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 Cucumis melo L  لنبات البطيخ في حاصل الثمار والبذور تأثير االصناف والمغذيات العضوية

 د . عمار هاشم سعيد فاطمة محمد نجم *                                

 جامعة تكريت –كلية الزراعة  جامعة تكريت –كلية الزراعة                               

  13/5/2019وقبوله  7/4/2019تاريخ استالم البحث 

 االول للباحث الماجستير رسالة من مستل بحث . 

 المستخلص

تكريت للموسم جامعة  -كلية الزراعة  -بحاث الزراعية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق ت التجربة في محطة األنفذ     

 وبثالث مكرراتRCBD كتجربة عاملية وفق نظام القطع المنشقة ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  2018الزراعي 

باإلضافة (  Phos-Pro calcumو  Root Plex Ironو  Nido-P لمغذيات العضوية شملت )واع من اأن ثالثةلدراسة تأثير 

 Hales best jumbo وAnanas و )المحلي  ألربعة اصناف من البطيخ  الثمار والبذورفي صفات حاصل لمعاملة المقارنة 

عدد  في صفاتاالصناف الثالثة  عن معنويا    Hales best jumbo الصنفتفوق  واشارت النتائج الى ( ، Melon Ananasو

 Melonالصنف  اعطىبينما ، على التوالي 1-طن .هكتار 508,22 و 1-ثمرة . نبات 2.24وبلغت  للثمار والحاصل الكليالثمار 

Ananas   الصنف  ) الصنفين  عنالبذرة الواحدة وزن بذرة و 100ووزن الثمار ووزن الثمار  في صفات قطرمعنويا  تفوقا

- نباتغم . 0.035 و 1-نباتغم . 3.890و 1-غم. نبات 1.186 و 1-سم .نبات 12.94 بلغتو(    jumboHales best المحلي و

البذور والحاصل الكلي ن وز في صفات  jumbo Hales bestعن الصنف تفوقا  معنويا  الصنف المحلي  سجلوالتوالي ،على  1

 phos-النتائج تفوق المغذي اظهرتكما ،، على التوالي  1-كغم . هكتار 400,164 و 1- نباتغم . 16.44وبلغ للبذور 

procalcum    المغذي بينما تفوق ،كلي للثمار وحاصل عدد بإعطائه اعلى عن معاملة المقارنة  معنويا Root Plex Iron عن

البذرة الواحدة وزن بذرة و 100وزن  تيفي صف  Nido- pالمغذي و،والحاصل الكلي  البذور وزن في صفات Nido-pالمغذي 

عدد  بأعلىمعنويا  phos-procalcum المغذي و  Hales best jumboالصنفتداخل  ت معاملة،كما تفوقالمغذيات  عن اغلب

 ةبينما تفوقت معامل،في صفة طول الثمار والمقارنة  Melon Ananasالصنف تداخل معاملة للثمار، وحاصل الكلي ووقطر 

بين الصنف المحلي  التداخلاعطى ، وفي صفة وزن الثمرة  Root Plex Iron والمغذي Melon Ananasبين الصنف  تداخلال

 -Nidoوالمغذي  Melon Ananasبين الصنف التداخلو،للبذور وزن البذور والحاصل الكلي في صفات معنويا  تفوقا   والمقارنة

p  بذرة  100بذرة الواحدة ووزن في صفات وزن ال. 

  يخ ، االصناف ، المغذيات العضويةالكلمات المفتاحية : البط

Effect of Cultivars and Organic Nutrition’s On Fruit and Seed Yield of Muck 

Melon Plant Cucumis melo L. 

Ammar H.Saeed.   Dr      Fatima M. Najim* 

Agriculture college - Tikrit University 

 Date of research received 7/4/2019 and accepted 13/5 /2019 

 Part of MSc. dissertation for the first author. 

Abstract                                                                                                                                                 

The experiment was conducted in Agriculture research station Deportment of Horticulture and 

landscape / Agriculture college / Tikrit University, in Agriculture season 2018, as Factorial 

experiment according to split plot system by complete Randomized Block design (RCBD) with 

three replicates, to study effect of three types of organic nutrient’s included (Nido-P , Root plex 
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Iron and phos-pro calcum) in addition to the control treatment on characteristics of fruit yield 

and seed for four varieties of muck melon (local , Ananas , Hales best jumbo and melon Ananas). 

The results showed that Hales best jumbo variety gave significant improving in fruit number and 

yield characteristics which were 2.24 fruit.  Plant -1 and 22508 Ton  .ha-1 respectively compared to 

another varieties while Melon Ananas showed significant improving in fruit diameter, fruit weight 

100 seed weight, and one seed weight  12.94 cm. Plant-1 ,1.186 g .plant-1 3.890 g . Plant-1   and 

0.035g . Plant-1   respectively compared with local and Hales best jumbo varieties. Whereas local 

variety recorded significant improving in seed weight and total yield characteristics 16.44 g . Plant-

1 and 164,400 Kg.ha-1 respectively compared with Hales best jumbo. the results also showed that 

phos-procalcun nutrition gave highest fruits numbers and total yield of fruit compared to control 

treatment and root plex Iron nutrition gave highest seed weight and total yield compared to Nido-

p nutrition while Nido-p gave highest 100 seed weight and one seed weight characteristics 

compared to another nutrient’s  . The interaction between Hales best jumbo variety and phos-

procalcun nutrition showed significant improving in numbers and total yield of fruit. While the 

interaction between melon Ananas variety and control treatment gave significant improving in 

fruit length, whereas, the interaction between melon Ananas variety and root plex iron nutrition 

showed significant in fruit weight, but the interaction between local variety and control treatment 

gave significant improving in seed weight and total yield characteristics ,finally the interaction 

between melon Ananas variety and Nido-P gave significant  improving in one seed weight and 

