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 (.Cucurbita pepo L)تقدير بعض األدلة االنتخابية في قرع الكوسا 
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 29/11/2015تاريخ القبول:    07/09/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
ضمن  2008-2007خالل موسمي  ، سورية،العامة للبحوث العلمية الزراعيةنفذت التجربة في محطة بحوث الطيبة التابعة للهيئة 

مكررات، درس معامل االرتباط المظهري ومعامل المسار لستة عشرة  بثالثة RCBDتجربة بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية 
بهدف تقدير بعض األدلة  ،(.Cucurbita pepo L)صفة في تسع سالالت مرباة وهجنها الستة والثالثين من قرع الكوسا 

صفات عدد الثمار على النبات، ونسبة وتوضح النتائج أن إنتاجية النبات/كغ، ارتبطت بعالقة إيجابية ومعنوية مع . االنتخابية
0.875)األزهار المؤنثة %، ووزن الثمرة 

**
, 0.591

**
 ،0.416

**
r=)  على التوالي، وبعالقة سلبية معنوية مع صفتي عدد العقد

0.417-)وعدد األيام حتى ظهور الزهرة المؤنثة األولى 
**

 ،-0.440
**

r=) كما أظهرت نتائج تحليل المسار، أن . على التوالي
وامتلكت (، 0.3590)في إنتاجية النبات، تلتها صفة وزن الثمرة  (0.8540)نبات امتلكت أعلى تأثير مباشر /رصفة عدد الثما

 ةتلك الصفات كأدلة انتخابي ممما يمّكن من استخدا(، 0.5355) أفضل التأثيرات غير المباشرة % صفة نسبة األزهار المؤنثة
 لتحسين إنتاجية قرع الكوسا.

 .الكوسا أدلة انتخابية، قرع معامل االرتباط، تحليل المسار، اإلنتاجية،مفتاحية: الكلمات ال
 

 المقدمة:
-Cucurbita.ssp (Robinson and Decker أحد أهم محاصيل الجنس .Cucurbitapepo Lيعد محصول قرع الكوسا

Walters, 1997.)  النوع، تعتبر مناطق المكسيك الموطن األصلي لهذا (Lira, 1995)،  قرع الكوسا ويعدC. pepo  أكثر أنواع
 ,Paris and Cohen)مت أصنافه البستانية المختلفة حسب شكل ثمارها إلى عشرة مجموعات ولقد قسّ  ،المملكة النباتية تنوعا  

مما جعل لها استعماالت عديدة  ،سواء  لثمارها البستانية أم لبذورها الناضجة ،تمتع قرع الكوسا بأهمية غذائية كبيرةي(. 2000
ينية، فثماره غنية بالعديد من المكونات الغذائية للجسم مترافقا  بسعرات حرارية منخفضة، السيما في يكالغذائية منها والطبية والتز 
 Food andمترافقا  بمستوى مرتفع من األلياف والحديد والبوتاسيوم ) Spaghetti squash مجموعة أصناف السباكيتي

Nutrition Solution, 1993.) 

أ  لمربي النبات إمكانية مهيّ  ،يسمح بتحديد قوة واتجاه العالقة بين صفتين أو أكثر ا  إحصائي ا  مؤشر  معامل االرتباط المظهرييعد 
، (Adams and Grafius, 1971االنتخاب غير المباشر للصفات ذات درجات التوريث المرتفعة المرتبطة مع صفة المحصول )

عدد األيام تي بين صف (=r-0.31)قيمة سلبية  C.sativusعالقات االرتباط في الخيار في دراسته ل Fazio( 2001)إذ سجل 
عدد الثمار على و ( r=0.26)أول قطفة حتى عدد األيام صفتي بين  ةإيجابيت بينما كان ،لتفتح أول زهرة مؤنثة وعدد ثمار النبات

في دراستهم لمعامل االرتباط في مجتمع نباتي مؤلف من خمس سالالت مرباة   ,.Mohamed et al(2003)،  فيما أوضح النبات
، عدد العقد حتى ةوكل من عدد األوراق على النبات، طول الساق الرئيس بين صفة النسبة الجنسية، C. pepoداخليا  من الكوسا 

