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رش النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم في الصفات النوعیة و تشقق ثمار البطیخ تأثیر

.Cucumis melo L اإلسماعیليصنف  

  

  و ماجد علي حنشلصادق قاسم صادق

  جامعة بغداد/الزراعةكلیة-البستنةقسم 

  

  ةصالخال

وشمل . 2008و2007بیعي جامعة بغداد للموسمین الر /كلیة الزراعة/نفذ البحث في حقل قسم البستنة

بالتتابع، وكبریتات N1وN0ها وز لتر ورم/Nملغم ) 3000و 0(وبتركیز %) N46(الرش بكل من الیوریا 

بالتتابع، والكالسیوم  K0 ،K1،K2لتر ورموزها/Kملغم) 5000و2500و0(وبتركیز %) K41(البوتاسیوم 

رشت النباتات بالتتابعC0،C1،C2تر ورموزها ل/Caملغم ) 800و400و 0(وبتركیز %) Ca9(المخلبي 

معاملة 18كان عدد المعامالت . یوما من الرشة االولى15بموعدین االول في بدایة عقد الثمار والثاني بعد 

بتجربة RCBDوفق تصمیم , ) 3×3×2( ناتجة من التوافق بین مستویات النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم 

لمقارنة متوسطات المعامالت وعلى ) L.S.D(ت، حللت النتائج باستخدام اقل فرق معنوي عاملیة وبثالث مكررا

  %.5مستوى احتمال 

  - :ویمكن تلخیص اهم نتائج الدراسة بما یأتي

.)النضج الفسلجي(البطیخ في مرحلة تكّون التشبك في قشرة ألثمرهقشرة ولب ثمارحدث التشقق في.1

%) 21.30،24.60(إلى خفض نسبة التشقق الكلي في الثمار إلى ) لتر/ملغمN1)3000ادى رش الیوریا.2

كما تفوق معنوًیا في زیادة نسبة . للموسمین بالتتابع%) N0) (26.50 ،27.60(مقارنة بمعاملة عدم الرش 

T.S.S مقارنة )%8.08و%6.65و%7.04(بلغت 2008والسكریات والمادة الجافة بالثمارللموسم

. بالتتابع) %7.77و% 6.43و %6.82(ش بمعاملة عدم الر 

و21.3(في خفض نسبة التشقق الكلي في الثمار ) لتر/ملغمK2)5000تفوق معنوًیا تركیز البوتاسیوم.3

7.93(و%)29.9وK0) (28.4(مقارنة بمعاملة عدم الرش %) 6.81و7.86(T.S.Sونسبة %)23.0

T.S.Sنسبة في زیادة ) لتر/ملغم2500(K1تركیزفي حین تفوق معنوًیا ال. للموسمین بالتتابع%) 6.90و

7.48(و)%6.90و7.93(مقارنة بمعاملة عدم الرش %)6.68و7.71(والسكریات%)7.07و8.23(

  .للموسمین بالتتابع%)6.57و

%) 19.8،22.1(في خفض نسبة التشقق الكلي في الثمار ) لتر/ملغمC1)400تفوق معنوًیا تركیز الكالسیوم .4

باعلى C2التركیزتفوق معنوًیافي حین. للموسمین بالتتابع%)  30.2، 28.4(معاملة عدم الرش مقارنة ب

  .مقارنة بمعاملة عدم الرش للموسمین بالتتابع%)6.85و7.97(والسكریات)T.S.S)8.49 ،%7.30نسبة 

  

  

  

  

  

دكتوراه للباحث الثانيأطروحةالبحث مستل من 
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Effect of Spraying  Nitrogen, Potassium and Calcium on Quality
Characterizes and Fruit Cracking of Muskmelon cv. Ismaily

(Cucumis melo L.)

Sadik K. Sadik and Majid A. Hanshal
Horticulture Dept.- College of Agriculture/ University of Baghdad

Abstract
An experiments were conducted at the field of the Dep. of Hort. Coll. of 

Agric. Univ. of Baghdad, during the spring season of 2007 and 2008, to study the 
effect of spraying some nutrient elements(N, K, Ca) on some  quantity characterizes 
and fruit cracking of muskmelon cv. Ismaily.

Spraying urea (46%N) (0, 3000) mg N/L, potassium sulphate (41%K) (0, 
2500, 5000) mg K/L. and Calcium chelated (9% Ca) (400, 800) mg Ca/L.

The plant were sprayed twice at fruit set and 15 days after the first spray. 
R.C.B.D. as factorial experiment was adapted with three replicate.
The results could be summarized as follows:
1. Muskmelon fruit cracking was appeared at netting formation in maturation and full 

ripe. 
2. Spraying of urea (3000 mg N/L) was reduced total fruit cracking to   (21.30, 

24.60%) for the two seasons respectively. While caused on increased T.S.S , 
total sugar and dray matter for the  seasons of 2008 to (7.04, 6.65 and 8.08%) 
compared with control(6.82, 6.43 and 7.77%) respectively.

3. Spraying of K2SO4 (5000 mg/L) reduced fruit cracking (21.3, 23.0%) and T.S.S 
(7.86, 6.81) compared with control (28.4, 29.9%) and 7.93, 6.90%) for the two 
seasons respectively. While concentration of K2S04 (2500 mg/L) superior on 
increased T.S.S (8.23, 7.07%) and total sugar (7.71, 6.68%) compared with 
control (7.93, 6.90%) and (7.48, 6.57%) for the two seasons respectively.

