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 .Cucumis melo var) تأثير نوع السماد النتروجيني ورش الزنك في نمو وحاصل خيار القثاء

flexuosus) 
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 المستخمص
في تربة ذات نسجه )مزيجه طينية غرينيه( لدراسة تأثير اضافة انواع  2016ُنفذت تجربة حقمية في الموسم الربيعي لمعام 

ورش الزنك  1-ه Nكغم 200االمونيوم وكبريتات االمونيوم بالمستوى ثنائي مختمفة من السماد النتروجيني اليوريا وفوسفات 
سماد  استخدامباظهرت النتائج تفوقًا معنويًا  .في نمو وحاصل خيار القثاء 1-لتر ZNممغم 60و 40و 20و 0مستويات ب

 حاصل النبات الواحد والحاصل,الحاصل المبكر  ,المساحة الورقية,الوزن الجاف ,كبريتات االمونيوم في متوسط ارتفاع النبات 
الحاصل  اتصف ,الوزن الجاف ,معنويا في متوسط ارتفاع النبات 1-ممغم لتر 60. كما اظهرت النتائج تفوق التركيز الكمي

  .حاصل النبات الواحد والحاصل الكمي,المبكر 
 , القرعياتفوسفات ثنائي االمونيوم كممات مفتاحية: كبريتات االمونيوم, اليوريا, 
 الثاني البحث مستل من رسالة الباحث*  
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ABSTRACT 

A field experiment was carried out in the spring season of 2016 in sedimentary soil (silty clay 

loam) in order to study the effect of adding different types of nitrogen fertilizer (urea, di- 

ammonium phosphate and ammonium sulphate) at level 200 kgN ha
-1

. Zinc fertilizer has been 

sprayed with concentrations (0, 20, 40 and 60) mg ZNL
-1

 on growth and yield of snake 

cucumber. The results showed a significant increase in ammonium sulphate fertilizer in plant 

length, dry weight, leaf area, early yield, plant yield and total yield. The results showed that 

the concentration of 60 mg  L
-1

 was significantly higher in plant length, dry weight, early 

yield, plant yield and total yield.   
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 المقدمة
يزداد يوما  بدأ االىتمام باألراضي ومعرفة مستواىا الخصوبي

بعد يوم نتيجة لمزيادة الحاصمة في سكان العالم وتضاعفو 
باليين نسمة  6 بحدود خالل السنين الماضية والذي بمغ

. (9) وخصوصا في االقطار النامية في قارتي اسيا وافريقيا
إّن اليدف من زراعة اي محصول ىو الحصول عمى اعمى 
عائد اقتصادي واحسن نوعية وبأقل التكاليف  وألجل ىذا البّد 

بالعوامل التي تؤثر من تييئة الظروف المناسبة واالىتمام 
النبات وبما ان توفر العناصر الغذائية في التربة عمى التربة و 

لى جانب عوامل وزيادة جاىزيتيا لمنبات يمعب دورا ميما ا
. دي الى زياده الحاصل كمًا ونوعاً النمو االخرى والتي تؤ 

من النتروجين الكمي  المنخفضتتميز التربة العراقية بمحتواىا 
% بسبب 0.239-0.031والذي يتراوح كميتو في التربة بين 

(. يمعب 3المحتوى القميل من المادة العضوية في التربة )
يمعب كذلك و تكوين حبوب المقاح الزنك دورا ميما في انتاج و 

ُيعد محصول خيار (. 7) دور في فعالية االنزيمات
من محاصيل  (Cucumis melo var. flexuosus)القثاء

العائمة القرعية الميمة وىو من محاصيل الخضر الصيفية 
الميمة التي تزرع لغرض الحصول عمى ثمارىا )حاصميا 

 .(99االقتصادي( والتي تؤكل اما طازجة لو لغرض التخميل )
في تجربة حقمية لدراسة تأثير  (8) واخرون Hannail توصل

وبثالث  سماد اليوريا ونترات الكالسيوم ونترات االمونيوم
لكل منيم  9-هكغم  68.86و  23.27و 96.98 مستويات

معدل الوزن الجاف وعدد  الى انعمى نبات قرع الكوسا 
الحاصل المبكر قد ازداد معنويا عند اضافة سماد الثمار و 

وذكر ان  9-كغم فدان 120نترات الكالسيوم وبالمستوى 
النتروجين الجاىز في التربة ازداد معنويا مع اضافة سماد 

 (12)واخرون  Khan. وجداليوريا مقارنة مع باقي االسمدة
 0 , 100 , 200في دراسة حول تأثير التسميد النتروجيني 

 10, 15والزنك )اضافة ارضية( بمستويات مختمفة  9-هكغم 
 Nكغم 200عمى نبات البصل ان المستوى  9-كغم ه 0, 5,

ات النمو اثر في اغمب صف 9-ه Znكغم  10الزنك و  9-ه
طول الورقة ووزن الثمرة والحاصل المدروسة )طول النبات و 

 غم و136.5سم,  41.81سم,  65.33الكمي( اذ بمغت 
و  AL-Rubaye الحظو  .عمى التوالي 9-كغم ه 22280

Abd Atia (4)  في دراسة حول تأثير التغذية الورقية بالزنك

عمى نبات قرع  مممول 75و 50و 25و 0وبأربعة مستويات 
معنويا في حاصل  اثر مممول 38الكوسا الى ان التركيز 

 9.39مقداره النبات الواحد والحاصل الكمي وبمتوسط بمغ 
 وبين .عمى التوالي 9-ه متري طن 32.37و 9-كغم نبات

