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 في نمو وحاصل الميانة الحمراء Vegeaminoتـأثير إضافة خث الحنطة والرش بمستخمصو والمغذي العضوي 
 *                                                          رضا مصطفى عبد الحسين العبيدي عمي كريم نيير الزيدي

 أستاذ مساعد                                                                       باحث عممي                            
 جامعة بغداد –كمية الزراعة  -قسم البستنة وىندسة الحدائق

ALI K N 7272@yahoo.com                                                                                                                                             

      المستخمص
جامعة بغداد. بيدف دراسة تاثير إضافة خث الحنطة والرش بمستخمصو والمغذي  -كمية الزراعة -جارب قسم البستنة وىندسة الحدائقنفذ البحث حقل ت

في   Raissaوأستخدم اليجين   rubra var.capitata forma oleracea Brassica في نمو وأنتاج الميانة الحمراء Vegeaminoالعضوي 
، شمل العامل االول وبثالث مكررات (RCBD. نفذ البحث كتجربة عاممية وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة ) 2015- 2016الموسم الشتوي 

ضافة االسمدة الكيميائية الموصى بياP0المقارنة خمس مستويات من االسمدة العضوية، وىي عدم إضافة االسمدة ) عمى   N   ،120  ( 100(  وا 
P205 ،120 K2O   1-.ىـكغم ( )P1 ضافة االسمدة العضوية بمستوى ضافة االسمدة العضوية بمستوى   (P2) 1-.ىـــطن 7.5(  وا   1-طن.ىــ 15وا 

(P3 ضافة االسمدة العضوية بمستوى ( والرش E0امل الثاني عمى أربعة معامالت رش، ىي  الرش بالماء فقط )، وشمل الع(P4) 1-.ىـــ طن 30 ( وا 
، (E3والتداخل فيما بينيما ) 1-مل.لتر 1( بتركيز E2) Vegeaminoوالرش بالمغذي العضوي  1-مل.لتر 2( بتركيز E1بمستخمص خث الحنطة )

الوراق الخارجية تفوق معامالت التسميد العضوي بجميع مستوياتيا في صفات النمو الخضري والحاصل المتمثمة بأرتفاع النبات وعدد اأظيرت النتائج 
 P4، وتميزت المعاممة P0بالمقارنة مع معاممة القياس  وقطر ووزن الرأس والحاصل المبكر والحاصل الكميومساحة الورقة  وسمك عنق الورقة

غم   1584سم و 18.76و 1-. ورقة2دسم 76.25وممم   14.144 1 -ورقة. نبات 16.218سم و 28.31بإعطائيا أعمى القيم إذ أعطت 
، وأعطت معاممة الرش زيادة معنوية في الصفات أعاله (E2)( وE1. وأظيرت معامالت الرش )عمى التتابع 1-طن.ىـ 40.654و  1-طن.ىـ 10.500و

E3   طن.ىـ  8.444غم  و 1535سم و 18.34و 1-. ورقة2دسم 73.15ممم و 13.721و 1-. نباتورقة 16.086و سم27.92أعمى القيم بمغت-

سم 29.51بمغــت بإعطائيا أعمى القيم و  P4E3  معنويا في ىذه الصفات، وتميزت المعاممة اخل تاثيرا، وكان لمعامالت التد1-طن.ىـ 39.405و 1
 عمى التتابع  1-طن .ىـ45.50و 1-طن .ىـ12.748غم و1773سم و20.22 و1  -. ورقة2دسم 87.25ممم و 14.833و 1-. نباتورقة 18.107و

 ، نموخضري  Vegeamino، : خث الحنطة، مستخمص خث الحنطةالكممات المفتاحية
 *البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول 
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ABSTRACT 

A field experiment was carried out at the field of Horticulture Dept. Fild – Coll. Agric, Baghdad University, to 

study the effect of wheat peat  and spraying its extract and organic nutrient vegeamino on growth and yield of 

the red cabbage (Raissa Hybrid). during winter season of 2015-2016. factorial experiment using randomized 

complete block design with three replicaes, The first fatcor includes five levels of organic fertilizer, no-fertilizer 

(P0), recommended chemical fertilizer (100 N,120 P205 and 120 K2O  kg . h 
-1

 ( (P1), organic fertilizer 7.5 tan.h
-1

, 

organic fertilizer 15 tan.h
-1

 and organic fertilizer 30 tan.h
 -1

. the second factor  four treatments , spraying  only 

weter (E0), extracts wheat peat (E1) at a concentration  2 ml.L
-1

, organic nutrient vegeamino (E2) at 1 ml.L
-1

 and  

Interaction E1 + E2 (E3). All levels of organic fertilizers showed a significant increase in vegetative and 

quantitative  characteristics for the yield  as plant  height, number of external leaves, thickness of leafe necks, 

leaf  area, head diameter, head weight, early yield and total yield compared with control (P0). P4 treatment gave 

greatest value of these characteristics which reached 28.31 cm,16.218 leaf. plant
-1

