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( BERتأثير الرش بالنتروجين والكالسيوم في نوعية الحاصل ونسبة اإلصابة بضرر تعفن الطرف الزهري )

 . Citrullus lanatusفي ثمار الرقي 

 

 محمد هادي عبيد الحساني د. خضير عباس عموان الجبوري 

 جامعة بغداد / كمية الزراعة جامعة بغداد / كمية الزراعة

 الخالصة :

 يذذ دل ةت/ذذ لل2006 لل2005نفذذ التجربة ذذ لقذذالخضذذبلتج اذذةل ض/ذذيلتج /ذذرن /امع لتجدةت  /بموسذذ ل  ذذ ت ل جمو /ذذوع ل 

(.ل راونالتجربة ذ لقذالتجو /ذيلت  بلBER ر ت الريوملقالن  ع لثومةلتجةقال ن/  لتإلصم  ل اةةل)لCa للNرأثعةلةشلتجذل

لCa/جرذذذةل ةشلNوم ذذيلل6000 لل4000 لل2000دلىذذالصذذفةل ل(ل  أة سذذذ لرةتاعذذN%ل46 يعئذذ لع ةعذذمل)لN ذذمومع لتجذذةشل ذذذل

وم ي/جرذذذذذةل مذذذذذقلن ذذذذذمالتجةقذذذذذالصذذذذذندلل300 لل200 لل100(ل  أة سذذذذذ لرةتاعذذذذذدلصذذذذذفةل لCa%ل9 يعئذذذذذ لامج/ذذذذذع يلو م ذذذذذال)

Charleston gray(ل رصوعيل3×لل4×لل4 نف الاربة  ل مومع ل)لRCBDأاذعدلصذندلل2006.ل قذالتجو /ذيلCrimson 

sweetجذ تلنفذذ لتج خذصل رصذذوعيللSplit-Plot-Designقذ لأ ذذ القعم/ذمال ذذ  لتجثوذمةلقذذالتجن ذمال وسذذ بل د لتجثوذة ل خمصذذبلل 

قذالتجثوذمة.لخممذالتجنرذمئقل قذ للBER ن/ذ  لتإلصذم  ل اذةةللTSSتجن مال ور /طلط بل قطةلتجثوة ل تج د لتجبمدل ن/ذ  لتجذذل

ل.ل.0.0 مقلتخرومبللLSDتإلخصمئال ت ر ةال ق للSAS ةنموقل

وم ي/جرذذة(لقذذالصذفمالخمصذذبلتجن ذذمال وسذ بلطذذ بل قطذذةلتجثوذذة لل4000 رةاعذذدل)لN  عنذالتجنرذذمئقلرفذذ  لوسمومذ لةشلل

نذذ لىذذال وخرذذ التجثوذذمةلوذذ لتجوذذم  لتجبمقذذ ل جمو /ذذوع ل قذذالور /ذذطل د لتجثوذذة لجمو /ذذيلت  بلقضذذط.ل عنوذذملامنذذالوسمومذذ لتجوضمةل

 قذالن/ذ  للTSS/جرة(لقرف قذالقذالوخرذ التجثوذمةلوذ لNوم يلل6000ت قابلقال   لتجثومةلجمن مال جمو /وع .لأوملتجوسموم ل)

(لىذالت قذبلن/ذ  لبصذم  ل اذةةلN%(ل عنوملامنالوسموم لتجوضمةن ل)صفةل22.70 لل30.02تج يل مغل)لBERتإلصم  ل اةةل

BERللجا.(لجمو /ذذوع ل مذذقلتجرذذ ت12.97 لل14.49)ل(وم ذذيلل300اذذ جتلرف قذذالوسمومذذ لCaلقذذالور /ذذطلخمصذذبلتجن ذذمال)جرذذة/

 جمو /ذوع ل قذالصذف ل ذ  لتجثوذمةلجمو /ذيلتجثذمنا.لاوذملبنيذمللTSS ط بل قطةلتجثوة ل وخرذ التجثوذمةلوذ لتجوذم  لتجبمقذ ل ن/ذ  ل

 Charlestonتجصذندل%(لجمو /ذوع .ل رفذ  لل14.12 لل17.31تجذ يل مذغل)لBERتورمدال إ طمئيملتقبلن/  لبصم  ل اذةةل

لتج خصلو/ربلو لة/مج لومب/رعةلجم مخصلتجثمنال.ل
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grayمذذقلتجصذذندلل Crimson sweetقذذالخمصذذبلتجن ذذمال  ذذ  لتجثوذذمةل طذذ بلتجثوذذة .ل  ذذأ مقلن/ذذ  لبصذذم  ل اذذةةللBERل

  أقذبللTSSقالقطةلتجثوذة ل وخرذ التجثوذمةلوذ لتجوذم  لتجبمقذ ل ن/ذ  للCrimson sweet%.ل عنوملرف  لتجصندل27.88 م ال

أثعةلتجرذ ت بلتجثالثذالقاذم لوسن عذذمالقذالتجصذفمالتجو ة /ذ ل روعذدالتجوسمومذذ ل%.لأوذذملرذ10.83 م ذاللBERن/ذ  لبصذم  ل اذةةل

V2N4Ca3قذذالصذذفمالخمصذذبلتجن ذذمال ور /ذذطل د لتجثوذذة ل ن/ذذ  لتجوذذم  لتجبمقذذ ل ن/ذذ  للTSSقذذالتجو /ذذيلتجثذذمنالأوذذملتجوسمومذذ لل

V1N4Ca3قروعذدال طذذ بل قطذذةلتجثوذذة ل جمو /ذذوع .ل روعذذدالتجوسمومذذ للV1N0Ca3قذذال ذذ  لتجثوذذمةلقذذالتجن ذذمال جمو /ذذوع .أوملل

%ل نذ لتجوسمومذ ل45.13أوملأ مقلن/  لبصم  لق م ذاللV2N0Ca3%لقالتجوسموم ل3.26ق م اللBERتقبلن/  لبصم  ل اةةل

V1N6Ca0ل.ل

ل

Abstract  

 This study was conducted at the vegetable field – Department of Horticulture, College of 

Agriculture, University of Baghdad. During of two seasons of 2005-2006 on watermelon plant to 

study the effect of spraying Nitrogen and Calcium and the interaction on yield quality and BER 

injury. Study include at first season 2005, two factors, spraying nitrogen as urea (46% N) at 

concentration (0.0, 2000, 4000 and 6000 mg N/L) and spraying Calcium as Calcium chelated 

(9% Ca ) at 4 concentration (0.0, 100, 200, 300 mg Ca/L) on plant of Charleston gray variety.  

 The experiment was conducted as factorial experimental (3×4×4) with randomized 

complete block design (R.C.B.D). In the second season it was added the Crimson Sweet variety 

so that the study was conducted with split plot design with 3 replication. The studies characters 

were fruit number in plant, fruit weight, yield of plant, length and diameter of fruit, dry matter, 

T.S.S. and percentage of BER. The results analysed with SAS programe and compared with LSD 

5%. The results showed that spraying Nitrogen of (6000mg/L) concentration was superior for 

both season in plant yield, length and diameter average of fruit, dry matter, and average of 

weight for the first season only. While the control treatment it gave the highest of fruit number of 

plant for both seasons. The treatment of (6000 mg N/L) was superior in TSS and BER injury it 

was (30.02-22.70%) compared with control that was (14.49-12.97) for both season respectively. 

Although that spraying Calcium (300 mg /L) was superior in mean of plant yield, length and 

diameter of fruit, dry matter, TSS content for both seasons, and fruit number of plant for the 

second season only. Also was superior lowest percent BER (17.31-14.12) for both seasons. The 

Charleston gray variety was best in plant yield, number and length of fruit, and high BER injury 
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(27.88%). The Crimson Sweet variety was superior in diameter of fruit, dry matter, TSS and 

gave lowest BER (10.83).  

The interaction between Nitrogen , Calcium and cultivar were significant of the studies 

characters, and superior treatment (V2N4Ca3) in yield plant, fruit weight, fruit dry weight and 

TSS for both seasons, and the V1N0Ca3 treatment was superior in fruit number per plant for both 

seasons. The lowest injury BER was found in V2N0Ca3 treatment (3.2%) but higher injury 

percentage (45.13%) found in V1N6Ca0 treatment. 