100 seed weight characteristics.                                                                                                          

Key Word :                                                         

Muck Melon, Cultivars, organic nutrients, Hales best 

jumbo.                                                              

 المقدمة                                                            

التي   Cucurbitaceaeمن محاصيل الخضر المهمة اقتصاديا ينتمي الى العائلة القرعية  .Cucumis melo Lيعد البطيخ     

نباتاتها عشبية حولية ،والقليل منها  (،Jeffrey ,2005نوع )  825(، واكثر منTeppner ، 2004) جنس 120تشمل على 

والرقي    .Cucurbita pepo Lوقرع الكوسا  Cucumis sativus L.  اشهر هذه النباتات: الخيار،و شجيري معمر

Citrullus vulgaris L.  والبطيخCucumis melo L.  وخيار القثاءCucumis melo flexuosus  ،بوراس واخرون(

فصل االكثر استهالكا في  خضر، ويعتبر من ال More ,2002 )و Seshadriاالصلي قارتي اسيا وافريقيا ) هموطن(. 2004

( ،باإلضافة الى محتواه العالي من البوتاسيوم Anon،2002% ) 90الصيف بسبب محتواه العالي من الماء ويبلغ اكثر من

 Kaderكما يمتاز باحتوائه على الفالفونيدات والمركبات الفينولية )مض الفوليك والنياسين والكاربوهيدرات والفيتامينات ، ا،وح

( حيث ان هذه المركبات تعمل على 2014واخرون، Henane( ، والكاروتينات وباألخص الفا وبيتا كاروتين )2004واخرون 

(، وبعض انواع السرطانات وباألخص سرطان Giovanucci  2002 ,حماية جسم االنسان من امراض القلب واالوعية الدموية )

لزيوت النباتية للبروتين وا ا  جيد ا  مصدر بعض اصنافهبذور اعتبار  افة الى( ،باإلض,Collins  2007و Perkins البروستات )

 Yansongو(Mianhao  ( ، 2001,واخرون  (Demelloحسب االصناف  %  (49-35تتراوح ما بين )مشبعة والغير 

,2007 ، )Rashid)  كما تعتبر البذور مصدرا إلضافة النكهة لألطباق الهندية والحلويات وذلك بعد تجفيفها  2011 )واخرون

 28.3(، يبلغ متوسط االنتاج العالمي للبطيخ اكثر من2006 , واخرون Rastogiوايضا يمكن تحميصها واستخدامها كمكسرات )

احتلت الواليات المتحدة كما ،ا تركيا  وايران مليون طن تليه15وتعد الصين اول منتج عالمي للبطيخ بأكثر من،مليون طن 

تعتبر مصر اول منتج للبطيخ في الدول العربية و(. FAO ، 2015)السادس والسابع على التوالي  نواسبانيا المركزي االمريكية

)المنظمة العربية  2015لسنة   1-هكتار .كغم 13187في العراق قدرت االنتاجية بمقدار و ،1-هكتار .كغم 28773بإنتاجية بلغت 
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اساس التباين م تصنيفها على ت صنفا من البطيخ في العالم 50واكدت الدراسات وجود اكثر من  (.2016للتنمية الزراعية، 

 ,chito, canteloupensis) flexuosus, conomon , Inodorus, aegypticus , ، الى سبعة مجاميع وتضم:المظهري

momordica )Sazbo)   ,2008 .)والظروف البيئية  وهذا التباين ناتج من االختالف في العوامل الوراثية (Valverde 

وانتاجيته  ومواصفاتهفي تحديد كمية الحاصل،  مهما   كما ان التركيب الوراثي للصنف المزروع له دورا   (.2006،  واخرون

(Lianjie 1995 ,واخرون ) و(Munshi و ,Ver 1997 ).  

مال احمد  و   Cucurbita pepo L.حاصل صنفين من قرع الكوسة لصفات  ( في دراستهم2011)سعدون واخرون حصل 

Tokay تفوق الصنف Tokay  كما بين مقارنة بالصنف المحلي.  في صفات عدد الثمار و الحاصل الكلي معنوياUllah  واخرون

معنويا  في صفة وزن الثمرة  Amata- 5الى تفوق الصنف  Cucumis sativus Lصنفا من الخيار 12مهم ا( عند استخد2012)

 ( في دراسته 2012ووجد الحمداني ) أعلى عدد للثمار ، Cuct-505أعلى قطر للثمار ، والصنف Amata-7 الصنف اعطاء و، 

اناناس تفوق الصنف الى   Hales Best Jumboو Al-Mostkabilو Ananas واصناف من البطيخ ، القوشي م اربعة يلتقي

صفات الحاصل ل ( في دراسته2013كما بين عبد الكريم )،  شي في الحاصل الكلي للبذوروالصنف القو في صفة وزن البذور

ابو كحلة  ياسماعيلي ابو كحلة  الى تميز الصنف اسماعيل وسويت دياليت  ووالبذور لثالثة اصناف من البطيخ هم ، اناناس 

( في دراستهم 2015واخرون ) Nasrabadiواوضح ،  بذرة  100ر، الحاصل الكلي ،  وزن وزن البذوت بتفوقه معنويا  في صفا

