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تأثير اضافة السماد العضوي ) (Humobacter-Aوالرش بالسماد الورقي ()Top 10
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الخالصة :
نفذت في تجربة عاملية في البيت الزجاجي العائد الى المعهد التقني/مسيب خالل الموسم 2072/2072
لدراسة تاثير االضافة االرضية للسماد العضوي ( )Humobacter-Aبثالثة مستويات هي (2000 ، 2000 ، 0
كغم.هكتار )7-والرش بالسماد الورقي ( )Top 10بتركيز ( 2 ، 2 ، 0غم  .لتر_ )7والتداخل بينهما في نمو
وحاصل الباذنجان صنف جواهر تحت ظروف البيت الزجاجي .واستعمل تصميم القطاعات العشوائية الكاملة
( )RCBDوبأربعة مكرارات.
اظهرت النتائج ان الضافة السماد العضوي او الرش بالسماد الورقي او التداخل بينهما تاثيرا معنويا في
صفات النمو والحاصل ،اذ تفوق المستوى  2000كغم.هكتار 7-من السماد العضوي ( )Humobacter-Aمعنويا
على المستوى  2000كغم.هكتار 7-وعلى معاملة المقارنة  .كذلك تفوقت معاملة الرش بالسماد الورقي ()Top 10
بتركيز  2غم  .لتر 7-على التركيز  2غم  .لتر_ 7وعلى معاملة المقارنة في صفات النمو والحاصل اال ان تداخل
االضافة االرضية للسماد العضوي بمستوى  3000كغم .هكتار 7-مع الرش بـ  2غم  .لتر 7-من السماد الورقي
حقق اعلى معدل الرتفاع النبات ( 14.87سم) وعدد االفرع ( 4.22فرع.نبات_ )7وعدد االوراق (18.24
ورقة.نبات_ )7والمساحة الورقية ( 781.41دسم.2نبات )7-وعدد الثمار( 21.11ثمرة.نبات )7-ووزن الثمرة
( 710.22غم) وحاصل النبات الواحد ( 8.22كغم.نبات )7-والحاصل الكلي للثمار ( 1.72طن.بيت زجاجي،)7-
في حين اعطت معاملة المقارنة اقل القيم لهذه الصفات .

Effect the addition of of organic fertilizer (Humobacter-A) and spraying of
(Top 10) fertilizer on growth and yield of eggplant (Solanum melongena
)Var. Jewaher
Sami A. Al-Tohafi , Ryad K.Kadum , Ali H. Ali, Lasym M.Hussain
Abstract :
A factorial experiment was conducted during the season of 2012/2013 in green
house of Technical Institute / Mussaieb to study the effect of organic fertilizer
(Humobacter-A) which added with 3 levels (0, 2000, 3000) k. hectar-1 and spraying
with foliar fertilizer (Top 10) at concentration of (0, 2 , 3) ml.L-1 and their interaction
on growth and yield of Eggplant var. Jewaher, using R.C.B.D design with 4 replicates.
Results showed that the soil addition of organic fertilizer or spraying with (Top
10) and their interaction had a significant effect on growth and yield. Treatment of
3000 kg.h-1 of Humobakter surpassed on 2000 kg.h-1 and control in all characteristics
of growth and yield. Also the spraying of (top 10) at the concentatin of 3g.l-1 surpassed
on 2g.l-1 and control. But the interaction of 3000 k. hectar-1 of (Humobacter-A) with
spraying of 3 ml. L-1 of foliar fertilizer (Top 10) gave the highest average of plant
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hight (98.41 cm), branches number (8.22 branche.plant-1), leaves number (94.28
leaf.plant-1 ), leaf area (159.86 dc2. plant-1), fruit number (26.96 fruit.plant-1), fruit
weight (160.23 g), total yield (4.32 Kg. plant-1) and (9.13 Ton. Greenhouse-1), while
the control treatment gave the lowest average of these characteristics.
الهيومك والفولفيك ( .)2001،Verkaikوالمعروف
عن المواد العضوية انها تساعد النبات في مقاومة
االجهاد الناتج من الجفاف في حفظ الرطوبة
( )7112 ،Jacksonوتوفيرالعناصر الغذائية
وتسهيل امتصاصها وزيادة كفاءتها للنبات
)Nardiواخرون ،)2002 ،وتعمل على خفض
ملوحة التربة وزيادة المادة العضوية بالتربة
وتحسين قوام التربة وتزيد من نفاذية الماء والهواء
بالتربة ( 7111 ،Anonymousو
 Hassanpanahو ،)2072 ، Jafarوان فعالية
حامض الهيوميك تشبه فعالية الهرمونات الطبيعية
داخل النبات ( Nardiواخرون )2008 ،وكل هذا
ينعكس على زيادة النمو وكفاءة النبات المؤدية الى
زيادة االنتاج وتحسين نوعيته .فقد الحظ
 Karanatsidisو )2001( Berovaزيادة معنوية
في ارتفاع النبات والمساحة الورقية ومحتوى
االوراق من الكلوروفيل وعدد االزهار بالنبات
لصنفين من الفلفل ) (Capsicum annum L.عند
اضافة السماد العضوي ( )Emosanللتربة .وعند
اضافة السماد العضوي (كمبوست) للتربة وجد El-
 Shaikhواخرون ( )2070زيادة معنوية في
صفات النمو الخضري المتمثلة بارتفاع النبات وعدد
السيقان بالنبات والوزن الجاف للنمو الخضري وفي
وزن الدرنة والحاصل الكلي لدرنات نبات البطاطا
صنف .Diamant
تعد التغذية الورقية برش األجزاء الخضرية
للنبات بمحاليل مخففة من مصادر العناصر الغذائية
ولعدة مرات من األساليب المهمة والناجحة لمعالجة
نقص المغذيات الصغرى ولحد ما المغذيات الكبرى،
لذلك فان التغذية الورقية يمكن أن تكون وسيلة
ناجحة ومكملة للتسميد االرضي .فقد بينت ساهي
( )7114ان الرش لعدة مرات بالمحلول المغذي
(النهرين) بتركيز  2مل.لتر 7-على نباتات الفلفل
الحلو ( )Capsicum annuum L.صنف قرطبة
اعطى زيادة معنوية في ارتفاع النبات وعدد
التفرعات واالوراق والمساحة الورقية للنبات .ووجد
التحافي وآخرون ( )2072ان الرش بالمحلول

