
 عالوي ودريف ل                                                                                 (6112) , 8 - 1(: 3) 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1                                                       ISSN 2072-3875 
 

              تحت ظروف    المزروع دور المخصب االحيائي والرش ببعض المغذيات في نمو وحاصل الخيار
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 لخصلما  

تحت نظام  2015 -  2014وسمــالل المة اليوسفية خـفي منطق  ardشركة ل التابعةالرشيد  تجربة في حقل محطةاجريت          

 والرش بمركب السيالبور  Biohealthالزراعة المحمية في البيوت البالستيكية  لدراسة تأثير التلقيح بالمخصب الحيوي 

Selaborو المغذي العضوي  Siapton10 L  وتداخالتهما في نمو وحاصل الخيار, نفذت التجربة وفق تصـميم القطاعات الكاملة

معاملة التسميد الكيميائي  و T1))شمل المكرر الواحد  تسعة معامالت هي معاملة المقارنة وبثالثة مكررات و RCBDالمعشاة 

 Selabor  (T4)ومعاملة مركب السيالبور  Biohealth(T3)ومعاملة مستحضر الـ  T2))%(100بالتوصية السمادية الكاملة )

.تمت المقارنة بين   (T9)ومعاملة التاخل الثالثي  (T8,T7,T6)وتداخالتهما Siapton10 L  (T5)ومعاملة المغذي العضوي

بين  تائج تفوق معاملة التدخل الثالثياظهرت الن5% .عند مستوى احتمال  L.S.Dالمتوسطات بأستعمال اختبار اقل فرق معنوي 

) المسـاحة الورقية )سم )م(عوامل الدراسة في معظم مؤشرات الدراسة التي شملت أرتفاع النبات 
2

وفيل الكلي ملغم.غم ,الكـلور 

( ملغم .كغمFe) ,Mn( %,N,P,Kوزن نسيج طري , محتوى النبات مـن العناصرالغذائية )
-1

مادة جافة , معدل وزن الثــمرة 

)غـم(, ,عدد الثمار.نبات
-1

, حاصل النبات الواحد )كغم.نبات 
-1

( والحاصل الكلي )طن.بيت
-1

م  (3.04 أذ سجـــلت القــيـم( 

سم 0.6465,
2
ملغم.غـم 11.71 و 

-1
ملغم .كغم (4.42 ,0.49 ,4.47) % (153.83, 129.81) وزن طري 

-1
 195.56مادة جافة ,

كغم.نبات 7.68, 26.00غم ,
-1

طن .بيت 8.45, 
-1 

 م , (2.47( للصفات على التوالي قياساً بمعاملة المــقارنة التي اعطـــت القيم 

سم4284.0
2
ملغم .غم7.06,  

-1
( ملغم .كغم53.51,  112.31و )  3.51) %,0.15 ,  3.73, )

-1
غم 174.73 مادة جافة, 

كغم.نبات  24.30,5.48,
-1

بيت.طن 6.03,
-1
 ( لنفس الصفات على التوالي . 

Role of  Bioferitilizer and spray with some nutrients on growth and 

yield of cucumber under  greenhouses  . 

M.M. Allawi                                                 K.AH.Drievil 

   Abstract 

               Afield  experiment was carried out during 2014-2015 in the field of Rasheed  station ard 

company in  yosifia ,to study the impact of use of Biohealth and foliar with the Selabor and the 

organic nutrient Siapton and their intraction  on growth  and  yield of  (Falconstar)  the  hybrid  of  

cucumis sativus L.  This study included nine treatments  that were control(T1),chemical fertilizer 

%100 from the recommended  Rate (T2) Biohealth (T3) Selabor (T4) organic nutrient Siapton 

(T5)and  their intracation that were (T6,T7,T8) and the tri intraction Treatment(T9).Randomized  

complete Block Design  was adopted with  three replicates.  Least significant differences   LSD  at  

%5  probability  was adopted to compare the means.   Results  showed  that the treatment of  tri 

intracation from between the factors Study (T9) Significantly gave   the  highst values of the growth 

indicatore such as plant height,leaf area,Total chlorophyll,(N,P,K %, Fe  ,Mn mlg.kg) in plant 

leaves, ,fruit weight  and fruit number  per  plant, one  plant  yield  and  total yield that  were  (3.04 

m,6465.0cm
2
,11.71mg.g

-1
,4.42,0.49,4.47%,153.83,129.81 mlg. kg

-1
dry  matter   ,195.56 g,  26.00 , 

7.68Kg.plant 
-1

,8.45 ton.house
-1

)
 

compared with the control that 

was(2.47m,4284.0cm
2
.7.06mlg.g,3.73,0.15,3.51%112.31 ,53.51 mg.kg

-1
 dry Matter, 174.73 gm , 

24.33,5.48  kg .plant ,6.03 ton house
-1

)  respectively.                             

