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في حاصل البذور لمحصول قرع الكوسة تأثیر مواعید ومسافات الزراعة واألصناف 
)Cucrbita pepo L.(

الخالصة
٢٠٠٨و ٢٠٠٧

٣٥، ٢٥سافتین للزراعة آذار وم١شباط ، ٢٠شباط ، ١٠:ھيلزراعة البذور 
من قرع األول على صنفین ھجینین 

أأوضحت أھم النتائج. البشري 
وعند شباط ١٠٢٠الصفات المدروسة ولكال الموسمین  حیث أعطت نباتات الموعدین األول 

حاصل و/الوزن 
فقدنبات والحاصل الكلي للبذور ، أما بالنسبة لتأثیر مسافات الزراعة /ذورالب

أسما ٢٥المتقاربةالمسافة نف  الص فوق  ت ، و ذور  ب ل كلي ل اصل  ح مار و لث كلي ل اصل  ح سم أعلى 
.في أغلب الصفات المدروسة وباألخص في الموسم الثاني نادي ومال أحمد 

المقدمة
Summer Squash )Cucurbita pepo L. (

Cucurbitaceaeالتابعة للعائلة القرعیة 
٤٦%

٢.٨% ١٠%٣٤) %Whitaker وDavis ،١٩٦٢ (
. إلى استخدامھا لألغراض الطبیة 

أساساً إلنتاج البذور أو في الغالب لبذور قرع الكوسة ولكن من المعروف أن ھنالك مساحات قلیلة تزرع
المزارع بإبقاء 

. العروة الربیعیة فقط 
إنتاج ثماره الطازجة وبذوره 

اسة في الموصل ) ١٩٨٩(خلیل فقد أجرىتأثیر ھذه العوامل في النباتات المعدة إلنتاج البذور  نتاج على إدر
اعة ) ( لزر وا

Mostafa.) سم٣٠(المتقاربة بین النباتات 
ت) ١٩٩٩(

لعالقة.  ا بذات 
الخضراوات حول تقلیل مسافات الزراعة بھدف زیادة الكثافة النباتیة 

ة للبذور المنتجة مع الحفاظ على الصفات النوعیة الجید

إلنتاج أنثویة تثبط تكوین أزھار 
البذور تكون ثمرة أو ثمرتین وال تتجاوز الثالثة في أحسن األحوال نتیجة لظاھرة التثبیط والتي أشار إلیھا كل 

McCollam)١٩٣٤ (وDenna)١٩٧٣(وCantliffe)١٩٧٤( وWien)١٩٩٧ (
جدیدة وأن عملیة الجني المستمر وتكوین أزھار أنثویة النبات ثمار الخیار من دون جني تعمل على تثبیط نمو 

كوسة ، لذلك  ل ا قرع  ى محصول  ل ع

.) ٢٠٠٥، Nersonو ٢٠٠٤، Saadو١٩٨٩خلیل ، (النباتات لوحدة المساحة 
مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثاني

٢٠/٩/٢٠١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 

محمد طالل عبد السالم الحبار
كلیة الزراعة والغابات/جامعة الموصل

قسم البستنة وھندسة الحدائق

صفوان محمد حاجم الخشاب
لتكنولوجیاوزارة العلوم وا

موصلالموقع/مركز تكنولوجیا البذور
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) (یتبع قرع الكوسة العدید من األصناف 
خصصة ثمارالونوعاً ، حیث تركزت أغلب الدراسات حول تقییم  م ل تھدف.ا

إلغراضنحو تالدراسة 
.من قرع الكوسة )ھجینة ونقیة(تراكیب وراثیة ةثالثفي مواعید ومسافتین لزراعة البذور 

وطرائقھبحثمواد ال
نفذت الدراسة 

إنتاج في٢٠٠٨و ٢٠٠٧لعامي 
لكوسة  قرع ا ذور  تضمنت٢م٩.٦. ب ثالثة و

أمام ٠.٢٥سم ، ویفصل بین كل وحدة وأخرى مرز حارس مع ترك ٨٠م وعرض ٣.٥مروز بطول  من  م 
املة ١٢. مع