 المقدمة 

وذذ لأىوعريذذملتج  تئعذذ ل تجط عذذ ل ت قرصذذم ع لا نيذذملرخرذذ يل مذذقلتجوذذ ت للCitrullus lanatusرذذأرالأىوعذذ لثوذذمةلتجةقذذالل

تجاة  ىع ةترعذذ ل مصذذ التج/ذذاةعمال تجرذذالراذذ  لت /ذذمولقذذالرخ عذذ لن  عذذ ل بذذ   لتجثوذذمةلباذذمق لبجذذقلت جعذذمدل ت وذذال لتجوس نعذذ ل

جوخصذ بلأبةعذالتجاثعذةلوذ لتج ةت/ذمال تجربذمةبل يذ دلرخ/ذع لاوعذ ل ن  عذ لتجثوذمة.ل عسر ذةلنذ عل نرعب لتجطمبلتجوردتعذ ل مذقلت

(.ل أث رذالتجربذمةبل1تج/وم ل طةعض لبامقرولو لتجس توبلتجويو لقال جتل  لن مالتجةقالو لتجوخمصعبلتجرالر/ربعبلجمر/وع ل)

(لب لتجر  عذذ لتج ةقعذذ لرسذذ ل1999)لBrayanقضذذ ل اذذةلب لأ ةت لتجن ذذمالقذذم ة ل مذذقلتورصذذممل نمصذذةلوس نعذذ لةئع/ذذع ل صذذ ةا.ل

لتجطةعض لت اثةلافمء ل تقرصم تالوضمةن ال طةتئ لتجر/وع لت  ةا.ل

أيلوذ ل ذالبلتجث ذ ةل تجو/ذمقمالتج عنعذ ل ذع للApoplastب لتورصمملتجسنمصةل  لطةع لت  ةت لعخ صل  لطةع لل

أيلوذ ل ذذالبللSymplastأبذدتءلتجن ذمالت  ذةا.لأ لعخذ صل ذ لطةعذ ل العذملتج ةقذ لخرذقل صذ جيملبجذقلت   عذ لتجنمقمذ لثذيلبجذذقل

ب/ذ ةل أنم عذبل/ذمعر  الدوع لو بذ   لرخذذالط ضذ لاع راذبل العذملتج وذذة لقذالت  ةت لثذيل ذ لطةعذذ لتج/ذمعر  الديل ونذولبجذقلأبذذدتءل

وضمةنذذ ال طذذة لباذذمق ل(.ل  ذذ جتلقذذم ل/ذذ لخمبذذ لتجن ذذمالوذذ لتجسنمصذذةلتج  تئعذذ ل/ذذعا  ل/ذذةعسمال1989لدتجن ذذمالت  ذذةال)تجصذذخم

ت /ذذو  ل ذذ لطةعذذ لتجرة ذذ ل مصذذ ال نذذ لرسذذة لتجن مرذذمالبجذذقلنضذذملتجسنمصذذةل تجرذذالر/ذذ بلاثعذذةلوذذ لت اذذةتةلتجف/ذذمبع لتجرذذال

(لتجذ يلعصذعبلBER)لBlossom End Rotرصعبلتجوبو علتج اةيل تجثوذةي.ل قذالتجةقذالعسذ لاذةةلرسفذ لتجطذةدلتجدىذةيل

جرمجالتن فم لتجخمصبلتجامالتجضم بلجمر/ ع لو لأىذيلتجووذمابلتجرذالر تبذولتجوذدتة ع .لتجثومةل ع/ بل ف لن  عريمل ب  ريمل  م

ب لى تلتجاةةلعصعبلثومةلتجةقالتجورطم ج ل و ولتجورطم ج ل عظيةل وابل ضعل نع لقمرخ لتجم  ل تالخذ تدل تاذخ لرظيذةلقذال

 لنم وذ ل بم عذ لتجوموذول ق عذ لب لبنيذملرصذذ  ل/ذيل راذذ  لتجونطضذ لتجوصذم ل7.5-2.5تجطذةدلتجدىذةيلجمثوذة ل عرذةت  لقطةىذمل ذع ل

(.ل أوذذذمةل2001)خ/ذذذ للFusarium للPythiumطةعذذذ ل رذذذرسف لب تلخذذذ صل يذذذملبصذذذم مالثمن عذذذ ل أخذذذ لتجفطةعذذذمالوثذذذبل طذذذةل

Kondo(لبجقلب لدعم  لرةاعدل1972)لNقال /طلتجنو لأ البجقلدعم  لتإلصم  ل مجاذةةلتجف/ذمباللBERقذالثوذمةلتجطومطذ .لل

عةبعلبجقل  يلتنرظذميلتجةط  ذ لقذالرة ذ لتجخضذبلوذعلتةرفذمعل ةبذ لتجخذةتة للBER(لب لاةةل1975)لWeeb للReed عنومل اةل
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(لقروذذعةلبجذذقلبومذذ ل  توذذبلوذذ لوذذمنيملأ لردعذذ ل2005)لCartis.لأوذذملتج مخذذصلCa مصذذ ال نذذ وملعرذذدتو ل جذذتلوذذعلنضذذمل نصذذةل

ةط  ذذ لتجرة ذذ لنرعبذ ل/ذذة  لنذذد بلتجوذمءل مجةوذذ لقذذاللقذالوخمصذذعبلتجةقذذال تجطومطذ ل تجفمفذذبل ونيذذملنضذملBERتإلصذم  ل اذذةةل

تجرةبلتجةومع لبامق لبجقلا  لتجوبو علتجب ةيلوخ   لتجنو ل قمعبلت نرومةلأ لنرعب الجدعم  لت وال لقالوخم بلتجرة ذ لووذملعضمذبل

 لبمقذ لخرذقل ت لو لافمء لتجب  ةلقالتورصمملوذملرخرمبذولوذ لةط  ذ .لباذمق لبجذقلرسذة لتجن مرذمالبجذقلبذ لخذمةل ةعذم لق عذ

 وذابلع ةعذذمللN(لتجرذذالوذومالباذمق ل نصذذةلتجذذل1981)لCiecarese للCitrulliرذ قةالتجةط  ذ لقذالتجرة ذذ .ل أوذمةال ةت/ذمال

قذذذالثوذذذذمةلتجةقذذذالصذذذذندللBERا ي/ىذذذذ(لب لاذذذذةةلتإلصذذذم  ل ذذذذذلل1000 لل500قذذذالت ةتاذذذالتجةومعذذذذ ل  و/ذذذر عمال)صذذذذفةل ل

وضمةن ال مجصندلاةو/  ل/ عا.ل عنوملتن فاذالتإلصذم  ل صذ ة لوسن عذ ل قذاللNبمةج/ر  لاةتيلتد ت لوعلدعم  لوس بلبامق ل

(لب لباذذمق ل1983)لCarter للsundstorms يعئذ لبذ ولدةت ذا.لقذالخذع ل بذ لاذبلوذ لللCaتجصذنفع ل نذ لباذمق ل نصذةل

Caيلجذذذيلا ي/ىذذذلبجذذذقلن مرذذمالتجةقذذذالصذذندلبمةج/ذذذر  لاذذةتل1680 لل1120 لل560 يعئذذ لبذذ ولدةت ذذذال  وسذذ  الصذذذفةل لل

تجثوذذمةلتعاذذما.لقذذالخذذع ل بذذ لل.T.S.S جذذيلعخذذ صلرذذأثعةتالوسن عذذ لقذذاللBERرخذذ صلرذذأثعةلوسنذذ يلقذذال فذذ لتإلصذذم  ل اذذةةل

Scott(لب لباذذمق ل1991)لCaا ي/ىذذذ(لقممذذال صذذ ة لل1120 لل260 لل280 مذذقلوذذابلبذذ ولدةت ذذال  مجوسذذ  ال)صذذفةل لل

ل.لTri-X/ر  لاةتيل اةو/  ل/ عال لقالثومةلثالصلأصنمدلو لتجةقالىالبمةجلBER تاخ لو لتجاةةل

