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النمو الزھري والثمري لصنفین في  Sea Force1تأثیر عدد ومستویات الرش بالمستخلص البحري 
  * .Cucurbita pepo L ةقرع الكوسمن 

  جلیل اسكندر اصطیفو  عبد الرحیم سلطان محمد   
  وھندسة الحدائق قسم البستنة

  كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 
  المعھد التقني 

  نینوى 
  
  صةالخال

.  جامعة دھ“وك/ كلیة الزراعة / قسم البستنة / أجریت ھذه الدراسة في حقل بحوث الخضر 
لت“ر م“اء /م“ل ٣ ، ٢ ،ص“فر  ھ“ي  Sea Force 1ري  ـح“ـویات من المس“تخلص البـالث مستـتخدم ثــسا

و الص“نف " مال أحمد "  قرع الكوسة ھما الصنف المحلي  من على المجموع الخضري في صنفین اً رش
واح“دة رشت النباتات بالمستخلص البح“ري لم“رة .  ٢٠٠٩/ والخریفي   الربیعيموسم في ال" الزكیني " 

أوض““حت  . ) م““ن الرش““ة األول““ى اً یوم““ ١٥عن““د ب““دء التزھی““ر والثانی““ة بع““د (  ولم““رتین عن““د ب““دء التزھی““ر
غ  ـمعنوی““ا وبل““ ار المؤنث““ةـدد األزھ““ـع““ادة ـى زی““ـلم““رتین أدى ال““ Sea Force1ال““رش بال““ـ  النت““ائج ب““أن 

على عدد األزھ“ار الم“ذكرة وف“ي ك“ال  في حین لم یظھر تأثیر معنوي ،نبات  / زھرة ١٣.٣٣و  ١٣.٣٦
 . نتائج اللتر ماء أعطت أفضل /مل ٣ان الرش بالمستخلص البحري لمرتین وبتركیز  .موسمي النمو 

  
  المقدمة

س““مھ العلم““ي ا)   Summer squash(أو الق““رع الص““یفي )  Squash( ق““رع الكوس““ة 
Cucurbita pepo  L .  ح“د محاص“یل الخض“ر التابع“ة للعائل“ة القرعی“ة أCucurbitaceae  ویع“د ،

)  ٢٠٠٢،  Dilson (م  ـع أنحاء العال“ـى جمیـر إلـا انتشـھ ومنھـوسط وشمال أمریكا الموطن األصلي ل
ف“ي ف“ي أنح“اء الع“راق  انتش“رت زراعت“ھ ف“ي الع“راق ألھمیت“ھ اإلقتص“ادیة وقیمت“ھ الغذائی“ة حی“ث ی“زرع. 

قی“““ة فض“““ال ع“““ن ویع“““د م“““ن الخض“““ر المفض“““لة ف“““ي المائ“““دة العرا) .  ١٩٩٠المحم“““دي ، (الربی“““ع  فص“““ل
( والی““وم أص““بح اس““تخدام مستخلص““ات األعش““اب البحری““ة .  ) ٢٠٠٧الموص““لي  ، (اس““تعماالتھ الطبی““ة 

Sea Weed extracts  (  كأس“مدة ورقی“ة)Blunden  ،ات الحدیث“ة الت“ي التقنی“م“ن الت“ي تع“د ) ١٩٩١
لمنظم““ات النم““و  اس““تخدمت المستخلص““ات النباتی““ة ب““دیالً . انتش““ر اس““تخدامھا كم““واد مش““جعة لنم““و النب““ات

ومنھا مستخلصات الطحالب البحری“ة الغنی“ة بالعناص“ر ) ١٩٧٥(، وأخرون Abou Husseinالصناعیة 
، الجبرلین““““ات وت ، الغذائی““““ة الص““““غرى و الكب““““رى و الھرمون““““ات النباتی““““ة المھم““““ة مث““““ل األوكس““““ینا

نھ““ا ت““ؤدي إل““ى ت““وازن أوالس““ایتوكانینات الت““ي تعم““ل عل““ى تحفی““ز انقس““ام الخالی““ا وتوس““عھا فض““ال ع““ن 
ت“الي ت“ؤدي إل“ى العملیات الفسیولوجیة و الحیویة كما تؤدي إلى زیادة فعالیة عملیة التركیب الضوئي وبال

حری“ة ی“ؤدي إل“ى زی“ادة ع“دد األزھ“ار ف“ي لقد ذكر بأن رش مستخلصات النبات“ات الب .تحسین نمو النبات 
 Sea force1ب““أن ال““رش بالمس““تخلص البح““ري ) ٢٠٠٩(وف““ي نب““ات الخی““ار ذك““ر  الجب““وري . النب““ات

ف“ي دراس“ة عل“ى نب“ات  .الذكریةثویة واألزھار األن عدد لتر كان لھ تأثیر معنوي على/مل ٢.٥وبتركیز  
و  Kelp 40(رش بالمستخلص““ات البحری““ة وج““د ب““أن  ال““)  ٢٠١٠(محم““د و آخ““رون   اھ““االطماط““ة أجر

Kelp   وSea force 1 ( لتر ق“د أدت إل“ى زی“ادة ع“دد الن“ورات الزھری“ة ف“ي النب“ات / مل  ٢وبتركیز. 
وألھمی““ة ھ““ذا المحص““ول فض““الً ع““ن أھمی““ة تقنی““ة المستخلص““ات البحری““ة ودورھ““ا التغ““ذوي ف““ي النب““ات ، 

اس““تخدام األس““مدة الكیمیاوی““ة نظ““راً لم““ا تس““ببھ م““ن خصوص““اً وإن التوج““ھ ف““ي الع““الم األن ھ““و نح““و تقلی““ل 
الت“ي  الطبیعی“ة م“ن المركب“ات الطبیعی“ةمضار صحیة واقتصادیة وبیئیة وذلك من خ“الل اس“تخدام الب“دائل 

تتمی“ز بع““دم س““میتھا وغی““ر ملوث““ة للبیئ““ة ورخیص““ة التك““الیف ول““یس لھ““ا مض““ار ص““حیة وھ““ذا م““ا یع““د م““ن 
اب ـلمحدودیة عدد البحوث في مجال اس“تخدام مستخلص“ات األعش“ وبالنظر .األھمیة في الوقت الحاضر 

ا القی““ام بھ““ذه ـد ارتأین““ـفق““ولغ““رض تحس““ین ص““فاتھ الزھری““ة والثمری““ة ریة عل““ى ھ““ذا المحص““ول ـالبح““
  . ةـالدراس

