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استجابة نبات قرع الكوسة صنف رزان إلضافة المغذي النباتي Karma maxi org
والرش الورقي بالحديد المخلبي داخل البيوت البالستيكية
أحالم احمد حسين
كلية الزراعة  /جامعة ديالى
Happy_times2053@yahoo.com
الخالصة :
نفذت التجربة في احد البيوت البالستيكية العائدة لمحطة أبحاا قسا البسات ة ند دساة الحادائك ي اياة ال /ا اة ي
جامعااة الااالل اااالس الموس ا ال /ا ااي  . 2076-2075لد/اسااة ماادا اسااتجابة قاارس الكوسااة ص ا ( ز/نا )F1
إلضافة المغذي ال باتي  Karma maxi orgبتر ي لن  70ن  75مل.لتر 7-نالرش بالحدلد المخابي بتر يا لن 7
ااارن البياااوت
ن  3غ .لتااار . 7-نتأثيردماااا اااال بعااان صااافات ال ماااو الخحاااري نال داااري نالحاصااال تحااا
البالسااتيكية غياار المدف ااة ،تحاام التجربااة  8معااامالت فحااال اان معاماااة المةا/نااة ناسااتخدت تياامي الةطا ااات
العشوائية الكاماة  RCBDفي ت فياذ التجرباة نبا ال مكار/ات ليياب ادا الوحادات التجرلبياة  21نحادة ضام
الوحدة التجرلبية ال  70نباتات.
77أ هرت ال تائج تفوق المعاماة  T8زالحدلد المخابي تر ي 3غ .لتر  +المغذي ال باتي تر يا  75مال.لتر ) فاي
معظا صافات ال مااو الخحاري المتم ااة فااي زا/تفااس ال بااات  ،ادا األن/اق  ،المسااحة الو/قيااة ،مياة الكاو/نفياال
ال سبية في األن/اق ن الون الجا لامجماوس الخحاري) إذ ساجا ز 22.85سا .نبات 27.18، 7-ن/قاة.نبات ،7-
 7..7ت.2نبااات 10.70 ، 7-نحاادة .سااباا ن  12.82غ .نبااات ) 7-ااال التااوالي ،إذ ل ا تختااا( مع ولااا اان بةيااة
المعامالت التي تفوق جميعها ال معاماة المةا/نة في صافة ادا األن/اق حيا ساجا اقال معادس باا ز78..6
ن/قة .نبات . )7-ما أثرت دذه المعاماة مع ولا في بعن اليفات ال درلة نالحاصل المتم اة فاي ز ادا األنداا/
الذ رلة  ،دا األندا /األن ولة ،ال سبة الج سية ،دا ال ماا ،/نن ال مارة  ،حاصال ال باات الواحاد نحاصال البيا
البالستيكي)  ،باغ ز 71.22ندرة.نبات  ..13 ،7-ندرة .نبات 8.70 ،7.50 ، 7-ثمرة .نباات 200.06 ،7-غا .
نبات 7.620 ،7-غ  .نبات  2.127 ،7-طن.بي  )7-لايفات ال التوالي.
الكلمات المفتاحية :مغذي نباتي ،الحدلد المخابي ،قرس الكوسة  ،البيوت البالستيكية.

