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الصفات النوعیة في  Sea force 1الصنف وعدد ومستویات الرش بالمستخلص البحري  تأثیر
   * .Cucurbita pepo L قرع الكوسةوالمحتوى المعدني لنبات 

  جلیل اسكندر اصطیفو  عبد الرحیم سلطان محمد
  نوىنی /المعھد التقني   جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/وھندسة الحدائق قسم البستنة

 
  الخالصة

 .جامعūة دھūوك/ كلیūة الزراعūة /  قسم البسūتنة/ھذه الدراسة في حقل بحوث الخضر جریتأ
لتūر /مūل  ٣ ، ٢ ، صūفر   ھūي   Sea Force 1ري  ـحūـویات مūن المسūتخلص البـالث مستūـتخدم ثūــاس

و "  مūال أحمūد"  قūرع الكوسūة ھمūا الصūنف المحلūي  مūن على المجموع الخضري فūي صūنفین اً ماء رش
رشūت النباتūات بالمسūتخلص البحūري لمūرة . ٢٠٠٩/ ةوالخریفیū ةالربیعیالعروة في " الزكیني " الصنف 
 أظھūرت . ) من الرشة األولūى اً یوم ١٥عند بدء التزھیر والثانیة بعد (  ولمرتین عند بدء التزھیرواحدة 
الصلبة الذائبة الكلیūة فūي الثمūار لى زیادة نسبة المواد أدى إلمرتین الرش بالمستخلص البحري أن النتائج 

لقūūد أدى . انخفضūūت صūūالبة الثمūūرة وفūūي الموسūūمین علūūى التūūوالي بینمūūا% ١١.٢٧، ١١.٣٤حیūūث بلغūūت 
زیūūادة فūūي تراكیūūز العناصūūر الغذائیūūة النūūایتروجین والفسūūفور الūūى الūūرش بالمسūūتخلص البحūūري لمūūرتین 

 لتūر/مūل ٣ئج كانت عند الرش لمرتین وبتركیز إن أفضل النتا .ةوالخریفی ةالربیعی للعروتینوالبوتاسیوم 
    .  ماء 

  
  المقدمة

ūūرع الكوسūūة ـق)Squash (أوūūـالقūūيـرع الصیفCucurbita pepo L .  یل أūūد محاصūūح
، ویعد وسط وشمال أمریكا الموطن األصلي لūھ ومنھūا Cucurbitaceaeالخضر التابعة للعائلة القرعیة 
ūūاء العالūūع أنحūūى جمیūūر إلūūمـانتش)Dilson،ادیة  .)٢٠٠٢ūūھ اإلقتصūūراق ألھمیتūūي العūūھ فūūرت زراعتūūانتش

ویعūد مūن الخضūر ).١٩٩٠المحمūدي،(الربیūع  فūي فصūلوقیمتھ الغذائیūة حیūث یūزرع فūي أنحūاء العūراق 
ن النتūائج االیجابیūة التūي إ.)٢٠٠٧الموصūلي،(عن اسūتعماالتھ الطبیūة المفضلة في المائدة العراقیة فضال 

جعت على استخدام مستخلصات االعشūاà البحریūة بūالنظر لمūا تحتویūھ توصل الیھا الباحثون ھي التي ش
فھūي لūذلك تūؤدي الūى  )٢٠٠٩الجبūوري ، ( وأحماض امینیūة وفیتامینūاتمن عناصر غذائیة وھرمونات 

انھūūا تقūūوي جھūūاز ومقاومūūة االجھūūاد فضūūالً عūūن زیūūادة قūūوة النبūūات وزیūūادة امتصūūاص العناصūūر الغذائیūūة 
و  Healthy plant )Bayoumiید مقاومتھ لالمūراض واعطūاء نبūات صūحي المناعة في النبات مما یز

Hafez  ،ري  .) ٢٠٠٦ūتخلص البحūūرش بالمسūأن الūūد بūد وجūلقSeaforce1  زūūل ٢.٥بتركیūر أدى /مūūلت
لقūد ذكūر . )٢٠٠٩الجبوري ، (في الخیار صالبة الثمار والمواد الصلبة الذائبة الكلیة نسبة الى زیادة في 

زیūادة قūد أدى الūى  Seaforce1لتūر مūن المسūتخلص البحūري /مūل٢لūرش بتركیūز بūأن ا) ٢٠٠٩(محمد 
وفūūي الرقūūي ذكūūر . فūūي الخیūūار  فضūūت صūūالبة الثمūūارنسūūبة المūūواد الصūūلبة الذائبūūة الكلیūūة فūūي حūūین انخ

Abdel-Mawgoud  رونūūūūūūرتین ب) ٢٠١٠(وآخūūūūūūرش لمūūūūūūأن الūūūūūūتخلص بūūūūūūمس àūūūūūūري الطحلūūūūūūالبح
(Ascophyllum nodosum)  زūūم ٣ و ٢،  ١وبتراكیūūر /غūūد أدى لتūūلبة إقūūواد الصūūبة المūūادة نسūūى زیūūل

 .والفسūفور والبوتاسūیوم كما وجدت زیūادة فūي النūایتروجین  .لكلیة ومحتوى الثمار من السكریاتالذائبة ا
وجūūūد بūūūأن المعاملūūūūة بالمسūūūتخلص البحūūūūري ) ١٩٨٤( Vanstadenو  Nelsonفūūūي دراسūūūة أجراھūūūūا 

Kelap66 ي والفسفور من النایتروجین وراق ألقد أدت الى زیادة محتوى اūیوم فūاروالبوتاسūات الخیūنب .
وألھمیūūة ھūūذا المحصūūول وانخفūūاض إنتاجیتūūھ فضūūالً عūūن أھمیūūة تقنیūūة المستخلصūūات البحریūūة ودورھūūا 
التغذوي في النبūات ، خصوصūاً وإن التوجūھ فūي العūالم األن ھūو نحūو تقلیūل اسūتخدام األسūمدة الكیمیاویūة 

ة واقتصūūادیة وبیئیūūة وذلūūك مūūن خūūالل اسūūتخدام البūūدائل الطبیعیūūة مūūن نظūūراً لمūūا تسūūببھ مūūن مضūūار صūūحی
المركبūūات الطبیعیūūة التūūي تتمیūūز بعūūدم سūūمیتھا وغیūūر ملوثūūة للبیئūūة ورخیصūūة التكūūالیف ولūūیس لھūūا مضūūار 

لūذا كūان الھūدف مūن البحūث دراسūة تūاثیر الūرش  .صحیة وھذا مūا یعūد مūن األھمیūة فūي الوقūت الحاضūر 

                                           
  . مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني البحث *   

   ٢٠١١/ ٣/  ٢٨وقبوله       ٢٠١١/  ١/  ٣٠تاریخ تسلم البحث     
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علūى النوعیūة والمحتūوى المعūدني فūي صūنفین مūن قūرع  Seaforce1مستخلص بمستویات مختلفة من ال
        .الكوسة ھما الصنف المحلي مال أحمد والصنف زكیني 
  

