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 والمعدني في حاصل ونوعية اربعة اصناف من الباذنجان  Biohealthتأثير السماد 
    

 وفاء علي حسين                          *حنين صالح مهدي      
 باحث                                                   

 قسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة/ جامعة بغداد

 المستخلص 

، بهدف معرفة 6003نفذ البحث في البيت المحمي في كلية الزراعة/ جامعة بغداد/ الجادرية ضمن الموسم الخريفي        

العضوي والمعدني في نمو وانتاج اربعة اصناف من الباذنجان ، وزعت معامالت البحث المنفذ -تأثير   التسميد الحيوي

وبثالث مكررات وضعت  62( عشوائياً والبالغ عددها RCBDالتعشية ) كتجربة قطع منشقة ضمن تصميم القطاعات التامة

 Black(والصنف Wمعامالت العامل االول االصناف في القطع الرئيسة وتضمن الصنف بيض العجل)

beaut(Bوالصنف)Long red(R(والصنف ياشيل)Gوكاالتي معاملة القياس)بدون (ومعامالت التسميد )القطع الثانوية(

( ومعاملة T2)المعدني(000الحيوي+-العضوي0) معاملة التسميدالمعدني)حسب التوصية السمادية( بنسبة( وT1)اضافة(

-%العضوي52)(وT4)%المعدني(20الحيوي+-% العضوي20)( ومعاملةT3)%المعدني(52الحيوي+-%العضوي62)

معدني وسماد الـ مصدراً للسماد الNPK( ، استخدم T6%معدني()0حيوي+-%عضوي000(و)T5)%المعدني(62الحيوي+

Biohealth اظهرت النتائج تفوق الصنف بيض العجل باعطاء اعلى معدل لعدد االوراق و الحيوي،-مصدراً للسماد العضوي

مساحة ورقية و حاصل كلي للنبات وقلويدات كلية، والصنف ياشيل باعلى محتوى من الفينوالت الكلية ، وتفوقت معاملة 

المعدني( باعلى عدد اوراق للنبات والفينوالت الكلية، تفوقت معاملة التسميد %62الحيوي+-%العضوي52التسميد )

%المعدني(في زيادة المساحة الورقية والحاصل الكلي والقلويدات الكلية، اما معاملة التداخل فقد 000الحيوي+-العضوي0)

اعلى معدل فينوالت كلية في اعطاء  Blackbeauty%المعدني(للصنف62الحيوي+-%العضوي52تفوقت معاملة التسميد)

% المعدني(للصنف بيض العجل  باعلى معدل للمساحة الورقية وتفوقت 62الحيوي +-%العضوي52وتفوقت معاملة التسميد)

باعطاها اعلى معدل لعدد االوراق وتفوقت   LongRed% المعدني( للصنف 62الحيوي+–% العضوي52معاملة التسميد )

 %المعدني(للصنف بيض العجل في زيادة القلويدات الكلية والحاصل الكلي . 000+ الحيوي-%العضوي0معاملة التسميد)

 ,الحاصل, اصناف االباذنجان Bioheathالكلمات المفتاحية: 

 * بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول

Effect of Biohealth and Mineral Fertilizer in the Product and Quality 

of Four Varieties of Eggplant 
Haneen  salih  Mahdi *                             Wafaa Ali Hussein                                                                                                              

   

ABSTRACT 
       An experiment was carried out under plastic house of the Dept.of Horticulture- Agric. 

Coll.- Uni. Baghdad durin the fall season of 2016, to investigate the integrated fertilization 
effect on the productivity four eggplant verities, 24 research treatment was adopted in split 
plot within Random Complete Block Design(RCBD), Bead Alagel (W), Black Beauty (B), 
Long Red (R) and Yashel (G) local verities  were adopted as main factors while Fertilizer 
treatment (sub factor)were: as control (0%orgnic-bio+0%mineral)T1, (0%orgnic-
bio+100%mineral)T2, (25%orgnicbio+75%mineral)T3, (50%orgnic-bio+50%mineral)T4, 
(75%orgnic-bio+25%mineral)T5,(100%orgnic-bio+0%mineral)T6, NPK mineral fertilizer 
and Biohealth as organic –Bio fertilizer were used, The results showed the superiority of calf 
eggs yielding the highest number of leaves, paper area, total plant yield, and total alkaloids, 
and the highest yield of total phenols. The fertilization treatment (75%bio-
organic+25%)exceeded the highest number of leaves and total phenols, The treatment of 
fertilization(organic+100%+100%mineral) increased the paper area, total yield and total 
alkaloids. The treatment of fertilization (75%organic+bio+25%)for Black Beauty was 
superior in the total phenols rate, The fertilization treatment(75%organic+bio+25%)exceeded 
the highest leaf area, fertilization (75% organic +bio+25%)for Long Red gave the highest 
number of leaves, while the fertilization treatment (0%organic+bio+100%)for calf eggs 
increased total alkaloids and    total yield._ 