المقدمة :
(Solanum
الباذنجان Egg plant
) melongena L.هو من محاصيل الخضر
الصيفية المهمة في العراق ويزرع من اجل ثماره
التي تؤكل بعد طبخها او تستعمل في عمل المخلالت
والمعلبات ،كما تحفظ بالتجميد (المحمدي
والمشعل .)1989 ،كذلك انتشرت زراعته في
البيوت المحمية بشكل واسع وأصبح يزرع في
مواسم مختلفة من السنة ليغطي حاجة السوق المحلية
لمعظم مناطق العراق .ويعد من محاصيل العائلة
الباذنجانية ( )Solanaceaeالتي تستهلك كميات
كبيرة من السماد بسبب طول موسم نموها وال سيما
الهجينة منها (حسن  .)2007 ،وتظهر أهمية
الباذنجان من خالل مساهمته في تزويد جسم اإلنسان
بمركبات الطاقة المهمة للبناء (الكاربوهيدرات،
البروتينات والدهون) إذ وجد أن كل  700غم من
ثماره الطازجة تحتوي على  28سعره حرارية،
 % 12.1ماء 8 ،غم كاربوهيدرات 7.8 ،غم
بروتين 0.2 ،غم دهون 7.2 ،غم ألياف728 ،
وحدة دولية من فيتامين  Aو 0.4ملغم من فيتامين
 B1و 0.11ملغم فيتامين  B2و72ملغم فيتامين ،C
باالضافة الى احتوائه لبعض العناصر خصوصا"
البوتاسيوم والحديد ( Gopalanواخرون.)2007 ،
وللثمار أهميـة طبية حيث يفيد في حاالت اإلسهال
الشديدة وخفض الكولسترول بالدم (Dauny
وآخرون.)2000 ،
ان استعمال المواد العضوية كاسمدة النتاج
المحاصيل الزراعية حضيت باهتمام كبير من قبل
المختصين ( Dongواخرون 2072 ،وArif
واخرون ،)2078،اذ ان المواد العضوية تعد
كمصدر للمغذيات المتعددة ولها القدرة على تحسين
خصائص التربة ( Mohammadiواخرون،
 .)2077وهناك اهتمام عالمي بالزراعة العضوية
لدورها الكبير في حماية بيئة ترب األراضي
الزراعية والمياه الجوفية من التلوث من استخدام
األسمدة الكيميائية ،ويعد الدبال  Humusمصدرا
غنيا بالنتروجين والفسفور ويحتوي على احماض
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المغذي (النبراس) بتركيز  2مل.لتر 7-لمرتين على
نبات الباذنجان صنف برشلونة اعطى زيادة معنوية
في ارتفاع النبات وعدد االوراق والتفرعات
والمساحة الورقية للنبات وعدد الثمار ووزن الثمرة
والحاصل الكلي للنبات .كذلك حصل محمد ()2072
على زيادة معنوية في ارتفاع النبات وعدد التفرعات
واالوراق وعدد الثمار ووزن الثمار والحاصل الكلي
للنبات عند رش الباذنجان صنف برشلونة بالمغذي
الورقي  Agro leafبتركيز  70غم.لتر.7-
تهدف الدراسة إلى تحسين نمو وحاصل
الباذنجان صنف جواهر عن طريق التسميد بالسماد
العضوي ) (Humobacter-Aوالرش بالسماد
الورقي ( )Top 10تحت ظروف البيت الزجاجي.