  البحث وطرائقھمواد 
جامعūūة دھūūوك فūūي / كلیūūة الزراعūūة / فūūي حقūūل الخضūūر التūūابع لقسūūم البسūūتنة  ةربūūنفūūذت التج

بخلūیط مūن سūم بعūد ملئھūا  ٨ور فūي أصūص قطرھūا زرعūت البūذ .  ٢٠٠٩/الخریفیūةالربیعیūة وعروتین 
فūūي  ٣٠/٣/٢٠٠٩زرعūūت البūūذور بتūūاریɑ أص ، / وبمعūūدل بūūذرة واحūūدة  ١:١والūūزمیج بنسūūبة یتمūوس بال

وعنūد وصūول  الشūتالت مرحلūة الورقūة الحقیقیūة . ةالخریفیū العūروةفي  ١٥/٨/٢٠٠٩و  ةالربیعیالعروة 
 العūūūروةفūūūي   ٨/٢٠٠٩/ ٢٦و  ةالربیعیūūūالعūūūروة ي فūūū ٢٠٠٩/ ٤/ ١٢بتūūūاریɑ الثانیūūūة نقلūūūت إلūūūى الحقūūūل 

. سم بین النباتات  ٤٠على مسافة م ١.٢٥م وعرض ٤طول   المسطبة، زرعت الشتالت على  ةالخریفی
 Randomized Completeباسūتخدام تصūمیم القطاعūات العشūوائیة الكاملūة  للعūروتینالتجربة و تنفذ

Block Design  )R C B D  (ūūة بثالثūūة عاملیūūى تجربūūة علūūدة التجریبیūūمنت الوحūūل ، تضūūة عوام
البیانūūات إحصūūائیاً واسūūتخدم اختبūūار دنكūūن متعūūدد الحūūدود  تحللūū. ٢م٥مسūūطبتین ، ومسūūاحة المسūūطبة  

، أسūūتخدم برنūūūامج ) ٢٠٠٠ الūūراوي وخلūūف هللا ، (، % ٥ لمقارنūūة المتوسūūطات عنūūد مسūūتوى احتمūūال
)Anonymous ،ائج) ١٩٩٧ūūل النتūūي تحلیūūف.  ūūمنت التجربūūي تضūūل ھūūة عوامūūن :ة ثالثūūد الصūūف ، موع

أجūري  ) . Zucchiniزكینūي  (  الصūنفو) حمūد أمūال (كیز حیث استخدم الصنف المحلي االترالرش و
 ٩/ ٢٥ والعūūروة الربیعیūūة فūūي  ٢٠٠٩/ ٥/ ١٨بتūūاریɑ و ألزھūūارالمūūرة واحūūدة عنūūد بدایūūة تفūūتح الūūرش 

 بتūاریɑألزھار والثانیة الى  عند بدایة تفتح األو :الرش لمرتین كما اجري  ةالخریفیالعروة في   ٢٠٠٩/
ثالثūūة تراكیūūز مūūن واسūūتخدمت فūūي العūūروة الخریفیūūة  ٩/١٠/٢٠٠٩فūūي العūūروة الربیعیūūة و  ٢/٦/٢٠٠٩

كمūادة ناشūرة  Tween 20أضیفت مūادة . لتر/مل٣، ٢،  صفر، ھي Sea force1ص البحري ـلـالمستخ
نسūبة كوالمحتūوى المعūدني بعūض الصūفات النوعیūة دراسūة وذلūك ل .رشت النباتات وحتى البلūل الكامūل. 

 )Hand Refractometer(المكسūار الیūدوي وذلك باستخدام جھūاز  )TSS(المواد الصلبة الذائبة الكلیة 
 àحس)Anonymous  ،١٩٨٠ ( البةūاس الصūاز قیūتخدام جھūرة باسūوصالبة الثم)Fruit Pressure 

Tester ( .دال، الغذائیة وراق من العناصر ألتم تقدیر محتوى اūاز كلūالنایتروجین باستخدام جھ  àūوحس
)Black ،١٩٦٥(  وئيūūūاف الضūūūاز المطیūūūتخدام جھūūūفور باسūūūوالفس)Spectrophotometer(  àūūūوحس
)Olsen  ،رونūūū١٩٥٤وآخ(  يūūūحة فūūūوالموض)Black ،١٩٦٥ ( àūūūاز اللھūūūتخدام جھūūūیوم باسūūūوالبوتاس

  . ) ١٩٥٤،  Richards(وحسà ) Flame photometer(الضوئي 
  

  النتائج والمناقشة
یوضūح بūأن نسūبة المūواد الصūūلبة الذائبūة الكلیūة قūد إزدادت عنūد معاملūة الūūرش  ) ١(الجūدول 

، العūروة الربیعیūةفūي % ١١.٣٤لمرتین بالمستخلص البحري لكنھا لūم تصūل إلūى حūّد المعنویūة و بلغūت 
 .%١١.٢٧القūūیم بلغūūتوأعطūūت أعلūūى  العūūروة الخریفیūūةبینمūūا تفوقūūت معنویūūا معاملūūة الūūرش لمūūرتین فūūي 

الūرش وقūد أعطūت  تراكیزویالحظ بأن نسبة المواد الصلبة الذائبة قد ازدادت وبصورة معنویة مع زیادة 
العروة الربیعیūة والخریفیūة في % ١١.٣٥ و ١١.٨٩أعلى القیم لھذه الصفة بلغت معاملة التركیز العالي 

بینمūا اختلفūت معنویūا فūي العروة الربیعیة  ولم تختلف األصناف عن بعضھا لھذه الصفة في. على التوالي
في محتوى الثمار من المواد الصūلبة الذائبūة الكلیūة یعūزى إلūى العدیūد مūن  االختالفن إ. العروة الخریفیة

ūūة وكūūل البیئیūūاألخص العوامūūل و بūūـالعوامūūـذلك العوامūūـل الūūة ـوراثیة و المعامūūات . الت الزراعیūūي نبūūوف
بūūأن ھنūūاك عالقūūة بūūین محتūūوى الثمūūار مūūن المūūواد الصūūلبة  )١٩٨٦ ،Rickو  Stevens(الطماطūūة بūūین 

 TSSالذائبة من جھة وبūین نمūو و حاصūل النبūات مūن جھūة أخūرى ، حیūث أن المحتūوى المرتفūع مūن الūـ
بینمūūا العالقūūة بūūین  .)٢٠١٠الدوسūūكي ، (علیūūھ  حصūūلوھūūذا مūūا   یūūرتبط بūūالمجموع الخضūūري الكبیūūر،

