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 أوال: تعليمات التقديم

يقدم  البحث بثالث نسخ مطبوعًا على وجه واحد من ورق ابيض 
بحجم A4 مع  قرص ليزري  مطبوع عليه البحث  وبرفقته كتاب 
موقـع من لدن  أصحاب البحث يؤيد بأنه لم يتم نشـر البحث أو 
تمت الموافقة على نشـره في أي مجلة علميـة أخرىأو وقائع 
مؤتمـر علمي مع ذكر العنـوان الكامل للباحث الـذي تعنون له 

مراسالت المجلة.

 ثانيًا: تعليمات الكتابة 

يكون البحـث بأ حدى اللغتين العربية أو االنكليزية مع خالصة 
للبحث باللغتين ويكون ترتيب محتوى البحث كاألتي:

1. عنوان البحث:يكون في وسط الورقة وبأحرف كبيرة.
2. أس��ماء الباح��ث أو الباحثين ومن ثم  ذكـر عناوين في منتصف 

الورقة  .
3. مس��تخلص البح��ث  :وتكـون بحـدود الــ 250 كلمـة على ان 
تكـون باللغتين العربية واالنكليزيـة وتتضمن عرضًا مختصرًا 
لهدف البحث واهـم معطياته واسـتنتاجاته وتترتب الخالصة 
بحيث تذكر أوال الخالصة من لغة البحث نفسـها ، على ان تكون 
الخالصة باللغة االخرى في نهايـة البحث، وتذكر الكلمات الدالة 
بعد الخالصة مباشـرة ويكون ذلك ضمـن حدود الصفحة األولى 

من البحث.
4. متن البحث:ويشـمل المقدمة والمواد وطرائق العمل والنتائج 
والمناقشـة ومن ثم االسـتنتاجات والتوصيات وتراعى النقاط 

االتية :
 المعادالت:وتكـون لها أرقام متسلسـلة  ويذكر رقم المعادلة 

في أقصى اليمين بين قوسين اعتياديين) (.
 الرسومات  واإلشكال : ويكون لكل شكل عنوان مناسب ودقيق  
ويكـون لها أيضاأرقام متسلسـلة  ويذكر العنـوان والرقم تحت 

الشكل.
 الجداول: ويكون لها عناوين مناسـبة وأرقام متسلسلة ويذكر 

العنوان والرقم اعلى الجدول.
5. المصادر : تذكر المصادر في متن البحث بذكر اسـماء الباحثين 
والسـنة وان ترتـب المصادر في قائمة المصادر حسـب الحروف 

االبجدية وحسب األسلوب اآلتي :
السـم  األول  لالسـم،الحرف  األول  اللقب،الحـرف  الدوري��ات:   •
األب،)السـنة (،”عنوان البحث“،جهة النشـر،رقم المجلد والعدد، 

الصفحات.
السـم  األول  لالسـم،الحرف  األول  الكتب:اللقب،الحـرف   •
األب،)السـنة(،“عنوان الكتاب“،الطبعة،مكان النشـر ،دار النشر ، 

الصفحات . 

• فص��ل من كتاب:اللقب،الحرف األول لالسـم، الحرف األول السـم 
األب،)السـنة(،“عنوان الفصل”،الناشـر،مكان النشـر،دار النشر ، 

الصفحات.

ثالثًا: تعليمات الطباعة 

1. يطبع البحث بشـكل عمودين على وجه واحد من  ورق ابيض 
بحجم A4  ويكون التباعد بين األسطر بقدر سطر ونصف  .
2. تترك حاشية مقدارها 2.5 سم من كافة جوانب الورقة .

3. يسـتخدم برنامـج MICROSOFT WORD 2007 فـي 
الطباعة ويكون نوع الخط المستخدم في اللغة االنكليزية

Times New Roman والخـط Simplified Arabic للغـة 
العربية ويكون ترتيب حجم الحروف  كاآلتي :

أ - العنوان الرئيسـي للبحث  حجم الخط 16 ويكون الخط غامقًا 
وبالنسبة للغة االنكليزية  تستخدم الحروف الكبيرة  .

ب - العناويـن الثانوية في البحث يكـون حجم الخط 14 ويكون 
غامقا وبالنسبة للغة االنكليزية يكون الحرف األول من كل كلمة 

كبيرًا.
ت - أسـماء الباحثيـن  وعناوينهم حجم الخـط 14 ويكون الخط 

غامقًا أيضا ويكون الحرف األول من كل كلمة كبيرًا.
ث - تكون كتابة باقي البحث بحجم خط 12 .

ج - عناوين الرسوم واإلشكال والجداول  بحجم خط 12 غامق . 
ح - يترك سطرً واحدًا فارغًا قبل وبعد كل معادلة وقبل  وبعد 

كل جدول  وشكل .

رابعًا:تعليمات التقييم والنشر 

1. يرسـل البحـث إلىمقيمين علمييـن ذو  خبرة واسـعة في 
تخصص البحث المطلوب تقييمه.

2. يسـلم نسـختين من البحـث بصيغته النهائيـة بعد إجراء 
التعديـالت المطلوبة  علـى ورق A4  مع قـرص ليزري للبحث 

بصيغته النهائية.
خامسًا: أجور النشر 

يدفـع الباحث من داخل العراق عنـد تقديم البحث مبلغًا قدره 
)100000( مائـة ألف دينار عراقي .واذا رغب الباحث في الحصول 
على نسـخة من المجلة مقابل مبلغ)25000( خمسـة وعشرون 

الف دينار
يدفع الباحث من خارج العراقمبلغ قدره )100(مائة دوالر 

تعنون جميع المرسالت إلى/
مديـر هيئة تحريـر مجلـة  المثنـى للعلـوم الزراعية/كلية 
الزراعة/جامعة المثنى/محافظة المثنى – جمهورية العراق. 

تعليمات النشــر
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الفهرسة

اسم الباحثعنوان البحث

ابحاث املحاصيل الحقلية

Atriplex spp تأثري نوعية مياه الري والسماد النرتوجيني يف نمو وحاصل ونوعية نبات الرغل 
فيصل محبس الطاهر وشيماء إبراهيم الرفاعي وعيل حليل 

الجيايش
ايمان الزم رمضان  وجميل حسوني فنياِستجابة ثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداءNigella sativa L.  ملواعيد زراعة مختلفة

.Triticum aestivum L يف نمو اصناف من الحنطة  NPK وليد عبد الرضا جبيل وفالح حسن فالحتأثري كميات مختلفة من السماد املركب

استجابة تراكيب وراثية واعدة من الذرة الصفراء Zea mays L. للتسميد النيرتوجيني تحت ظروف املنطقة الجنوبية
صالح هادي فرهود السالم ومحمد عودة خلف العبودي 

وحيدر عبد الحسني املغري
 Triticum aestivum تأثري التغذية الورقية بالعنارص الكربى و الصغرى يف الحاصل و مكوناته  ملحصول  الحنطة

L.  تحت ظروف املنطقة الجنوبية
كريم حنون محسن وكاظم كطامي جابر االسدي ومحمد 

عودة خلف العبودي

أبحاث الرتبة واملوارد املائية

ميثم حسني خرض الخفاجي و تركي مفتن سعدتأثري التسميد العضوي يف نمو وحاصل الخيار املزروع يف البيوت البالستيكية

تاثري الرش باالحماض االمينيه والعضويه والبوتاسيوم يف بعض معالم النمو والكالوتروبني يف اوراق العشار  
Calotropis procera

حياوي ويوه عطية الجوذري

تأثري مستويات مختلفة من ملوحة ماء الري وإضافة السماد الفوسفاتي يف حاصل البذور والربوتني ملحصول الباقالء 
Vicia faba L

كاظم حسن هذييل وعيل رحيم كريم الحساني

د.أوراس محي طه ود.حمزة كاظم بريسم وسامر محي طهاعداد خرائط معدل الغيض و بعض صفات الرتبة من بيانات التحسس النائي يف مرشوع اللطيفية

ابحاث الثروة الحيوانية

تأثري أضافة مسحوق ورق الزيتون ) OLIVE LEAVES( اىل العلف مع أو بدون تجريع مجموعة فيتامينات 
AD3E يف بعض صفات الدم الفسلجية لجداء املاعز املحيل

محمد كريم حمد العبساوي وضياء عبد األمري عيل الخياط

تأثري نبات القرنفل Eugenia caryophullata Clove plant كمادة Cyprinus carpio L مخدرة عىل الخصائص 
الدموية السماك الكارب العادي

د. مريم جاسم العلكاوي وسليمان داود محمد وعدنان 
محمد محمود وشيماء مالح عيل

دراسة نسجية للخصية ومراحل نشوء النطفة يف ذكور الحمام الزاجل
احمد اديب محمد وا.م.د مجدي فيصل مجيد وا.د عالء عبد 

الخالق سوادي

تأثري اضافة مسحوق بذور نبات الكرفس) Apium graveolens )Celery seed بمستويات مختلفة اىل العلف  يف  
بعض الصفات األنتاجية لفروج اللحم

جعفر محمد جاسم ومحمد جليل جاسم

أبحاث وقاية النبات

فاعلية بعض عوامل املكافحة االحيائية ضد الفطرين Fusarium solani وMacrophomina phaseolina املسبب 
ملرض تعفن جذور الخيار يف محافظة بابل

كوثر فاضل علوان

Coccinella  septem- عىل املفرتس الدعسوقة Sonchus oleraceus L  أأثري عصارة سيقان نبات ام الحليب
puncta L تحت الظروف املختربية

لفتة عوض عطشان

Rhizocto-  أأثري بعض األسمدة العضوية وعوامل املقاومة األحيائية والتداخل بينها عىل الفطر املمرض
nia solani وبعض مؤرشات نمو وإنتاجية البطاطا

عيل فرج جبري وأ.م.د. فالح حسن عيىس وأ.د. صباح لطيف 
علوان

ابحاث البستنة والغابات

تأثري االسمدة العضوية يف تراكيز عنارص النيرتوجني والفسفور والبوتاسيوم لثمار هجيني الطماطة  
Waaed و Alyste

 أ.د تركي مفتن سعد ود. فالح حسن عيىس ورشا حميد 
عكاب

عبدالكريم محمد عبد وعماد عبدالكريم محمدرضاالتوافق وعدم التوافق يف نخيل التمر

Solanum tuberosum L فالح حسن عيىس وأمان حميد جابرتأثري تغطية الرتبة بالبويل اثيلني األسود يف نمو وحاصل صنفني من البطاطا

ابحاث االقتصاد الزراعي

)PAM( مقداد جاسم عبد وأ.د عبد الله عيل مضحي الزوبعيقياس امليزة النسبية إلنتاج فروج اللحم يف محافظة املثنى باستعمال مصفوفة تحليل السياسة

ابحاث الصناعات الغذائية

 عزل Saccharomyces boulardii   من ثمار املانغستني Garcinia mangostana L.وتشخيصها جزيئيا 
E.  coli 0157:H7 ودراسة مقدرتها عىل خفض مستوى الكوليسرتول وتثبيط بكرتيا

د.عامر عبد الرحمن الشيخ ظاهر ود. ماجد حسني 
الجيالوي ورحيم عناد خضري الزيادي
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فيصل محبس الطاهر

شيماء إبراهيم الرفاعي

عيل حليل الجيايش

تأثري نوعية مياه الري والسماد النرتوجيني يف منو وحاصل ونوعية نبات الرغل
Atriplex spp

قسم املحاصيل الحقلية - كلية الزراعة - جامعة املثنى

قسم املحاصيل الحقلية - كلية الزراعة - جامعة املثنى

قسم املحاصيل الحقلية - كلية الزراعة - جامعة البرصة

املستخلص
 Atriplex halimus أجري�ت التجرب�ة الحقلي�ة يف محافظة املثنى جنوب العراق، خالل املوس�م 2011 لدراس�ة تأثري نوعني من نب�ات الرغل هما امللح�ي
واألمريكي Atriplex halimus وثالث مصدر للري هي )ماء نهر وماء برئ وري بالتناوب( وثالث مس�تويات للتس�ميد النرتوجيني هي )0 ، 30 ، 60( كغم 
N / هكتار يف بعض صفات النمو والحاصل والنوعية . طبقت التجربة بتصميم األلواح املنش�قة – املنش�قة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 
R.C.B.D وبثالث مكررات احتلت األنواع األلواح الرئيس�ة ومصادر الري األلواح الثانوية ومس�تويات التس�ميد النرتوجيني األلواح تحت الثانوية. اظهرت 
النتائ�ج تفوق الرغل امللحي يف اغلب الصفات املدروس�ة )ارتفاع النبات وع�دد األفرع الخرضية وحاصل العلف األخرض )10.43 طن/ هكتار( وعدد األفرع 
الثمرية/ النبات ونس�بة األلياف )42.43 %(، وحقق الري بماء النهر تفوقاً معنويا يف حاصل البذور )2.05 طن/ هكتار( ونس�بة الربوتني الخام )27.68 
%( بينما تفوق مصدر الري بالتناوب معنوياً يف )ارتفاع النبات وحاصل العلف األخرض )8.94 طن/ هكتار( وعدد األفرع الثمرية/ النبات، وتفوق مصدر 

الري بماء البرئ يف نسبة األلياف )38.47 %(.
تفوق مستوى التسميد النرتوجيني )60 كغم N /ه( يف ارتفاع النبات وعدد األفرع الخرضية وحاصل العلف األخرض )9.65 طن/ هكتار( وحاصل العلف 
الجاف )3.59 طن/ هكتار( وعدد األفرع الثمرية/ النبات وحاصل البذور )1.99 طن/ هكتار( ونسبة الربوتني الخام )27.62 %( ونسبة األلياف )38.59 
%(. كما ظهر للتداخالت الثنائية )الرغل امللحي × الري بالتناوب( و)النوع امللحي × التس�ميد النرتوجيني 60 كغم N /ه ( و)الري بالتناوب × التس�ميد 
النرتوجيني 60 كغم N /ه( والتداخل الثالثي )الرغل امللحي × الري بالتناوب × التسميد النرتوجيني 60 كغم N /ه( تأثرياً معنوياً يف ارتفاع النبات وعدد 

االفرع الخرضية وحاصل العلف األخرض والجاف.
املقدمة

تعان�ي معظ�م األرايض الزراعية يف العراق من مش�كلة امللوحة، إذ إن %75 من األرايض املزروعة يف وس�ط وجنوبي العراق ه�ي متأثرة بامللوحة وبدرجات 
متفاوتة )الزبيدي، 1989(، وعىل هذا فقد أصبحت امللوحة )ملوحة الرتبة أو مياه الري( عائقاً أمام التنمية الزراعية يف البلد، وبدأت هذه املشكلة تربز يف مدن 
العراق بتقدم الزمن ومنها محافظة املثنى عىل وجه التحديد مسببًة انخفاضاً ملحوظاً يف إنتاجية املحاصيل ومنها محاصيل العلف السائد زراعتها يف العراق 
وهي )الشعري والذرة البيضاء والجت(، األمر الذي انعكس سلباً عىل قطاع الثروة الحيوانية خاصة يف فصل الصيف الطويل نسبياً حيث تشح مصادر العلف، 
كون توفري العلف األخرض وعىل اختالف أنواعه هو أفضل األس�اليب وأرخصها لتغذية الحيوانات )التكريتي ومحمد ،1991(. وألجل إعادة هذه األرايض إىل 
س�ابق عهدها يتطلب األمر إجراء عمليات اس�تصالح متكاملة تبدأ بتنفيذ ش�بكات للري والبزل وإعادة تعديل وتس�ويه وغسل وهي أعمال باهظة التكاليف 
تحتاج إىل سياس�ة زراعية تتبناها الدولة ويصعب القيام بها عىل مس�توى األفراد، فضالً عن حاجة عمليات الغس�ل إىل كميات كبرية من املياه، والتي يصعب 

توفريها يف ظل شحه مياه الري وارتفاع ملوحتها يف الوقت الحارض واحتمالية تفاقمها مستقبال )FAO ,1992( ،األمر الذي 
يستوجب إتباع أساليب أخرى اقل كلفة وباإلمكان تحقيقها ومنها التعايش مع مشكلة امللوحة كواقع وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق ذلك من خالل استنباط 
أصناف ذات مقدره عىل تحمل امللوحة أو استقدام نباتات من بيئات أخرى ذات مقدره عىل تحمل قسوة الظروف ومعرفة مدى مقدرتها عىل تحمل امللوحة، 
الس�يما النباتات الربية الرعوية املنترشة يف ارايض الصحراء والبادية التي تغطي مس�احة واس�عة جدا من محافظة املثنى  وهي ذات تنوع حيوي ومن هذه 
النبات�ات نبات الرغل  Atriplex وهو من الش�جريات التي تنمو يف املناطق الجافة وش�به الجافة والصحراوية، اذ يض�م جنس الرغل نباتات مختلفة تتميز 
بصف�ات تًكي�ف وتحمل بيئ�ي عايل )Le-Houerou, 1992 (، ويمكن أن ينجح اس�تزراعها يف األرايض املالحة واإلس�هام يف تطوير مراعي طبيعية جديدة 
 Paetzold and ,1991( وقد اُس�تخدم هذا النبات يف تجارب واس�عة إلع�ادة تأهيل األرايض امللحية املتده�ورة Atriplex halimus الس�يما الرغل امللحي

Chikh Mohamed و نرص وآخرون، 2000  وAbbad et al  ,2004 ( ، لكون نبات الرغل يمتلك آلية مقاومة للملوحة.
إن زراع�ة نب�ات الرغ�ل يحقق فائدتني أولهما إمكانية هذا النبات مواجهة مش�كلة التملح س�واء كان�ت يف الرتبة أو مياه الري ملقدرت�ه عىل النمو تحت هذه 
الظ�روف والعتم�اده آلي�ة تجميع األمالح وإفرازها ، وثانيهما إن يتوقع لهذا النبات أهمية كبرية يف تغذي�ة الحيوانات كونه نبات رعوي، يحتوي قيمة غذائية 
جيدة كالربوتني الخام والرماد واأللياف والدهن الخام وبعض العنارص املعدنية املهمة كالكالسيوم و الصوديوم والبوتاسيوم )Abu-Zanat ,2003(، كما 
إن اس�تعمال املياه املالحة ومن مصادرها املختلفة كاملياه الجوفية ومياه املبازل يمثل احد البدائل لتلبية االحتياجات الزراعية ويؤدي إىل توفري جزء مهم من 
املياه العذبة لغرض االستعماالت األخرى. فضالً عن أن النقص يف الوارد املائي املتحقق يف السنوات االخرية وتردي نوعية املياه يفرض الحاجة الستخدام مياه 

واطئة النوعية ألغراض الري )فهد وآخرون، 2003(.
ان الزيادة يف الرتكيز امللحي تؤدي إىل خفض عملية النرتجة إضافة إىل دور النرتوجني يف زيادة املس�احة الورقية للنبات مما ينعكس ايجابياً يف زيادة النمو 

البحث مستل من رسالة ماجستري للباحث الثالث
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فعن�د إضافته للرتبة س�وف يتوفر للنبات بالدرجة والكمي�ة املطلوبة لتحقيق النمو األفضل وتحقيق توازن غذائي يف محلول الرتبة وداخل أنس�جة النبات ، 
فضالً عن كونه مش�جعاً لنمو خرضي جيد ويحتاجه بكميات كبرية وله تأثري كبري يف زيادة إنتاج معظم املحاصيل ) النعيمي، 1999 (، وبناءاً عىل ما تقدم 
ولكون مش�كلة امللوحة آخذه يف التفاقم يف البالد كان البد من البحث عن حلول منها التعايش مع هذا الواقع من خالل اس�تقدام  نبات الرغل بنوعيه )امللحي 
واألمريك�ي( وزراعت�ه يف األرايض املتملحة كواحدة من أوىل التجارب يف البلد بهدف الحصول عىل علف ذو قيمة غذائية عالية لس�د النقص الحاصل يف إنتاج 
األعالف، الس�يما يف موس�م الصيف حيث تش�ح األعالف ، مع إمكانية اس�تغالل املياه املالحة )مياه املبازل واآلبار( التي تهدر دون فائدة كمياه املصب العام 

املالحة يف ري هذه النباتات وتحديد أفضل مستوى للتسميد النرتوجيني الذي يضمن تحسني نمو النبات وإنتاجه كماً ونوعاً.
 املواد وطرائق العمل

ُنفذت تجربة حقلية يف إحدى األرايض الهامش�ية املالحة واملرتوكة بدون زراعة ملدة )6( س�نوات يف ناحية ألنجمي التابعة لقضاء الرميثة / محافظة املثنى، 
جنوب العراق، وتم اخذ مجموعة من عينات الرتبة من ارض التجربة قبل الزراعة، ومن العمق )0 - 90 سم(، وأجريت عليها مجموعة من التحاليل الكيميائية 

والفيزيائية األساسية املبينة يف جدول )1(
جدول )1( بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لرتبة حقل التجربة قبل وبعد الزراعة*

Texture pH Ec. des./m(
Soil structure  )%(   Minerals  )mg/ kg(

Sand Loam Clay N K P Nacl
Before  Clay Loam 8.0 20.7 8.7 48.5 42.8 2.4 80 81 41.9

  After Clay Loam  8.3 8.1 8.7 48.5 42.8 38 62 53 16.2

طبق�ت التجربة بتصميم األلواح املنش�قة – املنش�قة)design Split_Split¬_plots(باس�تخدام تصمي�م R.C.B.D   وبثالث مكررات، وإضيف الس�ماد 
 Atriplex هكتار(. تضمنت التجربة ثالثة عوامل، االول نوعان من نبات الرغل هما امللحي /P ( قبل الزراعة وبكمية )30 كغم P2O5 46%( الفوس�فاتي
halimus و األمريكي Atriplex cauescens  ووضعت يف األلواح الرئيس�ية )Main plot(، وأعطيت الرموز AH ,AC ، والعامل الثاني ش�مل ثالثة انواع 
من مياه الري وهي ماء السقي االعتيادي )نهر( وماء البرئ )ماء مساوي يف ملوحتة ملاء املصب العام( واملبينة مواصفاتها يف جدول رقم )2(، أما النوع الثالث 
فهو ري بالتناوب بني النوعني السابقني واملبينة مواصفاتها يف جدول)2(، ووضعت يف االلواح الثانوية )Sub plot( وأعطيت الرموز   W0و W1و W2 عىل 
 Sub sub plot(هكتار والتي وضعت يف االلواح تحت الثانوية/ N التوايل، وش�مل العامل الثالث ثالث كميات من الس�ماد النرتوجيني هي 0 و30 و60 كغم

(وأعطيت الرموز N0 وN1 وN2 عىل التوايل أضيفت عىل هيئة سماد اليوريا )N 46%( وعىل شكل دفعات بني دفعه وأخرى 15 يوما.      
جدول )2( تحليل مياه الري التي استخدمت يف التجربة *

ماء البرئماء السقي االعتياديوحدة القياسالصفة

EC47.6دييس سيمنز/م

TDS2.23.8غم/ لرت

Ph-7.58.1

Nacl%915.1

*أجريت التحاليل يف مخترب الخصوبة قسم الرتبة واملياه/كلية الزراعة/جامعة املثنى
 تم�ت الزراع�ة يف ج�ور وعىل خطوط تضمنت كل وحدة تجريبية 6 خطوط طول الخط الواحد 6 م، بني خ�ط وأخر 1.5 م وبني نبات وأخر 1.5 م، وزرعت 

الشتالت يف جور عىل شكل دائرة نصف قطرها 20 سم. وبذلك يكون مجموع الوحدات التجريبية 2×3×3×3=54 وحدة تجريبية.
 تم قياس مجموعة من الصفات كمؤرشات للنمو والحاصل وحاصل العلف ونوعيته وكمتوس�ط لخمس�ة نباتات اختريت عش�وائياً عند مرحلة %75 تزهري 
وهي: ارتفاع النبات )سم( وتم بحساب املسافة من سطح الرتبة إىل نهاية أطراف نمو النباتات وعدد األفرع الخرضية / نبات وتم حسابه بأخذ متوسط عدد 
األفرع الخرضية وحاصل العلف األخرض)طن/هكتار( وتم حسابه من اخذ الوزن الطري للعلف الناتج بعد قطع كل نبات عىل حده ووزنه بامليزان الحساس 
ثم تحويله من الكغم/ م² إىل الطن/ هكتار و حاصل العلف الجاف )طن/ هكتار( تم حس�ابه من تجفيف العلف الطري يف درجة حرارة الغرفة )20-30 

مº( مع تقليبها باستمرار ملنع حدوث تعفن وملدة  )3-2( أسبوع.
يف مرحلة النضج الثمري حسب عدد االفرع الثمرية/ النبات ووزن االلف بذرة وحاصل الحبوب )طن/ هكتار(. ثم أخذت نماذج من الجزء املأكول من النبات 
) األوراق والسيقان الطرية ( يف نهاية التجربة وجففت بالفرن الكهربائي ملدة 72 ساعة وعىل درجة حرارة 65 مº ثم ُقدرت الصفات النوعية )النسبة املئوية 

الربوتني الخام واأللياف( يف املخترب التقني الدويل باستخدام جهاز قياس الطيف الضوئي FT-NIR )أملاني املنشأ(.
جمعت البيانات وتم تبويبها وتحليلها احصائياً وفقاً الربنامج االحصائي )SPSS windows( وقورنت متوسطات املعامالت عند مستوى احتمايل 0.05

النتائج واملناقشة
ارتفاع النبات )سم( 

أش�ارت النتائج يف جدول ) 3 ( إىل وجود تأثري معنوي للتداخل بني األنواع والتس�ميد النرتوجيني والتداخل بني األنواع ومصادر الري والتداخل بني التسميد 
النرتوجيني ومصادر الري والتداخل الثالثي يف حني لم يكن التأثري معنوياً للعوامل وهي منفردة ) األنواع و مصادر الري و التسميد النرتوجيني (.