  

                                           
  . مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني البحث 

 .     ٢٠١١/  ٥/  ٩وقبوله   ٩/٢/٢٠١١تاریخ تسلم البحث 
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  ھقائو طر البحثمواد 
جامع““ة دھ““وك  ف““ي -كلی““ة الزراع““ة -قس““م البس““تنة لف““ي حق““ل الخض““ر التابع““ة  الدراس““ةنف““ذت 

حی““ث  زرع““ت . )٢٠٠٩) / (الموس““م الث““اني(ی““ة و الزراع““ة الخریف) الموس““م األول(ة الربیعی““ة الزراع““
زرع“ت الب“ذور ،  یصأص“/ س“م بع“د ملئھ“ا ب“الیتموس وبمع“دل ب“ذرة واح“دة  ٨البذور في أصص قطرھ“ا 

 ɑوعند وصول  الش“تالت . الموسم الخریفيفي  ١٥/٨/٢٠٠٩و  الموسم الربیعيفي  ٣٠/٣/٢٠٠٩بتاری
/ ٢٦و  الموس“م الربیع“يف“ي  ٢٠٠٩/ ٤/ ١٢بت“اریɑ نقلت إلى الحق“ل حیث لورقة الحقیقیة الثانیة مرحلة ا

س“م )  ٤٠(عل“ى مس“افة م ) ٤(ط“ول  المس“طبة، زرع“ت الش“تالت عل“ى في الموسم الخریف“ي   ٨/٢٠٠٩
لكامل“ة التجربة و للموس“مین األول و الث“اني باس“تخدام تص“میم القطاع“ات العش“وائیة ا تنفذ .بین النباتات 

Randomized Complete Block Design  )R C B D    (تجرب““ة عاملی““ة بثالث““ة عوام““ل ،
البیان“““ات إحص“““ائیاً  تحلل“““.  ٢م)  ٥( ، ومس“““احة المس““طبة  نت الوح“““دة التجریبی“““ة عل““ى مس“““طبتینتض““م

 هللا ، ال“راوي وخل“ف%  5ارنة المتوسطات عند مس“توى احتم“الواستخدم اختبار دنكن متعدد الحدود لمق
الصنف ، موعد الرش والتركیز حیث اس“تخدم الص“نف : تضمنت التجربة ثالثة عوامل ھي  .)٢٠٠٠(، 
أج““ري ال““رش لم““رة واح““دة عن““د بدای““ة تف““تح االزھ““ار وبت““اریɑ . )زكین““ي(والص““نف ) م““ال أحم““د(لمحل““ي ا

: ف““ي الموس““م الخریف““ي كم““ا أج““ري ال““رش لم““رتین  ٢٥/٩/٢٠٠٩ف““ي الموس““م الربیع““ي و  ١٨/٥/٢٠٠٩
ی“وم م“ن الرش““ة االول“ى واس“تخدمت ثالث“ة تراكی“ز م““ن  ١٥ول“ى عن“د بدای“ة تف“تح االزھ““ار والثانی“ة بع“د اال

 Tween 20أض““یفت م““ادة . لت““ر م““اء/م““ل ٣،  ٢ص““فر ، : ھ““ي  (Sea Force1)المس““تخلص البح““ري 
ل“ب بحری“ة ھ“و خالص“ة طحابح“ري ، المس“تخلص ال .رش“ت النبات“ات وحت“ى البل“ل الكام“ل. كمادة ناش“رة 

النم“و  أماكنوھو یزید امتصاص العناصر الغذائیة من التربة وتوزعھا في . ة مع عناصر غذائیةممزوج
الحش““ریة واألس““مدة الورقی““ة ألنس““جة و وی““رش عل““ى األوراق فیحس““ن فعالی““ة واخت““راق المبی““دات الفطری““ة

المعلوم“ات . اجن نوعیة الثم“ار ، وزی“ادة اإلنت“النبات مؤدیاً إلى تبكیر النضج وزیادة عدد األزھار وتحسی
  : Sea Force 1المدونة أدناه مثبتة على عبوة الـ 

 -  GOEMAR فرنس““ا –مختب““رات غوم““ار : وھ““و م““ن  إنت““اج %  ٢.٠٣)   B( ب““ورون  *  
FRANCE    

)    So3(  ثال“ث أوكس“ید الكبری“ت  و%  ٣.٩١)   S(   كبری“ت  و%  ٤.٨١)    Mgo(  مغنیزی“وم*  
  % ٠.٠٢٣)  Mo (    مولبدنم   و%   ٩.٧٨

الت““ي  نبات““اتأربع““ة م““ن واالنثوی““ة س““ب ع““دد األزھ““ار الذكری““ة حُ حی““ث  األزھ““ارت““م تس““جیل ع““دد 
باس“تخدام ش“ریط  ثم“ار لك“ل وح“دة تجریبی“ة أرب“عط“ول  ق“یسَ ) .عش“وائیاً ف“ي ك“ل وح“دة تجریبی“ة تاختیر
منطق“ة الوس“ط  م“ن  Vernierباستخدام القدم“ة  الثمرة قطر تم قیاس . الثمرةطول تم قیاس حیث  القیاس
ھ“ا بالم“اء ئسطوانة مدرجة معلومة الحجم بعد ملأحجم الثمرة بواسطة الماء المزاح من  أخذ قیاس. للثمرة

  . ووضع الثمرة داخلھا
  

  النتائج والمناقشة
بأن معامالت الرش بالمستخلص البح“ري أدت إل“ى زی“ادة معنوی“ة  )١(جدول الیظھر من 

 و ١٣.٣٦معنویا معاملة الرش لمرتین وأعطت أعلى القیم بلغت   في عدد األزھار المؤنثة ، وقد تفوقت
لق“د ازداد و بص“ورة معنوی“ة ع“دد  .نبات وفي الموس“مین األول و الث“اني عل“ى الت“والي / زھرة   ١٣.٣٣

األزھار المؤنثة ومع زیادة مستویات الرش وق“د أعط“ت معامل“ة التركی“ز الع“الي أعل“ى الق“یم لھ“ذه الص“فة 
نبات في الموس“مین األول و الث“اني عل“ى الت“والي ، اختلف“ت األص“ناف / زھرة  ١٣.٧٥ و  ١٣.٩٨بلغت 