Gerendas وSattelmacher (6)  في تجربة حقمية عمى
نبات القرع باستخدام مصدرين من النتروجين )اليوريا ونترات 
االمونيوم( الى ان اليوريا اثرت معنويا في زيادة تركيز 

 70و  120 في التربة وبمتوسط بمغ مقدارهالنتروجين والزنك 
. عمى التوالي مقارنة مع اضافة نترات االمونيوم 9-ممغم كغم

في دراستو عمى نبات الخيار حول  Mohsen (98) واشار
 9-ممغم لتر 50و  30و  15مستويات مختمفة اضافة تأثير 

من سماد كبريتات الزنك رشا عمى المجموع الخضري الى 
في طول النبات والوزن الجاف  9-ممغم لتر 50تفوق المستوى 

 6.99سم و 338.98لألوراق والحاصل الكمي وبمتوسط بمغ 
 Kirnak ووجد عمى التوالي. 9-كغم نبات 8.86غم و

في تجربة حقمية بان اضافة سماد كبريتات  (92) واخرون
ادى الى حصول زيادة  9-كغم.ه 120االمونيوم بمستوى 

معنوية في الوزن الجاف لنبات البطيخ وبمتوسط بمغ مقداره 
 ووجدتغم لكال العروتين عمى التوالي.  354.4, 347.8

Nori في دراسة حول تأثير مصدر النتروجين  (98) واخرون
 250, 300اليوريا وكبريتات االمونيوم وبمستويات مختمفة 

عمى نبات الثوم ان اعمى  9-كغم ه 100 , 150, 200,
حاصل لنبات الثوم كان عند اضافة كبريتات االمونيوم 

كغم  31705اذ بمغ اعمى حاصل  9-كغم ه 200بالمستوى 
عند المستوى  9-ه كغم 11430 مع اقل حاصلمقارنة  9-ه

( ان التسميد 99)واخرون Kadhem وبين. 9-كغم ه 233
 9-هكغم  360 النتروجيني  بواسطة سماد اليوريا وبالمستوى

سبب زيادة معنوية في طول النبات و  القثاء عمى نبات خيار
سم  362حاصل النبات الواحد والحاصل الكمي وبمتوسط بمغ 

 عمى التوالي . 9-هطن  22.66و 9-كغم نبات 9.39و
 المواد وطرائق العمل

في   3396 لمعام ي الموسم الربيعينفذت تجربة حقمية ف
جامعة االنبار في الموقع البديل )ابي  –حقول كمية الزراعة 

في تربو رسوبيو ذات نسجو مزيجو طينية غرينيو  غريب(
 حسب تصنيف  )  (Typic Torrifluventوالمصنفة الى

التربة  ( يبين بعض الصفات1والجدول ) االمريكي الحديث
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تم تييئة االرض لمزراعة بأجراء عمميات الحراثة  .قبل الزراعة
والتنعيم والتسوية الالزمة, وقسمت المعامالت الى مصاطب 

م( والمسافة بين مصطبة (3م ( وطوليا 3المصطبة ) عرض 
زرعت   .م(0.75 م( تفصميا سواقي بعرض ) 1واخرى )

( صنف Cucumis melo flexuosus)بذور خيار القثاء 
omarli  ُنتج من شركة )وىو ىجين مargeto seeds 
مباشرًة بعد اجراء الري قبل الزراعة وبواقع ثالثة بذور التركية( 

في الجورة الواحدة لضمان عممية االنبات وبمسافة بين نبات 
 وكانت عدد النباتات في الوحدة التجريبيةم (  0.60واخر ) 

أربعة خطوط وبكثافو نباتيو موزعة عمى نبات  20
نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات  9-ىـ نبات 22222.22

 ,وبثالثة مكررات لعاممين R.C.B.D)العشوائية الكاممة )
بأنواع مختمفة من  السماد النتروجينيالعامل االول ىو اضافة 

 DAP N2االمونيوم ثنائي وسماد فوسفات  N1سماد اليوريا 
 Nكغم  200واضيف بمستوى  N3وسماد كبريتات االمونيوم 

والعامل الثاني ىو اضافة الزنك رشًا عمى المجموع  9-ه
( والذي Zn% 33الخضري من سماد كبريتات الزنك المائية )

 Z1رش الماء المقطر فقط و  Z0اضيف بأربعة مستويات 
من  9-لتر Zn غم 3.39أي ما يعادل  9-لترZn ممغم  33

 غم 3.98ما يعادل  9-ممغم لتر Z2 63الماء المقطر و 

Zn9-لتر Z3  ممغم  63اضيف Zn3.37ما يعادل  9-لتر 
من الماء المقطر. وبعدد وحدات تجريبية بمغ  9-لتر Zn غم

معاممة وحدة تجريبية موزعة عمى ثالث مكررات  96مقدارىا 
. اضيفت االسمدة النيتروجينية من وحدة تجريبية  68لتصبح 

مصادرىا عمى شكل اخاديد بجانب خط الزراعة 
(3.33X3.33) وعمى مرحمتين االولى بعد حصول اربعة م
يوم من االنبات والدفعة الثانية عند بداية  36ات أي بعد فرقت

يوم من االنبات. اما سماد الزنك  23تكوين االزىار بعد 
بواقع ثالث رشات عمى المجموع الخضري االولى  فأضيف

يوم من االنبات  23من االنبات والثانية بعد  يوم 97بعد 
يوم من االنبات. السماد البوتاسي اضيف من  63والثالثة بعد 

 كغم 933( وبواقع K2O% 89سماد كبريتات البوتاسيوم )
K2O قبل الزراعة لجميع  فأضيفاما السماد الفوسفاتي  9-ه

من سماد  9-هP2O5كغم  933الوحدات التجريبية وبواقع 
TSP (66%P2O5 اجريت كافة عمميات الخدمة المتعمقة .)