فūي نبūات قūرع ) ٢٠١٠الدوسūكي، (علیūھ حصūل  وھūذا عكūس مūا ھي عالقūة سūلبیة، TSSالحاصل والـ 
ربمūا بأنھūا   TSSویمكūن تفسūیر الزیūادة فūي الūـ. وربما یرجع السبà إلى اختالف النوع النباتي . ةالكوس

 أدتتعود إلى زیادة جاھزیة العناصر الغذائیة وزیادة امتصاصھا وبما یضمن التغذیة الجیدة للنبات التūي 
ن إ. ع الخضري األمر الذي أدى إلى زیادة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة فūي الثمūارإلى زیادة المجمو
ربمūūا تعūūود إلūūى حجūūم المجمūūوع الخضūūري الجیūūد ممūūا یūūؤدي إلūūى تجمūūع المūūواد TSSالزیūūادة فūūي الūūـ  

الūـ   الكاربوھیدراتیة في الثمار والناتجة من زیادة فعالیūة عملیūة التركیàū الضūوئي التūي تūؤدي إلūى زیūادة
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TSS )،دūūد،١٩٨٨محمūū٢٠٠٩ومحم(. عūūائج مūūذه النتūūق ھūūتتفJensen )٢٠٠٤( اتيūūوالبی)ي  )٢٠١٠ūūف
اختلفūūūت معūūūامالت التūūūداخل الثنūūūائي بūūūین الصūūūنف و عūūūدد الرشūūūات إال أن ھūūūذه  .دراسūūūتھ علūūūى البطاطūūūا

حلūي وقūد أعطūت معاملūة التūداخل بūین الصūنف الم العūروة الربیعیūةفūي  االختالفات لم تصل حّد المعنویة
العūروة بینما یالحظ وجود فروقات معنویة بین ھذه المعامالت في  %١١.٣٩ والرش لمرتین أعلى القیم

كمūا اختلفūت معنویūا معūامالت  ،%١١.٦٥أیضūاً أعلūى القūیم بلغūت  ھاوقد أعطūت المعاملūة نفسū الخریفیة
بūین عūدد الرشūات  التūداخل ، و یالحūظ بūأن معūامالتالعūروتینالتداخل بین الصنف والتركیز و فūي كūال 

  والتركیز قد اختلفت عن بعضھا معنویا وكانت أعلى القیم عند التداخل بین الرش لمرتین 
  
معūūدل  فūي)  Sea force 1(الūرش بالمسūūتخلص البحūري  عūدد وتراكیūزتūأثیر الصūنف و): ١(جūدول ال

  .* ٢٠٠٩/ ولموسمي النموفي نبات قرع الكوسة الكلیة المواد الصلبة الذائبة 
  )) ٢٠٠٩/ ربیع  ((   

  المتوسط العام للتأثیر  )لتر/مل(التراكیز   الرش  الصنف
  الرش  ٣  ٢  صفر

x الصنف  
  الرش  الصنف

     أ٩٣,١٠  أ٤٣,١١à  أ٨٦,١٠à  ٦٤,١٠à  مرة  )حمدأمال (محلي 
      أ٣٩,١١  أ٢٥,١٢  أ٢٦,١١à  أ٦٥,١٠à  مرتین

      أ١١,١١  أ٥٨,١١à  أ٩٥,١٠à  أ٨٠,١٠à  مرة  زكیني
      أ٣٠,١١  أ٣٢,١٢  أ٤٨,١١à  ٠٨,١٠à  مرتین

    أ١٦,١١    أ٨٤,١١  أ٠٨,١١à  ٥٦,١٠à  محلي  التركیز xالصنف
    أ٢٠,١١    أ٩٥,١١  أ٢١,١١à  ٤٤,١٠à  زكیني

 أ٠٢,١١      أ٥٠,١١à  ٩١,١٠à  ٦٤,١٠à  مرة  الرش xالتركیز 
  أ٣٨,١١      أ٢٨,١٢  أ٣٨,١١à  ٣٦,١٠à  مرتین

        أ٨٩,١١  ١٤,١١à  ٥٠,١٠à  متوسط التراكیز
  )٢٠٠٩خریف (

      ٠٧,١١à  أ٣٥,١١à  أ٣٢,١١à  ٥٥,١٠à  مرة  )حمدأمال (محلي 
      أ٦٥,١١  أ٩٠,١١  أ٨٢,١١  أ٢٢,١١à  مرتین

      ٧٦,١٠à  أ٠٢,١١à  ٧٥,١٠à  ٥٢,١٠à  مرة  زكیني
      ٩٠,١٠à  أ١٢,١١à  ٨١,١٠à  ٧٧,١٠à  مرتین

    أ٣٦,١١    أ٦٢,١١  أ٥٧,١١  ٨٨,١٠à  محلي  لتركیزا xالصنف
    ٨٣,١٠à    أ٠٧,١١à  ٧٨,١٠à  ٦٥,١٠à  زكیني

  ٩٢,١٠à      ١٨,١١  أ٠٣,١١à  ٥٣,١٠à  مرة  الرش xالتراكیز 
  أ٢٧,١١      أ٥١,١١  أ٣١,١١  أ٠٠,١١à  مرتین

        أ٣٥,١١  أ١٧,١١  ٧٦,١٠à  متوسط التراكیز
تختلūف عūن بعضūھا معنویūاَ  الولكل عامل او للتūداخل الثنūائي والثالثūي المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ  *

  .  % ٥دنكن متعدد الحدود  عند مستوى احتمال حسà اختبار 
  

  .على التوالي العروة الربیعیة والخریفیةفي % ١١.٥١و ١٢.٢٨ وبالتركیز العالي بلغت
، وكانūت أعلūى القūیم عنūد العūروتینمعامالت التداخل الثالثي فقد اختلفت معنویا عن بعضھا وفي كال  أما

، بūالعروة الربیعیūةوذلūك % ١٢.٣٢لتركیز العūالي بلغūت ن بūاالتداخل بین الصنف زكیني و الرش لمūرتی
ūūرتین بūūرش لمūūي والūūنف المحلūūین الصūūداخل بūūة التūūت معاملūūا أعطūūتبینمūūة بلغūūى قیمūūالي أعلūūالتركیز الع 

فūي بأن معامالت عūدد الرشūات لūم تūؤثر معنویūا ) ٢(جدول الیظھر من  .في العروة الخریفیة %١١.٩٠
الūرش بالمسūتخلص تراكیūز مūا أنخفضūت صūالبة الثمūرة ومūع زیūادة ، بینالعūروتینصالبة الثمرة و لكūال 

 ٦.٧٩٧بلغūūūūت العūūūūروتین م وفūūūūي كūūūūال البحūūūūري  وقūūūūد أعطūūūūت معاملūūūūة التركیūūūūز العūūūūالي أقūūūūل القūūūūی
  . ٢سم/كغم٧.٣٥٠و
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معūدل  فūي)  Sea force 1(الūرش بالمسūتخلص البحūري  عūدد وتراكیūزتūأثیر الصūنف و) : ٢(جūدول ال
  .* ٢٠٠٩/ ولموسمي النموفي نبات قرع الكوسة )  ٢سم/ كغم (صالبة الثمرة 