                                                                                                                                               

 المقدمة

مددن محاصدديل  .Cucumis  sativus Lيعددد الخيددار        

ة فددي العددـراق  التددي تنتمددـي  للعائلددة الخضددر الصدديفية المهمدد

ويدددددزرع بموسدددددمين ربيعدددددي  Cucurbitaceaeالقرعيدددددة   

وخريفدددي فدددـي الحقدددـول المكشدددوفة كمدددا ويدددزرع فدددي البيدددوت 

 (. ,1989 البالستيكية والزجاجية واالنفـاق )مطلوب وآخرون

تشـدددـير االحصدددائيات فدددي السدددنوات االخيدددـرة الدددى انخفدددا  

االنتاجيددددة فددددي وحدددددة المسدددداحة بددددالعراق اذ بلددددـ  مجددددـموع 

 2010االراضددددددددددـي المزروعددددددددددة بالمحصددددددددددول عددددددددددام 

( طن.هددـ9,24(هددـكتار بأنتاجيددة قددـدرها )46750)
-1

.مـددـقابل 

( 9,09(هدددـكتار بأنتاجدددـية قدددـدرها)45500مسددداحة قددددرها )
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طن.هدـ
-

 
1

 منظمددة العربيددة للتنميدة الزراعيددة,) ال 2012عددام

(. لثمار الخيارأهمية كبيرة وأستعماالت متعددة غذائيدة  2014

منها وطبيـة إذ تستخدم ثمدار  الغدرا  طبيدة للمحافظدة علدى 

البشرة ولها دور كبير فدي المحافظدة علدى تدوازن ضغدـم الددم 

ان   .,1989) كمدددا انهدددا تزيدددل الظمدددأ)مطلوب وآخدددرون

رط لآلسددمدة والمبيددـدات أدى الددى بددروز عدددد االسددتخدام المـددـف

مددن المشدداكل والسدديما ان التددرب العراقيددة تتصدد  بمحتددوى 

عدددالي مدددـن كاربوندددات الكالسددديوم وأرتفددداع درجدددة حموضدددة 

مما يعر  العناصر المغذية الى الترسديب أو الفقدد ph التربة 

والسدديما النتددروجين والفسددفور ممددا يددؤدي الددى تلددو  التربددة 

يدددة والهدددواال , فضدددال عدددن تدهورالكتلدددة الحيددد  والميدددا  الجوف

(biomass لمجتمع مكروبات التربة. يحقق التسدميد الحيدوي )

فوائددد عدددة منهددا افددراز مركبددات نمددو نباتيددة مثددل الجبرلينددات 

والسايتوكينات واندول حامض الخليد  وهدذ  تدؤدي الدى زيدادة 

حجم المجموع الجذري ومن ثم يساعد على امتصدا  كميدات 

العناصدر الغذائيدة والمداال وزيدادة معددل نمدو النبدات   كبيرة مدن

 Cornejoمقارنددة مددع االخددرى غيددر المسددمدة تسددميد حيويدداً )

(. كمددا تعمددل االسددمدة الحيويددة علددى تفكيدد  2009وآخددرون, 

المركبدددات العضدددوية فدددي التربدددة وزيدددادة جاهزيدددة العناصدددر 

الغذائيددة لالتمتصددا  وتعمددل ايضدداً علددى زيددادة كفدداالة الجددذور 

تصدددددا  المددددداال  فدددددي المنددددداطق الجافدددددة . .يعدددددد فطدددددر بأم

harzianum    Trichoderma من الفطريات الناقصة التدي

تعدديم مترممددة علددى  المددواد العضددوية  وتتواجددد  فددي منطقددة  

الرايزوسفير  وتؤثر بشكل كبير في نمو النبات بسبب مقددرتها 

العاليدددة علدددى اسدددتيطان منطقدددة الجدددـذور وأفرازالعديدددد مدددـن 

ت العضوية التي تسهم في تنشيم نموالنبات فضالً عدن المركبا

ممددا يددؤدي الددى زيددادة  ph خفددـض درجددة حموضددة التربددة

جاهزية وأمتصدا  بعدض العناصدرالغذئية الصدغرى المهمدة 

كالحديدددد والمنغنيزونقلهدددا فضدددالً عدددن افرازهدددا للعديدددد مددددن 

( التددي 2012وآخددرون , Hermosaالمركبددات الكيموحيويددة )

االيض النباتي وتسهم في تنظيم وزيدادة نمدو تدخل في عمليات 

النبات , كما تمتاز هدذ  الفطريدات بمقددرتها علدى أفدرز العديدد 

 من المركبدات المثبطدة والمعيقدة لنمدو المـدـسببات المرضدية  )

, ومما  زاد أهميتهدا بسدتنياً هــدـو تأثيرهدا  2002),السامرائي 

االيجددددابي الــــــددددـذي ينعـــددددـكس عــددددـلى تكددددوين مجــددددـموع 

جــــــددددـذري كثيـددددـ  فتزيددددد بددددذل  مددددن المسدددداحة السددددطحية 

المتصددا  المدداال والعناصددرالمغذية ممددا يددنعكس علددى تكددوين 

مجمددددددددوع خضددددددددري قددددددددوي وبالتددددددددالي زيددددددددادة االنتددددددددا  

(Harman,(2006  لعديدد مدن البداحثين الدى المقددرة , اشار ا

في إذابة الفوسفور والتي تعدود  Bacillus sppالعالية لبكتريا 

الددى افرازهددا لالتحمددا  العضددوية ممددا يددؤثرفي خفددض درجددة 

للتربدة وبالتددالي يددؤدي الدى زيددادة جاهزيددة  phحموضدة التربددة

( فضالً عن انتا  2012وآخرون, Sharmaبعض المغذيات )