معدل  واعلى القيم في صفات عدد الثمار  Khatooniالى اعطاء الصنف  Ghasriو   Khatooniعلى صنفين من البطيخ  

لتجهيز النبات بالعناصر الغذائية ومنها افضل الطرق تعمال المغذيات العضوية تعتبر اسوان .  الحاصل الكلي ووزن الثمرة 

(NوP وKو Caو Fe وذلك من خالل معالجتها السريعة والفعالة لألضرار الفسلجية الناتجة من نقص المغذيات وتحسين توازنها )

كما تعمل على تزويد النبات بالعناصر . )Haytora)  ،2013الغذائي ، باإلضافة الى رفع القيمة االنتاجية للترب الزراعية 

من  تحسين جاهزية بعض العناصر المضافة او الموجودة اصال في التربةوالضرورية التي يحتاجها إلنجاز عملياته الحيوية 

اذ اظهرت دراسة  ،( 2003وهذا يؤدي الى زيادة الحاصل وتحسين نوعيته )الفرطوسي ، PH خالل تحسين درجة تفاعل التربة 

على  sea force 2 و Alga 600مستخلص الخميرة والمستخلصات البحرية تأثير حول  (2011واخرون ) Sarhanها اجرا

في صفات الحاصل يا  ة والخلط بين المستخلصين معنوتفوق معاملة الرش بالخميرالى  shadiصفات الحاصل لنبات الخيار صنف 

انواع من المحاليل  بأربعةرش ( في دراسته لتأثير ال2017الرحمن ) عبدكما اوضح  ، الثمار وقطر ووزن عدد الثمار والكلي 

على حاصل نبات الخيار الى تفوق معاملة باإلضافة لمعاملة المقارنة   Lelli 2000 و Viviterو  Protec و  Giantالمغذية 

اشار و. وزن للثمارفي صفة  Viviter عاملة الرش بالمحلولموقطر وعدد الثمار  يفي صفت Protecالرش بالمحلول المغذي 

 و Liquorice 0 ثالثة مستويات من مستخلص جذور عرق السوسالرش الورقي ل عند استخدامهم( 2013الحبيطي وايشو )

في صفة  1-لتر غم . 3غم. لتر في صفات البذور لخمسة اصناف من قرع الكوسة الى تفوق معاملة الرش ذات التركيز   3 و 1.5

كما ذكر مرعي وايشو ، ولكال الموسمين صفة الحاصل الكلي للبذور في  1-غم . لتر 1.5الرش للتركيز معاملة و وزن البذور

في  ولعدد من مرات الرش 1-. لترkغم( 3 و 2و 1و 0 (( في دراستهما لتأثير رش اربعة مستويات من نترات البوتاسيوم1220)

بينما في صفة حاصل البذور في الموسم االول  1-غم . لتر 3 قرع الكوسة ،تفوق معاملة الرش ذات التركيزبذور نبات  صفات

غم. لتر+ رشتان في صفة  1معاملة التداخل كما اعطت الثاني ولنفس الصفة ، غم . لتر في الموسم 2المعاملة ذات التركيز  تتفوق

على صفات م المغذيات العضوية حول تأثير استخدالقلة الدراسات المتوفرة بالنظر و ولكال الموسمين . 1-بذرة. نبات 100 وزن

                               لذلك اجري هذا البحث وكان هذا الهدف من دراسته .الحاصل والبذور لنبات البطيخ 
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 ق العملائمواد وطر

 \ 18جامعة تكريت للفترة من   -كلية الزراعة  -البحث في محطة االبحاث الزراعية العائدة لقسم البستنة وهندسة الحدائق نفد   

م توقد  والبذور لنبات البطيخ تأثير االصناف والمغذيات العضوية في حاصل الثمار  لدراسة   2018 \ 9 \1ولغاية    2018 \ 3

تجهيز تربة الحقل بحراثتها باستعمال المحراث القالب حراثتين متعامدتين ولعمق معين ، اتبعها تنعيم التربة باألمشاط القرصية 

عمق كما حللت تربة الحقل وذلك بأخذ عدة عينات من اماكن متفرقة من التربة قبل الزراعة وب، وتسويتها وتقسيمها الى مساطب

جامعة  -كلية الزراعة  -قسم التربة والموارد المائية ونفذ التحليل في مختبرباإلضافة الى مزجها بشكل جيد ، ( سم  30 -0)

 لتربة الحقلالصفات الفيزيائية والكيميائية  بعض (1جدول )( وكاالتي 1تكريت، وكما موضح في الجدول رقم )
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 :حيث استخدمت اربعة اصناف من نبات البطيخ  وكالتالي وشمل البحث عاملين اساسيين ، تضمن العامل االول االصناف

 حيث ثم وصف هذه االصناف المستعملة في التجربة من قبل الباحث حقليا  .*

الثمار كروية مع وجود عروق خضراء ممتدة   ،انتاج شركة نسيم البوادي في كركوكمن : ( المحلي )حافظ نفسهالصنف  -1

 1V  2- Ananasويرمز له بالرمز  كغم . 1.6، وزن الثمرة  3متماسك القوام ، عدد الثمارطوليا ، لب الثمرة برتقالي داكن 

النمو الخضري ضعيف ، وثماره متطاولة او كروية مشبكة الشكل ، لب الثمرة ذات  ، نتاج شركة بورصةمن اصنف تركي 

 V2  ويرمز له بالرمز  . كغم 1.6معدل وزن الثمرة  و 2لون كريمي مائل لألصفر ، عدد الثمار 