عن بعضھا معنویا لھذه الصفة وقد تفوق معنویا الصنف زكیني على الصنف المحلي حیث أعط“ى أعل“ى 
ویمك“ن تفس“یر .نبات عل“ى الت“والي /زھرة ١٣.١٦ و ١٣.١٥ عدد من األزھار المؤنثة و للموسمین بلغت

تأثیرھ“ا عل“ى الت“وازن ب“ین األزھ“ار المؤنث“ة  ف“ية ف“ي األزھ“ار المؤنث“ة إل“ى دور األوكس“ینات ھذه الزی“اد
إحت“واء المس“تخلص البح“ري عل“ى  فض“الً ع“ن، )٢٠٠٩الجب“وري ، (والمذكرة لصالح األزھ“ار األنثوی“ة 

 ، Maurya( بع““ض العناص““ر الغذائی““ة ومنھ““ا الب““ورون ال““ذي ی““ؤدي إل““ى زی““ادة ع““دد األزھ““ار األنثوی““ة  
ربما تعود الزیادة في عدد األزھار المؤنث“ة  إل“ى أن ال“رش بالمستخلص“ات البحری“ة ی“ؤدي  أو) .  ١٩٨٧

حی“ث تحت“وي  ) ١٩٨٣،  Lovellو  Hue( إلى إجھاض األزھار الذكریة و تطورھا إلى أزھار أنثویة 
 .ار المؤنث“ةالمستخلصات البحریة على االوكسینات التي تعمل عل“ى تح“ویر نظ“ام التزھی“ر لص“الح االزھ“

ظھ““رت النت““ائج ب““أن ھن““اك أ .ف““ي نب““ات الخی““ار) ٢٠٠٩، الجب““وري(وج““ده  ھ““ذه النت““ائج م““ع م““ا وتتماش““ى
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الت ـام“ـصورة معنوی“ة معـت وب“ـلق“د اختلف“. امالت الت“داخل الثن“ائي وللموس“میناختالفات معنویة بین مع“
ل معاملة كانت عند الت“داخل ي عن بعضھا ولكال الموسمین ، ویتضح من الجدول بأن أفضـالتداخل الثالث

 و  ١٥.٨٢بین الصنف زكیني وال“رش لم“رتین وب“التركیز الع“الي حی“ث أعط“ت أعل“ى الق“یم لھ“ذه الص“فة 
بأن““ھ الیوج““د اختالف““ات ) ٢(یالح““ظ م““ن ج““دول   .نب““ات ف““ي الموس““مین وعل““ى الت““والي/ زھ““رة  ١٧.٠٠

م“ا یتض“ح م“ن الج“دول ب“أن ھن“اك ك. معنویة بین معامالت عدد الرشات في صفة عدد األزھ“ار الم“ذكرة 
وق““د أعط““ت معامل““ة  ف““ي الموس““م الث““اني ف““ي ع““دد األزھ““ار الم““ذكرة م““ع زی““ادة مس““تویات ال““رش انخفاض““اً 

. نب“ات / زھ“رة  ٥٣.٧١ و ٦٠.٣٥قل عدد من األزھار المذكرة ولكال الموسمین بلغت  أ التركیز العالي
نب“ات  بالموس“م / زھ“رة  ٥٥.٢٢ كل معنويوبش األزھار المذكرةلقد أعطى الصنف زكیني أقل عدد من 

ان اخ“تالف النت“ائج ب“ین الموس“مین ق“د یرج“ع ال“ى العوام“ل  .األول بینما حصل العكس في الموسم الثاني 
الوراثیة والعوامل البیئیة أي بمعنى اختالف العوامل الجویة كدرجة الح“رارة والض“وء حی“ث ان درج“ات 

الى تشجیع تك“وین االزھ“ار المؤنث“ة بینم“ا ی“زداد ع“دد االزھ“ار الحرارة المنخفضة والنھار القصیر تؤدي 
   .المذكرة بارتفاع درجات الحرارة والنھار الطویل

  
ع“دد  مع“دلف“ي )  Sea force 1(ال“رش بالمس“تخلص البح“ري ع“دد ومس“تویات ت“أثیر ) :  ١(  ج“دول ال

  . * ٢٠٠٩لعام  يخریفلوا يربیعخالل الموسمین القرع الكوسة  لصنفین مننبات / األزھار المؤنثة 
  ) الموسم االول(

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

x الصنف  
  الرش  الصنف

  محلي 
  )مال أحمد(

     ج١١.٣٧  د- ب١٢.٦٥  ھـ- ج١١.٣٥  ھـ١٠.١٠  مرة
      ب١٢.٧٤  أب ١٣.٧٥  ج ب ١٣.٥٠  دھـ١٠.٩٨  مرتین

      ج ب١٢.٣٠  بأ ١٣.٧٣  ھـ- ب١٢.٣٠  ھـد١٠.٨٨  مرة  زكیني
      أ  ١٣.٩٩  أ  ١٥.٨٢  أب١٤.١٥  ھـ- ب١٢.٠٠  مرتین

    ب١٢.٠٥    ب١٣.٢٠  ج ب ١٢.٤٣  د  ١٠.٥٤  محلي  التركیز xالصنف
    أ١٣.١٥    أ ١٤.٧٧  ب ١٣.٢٣  ج د١١.٤٤  زكیني

  ب١١.٨٣      ج ب١٣.١٩  د ج١١.٨٣  د ١٠.٤٩  مرة  الرش xالتركیز 

  أ١٣.٣٦      أ  ١٤.٧٨  أب١٣.٨٣  د  ١١.٤٩  مرتین

        أ  ١٣.٩٨  ب ١٢.٨٩  ج١٠.٩٩  متوسط التراكیز
  )الموسم الثاني(

  محلي 
  )مال أحمد(

     ب ١٠.٥٠ و- ج١١.٥٠ ز-د١٠.٥٠ زو   ٩.٥٠  مرة

     ب ١١.٨٣ ج ب١٤.٠٠ ج د١٣.٠٠ ز ٨.٥٠  مرتین
     ب ١١.٥٠ ھـ- ج١٢.٥٠ و - ج١٢.٠٠ ز- ھـ١٠.٠٠  مرة  زكیني

     أ  ١٤.٨٣ أ ١٧.٠٠ أب١٦.٥٠ ز -د ١١.٠٠  مرتین
   ب١١.١   ب ج ١٢.٧٥ ج د١١.٧٥ ھـ  ١٩.٠٠  محلي  التركیز xالصنف

   أ ١٣.١٦   أ ١٤.٧٥ أب ١٤.٢٥ د ھـ ١٠.٥٠  زكیني
 ب١١.٠    ب١٢.٠٠ ج ب١١.٢٥ ج ٩.٧٥  مرة  الرش xالتراكیز 

