
 
 

 حسين وعطا اهلل                                                      (7112) , 84  -  39(: 1) 9- مجلة الفرات للعلوم الزراعية

39 

ISSN 2072-3875 
 

 

مه انخٍار  ذأثٍز انزش تانسماد انُرلً فُل سثزاي فً ومُ َحاصم ٌجٍىٍه

 غٍز مذفأج انمشرَع فً انثٍُخ انثالسرٍكٍح

 

 ٌثً عهً حسٍه                             حكٍم شمزان عطا هللا

 مذٌزٌح سراعح تاتم                     انمسٍة      /انكهٍح انرمىٍح 

 

 انخالصح :

فالً اليٍالست اليلوالحٍ ٍة فالً ة الالة الةمامٌالة بوع ف الة  2015نففت الحصكبة ؼالل  الوسوالا المقا الً      

ةال  اقبال  ةىالحسٌ ت ل الكي ب لىالو ؾ الالسق ً  Grassم   Karimaب بل لؿقاوة نوس مظ صل هصٍ ً الؽٍ ق

غا. لحك  3، 2.5 ، 2 ، 0فس  ويكاي مهً 
1- 

اٌال   بالٍ  10   ى ني ت الؽٍال ق   الؿ اهلهال ق م  الى فحالكات 

( RCBD) ج الالوٍا اللا  الال ت الةيالالساكٍة ال  ة الالةقشالالة ماؼالالكو ، م يلالالث الحصكبالالة   ة ٍالالة مفلالال  لح الالوٍا 

فالً ةةالؿ   الس   Grass  الى ال ال    Karimaبرلخ ة كقات. بٍ ث ال ح كس الحفالس  الوة السي ل  ال   

غالا .  18.79)مق ة مالالسل  الصال ل ل وصوالسل الؽ الكي ) (29.25)( وا م ؿؾ اهمقا  187.0ال ي ت )

كو  اظهكت شوٍ  ةة ةلت الكي السق ً جفس   ةة سٌ  فً ةةؿ  صف ت ال وس الؽ الكي مالروالكي  ٍ وال  

فالً ةةالؿ   Karima  الى ال ال    Grass لوة ة الة الول قنالة. كوال  بٍ الث ال حال كس جفالس  الوة السي ل  ال  

ذوالالك . نيالال ت 13.90)غالالا م الالؿؾ الروالال ق) 110.27)( والالا ممل  الروالالك  )17.32) الالس  الروالالك  
1-
مظ صالالل  

  الالالؿ  Karima( كغالالالا . مام الالالعث نحالالال كس الحالالالؿاؼل الحفالالالس  الوة الالالسي ل  الالال   1.541ال يالالال ت الساظالالالؿ  )

غالالا. لحالالك 2.5الوىالالحسو 
-1

( مق الالة مالالالسل  38.47( والالا م الالؿؾ اهمقا  )207.8فالالً ةةالالؿ   الالس  ال يالال ت ) 

غالالا.  2.5ةة سٌالال    الالؿ الوىالالحسو Grass( غالالا ، بٍ والال  جفالالس  ال الال   22.12ؽ الالكي )الصالال ل ل وصوالالسل ال

لحك
1-
ذوالك . نيال ت 15.58)غالا م الؿؾ الروال ق) 119.43)( والا ممل  الروالك  )19.22فالً  الس  الروالك  ) 

1-
 

  .كغا  1.860)مظ صل ال ي ت الساظؿ )

 

Effect of Foliar Spray by Fol Spray Fertilizer on Growth and Yield of 

two Cucumber hybrid Planted in Unheated Plastic Houses 

Conditions  

 

Heba A. Hussein                                                Hakim Sh. Atallah 

 

ABSTRACT : 

     The experiment was conducted  during season of 2015 in plastic houses at 

Azawia district- Babylon  province to study growth and yield of cucumber 

hybrids (Karima & Grass) with four levels of foliar spray using fol spray 

fertilizer (0  ، 2 ،2.5   ، 3 gm. liter
-1

) on cucumber plant and the first spraying 

began on flowering stage and then after each 10 days interval, the experiment 

design used was Randomized Complete Block Design (RCBD) with three 

replicates. Results showed the "Karima" cv significantly  on"Grass" cv in plant 

length rate (187.0) cm, the number of leaves (29.25) leaf and dry weight of the 

shoot leaf (18.79) gm .  the results also showed all the treatments of spray 
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significantly in vegetative growth and fruiting characteristics as compared with 

control treatment .the results also showed the "Grass" cv significantly on 

"Karima" cv in fruit length (17.32) cm , fruit weight (110.27) gm and the 

number of fruits (13.90) fruit.plant
-1

 and the plant yield (1.541)kg. .the results 

of the interaction the significant superiority of Karima on the level 2.5gm.liter
-1 

plant length rate (207.8) cm ,the number of leaves (38.47) leaf and dry weight 

of the shoot (22.12) gm , while the "Grass" was significantly superior on the 

level 2.5 gm. liter
-1 

in fruit length (19.22) cm , fruit weight (119.43) gm and the 

number of fruits (15.58) fruit.plant
-1

 and the one plant yield (1.860)kg. 