3- Hales best jumbo  شركة : صنف امريكي من انتاجQuantum seed ، النمو الخضري كثيف ، والثمار شبكية

وزن الثمرة  و 3بيضاوية الشكل ، لون القشرة الخارجية صفراء الى خضراء اللون ، ولون اللب برتقالي متماسك ،عدد الثمار 

 V3. ويرمز له بالرمز كغم 1.3

4- Melon Ananas   : صنف امريكي من انتاج شركةNiagara seed ،  يمتاز بغزارة االوراق وتكون ناعمة الملمس

وثماره ذات شكل بيضوي مشبك ، لون القشرة الخارجية اصفر الى بني اللون ، لون اللب يتراوح من اللون االبيض  مفصصة ،

 V4ويرمز له بالرمز كغم  1.4وزن الثمرة ، 3نكهة مميزة ، عدد الثمار ذات او االخضر الى البرتقالي الشاحب ويكون هش و

 وكالتالي :باإلضافة  لمعاملة المقارنة مغذيات ثالثة اما العامل الثاني فتضمن المغذيات العضوية اذ استخدمت 

 0Oمعاملة المقارنة بدون رش ويرمز لها بالرمز  -1

+  % وبهيئة  6والذي يحتوي على النتروجين بنسبة  1Oويرمز له بالرمز   P-Nidoمعاملة الرش بالمغذي االول  -2
4NH   

,-3NO    5 % وعلى هيئة  20، وعلى الفسفور بنسبةO2P . 



 ـــــــــــــــ 2020 (1العدد ) (11جلد )الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

77 
 

% وعلى النتروجين  3، ويحتوي على الحديد بنسبة   2Oويرمز له بالرمز  plex lron-Root معاملة الرش بالمغذي الثاني  -3

 % . 1والبوتاسيوم بنسبة 

% بهيئة 16والذي يحتوي على الفسفور بنسبة  4Oويرمز له بالرمز pro calcum-phos معاملة الرش بالمغذي الثالث  -4

5O2P  4وعلى الكالسيوم بنسبة %  . 
وبثالت  R.C.B.D)الكاملة )ضمن تصميم القطاعات العشوائية  split plotsكتجربة عامليه بنظام القطع المنشقة  صمم البحث 

مكررات حيث وضعت المغذيات العضوية في القطع الرئيسية ، واالصناف في القطع الثانوية ، وتضمن  كل مكرر سته عشر 

طبتين كان عرض المسطبة واحتوت الوحدة التجريبية الواحدة على مسوزعت عليها المعامالت بشكل عشوائي وحدة تجريبية ،

 8سم بين نبات واخر وبواقع  50زرعت البذور على جهة واحدة من المسطبة وبمسافة  كما، أمتار 4م وطولها  1.5الواحدة 

نبات في الوحدة  16( بذرة في الجورة الواحدة حيث بلغت عدد النباتات المزروعة  3- 2نباتات في الخط الواحد وبعدد )

 ولل التام في وقت الصباح الباكر البالمغذيات على المجموع الخضري للنبات ولمرحلة رشت و 2م 16التجريبية ذات مساحة 

مل  1.5ماء للمغذي االول ، و   1-لتر  .مل  0.75المساء وبالتراكيز الموصى بها من قبل الشركة المنتجة  للمغذيات وبلغت  

يوما من  48وكانت الرشة االولى  بعد غذي الثالث ، وبواقع ثالث رشات ماء للم 1-لتر.مل  3ماء للمغذي الثاني ، و  1-لتر.

كما اجريت ،يوما من الرشة الثانية وبالتتابع  12يوما من الرشة االولى ، والرشة الثالثة بعد  12الزراعة ، والرشة الثانية بعد 

ر عمليات الري حيث استخدمت طريقة الري السيحي ، باإلضافة الى العمليات الزراعية االخرى وتضمنت عملية التسطي

)مطلوب والترقيع والخف ومكافحة االدغال واالمراض كالبياض الزغبي وذبول البادرات والحشرات وحسب التوصيات 

)الراوي وخلف  50.0وفق اختبار دنكن متعدد الحدود وعلى مستوى احتمال ( وقورنت المتوسطات الحسابية  1989، وآخرون

  .SAS (2001)التحليل االحصائي  ، وحللت بيانات التجربة باستخدام برنامج (2000هللا ،

 الصفات المدروسة :

 صفات الحاصل : -1

 ( :1-دد الثمار ) ثمرة . نباتع -1

 تم قياس الصفة بحساب عدد الثمار لنباتات الوحدة التجريبية واخذ متوسطها .    

 ( : 1-وزن الثمار ) غم . نبات -2

 اخذت خمسة ثمار من الوحدة التجريبية ووزنت على ميزان ومن ثم اخذت معدل القراءات .      