4. The concentration of calcium (400 mg/L) superior on reduced total fruit cracking 
(19.8, 22.1%) compared with control (28.4, 30.2%) for two seasons respectively. 
While concentration of calcium (800 mg/L) superior on increased T.S.S (8.49, 
7.30%) and total sugar(7.97, 6.85%) compared with control for the two seasons 
respectively. 

  

  المقدمة

Muskmelon)Cucumis meloینتمي البطیخ  L.  ( الى العائلة القرعیةCucurbitaceae, .و

ویحصل التشقق في الثمار . ومنها تشقق الثمار,البطیخ قبل الجني باضرار فسلجیةبعض اصنافتصاب ثمار

  ).1(مع بدایة ظهور التشبك على سطحها

البطیخ كونها تشارك أو تساعد في ثمارحسین نمو ونوعیةان لبعض العناصر الغذائیة دور مهم في ت

العملیات األیضیه،  وانها تعد من القوى المحركه لكافة الفعالیات الحیویه التي یقوم بها النبات وأن نقصها یسبب 

  .)2(خلًال فسلجیًا نتیجة عدم األتزان الغذائي

یدخل في عدد من المركبات ذات األهمیة یعد النتروجین من العناصر الغذائیة األساسیه للنبات إذ 

الكبیرة كاألحماض األمینیه والبروتینات واألحماض النوویة، كما أنه یشترك مع المغنیسیوم في تكوین جزیئة 

وللنتروجین ).  3(غات البناء الضوئي بمن نتروجین الورقه یدخل في تكوین ص% 70الكلوروفیل فقد وجد أن 
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Purinesوالقواعد البیرونیه     ATP،NADH2 ،NADPH2لطاقة مثل دور كبیر في تكوین مركبات ا

ویشترك في تركیبوفي تكویناألغشیة الخلویه،  وله دور في تكوین األنزیمات،Pyrimidinesوالبیریمدنیه 

كغم 73.45(مستویینأن إضافة النتروجین مع ماء الري ب) 5(وجد ).IAA ) (4(أندول حامض الخلیك هرمون

N/كغم 146.90(،)هـN/الى زیادة تشقق ثمار البطیخ في نهایة مدة الحصادمنهأدى المستوى العالي)  هـ

أن الزیادة ) 6(أكدو .  T.S.S)(مقارنة بالمستوى االول في حین لم یؤثرفي نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة 

أن ) 7(الحظ.یخ دة تشقق ثمار البطأدت الى زیا) نبات100/ كغم 20(    المفرطة بالتسمید النتروجیني

لتر /ملغم4000لتر قد تفوق التركیز /ملغم) 6000، 4000, 2000، 0( رش الیوریا على نبات الرقي بتركیز 

لتر في نسبة المواد /ملغم6000في محتوى المادة الجافة للثمرة للموسمین بالتتابع، في حین تفوق معنویًا التركیز 

أن زیادة معدالت التسمید النتروجیني لنبات البطیخ من ) 8(ذكر.ة بالثمار للموسمین بالتتابعالصلبة الذائبة الكلی

  .  ولكنها لم تصل الى حد المعنویةT.S.Sهـ قد زاد من محتوى الثمار من الـ  /Nكغم) 100إلى 67و0(

النزیمات التي تنشطها للبوتاسیوم دورًا مهمًا في تنشیط أنزیمات تصنیع البروتین كما أنه ینشط أغلب ا

 oxido –reductaseوأنزیمات األكسده واألختزال  synthetaseاالیونات الموجبة أحادیة الشحنة مثل أنزیمات 

، Kinaseوأنزیمات تحریر الطاقة Transferaseواألنزیمات الناقله  Hydrogenaseوأنزیمات الهدرجه 

لسطحیة لألوراق مما لخالیا ، وله دور في زیادة المساحه اوللبوتاسیوم دور في حفظ تنظیم الضغط األزموزي ل

في دراسة لتقییم خمسة أصناف من البطیخ، أن تشقق ) 5(اوضح ).9(التركیب الضوئي للنبات یزید من كفاءة

كما .بطریقة الري بالتنقیط ) 3KNO(الثمار كان واضحًا في جمیع األصناف التي أضیف لها السماد البوتاسي 

 complexed  clycin (K %24)  و KCl  (K %24)     عند رش مصدرین من البوتاسیوم) 10(الحظ 

لتر على نبات البطیخ خالل مرحلة نمو الثمرة والنضج الفسلجي قد أدى الى /مل4.0بعد تخفیفهما بالماء الى 

نة في ثمار النباتات غیر ، ونسبة تركیز البوتاسیوم مقار C، السكریات الكلیة،  فیتامین T.S.Sزیادة معنویه في 

  complexedبمحلول بعد عقد الثمار cruiserأن رش نباتات البطیخ صنف ) 11(وجدكما.المرشوشه

clycin)24 %K ( وKCl )K %24   (وبتركیز)معنویه ادى الى زیادة مع التسمید األرضي ) لتر/مل4.0