 

 انممذمح :

ةالال    .Cucumis sativus Lٌةالالؿ الؽٍالال ق      

ةع صالٍل الؽ الالك ال الٍفٍة الوهوالالة مالالفي ٌةالالسؾ 

م   Cucurbitaceaeالالالالالالالى الة ك الالالالالالة اللك ٍالالالالالالة 

ٌعحسي   ى الفٍح ةٍ  ت مالة  صك الغفاكٍالة ةرالل 

(K،P ،Fe ،Ca    مٌ والالالس  يٍةٍالالال  فالالالً الو الالال )

اهوحساكٍة مشيه اهوحساكٍة ، مجص ى ذو قه مهً 

ؼ كاء غٍالك ن  الصة مهالس بهالفا اليالي  ه ٌياليه 

الةؿٌؿ ة  اللك ٍ ت ، مل ي ت الؽٍ ق اوحةو هت 

 يٍالالالة  ؿٌالالالؿ  ظٍالالالد ٌىالالال  ؿ   الالالى جؽفٍالالال  ا لالالالا 

ال الالالال جس ةالالالال  جهالالالالٍس الص الالالالؿ مٌل الالالالل ةالالالال  اهنحفالالالال غ 

 بىالالالي اليالالس   مٌىالالحةول كو يالالش لحيالالصٍ  جالالؿف 

مٌفٍؿ اٌ   فالً  K  اظحساه   ى كوٍة   لٍة ة  ا

اقجفالال ل مانؽفالال ط  الالغش الالالؿ   مالعفالال ظ   الالى 

ن  ق  بيالك  اهنىال   مج لٍالة الصىالا ةال  الىالوس  

 ( .  20،  19،  3مكوى   ل  ؿال )

ٌالالالالمقل الؽٍالالالال ق فالالالالً الةالالالالكا  فالالالالً العلالالالالس       

الو يالالالالسفة فالالالالً  الالالالكمجٍ  قبٍةٍالالالالة مؼكٌفٍالالالالة ، 

نف   ماليٍالست اليلوالحٍ ٍة مٌمقل اٌ   جعث اه

مالمش شٍة ، م ؿ ب غالث الوىال ظة الومقم الة فالً 

ه حالال ق  34850ظالالسالً   2008الةالالكا  لىالال ة 

كغالالالالا . ه حالالالال ق 9599بوةالالالالؿ  
1-
  FAO  9) . )

بٍ ث ال رٍك ة  الؿقاو ت   الى اهوٍالة الة  صالك 

الغفاكٍة فً انح ز الوع صٍل المقا ٍة فالً الةال لا 

ها فالالالالً ، ظٍالالالالد ا  نلالالالالع هالالالالفه الة  صالالالالك ٌىالالالال 

انؽف ط اهنح ز ام فلالؿه ك ٍال   مه ٌحس ال   جاليذٍك 

ج ك الة  صك   ى نوس ال ي جال ت بالل  الؿ ٌوحالؿ الالى 

ةؽح الالال  الحفالالال  لت العٍسٌالالالة الحالالالً جعالالالؿخ فالالالً 

انىصة ال يال ت مالحالً ٌو ال  ا  جالفذك فالً ظ صالل 

( . م الالالؿ AL-Nuaimi (5ال يالالال ت مة سن جالالاله 

% ة  ظ شة ال ي ت ة   85اش قت اهبع خ ا  

ت ٌو الالال  ا ا كهالالال   الالال   كٌالالال  الحغفٌالالالة الوغالالالفٌ 

السق ٍة ما  ا  فة الوغفٌ ت  ال   كٌال  الالكي 

ؼ صالالالالة جعالالالالث  ًاشالالالالؿ ًاالالالالالسق ً ٌ الالالالس  ةفٍالالالالؿ

ال الالكمل الحالالً ٌ الالس  فٍهالال  اةح الال   الة  صالالك 

الغفاكٍالة  الال   كٌالال  الحكبالة صالالةي ، مهالالفه الع لالالة 

ةسشالالالالالسؾ  فالالالالالً ال رٍالالالالالك ةالالالالال  الة  صالالالالالك ةرالالالالالل 

(Cu،Fe،Mn، (Zn  ما  هالالفه الة  صالالك جريالالث

 ال   كٌال  شمٌتال ت الحكبالالة ملهالفا الىالي  ج الالس  

 Al-Jawariالصمٌتالال ت   ٍ الالة الص همٌالالة ل  يالال ت  

ٌع ل   ؿ نلع ال حالكمشٍ   الؿ  انح ال   ( . 4)

ةٍ  نٍ ٍالالالة الحورٍالالالل ل ةو ٍالالال ت العٍسٌالالالة مل حغ الالال  

  الالالالى الحالالالاليذٍكات ال الالالال ق  هٌسنالالالال ت ا ةالالالاللض 

Hussein ق ةالال  ( . مٌةالالؿ الفىالالفس11ؼالالكم  )آم

الوغفٌ ت ا و وٍة ال كمقٌة ل  ي ت  نه ٌ ةال  

ؾمقاً ةهوالالال ً فالالالً ال رٍالالالك ةالالال  الةو ٍالالال ت اهٌ الالالٍة 

ل  ي ت، فهس ٌالؿؼل فالً جككٍال  ا غيالٍة الؽ سٌالة 

مالعالالساةا ال سمٌالالة مالوككيالال ت الغ ٍالالة ب لا  الالة 

، كوالال  انالاله ٌىالال  ؿ فالالً نوالالس مجاالالسق  ATPةرالالل 

الصالالفمق مٌمٌالالؿ ةالال   الالس  مصالاللبة الىالال   ف الاللً 

قه فالالً جعىالالٍ  نس ٍالالة الروالال ق ماٌ الال  فالالً  الال  ؾم

 إنحالال ز اليالالفمق مالحي ٍالالك فالالً ن الالس الع صالالل 

Ramadan م Adam  (17)   مل يسج والالٍس .