التحافي وآخرون

وآخ الالر ،وك الالان ع الالدد النبات الالات ف الالي الس الالاقية الواحالالالدة
( )722نبالالات وفالالي البيالالت الزجالالاجي ( )2772نبالالات.
وقالالد نفالالذت تجربالالة عامليالالة ( )2 × 2وخصالالص لهالالا
اربعالالة سالالواقي وحسالالب تصالالميم القطاعالالات العشالالوائية
الكاملة ) )R.C.B.Dوباربعة مكررات حيث قسالمت
السالالاقية الواحالالدة الالالى تسالالع وحالالدات تجريبيالالة بطالالول
 2.80م للوحالالدة التجريبيالالة وبمسالالاحة  8.7م 2وبواقالالع
 78نبالالات لكالالل وحالالدة تجريبيالالة  .مثالالل العامالالل االول
السالالماد العضالالوي  ، Humobacter-Aوقالالد اضالاليف
ال الالى الترب الالة قب الالل الزراع الالة بت الالاري 2072 /70/28
بثالث الالة مس الالتويات ه الالي ( )2000 ، 2000 ، 0كغ الالم.
هكتالالار ، 7-امالالا العامالالل الثالالاني فكالالان السالالماد الالالورقي
( )Top 10الذي رش علالى النباتالات بتركيالز (2 ، 0
 )3 ،مل .لتر 7-ولمالرتين  ،االولالى فالي بدايالة التزهيالر
والثانية بعالد  20يومالا مالن الرشالة االولالى بعالد اضالافة
المادة الناشرة (الزاهالي) بمعالدل  % 0.7علالى اسالاس
الحجالالم لتقليالالل الشالالد السالالطحي لجزيئالالات المالالاء وحتالالى
البلل الكامل  .وقد رشت النباتات في معاملة المقارنالة
بالماء فقال ..وتالم الالرش فالي الصالبا البالاكر باسالتخدام
مرش الالالة ظهري الالالة س الالالعة  70لت الالالر .ت الالالم الب الالالدء بجنالالالالي
المحصالالول فالي  ،2072/7/78حيالالث تالالم حسالالاب عالالدد
الثمار وكمية الحاصل للوحدة التجريبيالة مالن الجنيالات
المتك الالررة ولنهاي الالة الموس الالم وحس الالاب مع الالدل حاص الالل
النبات الواحد (كغم) باستخراج معالدل حاصالل خمسالة
نباتالالات تؤخالالذ عشالالوائيا مالالن كالالل وحالالدة تجريبيالالة ثالالم
يض الالرب ف الالي ع الالدد النبات الالات المزروع الالة ف الالي البي الالت
الزجالالاجي السالالتخراج معالالدل الحاصالالل الكلالالي للبيالالت
الزجالالاجي .كمالالا تالالم قيالالاس معالالدل ارتفالالاع النبالالات وعالالدد
االفرع واالوراق للنبالات والمسالاحة السالطحية للورقالة
لهذه النباتات .وقدرت مسالاحة الورقالة بواسالطة جهالاز
)meter,Bioscientific LTD., Model 2000
 ، (Areaاذ اخذ معدل خمسة اوراق مختلفالة مالن كالل
نبات الربعة نباتات اختيالرت عشالوائيا مالن كالل وحالدة
تجريبية بعد ذلك ضرب في عالدد االوراق فالي النبالات
الستخراج المساحة الورقية للنبات.
حلل الالالالالت النت الالالالالائج وقورن الالالالالت المتوس الالالالالطات
باسالتعمال اختبالالار دنكالالن متعالالدد الحالالدود تحالالت مسالالتوى
احتمال( 0.08الراوي و خلف هللا.)2000 ،

