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 المستخمص
 Brassica oleraceavar.capitata جامعة بغداد. بيدف دراسة استجابةالميانة الحمراء -كمية الزراعة  -نفذ البحث في حقل تجارب قسم البستنة وىندسة الحدائق 

forma rubra  إلضافة خث الحنطة والرش بمستخمصو والمغذي العضويVegeamino  أستخدم اليجين حاصل الرؤوس ، صفات نوعية فيRaissa  في الموسم
ى خمس مستويات من ( وبثالث مكررات ، شمل العامل االول عمRCBD. نفذ البحث كتجربة عاممية وفق تصميم القطاعات الكاممةالمعشاة)   2015 - 2016الشتوي 
ضافة االسمدة الكيميائية الموصى بياP0 ) المقارنة    ، وىي عدم إضافة االسمدة  االسمدة ضافة P1( ) 1-كغم .ىـ  N    ،120 P205 ،120K2O ( 100(  وا  (  وا 

ضافة االسمدة العضوية بمستوى  P2) 1-طن.ىـــ 7.5االسمدة العضوية بمستوى  ضافة االسمدة العضوية بمستوى P3) 1-طن.ىــ15(  وا  ( ، P4) 1-طن.ىـــ  30 ( وا 
والرش بالمغذي العضوي  1-مل.لتر2( بتركيز E1والرش بمستخمص خث الحنطة )( E0وشمل العامل الثاني عمى أربعة معامالت رش ، ىي  الرش بالماء فقط ) 

Vegeamino  (E2 بتركيز )1-مل.لتر1 ( والتداخل فيما بينيماE3 أظيرت النتائج ، ) تفوق معاممة التسميد العضويP4  في أعطاء أعمى محتوى من حامض
( واعمى نسبة مئوية من المواد الكاربوىيدراتية الكمية 1-غم 0100مايكروغم 123.14( وأعمى محتوى من حامض الفوليك ) 1-غم 0100ممغم 76.00االسكوربيك )

وأظيرت ( ،  1-غم0ممغم 0.390%( وأدنى تركيز لمنترات في الرؤوس ) 9.130%( واعمى نسبة من االلياف ) 18.823%( واعمى نسبة من البروتين ) 4.593)
%  و  4.257و   1-غم 0100مايكروغم 119.54و   1-غم 0100ممغم 71.50أعمى القيم بمغت إذ أعطت زيادة معنوية في الصفات أعاله E3معاممة الرش 

معنوي في ىذه الصفات ، وتميزت  ( ، وكان لمعامالت التداخل تاثير1-غم0ممغم 0.449)E0%  وأدنى تركيز لمنترات كان في المعاممة  9.190%     و  17.702
% وادنى تركيز 11.790%و 20.516% و  4.983و  1-غم 0100مايكروغم 145.79و  1-غم 0100ممغم 82.34بإعطائيا أعمى القيم بمغــت P4E3 المعاممة 
  .(1-غم0ممغم0.332)P0E0المعاممةكان في لمنترات 

 .صفات نوعية ،حامض الفوليكالكممات المفتاحية : ليانة حمراء  ، تسميد عضوي ، 
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ABSTRACT 
A field experiment was carried out at the Horticulture Dept. Fild– Coll. Agric,University of Baghdad , to study 

the response of  red cabbage to the adding  wheat peat  and spraying its extract and organic nutrient vegeamino 

on qualitative characteristics of  heads , using Raissa hybrid , during winter season of  2015-2016 . Afactorial 

experiment using Randomized Complete Block Design(RCBD) with threere plicaes were canducted , The  First 

fatcor includes five levels of  fertilizers , wethout-fertilizer (P0) , recommended chemical fertilizer ( 100 N 

,120P205and120K2O  kg . h 
-1

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

(P2) , organic fertilizer 15 tan.h
-1

(P3) and 

organic fertilizer 30 tan.h
-1

(P4), The second factor includes  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)  , The results showed superiority of organic fertilizer treatment P4 in  Vitamin C  

content (76.0mg .100 gm
-1

 ) , Folic acid (123.14µg.100gm
-1

 ) , percentage oftotai  carbohydrates (4.593    % ) , 

protein (18.823    % ) , fiber (9.130  % ) and lowest content of nitrate in the head (0.390 mg.gm
-1

 ) , E3  treatment 

showed a significant increase in the characteristicsaboveand gave greatest value  reached 71.50mg . 100gm
-1

, 

119.54µg.100gm
–1 

 , 4.257    % , 17.702    % , 9.190  % andlowest content of nitrate inE0treatment (0.449 mg.gm
–1

), 

Interaction treatment of  P4E3 gave the greatest value   reached82.34mg.100gm
1-

, 145.79µg.100gm
1-

, 4.983   % , 

20.516 %, 11.790 %andlowest content of nitrate was  inP0E0 treatment (0.332mg.gm
–1

 ). 

Keyword :Red Cabbage , Organic Fertilizer , Qualitative Characteristics ,Folic acid. 