تفوقت التوليفة )النوع امللحي × الري بالتناوب( عىل جميع التوليفات األخرى واعطت اعىل متوسط الرتفاع النبات بلغ 116.19 سم، يف حني أعطت التوليفة 
)النوع األمريكي× الري بماء البرئ املالح( اقل متوس�ط لهذه الصفة بلغ 83.08 س�م ، وربما يعزى س�بب ذلك اىل أن النوع امللحي )السائد يف املنطقة( أكثر 
قابلية عىل التكيف مع الظروف البيئية السائدة مقارنة بالنوع األمريكي فضالً عن أن الري بالتناوب أدى إىل تخفيف األمالح يف وسط نمو النبات األمر الذي 
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حف�ز نم�و نبات الرغل وزاد من متوس�ط ارتفاعه واتفقت ه�ذه النتيجة مع ما ذكره كل م�ن )Jeschke and Stelter )1983 عىل الرغل امللحي وما ذكره 
)1986( Matoh et al. و)Mahmood and Malik )1987 عىل أنواع أخرى من الرغل إذ بينوا أن الرغل يف األرايض التي تروى بش�كل جيد مع مس�توى 

ملوحة)Nacl منخفض سوف يحفز النبات عىل النمو. 
اعطت التوليفة )النوع امللحي × التس�ميد N2( أعىل متوس�ط الرتفاع النبات بلغ 109.66 س�م ومن دون فرق معنوي عن عدد من التوليفات، وربما يعزى 
سبب زيادة ارتفاع النبات مع زيادة السماد النرتوجيني اىل زيادة حجم الخاليا ورسعة انقسامها وتوسعها، الذي ربما ادى إىل زيادة عدد سالميات الساق أو 
زيادة اطوالها أو كليهما معاً األمر الذي انعكس عىل زيادة ارتفاع النبات )Memon et al  ,1995.  وEriksmoen ,2000(. سجلت التوليفة)الري التناوبي 
× مستوى التسميد النرتوجيني N2(أعىل متوسط لهذه الصفة بلغ 101.58 سم، وربما يعزى سبب ذلك إىل إن السماد النرتوجيني شجع النمو الجذري وأدى 
زي�ادة امتص�اص املواد الغذائية املتوفرة يف الرتبة ومن ثم زيادة كفاءة الرتكيب الضوئي وأس�هم يف زيادة ارتفاع النبات. اما عن التداخل بني العوامل الثالث 
فقد أعطت التوليفة )النوع امللحي × الري بالتناوب × التسميد النرتوجيني )N0 أعىل متوسط الرتفاع النبات حيث بلغ 123.16 سم، يف حني اعطت التوليفة 

)النوع االمريكي × الري االعتيادي × التسميد النرتوجيني )N0 أقل متوسط الرتفاع نبات حيث بلغ  88.44 سم )جدول 3(.

متوسط األنواع × مصدر ماء الريالتسميد النرتوجينيمصدر الرياألنواع N0N1N2

امللحي
W096.9197.0099.5897.83
W187.5098.69108.9198.37
W2123.16104.91120.50116.19

األمريكي
W080.4492.9489.1687.51
W180.8882.5285.8383.08
W278.4191.6682.6684.24

 .L.S.D27.32   26.43 

متوسط األنواعالتسميد  النرتوجينياألنواع N0N1N2
 104.13 109.66  100.20  102.52 امللحي 

 85.8884.94  79.9189.04 األمريكي 
 .L.S.D26.76    N.S

N 97.77 94.62   91.22متوسط

 .L.S.D    N.S

متوسط مصدر الري  التسميد النرتوجينيمصدر الري N0N1N2
W088.6894.9794.3792.67
W184.1990.6197.3790.72
W2100.7998.29101.58100.22

 .L.S.D 14.75    N.S
عدد األفرع الخرضية/ نبات

بينت النتائج يف جدول )4( وجود تأثري معنوي للتسميد النرتوجيني وللتداخل بني األنواع ومصادر الري والتداخل بني األنواع والتسميد النرتوجيني والتداخل 
ب�ني التس�ميد النرتوجين�ي ومصادر الري والتداخل الثالثي يف صفة عدد األفرع الخرضية/ نبات، يف حني ل�م يكن التأثري معنوياً لنوع النبات او مصدر ماء 

الري وهي منفردة.
تفوق مس�توى التس�ميد النرتوجيني N2 عىل باقي املستويات محققا أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ 11.18 فرع /نبات يف حني ُسجل اقل املتوسطات لهذه 
الصفة 9.32 فرع/ نبات ملعاملة املقارنة، وربما يعزى السبب إىل دور النيرتوجني يف تشجيع نمو الجذور التي ترتبط بعالقة طرديه مع زيادة عدد األفرع، 
فضالً عن دور النيرتوجني يف تش�جيع تكوين منظم النمو )الس�ايتوكانني( املسئول عن تقليل السيادة القمية يف النبات بفعل زيادة نسبته عىل حساب منظم 
النم�و االوكس�ني )عطية ووهيب، 1989(.تفوقت التوليفات بني الرغل امللحي وجميع مصادر ماء ال�ري معنوياً عىل التوليفات بني النوع االمريكي ومصادر 
مياه الري، وس�جل اعىل متوس�ط لعدد االفرع الخرضية مع التوليفة )النوع امللحي × الري بالتناوب( والذي بلغ 12.11 فرع/ نبات يف حني اعطت التوليفة 
)النوع االمريكي × الري بماء البرئ املالح( اقل متوس�ط بلغ8.58 فرع/ نبات، وقد يرجع الس�بب يف ذلك إىل االختالفات الوراثية ومقدرة النوع امللحي عىل 
النم�و تحت املس�توى امللح�ي املعتدل الذي توفره معاملة الري املتناوب، واتف�ق هذه النتيجة مع عدد من الباحثني الذين ذك�روا زيادة نمو الرغل امللحي يف 
 )N2 (. كما حققت التوليفة )النوع امللحي × التس�ميد النرتوجيني .Matoh et al ,1986 و  Zid and Boukharis ,1977( مس�توى معتدل من امللوحة
أعىل متوس�ط ا ذ بلغ 12.97 فرع/ نبات يف حني اعطت التوليفة )النوع االمريكي × التس�ميد النرتوجيني N0( اقل متوسط بلغ 7.66 فرع/ نبات ، ويمكن 
أن يفرس سبب ذلك بأنه مع زيادة مستوى النرتوجني يزداد عدد األفرع الخرضية يف النبات )عيىس، 1990). كما تفوقت التوليفة )الري بالتناوب × التسميد 
النرتوجين�ي )N2 ع�ىل جميع التوليفات األخرى من حيث اعطائها اعىل متوس�ط بلغ )11.33 فرع/ نبات( وهذا ربما بس�بب التأثري االيجابي للنرتوجني يف 
النمو مع تخفيف ملوحة يف وسط النمو عند الري املتناوب، كما تفوقت معظم توليفات النوع امللحي مع ومصادر الري ومستويات التسميد النرتوجيني عىل 
توليفات النوع األمريكي مع نفس العاملني واعطت التوليفة )النوع امللحي × مصدر الري التناوبي × التس�ميد النرتوجيني )N2 أعىل متوس�ط لهذه الصفة 

بلغ 13.66 فرع/ نبات )جدول 4(.
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جدول)4( تأثري نوع النبات ومصدر الري والتسميد النرتوجيني وتداخالتها يف عدد األفرع الخرضية/ نبات
 

متوسط األنواع × مصدر الريالتسميد النرتوجينيمصدر الرياألنواع N0N1N2

امللحي
W013.2510.5812.2512.02
W19.4110.5213.0010.98
W210.2512.4113.6612.11

األمريكي
W07.868.779.508.71
W17.708.419.638.58
W27.449.339.008.59

 .L.S.D 3.76   3.09

متوسط األنواعالتسميد  النرتوجينياألنواع N0N1N2
10.9711.1712.9711.71امللحي 

7.668.849.378.63األمريكي 
 .L.S.D2.92    N.S 

N 9.3210.0111.18متوسط

 .L.S.D1.55 

متوسط مصدر الري  التسميد النرتوجينيمصدر الري N0N1N2
W010.559.6810.8710.37
W18.559.4711.319.78
W28.8410.8711.3310.35

 .L.S.D  2.32N.S       

حاصل العلف األخرض )طن/هكتار(
 بين�ت النتائ�ج يف جدول )5( أن لألنواع تأث�رياً معنوياً يف هذه الصفة إذ تفوق النوع امللحي عىل األمريكي معنوياً وبلغ متوس�طاهما 10.65 و 5.89 طن/ 
هكت�ار ع�ىل التوايل، وربما يعود الس�بب إىل االختالف الوراثي بني النوع�ني، وأوضحت نتائج الجدول أيضا أن مصادر الري أث�رت معنوياً يف حاصل العلف 
األخرض اذ حقق مصدر الري بالتناوب تفوقاً معنوياً عىل باقي مصادر الري وسجل أعىل املتوسطات بلغت 8.88 طن/ هكتار، وكان اقل املتوسطات ملصدر 
ال�ري بم�اء البرئ إذ بلغ  7.31 طن/ هكتار ، وقد يفرس هذا التفوق إىل انه عن�د الري بماء النهر يكون هناك فرصة لنمو جذري جيد يتيح الفرصة لحصول 

امتصاص اكرب كمية من النرتوجني الجاهز للنبات األمر الذي يزيد من صفات النمو الخرضي وبالتايل حاصل العلف األخرض. 
كما تبني وجود تأثري معنوي للتس�ميد النرتوجيني يف حاصل العلف األخرض إذ تفوقت املعاملة N2 عىل باقي املعامالت وحققت أعىل متوس�ط حاصل علف 
اخرض بلغ 9.60 طن/ هكتار،  يف حني أعطت معاملة املقارنة التي سجلت اقل املتوسطات والذي بلغ 7.36 طن/ هكتار )جدول 5(، وقد ُيعزى سبب تفوق 
مس�توى التس�ميد N2 إىل دور النرتوجني يف زيادة صفات النمو التي تش�كل بمجموعها حاصل العلف األخرض وهي ارتفاع النبات )جدول 3( وعدد األفرع 
الخرضية )جدول 4(، األمر الذي انعكس عىل زيادة حاصل العلف األخرض ، وهذه النتيجة اتفقت مع ما وجده كل من )النعيمي وآخرون،2003a  و2003 

b( حيث بينوا أن زيادة كمية التسميد النرتوجيني أدت لزيادة حاصل العلف األخرض.
سجلت التوليفة )النوع اامللحي × الري املتناوب( تفوقاً معنوياً عىل جميع التوليفات األخرى وحققت أعىل متوسط بلغ 12.34 طن/ هكتار،  يف حني أعطت 
التوليف�ة )النوع األمريكي × مصدر املاء التناوبي( اقل متوس�ط بلغ 5.41 طن/ هكتار )ج�دول 5(، وتأثر حاصل العلف األخرض معنوياً أيضا عند تداخل 
األنواع مع التسميد النرتوجيني فقد حققت التوليفة )النوع امللحي × مستوى التسميد النرتوجيني N2( تفوقاً معنوياً عىل جميع التوليفات األخرى وسجلت 
أعىل متوس�ط بلغ 12.32 طن/ هكتار، يف حني ُس�جل اقل متوس�ط عند التوليفة )النوع األمريكي × معاملة املقارنة للتسميد النرتوجيني( والذي بلغ 4.44 
ط�ن/ هكتار )جدول 5( ، وربما يرجع س�بب ذلك إىل أن اس�تجابة النوع امللحي لزيادة التس�ميد النرتوجيني كانت اكرب مم�ا زاد من امتصاصه للنرتوجني 

وانعكس عىل زيادة حاصل العلف األخرض يف النبات .
أوضحت نتائج الجدول نفس�ه إىل وجود تأثري معنوي للتداخل بني مصادر الري والتس�ميد النرتوجيني يف حاصل العلف األخرض لنبات الرغل حيث تفوقت 
التوليفة )مصدر الري بالتناوب × مستوى التسميد النرتوجيني )N2 عىل جميع التوليفات األخرى وحققت أعىل متوسط لحاصل العلف األخرض بلغ 10.90 
طن/ هكتار، بينما كان اقل املتوس�طات لتوليفة )ماء البرئ × معاملة املقارنة للتس�ميد النرتوجيني( وبلغ 5.29 طن/ هكتار، ويمكن أن يعود السبب إىل إن 
زي�ادة التس�ميد النرتوجيني أدت إىل زيادة النم�و املتمثل بارتفاع النبات )جدول 3( وعدد األفرع الخرضية )جدول 4( فضالً عن توفر مس�توى معتدل من 
Ben Has- ,2008  ململلوح�ة م�ع الري بالتناوب، واتفقت النتيجة مع بعض الباحثني الذين وجدوا زيادة نمو الرغل عند وجود مس�توى منخفض للملوحة )

sine et al. و Naaman and  Poljakoff-mayber  2011 ( وتختلف مع البعض اآلخر الذين أكدوا أن امللوحة تؤدي إىل خفض النمو والحاصل )2008, 
.).Norman et al. ; 2008, Pearce et al

وكان للتداخل الثالثي تأثري معنوي يف حاصل العلف األخرض وحققت توليفة )النوع امللحي × الري بالتناوب× التسميد النرتوجيني N2( أعىل متوسط والذي 
بلغ 15.81 طن/ هكتار، وتفوقت بذلك عىل معظم التوليفات الس�مادية مع النوع األمريكي ومعظم توليفات النوع امللحي مع مصادر الري، يف حني اعطت 

التوليفة )النوع األمريكي × املاء بالتناوب× معاملة املقارنة N0( اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 3.55 طن/ هكتار )جدول 5(. 
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جدول )5( تأثري نوع النبات ومصدر الري والتسميد النرتوجيني وتداخالتها يف حاصل العلف األخرض )طن/ هكتار(

مصدر الرياألنواع
متوسطالتسميد النرتوجيني

األنواع×مصدر الري N0N1N2

امللحي
W015.408.229.5111.04
W16.887.1411.638.55
W28.5612.6615.8112.34

األمريكي
W06.075.866.596.17
W13.706.448.076.07
W23.556.705.995.41

 L.S.D.3.513.10  
متوسط األنواعالتسميد  النرتوجينياألنواع

N0N1N2
10.289.3412.3210.65امللحي

4.446.336.885.89األمريكي
 L.S.D.3.03    4.00 

N 7.367.849.60متوسط

 .L.S.D1.24

التسميد النرتوجينيمصدر الري متوسط مصدر الري  N0N1N2
W010.747.048.058.61
W15.296.799.857.31
W26.059.6810.908.88

 .L.S.D2.061.26 
حاصل العلف الجاف )طن/هكتار(

أظهرت النتائج يف جدول )6( أن هناك تأثرياً معنوياً للتسميد وللتداخل بني مصادر الري مع التسميد النرتوجيني وللتداخل الثالثي عىل هذه الصفة يف حني 
لم يكن التأثري معنوياً لألنواع ومصادر الري وهي منفردة  والتداخل بني األنواع ومصادر الري والتداخل بني األنواع والتسميد النرتوجيني .فقد تفوق مستوى 
التس�ميد النرتوجيني N2 معنويا عىل باقي املس�تويات وحقق أعىل املتوس�طات يف هذه الصفة والذي بلغ 3.59 طن/هكتار يف حني اعطى املستوى N0 اقل 
منوس�ط لحاصل العلف الجاف بلغ 2.80 طن/ هكتار. وكان للتوليفة )الري بالتناوب × التس�ميد النرتوجيني N2( تفوقت معنوياً عىل  معظم التوليفات 
األخرى وقد حققت أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ 4.16 طن/هكتار بينما اعطت التوليفة )الري بماء البرئ املالح × التس�ميد النرتوجيني N0( اقل منوس�ط 
بلغ 2.18 طن/ هكتار،وهذا اتفق مع ما ذكره )1986(  2006Nedijmi et al. Khan and Ungar .اما عن التداخل الثالثي فقد سجلت التوليفة )النوع 
امللح�ي × الري املتناوب × التس�ميد النرتوجيني N2( أعىل متوس�ط لهذه الصف�ة fgy 5.98 طن/هكتار يف حني اعطت التوليف�ة )النوع االمريكي × الري 
املتناوب × التسميد النرتوجيني N0( اقل متوسط بلغ 1.48 طن/ هكتار. ويمكن ان نفرس سبب زيادة حاصل العلف الجاف للمعامالت والتوليفات املذكورة 

آنفاً اىل تفوقها اصالً يف حاصل العلف االخرض )جدول 5( .

جدول)6( تأثري نوع النبات ومصدر الري والتسميد النرتوجيني وتداخالتها يف حاصل العلف الجاف )طن/ هكتار(

متوسط األنواع × مصدر الريالتسميد النرتوجينيمصدر الرياألنواع N0N1N2

امللحي
W04.922.913.313.71
W12.752.813.933.16
W23.254.905.984.71

األمريكي
W02.802.482.812.69
W11.612.323.212.38
W21.482.832.342.22

 .L.S.D3.02 N.S

متوسط األنواعالتسميد  النرتوجينياألنواع N0N1N2
3.643.544.403.86امللحي 

1.962.542.782.43األمريكي 
 .L.S.DN.S    N.S  

N 2.803.043.59متوسط

 .L.S.D0.77

متوسط مصدر الري  التسميد النرتوجينيمصدر الري N0N1N2
W03.862.693.063.20
W12.182.563.572.77

W22.363.874.163.46

L.S.D. 1.47N.S
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عدد األفرع الثمرية/ نبات
تبني من النتائج يف جدول )7( التأثري املعنوي للعوامل املدروس�ة وتداخالتها يف هذه الصفة باس�تثناء مصادر الري والتس�ميد النرتوجيني وهي منفردة يف 

هذه الصفة.
ظه�ر م�ن النتائ�ج يف جدول )7( أن هن�اك تأثريا معنوياً لألنواع يف زي�ادة عدد األفرع الثمرية إذ تف�وق النوع امللحي عىل األمريكي معنوياً وبلغ متوس�طه 
135.43 فرع/ نبات يف حني أعطى النوع األمريكي اقل متوس�ط بلغ 81.42 فرع/ نبات. كما أش�ارت نتائج الجدول نفسه إىل أن هناك تداخالً معنوياً بني 
األن�واع ومص�ادر الري إذ تفوق�ت جميع التوليفات بني مصادر الري والنوع امللحي عىل التوليفات األخرى مع النوع األمريكي، وقد س�جلت التوليفة )النوع 
امللحي × الري التناوبي( أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ 156.33 فرع/ نبات يف حني أعطت التوليفة )النوع األمريكي × الري التناوبي( اقل متوس�ط بلغ 
77.41 فرع/ نبات.  اما عن التداخل بني األنواع والتس�ميد النرتوجيني فقد أدت زيادة الس�ماد النرتوجيني إىل تحقيق زيادة بش�كل معنوي يف عدد األفرع 
الثمرية للنبات ومن املالحظ من النتائج أن جميع التوليفات بني السماد النرتوجيني والنوع امللحي قد تفوقت بشكل ملحوظ عىل نظرياتها من النوع األمريكي 
وكانت التوليفة بني النوع امللحي مع التس�ميد النرتوجيني N2 متفوقة معنوياً عىل جميع توليفات الس�ماد النرتوجيني مع النوع األمريكي إذ بلغ 153.30 
فرع/ نبات، يف حني ُسجل اقل املتوسطات لهذه الصفة مع التوليفة )النوع األمريكي × معاملة املقارنة للتسميد النرتوجيني( والذي بلغ 69.11 فرع/ نبات 
)ج�دول 7(.كم�ا أظهر التداخل بني مصادر الري والتس�ميد النرتوجيني تأثرياً معنوياً يف هذه الصفة إذ تفوقت جمي�ع التوليفات بني مصادر الري املختلفة 
ومس�توى التس�ميد N2 معنويا عىل جميع التوليفات األخرى، إذ س�جلت التوليفة املتفوقة )الري املتناوب × التسميد النرتوجيني N2( أعىل املتوسطات لهذه 
الصف�ة حيث بلغ 135.04 فرع/ نبات يف حني س�جلت اقل املتوس�طات 83.51 فرع/ نبات عند التوليفة )ماء البرئ املال�ح × معاملة املقارنة N0( )جدول 
7( . كما تبني أن معظم توليفات مصادر الري ومس�تويات التس�ميد النرتوجيني مع النوع امللحي )املنترش يف املنطقة( تفوقت عىل التوليفات املناظرة للنوع 
األمريكي )املس�تقدم( وكان التفوق معنوياً للتوليفة )النوع امللحي × الري بالتناوب × التس�ميد النرتوجيني N2( وأعطت أعىل متوسط بلغ 178.75 فرع/ 
نب�ات يف حني ُس�جل اقل متوس�ط بلغ 66.55 فرع/ نب�ات مع التوليفة )النوع األمريكي × ال�ري بماء البرئ املالح × معاملة املقارنة N0( . ويمكن تفس�ري 
تفوق املعامالت والتوليفات املذكورة آنفاً لجملة أسباب منها تكيف النوع امللحي للظروف البيئية السائدة ومقدرته عىل النمو بصورة أفضل مقارنة بالنوع 
األمريك�ي يضاف إىل ذلك التفوق الحاصل يف جميع صفات النمو املدروس�ة )ارتفاع النبات وع�دد األفرع الخرضية وحاصل العلف األخرض والجاف(، األمر 
الذي يعني توفر ظروف نمو أفضل نتج عنها زيادة يف إنتاج املادة الجافة أدت إىل ضمان نمو أفضل لألفرع بصورة عامه وهذا النمو والتطور الجيدين لهذه 

األفرع قاد بالنهاية إىل زيادة عدد األفرع الثمرية. 
 

جدول )7( تأثري نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النرتوجيني وتداخالتها يف عدد األفرع الثمرية/ نبات

متوسط األنواع×مصدر الريالتسميدمصدر املاءاألنواع
N0N1N2

امللحي

W0130.50117.75132.00126.75

W1100.47120.05149.16123.23

W2145.75144.50178.75156.33

األمريكي

W072.8678.6685.9179.14

W166.5587.10109.4987.71

W267.9172.9991.3377.41

 L.S.D.  63.06   40.47 

متوسط األنواعالتسميداألنواع N0N1N2
125.57127.43153.30135.43امللحي 

69.1179.5995.5881.42األمريكي 

 .L.S.D43.0052.46

N 97.34103.51124.44متوسط

 .L.S.DN.S  

مصدر الري
التسميد

متوسط مصدر الري  
N0N1N2

W0101.6898.20108.95102.94

W183.51103.58129.33105.47

W2106.83108.74135.04116.87

 .L.S.D     41.98  N.S

وزن 1000 بذره )غم(
أش�ارت النتائج يف جدول )8( إىل التأثري املعنوي لألنواع وللتداخالت بني األنواع ومصادر الري وبني األنواع والتس�ميد النرتوجيني والتداخل الثالثي للعوامل 

يف هذه الصفة فيما لم يكن التأثري معنوياً للتسميد النرتوجيني ومصادر الري وهي منفردة وعند تداخلها مع بعضها.
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لوحظ تفوق النوع األمريكي معنوياً عىل النوع امللحي محققاً أعىل متوس�ط بلغ 30.33 غم يف حني أعطى النوع امللحي اقل متوس�ط بلغ 9.03 غم، وربما 
يع�ود ه�ذا التفاوت بني النوعني إىل العامل الوراثي حيث إن بذور النوع األمريكي اكرب من النوع امللحي، كما تبني ان جميع توليفات مصادر الري مع النوع 
األمريك�ي تفوق�اً عىل معظم التوليفات املناظرة للنوع امللحي ولوحظ تفوق التوليفة )الن�وع األمريكي × الري التناوبي( معنوياً عىل جميع توليفات مصادر 
الري مع النوع امللحي وبلغ متوس�طها 34.38 غم يف حني أعطت التوليفة )النوع امللحي × الري بالتناوب( اقل متوس�ط بلغ 8.47 غم . ظهر من النتائج ان 
جميع التوليفات والتي لم تختلف معنوياً فيما بينها للنوع األمريكي مع التس�ميد النرتوجيني قد تفوقت عىل توليفات النوع امللحي مع مس�تويات التس�ميد 
النرتوجيني وسجل أعىل متوسط عند )النوع األمريكي × معاملة املقارنة N0 للتسميد النرتوجيني( إذ بلغ 32.30 غم وكان اقل املتوسطات )8.21 غم( مع 
التوليفة )النوع امللحي × معاملة املقارنة للتس�ميد النرتوجيني(. س�جلت التوليفة )النوع األمريكي × الري بماء النهر × N0( اعىل متوس�ط بلغ 36.92 غم، 
يف حني اعطت  التوليفة )النوع امللحي ×  الري بالتناوب × )N0 اقل املتوس�طات إذ بلغ 7.17 غم )جدول 8(، ربما ُيعزى س�بب تفوق املعامالت والتوليفات 
إىل إنها اعطت اقل املتوس�طات لعدد األفرع الثمرية )جدول 7( األمر الذي س�اهم يف تقليل حالة التنافس بني البذور ضمن النبات الواحد عىل املنتج من مواد 

التمثيل مما زاد من وزن البذرة. 
جدول)8( تأثري نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النرتوجيني وتداخالتها يف وزن 1000 بذره )غم(

مصدر املاءاألنواع
متوسطالتسميد

األنواع×مصدر الري N0N1N2

امللحي

W09.879.6410.169.89

W17.598.0210.558.72

W27.1710.437.818.47

األمريكي

W036.9226.2329.1930.76

W126.5627.4623.4625.82

W233.4235.9233.7934.38

 L.S.D.10.69    5.93

األنواع
التسميد

متوسط األنواع
N0N1N2

8.219.369.519.03امللحي 

32.3029.8728.8130.33األمريكي 

 L.S.D.5.754.17

N 20.2519.6219.16متوسط

 L.S.D.N.S

مصدر الري
التسميد

متوسط مصدر الري  
N0N1N2

W023.3917.9419.67 20.33 

W117.0717.7417.0017.27

W220.2923.1720.8021.42

 L.S.D.N.SN.S

حاصل البذور )طن/ هكتار(

تب�ني م�ن النتائج التأثري املعنوي للعوامل وهي منفردة وعن�د تداخلها مع بعضها البعض عدا تأثري األنواع والتس�ميد النرتوجيني وهما منفردين، ظهر من 
النتائج يف جدول )9( أن الري بماء النهر اعطى أعىل متوس�ط لحاصل البذور بلغ 2.05 طن/ هكتار متفوقاً بذلك عىل الري بماء البرئ الذي أعطى متوس�ط 
بلغ 1.09 طن/ هكتار، كما لوحظ ان التوليفة )النوع امللحي × الري بالتناوب( والتي تفوقت حسابياً بمتوسط بلغ 2.38 طن/ هكتار عىل التوليفات األخرى 

ومعنوياً عىل البعض منها خصوصاً توليفة النوع األمريكي مع ماء البرئ والتي حققت اقل املتوسطات والذي بلغ 30.7 طن/ هكتار. 
كما أعطت التوليفة ) النوع امللحي × التسميد النرتوجيني N2( أعىل املتوسطات حيث بلغ 2.55 طن/ هكتار، يف حني ُسجلت اقل املتوسطات )0.66 طن/ 
هكتار( للتوليفة )النوع األمريكي × التس�ميد النرتوجيني N1(، اما عن تداخل مصادر الري مع التس�ميد النرتوجيني فقد س�جل أعىل متوس�ط والذي بلغ 
2.43 طن/ هكتار مع التوليفة )املاء االعتيادي × التس�ميد النرتوجيني N0( والتي تفوقت معنوياً عىل معاملتي التس�ميد N0 و N1 عند تداخلهما مع ماء 
البرئ املالح إذ سجلت اقل املتوسطات من قبل توليفة ماء البرئ املالح مع مستوى التسميد النرتوجيني N1 والتي بلغ متوسطها 0.55 طن/ هكتار، وقد ُيعزى 
س�بب تف�وق املعامالت والتوليفات املذكورة آنفاً يف حاصل البذور إىل تفوقه�ا اصالً يف صفة وزن 1000 بذره )جدول 8( مع وجود انخفاض يف عدد األفرع 
الثمرية )جدول 7( إال أن الزيادة املتأتية من وزن البذور فاقت النقص الحاصل من جراء انخفاض عدد األفرع الثمرية مع ثبات مكون الحاصل الثالث )عدد 

النباتات يف وحدة املساحة(. 
ام�ا ع�ن التداخل الثالثي فقد حققت التوليفة )النوع امللحي × الري بالتناوب × التس�ميد النرتوجيني N2( أعىل املتوس�طات والذي بلغ 3.55 طن/ هكتار 
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وبذلك تفوقت معنوياً عىل اغلب التوليفات للنوع األمريكي وكان اقل املتوس�طات للتوليفة )النوع األمريكي × الري بماء البرئ املالح × التس�ميد النرتوجيني 
N1( والذي بلغ 0.46 طن/ هكتار، وُيعزى سبب ذلك إىل تفوق التوليفة املذكورة يف عدد األفرع الثمرية/ نبات )جدول 7(.