عند ) 12 (أوضح.مقارنة بعدم الرش Cوفیتامین والسكریات الكلیة T.S.Sفي كل من صالبة لب الثمره و 

قد ) 20و 20و 20(بنسبة N,P,Kرش البوتاسیوم على نباتات البطیخ باالضافة الى التسمید االرضي بسماد 

، حامض الفولیك، نسبة المواد Cتفوقت معنویًا الثمار التي رشت بالبوتاسیوم بزیادة صالبة الثمار، فیتامین 

عند رش ستة مصادر ) 13(وجد   .الكلیة، حالوة الثمار مقارنة بثمار معاملة عدم الرشالصلبة الذائبة

، ثایوكبریتات KNO3، نترات البوتاسیوم KClللبوتاسیوم على نباتات البطیخ وهي كلورید البوتاسیوم 

خ على نباتات البطی)كالیسین(حامض امینيهو و Potassium metalosate(KM)و KTSالبوتاسیوم 

اسبوعیًا من عقد الثمار وحتى النضج الفسلجي، أن النباتات التي رشت تفوقت معنویًا في نسبة المواد الصلبة 

  .عدم الرشثمار معاملة مقارنة بCالذائبة الكلیة والسكریات الكلیة وفیتامین 

یا على من العناصر المهمة إذ یدخل في تركیب الصفیحة الوسطى في جدران الخالفهواما الكالسیوم

الذي یدخل في تركیب  phosphatid acidهیئة بكتات الكالسیوم، كما أنه یكون أمالحًا لحامض الفوسفاتید 

وله أهمیة في إنقسام واستصالة الخالیا , أغشیة الخالیا والذي یعد مهمًا للمحافظة على نفاذیتها وفعالیتها المختلفه

كما یشترك الكالسیوم في عملیة نقل الكربوهیدرات من أماكن .)9(وان نقصه یقلل من نفاذیة األغشیه الخلویه 

تكوینها في األوراق الى أماكن تجمعها كما في حالة درنات البطاطا وجذور البنجر السكري،  كما یشترك في 

ترسیب حامض األوكسالیك على شكل أوكساالت الكالسیوم وبالتالي التخلص من سمیته في النبات ، وللكالسیوم 
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وان ) . CO2)2، ویقوم أیضًا برفع كفاءة النبات في تمثیل غاز IAAفي تنظیم الهرمونات النباتیه مثل دور

جاهزیة الكالسیوم في المراحل االولى من نمو وتطور الثمرة مهم لمقاومة التشقق من خالل دوره في تركیب 

عند رش الثمار بكلورید )15(أوضح كما).14(خالیا غالف الثمرة وان نقصه یسبب تشققًا حادًا للثمار انجدار 

لمعالجة تشقق الثمار ان تركیز الكالسیوم في الثمار الحساسة للتشقق كان منخفضًا )% 0.5و 0.2(الكالسیوم 

معنویًا مقارنة بالثمار السلیمة وان دخول الكالسیوم في تركیب جدران الخالیا یساهم وبشكل رئیس في اختالف 

200(أن رش نباتات الرقي بالكالسیوم المخلبي تركیز ) 7(وجد .الثمار المتشققة والسلیمةتركیز الكالسیوم بین 

ومحتوى الثمار من المادة %)9.49و9.59(قد تفوق معنویًا في نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة ) لتر/ملغم 

ادة الالیم الى التربة قد أدى عند إضافة م) 8(أشار و .بالتتابعللموسمین   )غم138.43و 141.63(الجافة 

وهدفت).10.8%(مقارنة بعدم األضافة %) 11.4(في ثمار الرقي بلغت T.S.Sالى زیادة معنویة في نسبة الـ 

تحسین الصفات النوعیة وتقلیل نسبة النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم فيرشمعرفة تاثیرالدراسة الىهذه

  .تشقق ثمار البطیخ

  

  ئق العملالمواد وطرا

وشمل . 2008و2007الربیعي جامعة بغداد للموسمین /كلیة الزراعة/نفذ البحث في حقل قسم البستنة 

بالتتابع، وكبریتات N1و N0لتر ورمزها /Nملغم ) 3000و 0(وبتركیز %) N46(الرش بكل من الیوریا 

بالتتابع،  K0  ،K1،K2لتر ورموزها /Kملغم) 5000و 2500و 0(وبتركیز %) K41(البوتاسیوم 

. بالتتابع C0،C1 ،C2لتر ورموزها /Caملغم ) 800و 400و 0(وبتركیز %) Ca9(والكالسیوم المخلبي 

) 3×3×2(    معاملة ناتجة من التوافق بین مستویات النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم 18كان عدد المعامالت 

) L.S.D(مكررات ، حللت النتائج باستخدام اقل فرق معنوي بتجربة عاملیة وبثالثRCBDوفق تصمیم , 

اخذت نماذج من تربة حقل التجربة قبل ) . 16% (5لمقارنة متوسطات المعامالت وعلى مستوى احتمال 

البطیخ )1(زرعت بذور.)1(والكیمیائیة وكانت النتائج وفق ما ذكر في جدول الزراعة الجراء التحالیل الفیزیائیة

یوما من 30شباط بأطباق الزراعة الفلینیة في البیت الزجاجي وبعد مرور 20ماعیلي أبو كحلة في صنف اإلس