ؾمقا ةهوالال  فالالً ال يالال ت لالالؿمقه الفةالال   فالالً ج  الالٍا 

ال الالغش اهلةالالسلي ؾاؼالالل ؼلٌالال  ال يالال ت مٌةوالالل 

  الالى لٌالال ؾ    ب ٍالالة ال يالال ت   الالى اهظحفالال ظ ب لوالال ء 

Al-Sahaf (6 .) مؾمقه فً فحط مغ ال  الرغالسق 

( بكي ني جال ت الؽٍال ق Mohammed (14م    

 seaforce 2بوىالالالحؽ ع ا  يالالال ر اليعكٌالالالة 

. لحالالالكةالالالل 2بحككٍالالالم 
1-
مبةالالالؿ  قشالالال ت ىؾو إلالالالى  



 
 

 حسين وعطا اهلل                                                      (7112) , 84  -  39(: 1) 9- مجلة الفرات للعلوم الزراعية

81 

ISSN 2072-3875 
 

لٌالال ؾ  ةة سٌالالة فالالً  الالس  ال يالال ت مالالالسل  الصالال ل 

ل  ي ت م الع صل الوي ك مالع صل ال  ً م الؿؾ 

ني ت.الرو ق 
1-

 Obaidمؾقن  م الؿؾ اهلهال ق.  

 ا  يال ر ةىالحؽ ع قي ( ا 16مآؼالكم  )

لحالك . ةالل  2,1 ,3بحككٍالم Algean اليعكٌالة
 1-

 الؽٍالال ق صالال   نيالال ت   الالىلالالرلخ قشالال ت  ةالال ء

،  اليلوالحٍ ً اليٍالث فالً الومقم الة له سبالة((

 فسشالؿ ا  الالكي بوىالحؽ ع اه يال ر اليعكٌالة

Algean   ةالالل . لحالالك 2بحككٍالالم
1-
ةالال ء اؾو الالالى  

نيال ت.ا مقا   الؿؾ لٌ ؾ  ةة سٌالة فالً
1-
مالالسل   

نيالالال ت .الصالالال ل ل وصوالالالسل الؽ الالالكي
-1

 م الالالؿؾ 

نيالال ت.الروالال ق م الالؿؾ الةلالالؿ منىالالية ا لهالال ق
1-
 

  .ال  ً مالع صل

( ا  قي 18ؼالالالالالالالكم  )آم Sarhanمبالالالالالالالٍ       

غالا. لحالك 6ني ت الؽٍ ق بؽوٍك  الؽيالم بحككٍالم 
1-
 

 Alga 600ام بوىحؽ  الالً اه يالال ر اليعكٌالالة 

غالالالا . لحالالالك 0.33بحككٍالالالم 
 1-

 Seaforce 2م 

ةالل. لحالك 2.5بحككٍم
1-
ٌالفذك ةة سٌال  فالً صالف ت  

ال والالالالس الؽ الالالالكي مالع صالالالالل  ٍ والالالال  بوة ة الالالالة 

( ا  13ؼالالالالكم  )آم Lesterالول قنالالالالة. ممشالالالالؿ 

 K  الكي السق ً   ى ذوال ق  الياالٍػ بة  الك ا 

 Cٌىالالال ها فالالالً لٌالالال ؾ  صالالاللبة الروالالال ق مفٍحالالال ةٍ  

ال الالالالالالاليغة  B-Carroteneملٌالالالالالالال ؾ  ةىالالالالالالالحسو 

ؾ مةىالالالك الر نسٌالالالة  الحالالالً لهالالال  ؾمق فالالالً اصالالالاٍ 

ا الال فة الالالى ظو ٌالالة  Aل الالسء منل الاله ل   سقمفٍالالل 

شمٌتالالالال ت ال  سقمفٍالالالالل ةالالالال  اهكىالالالالؿ  ال الالالالسكٍة 

( ا  قي ني جالالال ت Al-Zubaidi (8.ممشالالالؿت 

الف فل الع س ب لعؿٌؿ مالمنك ماليسقم  ةةال    الى 

الوصوالسل الؽ الالكي اؾو الالالى لٌالال ؾ  ةة سٌالالة فالالً  

ةةؿ  ةعحسو ا مقا  ة  ال  سقمفٍل  ٍ و  ةال  

 (1مآؼالكم  )  Abedمظ لل قنة. ةة ة ة الو

-STRAIN  الالؿ قي ني جالال ت الاو  الالة صالال   

B   ذالالالاللخ قشالالالال ت ب لىالالالالو ؾ الالالالالسق ً )اهٌالالالالكا

Irral)  ٌعحالالسي   الالىمالالالفيK%16 ،P%8 

،N%20  ،Mg%1   مكوٍالالالالالة ة  والالالالالية ةالالالالال

 (Fe  ،Zn  ،B  ،Cuالة  صالالالالالالك ال الالالالالالغكو ) 

  الالالى لٌالالال ؾ  ةة سٌالالالة فالالالً  الالالس  ال يالالال ت م الالالؿؾ 

ني ت .ا فكل م ؿؾ ا مقا  
1-
مالع صل ال  الً  

ني ت .
1-
( ا  2مآؼالكم  ) Abu dhahiمبٍ  .  