 أ١٣.٣٣    أ  ١٥.٥٠ أ  ١٤.٧٥ ج ٩.٧٥  مرتین
       أ ١٣.٧٥ أ  ١٣.٠٠ ب  ٩.٧٥  متوسط التراكیز

 
حس“ب اختب“ار دنك“ن ف“ي القط“اع الواح“د تختل“ف ع“ن بعض“ھا معنوی“اَ  المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفس“ھ ال *

  .% ٥عند مستوى احتمال متعدد الحدود 
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ع“دد  مع“دل ف“ي)  Sea force 1(ال“رش بالمس“تخلص البح“ري ع“دد ومس“تویات ت“أثیر ) :  ٢(  ج“دول ال
   .  * ٢٠٠٩لعام  يخریفوال يربیعخالل الموسمین الالكوسة  قرع لصنفین مننبات / األزھار المذكرة 

  )الموسم االول(
  المتوسط العام للتأثیر  )لتر/مل(التراكیز   الرش  الصنف

  الرش  ٣  ٢  صفر
x الصنف  

  الرش  الصنف

  محلي 
  )مال أحمد(

    بأ ٧١.٧٤ ج-أ ٥٩.٩٥ ج-أ  ٧٧.٢٥ ج-أ ٧٨.٠٣  مرة
     أ  ٨٦.٧١ ج-أ ٧٩.١٣ أ ب  ٨٩.٧٨ أ  ٩١.٢٣  مرتین

     ب ٥٤.٢٧ ج ٤٩.٦٠ ج-أ ٥٥.٨٥ ج-أ٥٧.٣٨  مرة  زكیني
     ب  ٥٦.١٨ ب ج ٥٢.٧٥ ج-أ ٥٧.٢٥ ج-أ٥٨.٥٥  مرتین

   أ ٧٩.٢٣   أ ب  ٦٩.٥٤ أ  ٨٣.٥١ أ  ٨٤.٦٣  محلي  التركیز xالصنف
   ب٥٥.٢٢   ب ٥١.١٨ ب  ٥٦.٥٥ ب  ٥٧.٩٦  زكیني

 أ ٦٣.٠١     أ  ٥٤.٧٨ أ  ٦٦.٥٥ أ  ٦٧.٧٠  مرة  الرش xالتركیز 
 أ ٧١.٤٥     أ  ٦٥.٩٤ أ  ٧٣.٥١ أ  ٧٤.٨٦  مرتین

       أ  ٦٠.٣٥ أ  ٧٠.٠٣ أ  ٧١.٢٩  متوسط التراكیز

  )الموسم الثاني(
  محلي 

  )مال أحمد(
  

     أ ب ٦٠.٤٨ ب  ٤٤.٠٠ أ  ٦٥.١٠ أ  ٧٢.٣٥  مرة

     ب  ٥٧.٧٣ أ ب ٥٢.٠٠ أ ب  ٥٨.٥٠ أ ب٦٢.٧٠  مرتین

     أ  ٦٩.١٥ أ  ٦٤.٣٥ أ  ٧٠.٥٠ أ  ٧٢.٦٠  مرة  زكیني
     أ ب ٦٤.٧٥ أ ب ٥٤.٥٠ أ  ٦٤.٧٥ أ  ٧٠.٠٠  مرتین

   أ٥٩.١١   ب  ٤٨.٠٠ أ  ٦١.٨٠ أ  ٦٧.٥٣  محلي  التركیز xالصنف

   أ ٦٦.٩٥   أ ب  ٥٩.٤٣ أ  ٧٠.١٣ أ  ٧١.٣٠  زكیني

 أ ٦٤.٨٢    ب ج ٥٤.١٨ أ ب  ٦٧.٨٠ أ  ٧٢.٤٨  مرة  الرش xالتراكیز 
 أ ٦١.٢٤    ج ٥٣.٢٥ ج -أ٤٦.١٢ ج-أ٦٦.٣٥  مرتین

       ب ٥٣.٧١ أ ٦٥.٦٩ أ  ٦٩.٤١  متوسط التراكیز
حس“ب اختب“ار دنك“ن ف“ي القط“اع الواح“د تختل“ف ع“ن بعض“ھا معنوی“اَ  المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفس“ھ ال *

  .% ٥عند مستوى احتمال متعدد الحدود 
  

  
ت“وازن ب“ین ع“دد األزھ“ار الم“ذكرة ت البحری“ة عل“ى الھذه النت“ائج إل“ى ت“أثیر المستخلص“ا أن تعزوویمكن 

الت“ي تعم“ل عل“ى  )٢٠١٠وآخ“رون،  Abdel-Mawgoud( عل“ى األوكس“ینات الحتوائھاالمؤنثة وذلك و
ف“ي ) ٢٠٠٩، الجب“وري(م“ع م“ا وج“ده تنسجم وھذه النتائج . تحویر نظام التزھیر لصالح االزھار المؤنثة

أم“ا مع“امالت الت“داخل  .خل الثنائي عن بعضھا و بص“ورة معنوی“ةلقد اختلفت معامالت التدا .نبات الخیار
ففي الموس“م األول یالح“ظ ب“أن أفض“ل معامل“ة ھ“ي عن“د الت“داخل . الثالثي فقد اختلفت عن بعضھا معنویا 

نب“ات أم“ا ف“ي /زھ“رة ٤٩.٦٠بین الص“نف زكین“ي و ال“رش لم“رة واح“دة وب“التركیز الع“الي حی“ث أعط“ت 
ملة التداخل بین الصنف المحلي و الرش لمرة واحدة وب“التركیز الع“الي أق“ل الموسم الثاني فقد أعطت معا

واحدة أو  ةبأن الرش لمر)  ٣( یظھر من الجدول  .نبات / زھرة  ٤٤.٠٠عدد من األزھار المذكرة بلغ 
، لق“د ازداد ط“ول الثم“رة م“ع زی“ادة لم یكن لھ تاثیر معنوي خالل الموسمین بالمستخلص البحري لمرتین 
 معامل“ة التركی“ز الع“الي حی“ث بلغ“ت عن“دوبشكل معن“وي ات الرش و كانت أعلى القیم لھذه الصفة مستوی

ویالحظ عدم وجود اختالف“ات معنوی“ة ب“ین . سم في الموسم األول والثاني على التوالي١٤.٦٧ و ١٧.١٤
ن الزیادة ف“ي إ وربما یعزى ذلك الى العوامل الوراثیة والبیئیة .لكال الموسمینھذه الصفة وفي األصناف 