بالنبات من خف النباتات بعد ضيور ورقتين وُترك نبات واحد 
ومن عزق وتعشيب االدغال يدويا ومكافحة الحشرات 

لموقاية من حشرة خنفساء  Chlorpyrphoseباستخدام مبيد 
 وكان الري يجري 9-مل لتر 3القثاء وبمرحمتين وبتركيز 

 النبات وبمعدل رية كل اسبوع. حسب حاجة
 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لمتربة قبل الزراعة .1جدول 

 انقيمت انوحدة انصفت انقيمت انوحدة انصفت

pH 

EC 

- 

dS m
-1

 

mmole L
-1

 

mmole L
-1

 

mmole L
-1

 

mmole L
-1

 

mmole L
-1

 

mmole L
-1

 

mmole L
-1

 

mg kg
-1

 

mg kg
-1

 

mg Kg
-1

 

28.1 

0861 

58.1 

70861 

581. 

1800 

7860 

0782. 

.2811 

5821 

011811 

CEC 

NO3 

 انكثافت انظاهريت

O.M 

 انرمم

 انغرين

 انطين

 صنف اننسجت

CmolKg
-1

 

mmole L
-1

 

Mg m
-3

 

gm Kg
-1

 

gm Kg
-1

 

gm Kg
-1

 

gm Kg
-1

 

مزيجه 

طينيت 

 غرينيه

0180 

180. 

0807 

5811 

066 

265 

062 

Silty clay 

loam 

بت
ائ
نذ

 ا
ث

نا
يو

ال
ا

 

Ca
+2

 

Na
+

 

Mg
+2

 

SO4
-2

 

HCO3
-

 

Cl
-

 

N               انجاهز 

P               انجاهز 

K                انجاهز 

 النتائج والمناقشة
( بأن اضافة النتروجين 2يالحظ من الجدول ) :ارتفاع النبات

من مصادر سماديو مختمفة حقق زيادة وكانت تمك الزيادة 
لنبات مقارنة مع % في صفة ارتفاع ا5معنوية عند مستوى 
 157.90 بمتوسط بمغ مقدارهمعاممة القياس و 

سم لكل من واليوريا وفوسفات  179.73و153.47و
بمغت   كبريتات االمونيوم وبنسبة زيادةالمونيوم الثنائية و ا

مقارنة مع  عمى التوالي %38.06و 17.89و 21.29
, وبمغ اعمى معدل الرتفاع النبات عند اضافة معاممة القياس

سماد كبريتات االمونيوم مقارنة مع سمادي اليوريا وفوسفات 
% 14.61و  12.14االمونيوم الثنائية وبنسبة زيادة قدرىا 

سم. ان  130.18قياسا مع معاممة القياس وبمتوسط مقداره و 
دور يعود الى سماد كبريتات األمونيوم  سبب تفوق اضافة

الكبريت الموجود في سماد كبريتات االمونيوم في النتروجين و 
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 (Tryptophanتكوين األحماض األمينية وخاصًة 
( المذان يعتبران من المصادر الرئيسية لبعض Methionineو

السايتوكاينينات( المذان نات النباتية منيا )األوكسينات و اليرمو 
يعطيان حالة من التوازن اليرموني داخل النبات مما يزيد ذلك 
من عممية انقسام الخاليا و استطالتيا مما يؤدي إلى زيادة 

( 92)واخرون  Kirnak مع وىذا يتفق النبات ارتفاع
( 2يالحظ من الجدول ) Randhawa (96.)و Koonerو

ان رش الزنك بمستويات مختمفة ادى الى حصول زيادة 
معنوية في صفة ارتفاع النبات قياسيا مع معاممة القياس 

 60سم عند مستوى الرش  166.69وبمتوسط بمغ مقداره 
قياسا مع % 20.38وبنسبة زيادة قدرىا  9-لتر  Zn ممغم

, اما مستويات الرش 138.46معاممة القياس بمتوسط بمغ 
Z1  وZ2   و  161.03فقد بمغ متوسط ارتفاع النبات ليا

 16.30سم عمى التوالي وبنسبة زيادة قدرىا  155.10
مقارنة مع معاممة القياس. ربما يعزى السبب %   12.01و

 Tryptophanفي تكوين الحامض االميني الى دور الزنك 
الذي يعد المادة األساسية ليرمون أندول حامض الخميك 

(IAA) عممية انقسام الخاليا واستطالتيا وزيادة  الضروري في
ويتفق ىذا  مما يزيد من ارتفاع النبات التمثيل الكربونيعممية 
(. يالحظ من الجدول بأن ىنالك تأثيرا معنويا 98مع  )

لمتداخل بين نوع السماد النتروجيني ورش الزنك بمستويات 
( )اضافة كبريتات N3Z3مختمفة وقد تفوقت المعاممة )
عمى النبات(  9-ممغم لتر 60االمونيوم ورش الزنك بالمستوى 

سم مقارنة مع معاممة  191.84بأعمى متوسط بمغ مقداره 
(N0Z0 بدون اضافة السماد ورش الزنك وبمتوسط بمغ )

 .%47.44سم وبنسبة زيادة بمغ مقدارىا  130.14
 )سم( طول النباتتأثير نوع السماد النتروجيني ورش الزنك والتداخل بينهما عمى  .2 جدول