قي ني جالالالال ت الاو  الالالالة الومقم الالالالة فالالالالً اليٍالالالالث 

اليلوالالحٍ ً ب ليسج والالٍس  اؾو الالالى لٌالال ؾ  ةة سٌالالة 

م هوٍالالالة نيالالال ت الؽٍالالال ق فالالالً كوٍالالالة الع صالالالل.  

ملوع ملة ؾقاوالة جاليذٍك الالكي الالسق ً ب هوالوؿ  

يال ق السق ٍة   ى نوس ال ي ت هؿفث الؿقاوالة هؼح

جيذٍك الكي السق ً بىو ؾ فالس  واليكاي فالً نوالس 

مظ صالالالل هصٍ الالالٍ  ةالالال  الؽٍالالال ق الوالالالمقمل فالالالً 

 .اليٍست اليلوحٍ ٍة

 

 انمُاد َطزق انعمم :

اشكٌالالالث الحصكبالالالة ؼالالالل  الوسوالالالا المقا الالالً      

فالالً اظالالؿ اليٍالالست اليلوالالحٍ ٍة غٍالالك 2015 لةالال   

الوؿفي  فً ة الة الةمامٌة شو   ةككم ةع ف ة 

كالالا ، مشالالو ث الحصكبالالة ذو نٍالالة  40 ب بالالل ظالالسالً

ةةالال ةلت هالالً صالال فٍ  ةالال  الؽٍالال ق الهصالالٍ  هوالال  

(Karima   ،Grass  ة  اقبال  ةىالحسٌ ت ةال  )

(  (Fol Sprayالىالالالو ؾ الالالالسق ً فالالالس  والالاليكاي 

   ى ني ت الؽٍ ق   ؿ اهلهال ق م  الى فحالكات )

اٌالال   بالالٍ  قشالالة ماؼالالكو ، م يلالالث كحصكبالالة 10)

  ة ٍالالالالة بةالالالال ة ٍ  مظىالالالال  ج الالالالوٍا اللا  الالالال ت 

مبالالرلخ ة الالكقات ،  RCBDساكٍة ال  ة الالة الةيالال

 ما حيك الة ةل ا م  اهص  ل مٌيول : 

a1  :Karima  ة  انح ز شالككةEmmaseeds  

الهسل ؿٌالالالالالة مةالالالالال  صالالالالالف جه ةحىالالالالال   مةصوالالالالالالسل    

الؽ الالالالكي  الالالالسي ـم امقا   كٌ الالالالة مالىالالالال   

 سٌل ـم جفك  ت   ٍ ة مالروك  ؼ كاء ة ال ةة 

 ة ى ء.    

a2  : Grass ةالالالال  انحالالالال ز شالالالالككةMakvet 

اهٌا لٍالالالالة مةالالالال  صالالالالف جه ةحىالالالال   مالوصوالالالالالسل 

الؽ الالالالكي  الالالالسي ةلالالالال م  لاةالالالالكاط ـم امقا  

ةحسوالالالاة مالىالالال    سٌالالالل ـم جفك الالال ت مالروالالالك  

 ؼ كاء ة ى ء.

الة ةالالل الرالال نً ةىالالحسٌ ت الالالكي ب لىالالو ؾ الالالسق ً 

 –فالالالس  والالاليكاي ةالالال  انحالالال ز شالالالككة فالالال   ىٌيالالالكٌ  

 ( مٌيول:1الهسل ؿٌة )شؿم 

b 1 -  ةل قنة( . (ؾم  قي ة 

b 2 - 2 غا . لحك
1-
 . 

b 3 – 2.5 غا . لحك
1-
. 

b 4 - 3 غا . لحك
1-
. 
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 (.(Fol Spray( مكُواخ سماد فُل سثزاي 1جذَل )

Table (1) components of ( fol spray) fertilizer. 

N P2O5 K2O SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn 

11% 40% 11% %16 ppm80 ppm20 ppm190 ppm90 ppm9 ppm20 

 ٌذي انىسة كما مثثد مه لثم انشزكح انمىرجح.  * 

سم( َذم ذحهٍم انرزتح  فيً  30 - 0َاخذخ عٍىاخ عشُائٍح  مه ذزتح انثٍد انثالسرٍكً عهى عمك )     

 . 2)انراتع نمذٌزٌح سراعح تاتم جذَل ) -مخرثز انثحُز انشراعٍح

 

 .( ٌُضح تعض انصفاخ انفٍشٌائٍح َانكٍمٍائٍح نرزتح انثٍد انثالسرٍكً 2جذَل )

Table (2) explain physical and chemical  Characteristics  of plastic houses 

soil. 