جدول)9( تأثري نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النرتوجيني وتداخالتها يف حاصل البذور )طن/ هكتار(

مصدر املاءاألنواع
متوسطالتسميد النرتوجيني

األنواع × مصدر الري N0N1N2

امللحي

W02.072.221.972.09

W11.540.642.141.44

W21.022.593.552.38

األمريكي

W02.790.722.552.02

W10.480.461.250.73

W20.960.790.500.75

 .L.S.D1.92    1.24

األنواع
التسميد  النرتوجيني

متوسط األنواع
N0N1N2

1.541.822.551.97امللحي 

1.410.661.431.17األمريكي 

L.S.D. 0.051.13N.S

N 1.481.241.99متوسط

 .L.S.DN.S

مصدر الري
التسميد النرتوجيني

متوسط مصدر الري  
N0N1N2

W02.431.472.262.05

W11.010.551.691.09

W20.991.692.031.57

L.S.D.   1.37   0.93

  
الربوتني الخام )%(

أوضحت النتائج يف جدول )10( أن هناك تأثريا معنوياً لجميع العوامل منفردة ومتداخلة فيما بينها يف نسبة الربوتني الخام يف نبات الرغل . فقد تفوق النوع 
األمريكي معنوياً عىل النوع امللحي إذ بلغ متوسطاهما 27.37 % و 25.28 % عىل التوايل، وربما يعود السبب إىل اختالف العامل الوراثي بني النوعني .كما 
وحقق مصدر ماء النهر تفوقاً معنوياً عىل باقي مصادر الري وس�جل أعىل املتوس�طات لنسبة الربوتني الخام بلغت 27.68 %، وقد يفرس هذا التفوق إىل انه 
عند الري بماء النهر يكون هناك فرصة لنمو جذري جيد يتيح الفرصة لحصول امتصاص اكرب كمية من النرتوجني الجاهز للنبات األمر الذي يزيد من املادة 
الجافة وبالتايل الربوتني . وس�جل مس�توى التسميد N2 تفوقاً معنوياً عىل باقي مستويات التس�ميد النرتوجيني مسجالً أعىل متوسط بلغ 27.62 %،وربما 
يف�رس الس�بب يف ذلك إىل أن إضافة الس�ماد النرتوجيني يؤدي لزيادة الرواب�ط الببتيدية املكونة للربوتينات واألحماض االمينية والتي تزداد نس�بتها بزيادة 
إضافة النرتوجني )الس�يالوي، 2007(. وتفوقت التوليفة )النوع األمريكي × ماء النهر( معنوياً عىل معظم التوليفات األخرى اذ بلغ متوس�طها 27.94 %، 
وربما كان الس�بب هو أن ماء النهر دفع باتجاه نمو أفضل للمجموع الجذري مما زاد من مس�احة انتش�اره ومن ثم امتصاص للنرتوجني بش�كل اكرب األمر 

الذي انعكس عىل زيادة الربوتني.
كما حققت التوليفة )النوع األمريكي × التس�ميد النرتوجيني N2( تفوقاً معنوياً عىل جميع التوليفات األخرى وس�جلت أعىل متوس�ط بلغ 28.76 %، وربما 
يرجع سبب ذلك إىل أن استجابة النوع األمريكي لزيادة التسميد النرتوجيني كانت اكرب مما زاد من امتصاصه للنرتوجني وانعكس عىل زيادة نسبة الربوتني 
يف النبات. كما بينت النتائج اىل ان التوليفة )ماء النهر × مستوى التسميد النرتوجيني N2( أعطت أعىل متوسط لهذه الصفة اذ بلغ 28.87 %. وربما يعود 
س�بب ذلك إىل أن هذه التوليفة أدت لتوفري ظروف مناس�بة لزيادة نمو املجموع الجذري أدى لزيادة امتصاص النرتوجني من النبات وبالتايل زيادة صفات 
النمو والوزن الجاف ومن ثم الربوتني يف النبات . وس�جلت التوليفة )النوع األمريكي × ماء البرئ املالح × مس�توى التس�ميد النرتوجيني )N2 أعىل متوس�ط 

والذي بلغ 28.94 % )جدول 10(.
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جدول)10( تأثري نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النرتوجيني وتداخالتها يف الربوتني الخام )%(

مصدر الرياألنواع
متوسطالتسميد النرتوجيني

األنواع × مصدر الري N0N1N2

امللحي

W026.4826.8728.9327.42

W123.4925.3624.2224.35

W222.1623.7126.3224.06

األمريكي

W027.2927.7228.8127.94

W125.5927.7628.9427.43

W225.1126.5828.5526.74

 L.S.D.0.31    24.0

األنواع
التسميد  النرتوجيني

متوسط األنواع
N0N1N2

24.0425.3126.4925.28امللحي 

25.9927.3528.7627.37األمريكي 

L.S.D. 0.050.120.01

N 25.0226.3327.62متوسط

 .L.S.D0.11

مصدر الري
التسميد النرتوجيني

متوسط مصدر الري  
N0N1N2

W026.8827.2928.8727.68

W124.5426.5626.5825.89

W223.6325.1427.4325.40

 L.S.D.0.24     0.21

األلياف )%( 

دلت النتائج يف جدول )11( إىل وجود تأثري معنوي لجميع العوامل ) األنواع ومصادر الري والتسميد النرتوجيني ( وهي منفردة وعند تداخلها فيما بينها يف 
نسبة االلياف، اذ حقق النوع امللحي تفوقاً معنوياً عىل النوع األمريكي وبلغ متوسطاهما 42.43 و32.09 % للنوعني عىل التويل، وقد يعود السبب يف ذلك إىل 
االختالف الوراثي بني النوعني وطبيعة كثافة األفرع الخرضية وزيادة النسبة بني األغصان إىل األوراق يف النوع امللحي مما يسهم يف زيادة األلياف يف النبات. 

كما بينت النتائج تفوق ماء البرئ معنويا عىل باقي مصادر الري محققاً أعىل املتوسطات لهذه الصفة بلغ 38.47 % .
كان التفوق معنوي ملس�توى التس�ميد N2 الذي حقق أعىل متوسط بلغ 38.59 %، وربما هذا يعكس االستجابة االيجابية للتسميد النرتوجيني وزيادة افرع 
النبات األمر الذي انعكس عىل زيادة نسبة األلياف. وسجلت التوليفة )النوع امللحي × ماء البرئ املالح( تفوقاً معنوياً عىل باقي التوليفات األخرى لهذه الصفة 
)جدول 11(، وقد يعود س�بب هذا إىل إن امللوحة تؤدي إىل تقزم وقلة ارتفاع النبات وس�مك األفرع وبالتايل قلة نس�بة األوراق إىل الس�يقان مما يزيد نس�بة 
األلياف. كما حققت التوليفة )النوع امللحي × مستوى N1 للتسميد النرتوجيني( تفوقاً معنوياً عىل باقي التوليفات األخرى وحقق أعىل متوسط بلغ 43.35 
%، وربما يعود السبب إىل إن األلياف تنخفض يف اإلضافة العالية للنرتوجني كونها تؤدي إىل تشجيع زيادة املساحة الورقية فيزداد وزن األوراق إىل السيقان 
والذي ينعكس يف خفض نس�بة األلياف . وبينت النتائج ان التوليفة حققت )ماء البرئ املالح × مس�توى N2 للتسميد النرتوجيني( أعىل متوسط لهذه الصفة، 
وهذا قد يعود إىل إن زيادة التس�ميد النرتوجيني يؤدي إىل زيادة حاصل العلف الجاف وبالتايل األلياف . وس�جلت توليفة )النوع امللحي × ماء البرئ املالح × 

التسميد النرتوجيني N2( أعىل متوسط لهذه الصفة والذي بلغ 46.39 % )جدول 11(.

جدول )11( تأثري نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النرتوجيني وتداخالتها يف النسبة املئوية لأللياف

مصدر املاءاألنواع
متوسطالتسميد النرتوجيني

األنواع × مصدر الري N0N1N2

امللحي

W042.4141.8240.9741.73

W141.8041.8746.3943.35

W243.4140.0143.1742.20

األمريكي

W033.6530.3830.3431.46

W132.1431.5637.0833.59

W230.7629.3233.5731.22

L.S.D. 2.111.45
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األنواع
التسميد  النرتوجيني

متوسط األنواع
N0N1N2

42.5443.3542.2042.43امللحي 

32.1830.4233.6632.09األمريكي 

0.05 L.S.D.1.321.60

N 37.3635.8338.59متوسط

 L.S.D.0.84

مصدر الري
التسميد

متوسط مصدر الري  
N0N1N2

W038.0336.1035.6536.59

W136.9736.7141.7338.47

W237.0834.6638.3736.71

L.S.D. 1.491.04

       
االستنتاجات واملقرتحات

االستنتاجات

من نتائج التجربة يمكن أن نستنتج ما ييل:-
إن الرغ�ل امللح�ي Atriplex halimus .L ذو قابلي�ة افضل إلنتاج العلف ذو الربوتني الخام من النوع األمريكي، مع اس�تخدام الري بالتناوب، والتس�ميد 

النرتوجيني بكمية )60 كغم N/ هكتار( وبروتني خام لنبات الرغل.

التوصيات

1. التوسع يف زراعة الرغل امللحي يف الرتب املتملحة واالستفادة منه كمحصول علف جيد للحيوانات وكغطاء نباتي للحد من ظاهرة التصحر.  
2.  استخدام الري بالتناوب وكذلك الري بماء اآلبار املالحة لنبات الرغل امللحي.
3. تسميد نبات الرغل امللحي بالسماد النرتوجيني وبكمية )60 كغم/ هكتار( .
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THE EFFECT OF IRRIGATION WATER QUALITY AND NITROGEN FERTILIZER ON 
THE GROWTH, YIELD AND QUALITY OF TWO SPICES OF ATRIPLEX

FAISAL M. AL-TAHIR 1         SHAIMAA I. AL-REFAI 2         ALI H. AL-JAYASHI 1
1 FIELD CROP DEPT. - AGRI. COLL. - MUTHANNA UNIV. 

2  FIELD CROP DEPT. - AGRI. COLL. - BASRAH UNIV.       
Abstract 

    A field experiment was conducted in AL-Muthanna providence southern of  Iraq, during season of 2011 to study the effect of  two spices  from Atriplex )Atriplex 
halimus and Atriplex cauescens(, different irrigation sources )river water, well water and alternate irrigation( and three  nitrogen fertilization levels ) 0, 30 and 60 
Kg N/ ha( on some of the growth characteristics, yield and some of the quality characteristics. Applied experiments split-split plots design by using R.C.B.D with 
three replicate. The spices of main plot, the irrigation resources in sub plot and the nitrogen levels have occupied in Sub sub plot. 
The result stated that Atriplex halimus has surpassed in some of the characteristics )plant height, number of shoots per plant, yield of green forage)10.43 ton/ 
ha(, yield of dry forage )3.86 ton/ ha(, number of buds and the percentage of fibers )42.43 %(. The source of river water )normal water( has achieved significantly 
surpass in the characteristics )seed yield, crude protein percentage )27.68 %(, while the alternate irrigation has surpassed in )plant height, yield of green forage 
)8.94 ton/ ha, number of buds/ m2, weight of 1000 seeds(. The source of well water has surpassed in percentage of fibers )38.47 %(. 
    The level of nitrogen fertilization )60 Kg/ ha gave highest averages plant height, number of shoots per plant, yield of green forage )9.65 ton/ ha(, yield of dry 
forage )3.59 ton/ ha(, number of buds per plant, seed yield )1.99 ton/ ha and percentage of protein )27.62 %( and fibers )38.59 %(. The result has showed the a 
significant effect of the interaction between )plant spices x nitrogen levels(, )plant spices x irrigation sources(, nitrogen levels x irrigation resources( and )plant 
spices x nitrogen levels x irrigation resources( in yield of green forage and.
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ايمان الزم رمضان 
جميل حسوني فني

الكلية التقنية / املسيب 
كلية الزراعة / جامعة املثنى

اِستجابة ثالثة تراكيب وراثية حملية من احلبة السوداءNigella sativa L.  ملواعيد زراعة خمتلفة

املستخلص
نفذت التجربة يف حقول أحد املزارعني يف ناحية ألنجمي يف قضاء الرميثة – التابع إىل محافظة املثنى ، خالل املوس�م الش�توي للعام 2010 م . أس�تعمل يف 
تنفيذ التجربة أسلوب التجارب العاملية Factorial Experiments باستخدام تصميم القطاعات الكاملة املعشاة R.C.B.D وبثالثة مكررات لدراسة تأثري 
مواعي�د الزراع�ة )10/20 و 11/10 و 11/30( والت�ي رمز لها ) T1 ،  T2، T3 ( عىل التوايل ، يف بعض صفات النم�و والحاصل والنوعية لثالثة تراكيب 
وراثية محلية من نبات الحبة السوداء L. Nigella sativa )العراقي والسوري واألردني( والتي رمز لها ) I ، S ، J ( عىل التوايل ، وهي من الرتاكيب الوراثية 
املحلي�ة لكل م�ن البلدان الثالث . وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ، تفوق الرتكيب الوراثي املح�يل العراقي يف كافة صفات النمو الخرضي )ارتفاع النبات 
وع�دد األف�رع وعدد األوراق( ويف كافة صفات الحاصل )حاصل البذور.نبات1- ، حاصل البذور الكيل( ولكن دون فرق إحصائي عن الرتكيب الوراثي املحيل 
األردني الذي تفوق يف صفة وزن 1000 بذرة والنسبة املئوية  للزيت الثابت وحاصله . كما تفوق املوعد األول يف صفة عدد األوراق للنبات يف حني تفوق املوعد 
الثان�ي يف صف�ة ارتفاع النبات واملوعد الثالث يف صف�ة عدد األفرع وحاصل البذور . و تفوق املوعد األول يف صف�ة حاصل البذور.نبات1- ويف صفة حاصل 
الزي�ت الثاب�ت . أم�ا التداخل بني الرتاكيب الوراثية املحلية واملواعيد فقد تفوق املوعد األول للرتكي�ب الوراثي املحيل العراقي يف جميع صفات النمو الخرضي 
املدروسة ، أما صفات الحاصل فقد تفوقت هذه التوليفة يف صفة حاصل البذور.نبات1- و حاصل البذور الكيل . كما تفوق يف صفة حاصل الزيت الثابت .

املقدمة
نبات الحبة الس�وداء L  Nigella sativaهو نبات عش�بي حويل ، ينتمي إىل العائلة الحوذانية أو الش�قيقية   Ranunculaceae، وهو من النباتات الطبيّة 
الش�ائعة االس�تعمال يف الطب منذ القدم ، تزرع نباتات الحبة ال�سوداء للحص�ول عل�ى بذورها التي يستخلص منه�ا الزيت الث�ابت وتبلغ نسبته 35-30 

% والزيت الطيار بنسبة -1.5 0.5 % ) أبو زيد ،2000 ؛ Mousa وآخرون ،2001 ( .
تعد مناطق حوض البحر األبيض املتوسط املوطن األصيل للحبة السوداء )حسني ،1981( ، وتعد الصحراء الغربية من العراق مناطق انتشار الحبة السوداء 

) Chakraverty،1976 ؛ مجيد ومحمود ،1988( .
لبذور الحبة السوداء والزيت املستخلص منها فوائد طبية عديدة فهي مفيدة للحمى الصفراء وطاردة للرياح ومدررة للحليب ويف االستعمال الخارجي للطفح 

الجلدي وكتوابل وكمادة مضافة مع املسهالت واملقويات الصيدالنية )مجيد ومحمود ،1988( .
ونظراً ألهمية هذا النبات الكبرية فال بد من االهتمام الكبري بالعوامل املؤثرة يف إنتاج الحبة السوداء ومنها مواعيد الزراعة والتي من خاللها يمكن معرفة فرتة 
النم�و والحاص�ل ، إذ أن الزراعة املتأخرة تثبط النموين الخرضي والزهري مما يؤدي إىل قلة إنتاج األزهار وتكوين الثمار وبالنتيجة قلة الحاصل ) الدجوي 
،1996(, فقد لوحظ أن الزراعة املبكرة أعطت أعىل حاصل بذور وكمية مادة فعالة قياسا بالزراعة املتأخرة . كما أكد قطب وآخرون )2001( ان زراعة بذور 
الحبة السوداء يف مرص يف املوعد األول )1/11( كان له تأثري معنوي واضح عىل صفات النمو الخرضي وحاصل البذور ويف محتوى البذور من الزيت الثابت 
مقارنة باملوعد الثاني يف )15/11( . و الحظ الخاتوني )2003( ان صفات النمو الخرضي و صفات الحاصل جميعها قد زادت معنوياً يف الزراعة املبكرة يف 
)1/12( مقارنة بالزراعة املتأخرة يف )1/2( ولكال املوسمني . و ذكر ابو زيد )1986( من انه يفضل زراعة بذور الحبة السوداء مبكراً واحسن موعد للزراعة 
يف ش�هر أيلول حتى أواخر ترشين األول ، وكلما تأخر موعد الزراعة يعطي نمواً خرضياً وزهرياً ضعيفاً ويف النهاية يؤدي إىل قلة الحاصل الثمري والبذري 
. كم�ا وجد النداوي )2006( أن هناك فروقاً معنوية يف الصفات املدروس�ة بني مواعيد الزراع�ة والتي كانت )1/11( و )15/11( و )1/12( عىل التوايل . 
ووجد El-Hag ))1996 تأثرياً ملواعيد الزراعة يف حاصل البذور ووزن 1000 بذرة ملحصول نبات الحبة السوداء اال انه لم يكن له تأثري يف حاصل الزيت .

كم�ا وتختلف األصناف فيما بينها يف كثري من صفات النمو وبالتايل حاصل البذور ونس�بة الزيت والصف�ات الكيمياوية له ، ولكون نمو وإنتاجية األصناف 
تتأث�ر بعوام�ل النمو ، إذ تتوقف اس�تجابة األصناف عىل مدى تفاعلها مع الظروف البيئيّة املختلفة , فقد اثب�ت Abdus وآخرون )1997( يف الهند اختالف 
 Kalapani  ،  Baliabil، Sekhchar ،  Sadullabari،( أصن�اف الحب�ة الس�وداء يف الكثري من صف�ات النمو والحاصل عند زراع�ة أصناف محلي�ة ه�ي
Bengebhita،Chhagalia( يف والي�ة اس�ام الهندي�ة ، والحظوا تفوق الصنف Bengebhita بإعطائه أعىل نمو خ�رضي ، وأكثر األصناف تأخراً يف النضج 
حيث احتاج إىل 148.63 يوم ، وأبكرها الصنف Kalapani .واستنتجوا أن الصنف Sadullabari كان أقل األصناف مالئمة للزراعة يف تلك املنطقة ، بفعل 
انخفاض متوسطات الصفات الخرضية املدروسة . كما أثبت الخاتوني )2003( وجود اختالف بني أصناف الحبة السوداء يف اغلب الصفات املظهرية،متفوقاً 
يف ذل�ك الصن�ف العراقي عىل الصنف الس�وري ولكال املوس�مني .وأجرى) Tulukcu 2011(دراس�ة يف تركيا لتحديد تكوين األحم�اض الدهنية من الحبة 
الس�وداء يف العينات التي تم الحصول عليها من عرش مناطق مختلفة يف كل من تركيا وايران وس�وريا وأعطت بذور الحبة الس�وداء االيرانية اكرب متوس�ط 
ملحت�وى الزي�ت م�ن األحماض الدهنية بلغت 70.81 % تلتها س�وريا 66.46  %  وس�جل أدنى محت�وى يف تركيا بلغ  %54.32 . ويف دراس�ة أجريت يف 
الس�عودية إذ تم�ت مقارنة بصمة ال�)DNA(يف بذور وبادرات أربعة أصناف من الحبة الس�وداء Nigella sativa L. م�ن كل من القصيم )اململكة العربية 
 Al-Saad and(وأثيوبيا،ومرص،وس�وريا . ولقد بينت نتائج هذا البحث أن هناك فروقا وراثية بني هذه الوحدات التصنيفية من الحبة الس�وداء،)السعودية
Huqail AL- ،2010( . لذا جاءت هذه الدراسة بهدف تحديد أفضل الرتاكيب الوراثية من حيث النمو والحاصل والنوعية وتحديد أنسب موعد زراعي لنمو 

النبات وتحديد أفضل التوليفات بني العوامل الداخلة يف التجربة.
املواد وطرائق العمل

نفذت تجربة حقلية خالل املوس�م الش�توي للع�ام 2010 م يف حقول أحد املزارعني يف ناحية ألنجمي يف قضاء الرميث�ة – التابع إىل محافظة املثنى ، جنوب 

مستل من رسالة املاجستري للباحث الثاني
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 L. Nigella sativa العراق ، ملعرفة تأثري ثالثة مواعيد زراعة يف صفات نمو وحاصل الزيت الثابت والطيار لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء
.أخذت عينات عش�وائية من تربة الحقل بعمق )0-30( س�م وتم تحليلها يف مخترب قسم الرتبة التابع لكلية الزراعة / جامعة املثنى ، لدراسة بعض صفاتها 

الفيزيائية والكيميائية كما مبني يف جدول )1( .
جدول )1( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للرتبة قبل الزراعة للموسم الزراعي 2010 م

نتيجة التحليل قبل الزراعةوحدة القياسنوع التحليل

Soil Texture/ نسجة الرتبةSilty Loam / مزيجه غرينية

Silt 55%الغرين

Sand 30%الرمل

clay 15%الطني

pH  7.1-درجة التفاعل

)EC(  3.5دسيمنز/مالتوصيل الكهربائي

7.6ملغم/كغمالفسفور الجاهز

0.71غم/كغمالنرتوجني الكيل

1.62مليمول/لرتالبوتاسيوم

12.0مليمول/لرتالكالسيوم

4.2مليمول/لرتاملغنيسيوم

26.2مليمول/لرتالصوديوم

8.9غم/كغماملادة العضوية

جدول )2( معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية يف املوسم الزراعي )2011-2010(م يف محافظة املثنى

الشه��ر
املوسم الزراعي )2010-2011(

الرطوبة النسبية )%(درجة الحرارة الصغرى)م˚(درجة الحرارة العظمى)م˚(

36.620.638ترشين أول

24.812.240ترشين ثاني

20.59.247كانون أول

17.76.460كانون ثاني

19.88.756شباط

25.512.037آذار

31.418.337نيسان

39.924.231مايس

املصدر: الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل - بغداد
طبقت التجربة وفقاً ألس�لوب التجارب العامليةFactorial Experiments  باس�تخدام تصميم القطاعات العش�وائية الكام�ل R.C.B.D وبثالثة مكررات 

ووزعت املعامالت املختلفة عشوائيا عىل الوحدات التجريبية )الراوي وخلف الله ،1980( .
احتلت الرتاكيب الوراثية من الحبة السوداء Nigella sativa L. ) العراقي والسوري واألردني ( العامل االول والتي رمز لها ) I ، S ، J ( عىل التوايل ، وهي من 
الرتاكيب الوراثية املحلية لكل من العراق وسوريا واألردن والتي تم الحصول عىل بذورها بجلب البذور من السوق املحلية لكل بلد . واحتلت مواعيد الزراعة ) 
10/20 ،  11/10، 11/30 ( العامل الثاني والتي رمز لها ) T1 ،  T2، T3 ( عىل التوايل . حرثت أرض التجربة وسويت وقسمت إىل ثالثة مكررات يحتوي 
كل مكرر عىل 36 وحدة تجريبية . وكانت أبعاد الوحدات التجريبية 3×3.20 م وضمت 5 خطوط املسافة بني خط وآخر 50 سم واملسافة بني وحدة تجريبية 
وأخرى 2 م . زرعت البذور يدوياً يف جور داخل كل خط املس�افة بني جوره وأخرى 20 س�م ، ووضعت 4-3 بذره/جوره )الدجوي ,1996( . أُضيف 120 
كغم.ه�1- س�ماد س�وبر فوس�فات ثالثي )P2O5% 45( وذلك قبل الزراعة مع تحضري الرتبة )البياتي ،2003( ، أضيف السماد النرتوجيني اليوريا )46 
%N( بمع�دل 100 كغم\ه�� وعىل دفعتني مناصفة األوىل بعد أس�بوع من خف النبات و الثانية عند بداية التزهري بهدف تنش�يط وتحفيز النمو الخرضي 
)الدج�وي ،1996( . روي�ت املعامالت بعد الزراعة مبارشة ثم بعد ذل�ك أجريت عملية الري تبعاً لحاجة النبات والرتبة . ظهرت البادرات بعد 15 و16 و18 
يوم من موعد الزراعة للمواعيد الثالثة عىل التوايل . بعد أن وصل ارتفاع النبات إىل حوايل 10 سم ، خّفت النباتات إىل نبات واحد يف الجورة ، وبذلك أصبحت  
الكثافة النباتية 83333 نبات.ه�1- . أجريت عملية تعشيب األدغال يدوياً وبصورة مستمرة من بداية الزراعة إىل موعد النضج للتخلص من األدغال املنافسة 
وأخذت عرش نباتات عشوائياً ومن الخطوط الوسطية من كل وحدة تجريبية لدراسة صفات النمو الخرضي والثمري . حصدت النباتات بعد نضج الثمار يف 
) 1 ، 5 ، 10 /مايس/2011 ( للمواعيد الثالثة عىل التوايل . جففت البذور طبيعياً وبعيداً عن ضوء الش�مس والحرارة العالية للحفاظ عىل الزيوت الطيارة 

. )Hussein ، 1985( وعدم تلفها أو تبخرها
3. 1. الصفات املدروسة :
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حس�بت كمتوس�ط لعرشة نباتات أخذت عشوائياً من كل وحدة تجريبية ومن الخطوط الوسطية لدراسة صفات النمو الخرضي عند بداية التزهري و صفات 
الحاصل ألثمري عند النضج التام .