 Chitinase( Hayat و Cellulaseاندددددددزيم 

لساليسدددل  مدددن المركبدددات ا(. يعدددد حدددامض  2010وأخدددرون,

الفينولية الطبيعية التي تنتج داخل النبات ويعدد مدن الهرموندات 

 Khanالنباتيددة ولدد  تأثيراتدد  فددي نمددو النبددات والبندداال الضددوئي)

( ويعمدددل حدددامض الساليسدددل  علدددى زيدددادة 2003وآخدددرون , 

(. Zhu ,2008و Shi)نشددداط االنزيمدددات المضدددادة ل كسددددة 

تشدددير الدراسدددات الدددى الددددور المهدددم لحدددامض الساليسدددل  فدددي 

التخفيدددد  مددددن أالثددددر الضددددار ل جهددددادات المختلفددددة )حميددددد 

. يدددؤدي حدددامض الساليسدددل  دور مدددنظم نمدددو داخلدددي 2013),

ل زهار مما يزيد من نشوئها ,كما يؤدي دوراً مهمداً فدي انتدا  

نبددات و االفددرع مجمددوع خضددري قددوي يتمثددل زيددادة أرتفدداع ال

الجانبيددة ممددا يددؤدي الددى زيددادة امتصددا  العناصددرالغذائية , 

فضدددالً عدددن دور  فدددي زيدددادة ندددواتج عمليدددة البنددداال الضدددوئي 

(Hayat , 2007وآخدددددرون)  , اشدددددارت نتدددددائج عددددددد مدددددن

الدراسات الى فعالية عملية الرش عن طريق االوراق فدي سدد 

ينمددا معظددم حاجددة النبددات مددن العناصددر الغذائيددة الصددغرى ب

اليمكن سد حاجة النبات باتكملها من العناصدرالغذائية الرئيسدية 

NPK  عدددن طريدددق عمليدددة الدددرش بسدددبب االسدددتفادة العاليدددة

للنباتات من المغذيات وخاصة الصغرى منها فضالً عن تقليلد  

مددن التلددو  البي ددي , اذ ان اضددافة العناصددرالغذائية رشدداً علددى 

العناصر من قبدل  االوراق يمكن ان يزيد من سرعة امتصا 

وأن امتصدددا  العناصدددر  zeiger ,(2002و Taizالنبدددات )

الغذائيددددة بواسددددطة االوراق يكددددون عددددادة اكثددددر كفدددداالة مددددن 

(, 2008وآخدددرون, patilاالمتصدددا  عدددن طريدددق الجدددذور)

فضالً عدن ان مسدتويات عنصدري البوتاسديوم والفوسدفور فدي 

دن مدن امتصدا  المغدذيا سن ت التسميد الورقي من شدأنها ان تحس

(.واسدددتناداً لمددددا تقدددددم 2008وآخددددرون, Hussienاالخدددرى )

هدفت التجربدة الدى معرفدة اسدتجابة نبدات الخيدار للمستحضدر 

( Selabor( والرش بمركدب السديالبور)Biohealthالحيوي)

والتداخل بينهما في النمدو (Siapton10L) والمغذي العضوي

فددي والحاصددل ودراسددة تددأثير العوامددل الثالثددة المددذكورة انفدداً 

 إمكانية التقليل من االسمدة الكيميائية .

 المواد وطرائق العمل

 463.5اجددري البحدد  فددي أحددد البيددوت البالسددتيكية بمسدداحة )

م
2

التابعددة لمحطددة الرشدديد العائدددة ) م 51.5 ×م 9 (بأبعدداد )

- 2014( فدددي منطقدددة اليوسدددفية خدددالل الموسدددم ardلشدددركة )

بالمخصدددبات الحيويدددة  بهددددع معرفدددة تدددأثيرالتلقيح  2015

Biohealth  والددرش بمركددب Selabor والمغددذي العضددوي

Siapton10 L  والتددداخل بينهمددا فددي نمددو وحاصددل هجددين

, اذ تدددددم تهي دددددة  البيدددددت البالسدددددتيكي   FalconStarالخيدددددار 

سدم  30وأجريت عمليات الخدمة علي  اذ حرثدت التربدة لعمدق 

لعضددوي وتددم تنعيمهددا باالمشدداط القرصددية وأضددي  السددماد ا

م  8المتحلددل )مخلفددات الدددواجن ( بكميددة 
3
للبيددت البالسددتيكي   

مواقع متفرقدة مدن تربدة البيدت   6وأخذت عينات عشوائية من 

( سددم لغددر  تحليلهددا بعددد مزجهددا جيددداً مددع 30ـدد 0 وبعمددق )

جددول  -بعضها البعض لمعرفة صفاتها الفيزيائيدة والكيميائيدة 

)مكددررات(,  ( , قسددمت االر  الددى ثددال  مسدداطب1رقددم )