فض“الً ع“ن احت“واء ) ٢٠١٠الدوس“كي ، (لنب“ات الخض“ري لنم“و الطول الثمرة یمكن أن تعزى إلى زی“ادة 
مھماً ف“ي عملی“ات حیوی“ة مختلف“ة منھ“ا  المستخلص البحري على عنصر البورون الذي یلعب دورا رئیساً 

ي الس“كریات او الكح“ول او وقد یعود ذلك الى اتحاد الب“ورات م“ع ج“ذر الھیدروكس“یل ف“أنتقال السكریات 
االحماض العضویة لیكون استرات ح“امض البوری“ك وان انتق“ال الس“كریات المتح“دة م“ع الب“ورون یك“ون 
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ونم““و األنبوب““ة )  ١٩٨٠آخ““رون ،  Bonilla( أس““ھل واس““رع م““ن انتق““ال الس““كریات المس““تقطبة لوح““دھا
  )  ١٩٨١،  Bakerو  Suticliffe( اللقاحیة

مع1دل ط1ول  ف1ي)  Sea force 1(الرش بالمستخلص البح1ري عدد ومستویات تأثیر ) :   ٣( جدول ال
  .*  ٢٠٠٩لعام  يخریفوال يربیعخالل الموسمین القرع الكوسة  لصنفین من) سم(الثمرة 

  )الموسم االول(
  المتوسط العام للتأثیر  )لتر/مل(التراكیز   الرش  الصنف

  الرش  ٣  ٢  صفر
x الصنف  

  الرش  الصنف

  محلي 
  )دمال أحم(

    أ  ١٦.١٨ أ  ١٦.٩٢ أ  ١٦.٣٣ أ  ١٥.٢٩  مرة
     أ  ١٦.٣٤ أ ١٦.٩٩ أ  ١٦.٤٨ أ  ١٥.٥٦  مرتین

     أ  ١٥.٩٤ أ  ١٦.٤٧ أ  ١٥.٨٣ أ  ١٥.٥١  مرة  زكیني
     أ  ١٦.٦٧ أ  ١٨.٢١ أ ١٦.٥١ أ  ١٥.٣١  مرتین

   xالصنف
  التركیز

   أ ١٦.٢٦   أ  ١٦.٩٥ أ  ١٦.٤٥ أ ١٥.٤٣  محلي
   أ ١٦.٣١   أ ١٧.٣٤ أ  ١٦.١٧ أ  ١٥.٤١  زكیني

 أ ١٦.٠٦    أ  ١٦.٧٠ أ  ١٦.٠٨ أ  ١٥.٤٠  مرة  الرش xالتركیز 
 أ ١٦.٥١    أ ١٧.٦٠ أ  ١٦.٥٠ أ  ١٥.٤٣  مرتین

       أ  ١٧.١٤ أ ب  ١٦.٢٩ ب  ١٥.٤٢  متوسط التراكیز
  )الموسم الثاني(

  محلي 
  )مال أحمد(

     أ ١٢.٨٦ أ  ١٤.١٠ أ  ١٢.٦٥ أ  ١١.٨٣  مرة

     أ  ١٣.٤٤ أ  ١٥.٢٠ أ  ١٣.٠٣ أ  ١٢.٠٨  مرتین
     أ  ١٤.٢٢ أ  ١٤.٤٢ أ  ١٤.٣٦ أ  ١٣.٨٧  مرة  زكیني

     أ  ١٣.١٤ أ  ١٤.٦٩ أ  ١٣.٠٤ أ  ١٠.٤٢  مرتین
   أ ١٣.١٥   أ  ١٤.٦٥ أ ب  ١٢.٨٤ ب  ١١.٩٦  محلي  التركیز xالصنف

   أ ١٣.٦٨   أ  ١٤.٦٥ أ ب  ١٣.٧٠ أ ب  ١٢.٦٤  زكیني
 أ ١٣.٤٥    أ ب  ١٤.٢٦ أ ب ١٣.٥٠ أ ب  ١٢.٨٥  مرة  الرش xیز التراك

 أ١٣.٢٩    أ  ١٥.٠٨ أ ب ١٣.٠٣ ب  ١١.٧٥  مرتین
       أ  ١٤.٦٧ أ ب  ١٣.٢٧ ب  ١٢.٣٠  متوسط التراكیز

حس“ب اختب“ار دنك“ن ف“ي القط“اع الواح“د تختل“ف ع“ن بعض“ھا معنوی“اَ  المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفس“ھ ال *
  . % ٥د الحدود  عند مستوى احتمال متعد

  
 ١٩٩٥،  آخ“رونو Eris (  إلی“ـھالنت“ائج م“ع م“ا توص“ل ھ“ذه تتماشى  . إلى زیادة طول الثمرة  أدىمما  

اختلف““ت مع““امالت الت““داخل الثن““ائي ع““ن ) .  ٢٠٠٩والجب““وري ،   ٢٠٠٩محم““د ، و  ١٩٩٦ومحم““د ، 
مالت الت“داخل الثالث“ي فل“م تختل“ف ع“ن بعض“ھا مع“ا أم“ا .بعضھا لھذه الصفة و لكن بصورة غیر معنویة 

بأنھ على ال“رغم م“ن زی“ادة قط“ر الثم“رة و لك“ن ھ“ذه ) ٤(جدول الیتضح من . معنویا وفي كال الموسمین 
لق“د  .الزیادة لم تصل إلى حّد المعنویة عند ال“رش لم“رتین و ف“ي الموس“مین األول و الث“اني عل“ى الت“والي 

، وبلغ أعلى قطر للثم“رة في الموسم االول مع زیادة مستویات الرش ازداد بصورة معنویة قطر الثمرة و
  . سم و للموسمین األول و الثاني على التوالي ٤.١٠١ و ٥.١٢١عند معاملة التركیز العالي 

ف المحل““ي عل““ى ـویا الصن““ـوق معن““ـد تف““ـویة ، وق““ـورة معن““ـا بص““ـن بعضھ““ـاف ع““ـت األصن““ـكم““ا اختلف““
ین س“م ف“ي الموس““م ٣.٩٠٩ و ٥.٠١١أعط“ى أعل“ى قط“ر للثم““رة بل“غ  الص“نف زكین“ي لھ“ذه الص“فة حی““ث