، -0.76) ولقد بلغت قيم معامل االرتباط على التوالي ،نتاجية الكليةظهور أول زهرة مؤنثة، نسبة العقد %، اإلنتاجية الباكورية واإل



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

11 

 

**0.90-** ،0.90- ،0.50 ،0.53** ،0.89r=.)  طرازا  من  25 لتقييم (2005)أظهرت نتائج الدراسة التي قام بها مرعي كما
وعدد الثمار  % ألزهار المؤنثةنسبة اصفتي أن هناك عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين صفة االنتاجية و ، C. pepo قرع الكوسا
أن االرتباطات الوراثية كانت أعلى من االرتباطات  (2006) وجد الجبوريعلى التوالي، و  (=0.869r**، 0.701)* على النبات

كلية ووعدد المظهرية لمعظم الصفات المدروسة في قرع الكوسا، وذكر أن هناك ارتباطا  مظهريا  ايجابيا  ومعنويا  بين االنتاجية ال
 ) ,.2009Soleimani et al) توصلاألوراق والثمار على النبات، وسالبا  لنسبة العقد% مع اإلنتاجية المبكرة، وفي نفس السياق 

وعدد  صفة اإلنتاجيةبين  (=0.932r)**عالقة ارتباط قوية ومعنوية  إلى C.sativus لخمسة عشر صنفا  من الخيار مفي دراسته
طول الثمرة تي مع صفإيجابية ضعيفة في حين كانت  ،مع صفة طول الساق (**r=0.332) بينما كانت متوسطة ومعنوية ،الثمار
 . وقطرها

الكمي للتعرف على التراكيب الوراثية المميزة، عبر قيااس سابب العالقاة باين صافتين االحصاء ق ائأحد طر يعد تحليل معامل المسار 
 Singh and)صاافة اإلنتاجيااة، ممااا يساامح باالنتخاااب غياار المباشاار لهااا فااي وتحديااد كاال ماان التااأثيرات المباشاارة وغياار المباشاارة 

Chaudhary, 1995) ، تحدياد أدلاة انتخابياة فعالاة فاي برناامج التحساين الاوراثيو (Tsegaye et al., 2006)،  دراساةإذ أظهارت 
(1986) Rahman et al.,   القارع الوعاائينباات إنتاجياة فاي أن عدد الثمار على النبات، امتاز بثاني أكبر تأثير موجب ومباشر ،

وزن و إلاى التاأثير الموجاب والمباشار لكال مان صافات عادد الثماار علاى النباات،   ,.Saha et al(1992)وظهر ذلاك جلياا  لماا أشاار 
فاي دراساتهم لمعامال المساار فاي قارع   .Kumaran et al(1998)، كماا خلا  تاجياة قارع الموساكاتا العسالينإفاي الثمارة وطولهاا 

 وزنهااا(،و الموسااكاتا العساالي إلااى معنويااة االرتباطااات المظهريااة والوراثيااة بااين اإلنتاجيااة ومكوناتهااا الرئيسااة )عاادد الثمااار علااى النبااات 
  ,.Miha et al(2000) جاد، وو عادد الثماار علاى النباات تلتهاا صافةاإلنتاجياة، فاي أبدت صفة وزن الثمرة التأثير المباشر األعلى و 

، .Momordica charantia L المر  فاي إنتاجياة الشامام ( 1.699)أن متوساط وزن الثمارة الواحادة، قاد امتلاك أعلاى تاأثير مباشار 
معامال المساار فاي عشار صافات لعشارة علاى   Jia(2004)مقاربرة  لرراةرة    ة، بنتيج(0.932) تاله في ذلك عدد الثمار على النبات

أظهرت نتائج الدراسة أن صفة اإلنتاجية، قد تأثرت بشاكل رئيساي ومباشار ،  .Luffa acutangula Roxbأصناف من قرع الليف 
فاي دراساتهم  ,.Khan et al( 2009) أشااروالي، فيماا بكل من صفتي عدد الثماار علاى النباات ومعادل وزن الثمارة الواحادة علاى التا