م والمسددافة بددين  44سددم وبطددول  60عددر  المكددرر الواحددد 

 Mulch  م, تمددت تغطيددة المسدداطب بددـ 1مكددرر واخددر 

Siol االسددود  بعددد ان أجريددت عمليددات الخدمددة للمسدداطب مددن

ري وتعشدديب وأضددي  نصدد  كميددة التوصددية السددمادية لكافددة 

 (T2)% 100التـسددـميد الكيميددائي المعددامالت ماعدددا معاملددة 

N,P,K ( 260كغددددم .هددددـ
-1

كغددددم .هددددـ 340يوريددددا ,و
1-
  ,

كغدم .هدـ 100  سوبرفوسفات ثالثي و
-1
كبريتدات البوتاسديوم(  

 12, ضددمت الوحدددة التجريبيددة (2011)الصددحاع  وآخددرون,

رعدت النباتدات علدى مسدافة  سدم بدين نبدات وآخدر   40 نبات زس

م مــددـن 2بصددورة متبادلددة وعلددى جددانبي المسددطبة و تركددت 

رعدت فيهدا نباتدات  2يدت البالسدتيكي وبدايـة الب م مدن نهايتد  زس
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حارسة .لسقـحت بـذور معامـالت اللقاح الحيوي قبل الزراعـــة 

حسدددب توصددديات الشدددركة المنتجدددة  Biohealthبمستحضدددر

 Trichodermaرالحاوي علددددى فددددموخلددددم المستحضددددر

harizaunm  وبكتريدددداBacillus subtilis   ومسددددتخل

الهيوم  مدع وسدم الزراعدـة اثنداال الطحالب البحرية وحامض 

عملية انتا  الداية, كمـا تدم تغطديس جدذور الشدتالت قبدل نقلهدا 

 10الددى البيددت البالسددتيكي بمحلددول المخصددب الحيددوي لمدددة 

دقيقددة  قبددل زراعتهددا  15دقددائق ثددم نشددرت فددي الظددل  لمدددة 

غدم مستحضدر.لتر10  لضمان نجاح عملية التلقديح بتركيدز
  1-

شددت النباتددمدداال ,  الحدداوي Selabor ات بمركددب السدديالبور رس

سدم2بتركيدزعلى حامض الساليسل  في الصباح البداكر 
3

.لتدر
- 

1
يدوم مدن  15 ماال  ولثال  مرات خالل موسم النمو اولها بعد 

يومداً. وثدم  21الشتل فيما كاندت المددة بدين الرشدتين المتبقيتدين 

-twinوأسدددتخدم  Siapton10 Lالمغدددذي العضدددوي رش 

twinty  كمادة ناشرة وتمدت عمليدة الدرش فدي الصدباح البداكر

سم 2بتركيز
3

.لتر
-1 

ماال ولثالت مرات خالل موسم النمو اولها 

يدوم مدن نقدل النباتدات الدى البيدت البالسدتيكي وكاندت  12)بعد)

 ( يوم للرشتين المتبقيتين . (21المدة بين رشة واخرى 

ي ( ف RCBDاستخدم تصميم القطاعات الكاملة المعشاة ) 

   9تنفيذ التجربة  بثالثة مكررات وتضمن المكرر الواحـد 

معامالت وزعت عشوائياً في كل مكرر. بل  العدد الكلي 

نبات لكل  12 وحدة تجريبية وبواقع  27للوحدات التجريبية  

وحدة تجريبية وكانت المعامالت كأالتي معاملة المقارنة 

((T1 معاملة التسميد الكيميائي , T2) بالتو ) صية السمادية

كغم .هـN,P,K ( 260%( 100الكاملة )
-1

كغم  340يوريا ,و

.هـ
1-

كغم.هـ 100  , سوبرفوسفات ثالثي و 
-1

كبريتات  

معاملة مستحضر الـ  ,2011)البوتاسيوم( )الصحاع وآخرون

Biohealth (T3 معاملة مركب السيالبور,  )Selabor  

(T4) معاملة المغذي العضوي ,Siapton10 L  (T5) 

  (T9)ومعاملة التداخل الثالثي  (T8,T7,T6)وتداخالتهما

.قورنت المتوسطات لجميع مؤشرات  الدراسة المقاسة حسب 

 .05( عند  مستوى احتمال L.S.Dأختبار أقل فرق معنوي )

 ( .1990ووهيب ,الساهوكي ) 0

 Tricodermaعلى Biohealthويحتوي مستحضر الـ 

harzianum  10 , %Bacillus subtilis  10  , %

Humic acid    75  5% ,  مستخل  طحالب بحرية %  ,

% فيما احتوى المغذي العضوي  65مواد عضوية 

Siapton10 L  برولين  55على احما  امينية( %– 

%  5هيدروكين برولين( وأحما  امينية حرة  –غالسين 

بينما احتوى مركب السسالبور على حامض الساليسل  

 . وعنصر البورون

نباتات من كل وحدة تجريبيبة ألخذ القياسات التي  5أختيرت 

تضمنت,ارتفاع النبات  ,المساحة الورقية سم 
2
والتي قيست  

 وبحسب الطريقة الموصوفة من قبل ) Digimizer بطريقة  

Sadikمحتوى االوراق من الكلوروفيل 2011وأخرون, )

الكلي )ملغم كلوروفيل كلي .غم نسيج طري 
-1

( وتم تقدير 

 ( Agarwalالكلوروفيل الكلي بحسب ماأورد في

  N( , محتوى االوراق من العناصر المغذية 1986وآخرون,

,P   ,K ,Fe  ,Mn  اذ قسدر,.N بعمـلية التبخير والتقطير 

 P(.وقيسJackson  ,1958) Micro - Kjeldahlبجهاز 

نانــوميتر  882بجهاز المطياع الضوئي على طـول موجـي 

(Olsen وSommer ,1982 وقــدر ) K بجـهازFlame 

photometer فيما قسدر  Feو Mn   بجهازاالمتصا

 Atomic Absorption  .   الــذري

spectrophotometer   فيما شملت قياسات الحاصل, معدل

ثمار. نباتوزن الثمرة , عدد ال
-1

, حاصل النبات الواحد , 

الحاصل الكلي للبيت البالستيكي .