, 14.144 mm ,76.25 dcm
2
. Leaf 

-

1
, 18.76 cm, 1584 g, 10.500 tan.h

-1
, 40.654 tan.h

-1
 respectively. (E1) and (E2) treatments showed a significant 

increase in the above vegetative and quantitative characteristics compared with control (E0), treatment E3 gave 

greatest value which  reached 27.92 cm,16.086 leaf. Plant 
-1

, 
 
13.721 mm,73.15 dcm

2
. Leaf 

-1
, 18.34 cm  1535g, 

8.444 tan.h
-1, 

 39.405 tan.h
-1

 respectively, Interaction treatment of P4E3 gave greatest value which  reached  29.51 

cm ,18.107 leaf. Plant 
-1

, 14.833 mm, 87.25 dcm
2
. Leaf 

-1
, 20.22 cm, 1773 g , 12.748  tan.h

-1
, 45.507  tan. h

-1
  

respectively. 
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*Part of M.Sc. thesis of the first author. 
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 المقدمة
من   L. Brassica oleracea var.capitata تعد الميانة

الشتوية الرئيسية في العراق التي  محاصيل الخضر الورقية
مي ىو ، موطنيا االص(Cruciferaeتعود لمعائمة الصميبية )

جيدا في الجوالبارد نسبيا ، تنمو شرق البحر االبيض المتوسط
، تزرع من اجل الحصول عمى الرؤوس الناتجة من والرطب

، تستعمل وراق حول البرعم الطرفي المتضخمالتفاف اال
توجد ثالثة  .(29)في التخميل اوفي الطبخ  االوراق طازجة او

انواع من الميانة التي تنتج رؤوس ىي الميانة الحمراء والميانة 
والثاني االكثر  النوع االول( 27)البيضاء والميانة المجعدة 

( Red Gabbage. تتميزالميانة الحمــراء )شيوعا في العالم
عن االنواع االخرى بمونيا االحــــمر وقيمتيا الغذائية والطبية 
العالية الحتوائيا عمى صبغة االنثوسيانين ويمكن استغالل 
لونيا االحمر في عمل اطباق السمطة المميزة وىي مذيب 
لمدىون في الجسم وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم كما 

ت وتحتوي عمى انيا قميمة السعرات الحرارية والبروتينا
االنزيمات والمركبات المنشطة لاليض لذلك فيي غذاء 

تزرع الميانة في العراق بالحقل  (11مناسب لتخفيف الوزن )
 1187.5بمغت المساحة االجمالية المزروعة  حيثالمكشوف 

، ويالحظ أن (19)1  -ىـ0طن 12.725ىكتار بمعدل انتاج 
بالمقارنة مــع  أنتاجية العراق من محصول الميانة منخفظــة

، لذا يتوجب العمل عمى زيادة (14)أنتاجية الــدول المجاورة 
انتاجية محصول الميانة أفقيا وعموديا عن طريق دراسة كافة 

عامل  يعدالعوامل البيئية والوراثية التي تؤثر في الحاصل و 
. التسميد أحد العوامل الميمة التي تؤثر عمى كمية الحاصل

بير في االونة االخيرة بالمحافظة عمى ونظرا لالىتمام الك
ستخدام أىمية أالبيئة وتحسين جودة المنتج وكميتو برزت 

و رشا عمى االوراق( أضافة لمتربة إاالسمدةالعضوية )سواء 
ساسي اليمكن االستغناء عنو في المحافظة عمى أركن ك

التي يحتاجيا النبات  خصوبة التربة وتوفير العناصرالمغذية
ولمحد من خطر أستعمال الكيميائيات المختمفة لما تسببو مـــن 

ستويات صبح الحفاظ عمى مأ، وليذا (15تموث لمبيئة )
في التربة ىدفا بحد ذاتو من  مناسبة من المادة العضوية

خالل دورىا في تحسين صفات التربة الفيزيائية والكيميائية 
( أضافة االسمدة 10يداني )ووجد المش (7) والحيوية

تعد و، الى زيادة النمو الخضري والحاصلالعضوية تؤدي 

طريقة التسميد بالرش فعالة في زيادة كمية الحاصل وتحسين 
، وألىمية (28نوعيتو فضال عن غزارة النمو الخضري )

محصول الميانة الحمراء وقمة الدراسات واالبحاث حولو 
بيا من مخمفات الحنطة  ولتوفر كميات كبيرة اليستيان

ضافة السماد ا  لدراسة تاثير ىدف البحث فقد )التبن( في بالدنا 
العضوي )خث الحنطة( والرش بمستخمصو والمغذي العضوي 

Vegeamino في نمو وحاصل الميانة الحمراء. 
 مواد وطرائق العمل

 -جارب قسم البستنة وىندسة الحدائقنفذت التجربة في حقل ت
لدراسة تاثير إضافة خث الحنطة  جامعة بغداد. -كمية الزراعة

في نمو  Vegeaminoوالرش بمستخمصو والمغذي العضوي 
( لمموسم Raissaاليجين وأنتاج الميانة الحمراء )

. قسمت المساحة المخصصة  2015- 2016الشتوي
وحدة تجربية  20 الى ثالثة قطاعات متساوية بواقع لمتجربة