المواد وطرائق العمل :
اجري البحث خالالل الموسالم 2072/2072
2
ف الالالي البي الالالت الزج الالالاجي ال الالالذي مس الالالاحته ( )7000م
والعائد الالى المعهالد التقنالي فالي المساليب لدراسالة تالأثير
االضالالالالالالالالالالالافة االرضالالالالالالالالالالالية للسالالالالالالالالالالالماد العضالالالالالالالالالالالوي
(( )Humobacter-Aج الالالدول )7وال الالالرش بالس الالالماد
الالالورقي (( )Top 10جالالدول )2فالالي صالالفات النمالالو
الخض الالري وحاص الالل الباذنج الالان ص الالنف ج الالواهر م الالن
انتالالاج شالالركة إنالالزا زادن الهولنديالالة واسالالتيراد شالالركة
دبانة للزراعة الحديثة المحدودة  /لبنان.
بع الالالد تهيئ الالالة ارض البي الالالت الزج الالالاجي ال الالالذي
مسالالاحته ( )7000م 2مالالن حراثالالة وتنعالاليم وتس الالوية ،
اخالالذت عينالالات مختلفالالة مالالن التربالالة واجريالالت التحاليالالل
الالزمة لها في مختبر التربة العائد للمعهد التقنالي فالي
المس الالالالالاليب ( ج الالالالالالدول ،)2وق الالالالالالد اض الالالالالاليف الس الالالالالالماد
المرك الالب( NPK ) 2172170ال الالى الترب الالة وبمع الالدل
( )720كغم.هكت الالار ،7-ثالالالم قسالالالمت االرض الالالالى 71
ساقية بطول  28م وعالرض  18سالم للسالاقية الواحالدة
وبمسافة 7م بين ساقية واخرى .تم زراعة البذور فالي
 2072/1/72فالي مراقالالد داخالالل الظلالالة الخشالالبية وعنالالد
وصالالول الشالالتالت الالالى ارتفالالاع مناسالالب وظهالالور 2-2
مالالالن االوراق الحقيقيالالالة تالالالم تفريالالالدها وزراعتهالالالا فالالالي
 2072/77/2على جانبي السواقي المهيئة فالي البيالت
الزج الالاجي وبالتب الالادل بمسالالالافة ( )80س الالم ب الالين نبالالالات
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جدول ( )1محتويات السماد العضوي Humobacter-A
1.2 – 2 %
Organic matter
85 – 92 %
0.2 – 0.4 %
Humus
8 – 11 %
0.4 – 0.7 %
Humidity
20 – 25 %
0.1 – 0.15 %
pH
5-6
0.06 – 0.10 %
Useful bacteria
انتاج شركة مصانع االسمدة العضوية/بيروت – لبنان (االرقام حسب ما مثبت في عبوة الشركة)

N
P2O5
K2O
MgO
Fe

جدول ( : )2مكونات المركب Top 10
w/w

10 %

)Nitrogen (N

w/w
w/w

16 %
22 %

)Phosphorus ( P2O5
)Potassium (K2O

proper amounts

)Trace Elements (TE

انتاج ( Alruya Company for Fertilizers Manufacturingاالرقام حسب ما مثبت في عبوة الشركة)

جدول ( )3بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة البيت الزجاجي
التوزيع الحجمي لمفصوالت التربة
النتروجين المادة
كاربونات
التوصيل
درجة
الكلي
الكالسيوم
الكهربائي
تفاعل التربة
العضوية نسبة الطين نسبة الغرين نسبة الرمل
%
%
CaCO3%
ديسيسيمنز/م
()pH
%
%
%
28.0
37.5
34.5
1.2
0.32
25
3.6
7.8
اجري التحليل في مختبر التربة العائد للمعهد التقني/المسيب
كغم .هكتار 7-معنويا ،في حين سجلت معاملة
المقارنة اقل معدل لهذه الصفات بلغ ( 10.41سم)
و( 8.28فرعا .نبات )7-و( 10.87ورقة .نبات)7-
و ( 11.02دسم . 2نبات )7-على التوالي.
تعزى الزيادة الحاصلة في هذه الصفات
العضوي
السماد
اضافة
من
والناتجة
( )Humobacter-Aربما تعزى الى دور هذا
السماد الذي يحتوي على نسبة عالية من المواد
العضوية والهيومس والبكتريا (جدول  )7في
تحسين خواص التربة الكيمياوية والفيزياوية
والبايولوجية وزيادة قدرتها على االحتفاظ بالماء (
احمد 7148 ،و ،)7112 ،Jacksonوهي مصدر