RESPONSE OF SQUASH PLANT Var. RAZAN TO NUTRIENT
SOLUTION ADDITION (Karma maxi org) AND FOLIAR SPRAYING OF
CHELATE IRON UNDER PLASTIC HOUSES.
Ahlam Ahmed Hussein
ABSTRACT:
The experiment was carried out in one of the plastic houses of the research station
belong to the Department of Horticulture and Landscape Design / College of
Agriculture / University of Diyala during 2015-2016 season to know the response of
squash plant (Var.Razan F1 ) of adding nutrient solution (Karma maxi org) with two
concentration (10and 15 m L-1) and foliar spraying of chelate Iron with two
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concentration (1and 3 g L-1) on some of growth and yield traits under plastic houses
conditions.The experiment included 8 treatments in addition to the control . A
Randomized Complete Block Design (RCBD) was used with three replicates,
therefore , the number of experimental units were 27 and each one included 10 plants.
The results showed that (T8) treatment (chelate Iron (3gL-1) + nutrient solution (15
mL-1)) was superior in most of vegetative growth such as plant height, leaves number,
leaf area, relative amount of chlorophyll present in plant leaves and dry weight of plant
as recorded (22.85cm, 21.48, 1.91 m2. Plant-1, 40.10 SPAD unit, and 42.82g
respectively) and it was not significant from other treatments. But all of these
treatments are surpassed on control in leaves number, the control was less than
average (18.96). Also, (T8) treatment was affected significantly in giving the highest
percentage of number of male and female flowers, sexual ratio ,fruit number fruit
weight, yield per plant, and Total yield, as recorded (14.22, 9.43,1.5,8.10,200.06g,
1.620 kg.plant-1,2.72t.house-1respectively).
Keywords: NUTRIENT SOLUTION, CHELATE IRON, SQUASH ,PLASTIC
HOUSES
نآارن  ;2070،مساط نميا  .( 2072 ،اشاا/
Pademن Ocalandز )7...إلاال اسااتجابة نباتااات
الباذنجااا نالفافاال لااارش باا  Humic acidنالتااي
تم ا ا فااي نلااااة ساار ة نمااو الشااتوس ننلااااة نن
مجمو ها الخحري الرطب .ما أاا الارش بالساماا
الو/قي  agro leafبتر ي  70غ ي لتر مع  50غا
ماان  K2SO4إلاال حيااوس نلااااة مع ولااة فاي ا/تفاااس
ال بات ن دا التفر ات ناألن/اق ن دا ال ما /ننن
ال ماارة نالحاصاال الكاااي لاباذنجااا الماا /نس ااااال
البي ال جاجي زمحمد .)2073 ،
نتشااااتر الع اصاااار الغذائيااااة فااااي العدلااااد ماااان
الفعالياااات الفسااايولوجية لا باااات نتااادال فاااي تر ياااب
العدلاااااد مااااان المر باااااات الهاماااااة نمااااان الع اصااااار
الحااارن/لة ل لاااااة الحاصااال نتحساااين نو يتاااه داااو
استخدات الحدلد المخابي الاذي لاه ان /فاي الك يار مان
دااذه الفعاليااات م اال مايااة التم ياال الحااوئي ننلااااة
نااااواتج التم ياااال نتكااااولن الكاو/نفياااال نالتفااااا الت
األن لميااة نماان ث ا التااأثير فااي نمااو نتطااو /ال بااات ز
ال عيمي.)2000 ،
نلساااااد الحدلااااد المخابااااي فااااي مايااااة تكااااولن
الحااامن ال ااوني ال ا  RNAز، )2003 ،Phillips
ندو م شط ألن لماات األ سادة نا اتا اس إذ لاه ان/