 

 الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة  1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 دائرة البحو  الزراعية .. قسم مختبرات التربة في ابي غريب -موقع التحليل التربة/ وزارة الزراعة               

 

 

 الوحدة القيمة الصفة             

PH 7.45 - 

Ec 2.50        ديسي سيمينز.م
-1

 

N 315.0 ملغم / كغم
1

 

P 37.49 ملغم / كغم
-1

 

K 342.0 ملغم / كغم
-1

 

Fe 42.80 ملغم / كغم
-1

 

Mn 10.36 ملغم / كغم
-1

 

ZN 6.20 ملغم / كغم
-1

 

 % 0.76 المادة العضوية
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 النتائج والمناقشة

 T9)( الى تفوق معاملة التداخل الثالثدي )2تشير نتائج جدول )

لتعطددددي اعلددددى قيمددددة الرتفدددداع  Biohealth ((T3و معاملددددة 

م  قياسدا بمعاملدة المقارندة التدي  3.01 و م  3.04النبدات بلغدت

 ( م .2.47)سجلت 

فدي صدفة  (T9)التفدوق المعندوي للمعاملدة  2)ويشير الجدول )

( سددم6465.0المسددـاحة الورقيددة للنبددات التددي بلغددت )
2
قياسدداً   

( 4284.0التددددددي أعطددددددت ) T1)الددددددى معاملددددددة المقارنددددددة )

سم
2.

.وتفوقدت جميدع معدامالت الدراسدة علدى معاملدة المقارندة 

فددي صددفة محتددوى االوراق مددن الكلوروفيددل الكلددي اذ سددجلت 

((T9 ( ملغم.غدددم 11.71)اعلدددى القددديم
-1

وزن طدددري قياسددداً  

( ملغم.غم7.06بمعاملة المقارنة التي أعطت )
-1
 وزن طري. 

ان الزيددادة فددي ارتفدداع النبددات والمسدداحة الورقيددة ومحتددوى   

االوراق من الكلوروفيل الكلي التي تحققت في معاملة التدداخل 

 Selabor والددددـ Biohealthالثالثددددي بددددين مستحضددددر الددددـ 
ربمددا تعددود الددى فطددر   Siapton 10 L والمغددذي العضددوي

الترايكوديرما الذي ربما لعب دوراً في تحلدل المدواد العضدوية 

 Fe وتكوين معقدات عضوية  معدنية مدع العناصرالصدغرى 

,Mn  التدددددي زادت جاهزيتهدددددا. وربمدددددا يعدددددزى الدددددى دور

في تحلل المواد العضدوية التدي تحدرر  الفطرونشاط  االنزيمي

عددددد مدددن المغدددذيات السددديما تحلدددل الكدددايتين بواسدددطة اندددزيم 

الكايتنيزوالددذي يددؤدي الددى تحريددر نسددبة عاليددة مددن النتددروجين 

وهدددذا يدددنعكس علدددى نمدددو النبدددات الخضدددري ونمدددو المجمدددوع 

الجددذري وزيددادة كفدداالة امتصددا  العناصددرمن قبددل المجمددوع 

 Biohealthتددواال مستحضددر الددـ ( . ان اح3الجددذري جدددول )
علددى حددامض الهيومدد  ومسددتخل  الطحالددب البحريددة أضددافة 

عدددزز مدددن  Bacillusالدددى فطريدددات الترايكوديرمدددا وبكتريدددا 

دور  فددددي تحسددددين خددددوا  التربددددة الفيزيائيددددة والكيميائيددددة 

واالحيائية مما زاد من كميدات العناصدر الجداهزة لالمتصدا  

وتاسيوم مما انعكس ايجابيداً والسيما النتروجين والفوسفور والب

و  2007,وآخرون  Shaheen على النمو الخضـري للنبات )

Abdel-mouty  2011) ,وآخرون  . 

قددد عززالنمددو  Siapton 10 L كمددا ان المغددذي العضددوي 

الخضددري مددن خددالل مايحتويدد  مددن عناصددر ومركبددات تدددخل 

مباشدددرة فدددي العمليدددات االيضدددية فدددي بنددداال البروتيندددات وبنددداال 

األربعدددة التدددي تددددخل بتكدددوين   Porphyrinع الدددـ مجدددامي

الكلددددوروفيالت والسددددايتوكرومات االساسددددية لعمليددددة التمثيددددل 

لحددامض  (. وربمددا كددانHeldt ,2005الكربددوني والتددنفس)

الساليسل  أثراً ايجابياً من خالل مقدرت  على تنظيم العديدد مدن 

الوظددائ  الفسدديولوجية داخددل النبددات وخصوصدداً مقدرتدد  فددي 

قابلية التمثيل الضوئي للنبات مما انعكدس علدى محتدوى  تعزيز

النبات من الصبغات  النباتية مثل الكلوروفيل كما ان  يسهم في 

تثبددديم التخليدددق الحيدددوي ل ثيلدددين ممدددا زاد مدددن معددددل النمدددو 

النتددائج تتفددق مددع  .هددذ 2012)وآخددرون, Dawoodواالنتددا  )

(Suge ,2015و العلدوي, 2009( و)الخل ,2011وآخرون )

. 