لنب“ات وذل“ك نتیج“ة الخض“ري لنم“و الن تفسیر ھذه النتائج بأنھا تعود إلى زیادة ـومن الممك .على التوالي 
 Eris( م“ا وج“ده النتائج م“عھذه  ة من الرش بالمستخلص البحري تتماشىـوالحاصلالتغذیة الجیدة للنبات 

-Abdelفي نبات الخی“ار  و  ٢٠٠٩و الجبوري ،  ٢٠٠٩محمد ، ل وـات الفلفـفي نب ١٩٩٥و آخرون، 
Mawgoud  ،٢٠١٠وآخرون.(  
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مع1دل قط1ر  ف1ي)  Sea force 1(ال1رش بالمس1تخلص البح1ري ع1دد ومس1تویات ت1أثیر ) : ٤(ج1دول ال
  .* ٢٠٠٩خالل الموسمین الربیعي والخریفي لعام قرع الكوسة لصنفین من ) سم( الثمرة

  ) الموسم االول(
  المتوسط العام للتأثیر  )لتر/مل(التراكیز   الرش  الصنف

  الرش  ٣  ٢  صفر
x الصنف  

  الرش  الصنف

  محلي 
  )مال أحمد(

    أ ب  ٤.٩٠٣ أ ب  ٥.٠٧٥ ج-أ٤.٩٧٤ ب ج ٤.٦٦٠  مرة

     أ  ٥.١١٨ أ  ٥.٥٣٥ أ ب  ٥.٢١١ ب ج ٤.٦٠٩  مرتین
     ب  ٤.٧١٤ بأ   ٤.٨٥٤ ب ج ٤.٦٧٧ ب ج ٤.٦١٧  مرة  زكیني

     ب  ٤.٦٨٧ أ ب  ٥.٠٢٤ ب ج ٤.٧٣٦ ج ٤.٣٠١  مرتین
 xالصنف
  التركیز

   أ ٥.٠١١   أ  ٥.٣٠٥ أ ب  ٥.٠٩٢ ب ج٤.٦٣٥  محلي
   ب٤.٧٠١   أ ب  ٤.٩٣٧ ب ج ٤.٧٠٦ ج ٤.٤٥٨  زكیني

 xالتركیز 
  الرش

 أ  ٤.٨٠٩    أ ب  ٤.٩٦٤ ج-أ٤.٨٢٥ ج ب٤.٦٠٣  مرة
 أ  ٤.٩٠٣    أ  ٥.٢٧٩ أ ب  ٤.٩٧٣ ج ٤.٤٥٥  مرتین

       أ  ٥.١٢١ أ  ٤.٨٩٩ ب  ٤.٥٤٧  متوسط التراكیز
  )الموسم الثاني(

  محلي 
  )مال أحمد(

     أ  ٣.٧١١ أ  ٣.٩٩٤ أ  ٣.٨٠٦ أ  ٣.٣٣٣  مرة

     أ  ٤.١٠٧ أ  ٤.٣٢٠ أ  ٤.٠٣٤ أ  ٣.٩٦٥  مرتین
     أ  ٣.٨٥٢ أ  ٤.٠١٠ أ  ٣.٨٢٤ أ  ٣.٧٢١  مرة  زكیني

     أ  ٣.٨٦٩ أ  ٤.٠٨٠ أ  ٣.٩٤٣ أ ٣.٥٨٣   مرتین
 xالصنف
  التركیز

   أ٣.٩٠٩   أ  ٤.١٥٧ أ  ٣.٩٢٠ أ  ٣.٦٤٩  محلي
   ب٣.٨٦٠   أ  ٤.٠٥٤ أ  ٣.٨٨٣ أ ٣.٦٥١  زكیني

 xالتراكیز 
  الرش

 أ  ٣.٧٨١    أ  ٤.٠٠٢ أ  ٣.٨١٥ أ  ٣.٥٢٧  مرة
 أ ٣.٩٩٨    أ  ٤.٢٠١ أ  ٣.٩٨٨ أ  ٣.٧٧٤  مرتین

       أ  ٤.١٠١ أ ب  ٣.٩٠١ ب  ٣.٦٥٠  متوسط التراكیز
حس“ب اختب“ار دنك“ن ف“ي القط“اع الواح“د تختل“ف ع“ن بعض“ھا معنوی“اَ  المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفس“ھ ال *

  . % ٥متعدد الحدود  عند مستوى احتمال 
  
ویظھ““ر م““ن الج““دول وج““ود فروق““ات معنوی““ة عن““د   اـن بعضھ““ـت مع““امالت الت““داخل الثن““ائي ع““ـاختلف““  

بین الصنف وعدد الرشات في الموسم االول ، بینما لم تالح“ظ ای“ة فروق“ات معنوی“ة لھ“ذه الص“فة التداخل 
وذل““ك ف““ي الموس““م الث““اني ، كم““ا اختلف““ت مع““امالت الت““داخل ب““ین الص““نف والتركی““ز ع““ن بعض““ھا بص““ورة 

وق“ات معنویة بالموسم االول في حین لم تختلف معنویاً في الموسم الثاني ، ویظھر من الج“دول وج“ود فر
معنویة بین معامالت الت“داخل ف“ي ع“دد م“رات ال“رش ومس“تویات ال“رش وذل“ك بالموس“م االول ، بینم“ا ل“م 

مع“امالت الت“داخل الثالث“ي ف“یالحظ بأن“ھ ھن“اك اختالف“ات  أم“ا .تختلف معنویاً عن بعض“ھا بالموس“م الث“اني
ن ـة بی““ـات معنوی““ـة فروق“ـی““ظ أـامالت لھ““ذه الص““فة ف“ي الموس““م األول ، بینم“ا ال تالح““ـن المع“ـة بی““ـمعنوی“
رش ـأن حجم الثمرة قد ازداد عن“د ال“ـب)  ٥ (دول ـجالیالحظ من . ي ـم الثانـي الموسـك فـالت وذلـالمعام

رة ـم الثم“ـغ حج“ـوسم األول وبل“ـة بالم“ـن معنوی“ـم تك“ـادة ل“ـري ولكن ھذه الزی“ـن بالمستخلص البحـرتیـلم
غ ـرة واح““دة و بل““ـم للثم““رة عن““د ال““رش لم““ـك““أن أكب““ر حج““ ي الموس““م الث““اني فق““دـف““ اـأم““. ٣س““م ٣٢٠.٨٤
ة التركی“ز ـرش وقد أعطت معاملـات الـویاً حجم الثمرة مع زیادة مستویـد ازداد معنـلق.   ٣سم ١٧٢.٣٤