نوع انسماد 

 اننتروجيني

مستوياث انزنك مهغم نتر
-0

 انمعدل 

 Z0 Z1 Z2 Z3 

N0 

N1 

N2 

N3 

 انمعدل

130.14 

136.85 

126.48 

160.41 

138.46 

136.71 

160.77 

165.55 

181.11 

161.03 

136.11 

149.22 

149.55 

185.55 

155.10 

117.78 

184.77 

172.33 

191.89 

166.69 

130.18 

157.90 

153.47 

179.73 

%1  اقم فرق معنوي عند مستوى احتمانيت  

N*Z=26.53 Z=13.26 N=13.26 

( ان اضافة النتروجين 2يالحظ من الجدول ): الوزن الجاف
الى التربة من مصادر سماديو  مختمفة حقق زيادة معنوية 

غم لكل من  594.47و  449.94بمتوسط بمغ مقداره 
 19.92اليوريا وكبريتات االمونيوم وبنسب زيادة قدرىا 

عمى التوالي مقارنة مع معاممة القياس وبمتوسط %39.86و
ات االمونيوم غم وتفوق سماد كبريت 425.03بمغ مقداره 

معدل لموزن الجاف مقارنة مع مصادر النتروجين  بأعمى
االخرى اليوريا وفوسفات االمونيوم الثنائية وبمتوسط بمغ 

 .%38.00و 32.15غم وبنسبة زيادة قدرىا  594.47
 DAPويالحظ بأنو ال توجد فروق معنوية عند اضافة سماد 

قد يعود سبب تفوق كبريتات االمونيوم  .مع معاممة القياس
عن باقي المصادر السمادية االخرى الى دور كبريتات 

في خفض درجة تفاعل التربة  )النتروجين والكبريت( االمونيوم
التي بدورىا تزيد من جاىزية العناصر في التربة التي يعتبر 
بعضيا )العناصر الغذائية( جزء من تركيب معظم الخاليا 

التراكيب الوراثية والتي تؤدي وفرتيا الى زيادة  الحيوية او
( 2حجم المجموع الخضري لمنبات من ارتفاع لمنبات جدول )

( التي تؤدي بدورىا زيادة حجم 6)جدول والمساحة الورقية 
المجموع الخضري لمنبات والذي يعتمد عميو الوزن الجاف 

 .(96) واخرونNaseollahzadeh  وىذا يتفق مع لمنبات
ويالحظ ايضا بأن رش مستويات مختمفة من الزنك عمى 
المجموع الخضري لمنبات ادى الى حصول زيادة وكانت تمك 

بأعمى متوسط في  Z3الزيادة معنوية وقد تفوق مستوى الرش 
غم مقارنة مع معاممة  533.14ىذه الصفة اذ بمغ مقداره 

غم وبنسبة  402.06وبأقل متوسط بمغ مقداره  Z0القياس 
كما يالحظ بأنو ال توجد فروقات % 32.60دة مقدارىا زيا

. يالحظ (Z3و Z2و  Z1معنوية بين مستويات رش الزنك )
( ان التداخل بين مصدر النتروجين ورش 2من الجدول )

الزنك عمى المجموع الخضري لمنبات ادى الى زيادة في معدل 
الوزن الجاف لمنبات مقارنة مع معاممة عدم االضافة وكان 

( بمتوسط بمغ N3Z3معدل لموزن الجاف عند التداخل ) اعمى
مقارنة  92.87% غم وبنسبة زيادة قدرىا  711.73مقداره 

 369.02مع معاممة القياس التي بمغ معدل الوزن الجاف ليا 
  (93)واخرون   Khanغم وىذا يتفق مع 
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 )غم( ورش الزنك والتداخل بينهما في الوزن الجاف يالنتروجين نوع السمادتأثير . 3جدول 
نوع انسماد 

 اننتروجيني

مستوياث انزنك مهغم نتر
-0

 انمعدل 

 Z0 Z1 Z2 Z3 

N0 

N1 

N2 

N3 

 انمعدل

369.02 

419.82 

325.52 

493.88 

217816 

435.83 

461.20 

395.90 

644.01 

484.25 

423.55 

428.72 

412.12 

528.22 

448.14 

471.81 

490.00 

459.03 

711.73 

533.14 

425.03 

449.94 

398.16 

594.47 

%1  اقم فرق معنوي عند مستوى احتمانيت  

N*Z=281.52 Z=140.76 N=140.76 

( ان جميع 6يالحظ من الجدول ): (2سمالمساحة الورقية  )
مصادر النتروجين المضافة الى التربة اثرت بصورة معنوية 

 1343.8في المساحة الورقية لمنبات بمتوسط بمغ 
 17.74وبنسبة زيادة قدرىا  3سم 1455.4و 1201.4و
لكل من اليوريا وفوسفات االمونيوم % 27.52و 5.26و

الثنائية وكبريتات االمونيوم عمى التوالي مقارنة مع معاممة 
 3سم 1141.3القياس )عدم االضافة( بمتوسط بمغ مقداره 

وتفوق سماد كبريتات االمونيوم عمى كل من اليوريا وفوسفات 
 %21.14و  8.30االمونيوم الثنائية وبنسبة زيادة قدرىا 

كبريتات قد يعزا سبب ذلك التفوق الى كون  .عمى التوالي
 االمونيوم يغةيعمل عمى تجييز النتروجين بص االمونيوم

والتي تقمل الفقد من النتروجين وىذا يزيد من امتصاص 
النبات لمنتروجين والقيام بكافة وظائفو الحيوية داخل النبات 

وىذا يتفق اضافة الى انو يعمل عمى توسع واستطالة االوراق 
كما Al-Hamzawi (9 . )( و8) واخرون EL-Masry مع

 Z1و  Z0الزنك )يالحظ من الجدول  ان جميع مستويات رش 
ويالحظ ان  ( لم تأثر معنويا في ىذه الصفة.Z3و  Z2و 