المباشار لعادد الثماار علاى غيار إلاى أهمياة التاأثير  ،.Trichosanthes dioica Roxbألربعاة وعشارين مادخال  مان القارع المانقط 
امتلاك متوساط وزن الثمارة الواحادة تاأثيرا  مباشارا  موجباا  كماا ، من خالل صفتي طول الثمرة ونسبة اللب إلاى الباذور، (2.562) النبات

تاى تفاتح الزهارة المؤنثاة األولاى أعلاى تاأثير مباشار وسالبي مرتفاع ومعتبرا  في إنتاجياة النباات الواحاد، فيماا حاازت صافة عادد األياام ح
 .القيمة في إنتاجية النبات الواحد

بلغاات المساااحة ، إذ تنتشار زراعااة مختلااف أصااناف قاارع الكوساا بمجموعاتااه البسااتانية المختلفااة فااي مناااطق جغرافياة واسااعة فااي العااالم
ويسااود فااي ، (2012وزارة الزراعااة واإلصااالز الزراعااي، )هكتااار كغ/ 19091بغلااة مقاادارها / هكتررارا  5712/ المزروعااة منااه محليااا  

أعالهااا إنتاجيااة ، تحديااد تقييمهااا و الوطنيااة لوث لاادى مراكااز البحاا ابعااد اختبارهااالزراعااة المحليااة مجموعااة ماان الهجاان المدخلااة للقطاار 
الفعالياات حاجاة  إال أن ،عاة تلاك المادخالتتطاور زراعاة هاذا المحصاول بزرامان رغم بالو . أفضلها مالئمة لذوق المستهلك المحليو 

هاماا ، فضاال   ا  والتاي تمثال حوضاا  مورثّيا ،ضارورة االساتفادة مان المصاادر الوراثياة الوطنياة، عاّززت الزراعية  الستيراد تقاويهاا سانويا  
يااة عاليااة، مرتفعااة إلنتاااه هجاان ذات صاافات نوع ،فااي باارامج التحسااين الااوراثي لمحصااول الكوساااإلدراجهمااا األصااناف المدخلااة عاان 

قبال الشاروع بااجراء االنتخااب ضامن  لمرباي النبااتمان األهمياة بمكاان  لاذلك كاان، ومتأقلماة ماع الظاروف البيئياة المحلياة ،اإلنتاجية
برنامج التحسين الوراثي للمحصول، معرفة طبيعة عالقات الصفات المختلفة مع بعضاها بعضاا ، وطريقاة ومقادار تأثيرهاا فاي الصافة 

مية االقتصادية بهدف تحقيق انتخاب مرغوب فيه لذلك هدف هذا البحث لدراسة كل من معامل االرتباط المظهري وتحليال ذات األه
 معامل المسار من أجل تحديد أدلة انتخابية هامة وفعالة في برنامج تحسين المحصول.
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 مواد البحث وطرائقه:
: استخدم في الدراسة ستة  وثالثين هجينا  فرديا  من قرع الكوسا وسالالتها األبوية التسع المستنبطة في الهيئة العامة المادة النباتية

في صفات  ة( المتباينIL1، IL2 ،IL3 ،IL4 ،IL5 ،IL6 ،IL7 ،IL8 ،IL9)للبحوث العلمية الزراعية والتي حملت الرموز 
 مكّونات اإلنتاجّية فيها.باكوريتها وصفاتها الخضرّية والثمرّية و 

: نّفذت الدراسة في محطة بحوث الطيبة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية التي تقع على ارتفاع موقع تنفيذ الدراسة
( وفقيرة  PH = 7.89) بأنها رملية قاعديةم عن سطح البحر والمتميزة بمناخ بارد شتاء  وحار صيفا ، وتمتاز تربة الموقع  600