١/٣و٢٠/٢و١٠/٢: ) ٢×٢×٣(
 :٣٥٨٠، ٢٥

Asmaوالھجین أسما Nadiالھجین نادي : على صنفین من ھجن قرع الكوسة وھماالموسم األول 
.الفرنسیة Clauseمن شركة الھولندیة ، والثاني منتج Royal Sluisاألول منتج من شركة 

في نفذت) ٢٠٠٨(الربیعي الثاني 
) نقي(الموسم األول على الصنفین الھجینین السابقین مع إضافة صنف ثالث 

في كال ) . ٣×٢×٣(معاملة ١٨وبذلك تضمنت التجربة في الموسم الثاني على )الكرزات(التسلیة ألغراض 
اخل  د

نشقة القطع ظام الن .F.R.C.B.Dم experiment within split-plots system
)Main plots (

حراثة وسقي أجریت كافة العملیات الزراعیة من .وكررت كل معاملة ثالث مرات ) Sub plots) (المنشقة(
)(

)٢٠٠١ . (/
اج البذور  لمعدة إلنت توسط وزن ودونم /طنا نبات /وبذرة ١٠٠م

. دونم /كغم
.الختبار المعنویة بین المتوسطات % ٥مستوى احتمال 

النتائج والمناقشة
لنباتات المفي ا)١(

مع النباتات المزروعة في الموعد الثاني ، 

یكما . المزروعة الحقاً 
اربة ٣٥عند المسافة الواسعة  لمتق فة ا مسا ل مزروعة عند ا ل ات ا لى النبات ، ٢٥سم ع

قة مع النتائج ءت متف ا آخرون Botwrightو ) ١٩٨٦(نتائج ج على ) ٢٠٠٤(Saadو ) ١٩٩٨(و
والتي (األوراقالزیادة في عدد إلىمحصول القرع والتي عللت سبب ذلك 

أسما لالھجینین تبین أن الصنفین لألصنافبالنسبة . ) تم قیاسھا ولم تنشر بالبحث دي و ا ن

نموهللنبات  اد  الذي ووامتد
 .

أعطت ا
اً /٣٥

. سم وللصنف نادي ٢٥وعند المسافة المزروعة في الموعد الثالث 



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین              - 316X               ( المجلد)٢٠١٠)١ملحق(العدد ) ٣٨

)٢(
الزراعة رغم وجود 

موعد الثالثوقداألول والثالث ین ل لثمار ا اصل ل قل ح . أ
٢٥

ج مع سم في الحاصل الكلي للثمار المعدة إلنتاج البذور ، وتتفق ھذه النتائ٣٥النباتات المزروعة عند المسافة 
و ) ٢٠٠٢(Gebologluو Yilmazو ) ١٩٨٩() ١٩٨٦() ١٩٨٤(

Saad)٢٠٠٤ ( وNerson)٢٠٠٥ (
٣٥ة ٢٥

.انعكس على زیادة الحاصل الكلي للثمار والذي 

الصفة لك

لصنف  ا
Khalil)١٩٩٦ ( وBeany)و ) ٢٠٠٣() ٢٠٠٢

Grazia)٢٠٠٥ ( وNerson)٢٠٠٥ ( وMohammed)٢٠٠٧ (

.)التي تم قیاسھا ولم تنشر بالبحث(اآلخرین الذي جاء نتیجة زیادة طول الثمرة وقطرھا
مسافة  ل وعند ا ني  لموعد الثا في ا مزروعة  ل ات ا أن النبات األول  لموسم  دروسة خالل ا لم مل ا ا لعو ثي ل ثال سم ٢٥ال

أسما  نف  لص ونم د/ول
تفوقاً معنویاً سم وللصنف أسما ٢٥المزروعة في الموعد األول وعند المسافة 

.سم وللصنف مال أحمد ٣٥خاصة عند مقارنتھا مع نباتات المواعید الثالثة والمزروعة عند المسافة 
٣١٠٠

مزروعة في متوسط وزن البذور الناتجة من الموسمین على الرغم من وجود انخفاض غیر معنوي ل ات ا النبات
لى التفوق . في الموعد الثالث وللموسم األول  ن إ