المقدمة :
لعتبر قرس الكوساة  Cucurbita pepo L.مان
محاصايل الخحاار المهمااة العائاادة لاعائااة الةر يااة
 Cucrbitaceaeنالتي تك ر ن/ا تها فاي العاراق
ماان اجاال الحيااوس ااال ال مااا /الطرلااة التااي دااي
الج ا ا الطااري اليااال لأل اال نتحتااوي ال مااا /ااال
نسبة الية من السكر قاد تيال إلال  %6إضاافة إلال
ماااواا برنتي ياااة نمر باااات معدنياااة ااصاااة الحدلاااد
نالفساافو ، /مااا تحتااوي ااال نساابة ب اأس بهااا ماان
الفيتامي ااات م اال فيتااامين  ، A ,B1 , B2مااا
نتحتااوي بااذن /قاارس الكوسااة ااال نساابة اليااة ماان
الماااواا ال لتياااة تيااال إلااال  %16مااان نن ال ماااا/
زمطااااااو نآاااااارن  ;7.87،باااااو/اس نآاااااارن ،
 .)2006نلمكن نلااة إنتاجيته نتحساين نو يتاه ان
طرلك إضافة بعن المر بات العحولة المهماة م ال
مر بااات الهيوماات التااي تااًاي ان/ا دامااا فااي نلااااة
امتياص الع اصر الغذائية الكبرا نالياغرا ،ماا
تعمل اال تحساين ب ااا الترباة ننلاااة قاد/ة الجاذن/
ااال ااتااراق التربااة ننلااااة قابايتهااا ااال ا حتفااا
بالماااااا  ،فحااااال اااان ان/دااااا فااااي نلااااااة التم ياااال
الكاااااااا/بوني ننلاااااااااة نفاذلاااااااة الغشااااااااا الخااااااااوي
ز Turkmenنآاااارن  Suganya , 2001،ن
Gonzalez-Perez,
2006 ، Sivasamy
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زطوس 56ت ن رض .ت) .أاذت ي اة شاوائية مان
تربة البي البالستيكي نحااا يميائياا نفي لائياا فاي
مختبااارات قسااا الترباااة نالماااوا/ا المائياااة فاااي اياااة
ال /ا ة ي جامعة الاالل فكانا الترباة غرل ياة طي ياة
نالجاادنس /ق ا  7لوض ا تحاياال تجربااة التربااة  .نت ا
تهي اااة ترباااة البيااا البالساااتيكي بحراثتهاااا نت عيمهاااا
نتسولتها نتةسيمها إلل اطوط تبعد ان بعحاها  7ت
 ،طااااوس الخااااط الواحااااد  56ت ن رضااااه  15ساااا .
أضي( السماا الكيميائي المر اب بمعادس  7غا لكال
 70ت طاااوس قبااال ال /ا اااة ،نأضاااي( المتبةاااي مااان
التوصااية السااماالة ااال افعتااين قباال الت دياار نبعااد
الت دير .فيما تا إضاافة ساماا الادناجن المتحاال اد
الةيااات بإ ماااس تسااولة التربااة نت عيمهااا بعااد الحراثااة
بمعدس  8ت 3لابي  .ث بعد ذلت نضع أنابياب الاري
بالت ةيط ال جانبي الخاط ن انا المساافة باين ما ةط
نأااار  10ساا  .ن /اا بااذن /قاارس الكوسااة دجااين
/نا  F1مباشااارة فاااي األ/ض بتاااا/ل  28ي  77ي
 2075بشاااكل متباااااس اااال جاااانبي الخاااط ن انااا
المسااافة بااين نبااات نآااار  10س ا بواقااع بااذ/تين فااي
الجااو/ة الواحاادة ثا اففا الباااا/ات إلاال نبااات ناحااد
بعد اإلنباات بأسابوس ناحاد .نتا تغطياة ديكال البيا
البالستيكي بالبولي أثاين الشفا لحمالاة ال باتاات مان
أضاارا /الباارناة ،ث ا أجرل ا جميااع مايااات الخدمااة
ال /ا يااة الموصاال بهااا ل /ا ااة قاارس الكوسااة ااااال
م شاااااارت ال /ا ااااااة المحميااااااة نبيااااااو/ة متماثاااااااة
لامعامالت جميعها.

فعاس في ا نسيا ا لكترنني نذلت من االس قابايته
ال فةد نا تسا ا لكترننات زاليحا .)7.8. ،
نقد أجرل جاس ز )2072ا/اسة ااتبارت فياه
ان /الحدلااد المخابااي مااع حااامن ا سااكو/بيت فااي
التأثير ال صفات ال مو الخحري نالحاصال لةارس
الكوسااة فحيااا نلااااة مع ولااة فااي جميااع الياافات
المد/نسااة بتر ياا  10ماغاا  .لتاار 7-لالسااكو/بيت ن
 600ماغ  .لتر 7-من الحدلاد المخاباي ،نداذا ماا أ اده
ااا الااادلن نالتميماااي ز )2071اااال نباااات ال ع ااااس
الفافاااي  Mentha piperita L.ماان تااأثير موجااب
لاحدلاااد ماااع األسااامدة العحاااولة فاااي صااافات ال ماااو
الخحاااري لا باااات .نقاااات فييااال نآاااارن ز)2072
7باااارش الحدلااااد المخابااااي بتر ياااا  750ماغ .لتاااار
نال يااامين 50ماغاا  .لتاار 7-ااال نبااات الباااقالا التااي
أثاارت مع ولااا فااي جميااع مًشاارات ال مااو الخحااري
نجمياااع صااافات الحاصااال بحااام ها أ اااال حاصااال
لاةرنات نأ ال إنتاجية.
ب ااا ال ما تةدت فةد دادف التجرباة إلال معرفاة
التر ي الم اسب إلضافة المغذي ال باتي ال Karma
 maxi orgنالارش بالحدلاد المخاباي نأثاره فاي نماو
نحاصل قرس الكوسة ص ( /نا .
المواد وطرائق العمل :
أجرلااا التجرباااة فاااي احاااد البياااوت البالساااتيكية
العائدة لمحطة أبحا قس البست ة ند دساة الحادائك -
اية ال /ا ة – جامعة الالل االس الموس ال /ا اي
 ،2076 – 2075باغاااااا مساااااااحة البياااااا  501ت
تحم التجربة ال  .معامالت ندي:
 -1معاماة المةا/نة زبدن إضافة)