 .والبوتاس الفوسفورعنصري وجيد من  ذات محتوى مرتفع من كربونات الكالسيوم قليلة الملوحة ،واآلزوت الكلي بالمادة العضوية
زراعة السالالت األبوية التسع لتهجينها وفق نظام التهجين نصف التبادلي والحصول على  2007تم في الموسم مواسم العمل: 

فقد قّيمت هجن الجيل األول وآبائها ضمن تجربة بتصميم القطاعات العشوائية  2008الموسم الثاني ي فبذور الجيل األول، و 
الكاملة بثالثة مكررات، بحيث تضمنت كل قطعة تجريبية ثالثة خطوط، خّص  الخطين الطرفيين لساللتي األبوين والخط 

سم بين  80سم بين خطوط الري بالتنقيط و 140بفاصل  نباتات من كل طراز وراثي 10الوسطي الثالث للهجين الفردي بواقع 
النباتات، وّقدم للتجربة عمليات الخدمة الزراعية قبل وبعد الزراعة وفق توصيات وزارة الزراعة واالصالز الزراعي في خدمة 

في التوصيف على موصفات القرعيات الموضوع من قبل المعهد الدولي لألصول الوراثية النباتية  دمحصول قرع الكوسا، واعتم
(IPGRI, 1983 ):تم خالل الدراسة تسجيل القراءات التالية . 

 للساق الرئيسة سالمياتالعدد   السالمية )سم(طول   )سم( طول الساق 
الزهرة المؤنثة  لتفتحعدد األيام   عدد العقد حتى الزهرة المؤنثة األولى 

 األولى
 األزهار المؤنثة % نسبة 

 (سم) القطراألعظمي  (سم) القطراألصغري  (سم) طول الثمرة 
 زن الثمرة )غ(و  (سم) طول الحامل  L/Dدليل الشكل 
 عدد ثمار النبات  نسبة األمالح المعدنية %  نسبة المادة الجافة % 
   الواحد )كغ( النبات إنتاجية 

مثنى مثنى في مجتمع اآلباء  بين الصفات المدروسة وعالقتها باإلنتاجيةالمظهري  دراسة معامل االرتباط تم: التحليل اإلحصائي
 :ةالرياضيللعالقة وفقا   SPSS v.15باستخدام برنامج  (Gomez and Gomez, 1983)بحسب 

𝒓𝒑𝒉 = 𝝈𝒑𝒊𝒑𝒋
𝟐 /√𝝈𝒑𝒊

𝟐 × 𝝈𝒑𝒋
𝟐  

𝒓𝒑𝒉 :.معامل االرتباط 
𝝈𝒑𝒊𝒑𝒋

 .jوالصفة  iالتباين المشترك بين الصفة: 𝟐
𝝈𝒑𝒊

𝟐  𝒂𝒏𝒅 𝝈𝒑𝒋
 .jوالصفة  i: التباين لكلٍّ من الصفة 𝟐

وفق المعادلة  باإلنتاجيةوحسبت األهمية النسبية لمساهمة الصفة المدروسة ،Path coefficientمعامل المسار كما درس تحليل 
100× RI%= {|CDi|/∑i| CDi|} ( بحسب(Dewey and Lu, 1959 

𝑪𝑫𝒊 معامل التحديد للصفة :i. 
𝑹𝑰.األهمّية النسبّية لمساهمة الصفة في اإلنتاجّية : 

 

 النتائج والمناقشة:

 االرتباط:معامل أوال: 
وهما صفتي نسبة األزهار المؤنثة % وعدد  النبات الواحد أهم مكوني لصفة إنتاجيةارتباط الصفات المدروسة مع  راسةجرت د

عالية أن صفة نسبة األزهار المؤنثة % ارتبطت بعالقة إيجابية ومتوسطة ، (1)ظهر معطيات الجدول إذ ت الثمار على النبات،
ة اتصفت عالق، بينما على التوالي وعدد الثمار على النبات ،مع صفتي إنتاجية النبات الواحد (=0.627r، **0.591)**المعنوية 



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

13 

 