3. 1. 1. صفات النمو الخرضي :
ارتفاع النبات)سم( ، قيس من منطقة اتصال الساق باألرض إىل قمة النبات .
عدد األفرع.نبات1- ، حسب عدد األفرع الثانوية الناشئة من الساق الرئيس .

عدد األوراق.نبات1- .
3. 1. 2. صفات الحاصل ومكوناته :

وزن 1000بذرة )غم( ، وذلك بأخذ  1000 بذرة عشوائيا وتم وزنها بامليزان الحساس .
حاصل البذور.نبات1- )غم( ، من خالل اخذ الوزن الكيل لبذور النباتات العرشة ثم استخرج املعدل منها للنبات الواحد .

حاصل البذور كغم.ه�1- ، من خالل رضب معدل حاصل البذور)غم(.نبات1- يف الكثافة النباتية.ه�1- بعد التحويل إىل كغم .
3. 1. 3. الصفات النوعية  :

3. 1. 3. 1. النسبة املئوية للزيت الثابت  :
قدرت نسبة الزيت الثابت يف البذور بعد استخالصه بواسطة الطريقة القياسية ) A.O.A.C ،1984( وذلك يف مختربات كلية الزراعة – جامعة املثنى . وزن 
10 غم من بذور كل معاملة بميزان حساس و طحنت بواسطة مطحنة مختربيه ، ثم وضعت يف جهاز االستخالص السوكسليت ) Sohxlet ( بعد أن أضيف 
 90º 75 م واستمرت عملية االستخالص أربع ساعات لكل عينة . تم تجفيف النماذج يف درجة حرارةº يف الدورق 500 مل من مذي�ب الهكسان تحت درجة

م حتى ثبات وزن الزيت ، ثم حفظ يف قناني صغرية ملونة محكمة السد . وحسبت نسبة الزيت من املعادلة اآلتية :
                               وزن الزيت

النسبة املئوية للزيت الثابت =  ـــــــــــــــــــــــــ × 100
                            وزن العينة

3. 1. 3. 2. حاصل الزيت الثابت كغم.هـ1- :
تم حساب حاصل الزيت الثابت حسب املعادلة التالية :

حاصل الزيت الثابت كغم.هكتار1- = حاصل البذور الكيل كغم.هكتار1- × النسبة املئوية للزيت الثابت
3. 2. التحليل اإلحصائي :

 L.S.D حللت البيانات املدروسة وحسب التصميم املستعمل إحصائياً ، وتمت املقارنة بني املتوسطات الحسابية للمعامالت باستعمال اختبار أقل فرق معنوي
وتحت مستوى معنوية %5 )الراوي وخلف الله ،1980( .

النتائج والمناقشة
4. 1. صفات النمو الخرضي :

4. 1. 1. ارتفاع النبات سم
أش�ارت بيان�ات جدول )3( إىل وجود تأثري معنوي للرتاكي�ب الوراثية املحلية يف صفة إرتفاع النبات ، إذ تفوق الرتكي�ب الوراثي املحيل العراقي معنوياً عىل 
الرتكيب الوراثي املحيل السوري وأعطى أعىل متوسط ارتفاع بلغ 21.47 سم ، يف حني لم يوجد تفوق معنوي مع الرتكيب الوراثي املحيل االردني ولم يختلف 
الرتكيبان الوراثيان املحليان الس�وري واألردني عن بعضهما معنوياً . وقد يعود الس�بب يف اختالف ارتفاع النبات إىل التباين الوراثي بني الرتاكيب الوراثية 
املحلية . وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه Abdus وآخرون )1997( و الخاتوني )2003( اللذان وجدا أن األصناف إختلفت فيما بينها بإرتفاع النبات 
وأع�زوه إىل التباي�ن الوراثي .أما املواعيد فلوحظ من الجدول نفس�ه عدم وجود فرق معنوي بينها لصفة ارتفاع النبات .أث�ر التداخل بني الرتاكيب الوراثية 
املحلية واملواعيد معنوياً يف صفة ارتفاع النبات ، إذ تفوق الرتكيب الوراثي املحيل العراقي عند املوعد األول عىل بقية الرتاكيب الوراثية املحلية يف صفة ارتفاع 
النبات مقارنة باملوعدين األول والثالث . وقد يعزى الس�بب إىل التباين الوراثي بني الرتاكيب الوراثية املحلية واختالف ظروف النمو باختالف موعد الزراعة 

ولكون الرتكيب الوراثي املحيل العراقي مالئم أكثر من بقية الرتاكيب الوراثية للظروف العراقية وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الخاتوني )2003( .
جدول 3 تأثري مواعيد الزراعة يف متوسط إرتفاع النبات)سم( لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء

الرتكيبات الوراثية املحلية
املواعيد

متوسط الرتكيبات الوراثية املحلية
T1T2T3

I25.3118.9320.1921.47

S15.2818.0615.4816.27

J15.4520.2016.2617.30

18.6719.0617.31متوسط املواعيد

L.S.d. 0.05
تركيبات وراثية محلية × مواعيدللمواعيدللرتكيبات الوراثية املحلية

4.46N.S7.73
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4. 1. 2. عدد االفرع.نبات1-
أشارت بيانات جدول )4( إىل عدم وجود فروق معنوية بني الرتاكيب الوراثية املحلية ومواعيد الزراعة يف صفة عدد األفرع.نبات1- .

وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق معنوية بني توليفة الرتاكيب الوراثية املحلية واملواعيد يف صفة عدد األفرع.نبات1- ، بالرغم من تفوق الرتكيب الوراثي 
املحيل العراقي عند املوعد األول حسابياً عىل بقية الرتاكيب الوراثية املحلية للمواعيد جميعها يف هذه الصفة .

جدول4 تأثري مواعيد الزراعة يف متوسط عدد األفرع.نبات1- لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء

الرتكيبات الوراثية املحلية
املواعيد

متوسط الرتكيبات الوراثية املحلية
T1T2T3

I4.873.454.074.14

S3.522.853.823.40

J2.693.223.543.15

3.693.173.81متوسط املواعيد

L.S.d. 0.05
تركيبات وراثية محلية × مواعيدللمواعيدللرتكيبات الوراثية املحلية

N.SN.SN.S

4. 1. 3. عدد األوراق.نبات1-

أشارت بيانات جدول )5( إىل عدم وجود فروق معنوية بني الرتاكيب الوراثية املحلية ومواعيد الزراعة يف صفة عدد األوراق.نبات1- .
وأظهرت النتائج وجود تأثري معنوي للتداخل بني الرتاكيب الوراثية املحلية واملواعيد ، إذ تفوق الرتكيب الوراثي املحيل العراقي عند املوعد األول عىل الرتكيب 
الوراثي املحيل األردني عند املوعد نفس�ه إال أنه لم يختلف أحصائياً عن املوعد الثاني والثالث للرتكيبني الوراثيني املحليني العراقي واألردني واملواعيد الثالثة 
للرتكيب الوراثي املحيل الس�وري ، وقد يعزى الس�بب إىل تكيف الرتكيب الوراثي املحيل للظروف الس�ائدة فضالً عن ان املوعد االول ربما هيىء ظروف نمو 

افضل من غريه من املواعيد من حيث درجة الحرارة وفرتة اإلضاءة . وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الخاتوني )2003(.
جدول5 تأثري مواعيد الزراعة يف متوسط عدد األوراق.نبات1- لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء

الرتكيبات الوراثية املحلية
املواعيد

متوسط الرتكيبات الوراثية املحلية
T1T2T3

I34.917.218.623.5

S24.316.919.420.2

J12.319.618.716.8

23.817.918.9متوسط املواعيد

L.S.d. 0.05
تركيبات وراثية محلية × مواعيدللمواعيدللرتكيبات الوراثية املحلية

N.SN.S17.7

4. 2. صفات الحاصل ومكوناته :
4. 2. 1. وزن 1000 بذرة )غم(

أشارت بيانات جدول )6( إىل عدم وجود فروق معنويه بني الرتاكيب الوراثية املحلية ومواعيد الزراعة يف صفة وزن 1000 بذرة .
وأش�ارت البيان�ات إىل وج�ود تأثري معنوي للتداخل بني الرتاكيب الوراثية املحلي�ة واملواعيد إذ أعطى الرتكيب الوراثي املح�يل األردني عند املوعد الثاني أعىل 
متوس�ط بلغ 2.81 غم ، يف حني أعطى الرتكيب الوراثي املحيل العراقي عند املوعد نفس�ه أقل متوس�ط بلغ 2.26 غم . وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه 

الخاتوني )2003( .
جدول6 تأثري مواعيد الزراعة يف متوسط وزن 1000 بذرة )غم( لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء

الرتكيبات الوراثية املحلية
املواعيد

متوسط الرتكيبات الوراثية املحلية
T1T2T3

I2.722.262.372.45

S2.312.682.552.51

J2.392.812.762.65

2.472.582.56متوسط املواعيد

L.S.d. 0.05
تركيبات وراثية محلية × مواعيدللمواعيدللرتكيبات الوراثية املحلية

N.SN.S0.50
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4. 2. 2. حاصل البذور.نبات1- )غم(
أش�ارت بيان�ات جدول )7( إىل وجود تأثري معنوي بني الرتاكيب الوراثية املحلية يف صفة حاص�ل البذور.نبات1- ، إذ تفوق الرتكيب الوراثي املحيل العراقي 
معنوياً عىل الرتكيب الوراثي املحيل االردني يف إعطاء أعىل متوسط حاصل بلغ 0.68 غم إال انه لم يختلف معنوياً عن الرتكيب الوراثي املحيل السوري يف حني 
أعط�ى الرتكيب الوراثي املحيل األردني أقل متوس�ط بلغ 0.38 غم . وتتفق هذه النتيجة مع م�ا توصل إليه Abdus وآخرون )1997( و الخاتوني )2003( 

اللذان وجدا أن األصناف إختلفت فيما بينها بحاصل البذور.نبات1- وأعزوه إىل التباين الوراثي .
أما املواعيد فلوحظ من الجدول نفس�ه وجود فروق معنوية بني املواعيد ، إذ تفوق املوعد األول عىل املوعد الثالث وأعطى أعىل متوس�ط حاصل بذور.نبات1- 
بلغ 0.69 غم ولم يختلف معنويا عن ااملوعد الثاني . وتتفق هذه النتيجة معHaque  and Ahmed )1985( و الدجوي )1996( و سعد الدين )2000( و 

السامرائي )2001( و الجارالله )2001( و Kandeel وآخرين )2001( و الخاتوني )2003( و السامرائي )2003( و النداوي )2006(.
وأش�ارت بيانات الجدول نفس�ه إىل وجود تأثري معنوي للتداخل بني الرتاكيب الوراثية املحلية واملواعيد إذ تفوق الرتكيب الوراثي املحيل العراقي عند املوعد 
األول ع�ىل الرتكي�ب الوراثي املحيل األردني للموعدين األول والثالث إال أنه لم يختلف أحصائياً عن املوعد الثاني للرتكيب الوراثي املحيل نفس�ه واملوعد الثاني 
للرتكيب الوراثي املحيل األردني وعن الرتكيب الوراثي املحيل الس�وري للمواعيد جميعها . وقد يعزى الس�بب إىل التباين الوراثي بني الرتاكيب الوراثية املحلية 

وأن الرتكيب الوراثي املحيل العراقي مالئم أكثر من بقية الرتكيبات للظروف البيئية العراقية . وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الخاتوني )2003( .
جدول7 تأثري مواعيد الزراعة يف متوسط حاصل البذور .نبات1- )غم( لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء

الرتكيبات الوراثية املحلية
املواعيد

متوسط الرتكيبات الوراثية املحلية
T1T2T3

I1.200.560.290.68

S0.660.440.410.50

J0.210.570.360.38

0.690.520.36متوسط املواعيد

L.S.d. 0.05
تركيبات وراثية محلية × مواعيدللمواعيدللرتكيبات الوراثية املحلية

0.260.260.60
4. 2. 3. حاصل البذور كغم.هـ1-

أشارت بيانات جدول )8( إىل عدم وجود فروق معنويه بني الرتاكيب الوراثية املحلية ومواعيد الزراعة يف صفة حاصل البذور كغم.ه�1- .
وأشارت البيانات إىل وجود تأثري معنوي للتداخل بني الرتاكيب الوراثية املحلية واملواعيد ، إذ تفوق الرتكيب الوراثي املحيل العراقي عند املوعد األول عىل املوعد 
الثالث للرتكيب الوراثي املحيل نفسه واملوعدين األول والثالث للرتكيب الوراثي املحيل األردني ، إال أن الرتكيبني الوراثيني املحليني السوري واألردني لم يختلفا 
معنوياً فيما بينهما عند املواعيد جميعها . وقد يعزى السبب إىل التباين الوراثي بني الرتاكيب الوراثية املحلية وأن الرتكيب الوراثي املحيل العراقي مالئم أكثر 

من بقية الرتكيبات للظروف العراقية وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الخاتوني )2003( .
جدول8 تأثري مواعيد الزراعة يف متوسط حاصل البذور كغم.هـ1- لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء

الرتكيبات الوراثية املحلية
املواعيد

متوسط الرتكيبات الوراثية املحلية
T1T2T3

I100.346.724.857.3

S55.736.534.842.3

J17.948.030.632.2

58.043.730.0متوسط املواعيد

L.S.d. 0.05
تركيبات وراثية محلية × مواعيدللمواعيدللرتكيبات الوراثية املحلية

N.SN.S56.9

4. 3. ألصفات النوعية :
4. 3. 1. % للزيت الثابت

أشارت بيانات جدول )9( إىل وجود تأثري معنوي بني الرتاكيب الوراثية املحلية يف صفة النسبة املئوية للزيت الثابت ، إذ تفوق الرتكيب الوراثي املحيل العراقي 
عىل بقية الرتاكيب الوراثية املحلية وأعطى أعىل متوسط بلغ 20.31 % يف حني أعطى الرتكيب الوراثي املحيل األردني أقل متوسط بلغ 17.50 % ولم يختلف 
الرتكيب�ان الوراثي�ان املحليان الس�وري واألردني عن بعضهما معنوياً . وقد يعود الس�بب إىل التباين الوراثي بني الرتاكيب الوراثي�ة املحلية . أو ان الرتكيب 
الوراث�ي املحيل العراقي متفوق يف حاصل البذور وهذا إنعكس عىل نس�بة الزيت فيه ج�دول 7 . أو أن تباين الرتاكيب الوراثية املحلية يف محتوى بذورها من 
الزيت قد يرجع إىل التأثري الوراثي باإلضافة إىل الدور البارز للظروف البيئية وتأثريها يف تركيب وراثي دون آخر . وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه أبو 
زي�د )1988( و Abdus وآخ�رون )1997( و الخاتون�ي )2003( و Al-Huqail )2010( و  Tulukcu )2011( الذين وجدوا أن األصناف إختلفت فيما 
بينها بالنس�بة املئوية للزيت الثابت وأعزوه إىل التباين الوراثي .أما املواعيد فلوحظ من الجدول نفس�ه وجود تأثري معنوي بني املواعيد إذ تفوق املوعد الثالث 
عىل بقية املواعيد وأعطى أعىل متوسط بلغ 20.89 % ، يف حني أعطى املوعد االول أقل متوسط بلغ 16.95 % ، وربما يعود سبب تفوق املوعد الثالث إىل ان 
تكوين الزيت يتأثر بالظروف الجوية حيث ان الزيوت الثابتة تتأثر يف أثناء تكوينها يف اعضاء النبات بحرارة الجو جدول 2 وذلك ألن انخفاض درجة الحرارة 
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يف أثن�اء ف�رتة النمو الخرضي يؤدي إىل تقليل حجم النباتات وقلة انتاج الزيت وحتى يف حالة االرتفاع املفاجئ للحرارة يف أثناء تكوين البذور فس�وف يؤدي 
ذل�ك إىل صغ�ر حج�م البذور مصحوباً بنقص كمية الزيت املنتجة ، ابو زيد )1986( . وتتفق ه�ذه النتيجة معHaque  and Ahmed )1985( و الدجوي 
)1996( و س�عد الدين )2000( و الس�امرائي )2001( و الجارالله )2001( و Kandeel وآخرين )2001( و الخاتوني )2003( و السامرائي )2003( 
و النداوي )2006(.وأش�ارت البيانات إىل وجود تأثري معنوي للتداخل بني الرتاكيب الوراثية املحلية واملواعيد ، إذ تفوق الرتكيب الوراثي املحيل العراقي عند 
املوعد الثالث عىل املوعد األول للرتكيب الوراثي املحيل نفس�ه وأختلف معنوياً عن الرتكيب الوراثي املحيل الس�وري للمواعيد جميعها والرتكيب الوراثي املحيل 
األردني للموعدين األول والثاني . وقد يعزى السبب إىل التباين الوراثي بني الرتاكيب الوراثية املحلية وأن الرتكيب الوراثي املحيل العراقي مالئم أكثر من بقية 

الرتكيبات ملالءمة الظروف العراقية وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الخاتوني )2003( .
جدول9 تأثري مواعيد الزراعة يف متوسط % للزيت الثابت لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء

الرتكيبات الوراثية املحلية
املواعيد

متوسط الرتكيبات الوراثية املحلية
T1T2T3

I15.2321.2224.4720.31

S19.2718.7216.0318.01

J16.3413.9622.1917.50

16.9517.9720.89متوسط املواعيد

L.S.d. 0.05
تركيبات وراثية محلية × مواعيدللمواعيدللرتكيبات الوراثية املحلية

2.232.233.87
4. 3. 2. حاصل الزيت الثابت كغم.هـ1-

أش�ارت بيان�ات ج�دول )10( إىل وجود تأثري معنوي بني الرتاكيب الوراثية املحلية يف صفة حاصل الزيت الثاب�ت ، إذ تفوق الرتكيب الوراثي املحيل العراقي 
عىل بقية الرتاكيب الوراثية املحلية وأعطى أعىل متوس�ط حاصل زيت بلغ 11.71 كغم.ه�1- يف حني كان أقل متوس�ط عند الرتكيب الوراثي املحيل األردني 
بلغ 5.81 كغم.ه�1- . وقد يعود الس�بب إىل التباين الوراثي بني الرتاكيب الوراثية املحلية . كما أن الرتكيب الوراثي املحيل العراقي متفوق يف حاصل البذور 
ج�دول 7 وه�ذا بدوره إنعكس ع�ىل حاصل الزيت يف هذا الرتكيب الوراثي املحيل . وهذا يتفق مع ما ذكره الس�اهوكي وآخ�رون )1996( من أن زيادة أحد 
األصن�اف يف حاصل الزيت يرجع إىل زيادة يف حاصل بذوره والنس�بة املئوية للزيت باملقارنة مع تركي�ب الوراثي املحيل آخر . أو إنَّ تباين الرتاكيب الوراثية 
املحلي�ة يف محت�وى بذوره�ا من الزيت قد يرجع إىل التأثري الوراث�ي باإلضافة إىل الدور البارز للظروف البيئية وتأثريه�ا يف تركيب وراثي دون آخر . وتتفق 
ه�ذه النتيجة مع ما توصل إلي�ه أبو زيد )1988( و Abdus وآخرون )1997( و الخاتوني )2003( و  Al-Huqail)2010( و Tulukcu )2011( الذين 
وج�دوا أن األصن�اف إختلفت فيم�ا بينها بحاصل الزيت الثابت وأعزوه إىل التباين الوراثي .أما املواعيد فيالحظ من الجدول نفس�ه وجود فروق معنوية بني 
املواعيد وإن املوعد األول أعطى أعىل متوس�ط حاصل زيت بلغ 11.45 كغم.ه�1- ، يف حني كان أقل متوس�ط حاصل زيت عند املوعد الثالث بلغ 6.43 كغم.

ه�1- ، ويعود الس�بب يف ذلك إىل ان هذا املوعد تفوق يف حاصل البذور جدول 7 إذ كلما إزداد حاصل البذور أدى ذلك إىل زيادة حاصل الزيت وقد أش�ار إىل 
ذل�كRobertson  و  Greenk)1981( أما أس�باب زيادة حاصل الزيت يف املوعد األول فقد يكون نتيج�ة زيادة حاصل البذور الكيل كغم.ه�1- جدول 8 . 
أو يع�زى ه�ذا االختالف إىل تباين أس�تجابة الرتاكيب الوراثية املحلية للظروف املناخية الحاصلة بتغري مواعي�د الزراعة التي أثرت يف تباين قابليتها يف أنتاج 
البذور والذي بزيادته يزداد حاصل الزيت . أو ربما يعزى تفوق املوعد األول إىل ان هذا املوعد انتج نباتات لها حجم كبري )اوراق النبات( مما أدى إىل تصنيع 
الكاربوهي�درات وتراكمه�ا والزيوت بكميات كبرية وبذلك ارتفع فيها حاصل الزيت . ويتأثر تكوين الزيت بالظروف الجوية حيث ان الزيوت الثابتة تتأثر يف 
أثن�اء تكوينه�ا يف اعضاء النبات بح�رارة الجو جدول 2 وذلك ألن انخفاض درجة الحرارة يف أثناء فرتة النمو الخ�رضي يؤدي إىل تقليل حجم النباتات وقلة 
انتاج الزيت وحتى يف حالة االرتفاع املفاجئ للحرارة يف أثناء تكوين البذور فسوف يؤدي ذلك إىل صغر حجم البذور مصحوباً بنقص كمية الزيت املنتجة أبو 
زيد )1986(.وتتفق هذه النتيجة معHaque  and Ahmed )1985(والدجوي )1996( وس�عد الدين)2000(والسامرائي)2001(والجارالله )2001( و 
Kandeel وآخرين )2001(و الخاتوني)2003(والس�امرائي)2003(والنداوي)2006(.وأكدت النتائج وجود تأثري معنوي للتداخل بني الرتاكيب الوراثية 
املحلي�ة واملواعي�د ، إذ تفوق الرتكي�ب الوراثي املحيل العراقي عند املوعد األول معنوي�اً عىل بقية الرتكيبات للمواعيد جميعها . وقد يعزى الس�بب إىل التباين 
الوراث�ي ب�ني الرتاكيب الوراثي�ة املحلية وأن الرتكيب الوراثي املحيل العراقي مالئ�م أكثر من بقية الرتكيبات ملالءمة الظروف البيئي�ة  العراقية . وتتفق هذه 

النتائج مع ما توصل إليه الخاتوني )2003( .
جدول10 تأثري مواعيد الزراعة يف متوسط حاصل الزيت الثابت كغم.هـ1- لثالثة تراكيب وراثية محلية من الحبة السوداء

الرتكيبات الوراثية املحلية
املواعيد

متوسط الرتكيبات الوراثية املحلية
T1T2T3

I17.8611.036.2411.71

S13.267.816.269.11

J3.237.396.805.81

11.458.756.43متوسط املواعيد

L.S.d. 0.05
تركيبات وراثية محلية × مواعيدللمواعيدللرتكيبات الوراثية املحلية

1.341.342.32

يستنتج من هذا البحث إن الرتكيب الوراثي املحيل العراقي لنبات الحبة السوداء L. Nigella sativa ذو قابلية إنتاجية أفضل من الرتكيبني الوراثيني املحليني 
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الس�وري و األردني لتفوقه يف اغلب الصفات املدروس�ة , وإن املوعد األول 20/10 كان األفضل يف معظم الصفات املدروسة وذلك لحصول النبات عىل الوقت 
الكايف للنمو ,وإن التداخل املوعد األول للرتكيب الوراثي املحيل العراقي كان األفضل يف الصفات املدروسة أغلبها .
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Response of three genotypes from Nigella sativa L. of different planting dates

Jamel Hasoni Fani                     Dr. Eman Lazem Ramadan
Abstract :

The experiment was carried out in one of the farmers in Al-Najmi District, Al-Rumitha of Al-Muthanna province, during the winter season of the 
year 2010 . The experiment was used the implement this experiment design R.C.B.D with three replicates to influence the appointment of agriculture 
)20/10, 10/11, 30/11( in some characteristics of growth, yield and quality for three genotypes from the plant Nigella sativa L. )Iraqi, Syrian and 
Jordanian( . The experimental results showed that The Iraqi genotypes exceeded in all vegetation growth traits )plant height, number of branch, num-
ber of leaves( and in all merits of yield traits including the seed yield.plant-1, total seed yield. There was no statistical difference between the Iraqi 
genotype and the Jordanian genotype and the latter exceeded in the weight of 1000 seeds as well as the percentage of the fixed oil and its production .
Although The first plant date was associated with the highest number of leaves. While the second planting date was associated with the highest plant 
height, the third planting date was remarkable with the number of branches and seed yield. The components of yield was exceeded in the seeds yield.
plant-1. The first was exceed in the production of fixed oil . When studying the interaction between the genotypes and the planting date, the first 
planting date for the Iraqi genotype exceed in all vegetative growth traits studied. In yield traits, The interaction was exceed in the merits of the seeds 
yield.plant-1 and the total seed yield. Although this combination exceed in the production of fixed oil .
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وليد عبد الرضا جبيل
فالح حسن فالح

تأثير كميات مختلفة من السماد المركب NPK  في نمو اصناف من الحنطة* 
Triticum aestivum L.