 
_ Key Words:Bioheath,Yield, Eggplant verities 
* Part of M.Sc.thesis of first author 
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 مة:المقد

( الددذي .Solanum melongena Lيعددد الباذنجددان )

أحددد محاصدديل  Solanaceaeينتمددي للعائلددة الباذنجانيددة 

(، ويصنف فدي العدراق علدى 5الخضر الصيفية الرئيسة )

أنددم محصددول صدديفي تبعدداً للوددروف الجويددة السددائدة فيددم، 

تتميز الثمار بمحتوى جيد من بعض الفيتاميندات كفيتدامين 

C ,B5 ,B2 ,B1 ,A  فضددالً عددن فوائدددها الطبيددة  ذ

أكدت األبحاث الطبية أنَّ الباذنجان مفيد للصحة و خاصدة 

فددي عددالج تصددلب الشددرايين و الوقايددة منددم ويسددهم فددي 

الوقاية من السمنة و زالتها ألندم ذو محتدوى  مخفدض مدن 

السددعرات الحراريددة ، كمددا يعيدد  انتقددال الكولسددترول مددن 

تخفدديض الدددهون وكمددا  المعدددة  لددى الشددرايين و يسددهم فددي

يحتددوي علددى نسددبة عاليددة مددن المددواد المكافحددة للسددر ان 

،  ن خفدددض كميددددات األسددددمدة الكيميائيددددة المكلفددددة  (02)

لإلنتاج مع  عتماد ممارسات زراعية تتبنى االسدتفادة مدن 

المصدددددادر العضدددددوية المختلفدددددة )البشدددددرية والحيوانيدددددة 

األسدمدة والنباتية( والحيويدة للخدروج بتوليفدة مناسدبة مدن 

العضدوية والكيميائيدة والحيويدة فضددالً عدن تحسدين كفدداءة 

اسدددـتعمال األسدددمدة يحعدددد الحجدددر األسددداس للمسددداعدة فدددي 

 عطاء نتائـج مشجعة في اإلنتـاج كماً ونوعاً واإلقالل من 

(. وأحسـتعملت هذه التوليفات فدي 05و  60التلوث البيئـي )

هنالددك كثيددر تسددـميد كثيددر مددن النباتددات ومنهددا الباذنجددـان. 

مددن المخصددبات الحيويددة التددي تنددتج حاليددا والتددي تضدداف 

نثددرا أو مخلو ددة مددع التربددة أو مددع البددذور ومددن أهمهددا 

المخصددبات البكتيريددة المذيبددة للفوسددفات التددي تسدداعدفي 

-62خفددض معددددل التسددميد الفوسدددفاتي الكيميددائي بنسدددبة 

% ومددن ثددم تقليددل كلفددة التسددميد وأيضددا خفددض معدددل 50

ان  (,2ة والبيئة مع زيادة اإلنتاج كما ونوعا ) تلوث الترب

االضافات العالية للتسميد الكيميائي لوحده يمكن ان يدددي 

الى تدأثيرات سدلبية فدي المحصدول والبشدر والبيئدة بشدكل 

لددذا اتجهددت االبحدداث نحددو  دخددال أسدداليب جديدددة فددي عام،

الزراعة والتدي تعمدل علدى الحفداظ علدى التربدة ومعالجدة 

بيئي و نتاج غذاء صدحي وممدن باإلعتمداد علدى التدهور ال

السماد العضدوي والحيدوي متكدامالً مدع السدماد الكيميدائي 

( لصعوبة التعويض بشكل كامل عن السدماد الكيميدائي 3)

 ال سيما في مراحل النمو االولى.

 : العمل وطرائق المواد

فدي  Bنفذ البحث في البيت المحمي التابع للمحطة البحثية 

كليددة الزراعددة/ جامعددة بغددداد/ الجادريددة ضددمن الموسددم 

، بعد تهيئة موقع العمل اخذت نمداذج مدن 6003الخريفي 

سدددم لتحديدددد الخدددوائ الفيزيائيدددة 60التربدددة علدددى عمددد  

 (.0والكيميائية والمبينة صفاتها في الجدول )