(ل جو /ذذذوع ل1960)لWarren للBrantlyقذذذالخمصذذذبلتجثوذذذمةلقضذذذ ل بذذذ للCa لNأوذذذمل مجن/ذذذ  لجرذذذأثعةلباذذذمق ل/ذذذوم لل

)صذفةل للNثوة /ن ذما(لوذعلو/ذر عمالل2.09 لل2.01 لل1.71وررمجع لخص بلدعم  لقذال ذ  لثوذمةلتجةقذالقذالتجن مرذمال م ذال)

ل100.8 لل4.8ىذال)صذفةل لN/يلت  بلأوملقالتجو /يلتجثمنالقريلبامق ل و/ لو/ذر عمالوذ لا ي/ىذ(لقالتجو لل280 لل112

(لبجذقل1973)لSingh للPandey/ىذذل أوذمةلNا ذيلل168ا ي/ىذ(ل ت لأقابل ذ  لجمثوذمةلاذم ل نذ لتجو/ذر الل280 لل168 ل

(لبجذقلب ل1959)لHalsey أوذمةل/ىذذ.لNا ذيلل100 لل50 لل40تجواذمدلوذ للNدعم  ل   لثومةلتجةقا/ن ذمالوذعلدعذم  ل/ذوم ل

(لت/ذر  و تل يذملثذالصل1976)لAlf للPastil/ذ بلدعذم  لقذالوسذ بل د لتجثوذة لجن ذمالتجةقذا.ل قذال ةت/ذ لقذميل يذمللNتجر/وع ل ذذل

/ىذ(لقالر/وع لن مرمالتجةقالقخصم تل مقلقة  لوسن عذ لقذال ذ  لتجثومة/ن ذمالNا يلل112 لل63 لل37ىال)لNو/ر عمالو ل

 لل40 و/ذر عمال)صذفةل للCitron(لب لر/ذوع لتجةقذالصذندل1988 ع لتجو/ر عع لت  بل تجثمجص.لا جتل ب لتجس/مدل   ذمول)

و/ذر عمالتج/ذوم ل مذقللثوة ل/ن ما(لخ/ذبل4.45 لل3.35 لل1.87 لل1.75/ىذ(لأ طالثومةل مغل   ىمل)لNا يلل120 لل80

(لب لقطذذةلثوذذمةلتجةقذذالصذذندلبمةج/ذذر  لاذذةتيلتد ت الوسن عذذمال1981تجرذذ تجال  مجن/ذذ  لجضطذذةلتجثوذذمةلقضذذ ل بذذ لتجوذذوةيل   ذذة  ل)

لWarren للBrantlyقضذذذ لأوذذذمةللT.S.S نذذذ لباذذذمق لتج/ذذذوم لتجنرة بعنذذذال تجف/ذذذف ةي.للأوذذذمل مجن/ذذذ  لجوخرذذذ الثوذذذمةلتجةقذذذالوذذذ ل
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 للChisholm  ذذالبلو /ذذوالتجربة ذذ .لأوذذملل.T.S.Sجن ذذمالتجةقذذالجذذيلرذذيثةلوسن عذذمالقذذالن/ذذ  للNل(لب لوسذذ  الر/ذذوع 1960)

Picha(لقأ اخملب لىنمتل وولونمط لقالثومةلتجةقالر رمدلقعومل عنيملقالن/ذ  ل1986)لT.S.S.ىذالتجونطضذ لتجسمعذملجمثوذة لل

Topتجونطضذذ لتجوالو/ذذ لجذذ ة لل soilونطضذذ لتجضمذذبلل Heartتجثوذذة ل مج/ذذم ل ونطضذذ لترصذذمبللstemونطضذذ لتجطذذةدلتجدىذذةيلل 

لجمثوة .ل

ل100بجذذذقلل67جن ذذمالتج طذذع لوذذذ ل)صذذفةل للN(لبجذذقلب لدعذذذم  لوسذذ بلتجر/ذذذوع ل1989)لWilcox للBehella أوذذمةلل

 مقلتجر تجال ى هلتجدعم  لجيلرا لوسن ع .ل أ ا لل11.3 لل11.6 لل10.5ب ل م اللTSSا ي/ىذ(لق لدت لو لوخر التجثومةلو ل

Swiader(لب لت/ذذر  تيلتج/ذذوم لتج  رم/ذذالةوذذمالوذذعلوذذمءلتجذذةيلأ ل طةعضذذ لتجنثذذةلجذذيلرخذذ صلقذذة  لوسن عذذ لقذذالتجذذذل1994 ت ذذة  ل)ل

T.S.S(لبجذذقلب لةشلتجع ةعذذمل رةعذذذدل2001جثوذذمةلقذذةعلتجا /ذذ ل قذذالأيلوةخمذذ لوذذ لوةتخذذبلتجناذذق.لقذذالخذذع لأوذذمةالخ/ذذع ل)ل

%لجمو /ذذيلتجة عسذذالقذذالخذذع ل/ذذ بلدعذذم  لقذذالثوذذمةل2.2 مذذغللT.S.Sوم ي/جرذذةل مذذقلن ذذمالتج عذذمةل/ذذ بلتن فماذذمالقذذالتجذذذلل5000

ل5000(لق عنذذالب لةشلتجع ةعذذمل رةاعذذدل2005%(.لأوذذملتجذذةت يل)2.53%لوضمةنذذ ال وسمومذذ لتجوضمةنذذ ل)3.48تجو /ذذيلتج ةعفذذال م ذذال

لتجثومةل  البلو /والتجربة  .لللT.S.Sوم ي/جرةل مقلن مالتجضةعلومولتخو لجيلعيثةلوسن عمالقال

 

 مواد وطريقة العمل :ال

 لل2005نف التجربة  لقالخضبلتج اةلتجرم علجض/يلتج /رن /لامعذ لتجدةت ذ /أ  ليةعذب/لبموسذ ل  ذ ت ل ذالبلتجو /ذوع لل

(.لت ذذ لتجخضذذبل1(لإلبذذةتءلرخمذذعالالتجرة ذذ ل)بذذ  ب/ذذيل30 ق ذذبلتجدةت ذذ لأ ذذ ال عنذذمالوذذ لرة ذذ لتجخضذذبل  سوذذ ل)صذذفةل لل2006

ل2006  تةلل27جمو /ذذذيلت  بل لل2005نع/ذذذم لل20يلدة ذذذالتج ذذذ  ةلقذذذالل2.5 وذذذابلو/ذذذمطبلتجو/ذذذمق ل ذذذع لو/ذذذط  ل أ ذذذةال

/يل ع لن مال   ةل  مقلبي ل تخ  لو لتجو/ط  .لتخر التج خ  لتجربةع ع لتجرذالاذم لط جيذملل60جمو /يلتجثمنال  و/مق لدةت  ل

.لأبةعذذال ومعذذمال  وذذ ل2يل17.5و/ذذط  لجموسمومذذ لتج تخذذ  ل  م ذذالو/ذذمخ لتج خذذ  لتجربةع عذذ لل2ن مرذذمال   تقذذعلل10يل مذذقل3.5

اذذمق لت /ذذو  لبجذذقلرة ذذ لتجخضذذبل  وسذذ بل ا ي/ىذذذل/ذذ  ةلق /ذذفمال نذذ لتجدةت ذذ لا قسذذ ل تخذذ  لأوذذملتجنرذذة بع لل340تجوخصذذ بل تا

سمالت  جذقل نذ لراذ  لأ ةت لخضعضعذ ل تجثمنعذ ل نذ لتجردىعذةل تجثمجثذ لقذال  تعذ لا ي/ىذل  ثالصل قل260قأاعدل يعئ لع ةعمل  وس بل

(لأوذذملوسذذموالالتجربة ذذ لقوذذومالتجذذةشل ذذمجنرة بع ل1992/ذذيل)تجسم ذذ يل   ذذة  لل15تجسضذذ ل  طةعضذذ لت  م عذذ لأ/ذذفبلتجن ذذمال ذذذلل

 لل2000 بل  أة سذ لرةتاعذدلىذال)صذفةل ل(لاسموذبلأN%ل46 تجامج/ع يل تجر ت بل عنيومل ت/رسوبلتجنرة بع ل مذقلىعئذ لع ةعذمل)