  ))   ٢٠٠٩ربیع ((    
  المتوسط العام للتأثیر  )لتر/مل(التراكیز   الرش  الصنف

 xالرش  ٣  ٢  صفر
  الصنف

  الرش  الصنف

مال (محلي 
  )أحمد

     أ٠٨٨,٨  د-أ٦٢٥,٧  ج -أ٠٦٣,٨  أ٥٧٥,٨  مرة
      أ٣٩٢,٧  د٤٧٥,٦  à ج٠٧٥,٧  أ٦٢٥,٨  مرتین

      أ٥٧٥,٧  د٤٥٠,٦  د-أ٧٧٥,٧  أ٥٠٠,٨à  مرة  زكیني
      أ٦٠٤,٧  ج د٦٣٨,٦  د-أ٦٢٥,٧  أ٥٥٠,٨  مرتین

 xالصنف
  التركیز

    أ٧٤٠,٧    à ج,٠٥٠  ٥٦٩,٧à  أ٦٠٠,٨  محلي
    أ٩٥٠,٧    ج٥٤٣,٦  أ٧٠٠,٧à  أ٥٢٥,٨  زكیني

 xالتركیز 
  الرش

  أ٨٣١,٧      ج د٠٣٨,٧  أ٩١٩,٧à  أ٥٣٨,٨  مرة
  أ٤٩٨,٧      ج٥٥٦,٦  ج د٣٥٠,٧  أ٥٨٨,٨  مرتین

        ج٧٩٧,٦  ٦٣٤,٧à  أ٥٦٣,٨  متوسط التراكیز
  )٢٠٠٩خریف (

مال (محلي 
  )أحمد

      أ٦٦٧,٧  أ٢١٣,٧  أ٧٣٨,٧  أ٠٥٠,٨  مرة
      أ٤٣٣,٧  أ٠٣٨,٧  أ٤١٠,٧  أ٨٥٠,٧  مرتین

      أ٩٥٨,٧  أ٧١٣,٧  أ٠٥٠,٨  أ١١٣,٨  مرة  زكیني
      أ٧٩٦,٧  أ٤٣٨,٧  أ٧٢٥,٧  أ٢٢٥,٨  مرتین

 xالصنف
  التركیز

    أ٥٥٠,٧    أ١٢٥,٧  أ٥٧٤,٧  أ٩٥٠,٧  محلي
    أ٨٧٧,٧    أ٥٧٥,٧  أ٨٨٨,٧  أ١٦٩,٨  زكیني

 xالتراكیز 
  الرش

  أ٨١٣,٧      أ٤٦٣,٧  أ٨٩٤,٧  أ٠٨١,٨  مرة
  أ٦١٤,٧      أ٢٣٨,٧  أ٥٦٨,٧  أ٠٣٨,٨  مرتین

        أ٣٥٠,٧  أ٧٣٠,٧  أ٠٦٠,٨  متوسط التراكیز
تختلūف عūن بعضūھا معنویūاَ  الائي والثالثūي ولكل عامل او للتūداخل الثنūالمتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ  *

  .  % 5حسà اختبار دنكن متعدد الحدود  عند مستوى احتمال 
  

مūن ) Firmness(تعūد الصūالبة. العūروتینولم تختلف األصناف عن بعضھا معنویا في ھذه الصفة وفūي 
وخاصūūة بعūūد صūūفة المظھūūر الخūūارجي  أھمیūūة، وھūūي الصūūفة األكثūūر الصūūفات النوعیūūة المھمūūة للثمūūار

أن نوعیūة قūوام الثمūرة تتūأثر بصūالبة .  ةلالستھالك الطازج وعندما یتطلàū األمūر شūحنھا لمسūافات بعیūد
بūأن األصūناف اختلفūت  الدراسūة وقūد بینūت . الثمرة ولحمھا وتركیبھا الداخلي التي تختلف بین األصūناف 

بūأن ) ١٩٩٨محمūد، (لقد وجد . حد المعنویةإلى لم تصل  االختالفاتفي درجة صالبة ثمارھا ولكن ھذه 
ھناك عالقūة بūین صūالبة الثمūرة و نسūبة المūواد الصūلبة الذائبūة الكلیūة فūي قūرع الكوسūة ، حیūث تūنخفض 

تتفūق ھūذه النتūائج  .) ٢ ،  ١ دولـجūال (تنا ــوھذا ما أكدتھ نتائج دراس  TSSصالبة الثمرة مع زیادة الـ  
ویتضūح مūن الجūدول بūūأن  ) .فūي البطاطūūا ٢٠١٠ ، تيوالبیūافūūي الخیūار  ٢٠٠٩محمūد ، (  رهـذكū مūع مūا

معنویا عن بعضھا في ھذه الصūفة ولكūال  تختلفمعامالت التداخل الثنائي بین الصنف و عدد الرشات لم 
فūي  ٢سūم/كغم٧.٣٩٢مرتین التداخل بین الصنف المحلي والرش لوكانت اقل القیم عند معاملة  ،العروتین

اختلفūت . فūي العūروة الخریفیūة ٢سم/كغم٧.٤٣٣لمعاملة اقل قیمة بلغت العروة الربیعیة كما أعطت نفس ا
معامالت التداخل بین الصنف والتركیز بصورة معنویة في العروة الربیعیة وكانت أقل قیمة عند معاملūة 

أمūا العūروة الخریفیūة فūیالحظ عūدم  ٢سūم/كغūم ٦.٥٤٣التداخل بین الصنف زكیني والتركیز العالي بلغūت 
ات معنویة بین المعامالت وقد اعطت معاملة التداخل بین الصنف المحلūي والتركیūز العūالي وجود اختالف

  . ٢سم/كغم ٧.١٢٥أقل القیم بلغت 
ویالحūūظ بūūأن ھنūūاك اختالفūūات معنویūūة بūūین معūūامالت التūūداخل بūūین الūūرش والتركیūūز فūūي العūūروة الربیعیūūة 

بینمūا لūم  ٢سūم/كغūم ٦.٥٥٦ركیز العالي بلغūت وكانت اقل القیم عند معاملة التداخل بین الرش لمرتین بالت
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أمūا . ٢سūم/كغūم٧.٢٣٨تختلف المعامالت معنویاً في العروة الخریفیة وقد أعطت نفس المعاملة اقūل قیمūة 
بالنسبة لمعامالت التداخل الثالثي فقد اختلفت معنویūاً فūي العūروة الربیعیūة وكانūت اقūل قیمūة عنūد معاملūة 