مع طول الساق، عدد السالميات، عدد العقد وعدد األيام حتى ظهور الزهرة  المعنوية العاليةالمتوسطة ذات  بالسلبية االرتباط
بينما اتصفت ، التواليعلى (=r-0.374،**-0.446، **-0.553، **-0.372، **-0.344)**المؤنثة األولى وحامل الثمرة 

 (.=r-0.273)**العالية مع طول السالمية  المعنويةلضعيفة ذات السلبية اعالقة االرتباط ب
كانت إيجابية قوية  على النبات أن عالقة ارتباط صفة عدد الثمارإلى  (1) نتائج دراسة قيم معامل االرتباط في الجدول كما تشير

يجابية قوية عالية المعنوية مع =0.627r**) المؤنثة % عالية مع نسبة األزهار معنويةذات   **)، إنتاجية النبات الواحد( وا 

0.875r=) ، يجابية ضعيفة و المادة الجافة%، في حين ارتبطت صفة عدد الثمار على النبات بعالقة نسبة مع  (=0.171r)*ا 
 رة المؤنثة األولىعدد السالميات، عدد العقد وعدد األيام حتى ظهور الزهصفات عالية مع  معنويةسلبية متوسطة ذات 

**(0.372-** ،0.447-** ،0.471-r=)  طول السالميةصفتي مع  عالية المعنوية، وبعالقة سلبية ضعيفة التواليعلى 

**(0.211-r=)  حامل الثمرة طول و**(0.227-r=.) 
مع عدد  عالية المعنويةالقوية  االيجابيةقيم معامل االرتباط لصفة إنتاجية النبات الواحد أنها ارتبطت بعالقة تراوحت بين  توضح

 ،بدراستهم على قرع الكوسا والخيار ، ,.Soleimani et al(2009)و (2005) مرعي بما يتناسب مع نتائج ،الثمار على النبات
، هااألزهار المؤنثة %، طول الثمرة ووزننسبة مع صفة  معنوية عاليةبعالقة متوسطة ذات كما توضح تلك القيم أنها ارتبطت و 

محاصيل من عدة  بدراستهم على ,.Sanwal et al( 2007)و (2009)وآخرون  منسجمة  مع أعمال بوراسالدراسة جاءت نتائج 
مع معنوية دليل الشكل، في حين ارتبطت بعالقة سلبية متوسطة  صفة مع عالية المعنويةبعالقة إيجابية ضعيفة الفصيلة القرعية، و 

 (  2003)و Tamil et al., (2012) جاء ذلك مقاربا  مع نتائج ،ظهور الزهرة المؤنثة األولىصفتي عدد العقد وعدد األيام حتى 

Mohamed et al., (2002)وDara et al.,  سلبية ضعيفة ارتباط وبعالقة  القرع المنقط،محصولي قرع الكوسا و برراةتهم على
 الثمرة.   وطول حاملمع صفتي عدد سالميات الساق الرئيسة  عالية المعنوية

تظهر دراسة قيمة وشدة عالقات االرتباط بين صفات الثمار البستانية، السيما تلك المحددة لطبيعة شكلها المتمثلة بصفة دليل كما 
 مع أعمال ببما يتناس (=0.799r* )*الثمرة ذات المعنوية العالية مع صفة طول  ةبين اإليجابية القوي تراوحتأنها الشكل،

(2009)Khan et al,.  الثمرة مع متوسط وزن  ةالمتوسط واإليجابية**(0.312r=،) ( 2004) ينسجم مع نتائج وهذاJia 
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من  هجينًا فرديًا وسالالتها األبوية 36. معامل االرتباط بين بعض الصفات الكمية والخصائص النوعية مع إنتاجية النبات الواحد في مجتمع 1الجدول 
 قرع الكوسا

كانت سلبية متوسطة عالية المعنوية ، في حين Luffa acutangula Roxbالقرع الليفي  في دراسته على محصول
**(0.429r= )  .مع صفة حامل الثمرة 

يمكن أن يتم باالنتخاب  اإلنتاجية،أن االنتخاب لتحسين صفة  للصفات المدروسة، عالقات االرتباطيتضح من خالل نتائج دراسة 
األزهار  نسبةولصفة  Rastogi and Deep( 1990)ذا يتوافق مع ما ذكره وهالمبكر والمباشر لصفة عدد الثمار على النبات 