النتـائج والمناقشـة
 -7صفات النمو الخضري
يالحظ من نتائج جدول ( )8ان الضافة
السماد العضوي ( )Humobacter-Aللتربة تاثيرا
معنويا في صفات النمو الخضري للنبات اذ تفوق
المستويان  2000و 2000كغم .هكتار 7-معنويا
على معاملة المقارنة في كل الصفات قيد الدراسة،
اال ان المستوى المستوى  2000كغم .هكتار 7-حقق
اعلى معدل الرتفاع النبات ( 42.07سم) وعدد
االفرع ( 1.81فرعا .نبات )7-واالوراق (47.40
ورقة .نبات )7-والمساحة الورقية ( 721.74دسم.2
نبات،)7-وبذلك تفوق ايضا على المستوى 2000
770
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العناصر الغذائية مثل  Nو  Pو  Sكما تميل المادة
العضوية الى تكوين مركبات مخلبية مع العناصر
خاصة الصغرى وتحميها من الترسيب (ابو ضاحي
و اليونس  )7144 ،فضال عن تأثير المادة العضوية
على درجة تفاعل التربة حيث ينتج عن تحللها
احماض عضوية والتي تؤدي الى خفض  pHالتربة
مما يسهل امتصاص العديد من العناصر مثل
الفوسفور والمغذيات الصغرى كا لحديد والمنغنيز
Abdel
والبورون ( Mouty
والزنك
وآخرون .) 2001 ،اضافة الى احتواء السماد
العضوي على مستويات جيدة من العناصر الغذائية
الجاهزة نسبيا والضرورية في نمو النبات
كالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والحديد (جدول
 )7التي لها دورا كبيرا في الوظائف االيضية للنبات
فالنتروجين يدخل في تركيب عدد كبير من
المركبات العضوية المهمة في العمليات الحيوية في
النبات كاالحماض االمينية والنووية مثل  RNAو
 ،DNAويدخل في تركيب جزيئة الكلوروفيل
واالنزيمات والسايتوكرومات التي تعتبر مهمة في
عمليات التنفس والتركيب الضوئي (الصحاف ،
 .)7141والفوسفور يشترك في تركيب العديد من
المركبات منها االحماض النووية والـ  ATPويساعد
في عملية تكوين وانقسام الخاليا وتحفيز نمو وتطور
الجذور ونضج النبات .كما ان للبوتاسيوم دور مهم
كونه منش .لتمثيل البروتينات واالنزيمات التي
تصاحب تمثيل الكاربوهيدرات ويزيد من معدل
التمثيل الضوئي في االوراق مما يزيد من
الكربوهيدرات المصنعة وانتقالها الى مناطق النمو
االخرى فضال عن كونه منظم ازموزي يشترك في
عمليتي فتح وغلق الثغور ومايتبع ذلك من تاثير في
زيادة امتصاص الماء والمغذيات (ديفلين ويذام
 ،)7112،كذلك عنصر الحديد من العناصر الغذائية
المهمة اذ يدخل في بعض التراكيب المهمة في
النبات ويعتبر احد مكونات لبيدات جدران النوية
وفي الكلوروبالست والمايتوكوندريا كما يساعد على
تكوين بروتينات جدر الخاليا ويدخل في عملية البناء
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الضوئي وبناء االحماض النووية  DNAوRNA
الضرورية النقسام الخاليا وبالتالي زيادة حجم
المجموع الخضري (الصحاف 7141،و والنعيمي،
 ،)7111وبالتالي تؤدي هذه الوظائف الحيوية الى
زيادة النمو الخضري كارتفاع النبات وعدد
التفرعات واالوراق في النبات وزيادة المساحة
الورقية للنبات.
وكان للسماد الورقي ( )Top 10تاثير معنوي
في هذه الصفات اذ تفوق التركيز  2غم.لتر 7-على
معاملة المقارنة معنويا في ارتفاع النبات وعدد
التفرعات وعدد االوراق والمساحة الورقية حيث
اعطى اعلى معدل الرتفاع النبات ( 42.20سم)
وعدد االفرع ( 1.24فرعا .نبات )7-وعدد االوراق
( 47.22ورقة .نبات )7-والمساحة الورقية
( 721.28دسم .2نبات ،)7-في حين سجلت معاملة
المقارنة اقل معدل لهذه الصفات.
ان الزيادة الحاصلة في صفات النمو الخضري
بسبب الرش بالسماد الورقي ( )Top 70قد تعزى
الى دور محتوى هذا السماد من المغذيات الكبرى
والصغرى (جدول  )2في تنشي .العمليات الفسلجية
كالتمثيل الضوئي والتنفس والبناء البروتوبالزمي
المهمة في نمو وتطور النبات (ابو ضاحي واليونس
 7144 ،والصحاف 7141،والنعيمي.)7111 ،
وتنسجم هذه النتائج مع ما ذكرته ساهي ()1998
والتحافي وآخرون ( )2072ومحمد (.)2072
بالنسبة للتداخل بين العاملين (االضافة االرضية
 Humobacter-Aوالرش
للسماد العضوي
بالـسماد الورقي  )Top 10فقد اعطى تداخل
االضافة االرضية للسماد العضوي بمستوى 2000
كغم .هكتار 7-مع الرش بـ  2غم.لتر 7-من الـسماد
الورقي  Top 10اعلى معدل الرتفاع النبات
( 14.87سم) وعدد االفرع ( 4.22فرع  .نبات)7-
وعدد االوراق ( 18.24ورقة  .نبات )7-والمساحة
الورقية ( 781.41سم . 2نبات )7-وبذلك تفوقت
معنويا عل جميع معامالت التداخل  ،في حين سجلت
معاملة المقارنة اقل معدل لهذه الصفات.