مسافة ١٠٠المعنوي لمتوسط وزن  ل ة عند ا لمزروع ا تات  ٣٥بذرة من النبا
% ٥.٣٨و٤.٠٦سم في متوسط وزن بذورھا وبنسبة زیادة بلغت ٢٥المسافة 

) ١٩٩٠(Loy، وتتفق ھذه النتائج مع ما ذكره 
٣٥

.سم ٢٥
توسط وزن  بذرة ، ١٠٠م

. ولكال الصنفین على التوالي واللذین اختلفا فیما بینھما معنویاً أیضاً % ٢٩.١٧، ١٢.٠٢
Loy)١٩٩٠ ( وKhalil)١٩٩٦ ( وErcan وKurum)و ) ٢٠٠٣Nerson

) ٢٠٠٦(Paksoyو Aydinو ) ٢٠٠٥(
/ التفوق في متوسط وزن ثمارھا مقارنة بالصنفین نادي ومال أحمد أو

١٠٠١٦.٩٠ ،
(توالي ١٣.٦٠، ١٤.٦٨
) الزراعة

في الموسم الثاني الستجابة الصنف أسما الرتفاع درجات الحرارة السائدة خالل ھذا الموسم أكثر من الصنفین 
 .

٣٥
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.٢٠٠٨و٢٠٠٧للموسمین نبات لنباتات قرع الكوسة /في الوزن الجاف غمل بینھا والتداخافصنالزراعة واألاتد ، مسافیعاتأثیر مو:)١(الجدول 
)٢٠٠٧موسم ( 

تداخلمواعید الزراعة األصنافالزراعةمسافات
متوسط الصنفالصنف×المسافة

١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥
أ٨٩.٦ب٨٧.٢ب٨٥.٩أ ب٨٩.٩ب٨٥.٨نادي

أ٩١.٠أ ب٨٨.٥ب٨٦.٩أ ب٩١.٣أ ب٨٧.٤أسما

سم٣٥
أ ب٩١.٩أ ب٨٧.٧أ ب٩١.٩أ ب٩٦.٠نادي

أ٩٣.٥أ ب٨٩.٠أ ب٩٣.٨أ٩٧.٧أسما

الصنف×تداخل الموعد
أ٨٦.٨أ٩٠.٩أ٩٠.٩نادي

متوسط المسافة
أ٨٧.٩أ٩٢.٦أ٩٢.٦أسما

المسافة×تداخل الموعد
ب٨٧.٩ب٨٦.٤أ ب٩٠.٦ب٨٦.٦سم٢٥

أ٩٢.٧ب٨٨.٤أ ب٩٢.٩أ٩٦.٨سم٣٥

أ٨٧.٤أ٩١.٧أ٩١.٧متوسط الموعد
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)٢٠٠٨موسم ( 

% .٥إحتمال مستوىحسب اختبار دنكن تحت المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنویاً فیما بینھا 