عدد العقد واأليام حتى الزهرة المؤنثة  كذلك بانخفاض ،,.Aruah et al( 2012)بما يوافق ما توصل إليه  المؤنثة % المرتفعة
ما في دراسته  ,.Dara et al(2002)و Muralidhara et al., (2014)ما خل  إليه  بما يوافق ،األولى وقصر حامل الثمرة

وقطرها  ،طول الثمرةصفتي تم باالنتخاب ل، تالبطيخ األصفر، كما أن التربية للشكل المرغوبعلى محصولي القرع العسلي و 
طول حامل الثمرة يمكن أن تعد صفة كذلك  ،على قرع الكوسا Refaei( 2001) بما يوافق نتائج ،األعظم بحسب الشكل المرغوب

 قصر الثمار واتساع قطرها األعظم. ن، والتعبير عانتخابيا  النخفاض دليل الشكل دليال  

 : معامل المسارثانيًا:  

تمتلك دراةة معامل المسار أهمية كبي ة في تحرير الصفات األكث  مساهمة  في صفة اإلنتاجية عب  تأثي ها المباش  وغي  المباش ،  

قد حازت على أعلى قيم التأثير المباشر والموجب  ،صفة عدد الثمار على النبات أنّ ، (2)إذ  أوضحت نتائج الرراةة في الجرول 

 الصفة
 النبات إنتاجية

 )كغ(

 طول الساق

ال ئيسة 

 )ةم(

 طول

السالمية 

 )ةم(

عرد 

 ةالميات

الساق 

 ال ئيسة

عرد العقر 

حتى 

 1♀ظهور

 عرد األيام

حتى 

 1♀ظهور

نسبة 

األزهار 

 المؤنثة %

الثم ة  طول

 )ةم(

 القط 

 األصغ ي 

 )ةم(

  القط 

 ياألعظم

 )ةم( 

 دليل الشكل

L/D 

 طول

الحامل 

 )ةم(

وزن 

الثم ة 

 )غ(

المادة نسبة 

 الجافة

% 

نسبة 

األمالح 

 المعرنية 

% 

 طول الساق ال ئيسة

 (ةم)
-0.088               

              **0.741 0.085- طول السالمية )ةم(

عرد ةالميات الساق 

 ال ئيسة
-0.298** 0.590** 0.294**             

عرد العقر حتى 

 1♀ظهور
-0.417** 0.666** 0.645** 0.386**            

عرد األيام حتى 

 1♀ظهور
-0.440** 0.445** 0.507** 0.204* 0.743**           

نسبة األزهار 

 المؤنثة %
0.591** -0.344** 

-

0.273** 
-0.372** -0.553** -0.446**          

         0.028- **0.234- **0.297- 0.153- 0.093- 0.141- **0.327 (ةمطول الثم ة )

األصغ ي القط  

 )ةم(
-0.011 -0.100 -0.161 -0.022 -0.049 -0.027 0.090 0.074        

القط  األعظمي 

 )ةم(
0.027 0.187* 0.234** 0.051 0.149 0.206* -0.028 0.025 0.042       

      **L/D 0.255** -0.262** -0.210* -0.210* -0.331** -0.356** -0.040 0.799** -0.047 -0.420دليل الشكل 

     **0.429- **0.385 0.006- **0.257- **0.374- **0.545 **0.672 **0.400 **0.617 **0.731 **0.232- طول الحامل )ةم(

    0.102- **0.312 0.131 0.005 **0.436 0.093 0.143- 0.160- 0.001- *0.182 0.065 **0.416 وزن الثم ة )غ(

نسبة المادة الجافة 

% 
0.069 -0.050 -0.078 -0.109 -0.063 -0.116 0.125 -0.033 0.143 -0.171* 0.037 0.016 -0.171*   

نسبة األمالح 

 المعرنية %
0.040 0.121 0.159 -0.008 -0.010 0.052 -0.069 0.188* 0.040 0.092 0.143 -0.040 0.188* -0.239**  