 : صفات تربة البيت البالستيكي0جدول 

م  9*23قسددمت تربددة البيددت المحمددي الددذي كانددت ابعدداده 

سدددم وبواقدددع خمددد  مسدددا ب  30الدددى مسدددا ب بعدددر  

م، ووزعددت معددامالت البحددث المنفددذ كتجربددة 66وبطددول 

قطدددع منشدددقة ضدددمن تصدددميم القطاعدددات التامدددة التعشدددية 

(RCBD عشوائياً والبالغ عددها )وبدثالث مكدررات  62

سدم فدي احدد جدانبي 2*60وتمثلت ابعداد الوحددة التجريبيدة

المسدددطبة  وكدددان عددددد النباتدددات فدددي الوحددددة التجريبيدددة  

نبددددات موزعددددة علددددى جددددانبي المسددددطبة ووزرعددددت 00

سددددم بددددين نبددددات واخددددر,  وضددددعت 60الشددددتالت بمسددددافة

نقيدددة  فدددي معدددامالت العامدددل االول االصدددناف المحليدددة ال

( Wالقطدددع الرئيسدددة وتضدددمنت الصدددنف بددديض العجدددل )

 ( والصنف B) Black beautyوالصنف 

Long red (R( والصددددنف ياشدددديل )G ومعددددامالت )

التسددددميد )القطددددع الثانويددددة( وكدددداالتي معاملددددة المقارنددددة 

( ومعاملدددددة T1) المعددددددني(0الحيدددددوي + -العضدددددوي0)

 التسميد المعدني )حسب التوصية السمادية( بنسبة 

 

 

( و معاملددة T2) المعدددني( 000الحيددوي + -العضددوي0)

( و T3) % المعددددني(52الحيدددوي + -% العضدددوي62)

 % المعدددددني(20الحيددددوي + -% العضددددوي20)معاملددددة 

(T4 و )(62الحيدددوي + -% العضدددوي52)المعددددني % 

(T5( و )معدددددني( ) 0حيددددوي+-% عضددددوي000T6 ،)

مصدددددراً للسددددماد المعدددددني وسددددماد الددددـ  NPKاسددددتخدم 

Biohealth الحيدوي، زرعدت -مصدراً للسدماد العضدوي

بددددددذور اصددددددناف الباذنجددددددان فددددددي المشدددددداتل بتدددددداري  

، تددددم اضددددافة معددددامالت التسددددميد المعدددددني 02/8/6003

هــــدددـNكغدددم 060بحسدددب التوصدددية 
-0

 P2O5كغدددم 030و

هــدددـ
-0
هــــدددـKكغدددم 060و 

-0
(  وبحسدددب المعدددامالت  9)  

%مدددن 52و %مدددن التوصدددية السدددمادية000جزئدددت الدددى 

%مددددن التوصددددية السددددمادية و 20التوصددددية السددددمادية و

%من التوصية السمادية و مدن دون تسدميد، امدا سدماد 62

        نسجة 

 التربة

 مفصوالت التربة %

pH 

EC 

ds/m 

 المادة العضوية

غم كغم
 -0

 

N الجاهز 

ملغم كغم
-0

 

P الجاهز 

ملغم كغم
-0

 

K الجاهز 

ملغم  كغم
-0

 الغرين الرمل الطين 

Clay 

loam 

36       22       42 7.80  

       

3.66   

      

    11.3       54          14.2        168        
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Biohealth  فقددد اضدديفت  6المبينددة صددفاتم فددي الجدددول  (.8حسب النسب الموصى بها من قبل )

 :مكونات السماد )العضوي _الحيوي(6جدول 

 Bacillusو  Trichoderma harzianum المادة

strains 
Humic 

acid 

Seaweed Water 

النسبببببببببببة 

% 

10 75 5 10 

عنددد Biohealth تددم اضددافة الدفعددة االولددى مددن سددماد ال

امدددا الدفعدددة   6003\9\69اجدددراء عمليدددة الشدددتل بتددداري  

فكانددددت بتدددداري   Biohealth الثانيددددة مددددن السددددماد ال

الحيوي  حقنداً  -واضيف السماد العضوي  6003\00\60

غدددم 06و 9و  3و  6فدددي التربدددة و بددداربع تراكيدددز هدددي 

لتددر00
-0
( امددا 2وحسددب النسددب الموصددى بهددا مددن قبددل ) 

 التسميد المعدني تم اضافتم على ثالث دفعات. 

مددن تعشدديب وعددزق وكلمددا اجريببا العمليببات الزراعيببة 

 :دعت الحاجة الي ذلك 

صددفات النمددو الخضددري: أحختيددرت خمدد  نباتددات بشددكل 

عشددوائي مددن كددل وحدددة تجريبيددة وتددم قيدداس المدشددرات 

 -اآلتية:

عدد االوراق )ورقة نبات
-1

حسدبت عددد أوراق النبدات (: 

 الكلية للنباتات المختارة عشوائيا عند انتهاء التجربة .