777
ISSN 2072-3875

مجلة الفرات للعلوم الزراعية )0071( , 771 - 701:)4( 8 -

التحافي وآخرون

جدول ( )4تأثير السماد العضوي ( )Humobacter-Aوالرش بالمغذي الورقي في صفات النمو الخضري
لنبات الباذنجان صنف جواهر

مستويات
الهيوموبكتر كغم.
1هكتار
تركيز السماد الورقي
()Top 10
(غم.لتر)1-
مستويات
الهيوموبكتر كغم.
1هكتار
0

2000

3000

تأثير السماد العضوي ()Humobacter-A
عدد االوراق.
عدد
ارتفاع النبات
11نبات
االفرع.نبات
(سم)
60.41
c 5.25
c 60.89
c
0
71.46
b 6.43
b 71.75
b
2000
81.80
a 7.46
a 83.01
a
3000
تأثير السماد الورقي
60.70
c 5.39
b 60.96
c
0
71.75
b 6.47
a 72.40
b
2
81.22
a 7.28
a 82.30
a
3
تأثير التداخل
عدد
عدد
تركيز السماد ارتفاع النبات
1االوراق.نبات
االفرع.نبات
(سم)
الورقي
1
1(غم.لتر )
50.08
d 4.32
e 50.12
f
0
62.40
c 5.20 cde 43.24
e
2
68.76
c 4.23 bcd 49.30 de
3
63.41
c 1.11
de 42.55
e
0
70. 34 c 4.30
ab 33.53 bcd
2
80.62
b 3.40
ab 39.10 bc
3
68.40
c 4.31 abc 30.20 cde
0
82.52
b 3.42
ab 00.43
b
2
94.28
a 8.22
a 98.41
a
3

المساحة الورقية
(دسم.2نبات)1-
99.02
c
124.43 b
136.18 a
c
b
a

98.57
121.72
139.34

المساحة الورقية
(دسم.2نبات)1-
f
e
cd
de
bc
b
de
b
a

00.30
98.66
118.09
105.11
128.12
140.07
110.30
138.38
159.86

المعدالت التي تحمل حروفا متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا فيما بينهاا حساب اختباار دنكان متعادد
الحدود تحت مستوى احتمال 0.01
المقارنة فق .في وزن الثمرة ،في حين اعطت معاملة
المقارنة اقل معدل لهذه الصفات .قد تعزى الزيادة
الحاصلة في عدد االثمار ووزن الثمرة الى دور
السماد العضوي ( )Humobacter-Aفي تحسين
النمو االخضري للنبات والمتمثل في زيادة ارتفاع
النبات وعدد االفرع واالوراق والمساحة الورقية
للنبات (جدول  )8وهذا ما يؤدي الى زيادة تصنيع
الكاربوهيدرات في االوراق وانتقالها الى مناطق
النمو الفعالة وتخزين قسم منها ربما شجع ذلك على
تفتح عدد اكبر من البراعم الزهرية وزيادة عقد
الثمار ( .)7112 ،Weaverوزيادة كمية

-2الصفات الكمية للحاصل :
تشير النتائج في جدول ( )8الى ان الضافة
السماد العضوي ( )Humobacter-Aللتربة تاثيرا
معنويا في الصفات الكمية للحاصل ،اذ حقق المستوى
 2000كغم .هكتار 7-اعلى معدل لعدد الثمار (
 28.71ثمرة .نبات )7-ووزن الثمرة (781.12غم)
وكمية الحاصل (  2.18كغم .نبات )7-والحاصل
الكلي للثمار( 1.12طن .بيت زجاجي )7-وبذلك تفوق
معنويا على المستوى  2000كغم .هكتار 7-وعلى
معاملة المقارنة في عدد الثمار وكمية الحاصل للنبات
والحاصل الكلي للثمار للبيت الزجاجي وعلى معاملة
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الكاربوهيدرات وانتقالها الى الثمار يزيد من وزنها
(عبد القادر واخرون ،)7142 ،وبالتالي تزداد كمية
الحاصل .تتماشى هذه النتائج مع  Karanatsidisو
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 )Berova(2009و El-Shaikhواخرون ()2070
.