تداخل مواعید الزراعةاألصنافالزراعةمسافات
الصنف×المسافة

متوسط 
الصنف ١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥

ب١٠٠.٢جـ٩٤.٧د٩١.٠د٩١.٢جـ د١٠٢.٠نادي

أ ب١٠٦.٨ب جـ١٠٣.٢جـ د٩٩.٤جـ- أ ١١٣.٨جـ د٩٦.٥أسما

أ١١٢.٢أ ب١٠٧.٨جـ د٩٧.٣أ ب١٢٣.٤جـ د١٠٢.٨مال أحمد

سم٣٥

أ ب١٠٥.٦جـ د١٠٣.٠د- أ ١٠٩.٩د-ب ١٠٣.٩نادي

أ ب١١٠.٣د- أ ١٠٨.٨جـ- أ ١١٣.٤د-أ ١٠٨.٧أسما

أ١١٦.٦جـ- أ ١١٤.٣أ ١٢٥.٦د-أ ١١٠.٠مال أحمد

تداخل
الصنف×الموعد

جـ٩٧.٠ب جـ١٠٠.٦ب جـ١٠٢.٩نادي

متوسط المسافة ب جـ١٠٤.١أ ب١١٣.٦ب جـ١٠٢.٦أسما

ب جـ١٠٥.٨أ١٢٤.٥ب جـ١٠٦.٤مال أحمد

تداخل 
المسافة×الموعد

ب١٠٢.٢جـ٩٥.٩أ ب١٠٩.٥ب جـ١٠٠.٥سم٢٥

أ١١٠.٦أ ب١٠٨.٧أ١١٦.٣أ ب١٠٧.٥سم٣٥

١٠٢.٣أ١١٢.٩أ ب١٠٤.٠متوسط الموعد
ب
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.٢٠٠٨و٢٠٠٧للموسمین لنباتات قرع الكوسة ) دونم/طن(في الحاصل الكلي للثمار والتداخل بینھا افصنالزراعة واألاتد، مسافیعاتأثیر مو: ) ٢(الجدول 
)٢٠٠٧موسم ( 

تداخلمواعید الزراعة األصنافالزراعةمسافات
متوسط الصنفالصنف×المسافة

١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥
أ٥.١٩٨أ٥.٤٤٧أ ب٥.٠١٧أ ب٦.١٨٧أ ب٥.١٣٦دينا

أ٥.٥٢٢أ٥.٩٢٩أ ب٥.٢٦١أ٦.٣٨٤أ ب٦.١٤١أسما

سم٣٥
أ ٤.٩٤٩أ ب٤.٧٥٠أ ب٥.٦٨٨ب٤.٤٠٩نادي

أ٥.١١٦أ ب٤.٨٥٣أ ب٥.٦٨٤أ ب٤.٨١٠أسما

تداخل 
الصنف×الموعد

أ ب٤.٨٨٣أ ب٥.٩٣٨ب٤.٧٧٢نادي
المسافةمتوسط

أ ب٥.٠٥٧أ٦.٠٣٤أ ب٥.٤٧٥أسما

تداخل 
المسافة×الموعد

أ٥.٦٨٨أ ب٥.١٣٩أ٦.٢٨٦أ ب٥.٦٣٩سم٢٥

ب٥.٠٣٢ب٤.٨٠١أ ب٥.٦٨٦ب٤.٦٠٩سم٣٥

أ٤.٩٧٠أ٥.٩٨٦أ٥.١٢٤متوسط الموعد



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین              - 316X               ( المجلد)٢٠١٠)١ملحق(العدد ) ٣٨

)٢٠٠٨موسم ( 

% .٥مستوى إحتمال حسب اختبار دنكن تحت التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنویاً فیما بینھا المتوسطات

تداخل مواعید الزراعةاألصنافالزراعةمسافات
متوسط الصنفالصنف×المسافة ١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥

ب٧.١٢٣ب٨.٠١٠جـ د٦.٨٤٢د–ب ٧.٤٨٥أ ب٩.٧٠٣نادي

أ٩.٥٦٣أ٩.٩٧٩أ ب٩.٨١١أ ب٩.٩١١أ    ١٠.٢١٤أسما

جـ٥.٨٩٤جـ ٦.٣٢٠جـ د٦.٤٩٥جـ د٦.٠٢٤جـ د ٦.٤٤٠مال أحمد

سم٣٥

جـ٦.٢٣٦جـ د٥.٨٠٩د٥.٥٧٦د - ب ٧.٣٢٤نادي

أ ب٩.١٤٨أ ب٩.٤٠٦أ ب٩.٧٦٧جـ-أ ٨.٢٧١أسما

جـ٥.٤٦٨د٥.١٥٣جـ د٦.١٥٨د     ٥.٠٩٣مال أحمد

تداخل 
الصنف×الموعد

ب٦.٣٢٥ب٦.٥٣٠أ  ٨.٥١٤نادي

متوسط المسافة أ٩.٦٠٨أ٩.٨٣٩أ   ٩.٢٤٢أسما

ب٥.٨٢٤ب٦.٠٩١ب٥.٧٦٦مال أحمد

تداخل 
لمسافةا×الموعد

أ٨.١٠٣أ ب٧.٧١٦أ ب٧.٨٠٧أ٨.٧٨٦سم٢٥

ب ٦.٩٥١ب٦.٧٨٩ب   ٧.١٦٧ب٦.٨٩٦سم٣٥

أ٧.٢٥٣أ٧.٤٨٧أ٧.٨٤١متوسط الموعد
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مسافة  ل اني وعند ا .٣٥الث