(لأوملتجامج/ع يلقم/رسوبل يعئذ لامج/ذع يلو م ذالN6 للN4 للN2 للN0/جرةلومءلصمقا(ل ةودلجيمل ذل)Nوم يلل6000 لل4000
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Ca-Chelatedل9  رةاعذذذدل)ل%Caوم ذذذيلل300 لل200 لل100(لاسموذذذبلثذذذمنال  أة سذذذ لرةتاعذذذدلىذذذال)صذذذفةل لCaجرذذذةلوذذذمءل/

ل(ل.Ca3 لCa2 لCa1 لCa0)صمقا(ل ةودلجيمل ذل

 ( سم30-0( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربة في الموسمين عمى عمق )1جدول )

 2006الموسم األول  2005الموسم األول  الوحدة القياسية الصفات
 g.Kgلتجطع 

-1 
ل287.0ل333.8

 g.Kgلتج ةع 
-1 

ل501ل548
 g.Kgلتجةوب

-1 
ل212.0ل128.2

لودعبع لطعنع ليةعنع لودعبع لطعنع ليةعنع للتجن/ب 
Ec dS.m

-1 
ل3.46ل4.25

pH ل7.26ل7.73ل
 g.Kgلتجوم  لتجسا ع 

-1 
ل15.2ل11.5

 g.Kgلتجامو
-1 

ل215.0ل240.0
 g.Kgلتجنرة بع لتجاما

-1 
ل71.0ل52.0

 mg.Kgلتجف/ف ةلتجبمىد
-1 

ل36.0ل21.0
 mg.Kgلتج  رم/ع يلتجبمىد

-1 
ل1.15ل0.85

ل
×لل4×لل4  ذثالصلواذةةتال)لRCBDنف التجربة  لقالتجو /يلت  بلاربة  ل مومع لاو لرصذوعيلتجضطم ذمالتجامومذ لتجوسوذم ل

 نفذ التجربة ذذ للCrimson sweetأوذذملقذالتجو /ذيلتجثذمنالقذدةعلصذندل  ذةلىذذ للCharleston gray(ل دةعلصذندلتجةقذال3

لMain plotةةتالخعذصل اذسالت صذنمدلقذالتجضطذعلتجةئع/ذع ل  ذثالصلواذلSplit-Plot-Design ق لرصوعيلتجضطذعلتجونوذض ل

(ل روذال ومعذ لتجذذةشل مذقلتجوبوذ علتج اذذةيل1980)تجذةت يل  مذذدلت للSub plot تجرذ ت بل عنيوذملقذذاللCa للN وسذموالال

خضذبلتجربة ذ ل/جرةل قالتجص م لتج ماةل خرقلتج مبلتجرميل مومالتنولريل/ضال3%ل/ي0.5 س لبامق لوم  لنموة لىال/عةقاولرةاعدل

ق ذذبلتجذذةشل عذذ يل تخذذ لجمو/ذذم   لقذذالقذذر لث ذذ ةلت  ةت لجدعذذم  ل ومعذذ لت ورصذذمم.ل مذذغل ذذ  لتجةوذذمال ذذالبلتجو /ذذيلأة ذذعلةوذذمال

ع ومال امنالت بل ةو ل ن لرا  ل وولت ةت لخضعضع ل قذ لأ ذ القعم/ذمال ذ  لتجثوذمةل ور /ذطلل15-10 تجفرة ل ع لةو ل أ ةال

(لT.S.Sتخ ل ور /طلط بل قطةلتجثوة ل تج د لتجبمدلجمثومةل ن/  لتجوذ ت لتجصذم  لتج تئ ذ لتجامعذ ل) د لتجثوة .لخمصبلتجن مالتج ل

ل(ل ن لتجبنع لتجثمنع .BER ن/  لتإلصم  ل مجاةةلتجف/مبالرسف لتجطةدلتجدىةيلقالتجثومةل)
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 النتائج والمناقشة :

قذذاللNمنالب لىنذذمتلرذذمثعةتالوسن عذذملجرةاعذذدل(لنرذذمئقلتجو /ذذيلتجثذذ3(لنرذذمئقلتجو /ذذيلت  بل بذذ  بل)2عراذذ لوذذ لبذذ  بل)ل

لN4 مذقلتجرذ تجال ت لتجرةاعذدلل1.41أاثذةل ذ  لوذ لتجثوذمةل مذغللN0 ف ل ذ  لتجثوذمةلقذالن مرذمالتجةقذالخعذصلأ طذالتجوسمومذ ل

لثوة /ن مالجمو /وع ل مقلتجر تجا(.ل1.12 لل1.25ام لت قبلقال   لتجثومةل)

 

 

يوم في صفات النمو الثمري والصفات النوعية لمثمار ونسبة االصابة بالضرر ( تاثير الرش بالنتروجين والكالس2جدول )

 . 2005الفسمجي لمموسم االول 

 الصفات المدروسة       
 
 

 المعامالت

 عدد
 الثمار /النبات

 متوسط
وزن الثمرة 

 )كغم(

متوسط 
حاصل 
 النبات
 )كغم(

متوسط 
 طول الثمرة

 )سم(

متوسط 
 قطر الثمرة 

 )سم(
T.S.S 

 محتوى الثمار 
من المادة 

 .B.E.R الجافة )غم(

% 

N0 1.41ل14.49ل120.815ل9.26ل15.15ل30.46ل4.354ل3.060ل
N2 1.21 3.932ل24.95ل132.922ل9.29ل16.05ل35.19ل4.810ل
N4 1.25ل27.54ل137.280ل9.40ل16.87ل36.05ل5.157 4.209ل
N6 1.21ل30.02ل136.732ل9.41ل16.47ل34.97ل4.915 4.023ل

L.S.D 0.05 0.02ل0.13ل0.40ل0.06ل0.43ل0.40ل0.14 0.11ل
Ca0 1.39ل36.345ل120.150ل9.03ل15.13ل27.81ل4.284 3.102ل
Ca1 1.19ل23.237ل130.167ل9.32ل15.97ل34.49ل4.439 3.746ل
Ca2 1.26ل20.11ل135.797ل9.42ل16.32ل36.86ل5.226 4.129ل
Ca3 1.25ل17.31ل141.635ل9.59ل17.11ل37.51ل5.286 4.247ل

L.S.D 0.05 0.02ل0.13ل0.40ل0.06ل0.43ل0.40ل0.14 0.11ل
ا ي/ىذذ(لتثذةلوسن عذمالقذالل120 لل80 لل40و ل)صذفةل للN(لقالب لدعم  لتج/وم ل1988 ى تلعرف لوعلنرمئقلتجس/مدل   مول)

ثوة /ن مال مقلتجرةرعذب(.لل0.19 لل1.4 لل1.59 لل1.75 ف ل   لتجثومةلر ةعبعمالوعلدعم  لو/ر التج/وم لخعصلام لتجس  ل)

 لل1.39 مذغللأ مذقل ذ  لجمثوذمةلCa0قام لوسن عمالتعامالقال فذ لأ ذ ت لتجثوذمةلقذالتجن ذمالخعذصلأ طذقلتجرةاعذدللCaأوملرأثعةل

ثوة /ن ذمالقذالتجو /ذيلت  بلل1.19تقذبل ذ  لجمثوذمةل مذغللCa1ثوة /ن مالجمو /وع ل مقلتجرذ تجالقذالخذع لأ طذقلتجرةاعذدلل1.25

لثوة /ن ما.ل1.15قالتجو /يلتجثمنالب لأ طقللCa3 تجرةاعدل
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مثمار ونسبة االصابة بالضرر ( تاثير الرش بالنتروجين والكالسيوم في صفات النمو الثمري والصفات النوعية ل3جدول )

 . 2006الفسمجي لمموسم االول 

الصففففففففففففففففات       
 المدروسة 

 
 

 المعامالت

 عدد
 الثمار /النبات

 متوسط
وزن الثمرة 

 )كغم(

متوسط 
حاصل 
 النبات
 )كغم(

متوسط 
 طول الثمرة

 )سم(

متوسط 
 قطر الثمرة 

 )سم(
T.S.S 

 محتوى الثمار 
من المادة 

 .B.E.R الجافة )غم(

% 

N0 1.31ل12.97ل116.21ل9.45ل16.82ل26.50ل3.93ل2.98ل
N2 1.16 4.5620.28ل130.94ل9.70ل17.58ل30.12ل4.64ل 

