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 .Aloe vera Lصبار مسمدة العضوية في النمو الخضري لاألأنواع مختمفة من تأثير 
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 قسم البستنة وهندسة الحدائق –جامعة بغداد  –كمية الزراعة    
 المستخمص

. 2016–2015 لمموسمجامعة بغداد -بعمر سنتين في كمية الزراعة زرعإذ  Aloe veraنفذ البحث عمى نبات الصبار 
% من وزن تربة 5% و 7.5خمفات االغنام( بمستويين وممخمفات الدواجن و استخدمت اسمدة عضوية مختمفة )الحمأه 

فضال غمNPK (2.5  )مل والسماد المتعادل  3و 1.5، واستعمل الحامض العضوي الكوم سول بمستويين لكل منهم االصيص
ن أاظهرت النتائج . تجريبيةوحدة لكل مكررات وأربعة نباتات  ةثالث وزعت المعامالت بصورة عشوائية عمى .معاممة المقارنة عن

( 1-خمفة.نبات 10.57( وعدد الخمفات )1-ورقة.نبات 17.43) وراق%( اعطت زيادة معنوية في عدد األ 7.5معاممة الحمأه )
 الوزن الجاف لمقشرة والهالم( و ممم 2.24)وسمك الورقة  بالتتابع( سم  7.85و 64.79وارتفاع النبات وعرض الورقة ) 

التي حققت أقل  بمعاممة المقارنة قياساوزن طري(  1-ممغم.غم 1.948)  وتركيز الكموروفيل الكميبالتتابع ( غم 9.96و 27.21)
 .النتائج لمصفات المدروسة بالتتابع

 .NPK ، حامض عضوي،مخمفات الدواجن، مخمفات األغنام، Aloe veraمفتاحية: الكممات ال
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ABSTRACT 

An experiment was carried out on the Cactus (Aloe vera L.), two year old plants were planted 

in one of the fields of Agriculture College - Baghdad University for the season 2015-2016 and 

planted in pots. The different organic fertilizers used in two (Sewage, poultry manure and 

sheep manure) and the fertilize used at two levels 7.5% and 5% from the weight of the pot, 

and organic acid (Com Sol ) at two levels (1.5 and 3) ml and chemical fertilizer NPK (2.5 gm) 

in addition to control treatment. The experiment carried out within the RCBD with three 

replicates and four plants for each experimental unit. results were indicated that the sewage 

treatment at 7.5% caused significantly increased in rates of vegetative characteristics: leaves 

number (17.43 leaves per plant), offset number (10.57 offset per plant), plant height and width 

leaf (64.79 and 7.85) cm respectively, thickness leaf (2.24 mm), gel and cortex dry weight (9.96 

and 27.21) gm respectively, and amount of chlorophyll (1.948 mg.gm
-1

 fresh weight) compared 

to the control treatment. 

Keywords: Aloe vera L., poultry manure, sheep manure, humic acid, NPK. 

*Part of M.Sc. thesis of first author. 
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 المقدمة
ولى ساسية األكانت النباتات الطبية واحدة من المصادر األ

مراض نسان لعالج األاإلوأكثرىا استعماال منذ القدم من قبل 
نسان والنبات, وازدادت لما تممكو من عالقة وثيقة بين اإل

ق ائاكثر بعد ان عرف االنسان أسرار ىذه النباتات وطر 
مكانة خاصة عنده, ومازالت  إلىاستخداميا مما جعميا ترقى 

 البحوثايامنا ىذه تستخدم النباتات الطبية في حقل  إلى
دوية وتفوقت عمى مثيمتيا المصنعة العممية, وفي مختبرات اال

يعد التسميد من العوامل الميمة (. 21من المواد الكيميائية )
ثيره الواضح في تحسين نمو النبات وحاصمو فقد اكد ألت

Hazrati  عمى أن تسميد نبات الصبار  (10)واخرون
بمستويات مختمفة من السماد النتروجيني ادى الى زيادة عدد 

وفقآ لمدور الميم االوراق وسمك الورقة وعدد الخمفات. 
لمنباتات الطبية في مختمف الصناعات, أصبح من الميم 
زيادة الكتمة الحيوية المنتجة بدون استخدام مواد كيمياوية 