 0.126 0.008- 0.009 0.163 **0.627 **0.471- **0.447- **0.372- *0.211- 0.159- **0.875 عرد ثمار النبات

-

0.227*

* 

0.037 0.171* -0.024 

 الزه ة المؤنثة األولى 1♀ % 1 مستوىعنر تشي  إلى المعنوية العالية ** % 5 مستوىعنر المعنوية تشي  إلى *

  : االرتباط ةلبي    - + : االرتباط إيجابي
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األزهار نسبة (، ثم صفة 0.3590، تلتها في قيمة تأثيراتها المباشرة صفة وزن الثمرة )(0.8540)صفة إنتاجية النبات الواحد  في
% أعلى التأثيرات غير المباشرة من خالل صفة عدد الثمار على  األزهار المؤنثةنسبة المؤنثة %، ومن جهة أخرى امتلكت صفة 

، ثم (0.0514) األزهار المؤنثة %نسبة النبات من خالل  ، لتليها التأثيرات غير المباشرة لصفة عدد الثمار على(0.5355)النبات 
بقيم مقاربٍة تلتها التأثيرات غير المباشرة ، و (0.0334)األزهار المؤنثة % من خالل وزن الثمرة نسبة التأثيرات غير المباشرة لصفة 

، وجاءت التأثيرات غير المباشرة لصفة عدد الثمار على النبات من (0.0316)لصفة وزن الثمرة من خالل عدد الثمار على النبات 
%  المؤنثةاألزهار نسبة ، وحلت أخيرا  التأثيرات غير المباشرة لصفة وزن الثمرة من خالل (0.0133)خالل وزن الثمرة 

بلغت نسبة مساهمة صفة عدد  % والتأثيرات المفصلة من تباين اإلنتاجية، إذ األهمية النسبية (3)ح الجدول كما يوضّ (.0.0076)
، ثم التأثير غير المباشر لعدد الثمار على النبات من خالل %(12.89)، تلتها صفة وزن الثمرة %(72.93)الثمار على النبات 

، %(2.27)، ثم مساهمة التأثير غير المباشر لعدد الثمار على النبات من خالل وزن الثمرة %(8.78) ثة %األزهار المؤننسبة 
نسبة ت أخيرا  بأهميتها النسبية صفة وزن الثمرة من خالل ، وحلّ %(0.67) األزهار المؤنثةنسبة التأثير المباشر لصفة  تاله مساهمة  

 .%(98.09) ة المساهمة الكلية للصفات الثالث بتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، وبلغ مجموع نسب%(0.55)األزهار المؤنثة 
غير المباشر لصفة  الثمرة، والتأثيراتعدد الثمار على النبات، ووزن لصفتي نخل  من دراسة معامل المسار أن التأثيرات المباشرة 

األزهار نسبة و  ،عدد الثمار على النبات ووزن الثمرةات عدد الثمار على النبات هي أكثر مساهمة  بصفة اإلنتاجية، كما تعد صف
 Dewan etمع ما ذكره جاءت نتائجنا متوافقة .لتطوير إنتاجية قرع الكوسا المؤنثة % كأدلة انتخابية في برامج التحسين الوراثي

al., (2014) ( 2004)وJia(1992، و)Saha et al.,  (1989)وNagaprosuna and Ramarao   في دراستهم على
 Islam et al., (2014)ألعمال كما جاءت نتائجنا مقاربة  والقرع الليفي، القرع العسلي والخيار.  Ashيل قرع صامح
في دراستهم  ,.Pandita et la (1989و)  ,.Miha et al(2000)و ،,.Sarkar et al( 1999)و ، ,.Kumaran et al(1998)و

 على التوالي. القرع العسلي، القرع المنقط، الشمام المر وقرع الكوسا القرع األفعواني، على محصول
 الخالصة:

 األزهار نسبة متوسطة مع  وجودعالقة ارتباط إيجابية قوية بين إنتاجية النبات وعدد الثمار على النبات وعالقة إيجابية
 % وسلبية متوسطة مع عدد العقد حتى ظهور الزهرة المؤنثة األولى.  المؤنثة

  إن التأثيرات المباشرة لصفتي عدد الثمار على النبات، ووزن الثمرة، والتأثيرات غير المباشرة لصفة عددالثمار على النبات
 هي أكثر مساهمة  في صفة اإلنتاجية.