*Part of M.Sc. thesis of the first author. 
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 المقدمة
من   L.Brassica oleraceavar.capitataتعد الميانة

محاصيل الخضر الورقية  الشتوية الرئيسة في العراق التي 
( ، موطنيا االصمي ىو Cruciferaeتعود لمعائمة الصميبية )

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

ضخم ، تستعمل من التفاف االوراق حول البرعم الطرفي المت
، (19)اوفي الطبخ  صناعة المخمالتاالوراق طازجة او في 
( فضاًل عن مكوناتيا Red Gabbageتحوي الميانة الحمراء)

نسبًا ُمرتِفعة ِمن االلياف والمركبات المضادة  والطبية  الغذائية
لألكسدة التي تشمل المواد الفينولية والفيتامينات وبشكل خاص 

)حامض االسكوربيك( Cاإلنثوسيانين وفيتامين مركبات 
)حامض  B9وِمن أىميا فيتامين  Bومجموعة فيتامين 

تتميز عن االنواع االخرى بمونيا االحــــمر وقيمتيا الفوليك( و 
الغذائية والطبية العالية الحتوائيا عمى صبغة االنثوسيانين 
وىي مذيب لمدىون في الجسم وتخفض نسبة الكوليسترول في 

لدم كما انيا قميمة السعرات الحرارية والبروتينات وتحتوي عمى ا
االنزيمات والمركبات المنشطة لاليض لذلك فيي غذاء 

تزرع الميانة في العراق بالحقل  ، (7مناسب لتخفيف الوزن )
 1187.5بمغت المساحةاالجمالية المزروعة  حيثالمكشوف 

ونظرا ،(12)1 -ىـ0طن 12.725ىكتار بمعدل انتاج 
لالىتمام الكبير في االونة االخيرة بالمحافظة عمى البيئة 

ستخدام أىمية أوتحسين جودة المنتج وكميتو برزت 
و رشا عمى االوراق( أضافة لمتربة إاالسمدةالعضوية )سواء 

اليمكن االستغناء عنو في المحافظة عمى  ساسأركن ك
النبات  خصوبة التربة وتوفير العناصرالمغذية التييحتاجيا

ولمحد من خطر أستعمال الكيميائيات المختمفة لما تسببو 
المنتجات العضوية بأنيا غذاء  تتميز ،(10مـــنتموث لمبيئة )

صحي وآمن وذو نوعية جيدة وخاٍل من التأثيرات المتبقية 
لممبيدات واالسمدة الكيميائية إذ تنخفض فييا نسبة النترات 

( مثل الكبريتات Free Radical)واالوكزاالت والجذور الحرة 
(SO4

H2PO4( والفوسفات )Cl-1( والكمور )2-
( وال تتعدى 1-
أما في الزراعة  (8)نسبة ىذِه المواد الحدود اآلمنة صحيًا 

التقميدية فانو فضال عن زيادة بقايا المبيدات توجد مشكمة 
وىي زيادة نسبة النترات ، إذ عدت النترات  أخرى محل أىتمام

-AL، وبين (27)من المموثات الخطرة عمى صحة االنسان 

Mashhadani(6 )في تسميد أستخدام السماد العضوي  أن
نباتات القرنابيط قد أدى الى زيادة النسبة المئوية لمبروتين  

مقارنة  Cوالكاربوىيدرات ومحتوى االقراص من فيتامين 
أن Sahaf(24 )و  Saloomوبينت ، القياسبمعاممة 

أستخدام االسمدة العضوية  عمى نبات البروكولي قد أدى الى 
زيادة النسبة المئوية لمكاربوىيدرات والبروتين ومحتوى 

وحامض الفوليك وأعطت أقل تركيز   Cاالقراص من فيتامين 
الحمراء وقمة الدراسات  ، وألىمية محصول الميانةلمنترات 

واالبحاث حولو ولتوفر كميات كبيرة اليستيان بيا من 
لدراسة ىدف البحث فقد مخمفات الحنطة )التبن( في بالدنا 

ضافة السماد العضوي )خث الحنطة( والرش بمستخمصو ا  تاثير 
الصفات النوعية في  Vegeaminoوالمغذي العضوي 

 .الميانة الحمراءلحاصل 
 العمل مواد وطرائقال

نفذت التجربة في حقل تجارب قسم البستنة وىندسة الحدائق 
جامعة بغداد.  لدراسة تاثير إضافة خث  -كمية الزراعة  -

 Vegeaminoالحنطة والرش بمستخمصو والمغذي العضوي 
الميانة الحمراء) اليجين  الصفات النوعية لحاصل في

Raissa قسمت    2015 - 2016( لمموسم الشتوي .
حة المخصصة لمتجربة الى ثالثة قطاعات متساوية المسا

وحدة تجربية لكل مكرر ، مســـــاحة الوحدة  20 بواقع 
، مثمت الوحدة التجربية الواحدة  2م   7.2الواحدةالتجريبية 

م    0.60م  وعرضو  3بثالثة مروز طول كل مرز 
 7 م ، كل مرز يحوي   0.80والمسافة بين مرز واخر 