من مصادرىا المختمفة سمدة العضوية ن استخدام االإضارة. 
والزراعة العضوية مع انواع من سواء كانت  نباتية أو حيوانية 

 النباتات الطبية يكون فعال عمى كمية الحاصل ونوعيتو
 أن إلىالدراسات عمى النباتات الطبية , وقد اشارت (42)

اعمى حاصل ونوعية تحققت عند استخدام التسميد العضوي 
العائمة  إلى Aloe vera نبات الصبار. ينتمي (91)

لخمفات ا( ويتكاثر بLiliacea) Asphodelaceaeالصبارية 
الموطن االصمي لو شمال افريقيا واسبانيا ويزرع و  ,او البذور

في المناطق الحارة والجافة من اسيا واوربا وامريكا. عمى مدى 
مجموعة مختمفة من عالج قرون, فقد استعمل النبات طبيا ل

اضطرابات و الجروح والحروق و االمراض مثل الحمى الخفيفة 
المراض واالسرطان و مرض السكري و مي ضالجياز الي

تصنيع المنتجات . كما يستخدم النبات في الجمدية المختمفة
الموضعية مثل المراىم ومستحضرات اليالمية العقاقيرية 

من أكثر النباتات د ويع, (15وكذلك انتاج اقراص وكبسوالت )
كما , عالج الكثير من الحاالت المرضية استعماال وتنوعا في
أو بودرة أو شايا لمشرب أو كريمات أو يستعمل كعصائر 

وال يخفى عمى احد التأثير , (5كبسوالت )أو مسحوق 
االيجابي لالسمدة الكيميائية في زيادة وتحسين االنتاج 

ضيفت بكميات محدودة وبالموعد المناسب لكل اذا إالزراعي 
اخالل  إلىنوع من المحاصيل إال أن استخداميا بأفراط ادى 

التوازن البيئي والطبيعي فضال عمى االثار السمبية عمى صحة 
االنسان والحيوان لتراكم بعض المعادن مثل النترات 

تظير اثارىا بعد فترة من الزمن  يواالوكزاالت والسموم الت
رفع كفاءة النبات  إلى(. نجد مما تقدم أن البحث ييدف 22)

وقدرتو عمى االنتاج الكمي والنوعي من مركبات االيض 
الثانوي من خالل استعمال برنامج تغذوي أمن لمبيئة 

 والمستيمك.
 لمواد وطرائق العملا

بعمر سنتين في  Aloe veraنفذ البحث عمى نبات الصبار 
 خاللجامعة بغداد )الجادرية( -كمية الزراعة–المحطة البحثية 

والذي جمب من وحدة النباتات الطبية  4192–4192الموسم 
وزرع النبات في  ,ابو غريب/  كمية الزراعة /والعطرية 

 9-أصيص.كغم 91سم ووزن  01بالستيكية بقطر  أصص
 :اآلتيةوتضمن البحث المعامالت 

  .دون اضافة سماد(من المقارنة )معاممة  .9
مستوى الاضيف ب 41:41:41المتعادل  NPK معاممة .4

 .9-غم.نبات 4.2
مل )حسب توصيات  9.2معاممة الكوم سول بمستوى . 0

  .الشركة المنتجة(
 .مل 0معاممة الكوم سول بمستوى  .2

% من وزن التربة الموجودة في 2دواجن  سماد معاممة .2
كغم تربة وبالنسبة  911كغم سماد لكل  2إذ أن السندانة, )

كغم تربة  91كغم سماد لكل  1.2والتناسب يكون الناتج 
% من 2الموجودة في السندانة وىذه نسبة السماد تعادل 

تنطبق  يةعممية الحسابالوىذه  ,التربة الموجودة في السندانة
 .%(5.2عمى نسبة 

% من وزن التربة الموجودة في 5.2دواجن  سمادمعاممة  .2
 .السندانة

% من وزن التربة الموجودة في 2الحمأه  سمادمعاممة  .5
 .السندانة

% من وزن التربة الموجودة في 5.2الحمأه  سمادمعاممة  .8
 .السندانة

ة في % من وزن التربة الموجود2االغنام  سمادمعاممة  .1
  .السندانة

% من وزن التربة الموجودة 5.2االغنام  سمادمعاممة  .91
 .في السندانة
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( 4)الجدول سمدة العضوية واأل( 9)الجدول تم تحميل التربة 
في ( 0)الجدول وسماد الحمأه لمعرفة نسبة العناصر الثقيمة 