آذار في جهة 23في ) 18(و ) 17(نقلت الشتالت الى الحقل الدائم ) بلوغ النباتات ورقتین حقیقیتین(الزراعة 

مسطبة  لكل معاملة 2اقع م بین نبات وآخر بو 0.4م وبمسافة 3م وعرضها 4واحدة على مساطب طولها 

تم اضافة السماد االرضي  للنباتات ,  2م24نبات لكل وحدة تجریبیة مساحتها 20حیث بلغ عدد النباتات 

و اجراء جمیع العملیات الزراعیة الموصى بها ألنتاج ) هكتار)/(DAPكغم فوسفات االمونیوم الثنائیة 240(

15لمغذیة بموعدین االول في بدایة عقد الثمار والثاني بعد رشت العناصر ا). 19(المحصول وحسب ماذكره 

  .یوما من الرشه االولى

  

  

  

  2008-2007بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لترب حقل التجربة للموسم ) 1(جدول

  2008الموسم   2007الموسم   الخاصیة

                                                
  ).Chakravarty،1966(وتم مطابقتها مع ماذكره ) سابقاً (تم الحصول على البذور من مركز اباء لالبحاث الزراعیة )1(
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  pH7.52  7.63درجة تفاعل التربة 

  EC ) (1-( dS.m  3.13  2.24(التوصیل الكهربائي 

  14.82  12.50  )1-كغم. غم (المادة العضویة

  )1-كغم.ملغم(العناصر 

  87  98  النتروجین الجاهز

  208  334  البوتاسیوم الجاهز

  104  132  الفسفور الجاهز

  االیونات الموجبة

  )1-لتر.ملمول(

Ca++8.7  6.21  

K+0.29  0.21  

Na+3.25  3.09  

  احجام اجزاء التربة

  )1-كغم. غم (

  152  144  رمل

  453  571  غرین

  395  285  طین

  نوع النسجة
  مزیجة طینیة غرینیة

(SCL)

  مزیجة طینیة غرینیة

(SCL)  
  جامعة بغداد/تم التحلیل في مختبرات كلیة العلوم 

  

  :سةو در مالصفات ال

  :قیاسات التشقق: اوال

ر المتشققة لكل وحدة تجریبیة على عدد تم حسابها بقسمة عدد الثما: (%)نسبة التشقق الكلي في الثمار . 1

  .الثمار الكلي للوحدة التجریبیة معبرًا عنها كنسبة مئویة

  :الصفات الكیمیائیة  للثمرة : ثانیا

تم تقدیرها بواسطة جهاز :T.S.S (Total soluble solids(النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة .1

  Hand Refractometerالمكسار الیدوي 

  .)20(قدرت في لب الثمار حسب : النسبة المئویة للسكریات الكلیة.2

بالفرن الكهربائي على درجة حرارة )غم250وزن (جففت العینات -:للمادة الجافة بالثمار النسبة المئویة.3

  - :وقدرت وفق المعادلة التالیة   )9(ساعة ولحین ثبات الوزن كما ذكره 72ولمدة ˚م70

  =للمادة الجافة النسبة المئویة
  وزن العینة الجاف

 ×100  
  وزن العینة الرطب

  

  النتائج والمناقشة

  (%):تأثیر رش النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم في نسبة التشقق الكلي 

في خفض نسبة الثمار المتشققة إلى) 1N(وجود تأثیر معنوي للنتروجین ) 2(أوضحت نتائج جدول 

وقد بلغت نسبة , للموسمین بالتتابع) % 0N ) (26.5 ,27.6( عدم الرش قیاسا ب) % 24.6, 21.3(

كان لزیادة تركیز البوتاسیوم في . مقارنة مع معاملةعدم الرش للموسمین بالتتابع% 10.9)و19.6(االنخفاض 

ار الى خفض نسبة الثم) 2K(اذ أدت المعاملة , محلول الرش تأثیر معنوي في خفض نسبة الثمار المتشققة

للموسمین ) % 0K ) (28.4 ,29.9( مقارنة بمعاملة عدم الرش) % 23.0, 21.3( المتشققة معنویا إلى 
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كما سبب . للموسمین بالتتابع K0مقارنة بمعاملة)% 23.1و25.0(وبلغت نسبة انخفاض تشقق الثمار , بالتتابع

) C1(عند التركیز ) %  22.1, 19.8( لنسبة الكالسیوم انخفاضا معنویا في نسبة الثمار المتشققة اذ بلغت ا

30.3(وكانت نسبة االنخفاض, للموسمین بالتتابع) C0(عند التركیز ) % 30.2, 28.4( في حین كانت النسبة 

  . للموسمین بالتتابع C0مقارنة بمعاملة)% 26.5و

2K(ي اذ ادت المعاملة أشارت النتائج الى أن التداخل بین النتروجین والبوتاسیوم كان له اثر معنو 

1N ( إلى خفض نسبة تشقق الثمار إلى)0( قیاسا بالمعاملة )%  19.5,22.8K0N ( التي أعطت أعلى

مقارنة )% 32.5و41.8(وبلغت نسبة االنخفاض, للموسمین بالتتابع )% 34.0, 33.5(نسبة تشقق بلغت 

لنتروجین والكالسیوم اثره المعنوي في خفض نسبة كما بین التداخل بین ا.للموسمین بالتتابعN0 K0بمعاملة

0C(قیاسا بالمعاملة ) % 21.1, 18.2(باعطائها أقل نسبة تشقق ) 1C1N(تشقق الثمار إذ تمیزت المعاملة 

0N(.  