)سبم Leaf Area (LA)المسباحة الورقيبة 
2
نببات 

-1
 :)

قيسدددت المسددداحة الورقيدددة بأسدددتخدام الحاسدددـو  ضدددـمن 

وبحـدددـسب الطدددـريقة المدددـوصوفة  Digimizerبرندددامج 

(, تـــدـم أختدـيار خمد  أوراق عشدـوائياً 60مـــــــن قبل )

كاملددة االتسدداخ ولخددـمسة  نباتددات وأسددتخرج المعدددل ثددم 

استخرجت المســـــاحة الكلية للنبدات مدن خدالل  المعادلدة 

 اآلتية 

لمسداحة الورقيدة الكليدة للنبددات ل معددل مسداحة ورقددة ا   

 معدل عدد االوراق للنبات الواحد× واحدة 

أحختيددرت خمدد  نباتددات بشددكل عشددوائي مددن كددل وحدددة 

 -تجريبية وتم قياس المدشرات اآلتية:

 

تقدير الفينوالت الكليبة )ملغبم  بم
-1

غدم مدن  1تدم اخدذ   (:

 20العينددة المطحونددة المجففددة ووضددعت فددي وعدداء سددعة 

 96مدل كحدول أثيلدي بتركيدز   15مل)بيكر( وأضيف لها 

م   ° 95% .  تددم وضددع الخلدديم فددي حمددام مددائي بدرجددة 

دقائ  بعدها تدم سدح  الراسدب فدي قعدر الوعداء   10لمدة 

باسددتعمال هدداون خزفددي ثددم رشددب مددن خددالل  بقتددين مددن 

لندداعم. و أعيددد اسددتخالئ المتبقددي قمدداا الشدداا الطبددي ا

مل من الكحدول  5من العينة المسحوقة والمصفى بإضافة 

% وتدم أعادتهدا  مدرة أخدرى  لدى  96األثيلي ذو التركيدز 

دقدددائ  ثدددم رشدددحت  مدددرة أخدددرى  3الحمدددام المدددائي لمددددة 

بالشاا الطبي . جمدع الراشدحان وتدم  الترشديب ثانيدة مدن 

  40حجدم   Whatmanخدالل ورق الترشديب مدن الندوخ 

سدم موضدوخ داخدل قمدع . تدم وضدع القمدع  9أو  7وقطر 

مدل  10المثبت بم ورق الترشيب في  دورق حجمدي سدعة 

مدل لكدل  10ثم أكمل الحجم النداتج  بدالكحول األثيلدي  لدى 

مل مدن المسدتخلب بواسدطة  1غم من العينة .تم  اخذ   1

ووضددعت العينددة المسددحوبة  Pipetteمددل  1ماصددة سددعة 

مل وتضاف لها المدواد التاليدة  20في دورق حجمي سعة 

 : 

 N +1 0.5عياريدم  HCLمل حامض الهيدروكلورك  1

مدل مداء مقطدر   10مل كاشف الفينول أو كاشدف أرندو +

  1عياريدم NaOHمدل  2ثم يضاف لهذه المواد المدذكور 

N ندة فيوهر حاال لون وردي )يصدبب الحجدم النهدائي للعي

مدل(.تم تحضدير  كاشددف 15الموجدودة بالددورق الحجمدي 

 10بإذابدة  Arnowʼs Reagentالفينول أو كاشف أرنو 

غدددددم  NANO2 +10غدددددم مدددددن  نتريدددددت  الصدددددوديوم 

 100تذا  كليهما في  Na4MoO2مولبيدات الصوديوم 

 ( 60مل ماء مقطر)

تقدير القلويدات الكلية)ملغم  م
-1

تدم الكشدف والتقددير (:  

للقلويددددات الكليدددة فدددي الثمدددار باسدددتخدام تحليدددل الكمدددي 

القلويدددات المعتمدددة , منهددا اسددتخدام كاشددف دراجندددورف 

حيث ضهور الراسب  البرتقالي  المائل الي االحمر علدى 

(اخددذ وزن 02و 06وجددود قلويدددات فددي العينددم النباتيددة )

غدددم و اسدددتخدم كحدددول 2.5جددداف مدددن العيندددم المسدددحوقة 

سددم50%بكميددة70االيثددانول 
6
تم تبخيددر الكحددول بحمددام يدد
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60مائي اليتجاوز حرارتدة 
 0

c ثدم تدتم المعاملدة بحدامض ,

الكبريتيك الدذي يتفاعدل مدع القواعدد ليتحدول الدى ملدب يدتم 

االسددتدالل عليددم بدداالس الهيدددروجيني )متعادل(.ويسددتعان 

بددالكلوروفوم للددتخلب مددن المددواد العضددوية غيددر ذائبددة 

لغددر  تحويددل  بعدددها تددتم اضددافة هيدروكسدديد االمونيددوم

االمالح الناتجدة الدى  قواعدد ومدن خدالل االسدتدالل االس 

حيدددث نحصدددل علدددى ملدددب الكبريتدددات  8-9الهيددددروجيني 

وقلويدددات قاعديددة حددرة ثددم تضدداف كبريتددات الصددوديوم 

الالمائيددة للددتخلب مددن قطددرات المدداء المتبقيددة قددد تكددون 

موجدددودة مدددع  بقدددة الكلوروفدددوم حيدددث يختفيدددان وتبقدددى 

 (.08قاعدية توزن بميزان حساس )القلويدات ال

الحاصببل الكلببي طببن بيببا ب سببتيكي
-1

اسددتخرج مــددـعدل : 

حاصدددل النبدددات الواحدددد و ضـدددـر  بعددددد نباتدددات البيدددت 

 البالستيكي .