 ومختبر محطة جامعة بغداد-المختبر المركزي لكمية الزراعة
خمطت المخمفات مع  .لتصفية مياه الصرف الصحيالرستمية 

المخمفات  ن كافةأ)عمما  تربة السنادين قبل زراعة النبات فييا
 NPKضيف السماد الكيميائي او , العضوية متحممة تماما(

. نفذت بعد زراعة النباتوالحامض العضوي الكوم سول 
 RCBDاة عشمتصميم القطاعات الكاممة ال عمى وفقالتجربة 

وزعت , إذ ثالث مكررات وأربعة نباتات لموحدة التجريبية بواقع
خذت القياسات او  ,المعامالت ضمن المكررات بشكل عشوائي

وقورنت المعدالت بحسب اختبار أقل  انتياء زمن التجربةبعد 
 (.2% )2حتمال ا( تحت مستوى lsdفرق معنوي )

 . بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة األصيص1 جدول 

 . تحميل األسمدة العضوية2 جدول
 حمأة دواجن اغنام وحدة القياس الصفة
EC Ds.m-1 1.5 3.4 2.1 

PH  7.3 7.1 7.0 

N % 1.03 1.81 2.31 

P % 0.1 0.83 1.31 

K % 0.32 0.50 0.98 

C/N  24.27 16.68 13.63 

 من المأخوذ الحمأه سماد فيثقيمة ال العناصر تراكيز .3 جدول
 الرستمية محطة مخمفات

 الصفات المدروسة 

في كل  حسبت اوراق النبات كافة: (1-.نباتق. عدد االورا1
 ثم استخرج معدل عدد اوراق النبات الواحد. وحدة تجريبية

ب عدد الخمفات المتكونة حول حس: 1-نبات.عدد الخمفات .2
 .ثم استخرج المعدلولكل وحدة تجريبية النبات 

من محل اتصال ارتفاع النبات قيس : )سم(. ارتفاع النبات 3
 مسطرة لمقياسستخدام اب اعمى نياية ورقةلتربة إلى االنبات ب

 و ثم اخذ المعدل ليا. لكل وحدة تجريبية
حسب العرض من الثمث السفمي : )سم( عرض الورقة .4

ثم استخرج المعدل  لكل وحدة تجريبية لمورقة بواسطة القدمة
 ليا.

حسب السمك من الثمث السفمي : )سم( سمك الورقة .5
 يا.ثم اخذ المعدل للكل وحدة تجريبية لمورقة بواسطة القدمة 

 )غم(  وزن القشرة والهالم الجاف .6
 جففت القشرة واليالم في فرن كيربائي تحت درجة حرارة

لحين ثبات الوزن ومن ثم حسب الوزن الجاف واستخرج م  ْ 51
 المعدل.   

 خذت ورقةاوزن طري(:  1-. تركيز الكموروفيل )ممغم.غم7
لماء المقطر وأخذ وزن امت بول لكل مكرر وغسمن الصف األ

 91ضيف ليا او ة غم( من القشرة ثم وضعت في جفن 1.4)
 إذماء(  %41 + اسيتون %81) ن االسيتون المخففم مل

مل من االستيون المخفف  91ثم اضيف ومن تم سحقيا 
ساعة بعدىا فصل  28ووضعت في قنينة معتمة وتركت 

 ستعمال ورق ترشيح وتمت القراءةاالراشح عن الراسب ب
  Spectrophotometerالضوئيبواسطة جياز المطياف 

 يأتي: وكما( 9) نانوميتر 220و 222 عمى طـول مـوجي
 Total chlorophyll (mg.L

-1
) = 20.2D (645) + 

8.02D (663) 
D  =قراءة الطول الموجي 

 النتائج والمناقشة
 نباتفي ال دد الخمفاتععدد االوراق و 
في  ان التسميد العضوي أثر معنوياً  2جدول اليتضح من 