وان النسبة المئویة لالنخفاض , للموسمین بالتتابع) % 34.5, 33.3(التي أعطت أعلى نسبة تشقق 

وأظهر التداخل بین البوتاسیوم والكالسیوم . للموسمین بالتتابع N0C0قارنة بمعاملة م)% 38.8, 36.0(كانت 

مقارنة ) % 22.8, 17.9( بأقل نسبة تشقق ) 1C1K(تأثیرًا معنویًا في هذه الصفة إذ تفوقت معاملة التركیز 

حیث بلغت نسبة , للموسمین بالتتابع) % 37.7, 36.5(التي اعطت أعلى نسبة تشقق ) 0C0K(بالمعاملة 

اما عن تأثیر التداخل الثالثي في . للموسمین بالتتابع K0C0مقارنة بمعاملة )%39.5, 50.9(االنخفاض 

مقارنة ) % 20.5, 16.3( بأقل نسبة تشقق بلغت ) 1C1K1N(نسبة تشقق الثمار فقد تمیزت المعاملة 

للموسمین ) % 45.6, 49.6( بلغت التي أعطت أعلى نسبة تشقق) 0C0K0N(بمعاملة عدم الرش 

.للموسمین بالتتابعN0K0C0مقارنة بمعاملة )% 55.0, 67.1(وكانت نسبة االنخفاض , بالتتابع

في زیادة نواتج هانخفاض نسبة الثمار المتشققة نتیجة رش النتروجین إلى دور ویعزى السبب في 

مار حیث تنتج عن ذلك ثمار ذات قشرة متماسكة مما زاد من المجموع الخضري إلى الثهاالتركیب الضوئي وانتقال

كما انه یزید من مطاطیة الغشاء الخلوي وبالتالي أدى إلى تقلیل تشقق الثمار، فضال عن تأثیره في , من متانتها

،زیادة النمو الخضري الذي له دور في حمایة الثمار من أشعة الشمس وتقلیل الفقد المائي من قشرة  الثمار

في تقلیل نسبة الثمار المتشققة، فقد یعزى ) (K2أما تأثیرمستوى البوتاسیوم). 21(الي قلل من تشقق الثمار وبالت

إلى أن الخالیا المتكونة بوجود البوتاسیوم تكون ذات جدران متینة ومقاومة للضغط المسلط علیها من الداخل 

في تنظیم فتح وغلق ه إضافة إلى دور .)2(قة مقارنة بالنباتات التي تعاني من نقصه فتكون جدرانها هشة ورقی

الثغور وتنظیم العملیات الحیویة واإلنزیمیة داخل النبات، فضال عن كونه حامًال للعدید من العناصر التي قد 

اتفقت النتائج ). 22(یكون لبعضها دور في زیادة قوة ومتانة جدران الخالیا والمحافظة على الثمار من التشقق 

  . البوتاسیوم أدى الى تقلیل تشقق ثمارالرمانالنتروجین و أن التسمید بمن) 23(مع ماذكره 

إلى دوره في تحسین وبناء الجدر الخلویة  نتیجة لتكوین التشققتأثیر الكالسیوم في تقلیل وقد یعود

في فضال عن  دوره في ربط جزیئات البروتین.)9(بكتات الكالسیوم التي تعمل على تقویة الجدار الخلوي 

وبالتالي تتحمل الثمار الضغط المسلط علیها ) 24(الغشاء الخلوي مما یجعل هذا الغشاء أكثر متانة وأقل نفاذیه 

من أن رش الكالسیوم على النباتات ) 25(اتفقت النتائج مع ماذكره . تشققالنتیجة النمو الداخلي للثمرة فتقل نسبة 

تشقق وقد یعزى ذلك إلى زیادة الإلى زیادة ) C2(للكالسیومأدى التركیز العالي في حین . تشقق الثمارقلل

امتصاص الثمار للكالسیوم وزیادة تكوین بكتات الكالسیوم فتتصلب جدران الخالیا وبالتالي عدم مواكبتها لنمو 
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أن التركیز العالي من ) 23(و ) 27(مع ماذكرهاتفقت النتائج ).26(الثمرة مما یؤدي إلى حدوث التشقق 

  .یوم أدى إلى زیادة تشقق ثمار البطیخ والرمان بالتتابعالكالس

  

(%)تأثیر النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم وتداخلهما في نسبة  التشقق الكلي في الثمار ) 2(جدول 

  2008-2007لموسمي الزراعة 

× تداخل النتروجین 

  الكالسیوم× البوتاسیوم

2008الموسم 2007الموسم

  