كلية الرتبية - القرنة - جامعة البرصة
مديرية زراعة البرصة

اخلالصة
 NPK  ) (كم ش�مال البرصة للموسم الشتوي2013/2014 ملعرفة تأثري إضافة اربعة مستويات من السماد املركب )نفذت التجربة يف منطقة الش�نانة )65
15:15:15 وهي )F₀ ( صفر كغم .ه�ˉ1 و) 200 ( F₁ كغم.ه�ˉ1 و ) 400 (F₂ كغم . ه�ˉ1 و )F₃ )600 كغم.ه�ˉ1 يف نمو خمسة اصناف من الحنطة 
الناعمة  ) بحوث158- و إباء99- و بحوث 22- و أبو غريب 3- و فتح ( ,  وتم اس�تكمال كميات النرتوجني بس�ماد اليوري�ا وبكميات ) صفر و 66كغم 
يوري�ا و 132كغ�م يوري�ا و198 كغم يوريا ( لتصل كمية النرتوجني الكلية اىل ) صفر و 60 و120 و180 كغم N . ه��ˉ1( . نفذ البحث بأس�لوب  القطع 
املنشقة Split Plot Design   وأحتلت األصناف  األلواح الثانوية Sub-plot بالنظام العشوائي لكونها العامل املهم يف الدراسة فيما إحتلت مستويات السماد 

املركب NPK  األلواح الرئيسية  Main Plot. وأستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكامل R.C.B.D  وبثالث مكررات يف تربة مزيجية غرينية . 
أظهرت النتائج تفوق االصناف بحوث 158- يف مس�احة ورقة العلم وأقل عدد ايام من الزراعة وحتى %50 تس�نبل وأطول مدة من %50 تس�نبل وحتى 
النضج و الصنف ابو غريب 3- يف صفتي ارتفاع النبات وعدد األشطاء . م2 والصنف أباء 99- يف صفة طول السنبلة . فيما اشارت النتائج اىل تفوق املستوى 
)F₃ ( يف صفات عدد االيام من %50 تس�نبل وحتى النضج وأرتفاع النبات ومس�احة ورقة العلم وطول الس�نبلة فيما تفوق املستوى )F₀( يف اقل عدد االيام 
من الزراعة وحتى 50 % تسنبل وتفوق املستوى )F₂ ( يف صفة عدد االشطاء . أما التداخل بني االصناف ومستويات السماد املركب NPK  فقد أعطى تداخل 
) بحوثF₀ × -158  ( أقل عدد ايام من الزراعة وحتى %50 تسنبل و ) بحوث �� F₃ ×  158  ( اعىل عدد ايام من %50 تسنبل وحتى النضج  ومساحة 

ورقة العلم و ) الصنف ابو غريبF₃ × -3 ( يف أرتفاع النبات و عدد األشطاء و)صنف إباء F₃ × -99 ( يف طول السنبلة .
املقدمة

ُيع�د محص�ول الحنط�ة. Triticum aestivum L من أكثر محاصيل الحبوب الصغرية اهمية يف العالم فهو يزود األنس�ان بأكثر من 25 % من الس�عرات 
الحرارية والربوتني ويعد الغذاء الرئييس ألكثر من 40 بلداً يف العالم وألكثر من 35 % من سكان العالم )18 (  . إذ بلغت املساحات املحصودة عامليا   215.49 
ملي�ون ه��ˉ1 واالنت�اج  و 670.87 مليون طن,  أما يف العراق فيعد املحصول من أهم املحاصيل الش�توية إذ بلغت املس�احة املحصودة    1.20  مليون ه�

ˉ1واالنتاج  2.40مليون طن لس�نة  2012 ) 11 ( .وعىل الرغم من الزيادة الحاصلة يف زراعة وغلة املحصول يف العراق األ ان أنتاجيته يف وحدة املس�احة 
متدنية ألسباب كثرية منها ما يتعلق بإدارة الرتبة واملحصول معاً . ومن الوسائل املتبعة لزيادة االنتاجية كماً ونوعاً هي تسجيل وأعتماد أصناف من الحنطة 
جديدة ومتميزة بغلة عالية ومالئمة للظروف البيئية  وإستخدام الوسائل الحديثة لزيادة األنتاج كالتسميد بالكميات واملواعيد املوىص بها . إن زيادة مستوى 
س�ماد NPK  تؤدي اىل جاهزية العنارص NPK يف الرتبة وبالتايل س�هولة إمتصاصها من قبل النبات والتي تنعكس عىل زيادة نش�اط العمليات الحيوية يف 
النب�ات كزي�ادة محتوى الكلوروفيل املؤئرة يف عملية التمثي�ل الضوئي والتي تنعكس بالتايل عىل مؤرشات النمو مثل ارتفاع النبات وعدد األوراق واملس�احة 
الس�طحية للورقة. وبالرغم من توفر عوامل األنتاج من تربة ومياه ومناخ تالئم زراعته ، وتس�جيل وأعتماد أصناف جديدة من الحنطة يف الس�نوات االخرية 
وتوزيع رتب البذور املصدقة لها عىل املزارعني لغرض زراعتها ، لكن إنتاج وحدة املس�احة اليزال منخفضاً لس�بب او آخر ومنها عدم إس�تخدام الوس�ائل 
الحديثة لزيادة األنتاج كالتس�ميد بالكميات واملواعيد املوىص بها  مما يس�بب حدوث خسارة يف الغلة بس�بب نشوء ونمو وتطور وتميز أعضاء النبات ضمن 
ظروف غري مالئمة لإلنتاج  . ان محصول الحنطة يفتقر اىل التوصيات الس�مادية املالئمة وخاصة األس�مدة املركبة NPK  يف محافظة البرصة عموما وبسبب 
عدم او قلة الدراس�ات حول اس�تخدامات االس�مدة املركبة وتداخالتها وتأثرياتها يف نمو الحنطة يف هذه املنطقة ولذلك هدفت هذه الدراس�ة اىل ايجاد افضل 

مؤرش يمكن من خاللها ان تطبق تجارب حقلية اوسع واشمل .
املواد وطرائق العمل

نفذت التجربة يف منطقة الش�نانة )65 كم ( ش�مال البرصة للموسم 2013/2014 لدراسة تأثري السماد املركب NPK  ) 15:15:15 ( وبأربعة مستويات ) 
0 و200 و400 و600 (كغم . ه�ˉ1 ولخمس�ة اصناف من الحنطة  ) بحوث158- و إباء99- و بحوث 22- و أبو غريب 3- و فتح ( والتداخل بينهما يف 
صفات النمو ألصناف الحنطة املزروعة . تم اجراء تحليل الرتبة كيميائياً وفيزيائياً قبل الزراعة يف مختربات كلية الزراعة – جامعة البرصة وكما يف الجدول ) 
1 ( . حرثت األرض مرتني متعامدتني  باملحراث املطرحي القالب بعد أن تمت طربس�ة األرض  ثم نعمت بأس�تخدام األمشاط القرصية  وسويت الرتبة يدويا 
وقس�مت أرض التجربة اىل ثالث مكررات ويف كل مكرر 20  لوح مس�احة اللوح الواحد 2×3 =6م2  . تركت مس�افة )0.5م( بني لوح وآخر ومس�افة )1م( 
بني املكررات وبني األلواح الرئيسية . أضيف السماد املركب  NPK للوحدات املشمولة بالتسميد بالكميات املدروسة قبل الزراعة بيوم واحد وتم خلطه جيداً 
بالرتبة وبكل الكميات  دفعة واحدة. زرعت البذور بتاريخ 18 /11/2013 داخل اللوح بخطوط  املسافة بني خط وآخر )15سم( وترك مسافة )10 سم ( 
من الجانبني  بمعدل بذار 120كغم. ه��ˉ1. أما سماد اليوريا فقد أضيف عىل دفعتني وبكمية متساوية لكل دفعة وكانت الدفعة االوىل بتاريخ 2/1/2014 
يف بداي�ة مرحل�ة االس�تطالة أما الدفع�ة الثانية فقد أضيفت بتاري�خ  15 / 2/ 2014  يف بداية مرحلة البطان  ) 6 (.تمت عملي�ات الري ومكافحة األدغال 
ومكافحة الحرشات واألمراض حسب حاجة املحصول لذلك واعتماداً عىل التوصيات العلمية . وتم حساب صفتي عدد االيام من الزراعة وحتى 50 % تسنبل 
وعدد االيام من %50 تس�نبل وحتى النضج من خالل املتابعة واملش�اهدة الحقلية اليومية وتم حس�اب صفات مس�احة ورقة العلم وارتفاع النبات وطول 

السنبلة لعرش نباتات من كل وحدة تجريبية وصفة عدد االشطاء من حصاد مساحة 0.60 م2 وحولت عىل اساس املرت الواحد .

بحث مستل من رسالة ماجستري للباحث الثاني
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جدول .  1   الصفات الكيميائية والفيزيائية لرتبة التجربة قبل الزراعة

الطني
%

الرمل
%

الغرين
% 

النسجة
درجة التوصيل 
  Ec الكهربائي

درجة تفاعل الرتبة 
) PH(

املادة العضوية  
غم/ كغمˉ¹

النرتوجني الكيل    
ملغم/كغمˉ¹

الفسفور الجاهز  
ملغم/كغمˉ¹

البوتاسيوم الجاهز  
ملغم/ كغمˉ¹

4.947.427.7412.59.45175.4غرينية مزيجية20.638.241.2

النتائج واملناقشة
1 ـــ عدد األيام من الزراعة وحتى %50 تسنبل

اختلفت االصناف وكميات الس�ماد والتداخل بينهما معنوياً يف هذه الصفة ويبني  الجدول) 2( ان الصنف)  بحوث 158-(قد أس�تغرق اقرص مدة للوصول 
اىل %50 تس�نبل من بني األصناف وبلغ 91.25يوماً وبفارق معنوي عن جميع االصناف حيث أس�تغرقت االصناف) ابو غريب 3- وبحوث22- و إباء99- 
وفت�ح ( أط�ول مدة للوصول اىل %50 تس�نبل بلغ�ت 98.92 و 101,83 و 108,83 و 111,59 يوماً   عىل التوايل،وقد يعود س�بب اختالف هذه األصناف 
إىل االخت�الف يف تراكيبه�ا الوراثية املختلفة ,وكذلك اختالف تداخلها مع الظروف البيئي�ة أذ ان هذه الصفة مهمة يف تمييز األصناف األكثر تبكرياً يف التزهري 
والنضج . ويشري الجدول )2 ( اىل ان املستوى ) F₀ ( قد أعطى أقرص مدة قياسا باملستويات االخرى وأستغرق 100.87 يوماً فيما بلغ املستوى ) F₃ ( اعىل 
مدة وبلغت  104.07يوماً  ,أما املستويني ) F₁ و F₂ ( فقد أستغرقت فرتتهما  101.87 و 103.13 يوماً عىل التوايل. وقد يعزى السبب اىل أطالة مدة النمو 
الخرضي ومن ثم أستمرار النمو وتأخر النضج عند توفري كميات عالية من السماد وخاصة النرتوجيني ملا له من دور يف أستمرار النمو الخرضي .  وتوضح 
 F₁× -158 ( قد أستغرقت أقل عدد أيام لهذه الصفة و لم تختلف معنويا عن املعاملة) صنف بحوث  F₀ × -158النتائج يف الجدول )2( ان معاملة ) بحوث
( حيث بلغ عدد األيام  90.33 و90,67 يوماً عىل التوايل  فيما أحتاجت معاملة ) صنف فتح ×F₂ ( أطول مدة و مقدارها  112.33 يوماً  والتي لم تختلف 
معنوي�اً م�ع معاملة )صنف فتح × F₃ (وقد تش�ابهت هذه النتائج مع ما توصل الي�ه )5 ( و ) 8 ( و )10 ( و )13( و )17(, حيث أكدوا اختالف األصناف 

املدروسة يف هذه الصفة . 
جدول .  2  تأثري األصناف ومستويات السماد NPK  والتداخل بينهما يف صفة عدد األيام من الزراعة وحتى %50 تسنبل

متوسط األصنافF₀F₁F₂F₃ األسمدة / األصناف

90.3390.6791.6792.3391.25بحوث158-

107.33107.67109.33111.00108.83إباء99-

100.00101.33102.67103.33101.83بحوث22-

96.6798.0099.67101.3398.92أبو غريب3-

110.00111.67112.33112.33111.59فتح

100.87101.87103.13104.07متوسط األسمدة

سماد×أصناف        1.16  اصناف              0.49سماد         0.89أ.ف.م   0.05

2 ـــ عدد األيام من %50 تسنبل وحتى النضج
أظهرت النتائج التأثري املعنوي  لألصناف ومس�تويات الس�ماد املركب NPK والتداخل فيما بينهما لهذه الصفه ,وتعترب هذه الصفة مهمة جداً يف تحيد كمية 
الحاص�ل أذ انه�ا تمث�ل فرتة تراكم املادة الجافة يف الحبوب إذ كلما طالت هذه الفرتة فس�وف ينعكس إيجابياً عىل كمي�ة الحاصل .  ويبني الجدول) 3( بأن 
الصنف)بحوث - 158 ( أس�تغرق وقتاً أطول للوصول إىل النضج التام وأعطى متوس�طا بلغ   53.75 يوماً  ، فيما أس�تغرق الصنف) فتح ( أقل متوس�ط 
لعدد األيام للوصول اىل النضج وأعطى متوسطاً مقداره  40.83 يوماً,وقد أستغرقت األصناف)بحوث - 22 و أبو غريب - 3 وإباء - 99 (عدد أيام  49.33 
و48.92 و 45.42 يوم�اً ع�ىل التوايل للوصول اىل النضج،ولم يختلف الصنفان بحوث - 22 و أبو غريب - 3 معنوياً فيما بينهم .أن التفاوت واألختالف بني 
األصناف لهذه الصفة قد يرجع إىل إختالف تراكيبها الوراثية.  وعند مالحظة النتائج يف الجدول)3(تبني بأن املعامالت املسمدة قد وصلت اىل مرحلة النضج 
التام بفرتة أطول من املعاملة الغري مسمدة ,وبلغ املستوى) F₃ ( أطول فرتة للوصول اىل النضج وبمدة   48.27 يوماً  والتي لم تختلف معنويا عن املستوى) 
F₂ (والتي بلغت  48.00 يوماً  بينما اعطى املستوى)F₁ (مدة  47.53 يوماً ,فيما كانت أقل فرتة للمستوى)F₀ (والتي بلغت  46.80 يوماً .وقد يعزى السبب 
 ABA(, ) 20(يف ذلك إىل دور البوتاسيوم يف إطالة عمر األنسجة وتأخري هرم وشيخوخة األوراق واألجزاء النباتية األخرى ألنه يؤخر تكون حامض االبسيسك
 F₃ ×  158 � (.وتشري النتائج يف الجدول ) 3( إىل وجود تأثري معنوي للتداخل بني األصناف ومستويات االسمدة يف هذه الصفة. وأستغرقت معاملة)بحوث
(اط�ول ف�رتة للنضج مقدارها 54.33 يوماً والتي لم تختلف معنوياً عن معاملة)بحوثF₂ ×-158 (وبفرتة  54.00 يوماً  فيما أحتاجت معاملة)صنف فتح 
×F₀ ( اىل أقل فرتة للوصول اىل مرحلة النضج وبفرتة بلغت   40.00يوماً  والتي لم تختلف معنويا عن معاملة)صنف فتح × F₁ (وبفرتة آمدها 40.33 يوماً 

, ويرجع اىل اختالف استجابة الرتاكيب الوراثية ملستويات السماد املركب NPK  .وتشابهت هذه النتائج مع ما وجده )5 ( و )10( و) 23( .
جدول .  3  تأثري األصناف ومستويات السماد NPK  والتداخل بينهما يف صفة عدد األيام من %50 تسنبل وحتى النضج

متوسط األصنافF₀F₁F₂F₃األسمدة/ األصناف

53.0053.6754.0054.3353.75بحوث158-

46.0044.6745.3345.6745.42إباء99-

48.3351.6749.0048.3349.33بحوث22-

46.6747.3350.6751.0048.92أبو غريب3-

40.0040.3341.0042.0040.83فتح

46.8047.5348.0048.27متوسط األسمدة

سماد×أصناف        1.86اصناف     1.02سماد      0.47أ.ف.م   0.05
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3 ـــ إرتفاع النبات ) سم ( 
أشارت النتائج اىل التأثري املعنوي يف صفة إرتفاع النبات لألصناف ومستويات السمادNPK وتداخلهما    ويوضح الجدول ) 4( اىل أن الصنف أبو غريب - 3 
قد سجل أعىل متوسط الرتفاع للنبات بلغ 90.62 سم وبفارق معنوي عن جميع االصناف االخرى وكان الصنف إباء 99- قد سجل أقل إرتفاع للنبات وبطول 
84.68 سم , أما األصناف) فتح وبحوث 22- و بحوث 158- ( قد بلغت ارتفاعها  88.36 و 87.26 و 85.24 سم لألصناف عىل التوايل  . وقد تعزى هذه 
النتيجة اىل الطبيعه الوراثية لهذه األصناف واألختالف فيما بينهما يف عدد العقد وطول السالمية والسيما السالمية العليا والتي تعد من الصفات املهمة التي 
تميز األصناف كذلك األختالف يف املحتوى  من هرموني االوكسني والجربلني املسؤوالن عن استطالة وتوسيع الخاليا الذي له األثر الكبري يف إرتفاع النبات, )3 
(  .  وبينت النتائج  يف جدول )4 (  وجود فروقات معنوية بني متوس�طات إرتفاع النبات بزيادة مس�تويات الس�ماد املركب NPK , إذ تفوق  مستوى السماد 
 F₁   و  F₂ ( أقل متوسط إرتفاع وبلغ 83.89 سم , فيما سجلت املستويات ) F₀ ( عىل بقية املستويات بمتوسط إرتفاع 89.98 سم فيما كان املستوى ) F₃(
( متوس�ط ارتفاع 88.50 و 86.57 س�م عىل التوايل . وقد يعزى س�بب الزيادة يف ارتفاع النباتات إىل توفري العنارص املغذية NPK للنبات وإمتصاصها من 
محلول الرتبة وزيادة نشاط العمليات الحيوية , ) 24 (  . ومن الجدول ) 4 ( يتضح أن هناك تأثري معنوي  للتداخل بني االصناف ومستويات السماد املركب 
حيث تفوقت املعاملة  ) الصنف ابو غريبF₃ × -3 ( عىل باقي املعامالت وبأرتفاع 95.67 سم فيما كان أقل إرتفاع سجل م�ن املعاملة ) صنف بحوث 158- 

× F₀ ( وبلغ82.30سم . وقد تشابهت هذه النتائج مع ما توصل اليه )9( و )10( و )15( و )21( و)25 (.
جدول .  4     تأثري األصناف ومستويات السماد NPK  والتداخل بينهما يف صفة إرتفاع النبات

متوسط األصنافF₀F₁F₂F₃ األسمدة/ األصناف

82.3085.0086.4087.2785.24بحوث158-

82.9383.7385.4786.6084.68إباء99-

85.2786.8087.7789.2087.26بحوث22-

84.3089.0093.5395.6790.62أبو غريب3-

84.6388.3089.3391.1788.36فتح

83.8986.5788.5089.98متوسط األسمدة

سماد×أصناف        1.77   اصناف              0.98 سماد         0.35أ.ف.م   0.05

4 ـــ مساحة ورقة العلم .) سم2(

أش�ارت النتائ�ج املوضح�ة يف جدول ) 5  ( اىل أن هناك إختالفات ملعنوية بني األصناف يف ه�ذه الصفة إذ تفّوق الصنف ) بحوث – 158(عىل بقية األصناف 
وأعطى أعىل متوسط مساحة ورقية بلغت 48.87 سم2  مقارنة بأقل متوسط مساحة ورقية سجل للصنف ) إباء - 99 ( وبمقدار 39.96 سم2 و الذي لم 
يختلف معنويا مع الصنف أبو غريب 3-  والذي اعطى متوس�ط مس�احة ورقية مقدارها 40.19 س�م2 ، يف حني أظهر الصنف بحوث - 22  زيادة معنوية 
مقارنة بالصنف فتح يف هذه الصفة وبمتوس�ط  45.86 و 41.40 س�م2عىل التوايل  واللذان تفوقا عىل الصنفني أبو غريب 3- وإباء99-  . وقد يعود سب�ب 
إخت�الف اصناف الحنطة يف مس�احة ورقة العلم يعود بالدرجة الرئيس�ية اىل إخت�الف تركي�بها ال�وراث�������ي وبالتايل اختالفها يف صفات النمو ومنها 
مس�احة ورقة العلم. أثرت مس�تويات الس�ماد NPK  معنوياً يف هذه الصفة أذ أعطى مستوى السماد ) F₃ (  أعىل متوسط مساحة 46.50 سم2 متفوقاً عىل 
جميع املستويات بينما حقق املستوى ) F₀ ( أقل متوسط بمساحة بلغت  39.46 سم2  , أما املستويان )F₂ ( و)F₁ ( فأعطيا  44.88 و 42.19 سم 2  عىل 
التوايل . وقد يعود الس�بب لدور النيرتوجني يف إنقس�ام وتوسع الخاليا بسبب زيادة النشاط املرستيمي . وأما البوتاسيوم فأنه يحسن عمليات النمو والتطور 
ملحص�ول الحنطة  , وللفس�فور دور مهم يف نمو الجذور وخاصة الش�عريات الجذرية وبالتايل زيادة قدرتها االمتصاصي�ة للماء واملغذيات مما ينعكس عىل 

زيادة نمو النبات  ) 1 ( . 
ظهر تداخل معنوي بني األصناف ومس�تويات الس�ماد املركب NPK  يف تأثريها يف هذه الصفة  إذ أعطى )صنف بحوث - F₃(  × 158 أعىل متوس�ط لهذه 
الصفة وبمساحة  52.89سم2 والتي إختلفت معنويا عن باقي املعامالت فيما سجل أقل متوسط لهذه الصفة ) صنف أبو غريب - F₀ × 3 ( و )إباء - 99 
  NPK حيث س�جلتا مس�احة 36.45و36.52 س�م2 عىل التوايل و لم يختلفا معنوياً فيما بينهما. وهذا راجع اىل اختالف استجابة االصناف ملستويات)  F₀×
حيث انها تختلف يف قابليتها عىل االمتصاص وكذلك االختالف يف كفاءة التمثيل الضوئي . وقد تش�ابهت هذه النتائج مع ما توصل اليه )2 (و )8 ( و )10( 

و)14 (.
جدول .5 تأثري األصناف ومستويات السماد NPK  والتداخل بينهما فيصفة مساحة ورقة العلم . سم2

متوسط األصنافF₀F₁F₂F₃األسمدة /األصناف

44.2046.9151.5052.8948.87بحوث158-

36.5238.7641.2043.3339.96إباء99-

41.7544.5947.2949.8045.86بحوث22-

36.4539.0241.9443.3440.19أبو غريب3-

38.3641.6642.4643.1141.40فتح

46.50 39.4642.1944.88متوسط األسمدة

سماد×أصناف        0.95   اصناف              0.44 سماد         0.66أ.ف.م   0.05

5 ـــ طول السنبلة ) سم ( 
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أختلفت متوسطات هذه الصفة معنوياً بتأثري االصناف والسماد NPK  والتداخل بينهما , والنتائج املدرجة يف الجدول ) 6 ( توضح تفوق الصنف ) أباء 99- 
( عىل بقية األصناف وبمتوس�ط طول 12.56 س�م  فيما أعطى الصنف ) أبو غريب - 3 ( أقل متوس�طاً لهذه الصفة بلغ 10.29 سم  ، ولم تختلف األصناف 
) بح�وث - 22 و فتح  ( فيما بينها معنويا وبمتوس�ط طول 12.27 و 12.22 س�م عىل التوايل واختلفت معنويا ع�ن الصنف )بحوث 158-( والذي اعطى  
11.89 س�م. وقد يعزى س�بب اإلختالف يف طول الس�نبلة لألصناف اىل إختالف تركيبها الوراثي . ويالحظ من الجدول )  6 ( أن طول السنبلة أزداد بزيادة 
مس�تويات الس�ماد املركب NPK  وبفارق معنوي بني املس�تويات  حيث بلغ متوس�ط طول السنبلة 12.36 سم  عند املس�توى  )  F₃ ( مقارنة باملستويات 
السمادية ) F₂ ( و )  F₁ ( و ) F₀( والتي اختلفت فيما بينها معنويا  حيث كان طول السنبلة 12.07 و 11.62 و 11.34سم عىل التوايل. وقد يرجع السبب 
يف زيادة طول الس�نبلة اىل زيادة اس�تطالة الخاليا ونموها بزيادة التس�ميد .   أما عن تأثري التداخل بني األصناف ومس�تويات الس�ماد املركب NPK فكان 
معنوياً   ويبني جدول ) 6 ( تفوق )صنف إباء F₃ × -99 ( و) بحوث F₃  × -22 ( و)فتح ×  F₃ ( و) إباء - F₂  × 99 ( والتي لم تختلف فيما بينها معنويا 
 F₀ × -3( و) صنف أبو غريب F₁  × -3 وبمتوسط طول 12.83 و 12.74 و 12.69 و 12.68 سم للتوليفات عىل التوايل، أما التوليفات )صنف أبو غريب
(  فقد أعطت أقل متوس�ط  لهذه الصفة وبدون فارق معنوي بينهما وبلغ 9.83 و 9.52 س�م عىل التوايل  . وقد اتفقت هذه النتائج مع م�ا توصل اليه  )7( 

و)10(و)12(و)16(و)25( .
    جدول .6  تأثري األصناف ومستويات السماد NPK  والتداخل بينهما يف صفة طول السنبلة 

متوسط األصنافF₀F₁F₂F₃األسمدة /األصناف

11.5011.5012.1412.4311.89بحوث158-

12.2012.5212.6812.8312.56إباء99-

11.9312.0112.3912.7412.27بحوث22-

9.529.8310.7411.0910.29أبو غريب3-

11.5512.2112.4212.6912.22فتح

11.3411.6212.0712.36متوسط األسمدة

سماد×أصناف        0.39 اصناف              0.20 سماد         0.19أ.ف.م   0.05

6 ـــ عدد االشطاء . م2
أتضح من النتائج املبينة يف جدول ) 7  (  اىل وجود تأثري معنوي  بني األصناف وبني مستويات السماد املركب NPK والتداخل بينهما يف هذه الصفة فالصنف 
) أبو غريب 3- ( أعطى أعىل متوس�طاً لعدد األش�طاء بلغ  958.10  ش�طأ . م2، بينما أعطى الصنف ) بحوث 158-(  أقل متوسط و كان 621.83 شطأ . 
م2، وأعطت االصناف ) فتح و بحوث 22- و إباء 99-( متوسطات  795.92 و 748.50 و 732.17 شطأ . م2عىل التوايل . وقد يعود السبب يف االختالفات 

يف عدد االشطاء اىل الرتكيب الوراثي وهو العامل االسايس لقابلية النبات للتفريع.  ) 19 (. 
أش�ار الجدول )  7 ( اىل وجود فروقات معنوية بني مس�تويات الس�ماد املركب NPK   حيث تفوق املستوى )F₂ ( عىل بقية املستويات األخرى يف هذه الصفة 
وبعدد 828.00 ش�طأً.م2فيما كان املس�توى ) F₀ ( قد س�جل أقل عدد لألشطاء حيث بلغ 682.53 ش�طأً.م2, كما يوضح الجدول بأن املستوى ) F₁ ( قد 
س�جل  تفوقا عىل املس�توى ) F₃ ( يف متوس�ط عدد االشطاء  وبلغا 807.47 و 767.20 ش�طأً.م2عىل التوايل. وقد يعزى السبب يف زيادة عدد التفرعات إىل 
زيادة جاهزية املغذيات NPK يف الرتبة وامتصاصها وزيادة محتواها يف النبات الذي بدوره يؤدي اىل زيادة نش�اط الفعاليات الحيوية وزيادة إنقس�ام ونمو 
الخالي�ا املرس�تيمية وال�ذي يعطي نمو خرضي كبري وج�ذري ذات كفاءة عالية يف إمتصاص املغذي�ات األخرى وبالتايل زيادة عدد التفرعات.  اما بالنس�بة 
ملعامالت التداخل بني األصناف ومس�تويات الس�ماد املركب NPK  فان النتائج تش�ري اىل وجود فروق معنوية  فيما بينها يف هذه الصفة وقد حققت معاملتا 
التداخل )صنف أبو غريب - F₃ × 3 ( و )صنف أبو غريب - F₂ × 3( أعىل متوس�ط لعدد االش�طاء إذ بلغ 1051.00 و1037.00 ش�طأ.م2وبدون فارق 
معنوي بينهما وعىل التوايل . أما معاملة )صنف بحوث F₀ ×-158 ( فقد أعطت اوطأ متوسط لألشطاء وبلغت 556.00 شطأً.م2.وقد تشابهت هذه النتائج 

مع مااوجده)4(و)9(و)22(.
جدول .7 تأثري األصناف ومستويات السماد NPK  والتداخل بينهما يف صفة عدد األشطاء . م2 

متوسط األصنافF₀F₁F₂F₃األسمدة /األصناف

556.00693.33637.67600.33621.83بحوث158-

724.67746.67800.00657.33732.17إباء99-

685.00775.33815.33718.33748.5بحوث22-

794.33950.001037.001051.00958.1أبو غريب3-

652.67872.00850.00809.00795.92فتح

682.53807.47828.00767.20متوسط األسمدة

سماد×أصناف      17.49    أصناف              9.10 سماد         8.02 أ.ف.م   0.05
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THE EFFECT OF DIFFERENT QUANT ITIES OF  NPK  FERTILIZER ON CROWTH OF 
SOME KINDS OF WHEAT Triticum aestivum L.