، مثمت الوحدة 2م   7.2التجريبية لكل مكرر، مســـــاحة الوحدة
م  3كل مرزالتجربية الواحدة بثالثة مروز طول 

م، كل  0.80م  والمسافة بين مرز واخر   0.60وعرضو
، م 0.40نباتــات المسافة بين نبات وأخر  7 مرز يحوي

نصبت المنظومة الري بالتنقيط ومدت الخطوط الحقمية 
ية من تربة الحقل بحسب تصميم التجربة أخذت نماذج  عشوائ

. (1لغرض اجراء التحميل )جدول  م 0.30قبل الزراعة بعمق 
 بتاريخ  Raissaزرعت بذور ىجين الميانة الحمراء 

مت الشتالت الى الحقل المستديم وزرعت ثم نق2015/7/25
نفذت التجربة بأستعمال  ،بوجود المــاء 2015/9/15 بتاريخ

الكاممة المعشاة التجربة العاممية ضمن تصميم القطاعات 
(RCBD وبثالث مكررات )أستخدمت االسمدة العضوية  0

بخمس  (2جدول رقم )خث الحنطة المبينة صفاتو في
ضافة  (P0المقارنة مستويات، وىي عدم إضافة االسمدة ) وا 

، N، 120 P205  (100االسمدة الكيميائية الموصى بيا

120 K2O 1-.ىـ كغم( )P1)  ضافة االسمدة العضوية وا 
ضافة اال (P2) 1-طن.ىـــ 7.5بمستوى  سمدة العضوية وا 
ضافة االسمدة العضوية P3) 1-طن.ىــ 15 بمستوى ( وا 
، تمت االضافة  قبل الزراعة (P4) 1-طن.ىـــ 30 بمستوى 

سم في قمة 20ووفق المعامالت عن طريق حفر شق بعمق 
النباتات بأربعة  المرز ومن ثم يخمط جيدا مع التربة. رشت

( والرش بمستخمص E0معامالت ، ىي  الرش بالماء فقط )



 السٌذي و العبٍذي                                                             48/2017( 2)438 :-429 –هجلت العلىم السراعٍت العرالٍت 

431 

 2( بتركيز 3)المبينة صفاتو في جدول رقم  خث الحنطة
 Vegeamino( والرش بالمغذي العضوي E1) 1-مل.لتر
( E2) 1-مل.لتر 1( بتركيز 4في جدول رقم  صفاتو)المبينة 

والمغذي  1-مل.لتر 2 الحنطة بتركيزخث  والرش بمستخمص
وتمت ، (E3) 1-مل.لتر 1بتركيز   Vegeaminoالعضوي

الرشة االولى بعد عممية الشتل باسبوعين والرشة الثانية بعد 
الرشة الثالثة عند التفاف أسبوعين من الرشة االولى و 

)أنتاج شركة  Trend الرؤوس، وأستخدمت المادة الناشرة
Dupont)  بدأت عممية نضج  ،1-لتر0مل 1.6بتركيز

وأنييت التجربة بتاريخ  2015/12/15الرؤوس بتاريخ 
. حممت النتائج وفق البرنامج االحصمئي 2016/2/1

(Genstat وقورنت المتوسطات الحسابية باستعمال أختبار )
 .%5عند مستوى أحتمال  L.S.Dأقل فرق معنوي 

 ميائية والفيزيائية لتربة الحقلبعض الصفات الكي . 1جدول 

 بعص الصفات الفيزيائية والكيميائية لمسماد العضوي )خث الحنطة(2 . جدول 

 ات الكيميائية لمستخمص خث الحنطةبعص الصف . 3جدول 

مغذي العضوي لم الصفات الكيميائيةبعض  . 4جدول 
Vegeamino  من انتاج شركة(Artalاالسباًٍت) 

 الوكىًاث

 االحواض

 الحرةاالهٌٍٍت 

% 

ًاٌتروجٍي 

 عضىي

% 

 على ًاٌتروجٍي

 %  أهىًٍا    شكل 

 0.04 4.77 24.8 المٍوت

 الصفات المدروسة
ُحسب ارتفاع النبات )عند الجني(  :. أرتفاع النبات )سم( 1

باستخدام شريط القياس المتري من مستوى سطح التربة حتى 
قمة الرأس لمنباتات المعممة لكل وحدة تجربية  ثم ُحسب 

  .المتوسط ليا

 ُحسب(  1-الخارجية لمنبات )ورقة. نباتعدد األوراق . 2
عدد األوراق الخارجية )غير الممفوفة( لكل نبات من النباتات 

 لمتوسط ليا . ُحسبالمختارة ثم 
قيس سمك عنق الورقة   . سمك عنق الورقة ) ممم (3 

( لكل نبات  Vernierثالثة اوراق باستعمال القدمة الرقمية ) 
من النباتات المعممة لكل وحدة تجربية ثم ُحسب المتوسط ليا 

 أختيرت(  1-. ورقة2مساحة الورقة الواحدة ) دسم.   4
ثالثة أوراق لكل نبات عشوائيًا ابتداًء من أسفل النبات إلى 
بداية تكوين الرأس وحسب معدل مساحة الورقة الواحدة ، 
حسبت مساحة الورقة لخمسة نباتات منتخبة من كل وحدة 