 

      Siapton 10 Lوالمغذي العــضوي  Selaborوالـسيالبور  Biohealthتأثيراستخدام المخصب الحيوي الـ    2جدول 

 وتداخلهما  في صفات النمو الخضري المدروسة لمحصول الخيار .

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة             

 

 المعاملة       

 

 أرتفاع النبات

 )م(

 

المساحة             

 الورقية

)سم
2

) 

 

الكلورفيل الكلي 

ملغم.غم
-1

وزن         

 نسيج طري

Control               (T1) 2.47 4284.0 7.06 

Chemical            ((T2 2.96 6279.0 10.16 

Biohealth          ((T3 3.01 5514.0 9.21 

Selabor           ((T4 2.67 5244.0 9.34 

Siapton 10 L       ((T5 2.82 5154.0 9.34 

Biohealth   ×Selabor ((T6 2.93 5893.0 9.72 

Biohealth   ×      (T7)  Siapton 2.83 5686.5 10.13 

Selabor×Siapton  (T8   ) 2.88 6006.7 9.38 

Biohealth                 (T9)     

Selabor×Siapton  

3.04 6465.0 11.71 

 

L.S.D  0.05 0.11 3.88 1.78 
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( الددى تـــددـحقق  فروقددات معنويددة 3تشــــددـير نتددائج جدددول )   

فــــدددددددددـي محــــــدددددددددـتوى االوراق مـــــدددددددددـن العناصـدددددددددـر 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغذائية 

 N  ,P , K , Fe ,  Mn بدين مختلد  المعدامالت ومعاملدة

التدي  T9)المقارنة والتي اظهرت بشكل واضح فدي المعاملدة )

 129.81),(153.83و( % 0.49,4.47, 4.42سجلت القديم )

كغددم.ملغددم
فيمددا سددجلت  للصددفات علددى التددوالي وزن طددري 1-

% و 3.51), 0.15, (3.73معاملددددددددددة المقارنددددددددددة القيــددددددددددـم

كغم.ملغم 53.51),112.31)
 طري . وزن 1-

ربما يعود ارتفاع محتوى اوراق النبات من العناصر الغذائية 

قد ادى  الى ان التداخل المايكروبي في منطقة الرايزوسفير

دوراً مهماً في زيادة جاهزية وحركة اذابة المغذيات ومن ثم 

, إذ 2010),وآخرون  Hayatامتصاصها من قبل النبات )

من المعروع ان االحياال المجهرية النافعة لها المقدرة على 

  protease, phosphataseافراز االنزيمات مثل 

Saharan)وNehra,(2011    ممـا يزيد من جاهزية

ناصر نتيجة  عملية  المعدنة ومنع تثبيتها مــن خالل تكوين الع

(, كما ان السماد 2008وآخرون , Agbedeمعقدات معها )

العضوي المضاع ومركب الهيوم  الذي احتوا  مستحضـر 

يحتويان علـــــى مركبات مخلبية طبيعية  Biohealth الـ  

 Saleh)ربـــما أسهمت فــي زيادة جاهزية العناصر المعدنية 

( .ان حامض الهيوم  المتحرر من السماد 2003وآخرون ,

ربما عمـل على زيادة  Biohealthالعضوي ومستحضرالـ 

نفاذية االغشية الخلوية الحية في الجذورمما حَسن مـن 

امتصاصها من العناصر وبالتالي زاد محتواها في المجموع 

 الخضري , فضالً عن سلوك السماد العضوي المخلبي الذي

يقلل من تفاعالت الترسيب ويزيد من تحرر البوتاسيوم 

(Farshadirad , 2009وآخرون .) 

كما ان لحامض الساليسل  دوراً هاماً في تحسين  نمو الجذور 

( وتأثير  في تنظيم عدد كبيرمن الفعاليات 2013,حميد)

الفسلجية داخل النبات كامتصا  العناصر ونقلها والتمثيل 

 Dawoodلمائية وتخليق الكلوروفيل )الضوئي والعالقات ا

( .مما ساهم في تحسين نمو النبات وزيادة 2012وآخرون,

 Siaptonمحتوا  من العناصر. ان دور المغذي العضوي 

10L   يمكن ان يعزى الى تقليل الطاقة المصروفة لبناال

( مما 1998, البروتينات في الخلية النباتي )ديفيلين وويذام

الخاليا واستطالتها وبضمنها المجموع زاد من نشاط انقسام 

الجذري الذي ربما زادت مساحت  السطحية مما أدى الى 

( بالتالي زاد 2013,عالويزيادة امتصا  العناصر )