N4 1.12ل21.46ل134.49ل9.84ل17.79ل31.66ل5.05 4.01ل
N6 1.16ل22.70ل133.49ل9.87ل17.52ل30.34ل4.59 3.92ل

L.S.D 0.05 0.02ل0.0742ل0.2708ل0.0233ل0.1137ل1.0358ل0.05 0.11ل
Ca0 1.25ل28.76ل115.78ل9.46ل16.99ل26.16ل4.11 3.31ل
Ca1 1.20ل18.94ل127.14ل9.68ل17.24ل29.39ل4.32 3.58ل
Ca2 1.16ل15.59ل133.78ل9.79ل17.49ل30.96ل4.70 4.07ل
Ca3 1.15ل14.12ل138.43ل9.94ل17.99ل32.11ل5.07 4.51ل

L.S.D 0.05 0.02ل0.07ل0.27ل0.02ل0.11ل1.03ل0.05 0.11ل
ل

قذالتجوخمذ بلتجو ذ يللCaCl2(لوذ لب لدعذم  لرةاعذدلتجامج/ذع يل مذقلوذابل1961)لNettele للWalter ى تلعرف لوعلومل بذ هل

لبدءل مجومع  لجيلعيثةلوسن عمالقالدعم  ل   لتجثومةلقالن مالتجةقا.لللللل256بجقلل4و ل

ل1.20(لأ مذذقل ذذ  لثوذذمةل مذذغلV1(لخعذذصلأ طذذقلتجصذذندلبمةج/ذذر  لاذذةتيل)4أوذذملرذذأثعةلتجصذذندلقاذذم لوسن عذذمال)بذذ  بلل

ثوة /ن ذذما.لأوذملتجرذذ ت بلتجثالثذال ذذع لتجصذندل تجنرذذة بع لل1.18(لتجذذ يلأنذرقلتقذذبل ذ  ل مذغلV2وضمةنذ ل صذندلاةو/ذذ  ل/ذ عال)

ثوذذة لوضمةنذذ ل وسمومذذ لل1.40أقاذذبلوسذذ بلجسذذ  لتجثوذذمةل مذذغللV1N0Ca3(لقاذذم لوسن عذذمالب لأ طذذالتجوسمومذذ ل5 تجامج/ذذع يلبذذ  بل)

V2N4Ca3ثوة /ن ما.لأوملور /طل د لتجثوة ل)ا ذي(لقعراذ لب لجذةشلل0.93تورمدال أقبل   لجمثومةل مغللتجرالNرذمثعةتالوسن عذمالل

ا ذذيلقذذالتجو /ذذيلت  بلأوذذملقذذالتجو /ذذيلل4.209ىذذ لت قاذذبل ور /ذذطل د لتجثوذذة ل مذذغللN4قذذالدعذذم  ل د لتجثوذذة لب لاذذم لتجرةاعذذدل

قاذذم لت قذذبلقذذالور /ذذطل د لتجثوذذة للN0ا ذذي.لأوذذملتجرةاعذذدلل4.506وذذة ل مذذغلىذذ لت قاذذبل وسذذ بل د لثلN2تجثذذمنالقاذذم لتجرةاعذذدل

ل جمو /وع .ل
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 .B.E.R( تاثير الصنف في صفات الحاصل ومكوناته والصفات النوعية لمثمار ونسبة االصابة بالضرر الفسمجي 4جدول )

 ( .2006لمموسم الثاني )

الصففففففففففففففففففففففففففففات       
 المدروسة 

 
 

 المعامالت

 عدد
 /النباتالثمار 

 متوسط
وزن الثمرة 

 )كغم(

متوسط 
حاصل 
 النبات
 )كغم(

متوسط 
 طول الثمرة

 )سم(

متوسط 
 قطر الثمرة 

 )سم(
T.S.S 

 محتوى الثمار 
من المادة 

 .B.E.R الجافة )غم(

% 

V1 1.20ل27.88ل126.27ل9.61ل16.09ل36.76ل4.58ل3.83ل
V2 1.18 3.9110.83ل131.29ل9.83ل18.76ل22.54ل4.52ل 

L.S.D 0.010.05ل0.19ل0.01 0.08 0.73ل0.04 0.07ل 

.لأوذملرةاعذذدلCitronدت لوذذ لور /ذطل د لثوذذة لتجةقذالصذذندللN(لقذالب لدعذذم  لو/ذر ال1988 ىذ تلعرفذ لوذذعلتجس/ذمدل   ذذمول)

ا ذذيلجمو /ذذوع ل مذذذقلل4.510 لل4.247أقاذذبلوسذذ بلجذذ د لتجثوذذذة ل مذذغللCa3تجامج/ذذع يلقاذذم لوسن عذذمالتعاذذمالب لأ طذذذقلتجرةاعذذدل

ا ذذيل مذذقلتجرذذ تجا.ل اذذم لجمصذذندلل3.310 لل3.102تجرذذ تجالوضمةنذذ ال سذذ يلتإلاذذمق لتجرذذالأ طذذالتقذذبلور /ذذطلجذذ د لتجثوذذة ل مذذغل

 مذقلثوذمةلاةو/ذ  للا ذي(ل3.910(لرمثعةتالوسن عمالقالور /طل د لتجثوذة لخعذصلرف قذالثوذمةلتجصذندلبمةج/ذر  لاذةتيل)4)ب  بل

(لخعذذصلاذذم لوسن عذذمال روعذذدال5)بذذ  بللCa للNا ذذي(.ل ىذذ تلتنساذذول مذذقلتجرذذ ت بلتجثالثذذال ذذع لتجصذذندل لل3.830/ذذ عال)

تجرالأ طالتقبلور /ذطلجذ د لتجثوذة ل مذغللV2N0Ca0ا يلوضمةن ال مجوسموم لل6.120 ور /طل د لثوة ل مغللV2N4Ca3تجوسموم ل

ا ذذي.لب لتجنرذذمئقلتج/ذذم ض لتنسا/ذذال مذذقلور /ذذطلخمصذذبلتجن ذذمالتج تخذذ ل)ا ي/ن ذذما(لت ل بذذ لخصذذ بلدعذذم  لوسن عذذ ل نذذ لل2.801

ا ي/ن ذمالل3.930 لل4.354تجذ يلأ طذقللN0ا ي/ن مالوضمةن ال مجرةاعدلل5.050 لل5.157خعصل مغلبنرمجلتجن ماللN4تجرةاعدل

 لل5.286أقاذذذبلخمصذذبلجمن ذذذمال مذذذغللCa3وسن عذذذمالتعاذذذمالب لأ طذذقلتجرةاعذذذدللCa/ذذوع ل مذذذقلتجرذذ تجا.لاذذذ جتلاذذذم لرةاعذذدل جمو ل

ا ي/ن ذذمال جمو /ذذوع ل مذذقلتجرذذ تجا.لاوذذملب لتجصذذندلل4.110 لل4.284تجذذ يلأ طذذقللCa0ا ي/ن ذذمالوضمةنذذ ال ذذمجرةاعدلل5.070

ا ي/ن مالوضمةن ال مجصندلاةو/  ل/ عالتج يلأ طذقلخمصذالالل4.580تثةلوسن عمالقرف  لتجصندلبمةج/ر  لاةتيل خمصبل مغل

(لب لأظيذذةالقة قذذمالوسن عذذ ل ذذع لتجوسذذموالال5(.لأوذذملتجرذذ ت بلتجثالثذذالقاذذم لوسن عذذمالبذذ  بل)4ا ي/ن ذذمال)بذذ  بلل4.520 مذذغل

ل3.680مذذغلتجرذذالأ طذذالخمصذذالال لV2N0Ca0ا ي/ن ذذمالوضمةنذذ ال مجوسمومذذ لل5.735 خمصذذبل مذذغللV2N4Ca3 رف قذذالتجوسمومذذ ل