(  باستعمال جياز  2وُقيست مساحة الورقية )سمتجريبية ، 
المحمل   Digimizerالـالماسح الضوئي بواسطة برنامج 

وحسب الطريقة الموصوفة من  hpعمى جياز حاسوب نوع 

 pH الصفاث

 التربت

 االٌصالٍت

 الكهربائٍت

 الٌاٌتروجٍي

 الجاهس   

كغن.هلغن
-1

 

 الفسفىر

 الجاهس 

كغن.هلغن
-1

 

 البىتاسٍىم 

 الجاهس  

كغن.هلغن
-1 

 الرهل

% 

 الغرٌي

% 

 الطٍي

% 

 ًسجت التربت

 

 طٌٍٍت غرٌٌٍت هسٌجٍت 33 49.6 17.4 79.8 39.2 68.21 2.94 7.2 المٍوت

 pH الصفاث

 

 االٌصالٍت

 الكهربائٍت

 الٌاٌتروجٍي

 الكلً   

كغن.غن
-1

 

 الفسفىر

 االكلً 

كغن.غن
-1

 

 البىتاسٍىم 

 الكلً  

كغن.غن
-1 

 الوادة

 العضىٌت

كغن.غن
-1 

C/N الكالسٍىم 

 الكلً

كغن.غن
-1 

 الوغٌٍسٍىم

 الكلً

كغن.غن
-1 

 6.50 33.37 16.5 586.16  16.8  6.4 20.6 2.6 7.08 المٍوت

 pH الصفاث

 

 الٌاٌتروجٍي

 الكلً

كغن.غن
-1

 

 الفسفىر

 االكلً

كغن.هلغن
-1

 

 البىتاسٍىم

 الكلً

كغن.غن
-1 

 الحذٌذ

كغن.هلغن
-1 

 السًك

كغن.هلغن
-1 

 الوٌغٌٍس

كغن.هلغن
-1 

 الٌحاش

كغن.هلغن
-1 

 12.2 10.5 7 32 49.5 22.5 28 8.02 المٍوت
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( . ثم حولت مساحة الورقة  34وآخرون)  Sadikقبل  
   . 2الواحدة الى دسم

قيس قطر خمسة رؤوس من كل وحدة قطر الرأس )سم(   .5
 تجريبية بواسطة شريط القياس وُحسب المتوسط ليا .

وزن الرأس ُحسب متوسط . متوسط وزن الرأس )غم ( 6 
بقسمة مجموع أوزان الرؤوس في الوحدة التجريبية عمى 

 .عددىا
ُحسب الحاصل ( 1 -.  الحاصل المبكر )طن .ىكتار7 

المبكر من خالل حساب حاصل الجنيات االولى والثانية  في 
 .الوحدة التجريبية 

ٌحسب الحاصل الكمي (  1 -. الحاصل الكمي )طن.ىكتار8
الى نياية الجني بتاريخ     2015/12/15من بدء الجني في  

 .لكل وحدة تجريبية   2016/2/1
 النتائج و المناقشة

أن لمعامالت   5تبين نتائج جدول . صفات النمو الخضري1
، التسميد المستخدمة تأثيرا معنويا في صفات النمو الخضري 

أعمى متوسط الرتفاع    P1و  P3و  P4اذ أعطت المعاممة 
سم بالتتابع   27.43و 27.50و 28.31النبات  بمغ   

وبدون فروقات معنوية فيما بينيم بالمقارنة مع معاممة القياس 
P0  وأعطت  سم .  24.58التي أعطت أقل متوسط بمغ

أعمى زيادة في عدد االوراق الخارجية   P4و   P1المعاممة 
بالتتابع وبدون  1-ورقة.نبات 16.218و  16.248بمغت 

  P3 (15.414فروق معنوية فيما بينيما ، تمتيما المعاممة 
(  1-ورقة.نبات 14.790) P2 ( ثم المعاممة  1-ورقة.نبات

 14.150أدنى متوسط بمغ  P0وأظيرت معاممة المقارنة 
أعمى متوسط  P1و  P4وأعطت المعاممة  .1-ورقة.نبات

ممم بالتتابع  13.991و  14.144لسمك عنق الورقة بمغ 
 74.44و  76.25وأعمى متوسط لمساحة الورقة بمغ 

دنى  1-.ورقة2دسم بالتتابع وبدون فروق معنوية فيما بينيما ، وا 
 ممم 12.674الذي بمغ  P0 متوسط كان في معاممة المقارنة 

بالتتابع .  أما عن معامالت الرش  1 -.ورقة2دسم 58.27و 
 Vegeaminoبمستخمص خث الحنطة والمغذي العضوي 

والتداخل بينيما فكان تاثيرىا معنويا في الصفات أعاله ، فقد 
تأثيرا معنويا في زيادة أرتفاع   E3كان لمعاممة التداخل 