 ( :1-قطر الثمرة ) سم . نبات -3

 وحدة التجريبية  وثم اخذ معدلها .في ال شريط القياس المتري لخمسة ثمار عن طريق الثمرة من المنتصف  ثم قياس   

 ( :1-الحاصل الكلي للثمار ) طن . هكتار -4

ثم قياس الصفة بعد وصول الثمار لمرحلة النضج حيث حسب الحاصل الكلي من بداية الجني وحتى اخر جنية وحسب     

 المعادلة االتية :

 / مساحة الوحدة التجريبية 10000× حاصل الوحدة التجريبية  ( =1-هكتار .حاصل الثمار الكلي )طن 
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 :صفات البذور-2

 ( :   1-  الثمرة. وزن البذور ) غم -1

 . ثم حساب الصفة بأخذ اوزان بذور خمسة ثمار عشوائيا  بالوحدة التجريبية  ومن ثم اخذ معدلها    

 ( : ثم قياسه وفق المعادلة التالية :1-الحاصل الكلي للبذور ) كغم . هكتار -2

 10000 ×( 2التجريبية )م( = وزن بذور الوحدة التجريبية )كغم( / مساحة الوحدة 1-حاصل البذور الكلي )كغم. هكتار

 

 ( :1-الثمرة بذرة ) غم .  100وزن  -3

 بذرة  100بذرة من كل عينة من البذور ومن كل وحدة تجريبية وثم وزنت على ميزان حساس وقيس معدل  100اخذت    

 ( : 1-الثمرة وزن  البذرة الواحدة ) غم .  -4

 ساس وقسم الوزن على عدد البذور .البذور ووزنت بميزان حثم اخذ خمسة ثمار في الوحدة التجريبية واستخرجت منها     

 النتائج والمناقشة :

 :تأثير االصناف والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفات الثمار والحاصل -1

معنويا  على  Halas best jumboحيث تفوق الصنف في صفات الحاصل اختالف االصناف فيما بينها ( 2الجدول )نتائج  تبين

ثمرة  ،  1.61الذي اعطى اقل عدد للثمار بلغ  Ananasثمرة ، مقارنة بالصنف  2.24بقية االصناف بأعلى عدد للثمار بلغ 

 2.05أعلى عدد للثمار بلغ معنويا  عن معاملة المقارنة ب Phos-ProCaتفوق معاملة الرش بالمغذي  هنفسويالحظ من الجدول 

ثمرة .اما مايتعلق بالتداخل بين الصنف والمغذي فقد تفوقت معاملة  1.72لثمار لمعاملة المقارنة وبلغت ومقارنة باقل عدد لثمرة 

ثمرة ، متفوقا  بشكل معنوي على  2.77بأعلى عدد للثمار بلغ  Phos-ProCa والمغذي  Halas best jumboتداخل الصنف

الى ( 2الجدول ) شيريو ثمرة . 1.22والمقارنة وبلغ  Ananasصنف اغلب التداخالت، ومقارنة باقل عدد للثمار لمعاملة تداخل ال

غم متفوقا   1.186بأعلى وزن للثمار بلغ   Melon Ananas، اذ تفوق الصنففي صفة وزن الثمارف االصناف فيما بينها اختال

غم ، بينما لم يكن 0.748، ومقارنة بأقل وزن للثمار للصنف المحلي وبلغ  Halas best jumboمعنويا  عن الصنف المحلي و

 Melonلرش المغذيات اي تأثير معنوي للصفة ،وفيما يتعلق بالتداخل بين الصنف والمغذي فقد تفوقت معاملة تداخل الصنف

Ananas   والمغذيRoot Plex Fe  عظم التداخالت ،ومقارنة بأقل وزن غم متفوقا  معنويا  على م 1.377بأعلى وزن للثمار بلغ

في صفة ف االصناف فيما بينها اختال نفسهيوضح الجدول و غم . 0.620للثمار لمعاملة تداخل الصنف المحلي والمقارنة وبلغ 

سم ، ومقارنة بأقل  12.94معنويا  عن الصنف المحلي بأعلى قطر للثمار بلغ  Ananas  Melonحيث تفوق الصنفقطر الثمرة 

عدم وجود فروق معنوية بين المغذيات ، اما مايتعلق  هسم، ويالحظ من الجدول نفس 12.00للثمار للصنف المحلي وبلغ قطر 

اعلى قطر  Phos-Pro Ca والمغذي  Halas best jumboبالتداخل بين الصنف والمغذي فقد اعطت معاملة تداخل الصنف 

 Halas best jumbo خالت ومقارنة بأقل قطر للثمار لمعاملة تداخل الصنفسم متفوقة معنويا  على معظم التدا 13.44للثمار بلغ 

اذ تفوق الصنف  صفة الحاصل الكلي  االصناف في وجود فروق معنوية بين ( 2يبين الجدول )و سم . 11.55والمقارنة وبلغ 

Halas best jumbo  أقل حاصل كلي للصنف طن ومقارنة ب 22.508معنويا  على االصناف االخرى بأعلى حاصل كلي بلغ 

Ananas  اعطاء معاملة الرش بالمغذي هنفس، ويالحظ من الجدول 1-.هكتارطن 075.16وبلغPro Ca-Phos  اعلى حاصل

-.هكتارطن 225.17متفوقة وبشكل معنوي عن معاملة المقارنة التي اعطت اقل حاصل كلي بلغ  1-.هكتارطن 525.20كلي بلغ 

 Pro Ca-Phosوالمغذي  Halas best jumbo،اما مايتعلق بالتداخل بين الصنف والمغذي فقد تفوقت معاملة تداخل الصنف  1

متفوقة معنويا  على اغلب التداخالت ،ومقارنة بأقل حاصل كلي لمعاملة تداخل  1-.هكتارطن 767.27بأعلى حاصل كلي بلغ 

 1-هكتارطن .  200.12والمقارنة واعطت  Ananasالصنف 
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 ( تأثير االصناف والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفات الثمار والحاصل2جدول )

-  Aتأثير االصناف 

 عدد الثمار)ثمرة .نبات-1( وزن الثمرة )غم .نبات-1( قطر الثمرة )سم( الحاصل الكلي )طن.هكتار-1(

 الصفات المدروسة

 