ى ـي عل““ـن األول والثان““ـوسمی““ـللم ٣س““م١٨٣.٢١و  ٣٤١.٢٦ذه الص““فة بلغ““ت ـم لھ““ـی““ـالع““الي أعل““ى الق
زى ـا تع““ـوربم““. ن بعض““ھا معنوی““ا لھ““ذه الص““فة و لك““ال الموس““مین ـاف ع““ـصن““ف األـم تختل““ـول““. الت““والي 

 مـنسج“ائج تـ“ـذه النتـوھ“ )٤،  ٣دول ـج“ال( اـرة وقطرھ“ـول الثم“ـادة ط“ـى زی“ـار إل“ـي حجم الثم“ـادة فـالزی
ك ـف““ي نب““ات الشلی““ ٢٠٠٤،  Zurawiczو  Mancyو ١٩٩٥  رون،ـوآخ““   Eris( ده ـا وج““ـع م““ـم““

ن ـل الثن“ائي بی“ـب“أن مع“امالت التداخ“) ٥(ویظھ“ر م“ن الج“دول  ) .ف“ي نب“ات الخی“ار  ٢٠٠٩وري، ـوالجب
م ـم األول ، ول“ـوس“ـي المـك ف“ـویة وذل“ـورة معن“ـھا بص“ـن بعض“ـت ع“ـد اختلف“ـف وعدد  الرشات ق“ـالصن
كم“ا اختلف“ت مع“امالت الت“داخل ب“ین الص“نف والتركی“ز  .ویا في الموسم الث“اني ـا معنـن بعضھـف عـتختل
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ص““ورة معنوی““ة ف““ي الموس““م االول ، ام““ا ف““ي الموس““م الث““اني فل““م تص““ل ال““ى ح““د المعنوی““ة ویالح““ظ ب““أن ب
الت“داخل  أم“ا .معامالت التداخل بین عدد الرشات ومستویات ال“رش ق“د اختلف“ت معنوی“اً ولك“ال الموس“مین 

ع“دد الرش“ات الص“نف و  ف“ين معامالت الت“داخل ـویة بیـالثالثي فیتضح من الجدول وجود اختالفات معن
وق“د اعط“ت معامل“ة الت“داخل ب“ین الص“نف محل“ي وال“رش لم“رة  .و مستویات الرش وف“ي ك“ال الموس“مین 

كم“ا اعط“ت نف“س . وذل“ك ف“ي الموس“م االول  ٣سم٣٢٥.٢٥واحدة وبالتركیز العالي اكبر حجم للثمرة بلغ 
  . بالموسم الثاني  ٣سم٢١٢.٣٠المعاملة اكبر حجم للثمرة بلغ 

م تتض“ح اھمی“ة ال“رش بالمس“تخلص البح“ري وذل“ك م“ن خ“الل ت“أثیره ف“ي وكخالصة لما تق“د
تحس““ین النم““و الزھ““ري والثم““ري فض““الً ع““ن ت““أثیر العام““ل ال““وراثي حی““ث اختلف““ت االس““تجابة لل““رش 

  .    بالمستخلص البحري بین الصنفین وباختالف الموسم 
  
مع1دل حج1م  ف1ي)  Sea force 1(الرش بالمستخلص البح1ري عدد ومستویات تأثیر ) :  ٥(  جدول ال

  .* ٢٠٠٩خالل الموسمین الربیعي والخریفي لعام قرع الكوسة لصنفین من ) ٣سم(الثمرة 
  )الموسم االول(

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

x الصنف  
  الرش  الصنف

  محلي 
  )مال أحمد(

  مرة
  بأ ٣٢٥.٢٥ أ ب٢٨١.٥٠ أ ب٢٦٥.٠٠

٢٩٠.٥٨
 ب

   

     أ ٣٥٦.٣٧ أ  ٣٧٤.٣٥ أ  ٣٦٣.٠٠ بأ ٣٣١.٧٥  مرتین
٢٨٦.٨٣ بأ ٣٣١.٠٠ بأ ٢٦٧.٠٠ بأ ٢٦٢.٥٠  مرة  زكیني

 ب
    

٢٨٥.٣٢ أب ٣٣٤.٤٥ بأ ٢٩٥.٠٠ ب  ٢٢٦.٥٠  مرتین
 ب

    

 xالصنف
  التركیز

   أ ٣٢٣.٤٨   أ  ٣٤٩.٨٠ أ  ٣٢٢.٢٥ أ ب٢٩٨.٣٨  محلي
   أ ٢٨٦.٠٨   أ  ٣٣٢.٧٣ أ ب٢٨١.٠٠ ب  ٢٤٤.٥٠  زكیني

 xالتركیز 
  الرش

٢٨٨.٨١    بأ٣٢٨.١٣ ب  ٢٧٤.٢٥ ب  ٢٦٣.٧٥  مرة
 أ

٣٢٠.٨٤    أ٣٥٤.٤٠ بأ ٣٢٩.٠٠ بأ ٢٧٩.١٣  مرتین
 أ

       أ٣٤١.٢٦ بأ ٣٠١.٦٣ ب  ٢٧١.٤٤  متوسط التراكیز
  )الموسم الثاني(

  محلي 
  )مال أحمد(

     أ ١٦٧.٨٤ أ  ٢١٢.٣٠ بأ ١٤٨.٧٥ بأ ١٤٢.٤٨  مرة

     أ ١٥٠.٨٣ بأ ١٦٥.٤٠ بأ ١٥٨.٧٠ ب  ١٢٨.٣٨  مرتین
     أ ١٧٦.٨٤ بأ ١٨١.٨٨ بأ ١٧٨.١٥ بأ ١٧٠.٥٠  مرة  زكیني

     أ ١٥٥.٤٢ بأ ١٧٣.٢٨ بأ ١٦٥.١٥ ب  ١٢٧.٨٣  مرتین
 xالصنف
  التركیز

   أ ١٥٩.٣٣   أ  ١٨٨.٨٥ أ  ١٥٣.٧٣ أ  ١٣٥.٤٣  محلي
   أ ١٦٦.١٣   أ  ١٧٧.٥٨ أ  ١٧١.٦٥ أ  ١٤٩.١٦  زكیني

 xالتراكیز 
  الرش

١٧٢.٣٤    أ  ١٩٧.٠٩ بأ ١٦٣.٤٥ بأ ١٥٦.٤٩  مرة
 أ

١٥٣.١٢    بأ ١٦٩.٣٤ بأ ١٦١.٩٣ ب  ١٢٨.١٠  مرتین
 أ

       أ  ١٨٣.٢١ بأ ١٦٢.٦٩ ب  ١٤٢.٢٩  متوسط التراكیز
 
حس“ب اختب“ار دنك“ن ف“ي القط“اع الواح“د  تختل“ف ع“ن بعض“ھا معنوی“اَ  المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفس“ھ ال *

