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 (  Citrullus Lanatusحاثُر رش انُخروخٍُ وانكانسُىو فٍ ًَى واَخاج  َباث انرلٍ )

 يًخاز صاحب يحًذ انحكُى 

  انًسُب –انكهُت انخمُُت  

 -انخالصت :

علذذَ مثذذاخ ربف ذذِ  1111مفذذ خ ىذذ ه ربرعفتذذح ضذذِ رور ذذِ يبذذفًح ربة ذذْة خ يؽاضمذذح تاتذذع  ذذ   ربةٌ ذذ  ربفتْ ذذِ             

(Citrullus Lanatus  ه تيذرا ةور ذح ذذاشْف ور ربنرذفًظْل ًرب اب ذٌْه ًذذرر ليةا ضذِ صذفاخ )ُ( صذن  )ظاوب ذرٌك اذفر

ً  0111ً  1111ً  1ربنةٌ ربخضفُ ًرالمراض  ه ًذضةند  ربرعفتح عايلْل ، رالً  ىٌ ور ربنرذفًظْل تاوت ذح ذفراْذي ىذِ )

% مرذفًظْل ( ًربصذامِ ور رب اب ذٌْه 00ىْئذح ٌّوّذا ) ( ًعلذَ N6 , N4, N2 , N0خ برف ًربرِ ويي بيذا ) N( يلغ   0111

( ًعلذَ ىْئذح  C3 , C2 , C1, C0خ برذف ًربرذِ ويذي بيذا ) Ca( يلغذ   311ً  111ً  111ً  1تاوت ح ذفراْي رّضذا ًىذِ ) 

( ًتذذذص ز ي ذذذفورخ مفذذذ خ  تراذذذةْ  ربلةاعذذذاخ رب ايلذذذح ربة بذذذاج 040% ااب ذذذٌْه( ضذذذِ  ذعفتذذذح عايلْذذذح )1ااب ذذٌْه يخلثذذذِ )

(R.C.B.D. ه  ) 

رظيفخ ربنرائط تاك رعلَ ي ر  بةٌ  ربنثاخ ًعذرة ربرففعذاخ ًعذرة رالًورا ًربة ذاؼح ربٌو ْذح ًيؽرذٌٍ رالًورا يذل           

يلغذ   311ًرب اب ذٌْه   Nيلغذ  خ 011رب لٌوًضْع  ًربٌزك ربعاا بلنثاخ  ر ذؽلق عنر ي ايلح ربررر ع تابفر يا تذْل ربنرذفًظْل

ه 11ه0ًو ح ً 01ه1611ضفعاً ً  11ه0   ً  11ه031ب ُ تلغ ( ًر N6Ca3)  Caخ
1
 61ه300غذ  ً  111يلغ  خ 13ه163ً  

 ضفعاً  31ه0   ً  10ه.31غ  خ مثاخ علَ ربرٌربِ ، يلاتع 

ه 00ه1ًو ح ً  11ه01.ً  
1
غ  خ مثاخ ، علَ ربرٌربِ ضِ ي ايلح ربةلاومذح ) تذرًك ور  31ه.13غ  ً  111يلغ  خ .0ه11ً  

( رعلذَ زّذذاةج ضذِ صذذفح طذٌ  ً ةذذف  N4Ca3)  Caيلغذذ  خ  311ًرب اب ذٌْه  Nيلغذذ  خ  011ا رعةذد ي ايلذذح ربرذرر ع ( ، تْنةذ

اغ  خ مثاخ علَ ربرٌربِ ، ًااك راثف عرة بلصةذاو عنذر  00ه0   ً.3ه10   ً 30ه31ًًزك ربصةفج عل تا ِ ربة اي خ ًتلغد 

طذل  .1ه31( ًتلغ  1N6Caخ ًرعلَ رمراض  بلنثاخ عنر ي ايلح ربررر ع )شةفج خ مثا 06ه1( ًرب ُ تلغ  N0Ca3ي ايلح ربررر ع )

 طل خ ى راو ضِ ي ايلح ربةلاومح  16ه11خ ى راو يلاتع 

Abstract :-  

              An experiment was conducted in Musiab – progect lands \ Babylon Goverment during 

the spring season of 2010 on watermelon plant var. ''Charleston gray'' to study effect of nitrogen 

and calcium spraying and their interaction in characteristics of growth and production . This 

experiment include two factors , first – spraying nitrogen at four concentration (0 , 2000 , 4000 , 

6000 ) mg N\L(N0, N2 , N4 , N6 ) as urea (46% N) , the second – spraying calcium at four 

concentration also (0 , 100 , 200 , 300 ) mg Ca \ L (Ca0 , Ca1 , Ca2 , Ca3 )  as calcium chelated 

(9% Ca) by using factorial experiment (4x4 ) with three replicates , An randomized complete 

block design (R.C.B.D.) was used Results showed that average of plant length , number of 

branches , number of  branches, number of leaves , leaf area , total chlorophyll , dry mater were 

the highest at the interaction of nitrogen and calcium (N6Ca3) that were (431.09 cm , 8.10 branch 

\ plant , 1522.62 leaf , 4.99m
2
\plant, 153.13 mg \ 100 gm , 384.51 gm for plant respectirely , 

while 317.24 cm , 6.31 branch \ plant , 761.22 leaf , 2.66m
2
 \plant , 91.67mg \100gm and 237.39 

gm \plant respectively in control The interaction treatment (N4Ca3) gave the highest increased in 
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character of length , diameter and fruit weight from another treatments were 39.36cm , 18.37cm , 

4.88 kg\ plant respectively , with the largest number of fruit at the interaction of  (N0Ca3) were 

1.45 fruit \ plant , and the highest production of plant at (N6Ca3) were 30.17 ton \h. while they 

were 19.05 ton \h. in control treatment .. 