٣٥
معام

.المنفرد لكل عامل في ھذه الصفة 
)٤(تشیر نتائج الجدول 

٢٠/٢والثاني ١٠/٢
% ٤٥، % ١/٣٣٦.٧الموعد الثالث 

ني 
% ٥.٦والثالث في حاصل البذور للنبات وبنسبة زیادة بلغت 

)١٩٨٩ (
تعود الزنقصان سبب  ، وربما  للصنف مال أحمد  ت  لنبا لبذور ل ا ي حاصل  ف

(إلى 
أما بالنسبة لتأثیر مسافات الزراعة فتشیر نتائج كال الموسمین إلى التفوق المعنوي .) قیاسھا ولم تنشر بالبحث

٣٥٢٥افة 
٤.٤، % ١٢ %

) ٢٠٠٤(Saadو)٢٠٠٣(Limaو ) ١٩٨٩(
٣٥بذور للنبات وللنباتات المزروعة عند المسافة حاصل الالزیادة في 

) ٣الجدول (بذرة ١٠٠وزیادة متوسط وزن الـ 
سم ، والذي انعكس بصورة واضحة على زیادة النمو الخضر٣٥والماء عند المسافة 

. ) ١الجدول (نبات /الوزن الجاف

أما في الموسم الثاني فقد تفوقت
% ٦.٦، % ٨.٣البذور للنبات وبنسب زیادة بلغت 

ى الزیادة في فیما بینھما ، ولربما یعود السبب في ذلك إلى زیادة متوسط وزن الثمرة للصنفین نادي وأسما وإل
لجدول (١٠٠متوسط وزن الـ ) ٣ا

. في النھایة تفوق حاصل البذور للنبات الواحد وللصنفین الھجینین عن الصنف النقي مال أحمد 

٣٥
/غم٢٩.٧

أما . 
٣٥

حاصل للبذور للنبات ، في حین أعطت النباتات ال

. الثاني والثالث وعند كلتا المسافتین وللصنفین نادي وأسما 

.نبات وللموسم الثاني /البذور
) ٢٠٠٧(وللموسم األول )٥(تبین نتائج الجدول 

٢٠/٢والثاني ١٠/٢حیث تفوقت معنویاً النباتات المزروعة في الموعدین األول 
ني على للموعدین األول% ٤٤.٤، % ٣٧.٤وبنسب زیادة بلغت ١/٣بینھما على نباتات الموعد الثالث  والثا

ال
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.٢٠٠٨و٢٠٠٧للموسمین لنباتات قرع الكوسة ) غم(بذرة ١٠٠في متوسط وزن والتداخل بینھا افصنالزراعة واألاتد، مسافیعاتأثیر مو:)٣(الجدول 
)٢٠٠٧موسم ( 

مسافات
تداخلمواعید الزراعة األصنافعةالزرا

متوسط الصنفالصنف×المسافة
١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥
أ١٤.٥٠ب١٤.٠٥ب١٣.٠٩أ ب١٤.٤٨أ ب١٤.٥٨نادي

أ١٤.٦٤أ ب ١٤.٥١أ ب١٤.٢٥أ ب ١٤.٩٩أ ب١٤.٢٨أسما

سم٣٥
أ١٤.٩٥ب١٣.٦٥أ١٦.٠٢بأ ١٥.١٨نادي

أ ب١٤.٧٦أ ب١٤.٤٢أ ب ١٥.١٧أ ب١٤.٧٠أسما

تداخل 
الصنف×الموعد

ب١٣.٣٧أ١٥.٢٥أ ١٤.٨٨نادي
متوسط المسافة

أ ب١٤.٣٣أ١٥.٠٨أ ب١٤.٤٩أسما

تداخل 
المسافة×دالموع

ب١٤.٢٨جـ١٣.٦٧أ ب١٤.٧٤ب جـ١٤.٤٣سم٢٥

أ١٤.٨٦ب جـ١٤.٠٤أ١٥.٦٠أ ب١٤.٩٤سم٣٥

أ١٣.٨٥أ١٥.١٧أ١٤.٦٩متوسط الموعد
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)٢٠٠٨موسم ( 

