrg… SW TDM HN/P T2 T1 PH  

0.374 0.576 0.513 0.067 18102 0.115 0.018 0.079 PH 

18000 18209 18000 18107- 18000 18007 18107 18172- T1 

18477 18427 18407 -0.282 -0.262 18044 18101 -0.026 T2 

18029 18010 18041 18004 18000 -0.286 18179 -0.004 HN/P 

18070 18070 18010 -0.408 18724- 18700 18101 -0.0013 TDM 

18740 18207 18744 18020 18000 18000 18100 -0.165 SW 

  yrp Yrg… OIL% HI       TY TSN SN\H TRAITS 

0.817 0.847 -0.0003 -0.00002 180090 0.0001 -0.0003 SN\H 

18007 18900 -0.00001 -0.0001 189000 181110 -0.0003 TSN 

18007 18900 -0.0000 -0.0002 081110 -0.00001 1811110 TY 

-0.255 -0.376 -0.0002 181117 -0.6254 -0.00001 1811110 HI 

18197 18190 -0.0004 181110 181101 1811110 -0.0002 OIL% 
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مع  ااالرتباط المظيري والوراثي لعدد رؤوس النبات موجبان ك
حاصل العصفر كما ان تأثيره المباشر موجبا وتأثيره غير 

. وزن النبات الجافالمباشر الموجب والعالي من خالل صفة 
اما وزن النبات الجاف فايضا ارتباطو الوراثي والمظيري 

. ارتبط عاليالتأثير المباشر كان موجبا و كما ان ا اوعالي اموجب
وزن البذرة ارتباطا وراثيا ومظيريا موجبا رغم التاثير المباشر 
السالب في الحاصل وذلك بسبب التأثيرات غير المباشرة 
الموجبة من خالل صفة عدد التفرعات الثانوية ووزن النبات 

ان لصفة عدد بذور النبات ارتباطا  05يبين جدول . الجاف
التأثير المباشر لو في الحاصل  وراثيا ومظيريا موجبا اال ان

 كان سالب مع ذلك كانت تاثيراتو غير المباشرة جميعيا
كان االرتباط  .موجبة من خالل صفة الحاصل الكمي

لعدد بذور النبات موجبا المظيري والوراثي والتاثير المباشر 
. جبا وعاليا من خالل الحاصل الكميوتاثيره غير المباشر مو 
الوراثي والمظيري  االكمي فكان ارتباطياما صفة الحاصل 

تأثير غير مباشر موجب  االمباشر موجبا وعاليا ولي اوتأثيرى
. رغم االرتباط يتمن خالل عدد بذور النبات ونسبة الز 

المظيري والوراثي الموجب لصفة دليل الحصاد اال انو ليس 
تأثير مباشر موجبا في حاصل العصفر في حين كان  الي

المباشر الموجب من خالل صفة الحاصل الكمي غير  اتاثيرى
. ارتبطت صفة نسبة الزيت ارتباطا وراثيا الراسوعدد بذور 

ومظيريا موجبا وكان تأثيرىا المباشر في الحاصل موجبا 

ل صفة الحاصل الكمي ودليل غير مباشر موجب خالوتأثير 
. نستنتج من البيانات اعالىا ان االرتباطات الحصاد

اثية ومعامل المسار قد اختمف باختالف موعد المظيرية والور 
الحصاد وسنوات الزراعة الختالف تأثير الظروف البيئية في 
نمو النبات وتكون الحاصل نتيجة التداخل الوراثي البيئي 
الذي يؤثر في مسار العمميات الحيوية التي تجري داخل 

يا تأثير كانت اكثر الصفات ارتباطا بالحاصل ول النبات.
االول ارتفاع النبات والحاصل  فيو لموعد الحصادمباشر 

فاىم الصفات المرتبطة الكمي لمسنة االولى اما السنة الثانية 
بالحاصل وتأثيرىا المباشر عالي وموجب ىي صفة وزن 

وعدد بذور النبات  النبات الجاف ثم عدد رؤوس النبات
، اما موعد الحصاد الثاني فكانت صفة والحاصل الكمي

االولى اما السنة الثانية فكانت كمي فقط لمسنة الحاصل ال
لحاصل الكمي صفة عدد رؤوس النبات ووزن النبات الجاف وا

لمسنة االولى . في موعد الحصاد الثالث ثم عدد بذور النبات
وزن  صفة الحاصل الكمي فقط. اما السنة الثانية فكانت صفة

فكان  ، اما موعد الحصاد الرابعالنبات الجاف والحاصل الكمي
، في ت والحاصل الكمي في السنة االولىعدد رؤوس النبا
. لذا وزن النبات الجاف والحاصل الكمي السنة الثانية صفة

استخدام ىذه الصفات معايير ميمة في االنتخاب  كنيم
 لمحاصل العالي في محصول العصفر. 

 غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والمظيرية والتأثيراتالمباشرة القطرية  التأثيرات .05دول ج

 الثانيةلمسنة  الرابعالصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد عض لمحاصل لب 

 

 التأثيرات المباشرة القطرية والتأثيرات غير المباشرة تحت وفوق القطر واالرتباطات الوراثية والمظيرية .06دولج

 .الثانيةالصفات في اصناف العصفر المدروسة لموعد الحصاد الرابع   لمسنة قية لمحاصل لب 

 

 

 

 

 

 

 

  Yrp Yrg… SW TDM HN/P T2 T1 PH  

0.481 0.543 -0.0044 0.825 180070 -0.291 -0.0398 -0.1096 PH 

180000 180070 181100 184000 -0.0024 -0.2521 180920 181777 T1 

187000 187210 181101 180040 180791 -0.5344 181901 -0.0597 T2 

184090 180409 181112 18970 180000 -0.4267 -0.0029 -0.1101 HN/P 

189700 18900 -0.0008 080702 180077 -0.3003 181209 181010- TDM 

181217       187000 -0.0126 181240 -0.0096 180007 -0.0912 -0.0382 SW 

  yrp Yrg… OIL% HI       TY TSN SN\H TRAITS 

0.3318 0.3456 0.0175 0.0009 18490 0.0023 -0.076 SN\H 

182002 180001 -0.0043 181119 18022 181141 -0.0434 TSN 

18991 18990 181104 -0.0011 08100 181104 -0.0359 TY 

180721 180297 -0.0063 -0.0032 18009 -0.0011 181710 HI 

18100 18199 181077 181110 180101 -0.0005 181407- OIL% 
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