بینمūا یالحūظ  .٢سūم/كغūم٦.٤٥٠رش لمرة واحدة وبūالتركیز العūالي بلغūت التداخل بین الصنف زكیني وال
عūūدم وجūūود اختالفūūات معنویūūة فūūي العūūروة الخریفیūūة وقūūد أعطūūت معاملūūة التūūداخل بūūین الصūūنف المحلūūي 

  .٢سم/كغم ٧.٠٣٨والرش لمرتین وبالتركیز العالي أقل القیم 
بحري لم تختلف معنویا عن الūرش لمūرة بأن معاملة الرش لمرتین بالمستخلص ال) ٣(یتضح من الجدول 

 تراكیūزبینما یالحظ زیادة معنویة في تركیز النیتروجین باألوراق ومع زیūادة . العروتینواحدة وفي كال 
 و ٠.١٨٩خلص البحūūūري أعلūūūى القūūūیم بلغūūūت  العūūūالي مūūūن المسūūūتالتركیūūūز الūūūرش وقūūūد أعطūūūت معاملūūūة 

لقد اختلفت األصناف عن بعضھا لھذه الصūفة و .  على التوالي العروة الربیعیة والخریفیةفي % ٠.٢٩٠
العūūروة ، بینمūūا اختلفūūت معنویūūا فūūي  لعūūروة الربیعیūūةلكūūن ھūūذه االختالفūūات لūūم تصūūل حūūّد المعنویūūة فūūي ا

اختلفūūت معūūامالت التūūداخل % ٠.٢٦٦زكینūūي وأعطūūى أعلūūى القūūیم بلغūūت  إذ تفūūوق الصūūنف  ،الخریفیūūة
حūّد المعنویūة فūي  لكūن ھūذه االختالفūات لūم تصūل إلūىو الرشūات عūن بعضūھاالثنائي بین الصūنف و عūدد 

إن اخūتالف النتūائج بūین العūروتین قūد یرجūع  .العروة الخریفیūةلكنھا اختلفت معنویاً في و العروة الربیعیة
الūūى عوامūūل كثیūūرة منھūūا العوامūūل البیئیūūة ، أي اخūūتالف العوامūūل الجویūūة بūūین العūūروة الربیعیūūة والعūūروة 

بūأن معūامالت التūداخل یالحظ . ارة والرطوبة النسبیة وكمیة االمطار وشدة الضوءالخریفیة كدرجة الحر
، كمūūا  العūūروتین الربیعیūūة والخریفیūūةالūūرش قūūد اختلفūūت معنویūūا عūūن بعضūūھا فūūي تراكیūūز بūūین الصūūنف و

و كانت . العروتینالرش وفي كال  تراكیزعامالت التداخل بین عدد الرشات واختلفت وبصورة معنویة م
علūūى % ٠.٩٩٨ و ٠.٢١١واحūūدة و بūūالتركیز العūūالي بلغūūت  قūūیم عنūūد التūūداخل بūūین الūūرش لمūūرةأعلūūى ال
بین معامالت التداخل الثالثي للعروتین الربیعیة والخریفیūة وقūد  یالحظ وجود اختالفات معنویة  .التوالي

یūث أعطūت تفوقت معنویاً معاملة التداخل بūین الصūنف المحلūي والūرش لمūرة واحūدة وبūالتركیز العūالي ح
لعروة الربیعیة اما في العūروة الخریفیūة فūیالحظ التفūوق نتروجین وذلك في ا% ٠.٢٤٧القیم بلغت أعلى 

المعنوي لمعاملة التداخل بین الصنف زكیني والرش لمرة واحūدة وبūالتركیز العūالي والتūي أعطūت اعلūى 
البحūūري أدى إلūūى  یالحūūظ بūūأن الūūرش لمūūرتین بالمسūūتخلص) ٤(فūūي الجūūدول. نیتūūروجین% ٠.٣١٣قیمūūة 

فūي % ٠.٢٩٦،  ٠.٥٤٠سفور باألوراق ولكن ھūذه الزیūادة لūم تكūن معنویūة حیūث بلغūت زیادة تركیز الف
سفور ومع في المحتوى من الفمعنویة الرش إلى زیادة تراكیز معامالت  أدتلقد  .على التوالي العروتین

وكانūت أعلūى  العūروة الخریفیūةة فūي بینمūا لūم تصūل حūد المعنویūالعروة الربیعیūة في الرش تراكیز زیادة 
 .علūى التūواليللعروتین و %  ٠.٣٢٨ و ٠.٦٢٨القیم عند التركیز العالي من المستخلص البحري بلغت 

اختلفūت معūامالت التūداخل الثنūائي بūین الصūنف وعūūدد  .ولūم تختلūف األصūناف عūن بعضūھا لھūذه الصūفة 
ویالحūūظ وجūūود فروقūūات . العūūروتین فūūي كūūال الرشūūات و لكūūن ھūūذه االختالفūūات لūūم تصūūل حūūّد المعنویūūة و
ولكنھūا لūم تختلūف معنویūاً فūي العūروة الربیعیūة معنویة بین معامالت التūداخل بūین الصūنف والتركیūز فūي 

كمūūا اختلفūūت معنویūūا معūūامالت التūūداخل بūūین عūūدد الرشūūات ومسūūتویات الūūرش و ذلūūك . العūūروة الخریفیūūة
ویالحūظ مūن الجūدول بūأن معūامالت . العūروة الخریفیūةاً فūي ، غیر أنھا لم تختلūف معنویūبالعروة الربیعیة

 .العūروتینحد المعنویة ولكūال إلى التداخل الثالثي قد اختلفت عن بعضھا و لكن ھذه االختالفات لم تصل 
لتūر حیūث /مūل٢وقد كانت أعلى القیم عند معاملūة التūداخل بūین الصūنف محلūي والūرش لمūرتین وبتركیūز 

امūا فūي العūروة الخریفیūة فقūد اعطūت . فسفور وذلك في العūروة الربیعیūة% ٠.٧٢٦أعطت ھذه المعاملة 
معاملūūة التūūداخل بūūین الصūūنف زكینūūي والūūرش لمūūرتین وبūūالتركیز العūūالي أعلūūى نسūūبة مūūن الفسūūفور بلغūūت 

ویمكūūن تفسūūیر ذلūūك بūūأن التجھیūūز بالفسūūفور یكūūون مūūن خūūالل مصūūدرین اولھمūūا عūūن طریūūق % . ٠.٣٧٢
الرش بالمستخلص البحري امūا اخūتالف النتūائج فقūد یعūزى الūى االخūتالف فūي  التربة والثاني عن طریق

  .الظروف البیئیة بین العروة الربیعیة والعروة الخریفیة
  
النسūبة المئویūة فūي )  Sea force 1(الرش بالمستخلص البحري  عدد وتراكیزو تأثیر الصنف) :  ٣(  جدول ل

  .* ٢٠٠٩/نمو ولموسمي الللنیتروجین في نبات قرع الكوسة 
  )) ٢٠٠٩ربیع ((    

  المتوسط العام للتأثیر  )لتر/مل(التراكیز   الرش  الصنف
 xالرش  ٣  ٢  صفر

  الصنف
  الرش  الصنف



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

 ISSN: 1815 – 316 X (print)  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
 