T0

 -2معاماة /ش الحدلد المخابي زتر ي  7غ  .لتر) 7-

T1

 -3معاماة /ش الحدلد المخابي زتر ي 3غ  .لتر)7-

T2

 -4معاماة إضافة المغذي ال باتي زتر ي  70مل .لتر)7-

T3

 -5معاماة إضافة المغذي ال باتي زتر ي  75مل .لتر)7-

T4

 -6معاماة /ش الحدلد المخابي زتر ي  7غ  .لتر +) 7-المغذي زتر ي  70مل .لتر)7-

T5

 -7معاماة /ش الحدلد المخابي زتر ي  7غ  .لتر +) 7-المغذي زتر ي  75مل .لتر)7-

T6

 -8معاماة /ش الحدلد المخابي زتر ي  3غ  .لتر +) 7-المغذي زتر ي  70مل .لتر)7-

T7

 -9معاماة /ش الحدلد المخابي زتر ي  3غ  .لتر +) 7-المغذي زتر ي  75مل .لتر)7-

T8
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 meterمن نوس  SPAD -504mاست ااا إلل ز
Jemisonن .)2006 ، Williams
 -5الوزن الجاف للمجموع الخضري(غم.نبات
 :)1د انتهاا موس ال مو قطع المجموس الخحري
لخمسة نباتات لكل مكر /نغسل نجف( ال حرا/ة
15ت ºننن بعد ذلت د ثبوت الون .
1 -6عدد األزهار الذكرية :ززهرة.نبات ) حسب
دا ا ندا /ل  5نباتات نحُسب المعدس.
1 -7عدد األزهار األنثوية ( :زهرة.نبات ) حسب
دا ا ندا /ل  5نباتات نحُسب المعدس.
 -8النسبة الجنسية :حسب بةسمة دا األندا/
الذ رلة ال دا األندا /األن ولة.
1 -9معدل عدد الثمار(ثمرة .نبات ) :ت استخراجه
نذلت بةسمه دا ال ما /لامعاماة ال دا ال باتات
الكاي.
 -10معدل وزن الثمرة (غم) :ت قياس نن ال مرة
بواسطة مي ا حساس ناستخرج المعدس بةسمه
الحاصل الكاي ال دا ال ما./
1 -11معدل حاصل النبات الواحد زكغم.نبات ):
ُحسب ن طرلك ضر معدس دا ال ما /في معدس
نن ال مرة لامعاماة الواحدة.
 -12الحاصلل الكللي للبيللب البالسلتيكي زطان .بيا
 :)7احتساااب بحااار حاصااال ال باااات الواحاااد بعااادا
ال باتات الكاي لابيا الباال  7680بواقاع ز 6اطاوط
بطااوس 56ت م /ن ااة ااال الجااانبين) ن ااال مسااافة
 10س .

نفذت التجربة نفك تيامي الةطا اات العشاوائية
Randomized
الكامااااااااااااة ز)R.C.B.D.
 Complete Block Designنبا ال مكاار/ات
نباااذلت لكاااو ااادا الوحااادات التجرلبياااة  21نحااادة
شاااما الوحااادة التجرلبياااة  70نباتاااات .تااا مةا/ناااة
المتوساااطات باساااتعماس ااتباااا /اقااال فااارق مع اااوي
 L.S.D.د مستوا احتماس  0.05زالراني نااا(
هللا.)7.80 ،
ت إضاافة المحااوس المغاذي Karma maxi org
محاوس إلل التربة .نلبين الجدنس /ق ز )2التر ياب
الكيميااائي لامغااذي ال باااتي فااي التجربااة .أمااا الحدلااد
المخاباااي فةاااد /ش اااال األن/اق .نتمااا مايااااات
اإلضااااافة ماااارتين اااااالس موساااا ال مااااو ،األنس قباااال
الت دير ن ان المدة بين إضافة نأارا  75لوت.
شما مًشرات الد/اسة :
1ُ
 -7ارتفاع النبات (سم .نبات ) :قيس دذه اليفة
د انتهاا موس ال مو نذلت بةياس طوس الساق
الرئيس ل  5نباتات من مستوا سط التربة إلل
الةمة ال امية نحُسب المعدس.
1دا
 -2عدد األوراق (ورقة.نبات ) :ت حسا
األن/اق ل  5نباتات د انتهاا موس ال مو نحُسب
المعدس.
1
2
 -3المساحة الورقية (م  .نبات ) :قُيس بواسطة
جهان المساحة الو/قية .Leaf area meter
 -1كمية الكلوروفيل النسبية في األوراق :قُد/ت
نسبة الكاو/نفيل بواسطة جهان Chlorophyll