لا ي/ن ما.ل

ت قاذبلقذاللN4تثذةلوسن عذمال اذم لتجرةاعذدللN(لب لرةاعذدل3 لل2 قالور /طلط بلتجثوة ل)/ذي(لقعراذ لوذ لبذ  جال)ل

/ذذذذيلل26.50 لل30.46تجذذذ يلأ طذذذقلتقذذذبلطذذذ بلجمثوذذذة ل مذذذغللN0/ذذذيلوضمةنذذذ ال ذذذمجرةاعدلل31.66 لل36.05طذذذ بلتجثوذذذة لب ل مذذذغل

ل32.11 لل37.51ت قاذبلقذالطذ بلتجثوذة لب لأ طذقللCa3ج/ذع يلوسن عذمالقاذم لتجرةاعذدل جمو /وع ل مقلتجرذ تجا.لاذ جتلتثذةلتجام



 الجبوري والحساني                                                        (2010) , 202-189(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

198 
ISSN 2072-3875 

/ذذيل جمو /ذذوع ل مذذقلتجرذذ تجا.لاوذذملب لتجصذذندلتثذذةلوسن عذذمالقاذذم لل26.165 لل27.81تجذذ يلأ طذذقللCa0/ذذيلوضمةنذذ ال ذذمجرةاعدل

التجصذندلاةو/ذذ  ل/ذ عالتجذ يل مذذغل/ذذيلوضمةنذ ال طذ بلتجثوذذمةلقذل36.76صذندلبمةج/ذر  لاذذةتيلورف قذمال طذ بلتجثوذذة لتجذ يل مذغل

لV1N4Ca3(لوسن عذمالخعذصلأظيذةالتجوسمومذ ل5)بذ  بللCa لN(.ل اذم لتجرذ ت بلتجثالثذال ذع لتجصذندل ل4/يلب  بل)ل22.54

ل/ي.لل18.31تج يل مغللV2N0Ca0/يلوضمةن ال ط بلتجثومةلقالتجوسموم لل43.09أقابلط بلجمثوة ل مغل

( تاثير التداخل الثالثي بين الصنف والنتروجين والكالسيوم في الحاصل ومكوناته والصفات النوعية لمثمار ونسبة 5جدول )

 (2006لمموسم الثاني ) B.E.Rالضرر الفسمجي 

 الصفات المدروسة      
 

 المعامالت

عدد 
 الثمار/
 نبات

متوسط وزن 
 الثمرة
 )كغم(

متوسط حاصل 
 النبات
 )كغم(

متوسط 
ول ط

 الثمرة
 )سم(

متوسط 
قطر 
 الثمرة
 )سم(

T.S.S 

محتوى الثمار 
من المادة 

 الجافة
 )غم(

B.E.R 

% 

 N Ca الصنف

V1 

N0 

Ca0 1228 3215 4205 31242 15228 9216 110249 33220 
Ca1 1228 3200 3286 33270 15256 9251 110251 15233 
Ca2 1235 3201 4207 33249 15274 9254 115238 13279 
Ca3 1240 2287 4205 32205 15286 9262 117266 12243 

N2 
Ca0 1229 3222 4216 31269 15293 9237 112280 42275 
Ca1 1221 3259 4237 35223 15295 9255 125226 30288 
Ca2 1208 4245 4283 40245 16231 9247 133296 25217 
Ca3 1216 4233 5206 40237 16237 9288 139286 20261 

N4 
Ca0 1223 3271 4259 34278 15297 9253 117295 44262 
Ca1 1219 3292 4268 38264 16209 9274 129251 30295 
Ca2 1208 4283 5225 41223 16253 9271 138208 25253 
Ca3 1209 5217 5267 43209 16255 9285 143226 23214 

N6 
Ca0 1217 3263 4223 34245 16222 9259 120236 45213 
Ca1 1217 3290 4259 38251 16214 9276 127274 32247 
Ca2 1213 3298 4250 39251 16235 9277 136244 26243 
Ca3 1218 4251 5234 39232 16272 9273 141216 23269 

V1 

N0 

Ca0 1231 2280 3268 18231 16287 9226 104286 13239 
Ca1 1225 2293 3269 21247 18231 9246 119213 7255 
Ca2 1229 3200 3290 20265 18242 9252 123255 4281 
Ca3 1233 3211 4215 20291 18253 9257 128211 3226 

N2 
Ca0 1227 2299 3281 18276 19210 9242 116216 16209 
Ca1 1223 3267 4254 22237 18244 9278 133269 10251 
Ca2 1210 4228 4275 23266 18285 9292 140227 8212 
Ca3 1200 5254 5258 28207 19274 10225 145259 8250 

N4 
Ca0 1225 3269 4233 19258 18247 9266 120213 16257 
Ca1 1215 4212 42759 23248 18292 9285 138204 10272 
Ca2 1208 4294 52372 24219 19210 10213 142220 9259 
Ca3 0293 6212 52375 28236 20270 10232 146281 10263 

N6 
Ca0 1221 3231 42033 20239 18215 9271 123254 18236 
Ca1 1218 3247 42119 21277 18252 9283 133230 13248 
Ca2 1219 4212 42919 24252 18264 10230 140236 11232 
Ca3 1212 4241 42987 24240 19242 10230 145202 10275 

L.S.D 0.05 0206 0232 0216 2290 0232 0206 0275 0220 
 لل16.87أقاذذبلقطذذةلجمثوذذة ل مذذغللN4وسن عذذمالخعذذصلأ طذذقلتجرةاعذذدللCa للN قذذالقعذذمولقطذذةلتجثوذذة لتثذذةلاذذبلوذذ لل

لCa0 للN0/ذذذيلوضمةنذذذ ل رةاعذذذدلل17.94 لل17.11أقاذذذبلقطذذذةلجمثوذذذة ل مذذذغللCa3 نذذذ لتجرةاعذذذدللCa/ذذذيلاذذذ جتلأ طذذذقلل17.79

 يتبع
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/ذيلوضمةنذ ال صذندلل18.76 جمو /وع ل مقلتجر تجا.لأوملرأثعةلتجصندلقنبذ لب لرفذ  لثوذمةلتجصذندلاةو/ذ  ل/ذ عال ضطذةل مذغل

/ذي.ل تنسا/ذالىذ هلتجنرذمئقل مذقلرذأثعةلتجرذ ت بل ذع لتجس توذبلتجثالثذ لقاذم لل16.09بمةج/ر  لاةتيلتج يلأ طقلثومةل مغلقطةىذمل

تجرالأ طالثومةل مذغللV1N0Ca0/يلوضمةن ال مجوسموم لل20.70 ضطةلثومةىملتج يل مغللV2N4Ca3وسن عمالخعصلرف قالتجوسموم ل

ل/ي.للللل15.28قطةىمل

 عواذذ لرف/ذذعةلتجنرذذمئقلتج/ذذم ض لبجذذقلب لدعذذم  لرةاعذذدلتجنرذذة بع لأخذذ ثالدعذذم  لقذذالور /ذذطل د لتجثوذذة ل خمصذذبلتجن ذذمالل

تج اةيلوذ ل ذالبلدعذم  ل ذ  لت قذةعل  ذ  لت  ةت لقذالتجن ذماللب ل/ بل جتلى لدعم  لرخ/ع لتجنو لN4  مص ال ن لتجو/ر ال

ووملدت لو لاوع لتجو ت لتجوصنس لتجرالتنسا/القالدعم  لور /طل د لتجثوة ل خمصذبلتجن ذمالجوذملعسذةدل ذ لتجنرذة بع لوذ ل  ةل

 عمالتجالدوذ لج/ذ لقالرخ/ع لخبيلتجنو لتج اةيل يدتةرذول دعذم  لنوذ ل خبذيلتجوبوذ علتجبذ ةيلتجذ يل/ذم  لقذالتورصذمملتجو ذ

لخمب لتجن ما.ل

اوملب لتجنرة بع لع  بلقال ومع لرنوعطلتإلندعوذمال توذرةتاولقذالرةاعذبلت خوذم لت وعنعذ لتجالدوذ لج نذمءلتج ة رعنذمالل

(.لأ لقذذ لعسذذدالبجذذقلب لتجنرذذة بع ل   بذذ  لتجامج/ذذع يل نذذ لتجو/ذذر ال1984تجرذذالر/ذذمىيلقذذالدعذذم  لنوذذ لت ن/ذذب لتجن مرعذذ ل)تجذذ جعوال