   

 ٨٠

     أ١٦٧,٠  أ٢٤٧,٠  ١٣٧,٠à  ١١٥,٠à  مرة  )حمدأمال (محلي 
      أ١٥٩,٠  أ١٧٣,٠à  ١٦٣,٠à  ١٣٢,٠à  مرتین

      أ١٥٢,٠  أ١٧٤,٠à  ١٤٦,٠à  ١٣٧,٠à  مرة  زكیني
      أ١٤٧,٠  ١٦٣,٠à  ١٤٢,٠à  ١٣٦,٠à  مرتین

    أ١٦١,٠    أ٢١٠,٠  ١٥٠,٠à  ١٢٤,٠à  محلي  التركیز xالصنف
    أ١٥٠,٠    à ج١٦٨,٠  ١٤٤,٠à  ١٣٦,٠à  زكیني

  أ١٥٩,٠      أ٢١١,٠  ١٤١,٠à  ١٢٦,٠à  مرة  الرش xالتركیز 
  أ١٥١,٠      أ١٦٨,٠à  ١٥٣,٠à  ١٣٤,٠à  مرتین

        أ١٨٩,٠  ١٤٧,٠à  ١٣٠,٠à  متوسط التراكیز
  )٢٠٠٩ف خری(

      أ٢٣٥,٠à  أ٢٨٣,٠à  ج -أ٢٣٦,٠  ج١٨٦,٠  مرة  )حمدأمال (محلي 
      ٢١٣,٠à  ج-أ٢٦٠,٠  à ج٢٠٣,٠  ج١٧٦,٠  مرتین

      أ٢٦٩,٠  أ٣١٣,٠  أ٣٠٧,٠  ١٨٦,٠à  مرة  زكیني
      أ٢٦٤,٠  أ٣٠٣,٠  ج-أ٢٦٠,٠  ج-أ٢٢٩,٠  مرتین

    ٢٢٤,٠à    أ٢٧١,٠à  à ج٢١٩,٠  ج١٨١,٠  محلي  التركیز xالصنف
    أ٢٦٦,٠    أ٣٠٨,٠  أ٢٨٤,٠  ج٢٠٧,٠  زكیني

  أ٢٥٢,٠      أ٢٩٨,٠  أ٢٧١,٠à  ج١٨٦,٠  مرة  الرش xالتراكیز 
  أ٢٣٩,٠      à ج٢٨٢,٠  à ج٢٣٢,٠  ج٢٠٢,٠  مرتین

        أ٢٩٠,٠  أ٢٥٢,٠  ١٩٤,٠à  متوسط التراكیز
ھا معنویūاَ تختلūف عūن بعضū الولكل عامل او للتūداخل الثنūائي والثالثūي المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ  *

  .  % 5دنكن متعدد الحدود  عند مستوى احتمال  حسà اختبار
  

لمحتوى غیر معنویة لإلى زیادة  أدىص البحري ـن بالمستخلـرش لمرتیـأن الـب) ٥(یتضح من الجدول 
ى التوالي ـعل العروة الربیعیة والخریفیةفي % ١.١٧١و ١.١٦٥اسیوم حیث أعطت أعلى القیم من البوت

تراكیز محتوى البوتاسیوم ومع زیادة غیر معنویة في الرش إلى زیادة تراكیز عامالت دت مألقد . 
ولم تختلف األصناف عن بعضھا . على التوالي العروتینفي % ١.٢٠٣ و ١.٢٢٩ت ـد بلغـرش وقـال

لم تختلف معامالت التداخل الثنائي بین الصنف وعدد الرشات ، وكذلك  .العروتینلھذه الصفة في كال 
یالحظ وجود فروقات معنویة في . العروتینالرش وفي كال  تراكیزالت التداخل بین الصنف ومعام

وكانت أعلى القیم عند الرش  العروة الربیعیةالرش في  وتراكیزمعامالت التداخل بین عدد الرشات 
 ماأ .العروة الخریفیة، ولكنھا لم تختلف معنویا في )% ١.٣٢٧(العالي بلغت  تركیزلمرتین وبال

حد المعنویة وفي  إلى معامالت التداخل الثالثي فقد اختلفت عن بعضھا و لكن ھذه االختالفات لم تصل
النیتروجین  : وقد تعزى الزیادة في المحتوى المعدني من العناصر. العروتین الربیعیة والخریفیة 

و الخضري و الجذري سفور و البوتاسیوم إلى أن الرش بالمستخلصات البحریة یؤدي إلى زیادة النموالف
  .)٢٠٠٩الجبوري ، ( ر الغذائیة من التربةـو بالتالي زیادة الطاقة االمتصاصیة للعناص

  
  
  
النسūبة  فūي)  Sea force 1(الūرش بالمسūتخلص البحūري  عūدد وتراكیūزوتūأثیر الصūنف ) : ٤(جūدول ال

  .* ٢٠٠٩/ولموسمي النمو في نبات قرع الكوسة  سفورالمئویة للف
  ))    ٢٠٠٩ربیع ((    

  المتوسط العام للتأثیر  )لتر/مل(التراكیز   الرش  الصنف
 xالرش  ٣  ٢  صفر

  الصنف
  الرش  الصنف

     أ٤٧٣,٠  أ٥٩١,٠  أ٤٩٥,٠  أ٣٣٣,٠  مرة  )حمدأمال (محلي 
      أ٥٨٤,٠  أ٧١٨,٠  أ٧٢٦,٠  أ٣٠٩,٠  مرتین
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      أ٥٤٩,٠  أ٥٩٤,٠  أ٥٤٧,٠  أ٥٠٦,٠  مرة  زكیني
      أ٤٩٦,٠  أ٦٠٩,٠  أ٥٧٠,٠  أ٣٠٩,٠  مرتین

    أ٥٢٨,٠    أ٦٥٤,٠  أ٦١٠,٠  ٣٢١,٠à  محلي  التركیز xالصنف
    أ٥٢٢,٠    أ٦١٠,٠  أ٥٥٨,٠à  أ٤٠٨,٠à  زكیني

  أ٥١١,٠      أ٥٩٢,٠  أ٥٢١,٠à  أ٤٢٠,٠à  مرة  الرش xالتركیز 
  أ٥٤٠,٠      أ٦٦٣,٠  أ٦٤٨,٠  ٣٠٩,٠à  مرتین

        أ٦٢٨,٠  أ٥٨٤,٠  ٣٦٤,٠à  متوسط التراكیز
  )٢٠٠٩خریف (

      أ٢٤٩,٠  أ٣٠٠,٠  أ٢٥٤,٠  أ١٩٢,٠  مرة  )حمدأمال (محلي 
      أ٢٧١,٠  أ٣١٨,٠  أ٢٥٣,٠  أ٢٤٢,٠  مرتین