 

 االصناف

19.675 b 12.00 b 0.748 b 1.97  b  المحليV1 

16.075 c 12.38 ab 1.090 a 1.61 c V2  Ananas 

22.508 a 12.52 ab 0.841 b 2.24 a V3  Hales best jumbo 

16.891 c 12.94 a 1.186 a 1.69 c V4 Melon Ananas 

 B- تأثير المغذيات العضوية 

17.225 b 12.13 a 0.923 a 1.72 b المقارنة   O0 

18.025 ab 12.41 a 0.908 a 1.80 ab O1 Nido-P 

19.375 ab 12.61 a 1.013 a 1.94 ab O2 Root Plex Iron 

20.525 a 12.69 a 1.022 a 2.05 a O3 phos-pro calcum 

تأثير االصناف والمغذيات العضوية في صفات الثمار والحاصل  - C 

13.300 fg 11.77 de 0.620 e 1.33 fg O0 
 

 

 

V1 

17.733 c-g 11.78 de 0.803 de 1.78 c-g O1 

23.267 a-d 11.78 de 0.777 de 2.33 abc O2 

24.400 a-c 12.66 a-e 0.793 de 2.44 ab O3 

12.200 g 12.11 b-e 1.127 abc 1.22 g O0 

V2 
14.400 efg 12.00 cde 1.143 ab 1.44 efg O1 

19.967 b-f 13.11 abc 1.080 a-c 2.00 b-e O2 

17.33 c-g 12.33 a-e 1.010 bcd 1.77 c-g O3 

24.533 ab 11.55 e 0.680 e 2.44 ab O0 

V3 
21.100 b-e 12.55 a-e 0.630 e 2.11 bcd O1 

16.633  d-g 12.55 a-e 0.817 cde 1.66 d-g O2 

27.767 a 13.44 a 1.237 ab 2.77 a O3 

18.867 b-g 13.11 abc 1.263 ab 1.88 b-f O0 

V4 
18.867 b-g 13.33 ab 1.057 a-d 1.88 b-f O1 

17.633 d-g 13.00 a-d 1.377 a 1.77 c-g O2 

12.200  g 12.33 a-e 1.047 bcd 1.22 g O3 

متعدد الحدود وعلى مستوى االرقام التي تحمل نفس االحرف االبجدية ال تختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن *

 0.05احتمال 
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 الثمار والحاصل :صفات لمناقشة ال.1

قد في صفات الثمار والحاصل و  Melon Ananas ,Halas best jumboتفوق الصنفان السابق وليتضح من نتائج الجد   

( الى وجود فروق معنوية ألصناف 2007واخرون ) Piyaيرجع السبب الى االختالف في التراكيب الوراثية للصنفين ،وقد اشار 

( ان االصناف لنبات القرع كان 2017واخرون ) Chinatuكما ذكر لثمرة ، ا لي وعدد وقطرصفات الحاصل الكمن القرع في 

-Phosالخاصة بصفات الحاصل تفوق المغذي  ول السابقار. كما يالحظ من الجدالثم معنوية في صفات وزن وعدد  قلها فرو

proCa الفسفور والكالسيوم وما لهما من دور في يعزى السبب الحتواء المغذي العضوي على عنصري قد في اغلب الصفات و

تحسين النمو الخضري والجذري للنبات وامكانية زيادة امتصاص العناصر الضرورية في الفعاليات الحيوية التي تجري داخل 

عها في النبات وبالتالي زيادة المواد المصنعة من قبل النبات ومساهمة عنصر الكالسيوم  في انتقال هذه المواد من اماكن تصني

االوراق الى اماكن تجمعها في االزهار وهذا ينعكس على زيادة عدد االزهار االنثوية ونسبة العقد وبالتالي زيادة عدد الثمار 

( ، وان الزيادة المعنوية لتداخالت االصناف والمغذيات قد 1988( ،) الخفاجي ،1988وحاصله الكلي )ابو ضاحي ، واليونس 

( على فروق 2010) Mohammed( و 2011واخرون ) Sarhanوقد حصل كل من  ك لكل منهما.الى التأثير المشتر تعزى

 ( 2012محمد واصطيفوا ) وذكرمعنوية في صفات عدد الثمار والحاصل الكلي لنبات الخيار عند معاملتهم بالمستخلصات البحرية ،

 لم يكن له تأثير معنوي في صفة قطر الثمرة. على نبات القرع Sea Fores1مستخلص ان رش 

 تأثير االصناف والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفات البذور : -2

غم  16.44تفوق الصنف المحلي بأعلى وزن للبذور بلغ في صفات البذور اذ اختالف االصناف فيما بينها  (3يبين الجدول)   

، ويالحظ  1-.نباتغم 11.62الذي اعطى اقل وزن للبذور بلغ  Halas best jumbo متفوقا  بشكل معنوي عن الصنف 1-.نبات

غم  15.77بأعلى وزن للبذور بلغ  Nido-pمعنويا  عن المغذي  Root plexFeتفوق معاملة الرش بالمغذي  هنفسمن الجدول 

، اما   1-.نباتغم 12.04وبلغ  p-Nidoومقارنة بأقل وزن للبذور للمغذي والذي لم يختلف معنويا  عن معاملة المقارنة  1-.نبات

-.نباتغم 23.52مايتعلق بالتداخل بين الصنف والمغذي فقد تفوقت معاملة تداخل الصنف المحلي والمقارنة بأعلى وزن للبذور بلغ 