Ca3ق لقمبلاثعةتالو لت اطةت مالتجف/ع ج بع لتجرالرسةقبلنو ل رط ةلتجثومةل ى تلووملبسميملرصبلبجقلتجضطذةل تجطذ بل تجذ د لل

(لبجذذقلب لتجنرذذة بع ل تجامج/ذذع يل نذذ وملعا نذذمل خمجذذ ل1974تجونم/ذذبل خعذذصلراذذ  لوروعذذد ل مذذقل ضعذذ لتجوسذذموالال عوذذعةلة/ذذال ل)

ل/ة  لتنض/ميلتج العمل نو ىملقالتجثومة.للور تدن لقالتجن مالقم ل جتلعنساول مق

لTSSأ مذذقلن/ذذ  للN6قذذالتجو /ذذوع لب لأ طذذقلتجرةاعذذدللNقذذالتجثوذذمةلق بذذ لتنذذولرذذأثةل رةاعذذدللTSSأوذذملقعذذمولن/ذذ  لل

لBhella%ل جمو /وع ل مقلتجر تجا.ل ىذ تلعرفذ لوذعلل9.45 لل9.26تج يلأ طقللN0%لوضمةن ال مجرةاعدلل9.87 لل9.41 م ال

قالثومةلتج طع لدت لوعلدعم  لو/ر التجر/وع ل ذمجنرة بع لب لب لىذ هلتجدعذم  لجذيلراذ للTSS(لخعصل ب تلب ل1989)لWilcox ل

%ل9.94 لل9.59 م ذاللTSSرفذ  لوسن عذمال ضعوذ للCa3 ت لرةاعذدللTSSوسن عمالقالوخر التجثومةلوذ للCaوسن ع .لا جتلتثةل

(لب ل4ع ل مذذقلتجرذذ تجا.لأوذذملرذذأثعةلتجصذذندلقاذذم لوسن عذذمال)بذذ  بل%ل جمو /ذذول9.46 لل9.03تجذذ يلأ طذذقللCa0وضمةنذذ ال ذذمجرةاعدل

ثوذمةلتجصذندلبمةج/ذر  لاذةتيلتج مج ذ للTSS%لوضمةنذ ال ذذلل9.83ت ل م ذاللTSSرف قالثومةلصذندلاةو/ذ  ل/ذ عالقذالن/ذ  ل

لTSSخومذذالأ مذذقلقعوذذذ للV2N4Ca3(لوسن عذذمال ت لتجوسمومذذ ل5%.لاذذ جتلاذذم لتجرذذ ت بلتجثالثذذالجمس توذذبلتجثالثذذ لبذذ  بل)9.61

ل%.ل9.16 م اللTSSرخوبلتقبلقعو للV2N0Ca0%ل عنوملامنالتجوسموم لل10.32 م ال
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أ مذذقللN4أوذذملصذذف لتجوذذم  لتجبمقذذ لقذذالثوذذمةلتجةقذذالقنبذذ لبنيذذملرذذأثةالوسن عذذمال و/ذذر عمالتجنرذذة بع لب لأ طذذقلتجو/ذذر الل

ى لت قذبلقذالوسذ بلتجوذم  للN0ر تجال عنوملام لتجو/ر الييلجمو /وع ل مقلتجل134.49ييل لل137.28وس بلجموم  لتجبمق ل مغل

يذذيلجمو /ذذوع ل مذذقلتجرذذ تجا.لأوذذملرذذأثعةلتجامج/ذذع يلقاذذم لوسن عذذمالتعاذذمالب لأ طذذقلتجو/ذذر الل116.21 لل120.815تجبمقذذ لب ل مذذغل

Ca3يذذيلوضمةنذذذ ال و/ذذر الل138.43 لل141.63أ مذذقلوسذذ بلجموذذذم  لتجبمقذذ ل مذذذغللCa0يذذذيلل115.78 لل120.15تجذذذ يلأ طذذقلل

 جمو /ذوع ل مذذقلتجرذ تجا.لاذذ جتلاذم لرذذأثعةلتجصذندلوسن عذذمالتعاذمالب لرف قذذالثوذمةلتجصذذندلاةو/ذ  ل/ذذ عال مجوذم  لتجبمقذذ لخعذذصل

(.لاذ جتلاذم لرذأثعةلتجرذ ت بل4 لل3 لل2ييل)بذ  بلل126.27ييلوضمةن ال مجصندلبمةج/ر  لاةتيلتج يلأ طقلل131.29 م ال

يذيلل146.81أقاذبلوخرذ الجموذم  لتجبمقذ ل م ذاللV2N4Ca3 لب لأ طذالتجوسمومذ لوسن عمالقالتجصفلCa لNتجثالثالجمصندل ل

ل(.ل5ييلللللللل)ب  بلل104.81تجرالأ طاللV2N0Ca0وضمةن ال مجوسموم ل

(لب لو/ذذر عمالتجنرذذة بع لأثذذةالوسن عذذمالقذذال3 لل2قعراذذ لوذذ لبذذ  بل)لBERأوذذملن/ذذ  لتإلصذذم  ل مجاذذةةلتجف/ذذمبالل

تجذ يلأ طذقلتقذبللN0%لوضمةنذ الل22.7 لل30.02أ مذقلن/ذ  لبصذم  ل م ذاللN6أ طقلتجرةاعذدلدعم  لن/  لتإلصم  ل مجاةةلب ل

لCa%ل جمو /وع ل مقلتجر تجالأوملرأثعةلتجامج/ع يلقام لوسا /مالخعذصلأ الدعذم  لرةاعذدلل12.97 لل14.49ن/  لبصم  ل م ال

%ل14.12 لل17.3/ذ  لبصذم  لب ل م ذالىذالت قذبلنلCa3 امنذالتجوسمومذ للBERبجقل ف لن/  لتإلصم  ل مجاذةةلتجف/ذمبال

%ل جمو /ذذذوع ل مذذذقلتجرذذذ تجا.ل ىذذذ تلتنساذذذول مذذذقلل28.76 لل36.34تجرذذذالأ طذذذالن/ذذذ  لبصذذذم  ل م ذذذاللCa0وضمةنذذذ ال وسمومذذذ ل

ب ل م ذذذاللBER(لخعذذذصل بذذذ لب لصذذذندلبمةج/ذذذر  لاذذذةتيلاذذذم لت اثذذذةلبصذذذم  ل مجاذذذةةلتجف/ذذذمبال4ت/ذذذربم  لتجصذذذندل)بذذذ  بل

تجسمجعذذذ لجبصذذذم  ل يذذذ تلتجاذذذةةلتجف/ذذذمبال ىذذذ تلقذذذ لعةبذذذعلبجذذذقلط عسذذذ لثوذذذمةلىذذذ تلتجصذذذندلل%ل ىذذذ تلعوذذذعةلبجذذذقلخ/م/ذذذعرو27.88

ل10.83تجورطم ج لووملعبسمولأاثةل ةا الجبصم  .لأوملصندلاةو/  ل/ عالقامنذالثوذمةهلتقذبلبصذم  ل مجاذةةلخعذصلأ طذال

لس لثومةهلتجاة ع لتجواب.ل ق لعس  ل جتلبجقلط علBER%لبصم  ل ى تلعسنال أنولتقبلخ/م/ع لأ لأاثةلرخوالالجاةةل

خعذصلأ طذالتجوسمومذ للBER(لرمثعةتالوسن عمالقالن/  لتإلصم  ل مجاذةةلتجف/ذمبال5ا جتلام لجمر ت بلتجثالثال)ب  بلل
V1N6Ca0لوضمةنذ ال مجوسمومذذ 45.13أ مذقلن/ذذ  لبصذم  ل م ذذالل%V2N0Ca3تجرذالأ طذذالتقذبلن/ذذ  لبصذم  ل مجاذذةةلتجف/ذذمبالل