النبات وعدد االوراق الخارجية وسمك عنق الورقة ومساحة 
و  1-ورقة.نبات 16.086سم و   27.92أذ أعطت الورقة  

عمى التتابع وأدنى  1-.ورقة2دسم 73.15ممم و  13.721
 سم و 25.83بمغ   E0متوسط كان في معاممة المقارنة 

  62.70و  ممم 13.018و  1-ورقة.نبات 14.841
خث إضافة  كما أثر تداخل    0بالتتابع    1-.ورقة2دسم

 Vegeaminoوالمغذي العضوي  ووالرش بمستخمص الحنطة
أعمى متوسط  P4E3 في أرتفاع النبات إذ أعطت المعاممة 

سم تمتيا وبدون فرقات معنوي   29.51لالرتفاع بمغ 
، فيما  P1E3و  P4E2و  P4E1و  P3E3المعامالت 

 الذي بمغ  أقل متوسط لالرتفاع  P0E0أظيرت المعاممة 
أعمى متوسط لعدد  P4E3 سم . وأعطت المعاممة   23.66

، تمتيا  1-ورقة.نبات 18.107االوراق الخارجية بمغ 
ورقة.  16.553وبفارق معنوي إذ أعطت P1E3  المعاممة

بمغ  P0E0وأدنى متوسط ظير في معاممة المقارنة   1-نبات
باعطائيا  P4E3وتفوقت المعاممة  .  1-ورقة.نبات 13.887

أعمى متوسط لسمك عنق الورقة ومساحة الورقة بمغ 
بالتتابع ، تمتيا  1-.ورقة2دسم 87.25و  ممم  14.833

 14.387  التي أعطتP1E3 وبدون فرق معنوي المعاممة 
فيما أظيرت معاممة بالتتابع ،  1-. ورقة2دسم 78.35ممم  و 
 52.68ممم و 12.343بمغ  متوسطأقل   P0E0المقارنة 

بالتتابع . وقد يعزى ذلك الى دور السماد  1-.ورقة2دسم
العضوي في تحسين الصفات الفيزيائية والكيميائية والحيوية 
لمتربة عن طريق زيادة مساميتيا وتيويتيا والمحافظة عمى 
رطوبتيا ورفع درجة حرارة وسط نمو المجموع الجذري مما 
يؤدي الى زيادة أمتصاص الماء والعناصر الغذائية وأنعكاسو 

( ، كذلك تعمل االسمدة  9 و 8 جابا عمى النمو الخضري )أي
العضوية عمى زيادة أعداد االحياء المجيرية ونشاطيا نتيجة 
زيادة المادة العضوية في التربة مما يؤدي الى زيادة نشاط 
االنزيمات التي تعمل عمى تحمل المركبات العضوية و تحرر 

التربة  pHالعناصر الغذائية منيا وكذلك تعمل عمى خفظ 
ممايؤدي الى زيادة تيسر وجاىزية العديد من العناصر 
المغذية وما ليذه العناصر من دور ىام في نمو النبات 
وتطوره كونيا تدخل في الكثير من الفعاليات الفسمجية 
والحيوية أو تحفز القيام بيا والتي ليا عالقة بعممية التمثيل 

ك تحفيز أنقسام الكاربوني وتصنيع الغذاء في النبات وكذل
أرتفاع النبات وعدد الخاليا وأستطالتيا التي تؤدي الى زيادة 

(، أوضحت النتائج أن  33و   13و 4األوراق ومساحتيا )
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ومعاممة   1-طن.ىـ 30معاممة التسميد العضوي بمستوى 
التسميد الكيميائي قد أعطت أعمى القيم ليذه الصفات وقد 

من العناصر الغذائية يعزى سبب ذلك إلى محتواىا الجيد 
األساسية لمنمو كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم وزيادة 
جاىزية وأمتصاص العناصر من ِقبل النبات مما يؤدي الى 

قد يعود سبب  .( 38و  18و   3و 1زيادة النمو الخضري )
تفوق معامالت رش األسمدة العضوية السائمة عمى األوراق 
في صفات النمو الخضري بالمقارنة مع معاممة القياس )رش 
يالماء فقط( وذلك لكون األوراق تعد مركزًا ميمًا تحدث فييا 

( فضاًل عن 12العديد من العمميات الفسمجية و الحيوية )
غذيات بشكل أفضل داخل كونيا طريقة فعالة في أنتقال الم

( ، إذ يالحظ تفوق معامالت الرش بالمغذي 26النبات )
معنويًا عمى معاممة القياس وقد  Vegeaminoالعضوي 

يعزى السبب الى تركيبتو الغنية باألحماض األمينية 
والنتروجين التي تدخل مباشرة في العمميات األيضية لبناء 

 وبناء مجاميع الـ البروتينات واالنزيمات وىرمونات النمو 
Porphyrins في تكوين الكموروفيالت األربعة التي تدخل

والسايتوكرومات األساسية لعمميتي التمثيل الكاربوني والتنفس 
وتوفير الطاقة الالزمة لتكوين خاليا جديدة مما يزيد نمو 