    Characteristicsانصفاخ                   

 انىسجح

Textural 

Class 

pH 

 

Ece  /

ds.m
-1

 

انمادج  

% انعضٌُح

Organic 

matter%  

N  / مهغم

 كغم

Nmg/kg 

P  / مهغم

 كغم

Pmg/kg 

K / مهغم

 كغم

Kmg/kg 

 غزٌه رمم طٍه

Clay Sand Silt 

 

% 

 

8.0 

 

4.5 

 

1.13 

 

13.4 

 

5.6 

 

192.0 

 

15.5 

 

60.0 

 

24.5 

 رمهٍح مشٌجٍح

Sandy loam 

      

مج ةٍوهالال  م ىالالالوث الالالالى جالالا ظكاذالالالة جكبالالة اليٍالالالث 

ةى    مةال  ذالا جلىالٍوه  الالى مظالؿات جصكٌيٍالة 

  م الكط الوىالاية  2( مظؿات باس  8ب غث )

وا ، ظٍد لق ث اليفمق ةي شك  فً اليٍالث  60

اليلوحٍ ً م  ى ش نيً الوىاية مالوىال فة بالٍ  

 /9/ 19والالالالالالا بحالالالالالال قٌػ  50ؼالالالالالالش ماؼالالالالالالك 

والالا مب الال   40مالوىالال فة  بالالٍ  نيالال ت ماؼالالك 2015

ني جال ت  10ت فالً كالل مظالؿ  جصكٌيٍالة  ؿؾ ال ي جال 

 مجا قي ال ي ج ت   الؿ ظهالسق اهلهال ق بحال قٌػ 

مك نث  كٌلة الالكي بال لح لٍش ماشكٌالث  10 /22

ك فة الةو ٍ ت المقا ٍة الوسصى به  ؼل  فحك  

ال والالالالس فالالالالً العلالالالالل ةالالالال  قي مجىالالالالوٍؿ م الالالالم  

مجةيالالالالالٍ  مة  فعالالالالالة اهةالالالالالكاط مالعيالالالالالكات 

ٍالة. مبالؿى ب سق  ةحو ذ ة لصوٍ  السظؿات الحصكٌي

ماوالالالالالحوك لغ ٌالالالالالة  6/11ش الالالالالً الروالالالالال ق بحالالالالال قٌػ 

 ش ٍة. 10 مك نث  ؿؾ الص ٍ ت  26/12/2015

 انصفاخ انمذرَسح :

 صفاخ انىمُ انخضزي :  -أ

ه بساوالالاة  ٍ والال جالالا:  )سييم(طييُل انىثيياخ   1.

 ني جال ت ذلذالة اقجفال ل ةةالؿ  شكٌش   ٍ ن ماؼالف

مل الل ة الكق ماوالحؽكاز جصكٌيٍالة  مظالؿ  كالل ة 

 .الوةؿ 

وثاخ. األَراق عذد2. 
-1

  ؿؾ ةةؿ  ظى ر جا : 

 جصكٌيٍالة مظالؿ  كالل ةال  ني جال ت لرلذالة ا مقا 

 . مل ل ة كق ماوحؽكاز الوةؿ 

انيييُسن انجيييام نهمجميييُع انخضيييزي )غيييم .  3.

وثاخ
1-

جا ظى ر هفه ال فة بةالؿ   ال  ؼوىالة   ( :

فً فالك  كهكبال كً   الؿ ني ج ت مغى ه  مجصفٍفه  

والالال  ة لعالالالٍ  ذيالالال ت  72 لوالالالؿ  °   70ؾقشالالالة 

    السل . 

 صفاخ انىمُ انثمزي : -ب

جالا ظىال ر ةةالؿ  معذل طيُل انثميزج )سيم( :  1.

بساوالالالاة  4،6،8لرلذالالالة ش ٍالالال ت  الالالس  الروالالالك  

 مظالؿ  كالل ة  الوىاك  اه حٍ ؾٌة ملرلخ ذو ق

 .   مل ل ة كق ماوحؽكاز الوةؿ  جصكٌيٍة

معيذل عييذد انثميار . وثيياخ2. 
1- 

جالا ظىالال ر هالالفه  :

ال فة ة  شوٍ  الص ٍ ت  سا  فحك  الص ً ل الل 

مظؿ   جصكٌيٍة ملصوٍ  الو كقات ذالا  ىالا الةالؿؾ 

ال  الالً ل روالال ق فالالً كالالل مظالالؿ  جصكٌيٍالالة   الالى  الالؿؾ 

 ال ي ج ت فً ج ك السظؿ  .
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 ؿق   ى اوال ن  مرُسظ َسن انثمزج )غم( : 3.

الع صل ال  ً ل ل مظؿ  جصكٌيٍالة ةلىالسة    الى 

ل  الً لح الك السظالؿ  الحصكٌيٍالة  السا   ؿؾ الروال ق ا

 الوسوا .

 الالالؿق   الالالى  حاصيييم انىثييياخ انُاحيييذ )كغيييم( : 4.

اوالال ن ظ صالالل كالالل مظالالؿ  جصكٌيٍالالة  الالس  ةسوالالا 

ال والالس ةلىالالسة    الالى  الالؿؾ ال ي جالال ت فالالً السظالالؿ  

 الحصكٌيٍة .