محتوى النبات من العناصر المغذية وهـــذ  النتائج جاالت 

 Abbas ,2010و2000 وآخرون, Bohnمتوافقة مع نتائج )

.) 
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فــــي صفات وزن  T9)( تفوق معاملة )4تظهر نتائج جدول )

-الثمرة غم, عدد الثمار.نبات
1
غم 195.56  اذ اعطت القــــيم  

 للصفتين على التوالي فيما سجلت معاملة المقارنة  26.00,

اظهرت لنفس الصفتين على التوالي . 24.33غم و174.73

نتائج الدراسة االستجابة الواضحة للنبات من حي  النمو 

وزيادة الوزن الطري والجاع الذي يعكس زيادة في مقدار 

ماامتص  النبات من العناصر الغذائية والذي انعكس ايجابياً 

نتج على زيادة عدد الثمار وقطرها وطولها ووزنها والذي 

(. ان Jain   ,2002عن زيادة عمليات التصنيع الغذائي )

احتواال السماد العضوي المستخدم )مخلفات الدواجن( 

على مركبات الهيوم  تسبب في  Biohealthومستحضر الـ 

تحرر النتروجين والبوتاسيوم اللذان زادت نسبتهما في النبات 

كما ازداد ( فتسببا في زيادة نواتج التمثيل الضوئي 3)جدول 

نقل المواد المصنعة في االوراق الى الثمار بسبب الدور الهام 

للبوتاسيوم في عمليات االنتقال عبر االغشية الخلوية 

(Patrick ,مما تسبب في زيادة طول الثمرة 2001وآخرون )

وقطرها وبالتالي زيادة وزنها, كما ان احتواال المغذي 

نية التي تدخل على االحما  االمي Siapton 10 Lالعضوي 

 

 الصفة

 

 المعاملة

N P K Fe 
Mn 

 

 

% 

 

 

ملغم .كغم
-1
 مادة    جافة 

Control (T1) 3.73 0.15 3.51 112.31 53.51 

Chemical  ((T2 4.38 0.43 3.88 149.26 95.61 
 

Biohealth ((T3 4.12 0.38 3.84 138.39 88.91 

Selabor  ((T4 3.95 0.31 3.33 133.07 82.29 

Siapton10 L ((T5 3.81 0.30 2.98 128.11 89.86 

Biohealth × Selabor  ((T6 4.25 0.41 4.93 142.92 91.09 

Biohealth ×(T7)  Siapton 4.09 0.42 3.91 147.05 113.52 

Siapton        ×  Selabor      ((T8 3.76 0.30 3.36 139.57 107.43 

Biohealth           (T9) 

Selabor    ×Siapton 
4.42 0.49 4.47 153.83 129.81 

L.S.D     0.05 0.38 0.16 0.34 7.49 6.67 
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في بناال البروتين انعكس على تحسين النمو النباتي بشكل عام 

, اذ ان النتروجين بأشتراك  مع البوتاسيوم عمل في بناال 

المواد الكاربوهيدراتية ونقلها الى اجزاال النبات االخرى ساهم 

في بناال مجموع خضري قوي مما زاد من معدل عملية البناال 

نواتجها مما انعكس على صفات  الضوئي وبالتالي ازدادت

( وهذ  النتائج تتفق مع 2003وآخرون ,فر  الثمار )

وآخرون  Abdel-moutyو Abbas,2010ماتوصل الي  )

( أالثر المعنوي 4كما يتضح من نتائج جدول رقم )( .2011,

لمختل  المعامالت في صفـة حاصل النبات 

الواحـد)كغم.نبات(والحاصل الكلي)طن .بيت
-1

( أذ سجلت 

( كغم.نبات7.68أعلى القيم بلغت )(T9)المعاملة 
-1 

 8.45)و)

( 5.48طن.بيت قياساً بمعاملة المقارنة التي أعطت )

كغم.نبات
-1

( طن.بيت6.03و) 
-1

 لنفس الصفتين على التوالي .

زيادة مؤشرات النمو اسهمت بوضوح في زيادة حاصل  ان

د الى منظومة النبات الواحد والحاصل الكلي وهذ  ربما تعو

( التي اسهمت في Biohealthاالحياال المستخدمة )مستحضر 

 Saharanتوفير المغذيات وانتا  منظمات النمو المختلفة )

Nehra,,2011 مما انعكس على تحسين النمو وأدى , )

بالتالي الى زيادة الحاصل , كما ان حامض الهيوم  الذي 

تحرير  ربما لعب دوراً في Biohealthيحتوي  مستحضر 

النتروجين والبوتاسيوم مما أسهم في تكوين مجموع خضري 

قوي وفي زيادة انتقال المواد المصنعة من االوراق الى الثمار 

مما زاد من وزنها وعددها وبالتالي ازداد حاصل النبات 

الواحد والحاصل الكلي . وربما لعب حامض السالسلي  دوراً 

لتمثيل الضوئي مما زاد هاماً في تعزيز وزيادة كفاالة عملية ا

من نواتجها فانعكس ذل  على حاصل النبات الواحد والحاصل 

 Siaption 10 Lالكلي , كذل  ربما ساعد المغذي العضوي 

في زيادة النموالخضري من خالل مايحتوي  من مركبات 

تدخل في بناال البروتينات مما حسنن من نمو النبات فأنعكس 

الحاصل الكلي.هذ  النتائج ذل  على حاصل النبات الواحد و

ل الي  ) و  2012وآخرون, EL-Nemrتتفق مع ماتوصن

Rahman ,2012وآخرون . ) 
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  المصادر

. تأثير التســـــميد الحيوي 2009الخـلـــــــ ,  يحـــــيى .