وعدد النباتات في  م  0.40نباتــات المسافة بين نبات وأخر 
، نصبت المنظومة الري بالتنقيط نبات  21الوحدة التجريبية 

عشرة أخذت  . ومدت الخطوط الحقمية بحسب تصميم التجربة
نماذج  عشوائية من تربة الحقل قبل الزراعة بعمق 

 (. زرعت بذور ىجين1ممغرض اجراء التحميل )جدول 0.30
، 2015/7/25 بتاريخ المشتل  فيRaissa الميانة الحمراء 

يوما من الزراعة وبعد أن  أصبحت الشتالت  50وبعد مرور 
نقمت الى ( أوراق 5-6سم  تقريبا وعدد أوراقيا ) 15بارتفاع 

بوجود المــاء   2015/9/15الحقل المستديم و زرعت بتاريخ  
ضمن تصميم  ،نفذت التجربة بأستعمال التجربة العاممية

 0( وبثالث مكررات RCBDالقطاعات الكاممة المعشاة )
الفيزيائية )خث الحنطة المبينة صفاتو مالسماد العضويأستخد
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، وىي عدم بخمس مستويات (2فيجدول رقم والكيميائية 
ضافة االسمدة الكيميائية P0 إضافة االسمدة ) المقارنة  (  وا 

  N  ،120P205 ،120K2O( 100(5)الموصى بياحسب 
ضافة االسمدة العضوية بمستوى P1( )1-كغم .ىـ (  وا 

ضافة االسمدة العضوية بمستوى  P2) 1-طن.ىـــ7.5 (  وا 
ضافة االسمدة العضوية بمستوى P3) 1-طن.ىــ15  ( وا 
قبل   أضافة االسمدة العضوية ( ، تمتP4) 1-طن.ىـــ 30

سم 20الزراعة ووفق المعامالت عن طريق حفر شق بعمق 
رشت النباتات  ، قمة المرز ومن ثم يخمط جيدا مع التربةفي 

( والرش E0معامالت، ىي  الرش بالماء فقط ) بأربعة
من السماد العضوي )تم تحضيره  بمستخمص خث الحنطة

المبينة (  و 22واخرون)  Pageبأتباع طريقة خث الحنطة 
( E1)1-مل.لتر2بتركيز  ( 3في جدول رقم  الكيميائية صفاتو

)المبينة صفاتو في Vegeamino والرش بالمغذي العضوي 
(والرش E2)  1-مل.لتر1( بتركيز 4جدول رقم 

والمغذي  1-مل.لتر2بمستخمصخثالحنطة بتركيز  
وتمت (  ، E3) 1-مل.لتر1بتركيز  Vegeaminoالعضوي

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

اجريت عممية الرش حتى البمل الكامل وفي المساء تجنبا ، 
) Trendوأستخدمت المادةالناشرة  الرتفاع درجات الحرارة 

، بدأت  1-لتر. مل 1.6(  بتركيز Dupontأنتاج شركة 
وأنييت التجربة 2015/12/15عممية نضج الرؤوس بتاريخ 

.حممت النتائج وفق البرنامج  2016/2/1بتاريخ 

وقورنتالمتوسطات الحسابية باستعمال ، Genstatاالحصمئي
 . %5عند مستوىأحتمال L.S.Dأختبار أقل فرق معنوي 

 مؤشرات الحاصل النوعية المدروسة
َتمَّ  (1-مل 100()ممغم  Cحامض األسكوربيك )فيتامين.1

بالطريقة المونية المباشرة الموصوفة  Cتقدير فيتامين 
 .Abbas(1)و    Abbasمن
َتمَّ ( 1-غم100()مايكروغم.B9حامض الفوليك )فيتامين . 2

ِمن حامض الفوليك بالطريقة  الرؤوس محتوى تقدير
  .Hattanat(23)و  Ruengsitagoonالموصوفة في

وزن 1-غممحتوى الرؤوس ِمن النترات  )ممغم . .3
  واخرونCataldoكما جاء في َتمَّ تقدير النترات   جاف(

(11).  
النسبة المئوية لممواد الكاربوىيدراتية في . 4

( في تقدير 16)Joslyn أستخدمت طريقةالرؤوس
 .الكربوىيدرات 

قدرت نسبة . النسبة المئوية لمبروتين في الرؤوس  5
البروتين عن طريق تقدير نسبة النتروجين في الرؤوس 

( عمى Micro Kjeldahlباستعمال جياز المايكروكمدال )
 .Jackson(15)وفق طريقة 

قدرت األلياف  النسبة المئوية لآللياف في الرؤوس .6
وأتبعت  Digestion apparatusباستخدام جياز اليضم 
  . Maynard (20)الطريقة الموصوفة من 

 بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل.1جدول

 2015-جامعة بغداد -كمية العموم -عموم الحياة قسم –تم التحميل في المختبر المركزي 
 بعص الصفات الفيزيائية والكيميائية لسماد خث الحنطة2 . جدول 