جدول .1الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة البيب البالستيكي.
الصفة

الوحدة القياسية

القيمة

درجة التفاعل pH

----

7.2

EC

Ds.m-1

1.1

CaCo3

ملغم.كغم

1-

1-

21.0
11

N

غم.كغم

الطين
الغرين

غم.كغم 1-تربة
غم.كغم 1-تربة

113

الرمل

غم.كغم 1-تربة
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طينية غرينية

صنف النسجة
الوحدة القياسية

الصفة

القيمة

جدول .2التركيب الكيميائي للمغذي النباتي المستخدم في التجربة.
)%(w/v

Karma maxi org

10

Humic acid

2

Fulvic acid

1

Amino acid

1

)Potassium(K2O

1

)Nitrogen (N

20

Organic Matter

1.1

)Density (g/L
أماااا فاااي صااافة مياااة الكاو/نفيااال فةاااد تفوقااا
المعاماااة  T8اان بةيااة المعااامالت لك هااا ل ا تختااا(
مع ولاا ان المعاامالت ز )T5,T4,T3نالتاي تفوقا
بدن/دا ن بةية المعامالت مسجاة بذلت أ اال معادس
لهااا مةا/نااة بالمعااامالت ز . )T7,T6,T1,T0ن/بمااا
لع ا ا الساابب فااي تفااوق دااذه المعاماااة فااي صاافات
ال مااااو الخحااااري إلاااال ان /الهيوماااات فااااي نلااااااة
امتيااااااص الع اصااااار الغذائيااااااة ننلاااااااة التم ياااااال
الكا/بوني ننلااة نفاذلاة الغشااا نالاذي لا عكس اال
نلااااة مًشاارات ال مااو الخحااري بشااكل ااات زمساااط
نمياااا  . )2072 ،نداااذا لتفاااك ماااع ماااا نجاااده
Pademن Ocalandز )7...الااااذا نجااادا نلاااااة
سر ة نمو الشتوس ننلااة نن مجمو ها الخحاري
الرطااب ل باتااات اال ماان الباذنجااا نالفافاال لااارش ب ا
 . Humic acidأن قااااد لعاااا ا إلاااال ان /الحدلااااد
المخابااااي الهااااات الااااذي لساااااد فااااي مايااااة تكااااولن
الكاو/نفيااااااال ،ماااااااا اناااااااه لااااااادال فاااااااي تكاااااااولن
السااالتو رنمات  Cytochromosنالفرلدن سااين
 Ferrodoxinالمهاا فااي مايااة الب اااا الحااوئي
زقاس ن اي.)7.8. ،

النتائج والمناقشة :
 -1صفات النمو الخضري:
تظهر نتائج جدنس ز )3تفاوق المعامااة  T8فاي
معظ ا صاافات ال مااو الخحااري التااي تم ا ا با/تفاااس
ال بااااات ،اااادا األن/اق ،المساااااحة الو/قيااااة ،ميااااة
الكاو/نفيااال ال سااابية فاااي األن/اق نالاااون الجاااا
لامجمااااوس الخحااااري فةااااد سااااجا الةااااي ز22.85
س .نبات 27.18 ،7-ن/قة .نبات 7..7 ، 7-ت.2نباات
 10.70 ،7نحدة.سااااباا ن  12.82غ .نبااااات . )7-إذ
لا تختااا( مع ولااا اان جميااع المعااامالت فااي ا/تفاااس
ال بااات نالمساااحة الو/قيااة نالااون الجااا لامجااوس
الخحري  ،لك ها ااتاف مع ولا ن معاماة المةا/نة
فااي صاافة اادا األن/اق حياا سااجا األاياارة اقاال
معدس فاي داذه اليافة باا ز 78..6ن/قاة .نباات )7-
ندذا لتفك مع ما نجدته جاس ز )2072د المعاماة
بحااااامن ا سااااكو/بيت تر ياااا  10ماغاااا  .لتاااار 7-ن
الحدلد المخابي تر يا  300ن  600ماغا  .لتار 7-قاد
أثاارت مع ولاااا ي فاااي صاافة ااادا األن/اق ل باااات قااارس
الكوسة.
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المعاملة
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
L.S.D. 0.05