 النتائج والمناقشة: 

تفوق الصنف  بيض  6أظهرت النتائج في جدول 

ً على الصنفين ياشيل )Wالعجل ) ( و G( معنويا

Black beauty (B ولم يختلف مع الصنف )

Long red (R بمعدل بلغ )ورقة نبات 160.4
-0
 

( الذي اعطى اقل معدل Gقياسا بالصنف ياشيل )

ورقة.نبات 009.5عدد اوراق بلغ  
-0

اما معامالت  

الحيوي  -التسميد  فقد تفوقت معاملة التسميد)العضوي

(على جميع (T5 %(25%+75+المعدني( )

على معدل لعدد االوراق  واعطت ا المعامالت معنوياً 

ورقة نبات 609.0بلغ 
-0

  قياسا  معاملة المقارنة 

(T1 التي اعطت اقل معدل بلغ )ورقة نبات 26.2
-0
 

 و من حيث التداخل فقد اعطت معاملة 

 25%+ 75الحيوي+المعدني( )-التسميد)العضوي

(اعلى معدل بلغ RT5)Long Red %( للصنف 

ورقة.نبات 638.5
-0

المقارنة في  قياسا بمعاملة  

التي اعطت اقل معدل  Long Red ((RT1الصنف 

ورقة نبات 69.5لعدد االوراق بلغ 
-0
  

 2016والمعدني في عدد االوراق  الربعة اصناف من الباذنجان للموسم الخريفي   Biohealith: تأثير السماد 6جدول  

عدد االوراق)ورقة نبات
-0

) 

 

 التسميد

االصناف
 

 

    

 المعدل 
W R G B 

T1 61.7 39.7 58.0 54.7 53.5 

T2 252.7 203.7 153.0 117.0 181.6 

T3 114.7 94.0 88.0 103.0 99.9 

T4 193.7 210.3 103.7 109.3 154.2 

T5 237.3 268.7 188.7 181.7 219.1 

T6 102.3 95.0 85.3 95.0 95.0 

L.S.D 0.05 33.27 17.50 

  000.6 009.5 022.6 160.4 المعدل

L.S.D 0.05 11.78  

 

سم 3958(في صفة المساحة الورقية وبمعدل بلغ Wتفوق الصنف بيض العجل ) 2تشير نتائج جدول 
2
نبات 

-0
قياسا باقل  

سم 2280( بلغ Gمعدل للمساحة الورقية للصنف ياشيل )
2
نبات 

-0
,اما من حيث معامالت التسميد فقد تفوقت معاملة  

سم 9309بأعطاها اكبر مساحة ورقية  بلغت   T2)%()000+0الحيوي +المعدني()-التسميد)العضوي
2
نبات 

-0
واقل  

سم T10822) معدل مساحة ورقية تمثلت بمعاملة المقارنة)
2
نبات 

ا-
, يبين التداخل بين االصناف ومعامالت التسميد   

سم 00925( باعطاها اعلى معدل للمساحة الورقية بلغ WT5معاملة )تفوقت ال
2

نبات
-0

والتي لم تختلف معنويا عن  

سم RT200900)المعاملة)
2
نبات 

-0
( اقل معدل مساحة BT1) Black beautyفي حين اعطت معاملة المقارنة للصنف  

ورقية  بلغ 
 

سم 0669
2
نبات 

-0
. 
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 2016معدني في المساحة الورقية  الربعة اصناف من الباذنجان للموسم الخريفي وال  Biohealith: تأثير السماد 2جدول 

المساحة الورقية )سم 
6
نبات 

-0
 ) 

 
 

 التسميد

االصناف
 

 

 W R G B المعدل     

T1 6626 0595 0998 0669 0822 

T2 00222 00900 5233 9206 9309 

T3 2068 6566 6806 6302 6860 

T4 8226 8638 2283 2000 3259 

T5 00925 8295 5342 7728 8331 

T6 2366 6568 2056 6252 2062 

L.S.D  0.05 0220.6 556.0 

  2065 2280 3060 3958 المعدل

L.S.D  0.05 266.9  

 