% .٥مستوى إحتمال حسب اختبار دنكن تحت معنویاً فیما بینھا المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف

مسافات
تداخل مواعید الزراعةفاألصناالزراعة

متوسط الصنفالصنف×المسافة
١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥

ب١٤.٣٩جـ١٣.٧٩ھـ-ب ١٤.٢٥ز-ھـ ١٢.٨١ھـ-ب ١٤.٣٣نادي

أ١٦.١٢ب١٥.٥٠ب١٦.٢٧د-ب ١٥.٢٣ھـ-ب ١٤.٩٩أسما

جـ١٢.٤٨د١٢.٥٥و-جـ ١٣.٧٢ز-د ١٢.٩٩ز١٠.٩٥مال أحمد

سم٣٥

ب١٤.٩٨ھـ-ب ١٤.٧١ھـ-ب ١٤.٤١ب جـ١٥.٨١نادي

أ١٦.٧٤ب١٦.١٤أ  ١٨.٢٨ب جـ١٥.٧٩أسما

د١٢.٤٠و-د١٣.٣٥و ز١١.٩٥و ز١١.٩٠مال أحمد

تداخل 
الصنف×الموعد

ھـ- جـ ١٤.٤٨و-د ١٣.٦١د-ب ١٥.٠٧نادي

متوسط المسافة أ ب١٦.٢١أ١٦.٧٦جـ-أ ١٥.٣٩أسما

ھـ و١٣.٥٤و ز١٢.٤٧ز١١.٤٣مال أحمد

تداخل 
المسافة×الموعد

ب١٣.٩٥أ١٤.٧٥أ ب١٣.٦٨ب١٣.٤٢سم٢٥

أ١٤.٧٠أ١٤.٧٣أ١٤.٨٨أ ب١٤.٥٠سم٣٥

أ١٤.٧٤أ١٤.٢٨أ١٣.٩٦متوسط الموعد
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.٢٠٠٨و٢٠٠٧للموسمین لنباتات قرع الكوسة ) غم(نبات /في حاصل البذوروالتداخل بینھا افصنالزراعة واألاتد، مسافیعاتأثیر مو:)٤(الجدول 
)٢٠٠٧موسم ( 

)٢٠٠٨موسم ( 

مسافات
تداخلمواعید الزراعة األصنافالزراعة

وسط الصنفمتالصنف×المسافة
١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥
أ٢٣.٦ب٢٢.١ھـ١٦.٧ب جـ٢٤.٧ب جـ٢٤.٨نادي

أ٢٢.٢ب٢١.٢ھـ١٧.٣جـ د٢٣.٤جـ د٢٢.٩أسما

سم٣٥
أ٢٥.٢ھـ١٨.٠أ٢٩.٧أ ب٢٧.٨نادي

أ ب٢٣.٣د  ھـ٢٠.٠جـ-أ ٢٦.٧جـ د٢٣.١أسما

تداخل 
الصن×الموعد

ف

جـ١٧.٣أ٢٧.٢أ٢٦.٣نادي
متوسط المسافة

جـ١٨.٧أ ب٢٥.١ب٢٣.٠أسما

تداخل 
المسا×الموعد

فة

ب٢١.٦جـ١٧.٠ب٢٤.١ب٢٣.٨سم٢٥

أ٢٤.٢جـ١٩.٠أ٢٨.٢أ ب٢٥.٥سم٣٥

ب١٨.٠أ٢٦.١أ٢٤.٦متوسط الموعد
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بالحرف  توسطات التي تشترك الم
ولكل تداخل  األبجدي نفسھ لكل عامل 