  . % ٥د الحدود  عند مستوى احتمال متعد
  

ك“أن م“ؤثراً عل“ى    Sea force 1ص البح“ري ـرش بالمستخل“ـأن ال“ـم“ن ھ“ذه الدراس“ة ب“ویس“تنتج 
 وھذا ی“رتبط بالعام“ل.  وقد أثر عامل الصنف على بعض الصفات المدروسة. الثمري  والنمو الزھري  
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م فق““د ك““أن ل““ھ ت““أثیر واض““ح عل““ى اغل““ب وك““ذلك الموس““. فض““الً ع““ن اخ““تالف الظ““روف البیئی““ة  ال““وراثي
وبصورة عامة اختلفت استجابة النبات“ات . تأثیر التداخل بین ھذه العواملفضالً عن الصفات المدروسة ، 

 وھ“ذا م“ا .، وھذا یرجع لعوامل كثی“رة منھ“ا العوام“ل البیئی“ة بالمستخلص البحري بین موسم وآخر للرش
توص“ي الدراس“ة وتح“ت ظروفھ“ا المنف“ذة باس“تخدام . و الث“اني  النتائج بین الموسمین األول اختالفیفسر 

ف““ي نب““ات ق““رع الكوس““ة رش““اً عل““ى المجم““وع الخض““ري لم““رتین  (Sea Force1)المس““تخلص البح““ري 
  . لتر ماء /مل٣وبتركیز 

 
EFFECT OF NUMBER OF APLLICATION AND LEVELS  OF 

SEAWEED (SEA FORCE 1) ON THE FLOWERING AND  FRUITY 
GROWTH OF TWO SQUASH CULTIVARS Cucurbita pepo L.  

 
Abdulraheem S. Mohammed J. I. Estefo 

Hort. Dept and land scape design /College 
of Agric. And Forestry, Mosul University  

Technical Insitute  
Nenavah,  

 

ABSTRACT 
This study was Conducted in the vegetable farm research , College 

of agriculture , Duhok university Three levels of Seaweed extract : Sea Force 1  
(i،e zero, 2, 3ml /L) as a foliar application in two squash Cultivars: “Mullah 
Ahmed “ and “ Zucchini “ at Spring and autumn growing season / 2009 had 
been used. Plants were sprayed once ، at the beginning of flowering and twice 
(at the beginning of flowering and the second after, 15 days from the first 
spraying). Results indicated that Sea Force 1 twice caused a significant increase 
in the number of pistillite flower which reached 13.36 , 13.33 at the two 
seasons respectively, while no significant effects on the number of staminate 
flowers at the two growing season. We concluded that spraying with Sea 
Force1 twice at 3ml/L gave the best results .   

  
  درالمصا

تأثیر حامض الھیومیك واألعش“اب البحری“ة ف“ي نم“و ) .  ٢٠٠٩( الجبوري ، محمد عبدهللا احمد موسى 
جامع“ة -ة الزراع“ة ـكلی“ -رـرسالة ماجستی“) .  .Cucumis sativus L( وإزھار وحاصل الخیار

  .راقـجمھوریة الع/ والبحث العلمي  وزارة التعلیم العالي/ تكریت 
ت““أثیر الص““نف وع““دد ومس““تویات ال““رش بالمس““تخلص ) . ٢٠١٠(اص““طیفو الدوس““كي ، جلی““ل اس““كندر 

رس“الة .  .Cucurbita pepo Lف“ي نم“و وحاص“ل نب“ات ق“رع الكوس“ة  (sea force1)البح“ري 
  .العراق/وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات /ماجستیر

 .تص“میم وتحلی“ل التج“ارب الزراعی“ة) . ٢٠٠٠(د خل“ف هللا الراوي ، خاش“ع محم“ود وعب“د العزی“ز محم“
  .    العراق/جامعة الموصل/مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر

وزارة التعل“یم / مط“ابع التعل“یم الع“الي . الزراع“ة المحمی“ة ) . ١٩٩٠( المحمدي ، فاضل مصلح حمادي 
  .جمھوریة العراق / العالي والبحث العلمي 

  وزارة التعلیم الع“الي والبح“ث .نباتات طبیة ذكرتھا الكتب السماویة) . ٢٠٠٧(،  الموصلي، مظفر أحمد
  .العراق /دار أبن األثیر  -جامعة الموصل/العلمي

مؤسس““ة دار الكت““ب / اني ـالج““زء الث““/ ات ـلجة النب““ـم فس““ـعل““ ) . ١٩٨٥(  محم““د ، عب““د العظ““یم ك““اظم 
،     جمھوری“ة الع“راق/ یم العالي والبحث العلم“ي وزارة التعل/  جامعة الموصل / والنشر  للطباعة 
  . ١٠٥٩-٥٣٣ع ص 
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ت“أثیر الب“ورون عل“ى النم“و ، الكلوروفی“ل ، الب“روتین ومحت“وى ) .  ١٩٩٨( محمد ، عبد الرحیم سلطان 
 ) :  ٢( ٣٠مجل““ة زراع“ة الراف““دین / العنص“ر لنب““ات ق“رع الكوس““ة الن“امي ف““ي ن“وعین م““ن الت“رب 

٣٥ -  ٣٠ .  
مید النیتروجیني والرش بمستخلصات األعش“اب البحری“ة ـر التسـتأثی). ٢٠٠٩(لطانم سـحیالر عبدمحمد،

  . ١٤٥ -١٣٤):٢( ١ة ـوم الزراعیـمجلة دیالى للعل. في النمو والحاصل في نبات الخیار
ت““أثیر موع““د الش““تل ) .  ٢٠١٠( محم““د ، عب““دالرحیم س““لطان ، فیص““ل عب““د ال““رحمن ونی““ران ص““بري 

مجل“ة البص“رة للعل“وم . البحری“ة ف“ي نم“و وحاص“ل ص“نفین م“ن الطماط“ة  بالمستخلص“ات  والرش
  .  ٥٤-٤١) : ٢( ٢٣مجلد   الزراعیة ،
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