 -:انًمذيت 

يل يؽاصْع ربخضف ربةيةح ضِ رب اب  ً اصح ضِ رباْل ًربينر ًربٌالّاخ ربةرؽرج  citurullas lanatusّ ر ربف ِ             

راليفّ ْح ًضِ ربةناطق ذرخ يٌ   ربنةٌ ربررضئ ًربةٌّع م ثْا ، ًىٌ يل ربنثاذاخ ربةلاًيح ربذَ ؼذر يذا بلعفذاا ًذذيةرة رمراظْرذو 

لْح ذرخ ربمفًا ربثْئح ربعاضح ربةبة ح ًر ري ك شةاو ربف ِ علَ مةاا عابةِ ىٌ راصف يل أُ مذٌح يذل رمذٌرح ضِ ربرفب ربفي

 [ ه Robeson ً1997 Deker walterربلفعْاخ ]

رذ ذاذِ رىةْح شةاو ربف ِ يل ربناؼْح رال راذاةّح ًربغ رئْذح اٌميذا ذخرذٌُ علذَ ربةذٌرة رب اوتٌىْرورذْذح ً اصذح رب ذ فّاخ ربرذِ 

ذل ة ربرًو ربفئْ ِ ضِ مٌعْح ربصةاو ضض  عل رالبْاا ًراليذ غ ربة رمْذح ، ًمرْعذح ب ىرةذاه ربةريرّذر تيذ ر ربةؽاذٌ  ًزّذاةج 

 ربةلة علْو ضلر رظفّد رب صْف يل ربرور اخ ًربرعاوب بة فضح رب ٌريع ربةؤشفج ضِ رمراظْح ًذؽ ْل مٌعْرو ه 

ربف ِ يل يؽاصْع ربخضف ربرِ ذ رعْة بلر ةْر تاذٌوج ظْذرج ، ضفذِ رطذاو رب ذ ِ  ًيل رى  ذلك رب ٌريع ىٌ ربر ةْر ، رذ ّ ر 

ربؽابِ ربَ رّعاة ذلنْاخ ذ ةْر راصف ضاعلْذح ، ذبذير ربيورعذح ربؽرّصذح ذٌظيذا مؽذٌ ربرغ ّذح ربٌو ْذح ه رذ رشثرذد ربرعذاوب رك رًورا 

ء ض صذفخ ربة لٌيذاخ ربةر للذح تابْذح ريراذا  ربنثاخ  اةوج علَ ريراذا  رب ناصذف ربغ رئْذح رب ثذفٍ ًرباذغفٍ علذَ ؼذر  ذٌر

رالًورا بل ناصف ربغ رئْح ربة رمْح ضباح ر رخرره ربر ةْر ربذٌو ِ اٌ ذْلح بة ابعذح يبذااع ملذغ ربةغذ ّاخ عنذر ذ ذف  ربنثذاخ 

تاذٌوج بمفًا رالظياة ربةخرلفح ًعنذريا ذ ذٌك ظاىيّذح ذلذك رب ناصذف ضذِ ينةلذح ربعذ ًو  لْلذح م ذثْا برؽ ذْل مٌعْذح ربنثاذذاخ 

[ رك ربرغ ّح ربٌو ْح بْ د تذرّ  عذل ربر ذةْر رالو ذِ  Jones  1111[ ، رذ ذاف ] Fulkner  1111عايح ضِ تفريط ربرغ ّح ]

[ ربذَ رك ربرغ ّذح تاب ناصذف رب ثذفٍ رعةذد ةبذْ  ًر ذؽا تذاك يذا ر ذْ  ربذَ  Joly  1113ًب نيا ي ةلح بذو ، اةذا ًراذر ذبذك ]

مةٌه  ٌا ذخفض ربؽاظح ربَ رب ةْاخ رب ثْفج يل ربةغ ّاخ ربرِ ذرةلثيا ى ه ربةفرؼع مف ذيا ه ربنثاخ     ربةفرؼع ربةيةح ضِ 

 [ رك ربرغ ّح ربٌو ْح ذ ر ربةفّلح رالاصف افاءج ًر رااةّح يلاومح تةفرئق ربر ةْر رال فٍ ه  Brayan  1111اةا ًتْل ]

ةاة ربٌْوّا يذل راصذف رال ذةرج ربنرفًظْنْذح ر ذر ةاال ًرمربذاور يذا ًّ ر ربنرفًظْل يل رب ناصف ربغ رئْح ربفئْ ْح ربةيةح ًّ رثف  

تْل ربةيروعْل ب ٌمو ّؽرٌُ علَ رعلَ م ثح مرفًظْل يل تْل رال ةرج ربالثح رال فٍ ًري امْح ر اضرو عل طفّق ربفر علذَ 

ر ربةعذا  ؼْذس ذاذفخ ]ؼ ذْل [ ،  رذ رظفّد رب رّذر يذل ربثؽذٌز ًربرور ذاخ ضذِ ىذ  1111رالًورا ضِ ربنثاذاخ ااضح ]ربن ْةِ 

يلغ  خ برف ( رةٍ ربَ زّاةج ي نٌّذح ضذِ طذٌ  ربنثذاخ  6111[ ضِ ةور ريا علَ مثاخ ربخْاو ، رك ربفر تابٌْوّا ترفاْي ) 1111

، عرة ربففًح ، عرة رالًورا ، ربة اؼح ربٌو ْح ًيؽرٌٍ رالًورا يل رب لٌوًضْذع ًربذٌزك ربعذاا بلنثذاخ ًاذ بك زرة يذل عذرة 

[ علَ مفس ربنرائط عنر ر رخررييا ربرفراْي ذرذيا ضذِ ةور ذريا 1116ًربؽاصع ربةث ف ًرب لِ بلنثاخ ،  ًؼالد ]ربفرًُ ربصةاو 

،  1[ يل رك ر اضح ي رٌّاخ يخرلفح يل رب ذةاة ربنرفًظْنذِ ) 1100علَ مثاخ ربلفح ي  رؼةر ، اةا ًالؼظ ]رب  اا ًعثاس 

رةٍ ربَ  مرائط ي نٌّح ضِ عرة ربصةاو ًًزك ربصةاو ًرالمرذاض   citronربف ِ صن   خ ى راو ربَ مثاخ N( اغ   111،  01،  01

 10ه31،  10ه10،  10ه13اغ  خ شةفج ( ً )  06ه0،  36ه3،  .0ه1،  16ه1( ً ) 11ه1،  01ه1،  61ه1،  6.ه1رذ رعةد ) 

 طل خ ى راو ( علَ ربرٌربِ ه  60ه36، 

ب ناصذف ربة رمْذح ربغ رئْذح رب ثذفٍ ًربضذفًوّح بنةذٌ ربنثذاخ ًر ذاضرو علذَ  ذ ع ر ذةرج ريذا رب اب ذٌْه ضيذٌ رال ذف يذل ر          

يخلثْح ًىِ رال ةرج رببائ ح رال ر ةا  ضِ ربٌ د ربؽا ف ، رذ  رك ىنابك عناصف ّفضع ر اضريا تاٌوج يخلثْذح ًيذل  ذةنيا 