% .٥مستوى إحتمال حسب اختبار دنكن تحت ال تختلف معنویاً فیما بینھا 

مسافات
تداخل مواعید الزراعةاألصنافالزراعة

متوسط الصنفالصنف×مسافةال
١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥

أ٢٥.٨ب جـ    ٢٥.٥د ھـ٢٤.٣ھـ-ب ٢٥.٢جـ-أ ٢٦.٨نادي

أ٢٦.٢جـ د   ٢٥.٣ھـ- جـ ٢٤.٥د ھـ٢٤.٣أ ب٢٧.٠أسما

ب٢٤.٢ھـ٢٣.٨ھـ٢٣.٧ھـ٢٣.٢ھـ-جـ ٢٤.٥مال أحمد

سم٣٥

ب٢٦.١ھـ-أ٢٥.٧ھـ-أ٢٥.٦أ ب٢٧.١نادي

أ٢٧.١أ ب٢٧.٠د- أ٢٦.٥أ٢٧.٩أسما

د٢٤.٦ـھ-جـ ٢٤.٤ھـ-ب ٢٥.٠ھـ-جـ ٢٤.٥مال أحمد

تداخل 
الصنف×الموعد

جـ د   ٢٥.٠د   - ب ٢٥.٤أ ب٢٦.٩نادي

متوسط المسافة ب جـ     ٢٥.٨د    - ب ٢٥.٤أ٢٧.٤أسما

د٢٤.٠د ٢٤.١جـ د      ٢٤.٥مال أحمد

تداخل 
المسافة×الموعد

ب٢٤.٨ب ٢٤.٢ب٢٤.٣أ٢٦.١سم٢٥

أ٢٥.٩أ ب٢٥.٧أ ب٢٥.٧أ٢٦.٥سم٣٥

ب٢٤.٩ب٢٤.٩أ٢٦.٣متوسط الموعد
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نسب  ر وب
عن الموعدین الثاني والثالث على التوالي ، وتتفق ھذه النتائج مع ما وجده خلیل %٥.٨، % ٥.٦زیادة بلغت 

)١/٣) ١٩٨٩
لجدول ا(

٤ ( .
٢٥

وفي % ٣٥٢٣المزروعة عند المسافة 
في%٣١.٤

) ٢٠٠٥(Nersonو ) ٢٠٠٤(Saadو) ١٩٨٩(
٢٥ة عند المسافة النباتات في وحدة المساحة والنباتات المزروع

احد سم في حاصل بذور ٣٥الكلي للدونم رغم تفوق النباتات المزروعة على مسافة  لو ات ا لجدول (النب ، ) ٤ا

. سم٢٥اتات المزروعة عند مسافة وللنب

الصنف مال أحمد ، ولم یختلف الص
% ٧.٦و % ٦.٧الزیادة 

ور ) ١٩٩٨(Doungالثاني مع ما ذكره 
لجدول ( ) ٤ا

لجدول (بذرة ١٠٠ / ) ٣ا
 .

٢٥ل

لصن٣٥المزروعة في الموعد الثالث عند المسافة  كال ا ل سم 
٢٥في الموسم الثاني فقد أعطت النباتات المزروعة في الموعد األول عند المسافة 

٣٥األخرى ، وأعطت النب
٢٥معنویاً في الحاصل الكلي للبذور مقارنة بمثیالتھا المزروعة عند المسافة 

 .
.سم وللصنف مال أحمد اقل حاصل كلي للبذور ٣٥المسافة 

ث 
 .

 .

لكون ھذه األصناف لھا القدرة ا

لتي 
.تستھلك بشریاً في الكرزات 
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.٢٠٠٨و٢٠٠٧للموسمین لنباتات قرع الكوسة ) دونم/كغم(في الحاصل الكلي للبذور والتداخل بینھا افصنالزراعة واألاتد، مسافیعاتأثیر مو:)٥(الجدول 
)٢٠٠٧موسم ( 

مسافات
تداخلمواعید الزراعة األصنافالزراعة

لصنفمتوسط االصنف×المسافة
١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥
أ١٤٦.٦أ١٦٠.٢و-د ١٢١.٣أ١٧٩.٥أ١٧٩.٨نادي