Waleed A. Jubal               Falh H. Falh
Abstract

A field experiment was conducted at AL-Shinana which is about )65( Km north of Basrah during 2013/2014 . To Know the effect of four levels of  NPK  fertilizer 
)15:15:15 (  )F₀( zero Kg.hˉ¹ , )F₁( 200 Kg.hˉ¹, ) F₂( 400 Kg.hˉ¹ , and )F₃( 600 Kg.hˉ¹ on growth of five varieties of wheat ) Triticum aestivum L.(  )  Bhooth -158 , 
IPA-99 , Bhooth -22 , Abu-graib -3 and Fateh (. Completing the quantity of Nitrogen with the quantites of Urea of about ) 0 , 66 , 132 , 198 ( Kg Urea , so the full 
quantity of  Nitrogen will become )60 , 120 and 180 (Kg N . hˉ¹ . The  experiment was  conduct by using split- plot design  the varieties in sub-plot were done by the 
rundome system because they are the most important factor in this study .While in the main plot there were the levels of  NPK  fertilizer . The randomized com-
pletely block design were used with three replications in a soil which is a silt clay loam texture. The results showed that ) Bhooth -158( was superior in area of flag 
leaf in the lowest number of days of planting to 50% spiking and the longest number of days from 50% spiking until maturity . Abu-graib -3 was superior in plant 
height and number of tiller . mˉ². IPA-99  was superior in spike length . The results showed that the level )F₃( was superior in the number of days from 50% spiking 
to maturity  ,the plant height , the area of flag leaf and spike length .The level)F₀( was superior in the lowest number of planting to 50% spiking . The level)F₂( was 
superior in the number of  tiller . The interaction between cultivars and NPK  fertilizer levels gave significant interaction ) Bhooth-158× F₀(gave the lowest number 
of days of planting to 50% spiking and  ) Bhooth-158× F₃( superior  in hightest number of days from 50% spiking to maturity   and the area of flag leaf .) Abu-graib 
-3 ×F₃ ( in plant hight and number of tiller )IPA-99×F₃(in spike length.
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صالح هادي فرهود السالم
محمد عودة خلف العبودي

حيـــدر عبد الحسني املغري

استجابة تراكيب وراثية واعدة من الذرة الصفراء Zea mays L. للتسميد النيرتوجيني حتت ظروف 
املنطقة اجلنوبية

وزارة الزراعة /مديرية زراعة ذي قار/ قسم اإلنتاج النباتي
جامعة البرصة / كلية الزراعة / قسم املحاصيل الحقليــة
جامعة املثنى / كلية الزراعة / قسم املحاصيل الحقليـــة

اخلالصة
  .Zea mays L  نف�ذت تجرب�ة حقلية يف موقعني مختلف�ني ضمن املنطقة الجنوبية من العراق ملعرفة اس�تجابة تراكي�ب وراثية واعدة من الذرة الصف�راء
للتسميد النيرتوجيني  خالل املوسم  الخريفي 2013 يف موقعني املوقع األول يقع يف القرنة /محافظة البرصة و املوقع الثاني يقع يف ناحية الغراف/ محافظة 
ذي قار،  استخدمت خمس تراكيب وراثية هي) 5015 و5016 و5017 و5018 و 106( و ثالث مستويات سمادية هي ) 50 و 75و100( كغم N/ه�  ، 
وفق  تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) R.C.B.D( بثالثة مكررات ، وتم توزيع املعامالت داخل الوحدات التجريبية عشوائيا بأسلوب التجارب العاملية

factorial experiments  ، و تم دراسة تأثري الرتاكيب الوراثية ومستويات من السماد النيرتوجيني بموقعي الدراسة  يف املنطقة الجنوبية  والتداخل بينهم 
يف بع�ض صف�ات النمو والحاصل ومكوناته ، وقد بينت النتائج تفوق الرتكيب الوراثي 5015   بإعطاء أعىل معدل لحاصل الحبوب  بلغ )138.4 غم/نبات 
( ، يف ح�ني اظه�ر موق�ع  البرصة  أعىل معدل  لحاصل الحبوب بلغ ) 154.9 غم/نبات ( ، كما تفوق املس�توى الس�مادي ) 100 كغم N/ه� ( بإعطاء أعىل 
معدل لحاصل الحبوب بلغ )128.2  غم/نبات ( .واشار التداخل بني  الرتاكيب الوراثية واملواقع اىل  تفوق الرتكيب الوراثي 5015  يف موقع البرصة بإعطاء 
أعىل حاصل حبوب بلغ ) 198.0( غم/نبات ، بينما تفوق الصنف بحوث 106 عند املس�توى الس�مادي )100 كغم N/ه� ( بإعطاء أعىل حاصل حبوب بلغ 
) 164.6( غم/نبات ، يف حني سجل موقع البرصة عند املستوى السمادي )100 كغم N/ه� (  أعىل حاصل الحبوب بلغ ) 171.3( غم/نبات  ، اما التداخل 
الثالثي بني موقع البرصة والرتكيب 5015 واملستوى السمادي 50 كغم N /هكتار اظهر اعىل متوسط لحاصل الحبوب بلغ 207.4 غم / نبات وبذلك اظهر 

تفوقا معنويا واضحا .
الكلمات أملفتاحيه : تراكيب وراثية ، الذرة الصفراء ، تسميد نيرتوجيني .

املقدمة
يع�د محص�ول ال�ذرة الصفراء  zea mays L من املحاصي�ل النجيلية الغذائية و العلفية املهمة  وهو  محصول ذو مدى بيئي واس�ع ،وتربز أهميته يف تعدد 
اس�تعماالته إذ يس�تعمل كعلف اخرض أو سايلج وتدخل حبوبها ضمن املكونات األساس�ية لعليقه الدواجن . كما تعزى أهميتها أيضاً إىل مقدرتها اإلنتاجية 
املرتفعة، وتأقلمها مع ظروف بيئية مختلفة منْ 50 ش�مال خط االس�تواء إىلْ 40 جنوب خط االستواء، ويف مناطق ذات ارتفاع بمستوى سطح البحر وأخرى 
3000 م فوق سطح البحر، ويف مناطق ذات مناخ بارد إىل شديد الحرارة )Hallauer ، 1994(. وبذلك احتلت املرتبة الثالثة من حيث املساحة واإلنتاج بعد 
محصويل الحنطة والرز ، وإن معدل إنتاجية محصول الذرة الصفراء يف وحدة املساحة الزال دون املستوى املطلوب يف العراق مقارنة باإلنتاج العاملي ، وطبقا 
إلحصائيات منظمة الغذاء والزراعة )FAO( فقد بلغت املس�احة املزروعة يف العالم س�نة 2004 بحدود 145.142.563هكتار وأنتجت 705.293.226طنا 
أي بمعدل إنتاجية 4.859 طن/هكتار.)املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،2005( ،  أما يف العراق فقد بلغت املس�احة املزروعة بهذا املحصول لس�نة 2010 
بحدود 452.300هكتار وأنتجت 266.700 طن بمعدل إنتاجية بلغ 2.280 طن/هكتار) الكراس اإلحصائي الخاص باملحاصيل الزراعية ،2012( ، يعتمد 
إنت�اج أي محص�ول عىل مدى املالئمة ب�ني الرتاكيب الوراثية املزروعة والظروف البيئي�ة ، ويأتي يف مقدمة العوامل التي تحدد اإلنتاجية هو عامل األس�مدة 
املعدنية الذي يمد الرتاكيب الوراثية املزروعة باحتياجاتها من العنارص املعدنية الرضورية للنمو ويؤثر بش�كل مبارش عىل قدرة وقابلية الرتكيب الوراثي يف 
استغالل عنارص النمو األخرى من ماء وضوء ودرجة حرارة لغرض اإلنتاج األفضل ، ولعنرص النيرتوجني  الدور الكبري واملهم يف نمو املحاصيل الحقلية ومنها 
الذرة الصفراء ، إذ يعمل عىل زيادة قابلية الصنف عىل اس�تغالل الطاقة الشمس�ية و امتصاص الضوء مما يؤدي إىل زيادة عملية التمثيل الضوئي من خالل 
زيادة املساحة الورقية للنبات وزيادة التمثيل الكربوني األمر الذي ينعكس وبشكل ايجابي عىل زيادة اإلنتاج وتحسني النوعية . )املطوري ، 2002( . ولكونه 
من املحاصيل ثنائية الجنس وأحادية املس�كن مما أدى إىل إمكانية رفع إنتاجيته وتحس�ني صفاته الحقلية األخرى عن طريق اس�تنباط أوىل السالالت النقية 
والهجن والرتاكيب املفتوحة التلقيح والتي ال زالت س�ائدة  يعود الس�بب إىل س�يادة يف الزراعة العراقية وبالتحديد الصنف بحوث 106الذي ال يزال منترشة 
زراعته ،األمر الذي جعله يتس�م بحساس�يته لبعض األمراض إضافة إىل عدم نقاوته بس�بب الخلط امليكانيكي )البارودي ومحمد ،1999(،  لذا باتت الحاجة 
اىل تقييم  تراكيب وراثية تحل محل هذا الصنف أو تزرع إىل جانبه مع األصناف املعتمدة حديثا، كما يعد التسميد النرتوجيني من أهم العوامل املحددة لنمو 
وإنتاجية الذرة الصفراء،فزيادته قد يوثر ايجابيا يف صفات النمو و اإلنتاجية و تحس�ني نوعية العلف الناتج فيما أذا توفرت العنارص األخرى املحددة للنمو 
, فقد وجد إن للتس�ميد النرتوجيني وبحدود معينة تأثري ايجابي يف معظم صفات النمو)الزوبعي،1984 ( . إذ إن التس�ميد النرتوجيني يؤثر يف معدل عملية 
التمثيل الضوئي من خالل زيادة نس�بة الكلوروفيل باألوراق كونه عنرص يعد أس�ايس يف تكوين املادة الجافة للنبات ويف املس�احة السطحية لألوراق وحجم 
وس�عة املصب والحاصل النهائي للحبوب وان كل طن من حبوب الذرة الصفراء يحتوي عىل 16 كغم من N يف الحبوب) Deckard واخرون ، 1973(،كما 
الح�ظ ) العل�وان ، 2002( حدوث زي�ادة معنوية يف حاصل الحبوب نتيجة إلضافات مختلفة من الس�ماد النرتوجيني لنبات ال�ذرة الصفراء ، لذا تعترب من 
املحاصيل التي تستنزف كميات كبرية من العنارص املعدنية خالل موسم النمو والسيما النرتوجني، وكذلك يعد التسميد النيرتوجيني  واحدا من العوامل التي 
تزيد من اإلنتاج ، فالذرة الصفراء تس�تجيب له اس�تجابة كبرية، إذ يتجمع نصف كمية النرتوجني املمتص من قبل جذور النبات يف حبوب الذرة الصفراء عىل 
هيئ�ة بروت�ني  )Rasheed et al, 2004 (. ل�ذا اجري هذا البحث ألهمية الذرة الصفراء كمحصول غذائي وعلف�ي ولزيادة الحاجة يف املنطقة الجنوبية ملثل 
هكذا دراسات تشمل الرتكيب الوراثي والتسميد فكان الهدف معرفة استجابة الرتاكيب وراثية من الذرة الصفراء  ملستويات مختلفة من السماد النيرتوجيني 
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من حيث صفات النمو والحاصل ومكوناته تحت ظروف املنطقة الجنوبية من العراق .
املواد وطرائق العمل

نف�ذت تجرب�ة حقلي�ة يف موقعني ضمن املنطقة الجنوبية األول محافظة البرصة )قضاء القرنة والتي تبعد 75 كم ش�مال مركز مدينة البرصة ( والثاني 
محافظة ذي قار )ناحية الغراف والتي تبعد حوايل 25 كم شمال مركز مدينة النارصية ( يف املوسم الخريفي 2013 ، وتم  اخذ عينات الرتبة من عمق 0 

30-  من موقعي الدراسة لغرض إجراء الفحوصات الخاصة بالخواص الفيزيائية والكيميائية لحقيل الدراسة كما يف جدول )1( .
وق�د اس�تخدام تصميم القطاعات العش�وائية الكاملة )R.C.B.D.( وبثالث قطاع�ات ، إذ تضمن كل قطاع ثالث وحدات تجريبي�ة وكل وحده تجريبية 
تح�وي جمي�ع الرتاكيب الوراثية اذ زرعت الرتاكيب الوراثية )5015 و5016 و5017 و5018 وبحوث 106( ومصدرها الهيئة العامة للبحوث الزراعية 
/ قس�م الذرة الصفراء والبيضاء بواقع اربع خطوط لكل تركيب وراثي داخل الوحدة التجريبية الواحدة  وبتاثري املس�تويات الس�مادية املدروس�ة ) 50 
و75 و100 كغم N / هكتار ( واملوزعة ضمن القطاع الواحد اذ بلغ طول الخط 5م مع ترك مس�افات فاصله بني الوحدات التجريبية والقطاعات وبني 
الرتاكيب الوراثية داخل الوحده الواحدة ، اذ تمت الزراعة بطريقة املروز املسافة بني مرز واخر 70 سم وبني جورة واخرى 20 سم  ووضعت 4-3 بذرات 
يف كل جورة ثم خفت إىل نبات واحد بعد اس�بوعني من االنبات كما اس�تخدم مبيد الديازينون املحبب برتكيز %10 للمكافحه الوقائية لحفار س�اق الذرة 
بدفعتني االوىل بعد 15 يوم من الزراعة والثانية بعد 25 يوم من االوىل وتم اضافة السماد املركب NPK بواقع 150كغم /هكتار دفعة واحدة عند الحراثة 
مع اخذها بنظر االعتبار عند اضافة املس�تويات الس�مادية قيد الدراسة التي اضيفت عىل دفعتني االوىل بعد 20 يوم من الزراعة والثانية بعد 20 يوم من 
الدفعة  االوىل ولكل املستويات املدروسة ، كما أجريت عمليات إزالة األدغال يدويا يف موقعي الدراسة وعملية الري كانت حسب حاجة النبات يف كل موقع 
وانتخبت 10 نباتات من الخطوط الوسطى لكل تركيب مع استبعاد النباتات الطرفية لغرض حساب قياسات الصفات املدروسة من ارتفاع نبات )سم( 
واملساحه الورقية)سم2( اذ حسبت من معادلة )الطول x اقىص عرض x 0.75 ( وعدد العرانيص/نبات وعدد الصفوف/عرنوص وعدد الحبوب/صف 
ووزن الحبة الواحدة/غم وحاصل الحبوب )غم/نبات( ، كما تم تحليل البيانات إحصائيا بطريقة تحليل التباين للتجارب العاملية وقورنت املتوسطات 

الحسابية باستخدام اقل فرق معنوي )L.S.D ( بمستوى احتمالية )0.05( .
جدول )1( يبنينّ التحليل الفيزيائي و الكيميائي لرتبة الحقل. *

الوحدةالخاصية
القيمة ملوقع

ذي قار*البرصة**
2.83.81ديسمنز/ مالتوصيل الكهربائي

P.H.-7.827.61 الرتبة
4475ملغم .كغم-1النيرتوجني الجاهز
7.36.3ملغم .كغم-1الفسفور الجاهز

122161ملغم .كغم-1البوتاسيوم الجاهز
4129%الرمل
3741%الغرين
2230%الطني

غرينية طينيةرملية غرينية-نسجه الرتبة
* تم تحليل الرتبة يف مخترب الرتبة واملياه يف  مديرية زراعة ذي قار / وزارة الزراعة .
** تم تحليل الرتبة يف مختربات قسم الرتبة واملياه يف كلية الزراعة /  جامعة املثنى .

النتائج واملناقشة
عدد األيام حتى 75 % تزهري ذكري

تش�ري نتائ�ج ج�دول )2 و3 و4 و5 و6 و7 و8( التأثري املعنوي للرتاكيب الوراثية واملواقع ومس�تويات التس�ميد النرتوجين�ي وتداخالتها يف عدد األيام 
حت�ى 75 % تزه�ري ذكري. فمن خالل نتائج جدول )2( تبني ان الصنف 5015 تأخرا ملحوظا يف عدد األيام إىل 75 % تزهري ذكري بلغ )65.17( يوم 
يف ح�ني تف�وق الصنف 5018 الذي أعط�ى اقل عدد أيام حتى %75 تزهري ذكري بلغ )63.42( يوم ويعود الس�بب يف ذلك إىل طبيعة الرتكيب الوراثي 
)عامل وراثي( وهذا يتفق مع ما توصل له )جلو وآخرون، 1996 ( و )Mascagni and Boquet,1996( يف حني لم يظهر هناك أي فرق معنوي بتاثري 
املواقع يف هذه الصفة جدول )3(، أما عن تأثري مس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )4( فقد أعطى املستوى السمادي )100 كغم N/ه�( أعىل معدل 
لهذه الصفة بلغ )64.73( يوم بينما أعطى املس�توى الس�مادي )50 كغم N/ه�( أقل معدل لهذه الصفة بلغ )63.48( يوم وهذا بس�بب تأثري األسمدة 
النرتوجينية ودورها  حيث أن الزيادة يف التس�ميد النيرتوجيني تؤثر وبش�كل مبارش يف هذه الصفة وتؤدي اىل حصول تبكري يف التزهري الذكري للنبات 
وهذا يتفق مع ماتوصل له )Kemper,1972( ، أما عن تأثري التداخل بني الرتاكيب واملواقع جدول )5( فقد أعطى الرتكيب 5015  يف موقع البرصة أعىل 
معدل لهذه الصفة بلغ )65.92( يوم وبذلك فقد تفوق معنويا عىل باقي الرتاكيب  ويف املوقع نفسة يف حني لم تظهر الرتاكيب أي تفوق معنوي يف موقع 
ذي قار ولصفة %75 تزهري ذكري بينما بلغ اقل متوس�ط للرتكيب 5017 يف موقع ذي قار بلغ 62.58 يوم ،أما فيما يتعلق بتأثري الرتاكيب ومس�تويات 
السماد النرتوجيني والتداخل بينهما جدول )6( فقد أعطى التداخل  تأثري معنوي إذ سجل الصنف بحوث 106 واملستوى السمادي )100 كغم N/ه�( 
أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )66.75( يوم بينما كان معدله مع املس�توى الس�مادي )50 كغم N/ه�(  لهذه الصفة بلغ )60.63( يوم ، أما فيما يتعلق 
بتأثري التداخل بني املواقع ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )7( فقد أعطى التداخل تأثري معنوي إذ سجل موقع البرصة واملستوى السمادي ) 75  
كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ ) 65.15 ( يوم بينما سجل التداخل بني موقع ذي قار  واملستوى السمادي ) 75  كغم N/ه�( اقل معدل لهذه 
الصفة بلغ )63.35  ( يوم ، وبهذا يعترب موقع ذي قار ابكر يف التزهري من موقع البرصة عند املستوى السمادي )75 كغم N /هكتار (من خالل اظهار 
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فروقات معنوية واضحه بمتوس�طات هذه الصفه ، ومن خالل جدول )8( فقد بكر الرتكيب 5015 يف املس�توى الس�مادي 50كغم N  / هكتار يف موقع 
ذي قار بالتزهري الذكري بتس�جيل اقل متوس�ط لعدد االيام بلغ )60.25( يوما وبهذا يعترب االبكر من بني الرتاكيب املدروس�ة جميها وتحت املس�تويات 
السمادية املدروسة باملقارنه مع املوقع االول  اذ سجل الصنف بحوث 106 عند املستوى نفسه اقل متوسط لهذه الصفه بلغ )60.75 ( يوما ولم يختلفا 

معنويا بذلك .
ارتفاع النبات )سم(

اظهرت نتائج جدول )2 و 3 و 4 و 5 و6 و 7 و 8 ( عدم وجود أي فروقات معنوية بني الرتاكيب الوراثية قيد الدراس�ة ومس�تويات التس�ميد واملنفذه 
ضمن املواقع االول والثاني مما يدل عىل ثبات هذه الصفه بالنسبة إىل الرتاكيب الوراثية قيد الدراسة وعدم تأثري الظروف البيئية يف استجابة هذه الصفة 

ملدخالت النمو من مستويات التسميد املختلفة .
أملساحه الورقية )سم 2(

تش�ري نتائج جدول)2 و3 و4 و5 و6 و7 و8( التأثري املعنوي للرتاكيب الوراثية واملواقع ومس�تويات التسميد النرتوجيني وتداخالتها يف أملساحه الورقية 
)سم2 ( ، ومن نتائج جدول )2( فقد أعطى الصنف بحوث 106 أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )497.56( سم2 وبفارق معنوي عن الرتكيب 5018 الذي 
أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )396.09( سم2 ، ويرجع السبب يف ذلك إىل االختالف الوراثي بني الرتاكيب الوراثية وتأثريه املبارش يف زيادة أملساحه 
الورقية)سم2( الذي يعترب احد العوامل املهمة يف زيادة املساحة الورقية ومن نتائج الجدول)3( فقد تبني من النتائج املدرجة فيه حصول زيادة معنوية 
يف ه�ذه الصفة للمواقع إذ س�جل موقع ذي قار أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )437.32( س�م2 وبفارق معنوي ع�ن موقع البرصة الذي أعطى اقل معدل 
لهذه الصفة بلغ )436.81( س�م2 أما عن تأثري مس�تويات السماد النرتوجيني جدول )4( فقد أعطى املستوى السمادي ) 100 كغم N/ه�( أعىل معدل 
لهذه الصفة بلغ )456.23( سم2 بينما أعطى املستوى السمادي ) 75 كغم N/ه�( أقل معدل لهذه الصفة بلغ)411.72( سم2 وتزداد املساحة الورقية 
بزيادة مستوى السماد النيرتوجيني وهذا يتفق مع ما توصل له Lemcoff and Loomis,1986 ،أما عن تأثري التداخل بني الرتاكيب واملواقع جدول )5( 
فق�د أعط�ى الصنف بحوث 106  يف موقع البرصة  فقد أعطى أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )507.80 ( س�م2 بينم�ا أعطى التداخل بني الرتكيب 5017  
يف موقع ذي قار أقل معدل لهذه الصفة بلغ )363.16 ( س�م 2، أما فيما يتعلق بتأثري الرتاكيب ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني والتداخل بينهما جدول 
)6( فقد أعطى التداخل  تأثري معنوي إذ س�جل التداخل بني الصنف بحوث 106  واملس�توى الس�مادي ) 75 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ 
) 507.93( س�م2 بينما س�جل التداخل بني الرتكيب  5018  واملس�توى السمادي ) 75 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بلغ )355.34 ( سم2 ، أما 
فيما يتعلق بتأثري التداخل بني املواقع ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )7( فقد أعطى التداخل تأثري معنوي إذ س�جل التداخل بني موقع ذي قار 
واملس�توى الس�مادي ) 100 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )501.11( س�م2 بينما سجل التداخل بني موقع ذي قار واملستوى السمادي )50  
كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بلغ )404.81 ( س�م2 . أما فيما يتعلق بتأثري التداخل بني الرتاكيب واملواقع ومس�تويات السماد النرتوجيني جدول 
)8( فقد أعطى التداخل الثالثي تأثري معنوي إذ س�جل التداخل بني موقع ذي قار والرتكيب  5016 عند املس�توى الس�مادي )100 كغم N/ه�( بإعطاء 
أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )617.57 ( سم2  بينما سجل التداخل بني موقع البرصة والرتكيب  5018 عند املستوى السمادي )75 كغم N/ه�( بإعطاء 