التداخل بين نوع السماد ورش الزنك كان تأثيره معنويا عمى 
 1512.2المساحة الورقية اذ بمغ اعمى معدل ليذه الصفة 

عند تداخل اضافة سماد كبريتات االمونيوم ورش الزنك  3سم
ارنة مع معاممة القياس ( مقN3Z3) 9-ممغم لتر 60بالمستوى 

(N0Z0 وبمتوسط بمغ )وبنسبة زيادة قدرىا  3سم 1072.0
قد يعزا ذلك الى دور النتروجين في زيادة كفاءة  %. 41.06

عممية التمثيل الكربوني ودخولو في تركيب بعض االحماض 
االمينية التي تساىم في زيادة معدل النمو وبالتالي زيادة 
مساحة الورقة الواحدة ودوره في انتاج االوكسينات في القمة 

يا ومن ثم النامية وان لالوكسينات دور في زيادة وانقسام الخال
( والى كون الزنك 2)جدول زيادة المساحة الورقية لمنبات 

 .الميم في نمو النبات IAAيمعب دورا ىاما في تكوين مركب 

 (2سماخل بينهما في المساحة الورقية )ورش الزنك والتد يالنتروجين نوع السمادتأثير  .4جدول 

نوع انسماد 

 اننتروجيني

مستوياث انزنك مهغم نتر
-0

 انمعدل 

 Z0 Z1 Z2 Z3 

N0 

N1 

N2 

N3 

 انمعدل

1072.0 

1396.4 

1093.6 

1447.6 

071787 

1154.7 

1205.8 

1314.5 

1364.1 

071582 

1114.3 

1505.1 

1235.6 

1497.7 

000.80 

1224.2 

1267.9 

1162.0 

1512.2 

075081 

1141.3 

1343.8 

1201.4 

1455.4 

1معنوي عند مستوى احتمانيت اقم فرق  % 

N*Z=332.98 Z=N.S N=166.49 

تأثير نوع السماد النتروجيني ورش الزنك في الحاصل 
 ومكوناته

يالحظ من الجدول : (1-كغم وحدة تجريبيةالحاصل المبكر )
( ان اضافة السماد النتروجيني من مصادر مختمفة اثر 8)

معنويًا في زيادة الحاصل المبكر مقارنة مع معاممة القياس 
 3.29و 2.72و 2.81)بدون اضافة( وبمتوسط بمغ مقداره 

كغم وحدة تجريبية لكل من اضافة اليوريا وفوسفات االمونيوم 
زيادة قدرىا الثنائية وكبريتات االمونيوم عمى التوالي وبنسبة 

مقارنة مع معاممة القياس % 75.00و 66.68و 49.46
, وقد تفوق سماد كغم وحدة تجريبية 1.88وبمتوسط بمغ قدره 

كبريتات االمونيوم بأعمى متوسط لصفة الحاصل المبكر 
مقارنة مع سمادي اليوريا وفوسفات االمونيوم وبنسبة زيادة 

سبب ذلك . قد يعزا عمى التوالي% 20.95و 97.38قدرىا 
الى التأثير المعنوي لمنتروجين الى دوره في تركيب معظم 

لنبات كالبروتينات والكموروفيل المركبات الحيوية داخل ا
بعض اليورمونات التي تؤدي الى زيادة عممية التمثيل و 
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 وىذا يتفق مع الكربوني وبالتالي زيادة الحاصل المبكر لمنبات
Ibrahim  وSelim (93ويالحظ ان رش .)  الزنك عمى

المجموع الخضري لنبات خيار القثاء اثر بصورة معنوية في 
 2.63زيادة الحاصل المبكر لمنبات بمتوسط بمغ مقداره 

لكل من مستويات   كغم وحدة تجريبية 3.17و 2.88و
 و 29.55وبنسبة زيادة قدرىا  Z3وZ2 و Z1االضافة 
لكل منيا عمى التوالي مقارنة مع معاممة % 86.98و41.87

 2.03القياس )الرش بالماء المقطر فقط( بمتوسط بمغ مقداره 
 63, ويالحظ بان رش الزنك بالمستوى كغم وحدة تجريبية

قد اعطى اعمى حاصل مبكر مقارنة مع  9-ممغم لتر
 33.82وبنسبة زيادة قدرىا  9-ممغم لتر 63و 33المستويين 

( 8عمى التوالي. ويالحظ من الجدول ) لكل منيا %93.36و
ان التداخل بين مصدر النتروجين ورش تراكيز مختمفة من 
الزنك اثر بصورة معنوية في اعمى معدل لمحاصل المبكر 

ممغم  Z3 60والمستوى  N3وتفوق مصدر كبريتات االمونيوم 
من الزنك في اعمى معدل لمحاصل المبكر بمتوسط بمغ  9-لتر

مقارنة مع % 997.33زيادة قدرىا  كغم وبنسبة 3.91
 .(N0Z0) معاممة القياس

 (وحدة تجريبية كغمل بينهما في عدد الحاصل المبكر )تأثير مصدر النتروجين ورش الزنك والتداخ .5ل وجد
نوع انسماد 

 اننتروجيني

مستوياث انزنك مهغم نتر
-0

 انمعدل 

 Z0 Z1 Z2 Z3 

N0 

N1 

N2 

N3 

 انمعدل

1.80 

2.14 

1.55 

2.64 

7810 

1.81 

2.55 

3.04 

3.13 

7860 

1.70 

3.57 

2.77 

3.48 

78.. 