 2015-جامعة بغداد-كمية الزراعة-مختبرات الدراسات العميا-تحاليل التربة والمياه والنبات تم التحميل في مختير
 

 pH الصفبث

 التربت

 االٌصبلٍت

 الكهرببئٍت

 الٌبٌتروجٍي

 الجبهس
كغن0هلغن

-1
 

 الفسفىر

 الجبهس
كغن0هلغن

-1
 

 البىتبسٍىم 

 الجبهس
كغن0هلغن

-1 

 الرهل

% 

 الغرٌي

% 

 الطٍي

% 

 ًسجتالتربت

 

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

 pH الصفبث

 

 االٌصبلٍت

 الكهرببئٍت

 الٌبٌتروجٍي

 الكلً  
كغن0غن

-1
 

 الفسفىر

 االكلً
كغن0غن

-1
 

 البىتبسٍىم 

 الكلً  
كغن0غن

-1 

 الوبدة

 العضىٌت
كغن0غن

-1 

C/N الكبلسٍىم 

 الكلً
كغن0غن

-1 

 الوغٌٍسٍىم

 الكلً
كغن0غن

-1 

 6.50 33.37 16.5 586.16 16.8 6.4 20.6 2.6 7.08 القٍوت
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 بعص الصفات الكيميائية لمستخمص خث الحنطة .3جدول 

 2015-جامعة بغداد -كمية العموم -قسم عموم الحياة –تم التحميل في المختبر المركزي 
 االسبانية(Artal)من انتاج شركة Vegeamino مغذي العضوي الصفات الكيميائيةلمبعض  .4جدول 

 االحوبض االهٌٍٍت الحرة الوكىًبث

%          

 ًبٌتروجٍي عضىي

%        

 ًبٌتروجٍي على شكل

 %  أهىًٍب        

       0.04 4.77        24.8 القٍوت

 النتائج و المناقشة  
 محتوى الرؤوس من حامض االسكوربيك والفوليك. 1

أن وجود المادة العضوية في 5يالحظ من الجدول  والنترات
التربة وزيادة مستواىا قد أثر وبصورة أيجابية في محتوى 

وحامض الفوليك مع أنخفاض الرؤوس من حامض االسكوربيك
   P4أعطت المعاممة  إذمعنوي لمحتوى الرؤوس من النترات، 

ممغم  76.00أعمى تركيز لحامض االسكوربيك بمغ 
التي أعطت  P2و  P3و  P1تمتيا المعامالت  1-غم100.
عمى  1-غم100( ممغم . 64.54و  67.29و  71.79)

أعطت أقل محتوى  بمغ  P0ومعاممة القياس  ،التتابع 
معنويا عمى  P4، وتفوقت المعاممة 1-غم100ممغم .56.85

جميع المعامالت وذلك باعطائيا أعمى محتوى من حامض 
تمتيا المعاممة 1-غم100مايكروغرام .123.14الفوليك بمغ 

P1   وP3 (107.95   مايكروغرام 105.74 و )
عمى التتابع من دون فرق معنوي فيما بينيما ، 1-غم100.

أعطت أقل محتوى بمغ  P0ومعاممة المقارنة 
أقل  P4،وأعطت المعاممة 1-غم100مايكروغرام .78.69

تمتيا  1-ممغم . غم0.390محتوى لمرؤوس من النترات بمغ 
(  0.440و   0.424التي أعطت   P2و   P3المعاممة 
عمى التتابع ومن دون فرق معنوي فيما بينيما ،  1-ممغم . غم

أعطت أعمى محتوى بمغ    P1ومعاممة التسميد الكيميائي
أما تأثير معامالت الرش بمستخمص ،1-ممغم . غم 0.781

والتداخل  Vegeaminoخث الحنطة والمغذي العضوي 
عمى جميع E3  بينيما فقد كان معنويا ، إذ  تفوقت المعاممة 

محتوى من حامض االسكوربيك  المعامالت بأعطائيا أعمى 
 E2  (68.93تمتيا المعاممة  1-غم100ممغم . 71.50بمغ 

 E1 (66.82( التي لم تختمف مع المعاممة  1-غم100ممغم .

بمغ   E0القياس ( ، وأقل محتوى في معاممة 1-غم100ممغم .