جدول ( )1تأثير السماد العضوي ( )Humobacter-Aوالرش بالسماد الورقي ( )Top 10في الصفات
الكمية لحاصل الباذنجان صنف جواهر
تأثير السماد العضوي ()Humobacter-A
عدد
الثمار.نبات
مستويات الهيوموبكتر
1كغم .هكتار

0
2000
3000

تركيز السماد الورقي
()Top 10
(غم.لتر)1-

0
2
3

مستويات
الهيوموبكتر
1كغم.هكتار

تركيز السماد
الورقي
()Top 10
(غم.لتر)1-
0
2
3
0
2
3
0
2
3

0

2000

3000

1-

وزن الثمرة
(غم)

c
b
a

2.75
3.21
3.75

كمية الحاصل
(طن.بيت زجاجي
)1
5.80
c
6.78
b
7.92
a

كمية الحاصل
(كغم.نبات)1-

c
b
a

2.79
3.16
3.75

5.88
6.68
7.93

152.44 b 17.98
c
154.21 ab 20.77
b
156.93 a 24.16
a
تأثير السماد الورقي
150.57 b 18.50
c
154.64 ab 20.75
b
158.37 a 23.67
a
تأثير التداخل
وزن الثمرة
عدد
1(غم)
الثمار.نبات

كمية الحاصل
(كغم.نبات)1-

149.91
151.18
156.20
150.69
153.25
158.68
111.07
159.50
140.23

2.35
2.83
3.06
2.32
3.03
3.88
3.29
3.63
4.32

15.65 f
18.72 def
19.58 cde
18.06 ef
19.80 cde
24.46 ab
21.78 bcd
22.74 bc
24.96 a

d
d
bc
d
cd
ab
d
ab
a

d
cd
c
cd
c
ab
bc
b
a

-

c
b
a

كمية الحاصل
(طن.بيت زجاجي
)1
4.96
e
5.98 cde
6.46 cd
1.74 de
6.40 cd
8.19
a
6.95 bc
7.67
b
9.13
a

المعدالت التي تحمل حروفا متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد
الحدود تحت مستوى احتمال 0.01

ووزن الثمرة ( 784.21غم) وكمية الحاصل (
 2.18كغم .نبات )7-و( 1.12طن .بيت زجاجي،)7-
في حين اعطت معاملة المقارنة اقل معدل لهذه
الصفات.