 إنتاجية النبات.في  التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لصفات عدد الثمار على النبات، وزن الثمرة، نسبة األزهار المؤنثة % .2الجدول 
 التأثي ات مصرر التباين

 إنتاجية النباتفي تأثي  صفة عرد الثمار 

 0.8540 التأثي  المباش 

 0.0133 التأثي  غي  المباش  من خالل صفة وزن الثم ة

 0.0514 التأثي  غي  المباش  من خالل من خالل صفة نسبة األزهار المؤنثة %

 0.9187 المجموع

 إنتاجية النباتفي تأثي  صفة وزن الثم ة 

 0.3590 التأثي  المباش 

 0.0316 التأثي  غي  المباش  من خالل صفة عرد الثمار على النبات

 0.0076 األزهار المؤنثة %التأثي  غي  المباش  من خالل صفة نسبة 

 0.3982 المجموع

 إنتاجية النباتفي تأثي  صفة نسبة األزهار المؤنثة % 

 0.0820 التأثي  المباش 

 0.5355 التأثي  غي  المباش  من خالل صفة عرد الثمار على النبات

 0.0334 التأثي  غي  المباش  من خالل صفة وزن الثم ة

 0.6508 المجموع
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 إنتاجية النبات األهمية النسبية للصفات المساهمة بشكل رئيسي في تباين صفة .3الجدول 

 %CD RI مصرر التباين

 72.93 0.7293 النبات عرد الثمار على

 12.89 0.1289 وزن الثم ة

 0.67 0.0067 نسبة األزهار المؤنثة %

 2.27 0.0227 وزن الثم ة× عرد الثمار على النبات 

 8.78 0.0878 نسبة األزهار المؤنثة %× النبات  عرد الثمار على

 0.55 0.0055 نسبة األزهار المؤنثة %× وزن الثم ة 

 %98.09 0.9809 مجموع األهمية النسبية الكلي

 1.91 0.0191 مجموع التأثي ات المتبقية

CD:  معامل التحرير    RI% :األهمية النسبية 

 المقترحات:
 يمكن أن يتم باالنتخاب المبكر والمباشر لصفة عدد الثمار على النبات ونسبة األزهار  اإلنتاجية،ن االنتخاب لتحسين صفة إ

 .عدد العقد حتى الزهرة المؤنثة األولى وقصر حامل الثمرة كذلك بانخفاض ،المؤنثة % المرتفعة

  من أجل  انتخابية في برامج التحسين الوراثياألزهار المؤنثة % كأدلة نسبة عدد الثمار على النبات ووزن الثمرة و ات صفاستخدام
 .إنتاجية قرع الكوسارفع 
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Abstract: 

An experiment was carried out at Altyba Research Station, General Commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR), Syria, during 2007and 2008 seasons, in randomized complete 

block design (RCBD) with three replications. Phenotypic correlation and path analysis of 16 

agronomic characters were studied for 36 F1 hybrids and their 9 parents of summer squash 

(Cucurbit apepo L.), to estimate some selection indices. The results showed high significant 

positive correlation between  plant yield and fruit number per plant, female flowers% and average 

fruit weight (r=0.875**, 0.591**, 0.416**), respectively. While high significant negative 

correlation was detected between plant yield and days and nods number to first female flower (r=-

0.417**.-0.440**) respectively. The path analysis revealed that number of fruits/plant had 

maximum direct effect (0.8540) on plant yield, followed by average fruit weight (0.3590). Female 

flowers% had the greatest indirect effect on plant yield, indicating these characters can be used as 

selection indices for yield improvement of summer squash.  

Key words: Correlation coefficient, Path analysis, Yield, Selection indices, Summer squash. 
  