أقل معدل لهذه الصفة بلغ )326.91 ( سم2  .
عدد العرانيص /نبات

وجد من نتائج جدول )3 و4 و5 و6 و7 و8( التأثري املعنوي للرتاكيب واملواقع ومس�تويات التس�ميد النرتوجيني وتداخالتها يف عدد العرانيص /نبات ، 
اذ بين�ت  نتائ�ج جدول )3(  حصول زيادة معنوية يف هذه الصفة للمواقع إذ س�جل موقع ذي قار أعىل معدل لهذه الصفة بلغ)1.276( عرنوص/نبات 
وبفارق معنوي عن موقع البرصة الذي أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )1.183( عرنوص/نبات ،  أما عن تأثري مستويات السماد النرتوجيني جدول 
)4( فقد أعطى املس�توى الس�مادي ) 100 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )1.261( عرنوص/نبات بينما أعطى املستوى السمادي )50 كغم 
N/ه�( أقل معدل لهذه الصفة بلغ )1.181( عرنوص/نبات ، وتتفق هذه النتيجه مع ما توصل له) Akcin, et al 1993(  و)املطوري ، 2002( ، أما 
ع�ن تأث�ري التداخل بني الرتاكيب واملواقع جدول )5( فقد أعطى الرتكيب 5017  يف موق�ع ذي قار أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )1.443( عرنوص/نبات 
بينما أعطى التداخل بني الرتكيب 5017 يف موقع البرصة أقل معدل لهذه الصفة بلغ )1.100( عرنوص/نبات ، مما يعطي اش�اره عىل عدم االس�تقرار 
الوراثي للرتكيب ويف موقعي الدراس�ة ، يف حني لم تختلف متوس�طات الرتاكيب معنويا فيما بينها ، أما فيما يتعلق بتأثري الرتاكيب ومس�تويات الس�ماد 
النرتوجيني والتداخل بينهما جدول )6( فقد أعطى التداخل  تأثري معنوي إذ سجل التداخل بني الرتكيب 5017 واملستوى السمادي ) 75  كغم N/ه�( 
أعىل معدل لهذه الصفة بل�غ )1.375( عرنوص/نبات بينما سجل التداخل بني الصنف بحوث 106  واملستوى السمادي ) 50  كغم N/ه�( اقل معدل 
لهذه الصفة بل��������غ )1.062( عرنوص/نبات ،أما فيما يتعلق بتأثري التداخل بني املواقع ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )7( فقد أعطى 
التداخل تأثري معنوي إذ سجل التداخل بني موقع البرصة واملستوى السمادي ) 100 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بل��غ )1.40( عرنوص/نبات 
بينما سجل التداخل بني موقع البرصة  واملستوى السمادي ) 50 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بل��������غ )1.146( عرنوص/نبات ، أما فيما 
يتعلق بتأثري التداخل بني املواقع والرتاكيب ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )8( فقد أعطى التداخل الثالثي تأثري معنوي إذ س�جل التداخل بني 
موقع ذي قار  والرتكيبني 5016 و 5017   عند املستويني السماديني   ) 75 و75 كغم N/ه�( بإعطاء أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )1.525 و 1.525( 
عرنوص/نبات عىل التوايل وبدون فارق معنوي بينهما  بينما سجل التداخل بني موقع البرصة والرتكيب 5016 عند املستوى السمادي ) 75 كغم N/ه�( 
اقل معدل لهذه الصفة بلغ)1.000( عرنوص/نبات واقل معدل ملوقع البرصة والرتكيب 5017 عند املستوى) 50 كغم N/ه�( بلغ )1.000(عرنوص/

نبات، واقل معدل ملوقع البرصة والرتكيب 5018 عند املس�توى) 75 كغم N/ه�( بلغ )1.000(عرنوص/نبات عىل التوايل وبدون فارق معنوي بينهم ، 
وكذلك سجل التداخل بني موقع ذي قار والرتكيب 5015 عند املستوى السمادي ) 75 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بلغ)1.000( عرنوص/نبات 
واقل معدل ملوقع ذي قار والرتكيب 5016 عند املستوى) 50 كغم N/ه�( بلغ )1.000(عرنوص/نبات، واقل معدل ملوقع ذي قار والصنف بحوث 106 

عند املستوى) 50 كغم N/ه�( بلغ )1.000(عرنوص/نبات عىل التوايل وبدون فارق معنوي بينهم .
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عدد الصفوف بالعرنوص
تب�ني م�ن نتائج جدول )2 و3  و5 و6 و7 و8( التأثري املعنوي للرتاكيب الوراثية  واملواقع ومس�تويات التس�ميد النرتوجين�ي وتداخالتها يف عدد الصفوف 
بالعرن�وص فم�ن خالل نتائج جدول )2( فقد أعطى الصنف بحوث 106 أعىل معدل لهذه الصف�ة بل���غ )15.291( صف/عرنوص وبفارق معنوي عن 
الرتكيب 5016 الذي أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )13.142( صف/عرنوص ، وهذا بسبب طبيعة الرتكيب الوراثي لكل تركيب من الرتاكيب املدروسة 
،  وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل له EL-Hariri .et al ,1996 ومن نتائج جدول)3( تبني حصول زيادة معنوية يف هذه الصفة للمواقع إذ سجل موقع 
البرصة أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )14.786( صف/عرنوص وبفارق معنوي عن موقع ذي قار الذي أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )13.719( صف/

عرنوص ، مما يدل عىل اس�تجابة الرتكيب الوراثي للظروف البيئية يف املوقعني ، أما عن تأثري مس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )4( فقد أعطى املستوى 
الس�مادي ) 75 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )14.484( صف/عرنوص بينما أعطى املس�توى الس�مادي ) 50 كغم N/ه�( أقل معدل لهذه 
الصفة بلغ )14.038( صف/عرنوص ، ولم تظهر أي اختالفات معنوية لتاثري املستويات السمادية املدروسة يف متوسطات هذه الصفة ، بينما تأثري التداخل 
ب�ني الرتاكي�ب  واملواقع جدول )5( فقد أعطى الرتكي�ب 5018 يف موقع  البرصة  فقد أعطى أعىل معدل لهذه الصف�ة بلغ )15.997( صف/عرنوص بينما 
أعط�ى التداخ�ل بني الرتكيب 5016 يف موقع ذي رقار أق�ل معدل لهذه الصفة بلغ )12.407( صف/عرنوص ،أما فيما يتعلق بتأثري الرتاكيب ومس�تويات 
/N السماد النرتوجيني والتداخل بينهما جدول )6( فقد أعطى التداخل  تأثري معنوي إذ سجل التداخل بني الرتكيب 5018 واملستوى السمادي )100 كغم

ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بل���غ )16.122( صف/عرنوص بينما سجل التداخل بني الرتكيب  5016 واملستوى السمادي ) 100 كغم N/ه�( اقل معدل 
لهذه الصفة بلغ )12.691( صف/عرنوص ، أما فيما يتعلق بتأثري التداخل بني املواقع ومستويات السماد النرتوجيني جدول )7( فقد أعطى التداخل تاثري 
معنوي إذ س�جل التداخل بني موقع البرصة واملس�توى الس�مادي )100كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بل�غ )14.936( صف/عرنوص بينما سجل 
التداخل بني موقع ذي قار واملستوى السمادي ) 50 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بل��غ ) 13.461( صف/عرنوص ، أما فيما يتعلق بتأثري التداخل 
بني املواقع و الرتاكيب و مس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )8( فقد أعطى التداخل الثالثي تأثري معنوي إذ س�جل التداخل بني موقع البرصة والرتكيب 
5018 عند املس�توى الس�مادي )100 كغم N/ه�( بإعطاء أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )17.080( صف/عرنوص ينما س�جل التداخل بني موقع ذي قار  

والرتكيب 5017 عند املستوى السمادي ) 100 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بلغ)11.332( صف/عرنوص .
عدد الحبوب بالصف

تش�ري نتائج جدول )2 و3 و4 و5 و6 و7 و8( اىل التأثري املعنوي للرتاكيب واملواقع ومس�تويات التس�ميد النرتوجيني وتداخالتها يف عدد الحبوب بالصف . 
فق�د تب�ني من نتائج جدول )2( بان أعطى الصنف بحوث 106 أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )29.16( حبة/صف وبفارق معنوي عن الرتكيب 5017 الذي 
أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )23.59( حبة/صف ، ويرجع السبب يف ذلك إىل تأثري الرتاكيب الوراثية املبارش يف زيادة عدد الحبوب بالصف الذي يعترب 
احد العوامل املهمة يف زيادة عدد الحبوب بالصف  والعرنوص وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل له ضايف وآخرون 1999 و الرمضان 1999 ، ومن نتائج 
جدول )3( وجد حصول زيادة معنوية يف هذه الصفة للمواقع إذ سجل موقع البرصة أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )30.41( حبة/صف وبفارق معنوي عن 
موقع ذي قار الذي أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )22.41( حبة/صف ، أما عن تأثري مس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )4( فقد أعطى املس�توى 
الس�مادي ) 50 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )26.80( حبة/صف بينما أعطى املس�توى السمادي ) 100 كغم N/ه�( أقل معدل لهذه الصفة 
بلغ )25.96( حبة/صف وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل له Okuyama and Slava,1983،  أما عن تأثري التداخل بني الرتاكيب الوراثية واملواقع جدول 
)5( فقد أعطى الرتكيب 5015  يف موقع البرصة  فقد أعطى أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )34.70( حبة/صف بينما أعطى التداخل بني الرتكيب 5018  يف 
موقع ذي قار  أقل معدل لهذه الصفة بلغ )19.28( حبة/صف .أما فيما يتعلق بتأثري الرتاكيب ومستويات السماد النرتوجيني والتداخل بينهما جدول )6( 
فقد أعطى التداخل  تأثري معنوي إذ سجل التداخل بني الصنف بحوث 106  واملستوى السمادي ) 75 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بل��غ )30.87( 
حبة/صف بينما س�جل التداخل بني الرتكيب 5017  واملس�توى الس�مادي ) 75 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بلغ )21.90( حبة/صف ،  أما فيما 
يتعلق بتأثري التداخل بني املواقع ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )7( فقد أعطى التداخل تاثري معنوي إذ سجل التداخل بني موقع البرصة واملستوى 
/N ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )30.75( حبة/صف بينما س�جل التداخل بني موقع ذي قار  واملستوى السمادي ) 100 كغم/N الس�مادي )50 كغم

ه�( اقل معدل لهذه الصفة بلغ )21.85( حبة/صف ، أما فيما يتعلق بتأثري التداخل بني املواقع والرتاكيب ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )8( فقد 
أعطى التداخل الثالثي تأثري معنوي إذ س�جل التداخل بني موقع البرصة والرتكيب 5015  عند املس�توى الس�مادي ) 100 كغم N/ه�( بإعطاء أعىل معدل 
لهذه الصفة بلغ )( حبة/صف بينما س�جل التداخل بني موقع ذي قار والرتكيب 5018عند املس�توى الس�مادي ) 75 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة 

بلغ)15.77( حبة/صف .
وزن الحبة الواحدة /غم

تش�ري نتائج جدول )2 و3 و4 و5 و6 و7 و8( اىل التأثري املعنوي للرتاكيب واملواقع ومس�تويات التسميد النرتوجيني وتداخالتها يف وزن الحبة الواحدة /غم 
فم�ن خ�الل نتائج ج�دول )2( فقد أعطى الرتكيب 5015  أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )0.2792( غم وبف�ارق معنوي عن الرتكيب 5018 الذي أعطى اقل 
معدل لهذه الصفة بلغ )0.2433( غم ، وهذا ناتج عن تأثري القاعده الوراثية للرتاكيب املدروس�ة وتاثريها يف زيادة هذه الصفه  وهذا يتفق مع ما توصل له  
عيل وآخرون 2001 و عيل وآخرون 2002 ومن النتائج أملبينه يف جدول )3( وجد حصول زيادة معنوية يف هذه الصفة للمواقع إذ سجل موقع البرصة أعىل 
مع�دل له�ذه الصف�ة بلغ )0.2917(غم وبفارق معنوي عن موقع ذي قار  الذي أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )0.2305( غم ، أما عن تأثري مس�تويات 
السماد النرتوجيني جدول )4( فقد أعطى املستوى السمادي ) 100 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )0.2680( غم بينما أعطى املستوى السمادي 
) 75 كغ�م N/ه��( أق�ل معدل لهذه الصفة بل�غ )0.2545( غم وهذه النتيجة تتفق مع م�ا توصل له العلوان 2002 ، أما عن تأث�ري التداخل بني الرتاكيب 
واملواق�ع ج�دول )5( فقد أعط�ى الرتكيب 5016  يف موقع البرصة فقد أعطى أعىل معدل لهذه الصفة بل�غ )0.3267( غم بينما أعطى التداخل بني الرتكيب 
5018 يف موقع ذي قار أقل معدل لهذه الصفة بلغ )0.2142( غم ، أما فيما يتعلق بتأثري الرتاكيب ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني والتداخل بينهما جدول 
)6( فقد أعطى التداخل  تأثري معنوي إذ سجل التداخل بني الرتكيب 5015  واملستوى السمادي )50 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بل�غ )0.2863( 
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غم بينما س�جل التداخل بني الرتكيب 5018  واملس�توى الس�مادي )75  كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بل���غ )0.2213( غم ، أما فيما يتعلق بتأثري 
التداخل بني املواقع ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )7( فقد أعطى التداخل تاثري معنوي إذ س�جل التداخل بني موقع البرصة واملستوى السمادي ) 
100 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بل�غ )0.3085( غم بينما سجل التداخل بني موقع  ذي قار  واملستوى السمادي ) 100 كغم N/ه�( اقل معدل 
لهذه الصفة بل�غ )0.2275( غم ، أما فيما يتعلق بتأثري التداخل بني املواقع والرتاكيب ومستويات السماد النرتوجيني جدول )8( فقد أعطى التداخل الثالثي 
تأثري معنوي إذ سجل التداخل بني موقع البرصة والرتكيب 5016 عند املستوى السمادي ) 100 كغم N/ه�( بإعطاء أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )0.3575( 
غم  بينما سجل التداخل بني موقع ذي قار والرتكيبني  5016 و 5017  عند املستويني السماديني ) 100 و 75 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة وبدون 

فارق معنوي بينهما بلغ)0.2025 و0.2025 ( غم عىل التوايل .
حاصل الحبوب )غم /نبات (

تشري نتائج جدول )2 و3 و4 و5 و6 و7 و8(التأثري املعنوي للرتاكيب واملواقع ومستويات التسميد النرتوجيني وتداخالتها يف حاصل الحبوب )غم /نبات ( 
، ومن نتائج جدول )2( فقد أعطى الرتكيب 5015 والصنف بحوث 106 أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )138.4( و )136.5 ( غم/نبات عىل التوايل ، وبفارق 
معنوي عن الرتكيب 5017 الذي أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )105.0( غم/نبات دون أي فارق معنوي بينهما، وهذا نتيجة لتفوق الحاصل يف مكوناته 
املختلف�ة والت�ي تعطي انعكاس عىل الزي�اده يف حاصل النبات الواحد من الحبوب)غم/نبات( اذ تتفق هذه النتيج�ه مع ما توصل له عيل وآخرون )2001( 
وعيل وآخرون )2002( ومن خالل النتائج املبينه يف جدول )3( تبني حصول زيادة معنوية يف هذه الصفة للمواقع إذ س�جل موقع البرصة أعىل معدل لهذه 
الصفة بلغ ) 154.9 ( غم/نبات وبفارق معنوي عن موقع ذي قار  الذي أعطى اقل معدل لهذه الصفة بلغ )88.9( غم/نبات .أما عن تأثري مستويات السماد 
النرتوجيني جدول )4( فقد أعطى املس�توى الس�مادي )100 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )128.2( غم/نبات بينما أعطى املس�توى السمادي 
)50 كغ�م N/ه��( أقل مع�دل لهذه الصفة بلغ )117.4( غم/نبات وهذا يتفق مع ما توصل إليه العلوان )2002( و الس�باهي وآخرون )2002(،  أما عن 
تأث�ري التداخ�ل بني الرتاكي�ب واملواقع جدول )5( فقد أعطى الرتكيب 5015 يف موقع البرصة  أعىل معدل له�ذه الصفة بلغ )198.0( غم/نبات بينما أعطى 
التداخل بني الرتكيب 5016 يف موقع ذي قار أقل معدل لهذه الصفة بلغ )73.4( غم/نبات ، أما فيما يتعلق بتأثري الرتاكيب ومستويات السماد النرتوجيني 
والتداخل بينهما جدول )6( فقد أعطى التداخل تأثري معنوي إذ سجل التداخل بني الصنف بحوث 106 واملستوى السمادي )100 كغم N/ه�( أعىل معدل 
لهذه الصفة بلغ )164.6 ( غم/نبات بينما س�جل التداخل بني الرتكيب 5018 واملس�توى الس�مادي )75 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بلغ )86.6( 
غم/نبات وهذا يتفق مع ما توصل له  Berchev, 1983، أما فيما يتعلق بتأثري التداخل بني املواقع ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )7( فقد أعطى 
التداخل تاثري معنوي إذ س�جل التداخل بني موقع البرصة واملس�توى الس�مادي ) 100 كغم N/ه�( أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )171.3 ( غم/نبات بينما 
س�جل التداخل بني موقع ذي قار واملس�توى الس�مادي )50 كغم N/ه�( اقل معدل لهذه الصفة بلغ )84.4 ( غم/نبات ، أما فيما يتعلق بتأثري التداخل بني 
املواقع والرتاكيب ومس�تويات الس�ماد النرتوجيني جدول )8( فقد أعطى التداخل الثالثي تأثري معنوي إذ سجل التداخل بني موقع البرصة والرتكيب  5015 
عند املس�توى الس�مادي ) 50 كغم N/ه�( بإعطاء أعىل معدل لهذه الصفة بلغ )207.1( غم/نبات بينما سجل التداخل بني موقع ذي قار والرتكيب 5018 

عند املستوى السمادي ) 75 كغم N/ه�(  اقل معدل لهذه الصفة بلغ)63.8( غم/نبات .

جدول )2( تأثري الرتاكيب الوراثية يف الصفات املدروسة ملوقعي التجربة البرصة و ذي قار .

الرتاكيب الوراثية
تزهري 75 % 

ذكري
ارتفاع النبات 

)سم(
املساحة الورقية 

سم 2
عدد العرانيص 

/نبات
عدد الصفوف 

بالعرنوص
عدد الحبوب 

بالصف
وزن الحبة 
الواحدة /غم

حاصل الحبوب غم /نبات

501565.17159.0432.681.22213.92027.780.2792138.4

501664.12156.0461.001.20713.14226.570.2733115.3

501764.12156.0398.001.27213.73123.590.2583105.0

501863.42157.0396.091.22615.17824.940.2433114.4

10663.92214.0497.561.22115.29129.160.2513136.5

1.009n.s5.887n.s0.47231.0600.0098914.13اقل فرق معنوي )0.05(

جدول )3( تأثري املواقع يف الصفات املدروسة ملوقعي التجربة البرصة و ذي قار .

املواقع
تزهري 75 % 

ذكري
ارتفاع النبات 

)سم(
املساحة الورقية 

سم 2

عدد 
العرانيص /

نبات

عدد الصفوف 
بالعرنوص

عدد الحبوب 
بالصف

وزن الحبة 
الواحدة /غم

حاصل الحبوب غم /نبات

64.48160.0436.811.18314.78630.410.2917154.9البرصة

63.82177.0437.321.27613.71922.410.230588.9ذي قار

n.sn.sn.s0.08940.37330.5920.008728.00اقل فرق معنوي )0.05(

جدول )4( تأثري مستويات التسميد النرتوجيني )كغم N/دونم ( يف الصفات املدروسة ملوقعي التجربة البرصة و ذي قار .

مستويات التسميد النرتوجيني 
)كغم N/دونم�(

تزهري 75 % 
ذكري

ارتفاع النبات 
)سم(

املساحة الورقية 
سم 2

عدد العرانيص 
/نبات

عدد الصفوف 
بالعرنوص

عدد الحبوب 
بالصف

وزن الحبة 
الواحدة /غم

حاصل الحبوب غم 
/نبات

5063.48157.0443.261.18114.03826.800.2608117.4

7564.25188.0411.721.24514.48426.470.2545120.1

10064.73160.0456.231.26114.23625.960.2680128.2

0.508n.s4.4430.0739n.s0.6340.0061210.5اقل فرق معنوي )0.05(
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جدول )5 ( تأثري الرتاكيب الوراثية واملواقع يف الصفات املدروسة ملوقعي التجربة البرصة و ذي قار .

متوسط األصنافاملواقعالرتاكيب الوراثيةالصفات
ذي قارالبرصة

تزهري 75 % ذكري

501565.9264.4265.17
501664.0064.2564.12
501765.6762.5864.12
501862.8364.0063.42
10664.0063.8363.92

64.4863.82متوسط املواقع
للتداخل =  1.44للمواقع =  n.sلألصناف =  1.009اقل فرق معنوي )0.05(

ارتفاع النبات )سم(

5015162.0156.0159.0
5016164.0147.0156.0
5017159.0154.0156.0
5018152.0162.0157.0
106162.0167.0164.5

160.0177.0متوسط املواقع
للتداخل = n.sللمواقع = n.sلألصناف = n.sاقل فرق معنوي )0.05(

املساحة الورقية سم 2

5015432.91432.46432.68
5016441.19480.81461.00
5017432.84363.16398.00
5018369.30422.88396.09
106507.80487.32497.56

436.81437.32متوسط املواقع
للتداخل = 7.605للمواقع = n.sلألصناف = 5.887اقل فرق معنوي )0.05(

عدد العرانيص /نبات

50151.3101.1331.222
50161.1471.2671.207
50171.1001.4431.272
50181.1171.3351.226
1061.2421.2001.221

1.1831.276متوسط املواقع
للتداخل =  0.21للمواقع =  0.089لألصناف =  n.sاقل فرق معنوي )0.05(

عدد الصفوف بالعرنوص

501514.17313.66613.920
501613.87712.40713.142
501714.55512.90713.731
501815.99714.36015.178
10615.32815.25415.291

14.78613.719متوسط املواقع
للتداخل =  0.7222للمواقع = 0.3733لألصناف =  0.4723اقل فرق معنوي )0.05(

عدد الحبوب بالصف

501534.7020.8627.78
501630.5622.5726.57
501726.3720.8023.59
501830.6119.2824.94
10629.7928.5329.16

30.4122.41متوسط املواقع
للتداخل = 1.348للمواقع = 0.592لألصناف = 1.060اقل فرق معنوي )0.05(

وزن الحبة الواحدة /غم

50150.31170.24670.2792
50160.32670.22000.2733
50170.29580.22080.2583
50180.27250.21420.2433
1060.25170.25080.2513

0.29170.2305متوسط املواقع
للتداخل = 0.01625للمواقع =  0.00872لألصناف = 0.00989اقل فرق معنوي )0.05(

حاصل الحبوب غم /نبات

5015198.078.8138.4

5016157.373.4115.3

5017124.385.6105.0

5018150.678.2114.4

106144.4128.6136.5

154.988.9متوسط املواقع

للتداخل = 18.07للمواقع = 8.00لألصناف = 14.13اقل فرق معنوي )0.05(
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جدول )6 ( تأثري الرتاكيب الوراثية ومستويات التسميد النرتوجيني يف الصفات املدروسة ملوقعي التجربة البرصة و ذي قار .

الرتاكيب الوراثيةالصفات
مستويات التسميد النرتوجيني )كغم N/ه�(

متوسط األصناف
5075100

تزهري 75 % 
ذكري

501566.0065.3864.1365.17
501665.0062.7564.6264.12
501763.8864.2564.2564.12
501861.8864.5063.8863.42
10660.6364.3866.7563.92

63.4864.2564.73متوسط التسميد
للتداخل = 1.325للتسميد = 0.508لألصناف =1.009اقل فرق معنوي )0.05(

ارتفاع النبات 
)سم(

5015156.0153.0168.0159.0
5016163.0146.0158.0156.0
5017157.0152.0160.0156.0
5018160.0157.0152.0157.0
106151.0132.0160.0214.0

157.0188.0160.0متوسط التسميد
للتداخل = n.sللتسميد = n.sلألصناف = n.sاقل فرق معنوي )0.05(

املساحة الورقية 
سم2

5015412.10405.02480.93432.68
5016477.53419.81485.67461.00
5017421.85370.49401.66398.00
5018415.58355.34417.34396.09
106489.24507.93495.52497.56

443.26411.72456.23متوسط التسميد
للتداخل = 9.738للتسميد = 4.443لألصناف = 5.887اقل فرق معنوي )0.05(

عدد العرانيص /
نبات

50151.2701.1701.2251.222
50161.0821.2621.2751.207
50171.2321.3751.2071.272
50181.2571.1571.2621.226
1061.0621.2621.3371.221

1.1811.2451.261متوسط التسميد
للتداخل = 0.2107للتسميد = n.sلألصناف =  0.1711اقل فرق معنوي )0.05(

عدد الصفوف

بالعرنوص

501513.52814.85713.37413.920
501613.02813.70812.69113.142
501714.62513.44413.12413.731
501814.95614.45616.12215.178
10614.05315.95415.86715.291

14.03814.48414.236متوسط التسميد
للتداخل = 0.8694للتسميد =  0.4142لألصناف = 0.4723اقل فرق معنوي )0.05(

عدد الحبوب 
بالصف

501528.3627.0727.9127.78
501626.2327.9025.5726.57
501726.1221.9022.7423.59
501825.9424.5924.2924.94
10627.3430.8729.2729.16

26.8026.4725.96متوسط التسميد
للتداخل = 1.518للتسميد = 0.634لألصناف = 1.060اقل فرق معنوي )0.05(

وزن الحبة

الواحدة /غم

50150.28630. 28380.26750.2792
50160.26250.27750.28000.2733
50170.27250.25250.25000.2583
50180.24380.22130.26500.2433
1060.23880.23750.27750.2513

0.26080.25450.2680متوسط التسميد
للتداخل =0.01444للتسميد =0.00612لألصناف =0.00989اقل فرق معنوي )0.05(

حاصل الحبوب

)غم /نبات(

5015144.8141.2129.1138.4
501698.8125.1122.0115.3
5017124.4100.290.4105.0
5018121.686.6135.0114.4
10697.4147.5164.6136.5

117.4120.1128.2متوسط التسميد
للتداخل =  23.24للتسميد = 10.57لألصناف =  14.13اقل فرق معنوي )0.05(
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جدول )7 ( تأثري املواقع ومستويات التسميد النرتوجيني يف الصفات املدروسة ملوقعي التجربة البرصة و ذي قار .