اةذذا ىذذٌ ربؽذذا  ضذذِ ربرذذفب رب فر ْذذح ذؽذذد  (pHرب اب ذذٌْه ب نيذذا ذثلذذَ ظذذاىيج بلنثذذاخ ضذذِ ؼابذذح ذغْذذف ةوظذذح ؼةٌ ذذح ربةؽلذذٌ  )
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ربمفًا ربلاعرّح ًذ ٌك  فّ ح رب ًتاك ضِ ربةاء ًّ رفْر ينيا ربنثاخ تااثف  رو يل ربةغ ّاخ  ًىِ علَ ىْئح يفاثذاخ يخلثْذح 

[ ضِ ةور ري  علذَ مثذاخ ربف ذِ صذن  لظاوب ذرٌك اذفرُل يذل رك 1106ًظةاعرو  Everett[ ه ؼْس ر او ] 1111]ربن ْةِ 

( ة ذذ  ، اةذذا ذاذذف  0ه31ً  .ه10ً  3ه11طذذل خ ى رذذاو (  رظيذذف زّذذاةج ضذذِ طذذٌ  ربنثذذاخ ) 1 ً1 ً0) CaCO3ضح رب ّذذ  ر ذذا

[Motay 11..  رك ور مثذذاخ  ربف ذذِ صذذن ]congo  ت لٌوّذذر رب اب ذذٌْهCaCl3    و ذذاخ ًتفاصذذع ر ذذثٌعْل تذذْل  0تة ذذر

 %  ضِ ربنثاذاخ ربغْف ي ايلح ه0ه01مح يع م ثح  % يلاو0ه1.و رْل يررابْرْل   ر رعةَ زّاةج ضِ ربؽاصع تن ثح  

 

 -: انًىاد وطرائك انعًم

ؼْذس  1111رظفُ ى ر ربثؽس ضذِ أور ذِ يبذفًح ربة ذْة رب ثْذف خ يؽاضمذح تاتذع  ذ   ربةٌ ذ  ربفتْ ذِ                        

ؽابْع رب ْةْائْح ًربفْيّائْذح رب زيذح بيذا    ( ًرظفّد بيا ربر 31-1ر  خ عْناخ عبٌرئْح يل ذفتح ربؽلع  ثع ربيورعح ًت ةق )

( ، زوعذد تذ ًو ربف ذِ صذن  1( اةذا ًذذ  ذ ذعْع ةوظذاخ ربؽذفروج رب مةذَ ًرباذغفٍ ًربفطٌتذح ربن ذثْح ظذرً  )1ظرً  )

Charlston gray  ًربةنرط يل  ثع  فاحPetoseed  َرب ُ ّةراز تصةاوه ربةرةاًبح ًبٌك  بفذو ربخضفرء ربفاذؽذح ًّؽرذاض ربذ

ه ( ًعذف   6ه3ًعلذَ ىْئذح ي ذاطة تةذٌ  ) 1111خ0خ16يا بلنضط ه زوعد ى ه  ربثذ ًو يثا ذفج ضذِ ربؽلذع ترذاوّ  ٌّ 06

مثاذذاخ  11   ( ًرؼرذٌخ اذع ًؼذرج ذعفّثْذح علذَ  01ه( ًعلَ ظيح ًرؼرج يل ربة ةثح ًاامد ربة اضح تْل مثاخ ًر ف )6ه1)

ه 6ه.1ربرعفّثْح )ي ةثح بلة ايلح ربٌرؼرج رذ تلغد ي اؼح  ربٌؼرج  1تٌر ع 
1

 ( ه 

رظفّد ااضح رب ةلْاخ ربيورعْح بخريح ربؽلع يل وُ ًعيا ًذ بْة ًذف ْع اةذا ًر ذْ  رب ذةاة رب ْةْذائِ ؼ ذة ربرٌصذْاخ 

اغذ  خ ى رذاو ًعلذَ شذ ز  101( ًتة ذر    P2O5%46ربةٌصَ تيا ، ؼْس ر ذْ   ذةاة  ذٌتف ضٌ ذفاخ رب اب ذٌْه ربص شذِ )

رًورا ؼلْلْح ) تررّح ربرففح ( ًربصامْح عنر ربريىْف ًربصابصح ضِ تررّح علر رالزىاو تةفّلذح رال اةّذر  6ةض اخ ، رالًبَ عنر ذ ٌك 

 [ ه 1111   ر فع ربنثاخ ]رب اترُ ًظةاعرو  16علَ ت ر 

يْئذح  ذةاة ر رةلد رب ٌريع ربرِ ذةد ةور ريا  اع يل ربفر تابنرفًظْل ًرب اب ٌْه ًربرذرر ع تْنيةذا ،  رذ ر ذر ةع ربنرذفًظْل ت

 , N6 , N4 , N2( ًويذي بيذا ) Nيلغذ خ  0111،  0111،  1111،  1( ا ايع رًبِ ًتاوت ح ذفراْذي ىذِ )  N% 00ٌّوّا )

N0  ِعلَ ربرٌربِ اةا ًر ر ةع رب اب ذٌْه تيْئذح  ذةاة ااب ذٌْه يخلثذ )Calcium chelated  %( 1ذفاْذي Ca  ا ايذع شذاك )

( علذَ ربرذٌربِ ،  Ca3 , Ca2 , Ca1 , Ca0خ برف ( ًويي بيا ) Caيلغ   311،  111 ، 111،  1ًتاوت ح ذفراْي رّضا ًىِ ) 

  Randomized Complet Block Designًمف  ربثؽس ارعفتذح عايلْذح ت ذايلْل  ذةل ذاذةْ  ربلةاعذاخ  رب ايلذح ربة بذاج 

(R.C.B.D.( ًتص ز ي فورخ )3X4X4  بْاثػ عرة ربٌؼررخ ربرعفّثْح  )يرٌ ذظ ربة ذاي خ تا رْذاو ًؼذرج  ً ٌومذد  00

( ضذذِ ربرؽلْذذع  SAS 1111[ ًر ذذر ةع ربثفمذايط ) 1101]ربذذفرًُ ً لذ     16ه1ًعلذذَ رؼرةذا   .L.S.Dر ذع ضذذفا ي نذٌُ 

 رالؼاائِ ه 

 ذ  6ه1) ذذْفض س ( ترفاْذي ) cerfixذةذد عةلْذح ربذفر علذذَ ربةعةذٌح ربخضذفُ ت ذر ر ذذاضح يذاةج ما ذفج ىذِ  
3
خ برذف ( ضذذِ  

ًؼرَ ربثلع ربراه ت ر رك  لِ ربؽلع  ثع عةلْح ربفر تٌْه ًرؼر ًذبذك  بلة ذاعرج علذَ ضذرػ ربصغذٌو ًزّذاةج عةلْذح رباثاغ ربثااف 