بأعطائيا  E3وتفوقت المعاممة ، 1-غم100ممغم . 61.94
مايكروغرام 119.54أعمى محتوى من حامض الفوليك بمغ 

و  E1 (102.31و   E2، تمتيا المعاممة 1-غم100.
التتابع من دون فرق  عمى ( 1-غم100مايكروغرام .100.34

بمغ   E0بينيما ، وأقل محتوى في معاممة المقارنة 
أقل  E0، وأعطت المعاممة 1-غم100مايكروغرام .91.01

تمتيا  1-ممغم . غم 0.449محتوى لمنترات في الرؤوس بمغ 
ممغم  0.466ومن دون فرق معنوي إذ أعطت  E1المعاممة 
والرش  خث الحنطةضافة كما أثر تداخإل .1-. غم

معنويا ليذه  Vegeaminoوالمغذي العضوي  وبمستخمص
عمى باقي  P4E3 الصفات ، إذ يالحظ تفوق المعاممة 

المعامالت بأعطائيا أعمى محتوى من حامض االسكوربيك 
 و   P4E2تمتيا المعامالت   1-غم100ممغم . 82.34بمغ 

P4E1   وP1E3  و P1E2  (  و 77.39 التي أعطت
بالتتابع  1-غم100( ممغم .73.09و  75.80و  76.16

أقل محتوى في معاممة ومن دون فروق معنوية فيما بينيم ، و 
وتفوقت ،1-غم100ممغم . 51.65بمغ   P0E0قياسال

عمى جميع المعامالت بأعطائيا أعمى   E3P4المعاممة 
مايكروغرام 145.79تركيز من حامض الفوليك  بمغ 

 P3E3و  P4E2و  P1E3، تمتيا المعاممة  1-غم100.
(  119.94و 123.79و 124.34 التي أعطت )

عمى التتابع  ومن دون فرق معنوي  1-غم100مايكروغرام .
في 1-غم100مايكروغرام .66.38،  وأقل محتوى بمغ بينيم 

أعمى  P1E3وأعطت  المعاممة  ، P0E0معاممة المقارنة 
، وأقل محتوى في  1-ممغم . غم 0.827محتوى لمنترات بمغ 

أن وجود المادة  .(  1-ممغم . غم 0.332) P0E0المعاممة  
العضوية في التربة وزيادة مستواىا قد أثر وبصورة أيجابية في 

وقد وحامض الفوليك ،محتوى الرؤوس من حامض االسكوربيك

 pH الصفبث

 

 الٌبٌتروجٍي

 الكلً

كغن0غن
-1

 

 الفسفىر

 االكلً

كغن0هلغن
-1

 

 البىتبسٍىم

 الكلً

كغن0غن
-1

 

 الحدٌد

كغن0هلغن
-1

 

 السًك

كغن0هلغن
-1

 

 الوٌغٌٍس

كغن0هلغن
-1

 

 الٌحبش

كغن0هلغن
-1

 

 

 12.2 10.5 7 3 49.5 22.5 28 8.02 القٍوت



 السٌدي والعبٍدي                                                             2017/ 48 (3) 680 :-671 –هجلت العلىم السراعٍت العراقٍت 

675 

يعزى سبب ذلك الى المركبات العضوية واألحماض األمينية 
واألحماض العضوية الُدبالية وغير الُدبالية الناتجة من تحمل 

العضوية والتي ُتسيم بشكل مباشر أو غير مباشر في  المادة
نمو النبات وتطوره فيي أما ان تكون مشجعة لمنمو بالتأثير 
المشابو لمتاثيراالنزيمي أو اليرموني أو إنيا تحتوي عمى 
عناصر يحتاجيا النبات أو تسيم في تحسين خواص التربة 

إلى  وتزيد من جاىزية العناصر الغذائية وِحفظيا من الغسل
األسفل بعيدًا عن منطقة الجذور بسبب قدرتيا عمى مسك 

 Bufferكمظم، كما إنيا تعمل (13)األيونات عمى سطحيا
ومن ثم جعل  pHضد التغيرات في درجة تفاعل التربة 

مما  العناصر أكثر جاىزية وحصول النبات عمى تغذيةجيدة
يؤدي الى قوة النمو الخضري ، والسيما زيادة عدد االوراق 
والمساحة الورقية لمنبات ومحتوى االوراق من الكموروفيل ومن 
ثم زيادة كفاءة ونواتج عممية التمثيل الكاربوني مما يزيد من 
تراكم الكاربوىيدرات والبروتينات واالنزيمات مما يوفر المواد 

النباتية ، وىذه يمكن أن تستثمر  االساس في بناء المركبات
)حامض  Cفي تصنيع الفيتامينات ومنيا فيتامين 

)حامض الفوليك ( مما ينعكس  B9االسكوربيك( وفيتامين 
إيجابا عمى زيادة محتوى الرؤوس من ىذه الفيتامينات ، إذ أن 
توفر العناصر المغذية وبشكل متوازن اليؤدي الى نتائج 

الى نتائج إيجابية في معظم  سميبة بل عمى العكس يؤدي
وقد يعزى سبب ،(21)لحاصل ونوعية االصفات الكمية 

أنخفاض تركيز النترات في رؤوس الميانة عند إضافة األسمدة 
إلى الدور الّفعال  بالمقارنة مع التسميد الكيميائي ، العضوية

لالسمدة العضوية في تنظيم تحرر النتروجين والمغذيات 
تربة بما يوازي أمتصاصيا من النبات األخرى إلى محمول ال

وخمق حالة من التوازن الغذائي والكيميائي في النبات 
والرؤوس خالل مدة النمو بما يسمح بنمو جيد لمنبات دون أي 