إذ تميزت معاممة  باتفي الن عدد الخمفاتو عدد االوراق زيادة 
يا أعمى ئ% عن بقية المعامالت بأعطا5.2 تركيزالب حمأهال

 خمفات بمغلمعدد وأعمى  9-ورقة.نبات 95.20 بمغ عدد اوراق
% 2 بالتركيزيا معاممة الحمأه تتم 9-نبات.خمفة 91.25

 ثم معاممة الكومِ  (9-نبات.خمفة 9.33و 9-ورقة.نبات 16.73)

 انقيًت انىحذة انصفت

pH  7.12 

Ec Ds.m
-1 

1.81 

N % 0.003 

P % 0.0025 

K % 0.0033 

Na Mg.ka
-1

   3.84 

Mg Meq.L
-1 

3.05 

Ca Meq.L
-1 

5.80 

HCO3 Meq.L
-1 

1.34 

Cl Meq.L
-1

 8.71 

SO4 Meq.L
-1 

3.41 

O.M % 0.73 

NO3 Meq.L
-1

 N.L 

CaCO3 % 15.22 

Sand g.kg
-1 

476 

Clay g.kg
-1

 264 

Silt g.kg
-1

 260 

Texture Clay Loam  

انتركيس يايكروغراو.كغى انعُصر انثقيم
-1 

 0.016 انرصاص

 0.0001 انكادييىو

 0.022 انًُغُيس

 0.041 انُحاش

 2.74 انحذيذ

 0.044 انسَك
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في حين ( 9-نبات.خمفة 8.28و 9-ورقة.نبات 92.98)سول 
 94.92ا بمغتين لمصفالنتائج أقل  المقارنةاعطت معاممة 

 .9-نبات.خمفة 2.25و 9-نباتورقة.

تأثير نوع السماد العضوي في عدد االوراق والخمفات  .4جدول 
 لنبات الصبار المزروع في أصص

 انًعايالث
عذد 

األوراق.َباث
-1  

عذد 

انخهفاث.َباث
-1  

 4.67 12.14 انًقارَت

NPK 15.32 7.74 

 8.15 15.42 يم1.5كىو سىل 

 8.58 16.18 يم 3كىو سىل 

 6.24 12.88 %5دواجٍ 

 7.22 14.72 %7.5دواجٍ 

 9.33 16.73 %5حًأِ 

 10.57 17.43 %7.5حًأِ 

 6.62 13.59 %5اغُاو 

 6.92 13.72 %7.5اغُاو 

L.S.D  5% 0.43 0.29 

 ارتفاع النبات وعرض وسمك الورقة  

في  ان التسميد العضوي أثر معنوياً  2جدول اليتضح من 
إذ تميزت معاممة  ,ارتفاع النبات وعرض وسمك لألوراقزيادة 

يا أعمى ئعن بقية المعامالت بأعطا %5.2 تركيزالب حمأهال
لعرض وأعمى معدل  سم 22.51 بمغالرتفاع النبات معدل 

 4.42وأعمى معدل لسمك االوراق بمغ  سم 5.22 الورقة بمغ
( 4.90و 5.24و 24.51مل ) 0سول  سم تمتيا معاممة الكوم

( سم لمصفات 9.12و 2.94و 29.21) NPKسم ثم معاممة
النتائج أقل  مقارنةفي حين اعطت معاممة الالثالث بالتتابع 

( سم 9.24و 2.45و 22.59)المذكورة اعاله ات لمصف
 التتابع.ب

. تأثير نوع السماد في طول وعرض وسمك الورقة )سم( 5جدول 
 لنبات الصبار المزروع في أصص