مظ  ث ال ح كس   الى مفال  الح الوٍا الوحيال  ،       

 L.S.Dماوالالالحةول اؼحيالالال ق ا الالالل فالالالك  ةة الالالسي 

لول قنالالالالالالالالالالة الوحسوالالالالالالالالالالا ت   الالالالالالالالالالؿ ةىالالالالالالالالالالحسو 

  WahaibمAl-Suhooki    0.05اظحوالال  

فالالالالالً  Genstat .( ماوالالالالالحةول بكنالالالالال ةس الالالالالال   7)

 .الحع ٍل اإلظ  كً 

 

 انىرائج َانمىالشح : 

 صفاخ انىمُ انخضزي: 1.

( ا  ال ال فٍ   3ام عث ال ح كس )الصؿم         

اؼح فالالال  ةة سٌالالال  فالالالً ةةالالالؿ   الالالس  ال يالالال ت م الالالؿؾ 

اهمقا  مالالالسل  الصالال ل ل وصوالالسل الؽ الالكي ، 

فالالالً ةةالالالؿ  ج الالالك  Karimaفلالالالؿ جفالالالس  ال الالال   

( والالالالالا م ) 187.0ال الالالالالف ت الالالالالالرلخ مب غالالالالالث )

غالالالا    الالالى الحالالالسالً  18.79)مق الالالة م ) 29.25)

( والا 173.4) Grassفً ظٍ  ب ال  فالً ال ال   

غا   الى الحالسالً  (17.25)( مق ة م 20.28م )

. مبٍ الالث ال حالال كس ا  الالالكي ب لىالالو ؾ الالالسق ً فالالس  

ويكاي ك   له جيذٍك ةة السي فالً ةةالؿ  ال الف ت 

ا له ، فلؿ اظهكت شوٍ  ةة ةلت الكي جفس ال  

ةة سٌالال  فالالً ةةالالؿ  ج الالك ال الالف ت الالالرلخ  ٍ والال  

لوة ة الالالة الول قنالالالة ، م الالالؿ ظللالالالث ةة ة الالالة الالالالكي 

غالا . لحالك 2.5السق ً بحككٍم 
1-
اللالٍا ، ىـ ا  الى  

( والالا م الالؿؾ اهمقا  (201.7ب الال   الالس  ال يالال ت  

( مق الالالالة م الالالالالسل  الصالالالال ل ل وصوالالالالسل 31.63)

( غالالالا ، اـا جفس الالالث ةة سٌالالال  21.06الؽ الالالكي )

  ى ةة ةلت الكي اهؼكو. كو  بٍ الث ال حال كس 

ا  ل حؿاؼل بٍ  ال    الهصالٍ  مالالكي الالسق ً 

اذالالالكا ةة سٌالالال  فالالالً ةةالالالؿ   الالالس  ال يالالال ت م الالالؿؾ 

الصالال ل ل وصوالالسل الؽ الالكي،  اهمقا  مالالالسل 

ظٍد جفس ث ةة سٌ  ةة ة ة الحؿاؼل بالٍ  ال ال   

Karima  غالالالا .  2.5مالالالالكي الالالالسق ً بحككٍالالالم

لحالالك
1-
( 207.8فالالً ةةالالؿ   الالس  ال يالال ت مب غالالث ) 

 (38.47وا مكفلك ا  ى ةةؿ  فً  ؿؾ اهمقا 

( مق الالالة مالالالالسل  الصالالال ل ل وصوالالالسل الؽ الالالكي  

( غا   ى ةة ةلت الحالؿاؼل اهؼالكو ، (22.12

فالالً ظالالٍ  ا االالث ةة ة الالة الحالالؿاؼل بالالٍ  ال الال   

Grass  ؿ  ؿ  الكي ا ل ةةؿ  لح الك ال الف ت  

( مق الالالالالالالة م 15.80( والالالالالالالا م)148.6مب الالالالالالال  م)

م الالالؿ ٌكشالالال  الحفالالالس  الوة الالالسي   .( غالالالا (13.55

  ى ال ال   الهصالٍ   Karimaل     الهصٍ  

Grass  فالالً شوٍالال  ال الالف ت الؽ الالكٌة الوحور الالة

باالالالس  ال يالالال ت م الالالؿؾ اهمقا  مالالالالسل  الصالالال ل 

ل وصوسل الؽ كي مـلك بىي  جي ٌ  اهصال  ل 

فالالً  الالس  الهصالالٍ  مالحالالً جىالالٍاك   ٍهالال   ساةالالل 

 Husseinمقاذٍالالالالة ؼ صالالالالة ب ل الالالال   الهصالالالالٍ  

جوٍالم   Karima(. بٍ الث ال حال كس ا  ال ال  10)

ي ب والالس ؼ الالكي  الالسي   الالى ظىالال ر ال والالس الروالالك

مكفلك جسفك الوغفٌ ت ٌى ها فً ج  ٍ  مجالكاكا 

الوساؾ الغفاكٍالة ةوال  ٌالفؾي الالى لٌال ؾ  فالً الالسل  

الص ل ل  ي ت مجىال ها فالً لٌال ؾ  والك ة مكفال ء  

اةح    مانحل   بلٍة الة  صك فٍةوالل الفىالفسق 

  الالالالالالى ج يالالالالالالٍش اهنمٌوالالالالالال ت مجالالالالالالكاكا الوالالالالالالساؾ 