والمغذي  Halas best jumboل الصنفمتفوقة بشكل معنوي عن اغلب التداخالت ومقارنة بأقل وزن للبذور لمعاملة تداخ 1

p-Nido  حيث تفوق في صفة الحاصل الكلي للبذور اختالف االصناف فيما بينها (  3يوضح الجدول )و .  1-.نباتغم 9.19وبلغ

الذي  Halas best jumboمتفوقا  معنويا  عن الصنف 1-.هكتاركغم 400,164الصنف المحلي بأعلى حاصل كلي للبذور بلغ 

معنويا  عن المغذي  Root PlexFe  معاملة الرش بالمغذيتفوقت ،كما  1-.هكتاركغم 511,105اعطى اقل حاصل كلي للبذور بلغ 

p-Nido  ومقارنة بأقل حاصل كلي للبذور للمغذي ، 1-.هكتاركغم 667,157بأعلى حاصل كلي للبذور بلغp-Nido   وبلغ

بالتداخل بين الصنف والمغذي فقد تفوقت معاملة تداخل الصنف المحلي والمقارنة معنويا  ، اما مايتعلق 1-.هكتاركغم  350,120

 ومقارنة بأقل حاصل كلي للبذور لمعاملة تداخل، 1-هكتار كغم 200,235عن اغلب التداخالت بأعلى حاصل كلي للبذور بلغ 

اختالف االصناف  ( 3الجدول ) ويبين 1-هكتاركغم . 10,763وبلغ  Root PlexFe والمغذي Halas best jumbo الصنف

متفوقا  وبشكل  1-.نباتغم 3.890بذرة بلغ  100بأعلى وزن  Melon Ananasاذ تفوق الصنف بذرة  100في صفة فيما بينها 

، كما تفوقت  1-نباتغم  1.982بذرة بلغ  100الذي اعطى اقل وزن  Halas best Jumboمعنوي عن الصنف المحلي والصنف 

 Root PlexFeمتفوقة معنويا  عن المغذي   1-نبات غم 3.524بذرة بلغ  100بأعلى وزن  P-Nidoش بالمغذي معاملة الر

،اما مايتعلق بالتداخل بين الصنف والمغذي فقد تفوقت معاملة   1-نبات غم 2.795بذرة بلغ  100والمقارنة التي اعطت اقل وزن 

متفوقة معنويا  عن اغلب   1-نبات غم 4.490بذرة بلغ  100بأعلى وزن  P-Nidoوالمغذي Melon  Ananas تداخل الصنف

  1-نبات .غم 1.683والمقارنة وبلغ  Halas best Jumboبذرة لمعاملة تداخل الصنف 100التداخالت ، ومقارنة باقل وزن 

بأعلى  Melon Ananasحيث تفوق الصنففي صفة وزن البذرة الواحدة اختالف االصناف فيما بينها ( 3الجدول ) ويوضح .

الذي اعطى اقل  Halas best Jumboمتفوقا  معنويا  عن الصنف المحلي والصنف   1-نبات .غم 0.035وزن للبذرة الواحدة بلغ 

بأعلى وزن للبذرة الواحدة بلغ  P-Nido،كما تفوقت معاملة الرش بالمغذي   1-نبات .غم 0.015وزن للبذرة الواحدة بلغ 

 0.023والمقارنة التي اعطت اقل وزن للبذرة الواحدة بلغ  Root PlexFeمتفوقة بشكل معنوي عن المغذي   1-نبات .غم0.031

Nido-والمغذي  Melon  Ananas، اما مايتعلق بالتداخل بين الصنف والمغذي فقد تفوقت معاملة تداخل الصنف 1-نبات .غم 

P  ة معنويا  عن اغلب التداخالت ،ومقارنة باقل وزن للبذرة الواحدة متفوق  1-.نبات غم 0.040بأعلى وزن للبذرة الواحدة بلغ



 ـــــــــــــــ 2020 (1العدد ) (11جلد )الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

81 
 

غم  0.013وبلغ   Phos-Pro Caوالمغذي  Root Plex Feوالمقارنة والمغذي  Halas best Jumboلمعاملة تداخل الصنف

 1-نبات .

 ( تأثير االصناف والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفات البذور 3جدول )

-  A االصنافتأثير 

 بذرة )غم( 100وزن  وزن البذرة الواحدة )غم( 
الحاصل الكلي للبذور )كغم 

 .هكتار-1( 
 وزن البذور )غم .ثمرة-1(

 الصفات المدروسة

 

 

 االصناف

0.026 b 2.892 b 164.400 a 16.44 a  المحليV1 

0.029 ab 3.663 a 140.342 a 14.03 ab V2  Ananas 

0.015 c 1.982 c 105.511 b 11.62 b 
V3  Hales best 

jumbo 

0.035 a 3.890 a 162.550 a 16.26 a V4 Melon Ananas 

 B- تأثير المغذيات العضوية 

0.023 b 2.795 b 154.42 a 15.54 a المقارنة  O0 

0.031 a 3.524 a 120.350 b 12.04 b O1 Nido-P 

0.025 b 2.936 b 157.667 a 15.77 a O2 Root Plex Iron 

0.027 ab 3.171 ab 139.344 ab 15.01 a O3 phos-pro calcum 

 C بذورت العضوية في صفات التأثير االصناف والمغذيا -

0.030 a-d 3.263 c-f 235.200 a 23.52 a O0 
 

 

 