و اخ ًىذِ يذل تررّذح ذفذفح ربنثذاخ ربذَ تررّذح علذر ربصةذاو ًاذاك ربفاصذع تذْل  0راليراا  ًاامد عرة ربف اخ     ربةٌ   

 ٌّه ه  16-11و ح ًر فٍ 

  -عهً :واشخًهج انصفاث انًذروست 

2  ذ   ْاس  ربافاخ ربةروً ح اة ذر  بخة ذح مثاذذاخ ر ذ خ عبذٌرئْا يذل اذع ًؼذرج ذعفّثْذح  صفاث انًُى انخضرٌ - أ

طٌ  ربنثاخ )   (  ْس يل ينةلح رذاا  رب اا تابرفتذح ربذَ ورس ربلةذح ربنايْذح ضذِ مياّذح يٌ ذ    -1ًربافاخ ىِ 2 

عذرة رالًورا ًؼ ذثد  ثذع مياّذح ربةٌ ذ  ًت ذر  -3يٌ ذ  ربنةذٌ عرة رالضفح ب ع مثاخ علذَ رب ذاا ضذِ مياّذح  -1ربنةٌ 
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غذذ  ؼ ذذة  111يؽرذذٌٍ رالًورا يذذل رب لٌوًضْذذع رب لذذِ تةلغذذ  خ  -0رمريذاء عةلْذذح ربعنذذِ ًتضذذةنيا رالًورا رب ذذا ةح 

ربة اؼح ربٌو ْح ه  -6[ عنر رً  ظنْح    ..Rangana  11طفّلح ]
1
ربذٌزك  -0[  1100خ مثاخ اةذا ذافىذا ]بةفذِ  

 111اا بلةعةٌح ربخضفُ )غ ( ًذ  ؼ اتو يل     ربٌزك ربعاا يضفًتا تٌزك ربنثاخ رب لذِ ًيل ذٌيا علذَ ربع

 [  1101اةا ذافىا ]رباؽاا 

 1111خ.خ0ظنْذاخ رترذررءر يذل رً  ظنْذح ترذاوّ   23 ر  خ  ْا اخ ربؽاصذع ًي ٌماذذو علذَ ر ذاس  يكىَاث انحاصم - ب

 -3طذٌ  ربصةذفج ) ذ (  -1عذرة ربصةذاو خ مثذاخ      -1رباذفاخ ىذِ 2   ًاامذد ذلذك 1111خ0خ10ربَ ر ف ظنْح ترذاوّ  

ِ رالمراض رب لِ طل خ ى راو ؼْس ذ  ؼ ذاتو علذَ ر ذاس ربؽاصذع ربرفراةذ -6ًزك ربصةفج )اغ (  -0 ةف ربصةفج )  ( 

 يل تررّح ربعنِ ؼرَ ر ف ظنْح ه

  2010سى نهًىسى  30- 0بت عهً عًك ( بعض انصفاث انكًُُائُت وانفُسَائُت نخربت حمم انخدر 1خذول رلى )

 ربلْةح ربٌؼرج ربلْا ْح ربافح 

mg.Kg يفاٌالخ ربرفتح 
-1

  

mg.Kg ربفيع  
-1

 31ه101 

mg.Kg ربغفّل 
-1

 11ه3.0 

mg.Kg ربةْل 
-1

 01ه001 

 Silty clayطْنْح غفّنْح                     ربن عح  

ds.m ربرٌصْع رب يفتائِ 
-1

 01ه3 

 30ه. pH عع ةوظح ربرفا

mg.Kg رب لس 
-1

 1.ه110 

mg.Kg ربعثس
-1

 03ه1 

mg.Kg ربةاةج رب ضٌّح 
-1

 66ه0 

mg.Kg ربنرفًظْل رب لِ 
-1

 01ه01 

mg.Kg ربف فٌو
-1

 61ه11 

mg.Kg ربثٌذا ٌْه 
-1

 00ه1 

 

  2010( يعذالث درخت انحرارة انعظًً وانصغري وانرطىبت انُسبُت نههىاء نًىسى انخدربت  2خذول )

 ربفطٌتح ربن ثْح  ةوظح ربؽفروج رباغفٍ  ةوظح ربؽفروج رب مةَ  ربة ر   رببيف 

 10ه01 11ه1 00ه16 1 رذرو

 11ه00 13ه0 33ه10 1 

 66ه.0 16ه1 11ه16 3 

 .3ه06 00ه11 .0ه31 1 مْ اك

 11ه00 00ه13 10ه33 1 

 01ه06 6.ه13 06ه31 3 

 01ه01 00ه10 11ه.3 1 ياّس

 1.ه03 11ه.1 61ه30 1 

 06ه03 10ه10 1.ه.3 3 

 13ه30 66ه11 11ه01 1 ؼيّفرك

 .0ه30 10ه11 33ه01 1 

 00ه36 .1ه11 01ه01 3 

 11ه31 13ه16 01ه00 1 ذةٌز

 10ه31 11ه10 11ه06 1 

 33ه31 .6ه16 .0ه06 3 

 06ه31 16ه16 01ه06 1 رب

 11ه31 11ه16 33ه00 1 

 ..ه31 63ه10 00ه03 3 

 ي ر  عبفج رّاه ربصلصح يل رببيف -3ي ر  عبفج رّاه ربصامْح يل رببيف -1الًبَ يل رببيف ي ر  عبفج رّاه ر-1
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 -: انُخائح وانًُالشت

 -حاثُر انُخروخٍُ وانكانسُىو وانخذاخم بُُهًا فٍ صفاث انًُى انخضرٌ : -1

طذٌ  ربنثذاخ ًعذرة رالضذفح   ضذِ رباذفاخ ربةروً ذح ًىذِ N6 2( ذفٌا ي ايلح  ربذفر تذابنرفًظْل  3ذبْف ربنرائط ضِ ربعرً  )

 01ه. ذ  ً  03ه.31ًعرة رالًورا ًربة اؼح ربٌو ْذح ًيؽرذٌٍ رالًورا يذل رب لٌوًضْذع رب لذِ ًربذٌزك ربعذاا بلنثذاخ ًتلذغ  

ه 06ه0ًو ح خ مثاخ ً  06ه1016ضفح خ مثاخ ً 
1 

 غ   111يلغ  خ  01ه.10ً 

 ذ  ً  .1ه310ربرذِ رعةذد  ر ذع ي ذر  برلذك رباذفاخ ًتلذغ  )تذرًك ور ( N0غ  خ مثذاخ  ْا ذا  تة ايلذح ربةلاومذح  .1ه101ً 