ال  قبسهٍؿقاجٍة نحٍصة لؿؼسله فً  و ٍ ت الي ال ء 

جالالالسبللةً ملالالالفلك ٌالالالمؾاؾ الالالالسل  الصالالال ل اليكم

Al-Rakabi (12 .)مHussain ل  يالالالالالالال ت 

ماظهالالالكت ال حالالال كس جفالالالس  ةة ة الالالة الحالالالؿاؼل بالالالٍ  

 2.5مالالكي الالسق ً بحككٍالم  Karimaال    

غا . لحك
1-
م ؿ ٌكش  ـلالك الالى الحاليذٍك الويالحك   

بالالالٍ  الحككٍالالال  الالالالسقاذً لهالالالفا الهصالالالٍ  مةعحالالالسو 

و فالالالً الىالالو ؾ ةالالال  الوغالالالفٌ ت ال يالالالكو مال الالالغك

ةع لٍالالالل الالالالكي الالالالسق ً مالالالالفي انة الالاله جالالاليذٍكه 

بيالال ل اٌصالال بً   الالى صالالف ت ال والالس الؽ الالكي . 

( 15،  12مج ىالالصا هالالفه ال حالال كس ةالال  ةالال  مشالالؿه )

   ى ني ت الؽٍ ق.
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ذأثٍز انصىف َانزش تانسماد انُرلً فُل سثزاي َانرذاخم تٍىٍما فً صفاخ انىمُ انخضزي  3) جذَل )

 نىثاخ انخٍار .

Table(3) Effect the variety and Foliar Spray by Fol Spray Fertilizer and 

interaction on vegetative growth characteristics of cucumber plant. Their 

 

 plant length (   (cm)سم(  طُل انىثاخ

 انزش         

Spray       

 انصىــف

Variety 

 b1  b2 b3       b4 

معذل       

 انصىف

Variety 

rate 

Karima  165.7  186.7 207.8       187.8 187.0 

Grass     148.6  172.4 195.6       176.8 173.4 

 معذل انزش

Spray rate 

 157.2  179.5 201.7      182.3  

L.S.D 0.05 نهصىفof variety =8.37  نهزش of spray =11.84 نهرذاخم of interaction =16.75 

.وثاخعذد االَراق              
1-   1-

. plant
 

number of leaves 

Karima 

 

 20.47  26.83 38.47            31.23 29.25 

Grass     15.80  19.93 24.80          20.60 20.28 

 زشمعذل ان

Spray rate 

 18.13  23.38 31.63  25.92  

L.S.D 0.05 نهصىف of variety=1.66  نهزشof spray =   2.35  نهرذاخمof interaction  =3.32 

 dry weight of the shoot( gm ) (   انُسن انجام نهمجمُع انخضزي )غم              

Karima  15.73  18.25 22.12         19.06 18.79 

Grass     13.55  16.80    20.00   18.66 17.25 

 معذل انزش

Spray rate 

 14.64       17.53    21.06   18.86  

L.S.D 0.05 نهصىف of variety=0.60  هزشن of spray = 0.86 نهرذاخم of interaction = 1.21 

 

 صفاخ انىمُ انثمزي : 2.

( ا  ال الالالالال فٍ  4ٌح الالالالالط ةالالالالال  الصالالالالالؿم  )       

اؼح فالالال  ةة سٌالالال  فالالالً ةةالالالؿ   الالالس  الروالالالك  ممل  

الروك  م ؿؾ الرو ق مظ صل ال ي ت الساظؿ ، فلالؿ 

فالالً ةةالالؿ  ج الالك ال الالف ت  Grassجفالالس  ال الال   

 110.27)( والالا م)17.32اهقبالال  ظٍالالد ب غالالث )

ذوك  .نيال ت 13.90)غا م)
1-
( كغالا فالً 1.541) 

 Karimaظٍ  ب   ةةالؿ  ج الك ال الف ت ل  ال   

 (10.15)( غالالالالالالا م 103.62( والالالالالالا م )15.42)

ذوالالالك  .نيالالال ت
1-
كغالالالا   الالالى الحالالالسالً .  1.048)م) 

( ا  ل كي الالسق ً 4مٌح ط ة  نح كس الصؿم  )

ةة سٌالال  فالالً ةةالالؿ  ال الالف ت ا الالله ، فلالالؿ  ًاجالاليذٍك

اظهكت شوٍ  ةة ةلت الكي جفس ال  ةة سٌال  فالً 

 ت اهقبالالالال   ٍ والالالال  بوة ة الالالالة ةةالالالالؿ  ج الالالالك ال الالالالف

الول قنالالالة ، م الالالؿ ظللالالالث ةة ة الالالة الالالالكي الالالالسق ً 

غا . لحك 2.5بحككٍم 
1-
ا  ى اللٍا ، ىـ ب    الس   

(  114.06( وا ممل  الروالك  ) 18.11الروك  )

( ذوالالالالك  .نيالالالال ت13.58غالالالالا م الالالالؿؾ الروالالالال ق )
1-
  

( كغالالا ، ظٍالالد 1.542مظ صالالل ال يالال ت الساظالالؿ )