أ١٣٨.٢أ١٥٤.١د  ھـ١٢٥.٥أ ب١٧٠.٢جـ- أ ١٦٦.٤أسما

سم٣٥
ب١٣٢.٩و٩٥.٠جـ- أ ١٥٧.٠د-ب ١٤٦.٨نادي

ب١٢٢.٤ھـ و١٠٥.٦جـ د١٣٩.٥و-د ١٢٢.٢أسما

تداخل 
الصنف×الموعد

جـ١٠٨.٢أ١٦٨.٣أ ب١٦٣.٣نادي
متوسط المسافة

جـ١١٥.٦أ ب١٥٤.٨ب١٤٤.٣أسما

تداخل 
المسافة×الموعد

أ١٥٧.١جـ١٢٣.٤أ١٧٤.٩أ١٧٣.١سم٢٥

ب١٢٧.٧د١٠٠.٣ب١٤٨.٢ب جـ١٣٤.٥سم٣٥

ب١١١.٩أ١٦١.٦أ١٥٣.٨متوسط الموعد
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)٢٠٠٨موسم ( 

% .٥مستوى احتمال حسب اختبار دنكن تحتالمتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنویاً فیما بینھا 

مسافات
متوسط الصنفالصنف×تداخل المسافةمواعید الزراعةاألصنافالزراعة

١٠/٢٢٠/٢١/٣

سم٢٥

أ١٦١.٥أ١٨٤.٩جـ١٧٦.٨جـ-أ١٨٣.٤أ ب١٩٤.٧نادي

أ١٦٣.٤أ١٨٣.٥ب جـ١٧٨.٢جـ١٧٦.٤أ١٩٥.٩أسما

ب١٥١.٣ب١٧٢.٦جـ١٧١.٣جـ١٦٨.٧ب جـ١٧٧.٧مال أحمد

سم٣٥

جـ١٣٨.٠د١٣٥.٧د١٣٥.٢د١٤٣.٢نادي

جـ ١٤٣.٣د١٤٢.٦د١٤٠.١د١٤٧.٣أسما

د١٣٠.١د١٢٨.٩د١٣١.٩د١٢٩.٥مال أحمد

تداخل 
الصنف×الموعد

جـ١٥٦.٣ب جـ١٥٩.٣أ ب١٦٨.٩نادي

متوسط المسافة جـ- أ١٦٠.٤ب جـ١٥٨.٢أ١٧١.٦أسما

جـ١٥٠.١جـ١٥٠.٣جـ١٥٣.٦مال أحمد

تداخل 
المسافة×الموعد

أ١٨٠.٣ب١٧٥.٤ب١٧٦.٢أ١٨٩.٥سم٢٥

ب١٣٧.٢جـ١٣٥.٧جـ١٣٥.٧جـ١٤٠.٠سم٣٥

ب١٥٥.٦ب١٥٥.٩أ١٦٤.٧متوسط الموعد
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EFFECT OF SOWING DATES , PLANTING DISTANCES AND
CULTIVARS ON SEED YIELD IN SUMMER SQUASH ( Cucurbita pepo L.)

ABSTRACT
A field experiment was conducted during spring season of 2007 and 2008 ,

to study the seed yield as affect by three sowing dates (10th Feb , 20th Feb and 1st

Mar.), with two planting distances ( 25 and 35 cm) , was carried out in the first
season on two cultivars namely Nadi F1 and Asma F1 of summer squash , whereas,
the second season included three cultivars were included in the second season by
introducing Mulla-Ahmad cultivar (inbred) . The results indicated that plants sowed
in the first and second dates gave the highest values in dry weight plant -1 , total
fruit yield and seed yield plant -1 , while , plant distance at 25 cm produced greatest
total seeds yield . The hybrid Asma was distinguished with most studied traits as
compared with Nadi F1 and Mulla-Ahmad cultivars . The best interaction in the
first season was obtained from plants sowed in the first planting date at 25 cm of
Nadi cultivar , whereas in the second season Asma cultivar gave the highest seeds
yield in the same previously mentioned interaction treatment .
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