( Wتفوق الصنف بيض العجل ) 2تبين نتائج جدول 

 ن بيت  6.260اعلى معدل للحاصل الكلي بلغ  باعطاه

بالستيكي
-0

ً باقل معدل في الصنف ياشيل )  ( Gقياسا

 ن بيت بالستيكي 0.55
-0

,اما عن تأثير معامالت 

-التسميد فقد تفوقت معاملة التسميد )العضوي

( باعطاها اعلى T2))%000+0الحيوي+المعدني( )

 ن بيت بالستيكي 6.833حاصل كلي بلغ 
-0

والتي لم  

ً عن معاملة التسميد)العضوي -تختلف معنويا

( وبمعدل T5%( )62%+52الحيوي+المعدني( )

 ن بيت بالستيكي 6.032
-0

ً باقل معدل تسميد في  قياسا

(, اما لمعامالت التداخل بين T1 (((0+0معاملة القياس 

-االصناف والتسميد فقد تفوق معاملة التسميد)العضوي

%( للصنف بيض العجل 000+0الحيوي+المعدني()

(WT2 بمعدل )ن بيت بالستيكي 2.800 
-0

والتي لم  

ً عن معاملة التسميد)العضوي -تختلف معنويا

لنف  الصنف بمعدل  (%62+%75الحيوي+المعدني( )

 ن بيت بالستيكي 2.500بلغ  
-0

WT5) باقل ً ( قياسا

( للصنف ياشيل 0+0معاملة تداخل في معاملة القياس)

ت بالستيكي ن بي 0.066بمعدل 
-0

(GT1.) 

 

 2016والمعدني في الحاصل الكلي الربعة اصناف من الباذنجان للموسم الخريفي  Biohealith : تأثير السماد 2جدول 

الحاصل الكلي ) ن بيت بالستيكي 
-0

) 

 

 التسميد

االصناف
 

 

 W R G B المعدل

T1 1.606 1.388 1.132 1.310 1.359 

T2 4.800 3.659 3.195 3.809 3.866 

T3 3.349 2.947 2.133 2.266 2.674 

T4 3.782 3.067 2.587 2.710 3.036 

T5 4.701 3.347 2.910 3.501 3.615 

T6 2.886 2.009 1.384 2.158 2.109 

L.S.D    0.05 0.950 0.453 

  2.625 2.223 2.736 3.521 المعدل

L.S.D    0.05 0.568  
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( بمعدل  Gتفوق الصنف ياشيل )  3يالحظ من جدول 

ملغم غم  08.62
-0

من الفينوالت الكلية قياسا باقل قيمة  

ملغم غم 8.23( وبمعدل  (Wفي الصنف بيض العجل 
-0

  

ويتبين من نتائج الجدول نفسم ان  لمعامالت التسميد 

التأثير في محتوى الصنف من الفينوالت الكلية  فقد 

-تفوقت معاملة التسميد)العضوي

 08.90بمعدل T5) %( )62%+52الحيوي+المعدني()

ملغم غم 
-0

 8.92(بمعدلT1) Controlقياسا بمعاملة  

ملغم غم 
-0

ملة التسميد اما من حيث التداخل فتفوقت معا 

%( في 62%+52الحيوي+المعدني( )-)العضوي

 66.90وبمعدل بلغ  Black beauty ( BT5)الصنف 

ملغم غم
-0

-والتي لم تختلف معنويا عن التسميد)العضوي

%( 20%+20%( و)62%+52الحيوي+المعدني( )

 66.62( وبمعدل بلغ GT4و  GT5للصنف ياشيل)

ملغم غم   60.20و
-0

قل معاملة تداخل بالتتابع بينما ا    

في الصنف  بيض العجل   %(0%+0كانت المقارنة )

  ( (WT1  ملغم غم  3.28وبمعدل بلغ
-0

 . 

 

 

اصناف من الباذنجان  والمعدني في محتوى االثمار من الفينوالت الكلية  الربعة Biohealith: تأثير السماد 6جدول 

 6003للموسم الخريفي 

الفينوالت الكلية)ملغم غم 
-0

) 

 

 التسميد

االصناف
 

 

 المعدل
W R G B 

T1 6.58 8.70 11.85 8.67 8.95 

T2 7.67 13.20 19.55 12.31 13.18 

T3 6.83  

12.65 

17.39 12.08 12.24 

T4 9.15 16.00 21.40 18.83 16.34 

T5 11.65 17.75 22.35 23.90 18.91 

T6 9.50 11.46 17.20 20.25 14.60 

L.S.D 0.05 2.814 1.391 

  03.00 18.25 06.69 8.23 المعدل

L.S.D 0.05 1.493  

 