جدول  .1اثر المعامالت المختلفة في صفات النمو الخضري.
كمية الكلوروفيل
المساحة الورقية
عدد األوراق
ارتفاع النبات
12
1النسبية وحدة.سباد
(م .نبات )
(ورقة.نبات )
(سم.نبات)1-
36.16
1.59
18.96
21.90
36.63
1.61
19.93
22.11
37.80
1.60
19.60
22.04
39.53
1.79
19.80
22.55
39.13
1.84
20.86
22.79
40.03
1.89
20.60
22.68
36.90
1.63
20.26
21.91
36.93
1.62
20.48
22.40
40.10
1.91
21.48
22.85
1.854
0.399
2.126
0.963

الوزن الجاف
(غم.نبات)1-
39.74
40.81
39.95
39.99
41.36
42.42
42.61
42.04
42.82
3.530

نفاذلااة جااد /الخاللااا ممااا أسااه فااي نلااااة امتياااص
الع اصااار الغذائياااة المرشوشاااة نالتاااي أساااهم فاااي
إ طاااا نمااو احااري غ لاار نمجمااوس جااذ/ي قااوي
انعكاااس بالتاااالي ااااال نلاااااة امتيااااص الع اصاااار
الغذائيااة نبالتااالي نلااااة اادا األندااا /نانعكااس ذلاات
ال نلااة متوسط نن ال مرة نبالتالي ال حاصال
ال بات الواحد  ،نقد لرجع الل تفوق دذه المعاماة فاي
نلااااة ال مااو الخحااري زجاادنس  )3ممااا انعكااس ذلاات
ال نلااة صفات الحاصل الكاي .نداذا لتفاك ماع ماا
نجدتااااه جااااري نآااااارن ز )2070أ /ش نباتااااات
الة اااا (Cucumis melo var. flexuoses
) Naudبالحدلد المخاباي أاا إلال نلاااة مع ولاة فاي
طااوس ال بااات ن اادا أن/اقااه ن اادا األندااا /الذ رلااة
ناألن ولااة ننساابة العةااد ن اادا ال مااا /لا بااات الواحااد
ننن ال مااا /ناإلنتاااج الكاااي لا بااات الواحااد .ن ااذلت
مااع مااا نجااده سااعدن نآااارن ز )2077أ الاارش
بااالمحاوس المغااذي  Fetrilon combi 2ز الحاااني
اااال مجمو اااة مااان الع اصااار الغذائياااة الياااغرا)
بتر ي ا 50غ ا 700.لتاار 7-أ طاال أ ااال معاادس لعاادا

 -2صفات الحاصل:
توض نتائج جدنس ز )1تفوق جميع المعاامالت
اااال معامااااة المةا/ناااة  ،فيماااا ساااجا المعامااااة T8
تفوقهاااا اااال جمياااع المعاااامالت فاااي صااافة ااادا
األندااا /الذ رلااة ناألن ولااة بإ طائهااا الةااي ز71.22
ندرة.نبات ..13 ، 7-ندرة.نبات )7-لك ها ل تختاا(
مع ولاااا ااان بةياااة المعاااامالت ااادا معامااااة المةا/ناااة
نالتي سجا أ اال معادس بيافة ال سابة الج ساية باا
ز )2.08نااتاف مع ولا ن جمياع المعاامالت التاي
ل تسجل فرنق مع ولة فيما بي ها.
نلظهاار الجاادنس نفسااه تفااوق المعاماااة T8
بيفات معدس دا ال ما ،/معدس نن ال مارة ،معادس
حاصاااال ال بااااات الواحااااد نالحاصاااال الكاااااي لابياااا
7البالسااااااااتيكي باغاااااااا ز  8.70ثماااااااارة .نبااااااااات ،
200.06غ ا  7.620 ،غ ا  .نبااات  2.127 ،7-طاان.
بي  ،)7-فيما سجا معاماة المةا/نة أنطأ الةي لا فس
اليفات ال التاوالي إذ أ طا ز 2.66ثمرة.نباات
 7.5.13 ،7غااا  0.57. ،غااا  .نباااات 0.817 ،7-
طن.بي / .)7-بما لعوا سبب تفوق المعامااة  T8إلال
ان /حااامن الهيوماات نالحدلااد المخابااي فااي نلااااة
732
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نالاارش بالحدلااد المخابااي تر ياا  3غ ا  .لتاار 7-ااا
أ ااار تاااأثيرا فاااي معظااا صااافات ال ماااو الخحاااري
نال دري نالحاصل ن ميته.