BERل عوا لرف/ذعةلىذ هلتجنرذمئقل ذم لجسنصذةل3.26 م الل.%Nرذمثعةتالو موذةتال يعذةلو موذةلقذالتإلصذم  ل اذةةللBERجذتلل  
رذذأثعةللCaقذالتجن ذما.لخعذصلأوذمةالنرذمئقلتجس عذ لوذ لتج خذ صلب لجسنصذةللCaوذ ل ذالبلتجرذأثعةلقذالتورصذممل تنرضذمبل نصذةل

لCa(لوياذ  لجسالقذ ل1984)لALSahafتجفمفذب.ل امنذالنرذمئقل ص صذمالقذالثوذمةلتجةقذال تجطومطذ ل للBERقالتإلصم  ل اةةل
أ لأيلوذ لتجس توذبلتجرذالرذي يل طةعضذ لو موذة لأ ليعذةلو موذة للCaب لب لرسة لتجن مالجنضمل نصذةللBER مإلصم  ل اةةل

 عذذ ل عذذيثةلتجنرذذة بع لقذذالتجر لBERبجذذقلنضذذملتجامج/ذذع يلىذذالتجو/ذذئ ج ل مج ةبذذ لتجةئع/ذذع ل ذذ لبصذذم  لثوذذمةلتجطومطذذ ل اذذةةل
 سنصذذةلتجامج/ذذع يلوذذ ل ذذالبلاذذ  لتجنرذذة بع لعوذذبعل مذذقلتجنوذذ لتج اذذةيلتج/ذذةععل ىذذ تلووذذملعضمذذبلوذذ لتجامج/ذذع يلتجور بذذولبجذذقل

لBlairتجثوذذمة.لباذذمق لبجذذقلب لتجر  عذذ ل ذذمجنرة بع لرضمذذبلوذذ لتورصذذمملتجامج/ذذع يل مذذقلو تقذذعلتورصذذمملتجامج/ذذع يلقذذالتجبذذ  ةل)
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 بذ لب لباذمق لتجنرذة بع ل صذذ ة لتو نعذ يلعضمذبلوذ لخةاذ لتجامج/ذع يل تنرضمجذذولل(لاوذم1973   ذة  للWileox لل1970   ذة  ل
و لتجب  ةلبجقلأ مقلتجن مال عةبعل جتلبجقلدعم  لوس  الر مع لت خوذم لتجساذ ع ل مجبذ  ةل  مجرذمجالب مقذ لخةاذ لتجامج/ذع يل

 تجرالوذ لأ ةدىذملىذ لخذ  صللCa نصةللووملعي يلبجقلتن فم لرةاعدهلت وةلتج يلعخ صلتاطةت مالق/ع ج بع لورسمض ل نضم
  صذذ ة لتو نعذذملجذذولرذذأثعةل مذذقلتجبيذذ لتجوذذمئاللللللللN(.لاذذ جتل بذذ لب لتجر  عذذ ل سنصذذةل1953لTroxler للEvans)لBERاذذةةل

water potentialجمن مرذذذمالخعذذذصلب لتجر ععذذذةلقذذذالتجبيذذذ لتجوذذذمئالرذذذمثعةتال تاذذذخمالقذذذالتورصذذذممل ر دعذذذعلتجامج/ذذذع يل جوذذذملاذذذم لل
عخ صلرث عطمالقالتورصمملتجومءلقعث طل مجرمجالو لتورصمملتجامج/ع يل  ضع لتجو  عمالقالأن/ذب لتجن ذمالووذملعخذ صلت و نع يل

(ل.لجذذ تلن صذذال ذذذةشل1973لOzbunلQuebedeauxقذذالتجثوذذمةل)لBERت اذذطةت مالتجف/ذذع ج بع لقذذالتجن ذذمال ونيذذملاذذذةةل
رذذةلوذذمءلةوذذمالورسذذ   لتثنذذمءلو /ذذيلتجنوذذ لجرالقذذالتإلصذذم  ل/لجCaوم ذذيلل300ن مرذذمالتجةقذذال سنصذذةلتجامج/ذذع يل  و/ذذر الرةاعذذدل

ل.لBER اةةل
 المصادر 

.لتجضة عمال لران ج بعملتإلنرمجل تجوومة/مالتجدةت عذ لتجورطذ ة .لتجذ تةلتجسة عذ لجمنوذةل تجر دعذعل ل2001خ/ ل لتخو ل   لتجونسي.ل
لتجضمىة .ل

.لرذذذأثعةلو/ذذذر مملتجثذذذ يل بذذذ  ةل ذذذة لتج/ذذذ ول تجع ةعذذذملقذذذالتجنوذذذ لتج اذذذةيل تجدىذذذةيل تجخمصذذذبل2001خ/ذذذع ل ل قذذذمءل مذذذا.ل
لبموس ل   ت .لل-امع لتجدةت  ل- تجصفمالتجن  ع لجن مالتج عمة لة/مج لومب/رعة

جطومطذ لتجودة  ذ للقذالتج عذ ال.لرمثعةلتجامج/ع يل تجنرة بع ل مقلن  ع ل خمصذبل  ذد لت1984ج جعوال لت ةتىعيلوخو لاطمعل.ل
لتجسةت .لل–بموس ل   ت لل–امع لتجدةت  لل–تج ال/رعاع .لة/مج لومب/رعةل

.لرصذذذوعيل رخمعذذبلتجربذذمةبلتجدةت عذذ .ل دتة لتجرسمذذذعيلتجسذذمجال تج خذذصلتجسموذذا/لبموسذذذ ل1980تجذذةت يل ل موذذعلوخوذذ  ل  مذذدلت ل.
لتجسةت .-تجو صب

و/ذر مملتجثذ يل تجوخمجعذبلىع ةتدعذ ل تجع ةعذملقذالنوذ ل تدىذمةل خمصذبلقذةعلتجا /ذذ .لل.لرذمثعةلةش2005تجذةت يل لتعنذمولعم/ذع ل.ل
لتجسةت .للل–بموس ل   ت لل–امع لتجدةت  لل–ة/مج لومب/رعةل

وي//ذذذ لل-.لتجاذذةتولتجنظذذذةيلقذذال صذذ   لتجرة ذذ ل تجر/ذذوع .ل دتة لتجرسمذذذعيلتجسذذمجال تج خذذصلتجسموذذا1974ة/ذذال ل ل  ذذ لتجوبعذذ .ل
لأ  ليةعب.لل-ي لتجدةت التجفناتجوس-تجوسمى لتجفنع 

.لتثذةلتجر/ذوع لتجنرة بعنذال تجف/ذف ةيل تج  رم/ذال1981تجووةيل ل   لتجاةعيل مج ل وع/  لخوذد لبذم ةل وذمىةل  ذ لتجومذتل وذمة .
 اثمقذذ لتجن مرذذمال مذذقلنوذذ ل يمذذ لوخصذذ بلتجةقذذا.لتجوي//ذذ لتجسموذذ ل /رصذذال لت ةتاذذا لتجونوذذأ لتجسموذذ لجرصذذموعيل

ل.ل95 صلتج ص   ل تجر/وع .لنوة لقنع لةقيل تج خ ص.لوةادل خ
لتجسةت .لل-.لر  ع لتجن مالتجرط عضا.ل دتة لتجرسمعيلتجسمجال تج خصلتجسموا.لوط س لتجرسمعيلتجسمجا1989تجصخمدل لقمابلخ/ع .ل

ل-دةت ذذ .ل جعذذبلت/ذذر  تومالت /ذذو  لتجاعوعم عذذ .ل دتة لتج1992تجسم ذذ يل لبمعذذبل/ذذ مىال خ/ذذ  لوذذمشلتجة عسذذال و قذذ لقذذ دي.ل
لتجسةت .ل-تجيعئ لتجسمو لجم خ صلتجدةت ع .ل   ت 
.لرذذذأثعةلو/ذذذمق لتجدةت ذذذ ل تجر/ذذذوع لتجنرة بعنذذذال مذذذقلخمصذذذبلتجةقذذذالصذذذندل1988تجس/ذذذمدل لوخوذذذ ل مذذذال دنعذذذبل/ذذذسع ل  ذذذمو.ل

Citronلتجسةت .ل–ىعئ لتجوسمى لتجفنع لل–.ل قمئعلتجويروةلتجسموالت  ب.ل دتة لتجرسمعيلتجسمجال تج خصلتجسموالل
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