ه .1ه3ًو ح خ مثاخ ً  61ه111ضفح خ مثاخ ً  01ه0
1
 غ  خ مثاخ علَ ربرٌربِ ه  31ه110غ  ً  111يلغ  خ  01ه110ً  

ًرالميّةذاخ رك ربيّاةج ربؽاصلح ضِ ى ه ربافاخ ت ثة ربفر تابنرفًظْل ّ ٌة ربَ رك ربنرفًظْل ّر ع ضذِ ذفاْذة ربثفًذْنذاخ  

( ًرك ملاذو  RNA , DNAربةيةح ضِ اصْف يل ربف ابْاخ ربؽٌّْح ًّر ع رّضا ضذِ ذفاْذة رب لٌوًضْذع ًرالؼةذا  راليْنْذح )

[ ًرك صذذفح ربةذذٌ  ذ ةذذِ يؤ ذذفر ة ْلذذا عذذل ؼعذذ   1100[ ]رب ثْذذرُ  1101ّذذؤةُ ربذذَ ربثةذذئ ضذذِ مةذذٌ ربنثذذاخ]ربفّس ًيؽةذذر

  Bassettّن  س ترًوه علَ عرة رالزىاو ًاةْح ربصةاو ربذ ُ ّة ذل رك ذنذرط عنذو ] ًغيروج ربنةٌ ربخضفُ بنثاخ ربف ِ ًرب ُ

 [ ه 1116[ ً ]ربفرًُ  1111[ ًى ر ّرفق يع ربنرائط ربرِ ؼالد علْيا اع يل ]ؼ ْل 1111[ ً ]ربةخراو ًظةاعرو 1100

خ برذف ( ضذِ مفذس رباذفاخ رعذ ه علذَ ي ايلذح يلغذ   311) Ca3ريا ذاشْف رب اب ٌْه ض اك ىٌ رال ف بو ذاشْفر  رذ ذفٌا ربة ذرٌٍ  

)ترًك ور (  ضِ طٌ  ربنثاخ ، عرة رالضفح ، ربة اؼح ربٌو ْح ، يؽرٌٍ رالًورا يل رب لٌوًضْع رب لذِ ًربذٌزك  Ca0ربةلاومح 

ه 01ه0ًو ذذح خ مثذذاخ ،  16ه1306ضفعذذاً خ مثذذاخ ،  16ه. ذذ  ،  03ه301ربعذذاا بلنثذذاخ ًتلذذغ 
1
غذذ  ،  111يلغذذ  خ  0ه100،  

رب ُ رعةَ ر ع ي ر  بي ه ربافاخ ، ًّ ؼظ يل ذلك ربنرذائط رعذ ه  Ca0غ  خ بلنثاخ علَ ربرٌربِ يلاومح يع ربرفاْي  .0ه310

رك ربذذفر تاب اب ذذٌْه اذذاك بذذو ةًو ضذذِ ذنبذذْظ ربنةذذٌ ربخضذذفُ عنذذر ربرفراْذذي رب ابْذذح ًوتةذذا ّ ذذيٍ ربذذَ ذذذاشْفه ضذذِ ريراذذا  

[ رك رب اب ذذٌْه ّيّذذر يذل ريراذذا  ربنرذذفرخ ًّذذؤشف ضذذِ افذذاءج  Burstrom 1952ربنرذفًظْل ًذةصْلذذو ضذذِ ربنثذذاخ ؼْذذس ًظذر ]

ر ريربيذذا ضذذِ عةلْذذح ذخلْذذق ربثفًذْنذذاخ  ضضذذ  عذذل ةًوه ضذذِ عةلْذذاخ رالمل ذذاه ربخلذذٌُ ًربرةذذرة ًرال ذذرةابح ربخلٌّذذح ًع  رذذو 

اةج ذفاْذي رب اب ذٌْه رةخ ربذَ زّذاةج [ يذل رك زّذ Haby , Pearsal 1161تابرٌرزك ربةائِ ضِ ربخ ّا ًى ر ّرفق يع يذا ًظذره ]

عرة ربخ ّا ربَ   فْل ًما  تابةلاومح يع عره ذٌضفه  ر اضح ربَ ذبعْ و علَ ريراا  ًذةصْع ربنرفرخ ضِ ربنثاخ ًظاءخ 

 [ ه  Walters  ًNettles  1101[ ً ] 1106ًظةاعرو   Everetlى ه ربنرائط يرفلح يع يا ذٌصع ربْو ]

ّاخ رب ايلْل ربنرفًظْل ًرب اب ٌْه ذاشْف ي نٌُ ضِ ااضح ربافاخ ربةروً ح ، ؼْس ذبْف مرائط ربرؽلْع ًااك بلررر ع تْل ي رٌ

(  ر رعةد رعلَ طٌ  بلنثاخ ًعرة ربففًح ًعرة رالًورا ًي اؼح   N6Ca3( ربَ رك ربة ايلح )0رالؼاائِ ضِ ربعرً  )

ًو ح ً  01ه1611ضفعاً ً 11ه0   ً  11ه031ا بلنثاخ ًرب ُ تلغ ًو ْح ًيؽرٌٍ رالًورا يل رب لٌوًضْع رب لِ ًًزك ظا

ه 11ه0
1
غ  بلنثاخ علَ ربرٌربِ   ْا ا تة ايلح ربةلاومح ًذف ْف ذبك ّ ٌة ربَ يا ًظره  61ه300غ  ً  111يلغ  خ  13ه163ً  

[Hons ً Alioe  1106 يل رك ربررر ع يا تْل ربنرفًظْل ًرب اب ٌْه  ر رةٍ ربَ وضع افاءج ]  ربنثاخ ضِ ريراا  ربنرفًظْل

[ يل رك رب اب ٌْه ّيّر  Burstron  1161ًضِ ربٌ د مف و ؼَ ل ربنرفًظْل يل ريراا  رب اب ٌْه ًى ر ّرفق يع ذف ْف ] 

يل ريراا  ربنرفرخ ًّفضع يل افاءج ر ريربيا ضرنبظ ت بك عةلْاخ ذخلْق ربفًذْل ضِ ربنثاخ يةا ّؤةُ تابنياّح زّاةج ربنةٌ 

   ربةاةج ربعاضح  ه ًذفرا
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 2010( حاثُر انرش بانُخروخٍُ وانكانسُىو فٍ صفاث انًُى انخضرٌ خالل انًىسى  3خذول )

يسخىَاث 

 انُخروخٍُ 

طىل انُباث 

 )سى(

عذد انفروع 

 / َباث

عذد االوراق 

 / َباث

انًساحت 

انىرلُت ) و
2

) 