الي تفوق الصنف بيض  5تشير النتائج في جدول 

-ملغم غم 0.6228( بمعدل بلغWالعجل)
0
 من القلويدات 

 Blackالكلية مقارنة باقل معدل تمثل في الصنف 

beauty (B)  0.1817اما عن تأثير  0-ملغم غم

معامالت التسميد دلت النتائج الي تفوق معاملة 

%( )  000+0الحيوي+المعدني() -التسميد)العضوي

T2  ملغم غم 0.6352(  و التي اعطت اعلى معدل بلغ
-

0
ملغم غم 0.1300 (T1)قياسا بأقل معاملة المقارنة

-0 
اما 

من حيث معامالت التداخل مع االصناف  فقد تفوق 

الحيوي +المعدني( -معاملة التسميد)العضوي

( بمعدل WT2%( للصنف بيض العجل )0+000)

ملغم غم 0.6000
-0

والتي لم تختلف معنويا عن المعاملة 

%( 52%+62الحيوي+المعدني( )-التسميد )العضوي

 0.6000وبمعدل بلغ ((RT2و WT3) %( )000+0و)

ملغم غم0.6920و 
-0

ولم تختلف عن المعاملة  

%( 000+0الحيوي+المعدني( )-التسميد)العضوي

ملغم  0.6900بيض العجل بمعدل بلغ WT2) للصنف)

غم
-0

ولكنها اختلفت مع باقي المعامالت لبقية االصناف 

واقل معاملة تداخل كانت معاملة المقارنة للصنف 

Black beauty (BT1) ملغم غم 0.0520بمعدلو
-0
. 
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والمعدني في محتوى الثمار من القلويدات الكلية الربعة  اصناف من الباذنجان للموسم  Biohealth: تأثير 5جدول 

 6003الخريفي 

القلويدات الكلية)ملغم غم
-0
 ) 

 

 التسميد

االصناف
 

 

 المعدل     
W R G B 

T1 0.1700 0.1500 0.1250 0.0750 0.1300 

T2 0.6000 0.6920 0.6600 0.6220 0.6352 

T3 0.3000 0.2350 0.2200 0.2300 0.2463 

T4 0.2900 0.2250 0.2100 0.2100 0.2338 

T5 0.6500 0.0900 0.6600 0.0900 0.6052 

T6 0.0920 0.0200 0.0300 0.0200 0.0288 

L.S.D 0.05 0.04963 0.01941 

  0.1817 0.1858 0.2058 0.2558 المعدل

L.S.D 0.05 0.04009  

 

تبين النتائج ان التسميد التكاملي ادى الى زيادة صفة 

عدد االوراق والمساحة الورقية وحاصل النبات 

الكلي والقلويدات للصنف بيض العجل ربما قد يعود 

الصنف نفسم ومحتواه الداخلي  السبب الى تاثير

العالي السايتوكانينات عالي وهذا يددي الى زيادة 

انقسام الخاليا ومن ثم زيادة في النمو الخضري 

, كما تعمل السايتوكانينات على زيادة عدد  )66)

البراعم وتكوين االفرخ من البراعم االبطية وتشجيع 

مع ويتف   ) 09تكوين البراعيم العرضية واالوراق )

(, وان الزيادة المعنوية في المجموخ الخضري 2)

كالكلوروفيل ادى الى زيادة في تراكم نواتج التمثيل 

الكاربوني وانتقالها الى البراعم الزهرية والثمار في 

مراحل نمو النبات المختلفة وتشمل هذه الزيادة عدد 

الثمار المحسو  وهذه تمثل مكونات الحاصل مما 

  14) (لي للنبات وهذا يتف  معزاد من االنتاج الك

في الباذنجان , واشارت العديد من االبحاث  ) 62و)

ان االصناف المبكرة يتراكم فيها القلويدات بمقدار 

الضعف قياسا باالصناف المتوسطة والمتاخرة 

النضج وهذا ما جعل صنف بيض العجل يتفوق على 

باقي االصناف في تراكم القلويدات في الثمار ويتف  

(, وقد يعزى الى ارتفاخ مدثرات 00و) )06) مع

النمو الخضري مما ادى الى زيادة النتروجين في 

, اما  )6االوراق ومن ثم زيادة القلويدات الكلية )

 الزيادة الحاصلة 

في كمية الفينوالت الكلية للنبات قد يعود الى  بيعة 

الصنف ياشيل من حيث اعطاء اقل معدل من عدد 

رقة والحاصل مما يعطي مدشر اوراق ومساحة الو

على قلة النمو الخضري اذ يلجأ الصنف الى زيادة 

الفينوالت الكلية كوسيلة دفاعية اتجاه الوروف التي 

 (9يتعر  لها )

وللمعامالت السمادية تأثير معنويا وان معاملة  

معدني ( زادت  000عضوي_حيوي+ 0التسميد )