 سمك الورقة عرض الورقة ارتفاع انُباث انًعايالث

 1.62 5.27 45.71 انًقارَت

NPK 61.49 6.12 1.95 

 1.76 6.57 56.29 يم1.5كىو سىل 

 2.13 7.42 62.79 يم 3كىو سىل 

 1.72 5.72 50.84 %5دواجٍ 

 1.85 6.71 57.95 %7.5دواجٍ 

 1.93 6.98 59.38 %5 حًأِ

 2.24 7.85 64.79 %7.5حًأِ 

 1.82 5.61 48.39 %5اغُاو 

 1.83 6.38 53.23 %7.5اغُاو 

L.S.D  5% 0.88 0.19 0.07 

 الوزن الجاف لمهالم والقشرة

في  ان التسميد العضوي أثر معنوياً  2جدول اليتضح من 
 حمأهإذ تميزت معاممة ال ,لمقشرة واليالم جافزيادة الوزن ال

يا أعمى معدل ئعن بقية المعامالت بأعطا %7.5 تركيزالب

جاف غم وأعمى معدل وزن  4152.لمقشرة بمغ  جاف وزن
 42.52)% 2 بالتركيزيا معاممة الحمأه تتم غم 1.12لميالم 

( 1.29و 42.91)مل  0غم ثم معاممة الكومسول ( 1.54و
ات لمصفالنتائج أقل  مقارنةحين اعطت معاممة الفي غم 

 .بالتتابعغم ( 2.10و 91.81المذكورة 
. تأثير نوع السماد في الوزن الجاف لمقشرة والهالم 6جدول 

 لمزروع في أصصالصبار ا)غم( لنبات 
 انًعايالث

انىزٌ انجاف 

نهقشرة )غى(
 

انىزٌ انجاف 

نههالو )غى(
 

 6.03 19.89 انًقارَت

NPK 24.12 8.85 

 9.17 25.10 يم1.5كىو سىل 

 9.41 25.91 يم 3كىو سىل 

 6.94 21.64 %5دواجٍ 

 8.58 23.10 %7.5دواجٍ 

 9.72 26.75 %5حًأِ 

 9.96 27.41 %7.5حًأِ 

 7.71 22.47 %5اغُاو 

 8.11 23.87 %7.5اغُاو 

L.S.D  5% 0.74 0.31 

 تركيز الكموروفيل

ان التسميد العضوي أثر معنويا في  5جدول اليتضح من 
% 5.2 تركيزالب حمأهإذ تميزت معاممة ال ,الكموروفيلتركيز 

لتركيز كموروفيل  معدل عن بقية المعامالت بأعطاءىا أعمى
مل  0وزن طري تمتيا معاممة الكومسول  9-ممغم.غم 9.128

 9.892وزن طري( ثم معاممة الدواجن ) 9-ممم.غم 9.822)
أقل  لمقارنةفي حين اعطت معاممة ا ري(وزن ط9-ممم.غم
 .وزن طري 9-ممم.غم 9.028مصفة بمغ لمعدل 

. تأثير نوع السماد في محتوى الكموروفيل الكمي 7جدول 
 لنبات الصبار المزروع في أصص

انكهىروفيم تركيس انًعايالث
 

 1.358 انًقارَت

NPK 1.732 

 1.707 يم1.5كىو سىل 

 1.864 يم 3كىو سىل 

 1.523 %5دواجٍ 

 1.814 %7.5دواجٍ 

 1.559 %5حًأِ 

 1.948 %7.5حًأِ 

 1.483 %5اغُاو 

 1.624 %7.5اغُاو 

L.S.D  5% 0.03 

عزى ت( ربما 5و 2و 2و 2ول اجدال) ن زيادة النمو الخضريإ
زيادة قيم في ؤديو مخمفات المجاري إلى الدور الميم الذي ت

و يعزى السبب , أ(4)الجدول في التربة  جاىزالنيتروجين ال
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ن تحمل مخمفات المجاري والتي تحتوي عمى اكثر من أإلى 
حماض من األ عددنتاج إ% من المادة العضوية ادى إلى 02

العضوية التي تعمل عمى خفض درجة تفاعل التربة كما تتسم 
بقدرتيا عمى مسك العناصر الصغرى بشكل مخمبي سواء 

ي التربة مما المتحرر من المخمفات أو الموجودة اصال ف
وفي الوقت  ,يؤدي إلى تقميل تعرضيا لالدمصاص والحجز