انكهىروفُم 

انكهٍ )يهغى 

غى وزٌ 100/

 طرٌ(

 انىزٌ انداف    

 ى / َباث()غ

N0 318897 6840 922852 3817 124849 226832 

N2 367819 6889 1233898 4825 143845 309849 

N4 394829 7844 1315845 4856 146850 338873 

N6 397883 7862 1415845 4885 147889 369827 

L.S.D.0.05 

 

25851 0825 21805 0813 6831 5842 

يسخىَاث 

 انكانسُىو 

 

Ca0 357836 6884 1057854 3873 126897 398870 

Ca1 360889 7805 1200839 4813 142836 307884 

Ca2 370840 7823 1261851 4835 146818 312879 

Ca3 389863 7825 1365895 4862 146881 324847 

L.S.D.0.05 

 

 

25851 0825 21805 0813 0831 5842 

 

 2010انسُىو فٍ صفاث انًُى انخضرٌ خالل انًىسى ( حاثُر انخذاخم بٍُ انُخروخٍُ وانك4خذول )

يسخىَاث 

 انُخروخٍُ 

يسخىَاث 

 انكانسُىو

طىل انُباث 

 ) سى (

عذد 

انفروع / 

 َباث 

عذد 

االوراق / 

 َباث 

انًساحت 

انىرلُت 

)و
2

) 

انكهىروفُم انكهٍ 

غى وزٌ 100)يهغى /

 طرٌ(

انىزٌ انداف 

 )غى / َباث(

N0 Ca0 317824 6831 761822 2866 91867 237839 

 Ca1 310851 6839 945893 3822 131865 218805 

 Ca2 316869 6844 961829 3824 136847 223837 

 Ca3 331843 6849 1021863 3859 138817 226847 

N2 Ca0 350833 6855 992814 3849 135852 289836 

 Ca1 362821 6872 1221835 4814 144871 304821 

 Ca2 371856 6888 1288811 4842 147822 318841 

 Ca3 384865 7843 1434830 4895 146835 326801 

N4 Ca0 379811 7897 1125871 4801 139829 314840 

 Ca1 381845 6892 1258857 4841 147867 347845 

 Ca2 405824 7839 1392827 4889 149843 332816 

 Ca3 411834 7851 1485825 4896 149862 360892 

N6 Ca0 382871 7857 1351810 4879 141843 353865 

 Ca1 398839 7833 1375872 4876 145842 361867 

 Ca2 388811 7851 1404835 4886 151861 377825 

 Ca3 431809 8810 1522862 4899 153813 384851 

L.S.D.0.05  51801 0850 42809 0825 12863 10884 
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(ربَ ًظٌة ذاشْف ي نٌُ بلرفراْي رذ رةٍ زّاةج ربرفاْذي  ربذَ  فذض عذرة ربصةذاو ؼْذس رعةذَ ربرفاْذي 6ذبْف ربنرائط ضِ ظرً  )

Noر ربرذاشْف شةذفج خمثذاخ تابةلاومذح يذع تلْذح ي ذرٌّاخ ربنرذفًظْل ، ًاذاك ىذ 01ه1)ي ايلح ربةلاومح( عذرة راثذف يذل ربصةذاو ًتلذغ 

شةفجخمثذاخ عذل تذا ِ ي ذرٌّاخ 31ه1رعلذَ عذرة بلصةذاوًتلغ  Ca0يباتيا بل اب ٌْه ضِ  فضو ب رة ربصةذاو ؼْذس رعةذَ ربرفاْذي 

 رب اب ٌْه ه 

ضِ ؼْل ااك بافح طٌ  ً ةف ربصةفج يل     ي رٌّاخ ربنرفًظْل ربةخرلفح  ربراشْف ربة نٌُ ربٌر ػ  ، ؼْس رعةذَ ربرفاْذي 

N4 ً  ٌذذ  تابةلاومذذح يذذع ذفاْذذي  .0ه10ً  16ه30 ةذذف بلصةذذفج ًتلذذغ راثذذف طذذ N0  ربذذ ُ رعةذذَ ر ذذع طذذٌ  ً ةذذف بلصةذذفج ًتلذذغ

 6111[ يذل رك ور ربٌْوّذا ترفاْذي 1116   علَ ربرٌربِ ًذرفذق ىذ ه ربنرذائط يذع يذا ذٌصذلد ربْذو ]ربذفرًُ 61ه16ً  00ه31

ؼةر،  ًااك بل اب ٌْه ذاشْفر يباتيا ىٌ رال ف ضذِ طذٌ  ً ةذف يلغ  خ برف بو ذاشْف ي نٌُ ضِ زّاةج طٌ  شةاو مثاخ ربلفح ي  ر

 ً Ca0   يلاتع ر ع طٌ  ً ةف عنذر  ذفاْذي  11ه.1ً  61ه.3راثف طٌ  ً ةف بلصةفج ًتلغ  Ca3ربصةفج ؼْس رعةَ ربرفاْي 

    بلنثاخ علَ ربرٌربِ ه 13ه16ً  01ه.1رب ُ ااك 

بعرً  ذرذو رك ربفر تابنرفًظْل بو ذاشْف ي نٌُ ضِ زّاةج ًزك ربصةفج ًرالمرذاض اةا ًذبْف مرائط ربرؽلْع رالؼاائِ ضِ ر         

طل خ ى راو علَ ربرٌربِ ًذرفذق  30ه11اغ  ً  111ه0رعلَ ي ر  بٌزك ربصةفج ًرعلَ رمراض ًتلغ  N4ي اً ؼْس رعةَ ربرفاْي 

ًذرفذق رّضذا  يذع يذا  Citronبف ذِ صذن  [ ضذِ ةور ذريةا علذَ مثذاخ ر1100ى ه ربنرائط ربَ يا ذٌصذع ربْذو ]رب  ذاا ًعثذاس 

[ ضِ ةور ريا علَ مثاخ ربلفح ي  رؼةر ، ًااك بفر رب اب ٌْه تة رٌّاخ يخرلفح ربراشْف ضِ زّذاةج  1116ذٌصلد ربْو ]ربفرًُ 

 اغذذ  ً .10ه0رعلذذَ ي ذذر  ًزك بلصةذذاو ًرمرذذاض  ًتلذذغ  Ca3ًزك ربصةذذاو ًرالمرذذاض عنذذر ي ايلذذح ربةلاومذذح ؼْذذس رعةذذد ربة ايلذذح 