  الكالسیوم×تداخل البوتاسیوم

N0N1  NoN1 2008الموسم 2007الموسم

C0

K049.623.4  45.6  29.7  37.5  37.7  

K125.720.5  27.8  28.423.128.1

K218.9  21.621.2  22.7  20.2  21.9  

C1

K025.8  24.0  22.6  24.7  24.9  23.7  

K119.416.3  25.120.5  17.922.8

K218.8  23.4  23.2  25.1  21.1  24.2  

C2

K025.3  23.3  25.8  23.0  24.4  24.4  

K123.325.529.128.124.428.6  

K223.4  22.1  22.2  23.5  22.7  22.9  

%5L.S.D  2.76  3.40  1.95  2.40  

  معدل الكالسیوم  

تداخل

× النتروجین

  الكالسیوم

C03.33  23.534.525.828.430.2

C121.318.223.021.119.822.1

C224.124.425.727.224.326.5

L.S.D 5%1.591.961.131.38

  معدل البوتاسیوم

تداخل

×النتروجینن 

  البوتاسیوم

K033.523.234.025.828.429.9

K122.822.125.825.222.525.5

K223.119.523.022.821.323.0

L.S.D 5%1.601.961.131.38

النتروجین 26.521.327.624.6معدل

L.S.D 5%0.921.13

  

  

  

  :النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم في الصفات الكیمیائیة للثمارتأثیر 

  :T. S. S)(النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة 
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فقد 2008وللموسم T.S.Sي نسبة ان لتركیز النتروجین تأثیرا معنویا ف) 3(یتضح من نتائج جدول 

التي N0مقارنة بمعاملة عدم الرش % 7.04في الثمار إلى T.S.Sإلى زیادة نسبة الـ N1ادت معاملة الرش 

في ) % 7.07و8.23(إلى T.S.Sالى زیادة نسبة K1كما ادى رش البوتاسیوم بالتركیز %.  6.82اعطت 

وكان . للموسمین بالتتابع) % 6.81و7.86(إلىT.S.Sنسبة الـ إلى خفض K2حین ادى التركیز العالي منه 

) % 7.30و 8.49(بلغت T.S.Sبأعلى نسبة C2لرش الكالسیوم تأثیرمعنوي فقد تمیزت معاملة التركیز العالي 

  .للموسمین بالتتابعC0لمعاملة ) % 6.62و 7.75(مقارنة بأقل نسبة 

في T.S.Sبوتاسیوم إلى وجود فروق معنویة في نسبة الـ أشارت نتائج التداخل بین النتروجین وال

في حین انخفضت ) % 7.25و 8.41(معنویا بأعلى نسبة بلغت N1K1الثمار، حیث تفوقت معاملة الرش 

  .للموسمین بالتتابع) % 6.55و 7.65(اذ وصلت إلى   N0K2هذه النسبة إلى أدنى مستوى في معاملة 

N1C2اذ تفوقت معاملة T.S.Sن والكالسیوم تأثیرا معنویا في نسبة كما بین التداخل بین النتروجی

) % 6.60و 7.90(اقل نسبة N0C0في حین اعطت معاملة ) % 7.34و 8.73(بلغت T.S.Sبأعلى نسبة 

  .للموسمین بالتتابع

T.S.Sمعنویا في زیادة نسبة K1C2أظهرت نتائج التداخل بین البوتاسیوم والكالسیوم تفوق معاملة 

  .للموسمین بالتتابع) % 6.65و 7.41(بلغت K1C1مقارنة بأقل نسبة عند معاملة ) % 8.47و 9.05(إلى 

فقد اظهرت النتائج تفوق معاملة T.S.Sاما تأثیر التداخل الثالثي لعوامل الدراسة في نسبة 

N0K1C2 8.23و 9.40(معنویا في زیادة النسبة إلى % ( في حین انخفضت نسبة الـT.S.S إلى)و 6.70

  .للموسمین بالتتابعN0K0C0في معاملة المقارنة ) % 6.13

في الثمار إلى دور النتروجین االیجابي في رفع كفاءة عملیة T.S.Sوقد یعود السبب في زیادة نسبة الـ 

T.S.Sالتركیب الضوئي للمجموع الخضري وانتقال نواتجه إلى الثمار وبالتالي سوف تزداد النسبة المئویة للـ

كما كان لمعاملة الرش بالبوتاسیوم االثر ) . 7(و ) 8(، اتفقت النتائج مع ما ذكره )28(والسكریات والمادة الجافة 

والسكریات والمادة الجافة في الثمار، وقد یعود السبب إلى دور البوتاسیوم في تحفیز T.S.Sالـ المعنوي في نسبة 

ودوره في اغلب العملیات الفسلجیة في النباتات مثل تكوین , الضوئيانتقال المواد الناتجة من عملیة البناء

  ).13(و ) 11(اتفقت النتائج مع ما ذكره ). 2و 4(البروتینات والكلوروفیل وتمثیل الكربوهیدرات 

والسكریات والمادة الجافة في T.S.Sویتضح من النتائج ان رش الكالسیوم سبب زیادة في نسبة 

, Triphosphataseو Kinaseلك إلى ان الكالسیوم یزید من تنشیط بعض االنزیمات مثل الثمار، وقد یعزى ذ

فضال عن دوره في تقلیل معدل سرعة التنفس وقلة استهالك االحماض العضویة والسكریات مما یؤدي إلى 

  ).7(اتفقت النتائج مع ). 29(الحفاظ على هذه النسب 

  

  

  

  

  

  

- 2007لموسمي الزراعة (%)  T.S.Sیوم والكالسیوم وتداخلهما في تأثیر النتروجین والبوتاس) 3(جدول 