والعضـــــوي في نــــمو وأنــــــتا  الطماطــــــة. 

رسالـــة ماجستير. كلــــــــية الهندسة الزراعية . جامعة 

 دمشق . سوريا .

تأثير عزالت  2002.فالح حسن سعيد . السامرائي ,

فــي إنبات بذور   Trichoderma harzianumالفطر

 ونمـــــــــو شتالت  

. رسالة ماجستير.قســـــــــم Citrus aurantiumالنارنج 

كليــــــــــــــــــة  –البستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة.جامعة بغداد. العراق .

. تطبيقات 1990د ووهيب .الساهوكي , مدحت وكريمة محم

في تصميم وتحليل التجارب . جامـــــعة بغداد. وزارة 

 التـــــــــــــعليم 

 العالي والبح  والعلمي . العراق .

الصــــحاع ,  فاضل حسين ومحمد زيدان خل  المحارب 

. استجابة  2011وفراس محمــــــــــــد جواد السعدي .

الخيار ل سمدة الكيميائية والعضوية .  هـــــــــــــجن مــن

 52( :   4العدد )43)مجلــــة العلوم الزراعية  المجلد)

-62 . 

. تأثير االضافة 2015العلــــــــــوي , حسن هادي مصطفى.

فـــــــي الخارجية لحامضي السالسلي    واالسكورب  

 C3النظام غير االنزيمي في نباتات  نشـــــــــــــــــاط

          

 الصفة                                            

  

 المعاملة   

 

 وزن الثمرة

  

 )غــم(   

 

 عدد الثمار     

 

.  نبات  
-1

                                           

    

حاصل النبات 

 الواحد      

)كغم .نبات 
-1

) 

 

 الحاصل الكلي

  

) طن . بيت
-1

                                           ) 

Control  (T1) 174.73 24.33 5.48 6.03 

Chemical ((T2 191.41 26.00 7.48 8.23 

Biohealth ((T3 188.83 25.33 7.15 7.82 

   Selabor ((T4 184.82 25.66 7.21 7.93 

 Siapton10 L((T5 186.13 24.66 7.11 7.80 

Biohealth × Selabor  ((T6 188.26 25.00 7.09 7.81 

 Biohealth ×(T7)  Siapton   190.33 25.00 7.09 7.80 

 Selabor× Siapton  ((T8 192.33 24.66 7.18 7.89 

Biohealth     (T9) 

 Selabor ×Siapton   

195.56 26.00 

 

7.68 8.45 

L.S.D       0.05 4.32 1.18 0.28 0.31 
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اطروحة دكتورا . كلية   Nacl . تحت اجهاد ملـــح C4و

 الزراعــة.جامعة بغداد . العراق .

. الكتاب 2014المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 

االنتا  لنباتي .  –الســـــــنوي ل حصائيات الزراعية 

 .(33)المجـــــــــــــــــــلد 

ر حامض . تأثي2013حـــــــــــــميد ,  زكريا حسن .

الساليسل  والبكتريا المشجعة للنمو فـــــــي نشاط 

مضادات االكســــــــــــــــدة االنزيمــية وغير االنزيميــة 

فـــــــــي نمــــــو الذرة الصـــــــــفراال تــــــحت 

االجـــــــــــهاد الملحي. اطروحـــــــــة  دكتورا .  كلية 

 لعراق .الزراعــــة. جامعة بغداد.ا

. 1998ديفيليــــــن , روبرت م. وفرانسيس   . ويذام .

فسيولوجيا النبات. ترجمة محــمد محمود شوقي عبـــد 

 الـهادي خضر 

وعلي سعدالدين سالمة ونادية كامل .الطبعة الثانية,الدار 

 .92العربية  للنشر والتوزيع .مصر, صــــــــــــــــفحة

.تأثير التسميد 2013طفى .عــــــــــــالوي , محمد مص

الحيوي والعضوي والكيميائي فــــــــي البناال المعــــماري  

 Capasicumوحاصل نبات الفلفل ) للجذور ونمــــو

annuum L. .اطروحة  دكتورا .كلية الزراعة. )

  جامــــــعة بــــــــــغداد.

 العراق .

فـــــــــــــــر  , علي حسين , ميسون جابر حمزة ومحسن  

. كفاالة التسميد الــــــورقي النتا  2003عبد الحي .

 الطـــــــــــماطـة 

(Lycopersicum esculentum L.)  في المناطق

الصحراوية تحت نظام الـــــــــــري بالتنقيم . المجلـــــــة 

- 106( :   1العدد ) 3)العراقية لعلوم التربة المجلد )

111 . 

مطــــــــلوب,  عدنان ناصر وعزالدين سلطان محمد وكريم 

. إنـــــــتا  خضروات الجزال الثاني 1989فالح عبدول. 

 المنقحـــــــة.جامعة الموصل .العراق .
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