أو ربما يعزى ( 3)تراكم ألي مادة عن الحد المسموح بيا في 
السبب الى الدور الميم  لمبوتاسيوم في الكثير من العمميات 

الميم في  Nitrate reductaseة كتنشيطو النزيمالحيوي
داخل النبات  NH3عممية أختزال النتراتوتحويميا الى أمونيا

التي ترتبط بدورىا مع حامض كيتوني لتكوين االحماض 
تركيز النترات  االمينية الالزمة لتكوين البروتينات ، أما أرتفاع

في الرؤوس عند معاممة التسميد الكيميائي فقد يعزى إلى إن 
ىذا السماد والسيما النتروجيني عند أضافتو يذوب فتنتج 

بكميات كبيرة نسبيًا فيتأكسد قسم كبير منيا  (NH4األمونيوم)
 (NO3بفعل األحياء المجيرية ويتحول إلى نترات)

م في أنسجتو بشكل فيمتصيا النبات وتتراك (NO2ونتريت)
أكبر مما ىو عميو في األسمدة العضوية التي تحرر االمونيوم 

  Cأما أرتفاع محتوى الرؤوس من فيتامين  . تدريجيا
 Vegeaminoعند  الرش بالمغذي العضوي B9 وفيتامين 

فقد يعود السبب في ذلك الى دور النايتروجين واالحماض 
لى تأثيره ، العضوي االمينية الداخمة في تركيب ىذا المغذي  وا 

بشكل عام في زيادة مؤشرات النمو الخضري لمنباتوبذلك 
ستزداد نواتج عممية التمثيل الكاربوني في النبات التي تنتقل 
إلى الرؤوس مما يؤدي إلى زيادة المواد الكاربوىيدراتية الداخمة 

كيز النترات في ، أما أنخفاض تر ( 26)في تكوين الفيتامينات
بالمستخمص العضوي النباتات  رشالرؤوس عند 

(E1 ، بالمقارنة مع معامالت الرش االخرى) بما يعود فر
في إعطاء تغذية متوازنة لمنبات تسمح بنموه  الى دوره السبب 

بشكل جيد دون أي تراكم ألي مادة أكثر من الحد المسموح 
 Cوقد يعزى سبب زيادة محتوى الرؤوس من الفيتامينات ) .بو
( عند رش النباتات بمستخمص خث الحنطة الى  B9و   

زيادة أمتصاص العناصر الغذائية عن طريق االوراق وىذه 
تساعد عمى زيادة قوة النمو الخضري الذي ينعكس عمى زيادة 
نواتج التمثيل الكاربونيوأنتاجالمركبات المعقدة مثل 

 Ascorbicالكاربوىيدرات مما يشجع بناء المركبات النباتية ) 
acid  وFolic acid ( وزيادة محتواىا في الرؤوس )25 ) ،

كذلك تعد المستخمصات العضوية مصدرا لممغذيات 
والمركبات العضوية واالحماض االمينية والسكريات 
والفيتامينات ودخوليا االوراق عن طريق الرش مما يزيد من 
االستفادة من نواتج التمثيل الكاربونيوأنتقاليا الى الرؤوس ومن 

 .( 17)  الحاصل زيادة االنتاج وتحسين صفات نوعيةثم 
 محتوى الرؤوس من الكاربوىيدرات والبروتين وااللياف2.

أن االسمدة العضوية بجميع مستوياتيا قد 6 من جدول  يتبين 
أدت الى تحسين الصفات النوعية لرؤوس الميانة الحمراء 

والنسبة المئوية  المتمثمة بزيادة النسبة المئوية لمكاربوىيدرات
   P4تفوقت المعاممة  إذ، لمبروتين والنسبة المئوية لاللياف،

معنويا عمى باقي المعامالت بأعطائيا أعمى نسبة لممواد 
 P1% تمتيا المعامالت  4.593الكاربوىيدراتية الكمية بمغت 

%( ،ومعاممة  4.062) P3%(  ثم المعاممة   4.432)
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%، وتفوقت  3.290ت أعطت أقل نسبة  بمغ P0القياس 
معنويا عمى جميع المعامالت وذلك باعطائيا  P4المعاممة 

% تمتيا  18.823أعمى نسبة لمبروتين في الرؤوس بمغت 
 P3% ، ثم المعاممة   18.271التي أعطت  P1المعاممة 

%( عمى التتابع من دون  16.098و  16.623) P2و 
أعطت أقمنسبة  P0ومعاممةالمقارنة ،فرق معنوي فيما بينيما
  P4% ، وأعطت المعاممة  15.251مئوية لمبروتين بمغت 

و % 9.130أعمى نسبة مئوية لاللياف بمغت  P1والمعاممة 
% عمى التتابع ومن دون فرق معنوي فيما بينيما ،  8.517

و % 7.864التي أعطت  P2و   P3تمتيما المعاممة 
قل أعطت  أ P0معاممة القياس و ،% عمى التتابع 7.157

أما تأثير معامالت الرش بمستخمص . % 5.829نسبة بمغت 
والتداخل   Vegeaminoخث الحنطة والمغذي العضوي 