األندا /المًن ة ن دا ال ما /نحاصال ال باات الواحاد
نالحاصل المبكر نالحاصل الكاي.
لساات تج ماان دااذه التجربااة أ أفحاال تر ي ا دااو
7إضااااافة حااااامن الهيوماااات تر ياااا  75ماااال .لتاااار

عدد
األزهار
المعاملة
الذكرية
8.33
T0
10.67
T1
11.32
T2
10.33
T3
13.00
T4
12.42
T5
12.44
T6
11.30
T7
14.22
T8
4.501 L.S.D.0.05

جدول  .1اثر المعامالت المختلفة في صفات الثمار والحاصل.
حاصل
عدد الثمار
عدد
 معدل وزنالنسبة
النبات
ثمرة.نبات
األزهار
الثمرة (غم)
الجنسية
1
الواحد(كغم)
األنثوية
0.519
195.43
2.66
2.08
4.00
1.357
200.57
6.77
1.45
7.33
1.335
198.43
6.73
1.47
7.66
1.400
200.11
7.00
1.42
7.24
1.440
196.55
7.33
1.47
8.81
1.538
200.90
7.66
1.43
8.66
1.397
201.13
6.95
1.44
8.60
1.365
200.56
6.81
1.48
7.74
1.620
200.06
8.10
1.50
9.43
0.291
3.175
1.396
0.550
2.267

الحاصل الكلي
(طن.بيب)1-
0.871
2.279
2.242
2.352
2.419
2.583
2.346
2.293
2.721
0.488

قااارس الكوساااة ز. ) Cucurbita pepo L.
مجاة البيرة لاعااوت ال /ا ياة 22 .ز-25 :)7
.28
جاري ،واطاا( نعمااه  .2070.تااأثير الاارش بالحدلااد
المخابي ن دا الرشاات فاي نماو نحاصال نباات
الة ااا ز Cucumis melo var. flexuoses
 ) Naudفاااي ج اااو العاااراق .مجااااة جامعاااة
ربالا العامية 8 .ز.50-16 :)3
سااعدن  ،سااعدن بااد الهااااي نحساان محساان محمااد
نالفاااا ااااا باااد جاااابر  .2077.تاااأثير الااارش
بااالمحاوس المغااذي  Fetrilon combi 2فااي
انداااا /نحاصااال صااا فين مااان قااارس الكوسااااة
ز . ) Cucurbita pepo L.مجااااة جامعاااة
ربالا العامية . .ز.61-60 :)7
ااا الااادلن ،بسااامة دماااات نجميااال لاساااين التميماااي
 .2071.تاااااأثير ا سااااامدة العحاااااولة نالحدلاااااد
المخاباااي فاااي صااافات ال ماااو الخحاااري ل باااات
ال ع اااس الفافااي ز. ) Mentha piperita L.

المصادر :
الاراني ،ااشااع محمااد ن بااد الع لا محمااد اااا( هللا
 .7.80.تيااامي نتحايااال التجاااا /ال /ا ياااة.
مًسساااة اا /الكتاااب لاطبا اااة نال شااار .جامعاااة
الموصل .العراق.
اليااحا  ،فاضاال حسااين  .7.8..أنظمااة ال /ا ااة
باااادن اسااااتخدات تربااااة .ننا/ة التعاااااي العااااالي
نالبحااااااا العاماااااااي .اا /الحكماااااااة .جامعاااااااة
بغداا.العراق.
اال عيمي ،سعد هللا نج بد هللا  .2000.مبااا تغذلاة
ال بااات .ننا/ة التعاااي العااالي نالبح ا العامااي.
جامعة الموصل .العراق.
بو/اس ،ميتااي نبساات أباو تراباي ن إبارادي البسايط
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