V1 

0.030 a-d 3.227 def 146.700 bcd 14.67 bcd O1 

0.020 de 2.253 hl 100.400 def 10.04 edf O2 

0.023 cde 2.823 fgh 175.300 b 17.53 b O3 

0.020 de 3.100 efg 142.967 bcd 14.29 c-e O0 

V2 
0.033 abc 4.013 a-d 966.33 def 9.66 ef O1 

0.030 a-d 3.457 b-f 161.967 b 16.19 bc O2 

0.033 abc 4.083 ab 159.800 bc 15.98 bc O3 

0.013 e 1.683 L 110.367 c-f 11.04 def O0 

V3 
0.020 de 2.367 ghl 919.33 ef 9.19 f O1 

0.013 e 1.977 L 143.433 bcd 14.34 c-e O2 

0.013 e 1.900 L 763.10 f 11.92 c-f O3 

0.027 bcd 3.137 efg 133.233 b-e 13.32 c-f O0 

V4 
0.040 a 4.490 a 146.133 bcd 14.61 cbd O1 

0.037 ab 4.057 abc 224.867 a 22.49 a O2 

0.037 ab 3.877 a-e 145.967 bcd 14.59 cbd O3 

االرقام التي تحمل نفس االحرف االبجدية ال تختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعلى مستوى *

 50.0احتمال 

 صفات البذور : لمناقشة .ال2  
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الى االختالف يعزى ذلك قد وفي صفات البذور  Melon Ananas المحلي والصنف تفوق الصنفين  يتضح من نتائج الجدول    

الحمداني ) ( و2013عبد الكريم )واشار المنطقة ،في التراكيب الوراثية للصنفين ومدى مالئمتهم للظروف البيئية المتواجدة في 

فروق معنوية لصفات البذور المذكورة عند دراستهم ألصناف من البطيخ ، كما قد يرجع تفوق المغذيين  الى وجود ( 2012

Nido-p Fe Root plex في صفات البذور ( الى دور العناصر الغذائية الموجودة في المغذيات العضويةP وN وK Fe في )

الخاليا وتكوين الكلوروفيل والكاربوهيدرات والبروتينات وتحسين  كانقسامتنشيط العديد من العمليات الحيوية المختلفة للنبات 

نشاط بعض االنزيمات باإلضافة الى رفع كفاءة عمليتي البناء الضوئي والتنفس وهذا مما يزيد من تراكم المواد المصنعة وانتظام 

ادة وزن البذور وامتالئها وزيادة وزن انتقالها من المصدر ) االوراق ( الى مراكز التخزين داخل البذور وهذا ينعكس على زي

التمثيل الضوئي وانتقال  ( ان وزن البذور يعتبر دالة لمتوسط1990) Michellو Kardinerبذرة والبذرة الواحدة ، واشار  100

واتج التمثيل بذرة وزيادة كفاءة انتقال ن 100بينما تعزى زيادة الحاصل الكلي للبذور الى زيادة عدد البذور ووزنها ووزن نواتجه 

اما الزيادة المعنوية لتداخالت االصناف والمغذيات قد تعزى الى التأثير ( .Singh  ،1990و Maralidhadnالى البذور )

                                                                                                                                                                                                                    المشترك بين االصناف ومحتوى المغذي من العناصر الغذائية .                                                                      

وزن البذور والحاصل الكلي للبذور عند استخدامهم لمستخلص  يعلى فروق معنوية لصفت( 2013الحبيطي وايشو ) وقد حصل

بذرة عند الرش بنترات  100فرق معنوي في صفة وجود ( 2012مرعي وايشو)كما اشار السوس على قرع الكوسة ،عرق 

 .قرع الكوسة نبات البوتاسيوم على 

 االستنتاجـات :        

 يمكن تلخيص االستنتاجات التي ثم التوصل إليها من خالل الدراسة إلى ما يأتي :  

تفوقا  معنويا  في جميع صفات النمو الخضري والزهري باإلضافة إلى أغلب  Melon Ananasأظهر الصنف  .1

أعلى عدد وحاصل كلي للثمار قياسا   Halas best Jumboالصفات المدروسة األخرى ،في حين أعطى الصنف 

 بالصنفين اآلخرين.

أفضل النتائج في أغلب الصفات المدروسة والسيما صفتي عدد الثمار  Phos-ProCaَسّجَل المغذي العضوي  .2

 والحاصل الكلي للنبات .

 أعطت معاملة التداخل بين األصناف والمغذيات العضوية أفضل النتائج في الصفات  .3

 )النمو الخضري والزهري والحاصل ومكوناته( .المدروسة كافة 

 

 :التــوصــيات  

 من خالل الدراسة يمكن التوصية بما يأتي :      

 Halasو Melon Ananasإجراء المزيد من الدراسات التي تخص التربية كالتهجين واالنتخاب على الصنفين  .1

best Jumbo .إلعطائهم أفضل النتائج لمعظم الصفات المدروسة والسيما الحاصل 

 في دراسات قادمة. Halas best Jumboو Melon Ananasاستعمال الصنفين  .2

القيام بالمزيد من الدراسات التي تعتمد على أضافة مغذيات أخرى أو تشمل التسميد بنوعيه ) التسميد األرضي والرش  .3

 .الورقي ( على نبات البطيخ 

 محتوية في تركيبها على مواد وعناصر غذائية أخرى وبتراكيز المغذيات نبات البطيخ والإجراء دراسات أخرى على  .4

 مختلفة .

 النبات . فيلتسميد األرضي ومعرفة تأثيرها إضافة المغذيات المستعملة في التجربة ل .5

 

 

 

 المصادر
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