( وىذا بدوره يزيد من تراكم الكاربوىيدرات مما 24)النبات 
ستطالة الخاليا في النبات إنقسام ويؤدي الى زيادة نشاط أ

ومن ثم زيادة النمو الخضري ، وربما زيادة النتروجين 
يجابي في بناء إواألحماض األمينية في النبات كان ليما دور 

ىرمونات النمو والسيما األوكسينات التي تحفز أنقسام 
أما  . (23)ستطالة الخاليا ومن ثم زيادة النمو الخضري إو

فيما يخص تفوق معامالت الرش بمستخمص خث الحنطة في 
صفات النمو الخضري بالمقارنة مع معاممة القياس ربما يعود 
الى مايحويو ىذا المستخمص من العناصر المغذية مثل 
النتروجين والفسفور والبوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى 

 ( التي تعمل الى أحداث توازن غذائي في النبات3)جدول 
( وبوجودىا في 12أدى الى زيادة أنقسام الخاليا وأستطالتيا )

جسم النبات بالكميات التي يحتاجيا يساعد النبات عمى القيام 
بفعالياتو الحيوية المختمفة بكفاءة عالية ومن ثم حصول نمو 

( فضاًل عن ما يحويو المستخمص من 4خضري جيد لمنبات )
السكريات الموجودة االحماض العضوية واألحماض األمينية و 

( ، التي  قد يعزى السبب 22في السماد العضوي االصمي  )

الييا في زيادة وتنشيط الفعاليات الحيوية لمنباتات من خالل 
تحفيز األنظمة األنزيمية و زيادة تكوين األحماض النووية 

DNA  وRNA (20  و تحفيزىا في انتاج 32و  )
سايتوكاينات التي ليا اليرمونات النباتية كاالوكسينات و ال

(  16دور ىام في تشجيع عمميات أنقسام الخاليا وأستطالتيا  )
 وأنعكاس ذلك إيجابأ عمى نشاط النمو الخضري .

وجود زيادة  6أظيرت نتائج جدول  صفات الحاصل .2
معنوية لجميع المعامالت السمادية في الصفات الكمية 

معنويا عمى باقي    P4لمحاصل ، فقد تفوقت المعاممة 
-سم.رأس 18.76المعامالت بإعطائيا أعمى قطر لمرأس بمغ 

بدون فروق معنوية بينيما إذ   P3و  P1تمتيا المعاممة  1
بالتتابع . معاممة  1-سم.رأس  17.80و  18.05أعطتا 
سم.  15.65أعطت أقل متوسط لمقطر بمغ  P0المقارنة 

أعمى وزن لمرأس بمغ  باعطائيا P4. وتفوقت المعاممة 1-رأس
 P1تمتيا وبدون فرق معنوي المعاممة  1-غم. رأس 1584

التي تفوقت معنويا عمى   1-غم . رأس 1527التي أعطت 
و  1390المتين أعطتا وزن بمغ   P2و    P3المعاممة 

وفي صفة 0وبدون فرق معنوي بينيما  1-غم . رأس 1324
ا عمى باقي معنوي  P4الحاصل المبكر فقد تفوقت المعاممة 

 P3تمتيا المعاممة  1-طن.ىـ 10.500المعامالت إذ أعطت 
التي لم تختمف معنويا مع المعاممة (1-طن.ىكتار 7.109)

P1 (6.931 وأدنى حاصل مبكر كان في معاممة 1-طن.ىـ )
.أما في صفة  1-طن.ىـ 3.331التي أعطت  P0المقارنة 

جميع معنويا عمى  P4الحاصل الكمي فقد تفوقت المعاممة 
طن  40.654المعامالت وذلك باعطائيا أعمى حاصل بمغ 

إذ أعطت   P2و  P3و   P1تمتيا المعامالت    1 -.ىـ
بالتتابع  1-طن .ىـ  33.987و   35.665و 39.197

التي أعطت أدنى حاصل كمي  بمغ  P0ومعاممة المقارنة 
أما تأثير معامالت الرش بمستخمص  .1-طن .ىـ 30.047

والتداخل فيما  Vegeaminoخث الحنطة والمغذي العضوي 
بينيما فكان معنويا في الصفات أعاله ، إذ يالحظ تفوق 

متوسط عمى جميع المعامالت بأعطائيا أعمى E3  المعاممة 
لقطر الرأس وزن الرأس والحاصل المبكر والحاصل الكمي إذ 

 8.444و  1-غم . رأس 1535و  1-سم . رأس18.34 بمغ 
 E2بالتتابع،  تمتيا المعاممة  1-طن .ىـ 39.405و  1-طن.ىـ

 17.69المتين لم يختمفا معنويا فيما بينيما إذ أعطتا  E1و  
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 رأس و.غم  1415 و   1-سم . رأس  17.37رأس  و .سم
 6.038و  1-طن.ىـ 6.963و   1-غم . رأس 1390
 1-طن .ىـ 35.618و  1-طن.ىـ 36.398و  1-طن.ىـ

بالتتابع ، وأدنى متوسط  ليذه الصفات في معاممة المقارنة 
E0  5.284و  1-غم . رأس 1255سم و  16.62بمغ 