2008

  الكالسیوم× تداخل البوتاسیوم  2008الموسم 2007الموسم× تداخل النتروجین 
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2008الموسم 2007الموسم N0N1  NoN1  الكالسیوم× البوتاسیوم

C0

K07.608.13  6.31  6.93  7.87  6.62  

K18.838.33  6.86  6.808.586.83

K28.10  7.766.90  6.76  7.93  6.83  

C1

K08.13  7.13  6.16  7.13  7.63  6.65  

K17.537.30  6.606.707.416.65

K26.93  8.93  6.93  8.20  7.93  7.56  

C2

K08.86  8.53  7.93  6.90  8.70  7.41  

K19.408.708.237.739.058.47  

K27.93  7.53  6.63  6.80  7.73  6.71  

%5L.S.D  0.40  0.37  0.28  0.26  

  معدل الكالسیوم  

تداخل

× النتروجین

  الكالسیوم

C07.907.796.606.637.756.62

C18.357.896.907.148.117.02

C28.258.737.267.348.497.30

L.S.D 5%0.230.210.160.15

  معدل البوتاسیوم

تداخل

×لنتروجینن ا

  البوتاسیوم

K08.077.787.016.797.936.90

K18.058.416.907.258.237.07

K27.658.076.557.077.866.81

L.S.D 5%0.230.210.160.15

النتروجین 7.928.086.827.04معدل

L.S.D 5%N. S0.12

  

  :النسبة المئویة للسكریات

2008ان للنتروجین تأثیرا معنویا في نسبة السكریات في الثمار للموسم ) 4(جدول اوضحت نتائج

اما عن تأثیر % . N0 (6.43(مقارنة بمعاملة % 6.65فقط، حیث ادى إلى زیادة نسبة السكریات إلى 

النسبة إلى معنویا في زیادة K1البوتاسیوم في هذه الصفة فقد اظهر التحلیل اإلحصائي تفوق التركیز المنخفض 

للموسمین K2لمعاملة التركیز العالي ) % 6.38و 7.43(في حین كانت اقل نسبة ) % 6.68و 7.71(

مقارنة بأقل ) % 56.8و 7.97(في زیادة نسبة السكریات إلى C2كما اثر معنویا تركیز الكالسیوم . بالتتابع

  .ابعللموسمین بالتتC1لمعاملة التركیز ) % 6.47و 7.05(نسبة لها 

وأكدت نتائج التداخل بین النتروجین والبوتاسیوم تأثیرا معنویا في معدل نسبة السكریات، حیث اظهرت 

) % 6.05و 7.22(بینما انخفضت النسبة إلى ) % 6.84و 7.90(اعلى نسبة بلغت N1K1معاملة الرش 

تأثیر معنوي في هذه الصفة فقد وكان للتداخل بین النتروجین والكالسیوم . للموسمین بالتتابعN0K2لمعاملة 
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) % 5.91و 6.61(في حین انخفضت النسبة إلى ) % 7.00و 8.20(بأعلى نسبة بلغت   N0C2تفوقت 

كما اظهر التداخل بین البوتاسیوم والكالسیوم تأثیرا معنویا في نسبة السكریات . للموسمین بالتتابعN0C1لمعاملة 

K0C1بینما حصلت اقل نسبة في معاملة ) % 7.13و 8.53(غت بأعلى نسبة بلK0C2فقد تفوقت معاملة 

  .للموسمین بالتتابع) % 56.2و 6.73(

  

لموسمي الزراعة (%)  تأثیر النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم وتداخلهما في نسبة السكریات ) 4(جدول 

2007-2008  

× تداخل النتروجین 

  الكالسیوم× البوتاسیوم

2008الموسم 2007الموسم

  

  الكالسیوم× تداخل البوتاسیوم

N0N1  NoN1 2008الموسم 2007الموسم

C0

K07.006.94  6.00  6.60  6.97  6.30  

K18.337.80  6.73  6.508.056.61

K27.70  7.436.40  6.33  7.60  6.40  

C1

K06.20  7.24  5.70  6.80  6.73  6.25  

K17.106.90  6.206.407.006.30

K26.53  8.33  6.70  7.90  7.43  6.80  

C2

K08.84  8.20  7.90  6.43  8.53  7.13  

K18.237.906.707.238.046.95  

K27.43  7.13  6.10  6.33  7.30  6.21  

%5L.S.D  0.32  0.490.23  0.34  

  معدل الكالسیوم  

تداخل

× النتروجین

  الكالسیوم

C07.057.406.336.307.236.32

C16.617.505.917.027.056.47

C28.207.747.006.707.976.85

L.S.D 5%0.120.280.130.20

  معدل البوتاسیوم

تداخل

×النتروجینن 

  البوتاسیوم

K07.537.436.736.417.486.57

K17.527.906.536.847.716.68

K27.227.646.056.707.436.38

L.S.D 5%0.190.280.130.20

النتروجین 7.427.656.436.65معدل

L.S.D 5%N. S0.16

كان تأثیر التداخل بین عوامل الدراسة الثالثة في نسبة السكریات معنویا ویالحظ إن أعلى نسبة بلغت 

N0K0C1لمعاملة % ) 5.70و 6.20(مقارنة بأقل نسبة بلغت N0K0C2في معاملة ) % 07.9و 8.84(

  .للموسمین بالتتابع
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من % 95السكریات تشكل ألنT.S.Sان زیادة نسبة السكریات هو تحصیل حاصل لزیادة نسبة الـ 

زموزیة وبالتالي اللها دور في تشقق الثمار من خالل تاثیرها على اوان زیادة السكریات. )T.S.S)30نسبة الـ 

یؤدي الى انتفاخها وتولید ضغط على قشرة الثمرة مما یسبب حدوث التشقق و الیا الثمرة خیتدفق الماء الى داخل 

)23(.  