2.21 

3.00 

3.55 

3.91 

0802 

1.88 

2.81 

2.72 

3.29 

%1  اقم فرق معنوي عند مستوى احتمانيت  

N*Z=1.38 Z=0.69 N=0.69 

( 6يالحظ من الجدول ): (1-كغم نباتالواحد )حاصل النبات 
ان اضافة النتروجين الى التربة من مصادر سماديو مختمفة 
اثر بصورة معنوية في حاصل النبات الواحد لنبات خيار 

لكل  9-كغم نبات 1.20و 0.83و 1.08القثاء وبمتوسط بمغ 
من مصادر اليوريا وفوسفات االمونيوم الثنائية وكبريتات 

 967.76و 248.38االمونيوم وبنسبة زيادة قدرىا 
عمى التوالي مقارنة مع معاممة القياس )بدون % 387.39و

وقد تفوق اضافة , 9-كغم نبات 0.31اضافة( وبمتوسط بمغ 
ن كبريتات االمونيوم معنويا عن باقي مصادر النتروجي سماد

سماد  مقارنة مع  30.83 %االخرى وبنسبة زيادة قدرىا
ويالحظ من الجدول عدم وجود  ,فوسفات االمونيوم الثنائية

فرق معنوي بين اضافة سمادي اليوريا وكبريتات االمونيوم. قد 
 يعود سبب تفوق كبريتات االمونيوم الى دور النتروجين

ىذا السماد بوصفيما جزء من مكونات الخمية في  والكبريت
االساسية ومساىمتيما الفعالة في العمميات الحيوية والرئيسية 
مما ادت وفرتيما الى زيادة حجم المجموع الخضري الذي اثر 

زيادة عدد بدوره في تحسين صفات الحاصل الكمية منيا 
( وبالتالي يؤدي الى زيادة 8الثمار والحاصل المبكر جدول )

روفيل حاصل النبات الواحد ودور النتروجين في تكوين الكمو 
عممية التمثيل الكربوني التي تؤدي والكاروتينات في االوراق و 

الى تكوين االزىار االنثوية وحاصل النبات في االخير وىذا 

(. ويالحظ من الجدول بأن رش الزنك 96يتفق مع )
في بمستويات مختمفة قد ادى الى حصول زيادة معنوية 

 0.98و 0.93و 0.83حاصل النبات الواحد وبمتوسط بمغ 
 36.76و 33.38وبنسبة زيادة قدرىا  9-كغم نبات

عمى التوالي مقارنة مع معاممة القياس التي بمغ % 44.11و
وتفوق   9-كغم نبات 0.68معدل حاصل النبات الواحد ليا 

( عن باقي مستويات  9-ممغم لتر 60) Z3مستوى االضافة 
الزنك االخرى بأعمى معدل لحاصل النبات الواحد وبنسبة 

, ولم % مقارنة مع معاممة القياس5.37و 18.07زيادة قدرىا 
(. Z3و  Z2يكن ىنالك فروق معنوية بين مستويات الرش )

ربما يعود سبب تمك الزيادة الى دخول الزنك في تركيب 
وكسينات وبعض الكموروفيل ومشاركتو في تكوين اال

االنزيمات الميمة التي تدخل في عممية التمثيل الكربوني 
ويالحظ من الجدول ان  .(33)  واخرون Patil ويتفق ىذا مع

التداخل بين اضافة النتروجين من مصادر مختمفة ورش 
الزنك اثر بصورة معنوية في حاصل النبات الواحد وان 
التداخل بين اضافة مصدر النتروجين من كبريتات االمونيوم 

N3  ورش الزنكZ3  تفوق بأعمى 9-ممغم لتر (60بالمستوى )
  9-كغم نبات 1.45معدل لحاصل النبات الواحد وبمتوسط 

مقارنة مع معاممة القياس %  823.62ونسبة زيادة قدرىا 
 .9-كغم نبات 0.23وبمتوسط بمغ مقداره 
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 (1-)كغم نبات ورش الزنك والتداخل بينهما في حاصل النبات الواحد يالنتروجين نوع السمادتأثير  .6جدول 
نوع انسماد 

 اننتروجيني

0-مستوياث انزنك مهغم نتر  انمعدل 

 Z0 Z1 Z2 Z3 

N0 

N1 

N2 

N3 

 انمعدل

0.23 

0.88 

0.63 

0.98 

186. 

0.29 

1.03 

0.84 

1.15 

18.0 

0.33 

1.29 

0.88 

1.22 

1850 

0.37 

1.14 

0.96 

1.45 

185. 

0.31 

1.08 

0.83 

1.20 

%1  اقم فرق معنوي عند مستوى احتمانيت  

N*Z=0.41 Z=0.20 N=0.20 

( 7)يالحظ من الجدول : (1-ه متري الحاصل الكمي ) طن
مختمفة  سماديو ان اضافة النتروجين الى التربة من مصادر

اثر بصورة معنوية في الحاصل الكمي لنبات خيار القثاء 
وكانت ىذه الزيادة معنوية مقارنة مع معاممة القياس )بدون 
اضافة( ولوحظ ان اضافة النتروجين من مصادر اليوريا 
وفوسفات االمونيوم الثنائية وكبريتات االمونيوم قد زاد من 

 18.50و 23.44معدل الحاصل الكمي وبمتوسط بمغ 
 165.80و 326.78وبنسبة زيادة قدرىا  9-طن ه 26.77و
عمى التوالي مقارنة مع معاممة القياس وتفوق  % 284.62و

سماد كبريتات االمونيوم عن باقي مصادر النتروجين 
المضافة الى التربة بأعمى معدل لمحاصل الكمي وبنسبة زيادة 