هؼالالكو . جفس الالث ةة سٌالال    الالى ةةالال ةلت الالالكي ا

كوالال  بٍ الالث نحالال كس الصالالؿم  نفىالاله ا  ل حالالؿاؼل بالالٍ  

ال    الهصٍ  مالكي السق ً اذالكا ةة سٌال  فالً 

ةةالالؿ   الالس  الروالالك  ممل  الروالالك  م الالؿؾ الروالال ق 

مظ صالالل ال يالال ت الساظالالؿ ، ظٍالالد جفس الالث ةة سٌالال  

مالالالالكي  Grassةة ة الالالة الحالالالؿاؼل بالالالٍ  ال الالال   

غالا . لحالك 2.5بحككٍم 
1-
فالً ةةالؿ   الس  الروالك   

( والالا مكالالفلك ا  الالى ةةالالؿ  فالالً 19.22مب غالالث )

( غالالالالالالالا م الالالالالالالالؿؾ  (119.43مل  الروالالالالالالالك 

( ذوالالك  . نيالال ت15.58الروالال ق)
1-
مظ صالالل ال يالال ت  
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( كغالالا   الالى ةةالال ةلت الحالالؿاؼل 1.860الساظالالؿ )

اهؼكو ، فً ظالٍ  ا االث ةة ة الة الحالؿاؼل بالٍ  

  الؿ  الؿ  الالكي ام الي ةةالؿ   Karimaال ال   

( غا 94.80( وا م)(13.34لح ك ال ف ت مب   

( ذوك  . نيال ت8.70م)
1-
م الؿ   .( كغالا0.823م ) 

ٌةالالالسؾ الىالالالي  فالالالً ـلالالالك الالالالى غالالالماق  الوغالالالفٌ ت 

ال يالالكو مال الالغكو فالالً ةع لٍالالل الالالكي الالالسق ً 

مالالفي انة اله جاليذٍكه بيال ل اٌصال بً 1) )شالؿم  

  ى  ؿؾ الرو ق مةةالؿ  ملنهال  مظ صالل ال يال ت 

 ( .12 (الساظؿ. مج ىصا هفه ال ح كس ة  ة  ـككه 

فه الؿقاوالالالالة ا  ال الالالال   مٌىالالالالح حس ةالالالال  هالالالال     

Karima  اظهك جفس ال  ةة سٌال  فالً صالف ت ال والس

الؽ كي الوؿقموة   ى ظى ر نوسه الروكي ، 

ظ صالالل كوٍالال   Grassفالالً ظالالٍ  ا االالى ال الال   

ما   . Karimaمنس ٍالالالال  اف الالالالل ةالالالال  ال الالالال   

غالالا .لحالالك 2.5الالالكي الالالسق ً بحككٍالالم
1-
اؾو الالالى  

لٌالالالال ؾ  ةة سٌالالالالة فالالالالً صالالالالف ت ال والالالالس الؽ الالالالكي 

ممشالالؿ ا  ل حالالؿاؼل بالالٍ   .لؽٍالال ق مالروالكي ل يالال ت ا

غالا .لحالك 2.5ال    الهصالٍ  مالالكي بحككٍالم 
1-
 

 ؿ ا اى اف ل ةةالؿ  ل الف ت ال والس الؽ الكي 

 مالع صل اذ  ء ةسوا المقا ة. 
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فً صفاخ انىمُ ذأثٍز انصىف َانزش تانسماد انُرلً فُل سثزاي َانرذاخم تٍىٍما 4) جذَل )

 انثمزي نىثاخ انخٍار .

Table(4) Effect the variety and Foliar Spray by Fol Spray Fertilizer and 

interaction on fruiting growth characteristics of cucumber plant. Their 

 

 fruit length(cm) طُل انثمزج )سم (   

 انزش         

Spray             

      انصىــف  

Varitety  

      b1    b2 b3  b4 
 معذل     انصىف

Variety rate 

Karima  13.34  15.04 16.99  16.31 15.42 

Grass     15.03  16.79 19.22  18.25 17.32 

 معذل انزش 

Spray rate 

 14.19  15.91 18.11  17.28  

L.S.D 0.05 نهصىف of variety = 0.40   

 

 of interaction=0.79نهرذاخم of spray =0.56زشنه

 fruit weight( gm )غم(  ) َسن انثمزج

Karima 

 

 94.80  105.10 108.69  105.90   103.62 

Grass     99.34  110.71 119.43  111.60   110.27 

 معذل انزش

Spray rate 

 97.07  107.91 114.06  108.75  

L.S.D 0.05 نهصىف of variety =2.38 زشنه of spray=3.36 نهرذاخمof interaction=4.75 

وثاخ.عذد انثمار          
1-

   number of fruits fruit.plant
-1

 

Karima 

 

 8.70  9.52 11.58  10.82 10.15 

Grass     12.41  13.58 15.58  14.04 13.90 

 معذل انزش

Spray rate 

 10.56    11.55 13.58  12.43  

L.S.D 0.05  نهصىفof variety =0.35 نهزشof spray=0.49 نهرذاخمof interaction=0.70 

 one plant yield( kg))كغم(      حاصم انىثاخ انُاحذ

Karima  0.823  1.000 1.223  1.147 1.048 

Grass     1.233  1.503 1.860  1.567 1.541 

 زشمعييييذل انيييي

Spray rate 

 1.028  1.252 1.542  1.357  

L.S.D 0.05 نهصىفof variety  =0.04 نهزشspray of=0.06 نهرذاخمof interaction=0.09 
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