[ يذل رك ر ذاضح الٌوّذر  ..Motay  11طل خ ى راو علَ ربرٌربِ ًى ه ربنرائط رذفلد يذع ربنرذائط ربرذِ ذٌصذع ربْيذا ] 030ه16

 و اخ  ثة زّاةج ضِ رالمراض  بلنثاخ عل تا ِ ربة اي خ ه  0تة ر   Cangoرب اب ٌْه ربَ صن  ربف ِ 

 2010ويكىَاحه خالل يىسى انًُى  ( حاثُر انرش بانُخروخٍُ وانكانسُىو فٍ االَخاج5خذول )

(   ر رعةد N4Ca3( رك ربة ايلح )0بررر ع تْل ربنرفًظْل ًرب اب ٌْه ض اك بو ذاشْف ي نٌُ رذ ذبْف ربنرائط ضِ ربعرً  )ريا ر 

اغ  ،  3.ه1( ر ع ي ر  ًزك بلصةفج ًتلغ  N0Ca0اغ  ضِ ؼْل رعةد ي ايلح ربةلاومح ) 00ه0رعلَ ي ر  ًزك بلصةفج ًتلغ 

(  N0Ca3طل خ ى راو ًااك ر ع رمراض  ظيف عنر ي ايلح ربةلاومح ) .1ه31ًتلغ  ( رعلَ رمراضN6Ca2ضْةا رعةد ربة ايلح )

طل خ ى راو ه ً ر ّ يٍ  ثة ى ه ربيّاةج ضِ رالمراض  ًي ٌماذو ربَ رك زّاةج مٌرذط ربثناء ربضٌئِ ًذ ٌّل  16ه11ًتلغ 

رب فّع بلنرفًظْل يل  ثع ربةعةٌح ربع وُ رب  فّاخ ربرِ ذ اعر علَ زّاةج رمل اه ربخ ّا ًمةٌىا مرْعح راليراا  رب يع ً

عذد انثًار  انًعايهت  

 /َباث 

يخىسظ طىل 

 انثًرة )سى (

يخىسظ لطر 

 انثًرة )سى (

يخىسظ وزٌ 

 انثًرة )كغى(

االَخاج ) طٍ / 

 هكخار (

N0 1841 30846 15815 38060 198382 

N2 1821 35819 16805 38932 238693 

N4 1825 36805 16887 48209 258787 

N6 1821 34897 16847 48023 258397 

L.S.D.0.05 

 

 

0802 0840 0843 0811 1830 

Ca0 1839 27881 15813 38102 218424 

Ca1 1819 34849 15897 38746 218673 

Ca2 1826 36886 16832 48129 258434 

Ca3 1825 37851 17811 48247 258729 

L.S.D.0.05 

 

0802 0840 0843 0811 1830 
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[ ر اضح ربَ ة ٌ  ًر رفرك ربنرفًظْل ضِ ذنبْظ رالميّةاخ ًر رفراو ضِ  11.0ًزّاةج افاءج ربثناء ربضٌئِ ]رو  ك 

 [ ه  1100ذفاْة رالؼةا  راليْنْح رب زيح بثناء ربثفًذْناخ ربرِ ذ اعر علَ مةٌ رالم عح ربنثاذْح ]ربربْةِ 

 

 2010( حاثُر انخذاخم بٍُ انُخروخٍُ وانكانسُىو فٍ انحاصم ويكىَاحه خالل انًىسى  6خذول )

عذد انثًار  انًسخىَاث 

 /َباث 

يخىسظ طىل 

 انثًرة /سى 

يخىسظ لطر 

 انثًرة /سى 

يخىسظ وزٌ 

 انثًرة /كغى

انحاصم انكهٍ طٍ / 

 N Ca هكخار 

N0 Ca0 1839 23836 14860 2873 19805 

 Ca1 1839 30859 15825 3808 19836 

 Ca2 1844 32881 15831 3817 19849 

 Ca3 1845 35809 15845 3824 19861 

N2 Ca0 1843 27859 14834 2890 20881 

 Ca1 1813 35884 15891 3872 21815 

 Ca2 1816 38861 16854 4840 25851 

 Ca3 1815 38875 17842 4869 27809 

N4 Ca0 1856 38863 15878 2895 23811 

 Ca1 1812 37831 16844 4820 23859 

 Ca2 1815 38893 16889 4878 27853 

 Ca3 1818 39836 18837 4888 28890 

N6 Ca0 1819 31867 15882 3881 22871 

 Ca1 1813 34825 16831 3896 22858 

 Ca2 1829 37812 16856 4815 30817 

 Ca3 1825 36884 17830 4816 26812 

L.S.D.0.05 

 

 

0805 0881 0887 0822 2861 

 

  -:االسخُخاخاث

يلغ  خ برف زرة تب ع ي نٌُ ي رالخ ظةْذع   0111م رنرط يل ى ه ربرعفتح  يل رك زّاةج ذفاْي ربنرفًظْل ربَ ي رٌٍ           

اةذذا ًرعةذذَ  يلغذذ  خ برذذف رعلذذَ ربة ذذرالخ باذذفح رالمرذذاض ًي ٌماذذذو ،  0111صذذفاخ ربنةذذٌ ربخضذذفُ ضذذِ ؼذذْل رعةذذَ ربة ذذرٌٍ 

يلغ  خ برف ذفٌ ا ضِ صفاخ ربنةٌ ربخضفُ ًرالمرذاض ًي ٌماذذو ًاذاك بلرذرر ع تْنيةذا ذذاشْف  311ذفاْي رب اب ٌْه عنر ربة رٌٍ  

 اثْف ضِ ربافاخ ًرالمراض  ه 

  -: انًصادر

 ح ه ذاشْف رب اب ٌْه ًربنرفًظْل علَ مٌعْح ًؼاصع ً يك ربةةاط1100ربربْةِ ، رتفرىْ  يؽةر اةاح ه 

 8رب فرا –ظاي ح تغررة  –الْح ربيورعح  –ربةيوًعح ضِ ربثٌْخ ربث  رْ ْح ه و ابح ياظ رْف               

 ه ذاشْف ور ي رخلغ ربصٌه ًربةابْك ىْرورزّر ًربٌْوّا ضِ مةٌ ًرزىاو         1116ربفرًُ رّناس ّا ْل ه 

 رب فرا ه –ظاي ح تغررة  –ورعح ًؼاصع  فح رب ٌ ح ه و ابح ياظ رْف الْح ربي             

 ه ذاةْ  ًذؽلْع ربرعاوب ربيورعْح ه يؤ  ح        1101ربفرًُ ،  ا ع يؽةٌة ًعثر رب يّي يؽةر  ل    ه 