مقارنة مع مصدري اليوريا  %44.70و 14.20قدرىا 
وفوسفات االمونيوم الثنائية . ويعود سبب ذلك الى قدرة 

في زيادة عممية التمثيل الكربوني التي  والكبريت النتروجين
تزيد من كمية االزىار المتكونة وبالتالي زيادة عدد الثمار 

زيادة  وانعكس ذلك عمى( 6)وحاصل النبات الواحد جدول 
 تركيب في مادخولي عن ات المزروع فضالالحاصل الكمي لمنب

 فتزداد  االنزيمية المرافقات وفي والبروتينات الكموروفيل جزيئة
 ومنيا األخرى النبات إلى أجزاء تنتقل والتي المصنعة المواد

 ( و96) Randhawaو Kooner الثمار وىذا يتفق مع
Yang  (. كما يالحظ ان رش الزنك عمى 33)واخرون

المجموع الخضري لنبات خيار القثاء من مصدر كبريتات 

الزنك المائية وبمستويات مختمفة اثر بصورة معنوية في زيادة 
الحاصل الكمي مقارنة مع معاممة عدم االضافة )الرش بالماء 

طن  21.91و 20.77و 17.76المقطر فقط( وبمتوسط بمغ 
عمى % 43.76و 36.28و 16.53غت وبنسبة زيادة بم 9-ه

ويالحظ من الجدول بأنو ال   التوالي مقارنة مع معاممة القياس
و  Z2و  Z1توجد فروقات معنوية بين مستويات رش الزنك 

Z3  ولم يكن لرش الزنك عند المستوىZ1 عنوي عند فرق م
. وقد يعود سبب تفوق رش الزنك الى معاممة القياس )القياس(

 تأثير في الصفات النوعية والكميةالورقية بالدور المغذيات 
لمثمار ومن خالل مساىمتيا في العمميات الحيوية التي تجري 
داخل النبات مما يؤدي الى زيادة انتقال المواد الغذائية 
المصنعة في االوراق الى مناطق النمو الفعالة وبذلك يشجع 

ا يؤدي عمى تكوين اكبر عدد من االزىار وزيادة العقد فييا مم
الى زيادة عدد الثمار في النبات وبالتالي زيادة الحاصل. وىذا 

(. يالحظ من الجدول ادناه 39)واخرون  Sultanaيتفق مع 
ان التداخل بين اضافة النتروجين اضافة ارضية من مصادر 
مختمفة من االسمدة الكيميائية ورش الزنك عمى المجموع 

اصل الكمي لمنبات الخضري اثر بصورة معنوية في زيادة الح
و  N3المزروع  ولوحظ ان التداخل بين كبريتات االمونيوم 

( قد زاد من الحاصل 9-ممغم لتر 60بالمستوى ) Z3الزنك 
مقارنة مع معاممة   9-طن ه 32.34الكمي وبمتوسط بمغ 

 .%896.33القياس وبنسبة زيادة قدرىا 
 (1-ه متري ورش الزنك والتداخل بينهما في الحاصل الكمي)طن يالنتروجين نوع السمادتأثير  .7جدول 

نوع انسماد 

 اننتروجيني

مستوياث انزنك مهغم نتر
-0

 انمعدل 

 Z0 Z1 Z2 Z3 

N0 

N1 

N2 

N3 

 انمعدل

5.25 

19.57 

14.18 

21.95 

01872 

6.65 

19.88 

18.83 

25.67 

02826 

7.53 

28.77 

19.64 

27.12 

71822 

8.41 

25.54 

21.37 

32.34 

70850 

6.96 

23.44 

18.50 

26.77 

%1  اقم فرق معنوي عند مستوى احتمانيت  

N*Z=9.41 Z=4.70 N=4.70 
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تأثير نوع السماد النتروجيني ورش الزنك والتداخل بينهما 
 بعد الحصادفي النتروجين الكمي والزنك الجاهز في التربة 

 1-النتروجين الكمي الجاهز في التربة بعد الحصاد ممغم كغم
بأن اضافة مصادر سماديو  (8)يالحظ من الجدول : تربة

مختمفة لمنتروجين حققت زيادة معنوية في النتروجين الكمي 
 51.41و 49.91الجاىز في التربة وبمتوسطات بمغت 

 25.39و 39.72وبنسبة زيادة  9-ممغم كغم 53.66و
لكل من سماد )اليوريا وفوسفات االمونيوم %  30.87و

الثنائية وكبريتات االمونيوم( عمى التوالي مقارنة مع معاممة 
القياس )بدون اضافة( التي اعطت اقل كمية لمنتروجين الكمي 

كما تفوق سماد  9-ممغم كغم 41.00الجاىز وبمتوسط بمغ  
كبريتات االمونيوم في اعمى متوسط لمنتروجين في التربة 
مقارنة مع سمادي اليوريا وفوسفات االمونيوم الثنائية وبنسبة 

عمى التوالي. قد يعود سبب  % 4.37و 7.51زيادة بمغت 
ذلك الى ان صورة االمونيوم لعنصر النتروجين وىو ما 

كثر ثباتًا في التربة موجود في االسمدة المستخدمة تكون ا
 واقل عرضة لعممية الفقد بالغسل او التطاير وىذا يتفق مع

Hannail  ( و8)واخرونNg’etich ( . ويشير 97) واخرون
و  40و  20الجدول نفسو الى ان رش الزنك بالمستويات 

حققت زيادة معنوية في كمية النتروجين الكمي  9-ممغم لتر 60
 50.58و 50.58الجاىز في التربة وبمتوسطات بمغت 

 18.56و 18.56نسبة زيادة بو  9-ممغم كغم 52.67و
مقارنة مع معاممة القياس وحقق مستوى االضافة  %22.26و