من صفة مساحة الورقة وحاصل النبات الكلي 

والقلويدات قد يعود السبب الى دور هذه المعاملة في 

زيادة مدثرات النمو الخضري اذ ان تأثير السماد 

الكيميائي في نمو النبات وانتاجيتم اعلى من السماد 

العضوي وربما يعود السبب الى ان اضافة السماد 

المعدني الى التربة ادت الى زيادة العناصر الكبرى 
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ة كمية الممتب من وخاصة النتروجين وزياد

العناصر وتاثيره في اعطاء مجموخ خضري جيد في 

المراحل االولى من نمو النبات مما ادى الى زيادة 

مساحة الورقة وهذا بدوره ادى الى رفع كفاءة 

العمليات الحيوية التي تجري داخل النبات ومنها 

 %52ومعاملة التسميد ) )62التمثيل الضوئي )

( التي اعطت T5) معدني ( %62حيوي+-عضوي

اعلى معدل من عدد االوراق والفينوالت قد يرجع 

الى مكونات االسمدة المضافة وما تحويم النتروجين 

الذي يدخل في بناء جزيئات الكلوروفيل واحما  

امينية ومنومات نمو الذي يعمل على زيادة انقسام 

 0الخاليا مما ينعك  في زيادة الصفات المذكورة )

(. 

 المصادر

زينب  براهيم حسن و كريم معيان ربيع ، جدو .0

. تأثير منوم النمو السالسيلك 6003. 

والحامض العضوي الهيومك في محتوى 

اوراق نبات عين البزون من قلويد الفنكرستين 

 25.مجلة العلوم الزراعية العراقية  NPKوالـ

(6  :)226-220. 

نجم عبد هللا جمعة  وحميد صالب  ،حماد .6

. تاثٌر استخدام 6009جٌمل. وابتسام  سماٌعيل 

المستخلصات المائٌية لبعض بذور النباتات 

في  نبات ونمو   NAAالطبٌية ومنوم النمو 

 melongena  Lشتالت الباذنجان.

Solanum    0.مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

(6): 023- 035          . 

.تأثير بعض منومات 6005علي خلف.،حمود .6

النمو في انتاجية المواد الفعالة لنبات 

( داخل Withania somnifera) االشواجندا

وخارج الجسم الحي . أ روحة دكتوراه.قسم 

كلية الزراعة.جامعة .البستنة وهندسة الحدائ 

 بغداد .العراق .

.تأثير 6000الخليل ، شيرين موفر علي . .2

التكامل بين التسميد المعدني والعضوي 

والحيوي في  نتاجية محصول الطما ة 

Lycopersicon esculentum Mill) .)

قسم علوم التربة والمياه  –رسالة ماجستير 

 جامعة بغداد. –كلية الزراعة   –

 

.دور 6003دريفل,خالد عبد الحسين. .2

والرا ببعض المغذيات المخصب االحيائي 

في نمو وحاصل الخيار المزروخ تحت 

ضروف البيئة المحمية.رسالة دبلوم عالي.قسم 

البستنة وهندسة الحدائ .كلية الزراعة.جامعة 

 بغداد.العراق.

تأثير . 6006عالوي، محمد مصطفى.  .3

التسميد الحيوي والعضوي والكيميائي في 

البناء المعماري للجذور ونمو وحاصل 

. (.Capsicum annuum L)نبات الفلفل 

وهندسة  أ روحة دكتوراه. قسم البستنة

. كلية الزراعة. جامعة بغداد. الحدائ 

 العراق.

. 1990المحمدي ، فاضل مصلب حمادي . .5

ارة وز –الزراعة المحمية. جامعة بغداد 

التعليم العالي والبحث العلمي. بغداد. 

 العراق .

 

. مسار النمو 6002سعد رجاء.، محي الدين .8

واالنتاج لنبات الباذنجان باستخدام نوام 

الزراعة المستدامة.رسالة ماجستير.قسم 

كلية الزراعة .جامعة  .البستنة وهندسة الحدائ 

 بغداد.العراق .

الرا . تأثير 6000زينب جار هللا . ،نعمة  .9

والمحلول المغذي  GA3بحامض الجبرلين 

Agro leaf  في النمو الخضري لشتالت التين

ومحتوى االوراق من بعض المركبات 

رسالة ماجستير.قسم البستنة الفينولية . 

كلية الزراعة.جامعة  .وهندسة الحدائ  

 بغداد.العراق.

 0999النعيمي , سعد هللا نجم عبد هللا .  .00

.خصوبة التربة وتغذية النبات . الطبعة الثانية.    

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة 

 . 680الموصل .خ ئ

 

11.Abreu, P.R. Angela.; S. Matthew.; 

Z. Gomes and Z. Morais. 2005. 

High-Performance Liquid 
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