بأعطائيا E3  بينيما فقد كان معنويا ، إذ  تفوقت المعاممة
 ، %  4.257نسبة مئوية لممواد الكاربوىيدراتية  بمغت أعمى 

 E1 (4.007%( ثم المعاممة  4.043)  E2تمتيا المعاممة 
 E0%( من دون فرق بينيما ، وأقل نسبة في معاممة القياس 

معنويا بأعطائيا   E3و تفوقت المعاممة ،%  3.796بمغت 
% ، تمتيا المعاممة  17.702بمغت  نسبة لمبروتين أعمى 

E2 (17.074  والمعاممة  )%E1(16.894  من دون )%
مة فرق معنوي فيما بينيما ، وأقل نسبة لمبروتين في معام

  E3% ، وأعطت المعاممة  16.382بمغت   E0المقارنة 
 E1% ، تمتيا المعاممة  9.190أعمى نسبة لاللياف بمغت  

%(  من دون  7.410)  E2%(  ثم المعاممة  7.567)
فقد أعطت    E0فروق معنوية بينيما ، أما معاممة المقارنة

خث ضافة كما أثر تداخإل .% 6.631أقل  نسبة بمغت 
 Vegeaminoوالمغذي العضوي  ووالرش بمستخمص الحنطة
عمى P4E3 ، فقد تفوقت المعاممة في ىذه الصفات معنويا 

أعمى نسبة مئوية لممواد باقي المعامالت بأعطائيا
أقل نسبة في المقارنة % ، و  4.983الكاربوىيدراتية بمغت 

P0E0   وتفوقت المعاممة ، % 3.155بمغتE3P4   عمى
بأعطائيا أعمى نسبة لمبروتين في الرؤوس  جميع المعامالت 

في  % 14.925 ،  وأقل  نسبة بمغت %  20.516بمغت 
معنويا  P4E3، وتفوقت المعاممة  P0E0معاممة المقارنة 

بمغت   نسبة لالليافعمى باقي المعامالت بأعطائيا أعمى 
بمغت   P0E0%  ، وأقل نسبة في معاممة القياس   11.790

ن االسمدة العضوية بجميع مستوياتيا يالحظ أ .%  5.350
قد أدت الى تحسين الصفات النوعية لرؤوس الميانة الحمراء 
المتمثمة بزيادة النسبة المئوية لمكاربوىيدرات والنسبة المئوية 

إلى لمبروتين والنسبة المئوية لاللياف، وقد تعزى ىذه الزيادة 
الدور الفعال لممادة العضوية المضافة لما تحتويو من عناصر 
كبرى وصغرى ضرورية لنمو النبات وزيادة جاىزية وتيسر 
العناصر الغذائية في التربة مما سبب في تأمين متطمبات 
النبات وزيادة قدرة النبات عمى أمتصاص العناصر الغذائية 

يادة كفاءة وتكوين مجموع جذري وخضري قوي يؤديان الى ز 
ونواتج التمثيل الكاربوني وتراكم أفضل لممركبات المعقدة مثل 
الكاربوىيدراتواالحماص االمينية الذائبة واالحماض العضوية 
فتنتقل ىذه المركبات الى الرؤوس ، مما يؤدي الى زيادة 

، فضال عن وااللياف محتواىا من الكاربوىيدرات والبروتينات 
نعكاس ذلك عمى ذلك فإن زيادة جاىزية ال عناصر في التربة وا 

زيادة نسبتيا في النبات  والتي تدخل بدورىا بشكل مباشر 
وغير مباشر في تصنيع الكموروفيل وتنشيط عدد  من 
إنزيمات التمثيل الضوئي التي ُتسيم في زيادة نسبة 

(. كما أن زيادة تركيز النايتروجين 30و 29الكربوىيدرات )
ة االحماض االمينية النو يدخل في عمل عمى زيادتفي النبات 

تركيبيا والتي تؤدي الى زيادة البروتينات إذ تعد االحماض 
(، فضاًل عن 14االمينية الوحدات االساسية في تكوينيا  )

دور البوتاسيوم الذي يساعد عمى تمثيل النايتروجين وتحويمو 
الى أحماض أمينية وبروتينات من خالل تنشيطو 

الميم في عممية أختزال  Nitrate reductaseالنزيم
داخل النبات التيترتبط NH3وتحويميا الى أمونيا NO3النترات

بدورىا مع حامض كيتوني لتكوين االحماض االمينية الالزمة 
( ، كما أن لعنصر الحديد عالقة 18و   4)لتكوين البروتينات

غير مباشرة في زيادة نسبة البروتين في الرؤوس لدوره في 
الكموروفيل في الجزء الخضري مما يزيد من كفاءة زيادة كمية 

عممية التمثيل الكاربوني وتمثيل النايتروجينوأنعكاس ذلك عمى 
  RNAعممية تصنيع البروتين ، كذلك لو دور في تكوين الـ