واظهر السماد الورقي ( )Top 10تاثير معنوي في
صفات الحاصل ،اذ تفوق التركيز 2غم.لتر 7-معنويا
على معاملة  2غم.لتر 7-ومعاملة المقارنة وسجل
اعلى معدل لعدد الثمار (  22.11ثمرة .نبات)7-
772
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ان الزيادة الحاصلة في صفات النمو الخضري
بسبب الرش بالسماد الورقي ( )Top 70قد تعزى
الى دور هذا السماد في زيادة مؤشرات النمو
الخضري والمتمثلة في ارتفاع النبات وعدد االفرع
واالوراق والمساحة الورقية للنبات (جدول  )8التي
تؤدي الى زيادة الكاربوهيدرات المصنعة في
االوراق وانتقالها الى مناطق النمو الفعالة مما يشجع
على تكوين عدد اكبر من البراعم الزهرية وبذلك
يزيد عدد الثمار ،كذلك فان زيادة المواد الغذائية
المصنعة وانتقالها الى الثمار يزيد من وزنها وبذلك
يزداد الحاصل (عبد القادر واخرون .)7142 ،
وتنسجم هذه النتائج مع ما ذكرته ساهي ()7114
والتحافي وآخرون ( )2072ومحمد (.)2072
وكان للتداخل بين العاملين تاثير معنوي في هذه
الصفات ،اذ اعطى تداخل السماد العضوي
7( )Humobacter-Aبمستوى  2000كغم .هكتار
مع التركيز  2غم.لتر 7-من السماد الورقي (70
 )Topاعلى معدل لعدد الثمار ( 21.11ثمرة .نبات
 )7ووزن الثمرة ( 710.22غم) وكمية الحاصل
( 8.22كغم .نبات )7-و( 1.72طن .بيت زجاجي،)7-
وبذلك اختلف معنويا مع جميع معامالت التداخل
7االخرى باستثناء معاملة تداخل  2000كغم .هكتار
من السماد العضوي مع التركيز  2غم.لتر 7-من
السماد الورقي ،في حين اعطت معاملة المقارنة اقل
معدل لهذه الصفات .وكانت نسبة الزيادة في كمية
الحاصل للنبات وللبيت الزجاجي عند تداخل اضافة
 2000كغم .هكتار 7-من السماد العضوي
7( )Humobacter-Aمع الرش بتركيز 2غم.لتر
من السماد الورقي ( )Top 70قد بلغت %42.42
و % 710.11على التوالي عن معاملة المقارنة.
نستنتج ان هناك استجابة واضحة لنباتات
الباذنجان صنف جواهر المزروعة في البيت
العضوي
السماد
الضافة
الزجاجي
( )Humobacter-Aللتربة والرش بالسماد الورقي
( )Top 70وان أفضل معاملة هي اضافة السماد
العضوي ( )Humobacter-Aللتربة بمستوى
 2000كغم .هكتار 7-مع التركيز  2غم.لتر 7-من
السماد الورقي ( )Top 70التي اعطت افضل نمو
للنباتات واعلى حاصل وهذا يعود بالنتيجة الى
تحقيق مردود أقتصادي جيد.
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ابالالو ضالالاحي ،يوسالالف محمالالد ومؤيالالد احمالالد اليالالونس.
 .7144دليل تغذية النبالات ،دار الكتالب للطباعالة
والنشالالر .وزارة التعلالاليم العالالالي والبحالالث العلمالالي.
جامعة بغداد.العراق .عدد الصفحات .877
احمد ،رياض عبد اللطيف  .7148 .الماء في حيات
النبالالات .وزارة التعلالاليم العالالالي والبحالالث العلمالالي.
جامعة الموصل .العراق.
التحالالافي ،سالالامي علالالي واحمالالد عبالالد الالالرحيم و ريالالاض
كالالالزار محمالالالد والزم محمالالالد حسالالالين . 2072 .
تأثير اضافة الكبريت الزراعي والالرش بالسالماد
الورقي (النبالراس) فالي نمالو وحاصالل الباذنجالان
صنف برشلونة تحت ظالروف البيالت الزجالاجي.
مجلالالة الفالالرات للعلالالوم الزراعيالالة-72 7 )2( 8 .
. 20
الراوي ،خاشع محمود وعبالد العزيالز محمالد خلالف هللا
 .2000.تصالالميم وتحليالالل التجالالارب الزراعيالالة ،
وزارة التعلالالالاليم العالالالالالي والبحالالالالث العلمالالالالي ،دار
الكتب للطباعة والنشر ،الموصل – العراق .
النعيمالالالي ،سالالالعد هللا نجالالالم عبالالالد هللا  .1999.األسالالالمدة
وخصوبة التربة  .دار الكتب للطباعة والنشــر.
وزارة التعلالاليم العالالالي والبحالالث العلمالالي .جامعالالة
الموصل .العراق .عدد الصفحات .248
الص الالالحاف  ،فاض الالالل حس الالالين رض الالالا .7141 .تغذي الالالة
النيالالات التطبيقالالي .وزارة التعلالاليم العالالالي والبحالالث
العلمي .جامعة بغالداد .بيالت الحكمالة  -العالراق.
عدد الصفحات .210
المحمدي  ،فاضل مصلح وعبد الجبار جاسم المشالعل
 .7141.انتالالاج الخضالالر  ،وزارة التعلالاليم العالالالي
والبحالالث العلمالالي .جامعالالة بغالالداد .كليالالة الزراعالالة
.العراق.
حس الالالن ،احم الالالد عب الالالد الم الالالنعم ( )2007انت الالالاج الفلف الالالل
والباذنجان .الطبعة االولى .الدار العربيالة للنشالر
والتوزيع .القاهرة -مصر .ص .221
ديفلالالين ،روبالالرت  .ويالالذام ،م .و .فرانسالاليس . 1993.
فسيولوجيا النبات  .ترجمة شوقي محمد محمالود
 ،عبد الهالادي خضالر ،علالي سالعد الالدين سالالمة،
ناديالالة كامالالل ومحمالالد فالالوزي عبالالد الحميالالد .الالالدار
العربية للنشر و التوزيع.
ساهي  ،بلقاليس غريالب  . 7114 .تالاثير عالدد مالرات
الالالرش بالالالمحلول المغالالذي السالالائل (النهالالرين) فالالي
وحاصل الفلفالل الحلالو صالنف قرطبالة .
نمو
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.مجلالالالة العلالالالوم الزراعيالالالة العراقيالالالة
.788-7217
 تالالأثير اضالالافة.2072.  وائالالل شالالامل، محمالالد
Agro leaf البوتاسيوم والرش بالسماد الورقي
Solanum علالالى نمالالو وحاصالالل الباذنجالالان
) صالالنف برشالاللونة تحالالتmelongena L.)
 مجلالة الفالرات للعلالوم.ظالروف البيالت الزجالاجي
.21-20 7 )8(8 – الزراعية
 أحمد شالوقي، فهيمة عبد اللطيف، فيصل،عبد القادر
. عل الالالم فس الالاليولوجيا النب الالالات.وغس الالالان الخطي الالالب
، للطباعالالة والنشالالر. 7142. مؤسسالة دار الكتالالب
.210 جامعة الموصل عدد الصفحات
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