 ةرو رب رة بلةثاعح ًربنبف ه ظاي ح ربةٌصع ه رب فرا ه              

 ربنثاخ ه ًزروج ربر لْ  رب ابِ ًربثؽس          ه ر ا ْاخ ض لعح 1106ربفّس ، عثر ربياةُ ًعثر رب مْ  ااظ  يؽةر 

 رب فرا ه –ظاي ح ربةٌصع  –رب لةِ               

 يةث ح        –ه ذغ ّح ربنثاخ ربرةثْلِ ه ًزروج ربر لْ  رب ابِ ًربثؽس رب لةِ  1101رباؽاا ، ضا ع ؼ ْل ه 

 رب فرا ه –ربر لْ  رب ابِ                 

                              –ه ةبْع ر رخررياخ رال ةرج رب ْةْاًّح 1111ىِ ًؼ ٌك  لش ربفتْ ِ ًيٌضق مٌوُ رب اترُ ،  لْع  ثا

 تغررة ه  –ربيْئح رب ايح بلثؽٌز ربيورعْح  –ًزروج ربيورعح               

 عح ضِ مةٌ     ه ذاشْف ي رٌّاخ ربر ةْر ربنرفًظْنِ ًي اضاخ ربيور 1100رب ثْرُ ، عصةاك  ابر علٌرك ه 

 ظاي ح ربةٌصع ه  –الْح ربيورعح ًربغاتاخ  –ًؼاصع  فح رب ٌ ح ه و ابح ياظ رْف              

 ه ذاشْف ي اضاخ ربيورعح ًربر ةْر ربنرفًظْنِ علَ ؼاصع        1100رب  اا ، يؽةر علِ ًزّنع   ْر عثاس ه 

 ىْئح  –ًزروج ربر لْ  رب ابِ ًربثؽس رب لةِ  –رالً  ً ائع ربةؤذةف رب لةِ  – Citronربف ِ صن               
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 رب فرا ه –ربة اىر ربفنْح              

 ه ر رنثاط ًذلْْ      1111ربةخراو ، ضْاع عثر ربياةُ ًؼ ْل عٌرة ربيًت ِ ًًبْر طو وياك ً لٌرك م ةاك ه

 ربة بٌضح ه يعلح رتاء ب تؽاز ربيورعْح  ىعْنْل يؽلْْل ظرّرّل يل مثاذاخ ربخْاو ربخاصح تابيورعح              

 ه  1، رب رة  1يعلر                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ًزروج ربر لْ  رب ابِ ًربثؽس رب لةِ                                                                                     –رال ةرج ً اٌتح ربرفتح  1111ربن ْةِ ،   ر   مع  عثر   ه 

 رب فرا ه  –ظاي ح ربةٌصع                 

 ه ذاشْف ي رخلغ ربصٌه ًظ ًو عفا رب ٌس ًربٌْوّا ضِ ربنةٌ ربخضفُ                                                  1111ؼ ْل ، ًضاء علِ ه 

 ظاي ح تغررة  –الْح ربيورعح  –ًربيىفُ ًربؽاصع ًربافاخ ربنٌعْح بنثاخ ربخْاو ه و ابح ياظ رْف               

 رب فرا ه –               

 ه رب فرس ربنمفُ ضِ  اٌتح ربرفتح ًربر ةْر ه ًزروج ربر لْ  رب ابِ ًربثؽس  11.0و  ك ، عثر ربةعْر 

 رب فرا  ه  –تغررة  –يؤ  ح ربة اىر ربفنْح  –رب لةِ                 

 ِ ربةؽابْع ربغ رئْح علَ ه ذاشْف ربنرفًظْل ًي رٌّاخ رب اب ٌْه ض 1100بةفِ رب  ْر بةفِ رب ْر ضرؽِ ه 

 رب فرا ه  –ظاي ح تغررة  –الْح ربيورعح  –مةٌ ًؼاصع ربةةاطح ه و ابح ياظ رْف              

Basset , M.J.,1986 Breeding Vegetable crops.AVI Publishing co. ine West prot ,                 

Connecticut , U.S.A.Kandeel , N.M.,S.Ashour and Abdel-Aal. 1991 .Studies       of 

potato Hallum killing . yield and tuber quality. J. Agric sic. 22(5): 159-69. 

Brayan , C. 1999. Foliar Fertilization . Secrets of success . Proc. Symp "Byond                      

foliar application " 10-14 June , 1999 Adelaid . Australia Publ . Adelaid                        

univ. 1999. pp: 30-36. 

Burstrom , H. 1952 . Studies on growth and metabolism of roots X. Investigations  of the 

calcium effecte . Physiol Plantarum 7: 332 – 343 .  

Everett , P.H., S.J.Locascio and J.C.Fiskell. 1965. Factors involved in liming soil  for 

Watermelon production proc. Fla. State. Hort. Soc. 78:177-182.   

Fulkner , Samael P.2001 Grower
,
s guide to plant nitrition . Total . Gro-SDT                                 

Industries , Louisiana U.S.A. 

Hons ,F.M. and  Aljoe  1985.Effects of  applied Calcium. Soil-Sci. Plant   Anal.  16(4) : 349-360.   

Joly . C.1993 . Mineral Fertilizers : plant nutrient content , formulation and efficiency . cited By 

R.Dudal and R.N.Roy. 1995 . Intengrated plant nutrient system : F.A.O. PP :  267-280 .  

Jones , E.R.1991 . Agrowers guide to the folior feeding of plant . Washington and                 

Orgon farmer 28:13-17 

Motay Bellah , M.El. , Arafa , A.E.,Maghawny , A.El.,Din , M.S.El. 1977. Effect of some 

treatments on blossom – end rot of watermelon varieties . Agricultural Research 

review . 55 (3) : 143 -147 –(c.f.Hort. Abst . 49(11) : 8518. 

Pearsal., W.Hl and A.M. Haby- 1952.The variation in leaf from in Potamogeton                           

Perfolion,ialus New Phytologist 24:112-120. 

Ranganna , S.1977 . Manual of Anaylis of fruit and Vegetable products Tata . MC                       

Graw- Hill publishing Company Limited . 

Robinson , R.W.and D.S.Decker-Walters . 1977 Cucurbits CAB international  

Wallingford , U.K. 

SAS, 2001 . Satistical analysis system , SAS institute , Inc, cary., N.C. , U.S.A. 

Walters. W. E. and V.F. Nettles 1961.The affect of Calcium on growth response, sex expression, 

fruit responsesm and Chemical Composition of  Charleston Gray watermelon. Proc. 

Amer. Soc. Hor. Sci. 77:508-512. 

 