الضروري في عممية تكوين البروتين ، ولو دور في تكوين 
أما  .(2االحماض االمينية والكاربوىيدرات ومركبات الطاقة )

سبب زيادة الكاربوىيدرات وااللياف  في الرؤوس عند المعاممة 
فقد تعزى الى دور  Vegeaminoبالمغذي العضوي 

االحماض االمينية والنايتروجين العضوي الذي يحويو ىذا 
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المغذي في تنشيط العمميات الحيوية المختمفة وأنعكاس ذلك 
النبات  والمساحة الورقية ومن ثم زيادة كفاءة  عمى أرتفاع

ونواتج عممية التمثيل الكاربوني وتراكم الكاربوىيدرات   ، 
فضال عن دور النايتروجين في تحسين النمو الخضري عندما 
يحصل لو تمثيل الى مركبات نايتروجينية عضوية في 
البالستيدات الخضراء التي تعد مركز تصنيع الكاربوىيدرات 

أنو ،أما عن زيادة نسبة البروتين في الرؤوس ف(2النبات )في 
فضاًل عن تأثير المغذي العضوي في تحسين نمو النبات و 
زيادة كفاءة المجموع الخضري ومن ثم زيادة كفاءة ونواتج 
عممية التمثيل الكاربوني ، قد يعود السبب إلى محتواه من 

إذ  تتكون  األحماض األمينية  إذ يعد مصدرًا مباشرًا ليا ،
البروتينات من وحدات من االحماض االمينية و التي ترتبط 

( التي تقوم  Peptide bondsفيما بينيا بروابط بيبتيدية )
( من حامض أميني  COOH-بربط مجموعة كاربوكسيل ) 

 .(28)( من حامض أميني آخر  NH2-مع مجموعة أمين ) 
ؤوس عند وقد يعزى السبب في زيادة الكاربوىيدرات في الر 

رش النباتات بمستخمص المادة العضوية الى مايحويو 
المستخمص العضوي من العناصر الغذائية )الكبرى 
والصغرى( واالحماض العضوية واالحماض االمينية 
والسكريات والفيتامينات وأثرىا في زيادة نمو النبات ونشاطو 
وتكوين مجموع خضري جيد قادر عمى أقتناص أكبر كمية 

ومن  ثم  زيادة معدالت عممية التمثيل الكاربوني  من الضوء
االمر الذي أدى الى أرتفاع كمية الكاربوىيدرات المصنعة 
التي تنتقل عند النضج الى الجزء المخزن )الرؤوس ( ، وأن 
أحتواء المستخمص العضوي عمى النايتروجين واالحماض 
االمينية لو دور ميم  في تحسين صفات النمو الخضري 

كفاءة ونواتج عممية التمثيل الكاربوني وتصنيع  وزيادة
  .( 9)البروتينات  

 محتوى والتداخل فيما بينيمفي Vegeaminoوالمغذي العضوي  ووالرش بمستخمص خث الحنطةتاثير اضافة  .5جدول 
 2015-2016لمموسم الحمراء  الرؤوس من حامض االسكوربيك والفوليك والنترات لنبات المميانة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوعبهالث
 حبهط االسكىربٍك

 (1-غن0100)هلغن

 حبهط الفىلٍك

 (1-غن100)هبٌكروغن.

 تركٍس الٌتراث

  وزى جبف(1-)هلغن . غن

P0  56.85 78.69 0.366 

P1 71.79 107.95 0.781 

P2  64.54 100.96 0.440 

P3 67.29 105.74 0.424 

P4 76.00 123.14 0.390 

LSD %5 2.432 4.208 0.042 

E0 61.94 91.01 0.449 

E1 66.82 100.34 0.466 

E2 68.93 102.31 0.488 

E3 71.50 119.54 0.519 

LSD %5 2.175 3.764 0.037 

P0E0 51.65 66.38 0.332 

P0E1 54.95 80.79 0.350 

P0E2 58.94 74.49 0.382 

P0E3 61.85 93.12 0.402 

P1E0 66.73 97.60 0.740 

P1E1 71.54 109.60 0.764 

P1E2 73.09 100.27 0.793 

P1E3 75.80 124.34 0.827 

P2E0 60.23 89.90 0.410 

P2E1 63.95 94.12 0.427 

P2E2 66.71 105.34 0.446 

P2E3 67.28 114.49 0.477 

P3E0 62.96 92.79 0.406 

P3E1 67.49 102.57 0.413 

P3E2 68.51 107.68 0.421 

P3E3 70.22 119.94 0.458 

P4E0 68.12 108.38 0.357 

P4E1 76.16 114.60 0.374 

P4E2 77.39 123.79 0.400 

P4E3 82.34 145.79 0.429 

LSD %5 4.864 8.416 0.084 
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بينيمفي النسبة المئوية والتداخل فيما  Vegeaminoوالمغذي العضوي  ووالرش بمستخمص خث الحنطةتاثير اضافة  .6جدول 
 2015-2016لمكاربوىيدرات والبروتين وااللياف في رؤوس المميانة الحمراء لمموسم 
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