      أ٣٠٧,٠  أ٣٢٣,٠  أ٣١٤,٠  أ٢٨٣,٠  مرة  زكیني
      أ٣٢٠,٠  أ٣٧٢,٠  أ٣٢٥,٠  أ٢٦٤,٠  مرتین

    أ٢٦٠,٠    أ٣٠٩,٠  أ٢٥٣,٠  أ٢١٧,٠  محلي  التركیز xالصنف
    أ٣١٣,٠    أ٣٤٧,٠  أ٣١٩,٠  أ٢٧٣,٠  زكیني

  أ٢٧٨,٠      أ٣١٢,٠  أ٢٨٤,٠  أ٢٣٧,٠  مرة  رشال xالتراكیز 
  أ٢٩٦,٠      أ٣٤٥,٠  أ٢٨٩,٠  أ٢٥٣,٠  مرتین

        أ٣٢٨,٠  أ٢٨٦,٠  أ٢٤٥,٠  متوسط التراكیز
تختلūف عūن بعضūھا معنویūاَ  الولكل عامل او للتūداخل الثنūائي والثالثūي وسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ المت *

  .  % 5مستوى احتمال  حسà اختبار دنكن متعدد الحدود  عند
  
ان زیūūادة تراكیūūز العناصūūر الغذائیūūة فūūي اوراق النبūūات قūūد تعūūزى الūūى امتصاصūūھا مباشūūرة مūūن محلūūول   

المستخلص البحري من قبل النبات ، او قد تعود الى دور المستخلص البحري في زیادة فعالیة  العملیūات 
لنمو الخضري وھūذا یعنūي زیūادة حاجūة النبūات الحیویة كعملیة التركیà الضوئي والتي تؤدي الى زیادة ا

وبūذلك یūزداد تركیزھūا  التربūةفیزداد امتصاصھا من قبūل  للعناصر الغذائیة باحالل حالة التوازن الغذائي
وقūūد یعūūزى ذلūūك الūūى دور النحūūاس الموجūūود فūūي مسūūتخلص االعشūūاà .  )١٩٩٨التمیمūūي ، (فūūي النبūūات 

یجة تحفیūز االمونیūا ممūا یūؤدي الūى زیūادة النūایتروجین، كمūا ان البحریة والذي یحفز ایونات االمونیوم نت
الزنūūك الموجūūود فūūي المستخلصūūات البحریūūة یسūūاھم فūūي بنūūاء البūūروتین وتنشūūیط انزیمūūات نقūūل الفوسūūفات 

وھūūūذا مūūūا یزیūūūد مūūūن تراكیūūūز النūūūایتروجین والفسūūūفور ) NADPHو  NAD(بūūūالمرافقین االنūūūزیمیین 
  ، ) ١٩٨٩الصحاف ، (

لسūūبà الūūى فعūūل االوكسūūینات والجبرلینūūات والسūūایتوكاینینات التūūي تحویھūūا مستخلصūūات وربمūūا یعūūود ا
االعشاà البحریة والتي تعمل على زیūادة المسūاحة الورقیūة وصūفات النمūو الخضūري األخūرى وھūذا مūا 
یؤدي الى دفع النبات المتصاص العناصر الغذائیūة الحūالل التūوازن الغūذائي وبūذلك یūزداد تركیزھūا وقūد 

تراكیūز العناصūر الغذائیūة نتیجūة الūرش بالمستخلصūات البحریūة وذلūك الحتوائھūا علūى فūي ى الزیادة تعز
وربمūا ازدادت . ، المغنیسیوم ومواد أخūرىایتروجین ، الفسفور ، البوتاسیومعدد من العناصر الغذائیة الن

ūد مūي تزیūة والتūات البحریūي المستخلصūغرى فūة صūر غذائیūود عناصūاص تراكیز الفسفور لوجūن امتص
  و   Nelson(  ره ـع ماذكūـمū جـائūــفق ھūذه النتتـت) .   ١٩٨١،  Amer(الفسفور وتراكمھ في األوراق 

Vanstaden ،  و  ١٩٨٤Crouch   رونūūūūūūūو ١٩٩٠ ،  و آخ Thran و  Kose  ،و ٢٠٠٤   
Butler   وHunter  ،  ٢٠٠٩و محمد ،     ٢٠٠٦ (.  

  
النسبة  في)  Sea force 1(الرش بالمستخلص البحري  یزعدد وتراكوتأثیر الصنف ) : ٥(جدول ال

  .* ٢٠٠٩/ولموسمي النمو المئویة للبوتاسیوم في نبات قرع الكوسة 
  ))   ٢٠٠٩ربیع ((    

  المتوسط العام للتأثیر  )لتر/مل(التراكیز   الرش  الصنف
 xالرش  ٣  ٢  صفر

  الصنف
  الرش  الصنف
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مال (محلي 
  )حمدأ

     أ٠٧٩,١  أ٠٩٣,١  أ٠٧٦,١  أ٠٦٩,١  مرة
      أ١٩٢,١  أ٣٧٥,١  أ١٩٠,١  أ٠١١,١  مرتین

      أ١٢١,١  أ١٨٩,١  أ١٦٢,١  أ٠٣١,١  مرة  زكیني
      أ١٣٩,١  أ٢٧٩,١  أ٢٥١,١  أ٨٨٧,٠  مرتین

 xالصنف
  التركیز

    أ١٣٦,١    أ٢٣٤,١  أ١٣٣,١  أ٠٤٠,١  محلي
    أ١٣٠,١    أ٢٢٤,١  أ٢٠٧,١  أ٩٥٩,٠  زكیني

  أ١٤٠,١      أ١٣١,١à  أ١١٩,١à  أ٠٥٠,١à  مرة  الرش xالتركیز 
  أ١٦٥,١      أ٣٢٧,١  أ٢٢٠,١à  ٩٤٩,٠à  مرتین

        أ٢٢٩,١  أ١٧٠,١  أ٠٠٠,١  متوسط التراكیز
  )٢٠٠٩خریف (

مال (محلي 
  )حمدأ

      أ٠٩٩,١  أ١٢١,١  أ١٠٧,١  أ٠٦٩,١  مرة
      أ١٤٤,١  أ٢٥٥,١  أ١٤١,١  أ٠٣٥,١  مرتین

      أ١٧٧,١  أ١٩٣,١  أ١٨٦,١  أ١٤٨,١  مرة  زكیني
      أ١٩٩,١  أ٢٤٤,١  أ٢٠٠,١  أ١٥٢,١  مرتین

 xالصنف
  التركیز

    أ١٢١,١    أ١٨٨,١  أ١٢٤,١  أ٠٥٢,١  محلي
    أ١٨٧,١    أ٢١٩,١  أ١٩٣,١  أ١٥٠,١  زكیني

 xالتراكیز 
  الرش

  أ١٣٧,١      أ١٥٧,١  أ١٤٦,١  أ١٠٩,١  مرة
  أ١٧١,١      أ٢٥٠,١  أ١٧١,١  أ٠٩٣,١  مرتین