نفسو تسيم بشكل فعال في سد حاجة النبات من ىذه 
إلى زيادة المادة الجافة لمنبات  و ربما تعودأ ,(1) العناصر

ضافة مخمفات نتيجة ال العناصر الصغرى والكبرىفضال عن 
زيادة عدد األوراق والمساحة الورقية  نإكما  (.13) المجاري

ضافة المخمفات الحيوانية )دواجن + نتيجة ال والوزن الجاف
زيادة المادة  ربما يعود إلى  إلى األوساط الزراعيةاغنام( 

العضوية وزيادة االحياء المجيرية ونشاطيا وزيادة فعالية 
نزيمات التي تعمل عمى تحمل المركبات العضوية المعقدة األ
تي تؤدي إلى تحرر العناصر منيا َمما ُيزيد من جاىزيتيا ال

واتفقت  (,16و 99) وما ليا من تأثير في زيادة معدالت النمو
في زيادة ( 41و 0باحثون آخرون )نتائج ىذه النتيجة مع 

صفات النمو الُخضري بتأثير المادة العضوية من خالل 
والمساحة  األوراقوعدد  التأثير المباشر في تركيز الكموروفيل

الورقية والوزن الجاف لممجموع الُخضري, وذلك أّما بتجييز 
والعناصر الصغرى  NPK والسيماالنباتات بالُمَغّذيات الكبرى 

التي تعمل عمى زيادة  أو بتأثير أحماض الييوميك والفولفيك
نفاذية الغشاء الخموي لمجذور ويسيل بذلك امتصاص 
العناصر أو من خالل دوره في تكوين معقدات غالبا ما تكون 

جاىزية يونات المعادن وىذه تعمل عمى زيادة أمخمبية مع 
التأثيرات ربما بسبب  أو ,العناصر ومنعيا من الترسب

أن . (99اإلنزيمي ليا ) المشابية لتأثير اليرمونات والتأثير
عزى ت( في االوراق ربما 5جدول ال) زيادة تركيز الكموروفيل

يتروجين في النبات عن طريق اضافة نزيادة مستويات ال إلى
االسمدة العضوية وبذلك يعمل عمى تشجيع النمو وزيادة حجم 

زيادة حجم المجموع الخضري والمساحة من ثم الخاليا و 
عزى إلى محتواه يقد تاثير الكوم سول . اما (1و 2)الورقية 

العناصر الغذائية المختمفة سيمة االحماض العضوية و  من
االمتصاص والتمثيل وىذا يعطي كفاءة اكثر في استخدام 

 أو قد يعود إلى دوره ,(14في النمو ) التمثيل الكربونيطاقة 
كمادة مخمبية تمنع غسل العناصر الغذائية من التربة فيزداد 

لكوم ا دور(, كما قد يعود السبب إلى 12لمنبات ) تجييزىا
نزيمات وىذا قد يعزى الحتوائو عمى سول في تنشيط األ

وىذا ما  ,مجموعة الكوانين التي تعمل كمستقبل لمييدروجين
ن اضافة السماد من أ (4) ونواخر  Bamaليو إاشار 

 Catalaseالعضوي الييومك ادت إلى زيادة نشاط انزيمات 
( 7) خرونآو  Dantasواتفقت مع  ,Dehydrogenaseو

ن االحماض العضوية تعمل عمى زيادة أإلى  وااشار  نالذي
 cytochrome أنزيم من االنزيمات مثل كثيرنشاط 

oxidase وأنزيم phosphatase phosphorilase  وبناء
invertase  وتثبيط انزيمات اخرى مثلperoxidase 

و قد يعزى السبب إلى دور أ, IAA oxidaseو fitaseو
الحامض العضوي المشابو لدور االوكسينات في انقسام 
الخاليا وزيادة معدل تطور المجموع الجذري وزيادة نسبة 

نموه ن يالمادة الجافة مما يشجع  نمو النبات وبالتالي تحس
( 98) وآخرون Sahuتتفق النتائج مع  .(40و 17)الخضري 

ي الوزن الجاف والرطب حصل عمى زيادة معنوية ف الذي
عند اضافة  Aloe veraوزيادة في النمو الخضري لنبات 
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