  :ثمرة/ النسبة المئویة للمادة الجافة

في زیادة نسبة المادة الجافة بالثمار N1إلى تفوق معاملة رش النتروجین ) 5(اشارت النتائج في جدول 

وكان لزیادة تركیز . فقط2008وللموسم %7.77التي بلغت N0مقارنة بمعاملة عدم الرش %  8.08إلى

و 9.52(اعلى نسبة بلغت K2البوتاسیوم االثر المعنوي في زیادة نسبة المادة الجافة بالثمار فقد اعطت معاملة 

ویالحظ من نتائج هذا .للموسمین بالتتابعK0لمعاملة ) % 7.55و 8.76(مقارنة بأقل نسبة ) % 8.41

في ) % 8.27و 9.83(ادى إلى زیادة معنویة في نسبة المادة الجافة إلى C1الجدول أن مستوى الكالسیوم

  .للموسمین بالتتابع) % 7.64و C0)8.57حین كانت اقل نسبة عند معاملة عدم الرش 

اظهر التداخل بین النتروجین والبوتاسیوم تأثیرا معنویا في نسبة المادة الجافة فقد تفوقت المعاملة 

N1K2 8.87و 9.66(بلغت بأعلى نسبة % ( في حین اعطت معاملةN1K0 اقل نسبة)7.40و 8.68 (

كما اوضح التداخل بین النتروجین والكالسیوم تأثیرا معنویا في نسبة المادة الجافة في .للموسمین بالتتابع% 

قل اN0C0في حین اعطت معاملة ) % 8.43و 9.85(بأعلى نسبة بلغت N1C1الثمار فقد تمیزت معاملة 

اما بالنسبة لتأثیر التداخل بین البوتاسیوم والكالسیوم في نسبة .للموسمین بالتتابع) % 7.55و 8.49(نسبة 

في زیادة نسبة المادة الجافة K2C1المادة الجافة بالثمار فقد اظهرت النتائج في الجدول نفسه نفوق المعاملة 

لمعاملة ) % 7.30و 8.05(معدالتها إلى في حین انخفضت النسبة إلى ادنى) % 8.95و 10.43(إلى 

K0C0وللموسمین بالتتابع.  

باعطاء أعلى نسبة مادة جافة في N1K2C1وفیما یخص التداخل الثالثي فقد تفوقت معنویا معاملة 

N0K0C0لمعاملة المقارنة ) % 6.90و 7.76(مقارنة بأقل نسبة ) % 9.70و 10.83(الثمار بلغت 

  .للموسمین بالتتابع

وقد یعزى السبب في زیادة نسبة المادة الجافة في الثمار الى تاثیر العناصر الغذائیة في زیادة نواتج 

وبما ان عوامل الدراسة كان لها تاثیر , زیادة المادة الجافة ىمما ادى ال). 2(التركیب الضوئي وانتقالها الى الثمار

  .تهافي زیاداثرتدة الجافة لذا فانها من مكونات المايوالسكریات وهT.S.Sفي زیادة نسبة الـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

لموسمي (%) ثمرة / تأثیر النتروجین والبوتاسیوم والكالسیوم وتداخلهما في نسبة المادة الجافة ) 5(جدول 

  2008-2007الزراعة 

  الكالسیوم× تداخل البوتاسیوم  2008الموسم 2007الموسم× تداخل النتروجین 
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2008الموسم 2007الموسم N0N1  NoN1  الكالسیوم× البوتاسیوم

C0

K07.768.33  6.90  7.50  8.05  7.30  

K18.938.43  7.507.708.687.60

K29.06  9.437.93  8.00  9.25  7.96  

C1

K09.90  9.43  8.20  7.80  9.66  8.00  

K19.639.20  7.937.809.417.86

K210.03  10.83  8.20  9.70  10.43  8.95  

C2

K08.93  8.60  7.96  7.23  8.76  7.60  

K19.438.838.608.469.138.53  

K29.03  8.73  7.70  8.93  8.83  8.21  

%5L.S.D  0.35  0.270.21  0.19  

  معدل الكالسیوم  

تداخل

× النتروجین

  الكالسیوم

C08.498.667.557.738.577.64

C19.829.858.118.439.838.27

C28.768.827.658.108.797.87

L.S.D 5%0.170.150.120.11

  معدل البوتاسیوم

تداخل

×النتروجینن 

  البوتاسیوم

K08.838.687.707.408.767.55

K18.908.757.677.988.827.83

K29.279.667.948.879.528.41

L.S.D 5%0.170.150.120.11

النتروجین 9.039.057.778.08معدل

L.S.D 5%N. S0.09
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