 كما أثر تداخلبالتتابع .  1-طن .ىـ 32.217و  1-طن.ىـ
والمغذي العضوي  ووالرش بمستخمص خث الحنطةإضافة 

Vegeamino  معنويا في الصفات الكمية لمحاصل ، إذ
أعمى متوسط لقطر الرأس ووزنو   P4E3 أعطت المعاممة 

بالتتابع ،   1-غم . رأس 1773 1-سم . رأس 20.22بمغا 
سم .   P1E3     (18.77متفوقة معنويا عمى المعاممة  

سم .  P4E2 (18.72(  و  1-غم . رأس 1625و   1-رأس
( بالتتابع المتين لم يختمفا 1-غم . رأس 1596و    1-رأس

وأدنى متوسط في معاممة المقارنة  معنويا فيما بينيما ،
P0E0 1-غم . رأس 1025 و  1-سم . رأس 15.00 بمغ 

  P4E3بالتتابع . وفي صفة الحاصل المبكر تفوقت المعاممة 
معنويا عمى جميع المعامالت إذ أعطتا  P4E2  والمعاممة 
وبفرق  بالتتابع 1-طن.ىـ 11.306و   1-طن.ىـ 12.748

و   P3E3و   P4E1معنوي فيما بينيما ، تمتيما المعامالت 
P1E3 (9.941  1-طن.ىـ 9.106و   9.146و   )

بالتتابع وبدون فرق معنوي فيما بينيا، وأقل حاصل مبكر في 
أما في  . 1-طن.ىـ 1.976بمغ  P0E0    معاممة المقارنة  

عمى جميع   E3 P4صفة الحاصل الكمي  تفوقت المعاممة 
  1-طن .ىـ 45.507المعامالت بأعطائيا أعمى حاصل  بمغ 

إذ أعطت   P4E1و  P4E2  و  P1E3تمتيا المعامالت 
عمى التتابع   1-طن .ىـ  40.211و  40.964و  41.708

،  وأقل حاصل كمي كان في وبدون فرق معنوي فيما بينيا 
وقد  . 1-طن .ىـ  26.308بمغ   P0E0معاممة المقارنة 

يعزى السبب الى دور االسمدة العضوية المضافة في زيادة 
جاىزية العناصر وتقميل الضائعات منيا وتأمين حاجة النبات 
من العناصر المطموبة ومن ثم تكوين مجموع خضري قوي 

مى أمتصاص المغذيات ومجموع جذري جيد وكفوء قادر ع
ونقميا الى االجزاء العميا من النبات ، مما يؤدي الى زيادة 
عممية التمثيل الكاربوني وزيادة المواد الغذائية المصنعة في 

( . كما قد يعزى  25و   3)  النبات وبالتالي زيادة الحاصل 
سبب زيادة مؤشرات الحاصل الى دور االسمدة العضوية في 

بة الفيزيائية والكيميائية والحيوية وذلك تحسين خواص التر 
بزيادة أحتفاظ التربة برطوبتيا وزيادة تيويتيا والتي توفر 
ظروفا مثالية لنمو المجموع الجذري وزيادة نشاط االحياء 
المجيرية وأعدادىا مما يزيد من جاىزية العناصر الغذائية 

(. وىذا بدوره  21و 6  وزيادة أمتصاصيا من قبل النبات ) 
أنعكس بشكل أيجابي عمى زيادة قطر ووزن الرأس  ومن ثم 

ويمكن أن يعزى سبب  زيادة الحاص المبكر والحاصل الكمي .
زيادة الحاصل الى محتوى االسمدة العضوية من 
العناصرالغذائبة المختمفة والكافية لسد حاجة النبات أثناء 

د من االحماض مراحل نموه المختمفة فضال عن محتوى السما
الدبالية والتي تسيم في زيادة السعة التبادية الكاتيونية 

(CEC وقدرتيا عمى تكوين مركبات مخمبية طبيعية )
(Natural Chelating Compounds وذلك الحتوائيا )

عمى مجاميع نشطة من الييدروكسل والكاربوكسيل والألمين ، 
ر وبيذا تحمي العناصر الغذائية وبشكل خاص العناص

الصغرى من الغسل أو التثبيت  ، فضال عن تكوين مجموع 
جذري قوي يساعد عمى زيادة كمية المواد المصنعة في 
االوراق من الكاربوىيدرات والبروتينات الالزمة لبناء أنسجة 
النبات والتي ليا دور ميم في زيادة النمو الخضري وتشجيع 

ا أنعكس ( مم36و 35و  5الفعاليات الفسمجية في النبات  )
أيجابا عمى زيادة الحاصل ومكوناتو ، إذ أن نتائج الحاصل 
ومكوناتو كانت بأتجاه متوافق مع أتجاه مسار نتائج صفات 
النمو الخضري ، وتبين من نتائج التجربة أن المعاممة 

قد تفوقت عمى معاممة  1 -ىـ0طن  30العضوية بمستوى 
االسمدة التسميد الكيميائي ، ويعود سبب ذلك الى أن 