        أ٢٠٣,١  أ١٥٨,١  أ١٠١,١  متوسط التراكیز
تختلūف عūن بعضūھا معنویūاَ  الولكل عامل او للتūداخل الثنūائي والثالثūي شترك بالحرف األبجدي نفسھ المتوسطات التي ت *

  .  % 5دنكن متعدد الحدود  عند مستوى احتمال  حسà اختبار
   Sea force 1وكخالصة لما تقدم یتبین من ھذه الدراسة بأن الūرش بالمسūتخلص البحūري 

. العناصر الغذائیة في أوراق نبات قرع الكوسةتوى المعدني من النوعیة والمح الصفات ن مؤثراً علىاك
 Sea force1توصūي ھūذه الدراسūة باسūتخدام المسūتخلص البحūري . اختلفūت النتūائج بūین الموسūمینوقūد 

كما توصūي باسūتخدام . وسةماء في نبات قرع الك لتر/مل٣رشاً على المجموع الخضري لمرتین بتركیز 
  . البحري في ھذا المحصول المھم تراكیز أعلى من المستخلص 

  
  
  
  
  
  

EFFECT OF CULTIVAR, NUMBER OF APPLICATION AND LEVELS 
OF SEAWEED (SEAFORCE1) ON THE QUALITY 

CHARACTERICTICS AND MINERAL CONTENT OF SQUASH 
PLANT Cucurbita pepo L. 

Abdulraheem. S. Mohammed 
Hort.Dept. and Land Scape Design/ 

college Of Agric. And Forestry/ Mosul 
University 

J. I. Estefo 
Technical Insitute /Nenavah 

/Mosul 

 
ABSTRACT  

This study was conducted in the vegetable farm research , college of 
agriculture , duhok university. Three levels of seaweed extracts " Seaforce 1 " 
(i.e.zero,2,3 ml /  liter ) as a folair  application  in two squash plant  cultivars " 
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Mullah ahmed  and Zucchini "  at  spring and autumn growing seasons /2009. 
Plants were sprayed once at the begining of flowering and twice   (first at the 
beginning of flowering and the second after 15 days from  the first spraying). 
Results indicated that spraying with seaforce1 twice increased total Soluble 
solids, which reached 11.34, 11.27%, While fruit firmness decreased in the first 
and second season respectively. Results also indicated that  nutrient 
concentrations, N , P, K, increased in the first and second season. We 
concluded that spraying with Sea force1 twice at 3 ml/ l gave the best results .  

  
  المصادر

وبعūūūūض ) GA3(ض الجبرلیūūūūك التūūūūأثیر الفسūūūūلجي لحūūūūام) . ٢٠١٠(البیūūūūاتي ، حسūūūūین جūūūūواد محūūūūرم 
مستخلصūūات النباتūūات البحریūūة فūūي النمūūو الخضūūري والحاصūūل والصūūفات الخزنیūūة االسūūتھالكیة 

كلیūūة الزراعūūة /اطروحūūة دكتūūوراه .  (.Solanum tuberosum L)لصūūنفین مūūن البطاطūūا 
    . العراق / جامعة الموصل / والغابات 

 حūامض الھیومیūك واألعشūاà البحریūة فūي نمūو  تūأثیر. ) ٢٠٠٩(موسūىالجبوري ، محمūد عبūدهللا احمūد 
جامعūة  /ةكلیūة الزراعū /سūالة ماجسūتیرر. ) .Cucumis sativus L( وإزھار وحاصل الخیار

  .جمھوریة العراق /رة التعلیم العالي والبحث العلميوزا/تكریت
تūūاثیر الصūūنف وعūūدد ومسūūتویات الūūرش بالمسūūتخلص ) . ٢٠١٠(الدوسūūكي ، جلیūūل اسūūكندر اصūūطیفو 

رسūالة .  ).Cucurbita pepo L(في نمو وحاصل نبūات قūرع الكوسūة  Seaforce1لبحري ا
وزارة التعلūیم العūالي والبحūث العلمūي / جامعūة الموصūل / كلیūة الزراعūة والغابūات / ماجسūتیر 

  . العراق/
ي العوامل المؤثرة فūي التثبیūت البūایولوجي للنتūروجین الجūوي فū) . ١٩٩٨(التمیمي ، جمیل یاسین علي 

وزارة التعلūیم العūالي / جامعūة بغūداد/كلیūة الزراعūة/اطروحūة دكتūوراه. الخضر البقولیūة نباتات 
  . العراق/ والبحث العلمي 

 . تصمیم وتحلیل التجارà الزراعیūة) .  ٢٠٠٠( الراوي ، خاشع محمود  وعبد العزیز محمد خلف هللا 
  . العراق / مؤسسة دار الكتà للطباعة والنشر 

وزارة التعلūیم / جامعūة بغūداد /دار الحكمūة. تغذیūة النبūات التطبیقūي.  )١٩٨٩(اضل حسūین الصحاف ، ف
  .  العراق / العالي والبحث العلمي 
وزارة التعلūیم / مطūابع التعلūیم العūالي . الزراعūة المحمیūة ) . ١٩٩٠( المحمدي ، فاضل مصلح حمادي 

  .جمھوریة العراق / العالي والبحث العلمي 
دار ابūūن االثیūūر للطباعūūة  .نباتūūات طبیūūة ذكرتھūūا الكتàūū السūūماویة) . ٢٠٠٧(فūūر أحمūūد ، الموصūūلي، مظ
  .العراق/وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /جامعة الموصل/والنشر

تاثیر البورون على النمو ، الكلوروفیل ، البروتین ومحتوى ) . ١٩٩٨(محمد ، عبد الرحیم سلطان 
) : ٢(٣٠مجلة زراعة الرافدین . امي في نوعین من الترà العنصر لنبات قرع الكوسة الن

٣٥-٣٠  .  
ūūūūد ، عبدالرحیūūūūـمحمūūūū٢٠٠٩( لطان ـم س   . (ūūūūـتأثیūūūūرش بمستخـر التسūūūūي والūūūūـمید النیتروجینūūūūات ـلص

)  ٢( ١للعلūوم الزراعیūة  مجلة دیūالى. اà البحریة في النمو والحاصل في نبات الخیار ــاألعش
  . ١٤٥ ـ ١٣٤: 

 الخضūراء ل البزالیūاـو وحاصūـات الزراعة في نمūـافـتأثیر مواعید ومس) .  ١٩٨٨( جاسم محمد ، نبیل 
 ) Pisum  sativum   . (ūالة ماجسūة / ر یترسūة الزراعūداد / كلیūة بغūیم / جامعūوزارة التعل

  .العراق/العالي والبحث العلمي
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