Z3  3.12اعمى مستوى لمنتروجين في التربة وبنسبة زيادة% 
ويالحظ من الجدول  عمى التوالي. Z2و  Z1لكل من المستوى 

اعاله ان التداخل بين اضافة النتروجين ورش الزنك حقق 
زيادة معنوية في كمية النتروجين الكمي الجاىز في التربة 
مقارنة مع معاممة القياس وحقق مصدر كبريتات االمونيوم 

N3  ورش الزنك بالمستوىZ3 (60 اعمى متوسط 9-ممغم لتر )
لمنتروجين الكمي الجاىز في التربة بعد الحصاد وبمتوسط بمغ 

% مقارنة مع 89.76وبنسبة زيادة  9-ممغم كغم 57.67
معاممة عدم االضافة )معاممة القياس( التي اعطت اقل 

-ممغم كغم 38.00متوسط لمنتروجين في التربة وبمتوسط بمغ 

9. 
 1-كغمتأثير نوع السماد النتروجيني ورش الزنك والتداخل بينهما في كمية النتروجين الجاهز في التربة بعد الحصاد ممغم  .8جدول 

نوع انسماد 

 اننتروجيني

مستوياث انزنك مهغم نتر
-0

 انمعدل 

 
Z0 Z1 Z2 Z3 

N0 

N1 

N2 

N3 

 انمعدل

38.00 

43.66 

41.66 

47.33 

27866 

40.66 

51.33 

55.00 

55.33 

1181. 

41.66 

53.00 

53.33 

54.33 

1181. 

43.66 

51.67 

55.67 

57.67 

17806 

41.00 

49.91 

51.41 

53.66 

%1  اقم فرق معنوي عند مستوى احتمانيت  

N*Z=3.13 Z=1.56 N=1.56 

: (1-ممغم كغم)  الجاهز في التربة بعد الحصادنك مستوى الز 
( ان اضافة النتروجين من مصادر 9يالحظ من الجدول )

سماديو مختمفة الى التربة حقق تأثيرا معنويًا في الزنك الجاىز 
ممغم  32.91و  22.14و 23.15متوسط بمغ بفي التربة و 

لكل  %120.72و  48.49و 88.36وبنسبة زيادة  9-كغم
من مصادر النتروجين اليوريا وفوسفات االمونيوم الثنائية 
وكبريتات االمونيوم عمى التوالي مقارنة مع معاممة القياس 

ممغم  26.40التي بمغ متوسط مستوى الزنك الجاىز فييا 
كما تفوق كبريتات االمونيوم في اعمى مستوى  9-كغم

يوريا لمنتروجين الجاىز في التربة مقارنة مع سمادي ال
 % 48.64و 42.15وفوسفات االمونيوم الثنائية وبنسبة زيادة 

عمى التوالي. قد يعود سبب ذلك الى كون مستوى عنصر 

, ويعود سبب داد مع انخفاض درجة تفاعل التربةالزنك يز 
 نيعمال تفوق كبريتات االمونيوم الى كون النتروجين والكبريت

ة مستوى الزنك عمى خفض درجة تفاعل التربة وبالتالي زياد
( الى ان عنصر الزنك يزداد 3) Alloway فييا وىذا ما اكده

مع انخفاض درجة تفاعل التربة. يالحظ من الجدول نفسو ان 
رش الزنك و بمستويات مختمفة حقق زيادة معنوية في كمية 

 21.76الزنك الجاىز في التربة بعد الحصاد وبمتوسط بمغ 
 37.89و 99.69وبنسبة زيادة قدرىا  28.10و 25.07و
 9-ممغم لتر 60و 40و 20لكل من المستويات  %54.56و

عمى التوالي مقارنة مع معاممة القياس )الرش بالماء المقطر 
في اعطاء  9-ممغم لتر 60فقط( وتفوق مستوى االضافة 

 29.13اعمى مستوى لمنتروجين في التربة وبنسبة زيادة 
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عمى  9-ممغم لتر 40و 20تويات مقارنة مع المس% 12.08و
التوالي. يالحظ من الجدول اعاله ان التداخل بين اضافة 
النتروجين من مصادر سماديو مختمفة ورش الزنك بمستويات 
مختمفة اثر بصورة معنوية في محتوى التربة من الزنك 
الجاىز في التربة بعد الحصاد وتفوق التداخل بين مستوى 

في  N3( و)كبريتات االمونيوم( 9-ممغم كغم 60) Z3االضافة 
 38.04اعمى متوسط لمزنك الجاىز في التربة وبمتوسط بمغ 

مقارنة مع معاممة % 271.12ونسبة زيادة قدرىا  9-ممغم كغم
 10.25القياس التي اعطت اقل متوسط لمزنك وبمتوسط بمغ 

 .9-ممغم كغم
 1-نوع السماد النتروجيني ورش الزنك والتداخل بينهما في كمية الزنك الجاهز في التربة بعد الحصاد ممغم كغمتأثير .  9جدول 

نوع انسماد 

 اننتروجيني

مستوياث انزنك مهغم نتر
-0

 انمعدل 

 Z0 Z1 Z2 Z3 

N0 

N1 

N2 

N3 

 انمعدل

10.25 

20.82 

13.70 

27.94 

0.80. 

15.35 

22.67 

21.00 

28.03 

70826 

16.39 

20.04 

26.25 

37.62 

71812 

17.68 

29.07 

27.64 

38.04 

7.801 

14.91 

23.15 

22.14 

32.91 

%1  اقم فرق معنوي عند مستوى احتمانيت  

N*Z=3.14 Z=1.57 N=1.57 
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