العضوية تعمل عمى التجييز المستمر بالعناصر الغذائية الى 
مراحل متأخرة من النمو، بينما التسميد الكيميائي يجيز النبات 
بالعناصر بعد مدة محدودة من وقت االضافة وأن التجييز 
المستمر بالعناصر الى مراحل متأخرة من النمو زاد من قوة 

ما أثر في زيادة الحاصل النمو الخضري وتمثيل العناصر م
وقد يعزى سبب تفوق معامالت الرش بالمغذي ( ،  13و  2)

في الحاصل ومكوناتو الى تاثير  Vegeaminoالعضوي 
النايتروجين واالحماض االمينية التي يحوييا والتي تدخل في 
تركيب البروتينات والعديد من أنزيمات عممية التمثيل 

( والتي 12اشرة لمنبات )الكاربوني وتجيز النايتروجين مب
تؤدي الى تنشيط العمميات الحيوية من خالل زيادة قوة النمو 
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الخضري والذي أثر في زيادة نواتج التمثيل الكاربوني وزيادة 
المواد الغذائية المتراكمة في النبات ، مما أنعكس عمى زيادة 
الحاصل ومكوناتو ، فضال عن  تاثيرىما في زيادة أنتاج 

أوراق النبات ومن ثم أنتقالو الى الرؤوس مما  االوكسين في
أما  (37يؤدي الى زيادة أستطالة الخاليا وزيادة أنقساميا  )

مايخص سبب زيادة الحاصل ومكوناتو عند رش النباتات 
بالمستخمص العضوي )مستخمص خث الحنطة( قد يعزى 
السبب الى ما يحويو ىذا المستخمص من العناصر الغذائية 

ايتروجين والفسفور والبوتاسيوم( والصغرى)الحديد الكبرى )الن
( ، فضال عن 3والنحاس والزنك والمنغنيز ( )جدول

االحماض العضوية الدبالية واالحماض العضوية غير الدبالية 
( ، وتاثيرىا في زيادة 22واالحماض االمينية والسكريات )

النمو الخضري والذي أثر في زيادة نواتج التمثيل الكاربوني 
زيادة تراكم المواد الغذائية المصنعة وأنتقاليا الى أماكن و 

خزنيا )الرؤوس( لتمبية متطمبات نموىا و زيادة قطرىا 
( والذي ينعكس 30و   17وأرتفاعيا ومن ثم زيادة وزنيا )

ايجابا في زيادة الحاصل المبكر ومن تم زيادة الحاصل الكمي 
ة ، فضال عن أن المستخمص العضوي يعزز من مقاوم

 ( .33النبات لالمراض )

 والتداخل فيما بينيم في أرتفاع النبات Vegeaminoوالمغذي العضوي  ووالرش بمستخمص خث الحنطةتاثير اضافة  .5جدول 
 2015-2016وعدد االوراق الخارجية وسمك عنق ومساحة الورقة لنبات الميانة الحمراء لمموسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هساحت الىرلت )دسن.ورلت سوك عٌك الىرلت)هلن( عذد االوراق الخارجٍت أرتفاع الٌباث)سن( الوعاهالث
-1

) 

P0  24.58 14.150 12.674 58.27 

P1 27.43 16.248 13.991 74.44 

P2  26.47 14.790 12.833 64.33 

P3 27.50 15.414 13.341 67.37 

P4 28.31 16.218 14.144 76.25 

LSD 1.388 0.541 0.327 3.303 

E0 25.83 14.841 13.018 62.70 

E1 26.64 15.186 13.342 67.24 

E2 27.03 15.343 13.450 69.44 

E3 27.92 16.086 13.721 73.15 

LSD 1.242 0.484 0.293 2. 955 

P0E0 23.66 13.887 12.343 52.68 

P0E1 24.27 14.053 12.610 58.51 

P0E2 24.55 14.220 12.747 60.54 

P0E3 25.83 14.440 12.997 61.34 

P1E0 26.88 15.887 13.580 70.39 

P1E1 27.17 16.220 13.997 73.87 

P1E2 27.63 16.330 14.000 75.14 

P1E3 28.05 16.553 14.387 78.35 

P2E0 24.78 14.107 12.523 60.04 

P2E1 26.22 14.443 12.720 63.51 

P2E2 27.11 15.167 12.923 65.32 

P2E3 27.77 15.443 13.167 68.44 

P3E0 26.44 14.777 13.033 63.01 

P3E1 27.33 15.440 13.470 66.26 

P3E2 27.78 15.553 13.360 69.82 

P3E3 28.44 15.887 13.500 70.38 

P4E0 27.40 15.550 13.610 67.35 

P4E1 28.22 15.773 13.913 74.03 

P4E2 28.11 15.443 14.220 76.38 

P4E3 29.51 18.107 14.833 87.25 

LSD 2.776 1.083 0.655 6.607 
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 والتداخل فيما بينيم في فطر الرأس Vegeaminoوالمغذي العضوي  ووالرش بمستخمص خث الحنطةتاثير اضافة  .6جدول 
 2015-2016الحمراء لمموسم  ووزن الرأس والحاصل المبكر والحاصل الكمي لنبات الميانة
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