املواقعالصفات
مستويات التسميد النرتوجيني )كغم N/ه�(

متوسط املواقع
5075100

تزهري 75 % ذكري
63.4565.1564.8564.48البرصة
63.5063.3564.6063.82ذي قار

63.4864.2564.73متوسط التسميد
للتداخل= 0.901للتسميد= 0.508للمواقع=  0.716اقل فرق معنوي)0.05( 

ارتفاع النبات )سم(
159.0164.0156.0160.0البرصة
156.0213.0163.0177.0ذي قار

157.0188.0160.0متوسط التسميد
للتداخل= n.sللتسميد= n.sللمواقع= n.sاقل فرق معنوي)0.05( 

املساحة الورقية سم2
481.70417.39411.34436.81البرصة
404.81406.05501.11437.32ذي قار

443.26411.72456.23متوسط التسميد
للتداخل= 6.025للتسميد= 4.443للمواقع= n.sاقل فرق معنوي)0.05( 

عدد العرانيص /نبات
1.1461.1631.2401.183البرصة
1.2161.3281.2831.276ذي قار

1.1811.2451.261متوسط التسميد
للتداخل=  0.1203للتسميد= 0.0739للمواقع= 0.0894اقل فرق معنوي)0.05( 

عدد الصفوف
بالعرنوص

14.61414.80814.93614.786البرصة
13.46114.16013.53613.719ذي قار

14.03814.48414.236متوسط التسميد
للتداخل= 0.5918للتسميد= 0.4142للمواقع= 0.3733اقل فرق معنوي)0.05( 

عدد الحبوب بالصف
30.7530.4130.0730.41البرصة
22.8522.5321.8522.41ذي قار

26.8026.4725.96متوسط التسميد
للتداخل= 0.918للتسميد= 0.634للمواقع= 0.592اقل فرق معنوي)0.05( 

وزن الحبة
الواحدة /غم

0.29050.27600.30850.2917البرصة
0.23100.23300.22750.2305ذي قار

0.26080.25450.2680متوسط التسميد
للتداخل= 0.01092للتسميد= 0.00612للمواقع= 0.00872اقل فرق معنوي)0.05( 

حاصل الحبوب
)غم /نبات(

150.3143.2171.3154.9البرصة
84.497.185.288.9ذي قار

117.4120.1128.2متوسط التسميد
للتداخل= 14.28للتسميد= 10.57للمواقع= 8.00اقل فرق معنوي)0.05( 

جدول )8( تأثري املواقع والرتاكيب الوراثية و مستويات التسميد النرتوجيني يف الصفات املدروسة .

الرتاكيب الوراثيةاملواقع
مستويات التسميد 

النرتوجيني
كغم N/ه�  

تزهري 75 % 
ذكري

ارتفاع النبات 
)سم(

املساحة 
الورقية 
)سم2 (

عدد العرانيص 
/نبات

عدد الصفوف 
بالعرنوص

عدد الحبوب 
بالصف

وزن الحبة 
الواحدة /غم

حاصل الحبوب (غم 
/نبات)

البرصة

5015
5064.00149.0437.711.29013.30537.460.3225207.1
7567.75169.0364.501.34015.88328.630.3225196.1

10066.00168.0496.521.30013.33238.000.2900190.8

5016
5063.50174.0515.471.16514.00025.210.3050125.2
7565.00163.0454.341.00014.58237.160.3175172.4

10063.50157.0353.781.27513.05029.300.3575174.1

5017
5065.50161.0497.481.00015.50030.910.3100148.9
7565.50161.0399.711.22513.25021.630.3025107.7

10066.00154.0401.321.07514.91526.570.2750116.4

5018
5063.50154.0448.541.15016.16230.830.2825162.6
7563.25162.0326.911.00014.74733.410.2225109.5

10061.75140.0332.441.20017.08027.580.3125179.7

106
5060.75157.0509.311.12514.10529.310.2325107.8
7564.25164.0541.471.25015.57731.190.2150130.2

10067.00164.0472.631.35016.30328.890.3075195.2

ذي قار

5015
5068.00163.0386.491.25013.75019.250.250082.5
7563.00137.0445.541.00013.83225.500.245086.3

10062.25169.0465.351.15013.41517.830.245067.5

5016
5066.50152.0439.591.00012.05527.250.220072.3
7560.50130.0385.281.52512.83318.630.237577.8

10065.75160.0617.571.27512.33321.830.202569.9

5017
5062.25153.0346.221.46513.75021.330.235099.9
7563.00143.0341.271.52513.63722.160.202592.7

10062.50166.0401.991.34011.33218.910.225064.3

5018
5060.25167.0382.621.36513.75021.060.205080.5
7565.75153.0383.761.31514.16515.770.220063.8

10066.00165.0502.251.32515.16521.000.217590.2

106
5060.50144.0469.161.00014.00025.370.245086.9
7564.50105.0474.391.27516.33030.550.2600164.9

10066.50157.0518.411.32515.43329.650.2475134.0
 اقل فرق
معنوي
)0.05(

1.920n.s13.5680.28011.27202.0850.0222732.28للتدخل بني األصناف * املواقع*التسميد=
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االستنتاجات والتوصيات
تم التوصل اىل افضل املس�تويات الس�مادية للرتاكيب 5016 و5018 و بحوث 106 هو املس�توى 100كغم N / هكتار وهذا يف موقع البرصة العطائه اعىل  
حاصل حبوب بلغ 174.4 و 179.7 و 195.2 غم / نبات عىل التوايل ، يف حني يعترب املس�توى الس�مادي 50كغم N / هكتار هو االفضل للرتاكيب 5015 و 
5017 يف موقع البرصة العطائه اعىل حاصل حبوب معها . بينما اظهر املوقع الثاني ذي قار فقد كان املس�توى الس�مادي 75 كغم N / هكتار هو االفضل 
للرتاكيب 5015 و 5016 و 106 من خالل اعطائهم اعىل حاصل حبوب ، بينما الرتكيب 5018 فقط اظهر اعىل حاصل حبوب مع املس�توى الس�مادي 100 
كغم N / هكتار بلغ 90.0 غم / نبات ، اما الرتكيب 5017 فاظهر استجابة مع املستوى السمادي 50 كغم N / هكتار من خالل اعطاء اعىل حاصل حبوب 
بلغ 92.7 غم / نبات باملقارنه مع باقي املستويات السماديه املدروسة .لذا نويص باعطاء الجرعات السمادية املدروسة للرتاكيب التي اظهرت استجابة معها 
واعطت اعىل حاصل حبوب عىل مس�توى النبات الواحد وذلك ضمن املواقع قيد الدراس�ة ، كما نشري إىل امكانية زراعة هذه الرتاكيب الوراثية يف مواقع اخرى 

مع جرعات سماديه مختلفه اعتمادا عىل طبيعة تلك املواقع .
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Abstract
Field experiment was conducted to study the response of promising genotype of maize )Zea mays L.( for Nitrogen Fertilizer in the southern region for Autumman  
season  of 2013 the first location was in AL-Qurna) Basrah province( and the second location was in the AL-Graff ) Thi –Qar  province( Genotypes was used ) 5015 , 
5016 , 5017 , 5018 , 106 ( and three fertilizers levels ) 50 , 75 , 100 ( Kg N/ha in the both locations .The Randomized complete Block design in the three replications 
was used   .
The treatment was distributed randomly at the experimental united with factorial experiments style .The effect of the genotypes and nitrogen on fertilizer and the 
interaction between them at the two was studied on the some growth characteristics,  yield and yield components .The results shared that the 5015 genotype gave 
the highest graint yield per plant )138.4 g/plant( .The basrah location gave the highest grain yield per plant )154.9 g/plant( ,whil the level  )100 Kg N/ha( gave the 
highest grain yield per plant )128.2 g/plant( .
The 5015 at basrah location interaclion gave the highest grain yield per plant )198.0  g/plant( Where as the 106 genotype at  )100 Kg N/ha( gave the highest grain 
yield per plant )164.69 g/plant( , However the )100 Kg N/ha( at basrah location gave the highest grain yield per plant )71.3 g/plant ( .
The 5015 genotype at basrah location with )50 Kg N/ha( gave the highest grain yield per plant )207.1 g/plant( .
Keywords : Genotypes , Maize  , Nitrogen Fertilizer .
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تأثري التغذية الورقية بالعناصر الكربى و الصغرى يف احلاصل و مكوناته  حملصول
 احلنطة .Triticum aestivum L  حتت ظروف املنطقة اجلنوبية

اخلالصة

أجريت تجربة لدراسة تأثري محلول مغذي  احتوى يف تركيبه عناص�ر مغذية كب�رى و صغ�رى وبرتاكيز مختلف��ة ه��ي )0 و100 و 150 و200( جزء 
باملليون يف موقعني القرنة والجبايش باستخدام محصول الحنطة )صنف أباء 95( صممت التجربة بتطبيق التجارب العاملية باستخدام تصميم القطاعات 
العشوائية الكاملة R.C.B.D بعاملني وثالث مكررات يف املوسم الزراعي 2012 فقد أتضح من النتائج أن هنالك اختالفات معنوية يف الصفات املدروسة تحت 
تأثري املعامالت الس�مادية وتداخلها مع املواقع إذ أعطى موقع القرنة أعىل حاصل حبوب بلغ )2.58 طن/ه�( مقارنة بموقع الجبايش الذي أعطى حاصل 
حبوب بل������غ )1.98 طن/ه�( نتيجة لتفوق موقع القرنة يف مكونات الحاصل وهي عدد الحبوب بالسنبلة وعدد السنابل /م2 و وزن 500 حبة)غم( ، 
أثرت التغذية الورقية بمجموعة العنارص تأثريا معنويا يف جميع الصفات املدروسة . إذ أعطت معاملة إضافة هذه املغذيات برتكيز )200 جزء باملليون( أعىل 
متوسط لكل من عدد السنابل/م2 و عدد الحبوب /سنبلة و وزن 500 حبة وحاصل الحبوب الذي بلغ )2.95 طن/ه�(. واثر التداخل بني املواقع وتراكيز 
إضافة املغذيات الكربى والصغرى معنويا يف كل من عدد السنابل/م2 و عدد الحبوب/سنبلة و وزن 500 حبة وحاصل الحبوب الذي بلغ )3.11 طن/ه�(.    

          
كلمات مفتاحية : التغذية الورقية ، عنارص كربى و صغرى ، الحنطة .

املقدمة
يع�د محص�ول الحنط�ة  Triticum aestivum L.  من أكثر محاصيل الحبوب أهمية يف العالم ملا له من دور يف تلبية متطلبات الس�كان الغذائية فهو يزود 
 Bushuk,(اإلنس�ان بأكثر من %25 من الس�عرات الحرارية و الربوتني ويعد الغذاء الرئييس ألكثر من 40 بلد يف العالم وألكثر من %35 من س�كان العالم
1998(  حيث إن العراق يس�تورد أكثر من ثلثي حاجته من حبوب الحنطة لتغذية س�كانه يف حني يغطي اإلنتاج املحيل حوايل الثلث املتبقي من تلك الحاجة 
)املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، 2001(. تقدر املساحة املزروعة بهذا املحصول يف العراق بحوايل 6.5 مليون دونم وتشري اإلحصائيات الخاصة باإلنتاجية 
أن متوسط اإلنتاج لهذا املحصول عىل مستوى العراق للمدة من 1993 إىل 2003 بلغ 752.4 كغم/ه� للزراعة الديمية و 1448.8 كغم/ه� للزراعة االروائية 
)املجموعة اإلحصائية الس�نوية ، 2003( ، وس�جلت زيادة باإلنتاج بنسبة %2.3عام 2005 )FAO , 2009(. إال إن املقدرة اإلنتاجية ألي صنف مهما كانت 
مواصفات�ه رهينة بعمليات الخدمة املطبقة وفق األس�س العلمية الصحيحة ، ومن هذه العمليات االهتم�ام بالتغذية الورقية ملا تؤديه املغذيات من دور مهم 
يف الكثري من العمليات الحيوية والفس�لجية داخل النبات مثل عمليتي التمثيل الضوئي والتنفس ويف تكوين الكلوروفيل وإنتاج الطاقة والتفاعالت اإلنزيمية 
وبن�اء األحم�اض االمينية والدهني�ة والنووية ، فضال عىل دورها يف زيادة كفاءة نقل نواتج التمثيل الضوئي من أماكن تصنيعها إىل باقي أجزاء النبات والتي 
تعد أساس�ا مهما لنمو وتطور النبات )االلويس ، 2003  و تعبان ، 2002(. يعترب الحديد من العنارص الغذائية املهمة يف تغذية النباتات ألنة يؤدي وظائف 
عديدة ومهمة يف نمو النبات ويعد القوة املحركة للعديد من الفعاليات الحيوية التي يقوم بها النبات )ابو ضاحي واليونس ، 1988( إذ يش�رتك يف املس�اعدة 
لتكوين الكلوروفيل رغم أنة ال يدخل يف تركيبة )Focus , 2003( . ويدخل بش�كل مبارش يف تكوين الس�ايتوكرومات )Spiller and Terry , 1980(. أما 
الزنك فيساعد يف استطالة الخاليا ورضوري لعملية الفسفرة وتكوين الكلوكوز ونقصه يؤثر يف تكوين حبوب اللقاح )أبو ضاحي و اليونس ، 1988(. ويعد 
البورون من العنارص الصغرى الرضورية النقسام الخاليا وإنبات ونمو األنبوبية اللقاحية وزيادة مستوى الكاربوهيدرات املختلفة من الناحية الفعالة خالل 
املرحلة التكاثرية من نمو النبات وكذلك يدخل يف تركيب األغشية الخلوية )Barry et. al. , 2006( ، فقد حصل )أبو ضاحي ، 1995( عىل زيادة يف الوزن 
   K( العنارص الكربى Zn(2%+و FeوMn وCu  ( الجاف و وزن 1000 حبة وحاصل الحبوب عند إضافة سماد يحتوي عىل توليفة من العنارص الصغرى
18 % وP 6% وN %17( بالرش عىل النبات  ويف دراسة أخرى قام بها )أبو ضاحي ، 1997( رش الحنطة بسماد النرتفوسكا كان له تأثري معنوي يف زيادة 
حاصيل املادة الجافة و الحبوب و وزن األلف حبة ، ويف تجربة قام بها )حمادي وآخرون ، 1998( للمقارنة بني طريقتي إضافة الحديد بالرتبة و رشا فقد 
تفوقت طريقة الرش يف عدد السنابل وعدد الحبوب بالسنبلة وحاصل الحبوب . ويف تجربة أجريت من قبل )الحديثي وآخرون ، 2003( فقد حصل عىل زيادة 
ل�وزن األل�ف حب�ة  وحاصل الحبوب نتيجة إلضافة توليفة من العنارص الكربى والصغرى لثالث مواقع يف محافظة االنبار. ويف تجربة قام بها )أبو ضاحي ، 
 )%Mg,Co,Ni,Mo,Bo,Cu,Mn,Zn,Fe  12%(+  ),48%Na2 Zn 40  Na2Mn( الذي يحتوي عىل  Green zit اس�تخدم فيها الس�ماد املخلبي )1995
والتي أدت إىل زيادة يف الوزن الجاف و وزن  األلف حبة وحاصل الحبوب . كما توصل )Mahmoud and Shaaban,2001( عند دراس�ة تأثري توليفة من 
العناص��ر الصغ��رى )Cu,0.65%Zn,5.2%Mn 0.65%( جرى رش�ها بالرتاكي�ز )0 و 2 و4 مل/لرت( عىل املجموع الخرضي وعليه فقد وجد حصول 
زيادة يف حاصل الحبوب ، و بس�بب انخفاض إنتاجية الحنطة بوحدة املس�احة يف العراق ولقلة البحوث التي تعنى بالتغذية الورقية والتوازن الغذائي بني 

العنارص الكربى والصغرى داخل النبات وتراكيزها أجريت هذه الدراسة بهدف دراسة استجابة الحنطة للتغذية الورقية .
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املواد و طرائق العمل

نفذت تجربة حقلية خالل املوس�م الزراعي  2012  يف محافظتي البرصة ) قضاء القرنة ( و ذي قار ) قضاء الجبايش ( ملعرفة اس�تجابة محصول الحنطة 
للتغذي�ة الورقي�ة ببعض العنارص الكربى والصغ�رى يف تجربة تضمنت معامالتها أربعة تراكيز من العنارص الكربى والصغرى باس�تخدام املحلول املغذي 
فويل ارتال الذي يحتوي عىل ) نرتوجني %14 و فسفور %6 و بوتاسيوم %5 و حديد 0.10 و منغنيز 0.06 و نحاس 0.05 و بورون 0.02 و مولبدينيوم 
0.002 و زنك %0.05 و مغنسيوم %2.00( وزن/ وزن ذائب يف املاء وبالرتاكيز )0 و 100 و 150 و 200( جزء باملليون والتي تم حسابها بالشكل التايل 
حس�ب الرتاكي�ز املوىص بها ) م�اء مقطر فقط و 10مل من املحلول /100مل من املاء املقطر و 15مل من املحل�ول /100مل من املاء املقطر و 20 مل من 
املحلول /100مل من املاء املقطر(  والتي تم اإلش�ارة إليها بالرموزL4,L3,L2,L1   والتي تم رش�ها بمرحلتني هي مرحلة التفرعات والبطان )أبو ضاحي 
، 1997( بعد تهيئة ارض التجربة من عمليات حراثة وتنعيم وتس�وية ثم تقس�يم الحقل إىل ألواح مس�احة اللوح )2*3 =6 مرت مربع( باس�تخدام تصميم 
القطاعات العشوائية الكاملة R.C.B.D بأسلوب التجارب العاملية و بثالث مكررات ثم قسمت األلواح إىل خطوط املسافة بني خط و أخر ) 15 سم( )النعيمي 
، 2000( بعد ذلك زرعت األلواح بالصنف املستخدم )أباء 95 ( بتاريخ 20 ترشين الثاني وبكمية بذار 140 كغم /ه� )أبو ضاحي وآخرون ، 2009(. نفذت 
عمليات التس�ميد النرتوجيني بكمية 200 كغم N/ه� عىل هيئة س�ماد اليوريا وبدفعتني األوىل عند الزراعة والثانية يف مرحلة البطان اما السماد الفوسفاتي 
فقد أضيف دفعة واحدة عند الزراعة بكمية 100 كغم P/ه� عىل هيئة س�ماد السوبرفوس�فات الثالثي )%20 فس�فور( كما أضيف السماد البوتايس دفعة 
واحدة عند الزراعة وبمس�توى 120 كغم K/ه� عىل هيئة كربيتات البوتاس�يوم K%42 )الرفاعي ، 2006( وتم أجراء عمليات خدمة املحصول من الزراعة 

حتى الحصاد من ري وتعشيب حسب حاجة املحصول . وتم دراسة الصفات التالية:
عدد السنابل/م2 :- وتم حسابها باستخدام مرت مربع ورميه عشوائيا داخل كل وحدة تجريبية و من ثم عد السنابل . 

عدد الحبوب/السنبلة :- أخذت عرش نباتات من كل وحدة تجريبية وتم اخذ عرشة سنابل منها وحسب عدد الحبوب ثم قسمت عىل عرشة . 
وزن 500 حبة :- استخرج كمتوسط لوزن 500 حبة بعد وزنها ثم قسمت عىل 500  .

حاصل الحبوب )طن/هـ( :- يف مرحلة النضج التام أخذت عينة اشتملت عىل الخطوط الوسطية الثالثة من كل وحدة تجريبية وبمساحة 200 سم طول 
* 45 سم عرض = 9000 سم2 وتم حساب وزن الحبوب ثم حولت عىل أساس طن/ه�  .

الحاصل الحيوي )طن/هـ(:- حسب بنفس طريقة حاصل الحبوب بوزن النباتات املحصودة كاملة .
دليل الحصاد )%(:- تم حسابه من املعادلة التالية :-

                        الحاصل االقتصادي
دليل الحصاد )%( =  ______________  * 100

                         الحاصل الحيوي
بعد جمع البيانات وتبويبها جرى تحليلها إحصائيا طبقا لطريقة تحليل التباين الواردة يف) الراوي و خلف الله ، 1980( وأستعمل اختبار اقل فرق معنوي  

) L.S.D( عند مستوى احتمايل )0.05(.
جدول )1( بعض الصفات الكيميائية و الفيزيائية لرتبة وماء حقل التجربة قبل الزراعة *

الصفة
القيمة ملوقع

الجبايشالقرنة
P.H.  7.67.92درجة تفاعل الرتبة

)ds\m(  8.3010.11التوصيل الكهربائي لرتبة
18.2012.10املادة العضوية  )غم/كغم تربة(      

Caco3155211 )غم/كغم تربة(
183.54ال��رم���ل    )%(

3148.89 الغ��ري�ن   )%(   
5146.57الط���ي��ن)%(    

 P.H. 7.87.5درجة تفاعل ماء الري
)ds\m(  3.3211التوصيل الكهربائي ملاء الري

غرينية طينية  طينية  غرينية نسجه الرتبة
الكمية الجاهزة )ملغم/كغم تربة( 

Zn0.460.33
Fe2.81.9
K18.3217.11
P9.9810.55
N28.021.0

*أجريت التحليالت يف املخترب املركزي- قسم علوم الرتبة واملوارد املائية - كلية الزراعة – جامعة البرصة .

النتائج واملناقشة
عدد السنابل /م2 

بينت النتائج يف جدول )2( أن هناك فروق معنوية لجميع العوامل سواء منفردة أو متداخلة يف متوسط عدد السنابل /م2 فقد لوحظ أن موقع القرنة أعطى 
أعىل متوسط لهذه الصفة بلغ )225.92( سنبلة/م2 وقد يعزى تباين املواقع يف هذه الصفة إىل اختالفها يف الصفات الفيزياوية و الكيمياوية للرتبة مما أدى 
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إىل جاهزية العنارص الغذائية يف الرتبة)جدول 1( فضال عن انتظام عمل الهرمونات النباتية مما يزيد انقس�ام الخاليا وزيادة عدد التفرعات وان تكون هذه 
التفرع�ات حامله لس�نابل مزهرة وخصب�ة )االلويس ،2009( . كما لوحظ من الجدول )3( أن هنالك فروق معنوي�ة نتيجة إلضافة املحلول املغذي إذ أعطى 
الرتكي�ز العايل L4 أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ )239.83( س�نبلة/م2 متفوقا بذلك عىل تركيز L1 وربما يعود الس�بب يف ذل�ك إىل الدور االيجابي الذي 
تقوم به هذه املغذيات يف زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي مما أدى إىل زيادة عدد السنابل /م2 وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه )الرفاعي ، 2006 (.      
إم�ا فيم�ا يتعل�ق بالتداخل بني املواق�ع و املغذيات جدول )4( فقد أعطى موقع القرنة مع الرتكيز العايلL4   أعىل متوس�ط له�ذه الصفة بل��غ )243.67( 
سنبلة /م2 وربما يعود السبب يف ذلك إىل اختالف املواقع من حيث نسجة الرتبة واحتواء تربة القرنة عىل أعىل كمية من العنارص الجاهزة مما أدى إىل زيادة 
امتصاص النبات من هذه العنارص بس�بب احتوائها عىل اقل نس�بة من كاربونات الكالس�يوم و األمالح وزيادة املادة العضوية فيها)جدول 1( ونتيجة لدور 

هذه املغذيات يف زيادة النمو مما انعكس ايجابيا يف تحسني صفات النمو .
عدد الحبوب/ سنبلة

وجد من نتائج التحليل اإلحصائي املبينة يف جدول )2( أن هناك فروق معنوية بني املواقع يف صفة عدد الحبوب/س�نبلة إذ لوحظ أن موقع القرنة قد تفوق 
بإعط�اء أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ )63.15( حبة/س�نبلة ويرجع الس�بب يف ذلك نتيجة الخت�الف الظروف البيئية ومنها الرتب�ة نتيجة الختالفهما يف 

محتواها من األمالح والكربونات واملادة العضوية ومدى تأثريها عىل جاهزية العنارص الغذائية .  
كما لوحظ من الجدول )3( أن هنالك فروق معنوية نتيجة إلضافة املحلول املغذي إذ أعطى الرتكيز العايل L4 أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ )64.85( حبة 
/س�نبلة متفوق�ا بذل�ك عىل تركيز L1  ، وربما يعود الس�بب يف ذلك إىل الدور الذي تؤديه هذه املغذيات يف رفع كف�اءة عملية التمثيل الضوئي وزيادة نواتج 
التمثي�ل وتوف�ري فرصة مناس�بة لتقليل حالة اإلجهاض يف الزهريات بفع�ل تنظيم تقليل التنافس فيما بينها وكذلك زيادة حب�وب اللقاح مما يزيد يف حدوث 
عملية اإلخصاب .إما فيما يتعلق بالتداخل بني املواقع و املغذيات جدول )4( فقد أعطى موقع القرنة مع الرتكيز العايل L4 أعىل متوسط لهذه الصفة بل��غ 
)69.17( حبة/ س�نبلة وربما يعود الس�بب يف ذلك إىل زيادة كفاءة عملية التمثيل الضوئي وبالتايل زيادة املنتج من مواد التمثيل مما وفر فرصة مناس�بة 
لتقلي�ل حال�ة التنافس فيما بينها فيقلل من اإلجهاض وكذلك الدور الذي يؤدي�ه البورون يف إنبات ونمو األنبوبة اللقاحية وزيادة الكاربوهيدرات املختلفة يف 
املناط�ق الفعال�ة خالل املرحلة التكاثرية )Barry et. al., 2006( . ونتيجة للدور الذي تؤديه ه�ذه املغذيات املضافة واملوجودة يف الرتبة مما أدى إىل زيادة 

عدد الحبوب /سنبلة .
وزن 500 حبة )غم(

وج�د م�ن نتائ�ج التحليل اإلحصائي املبينة يف جدول )2( أن هناك فروق معنوية بني املواقع يف صفة وزن أل�� 500 حبة إذ لوحظ أن موقع القرنة قد تفوق 
بإعط�اء أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ )15.55(غم ويرجع الس�بب يف ذلك نتيجة الختالف الرتب يف كل موقع من مواق�ع الزراعة يف الصفات الفيزياوية و 
الكيمياوي�ة مم�ا يؤدي إىل زيادة يف جاهزية العنارص الغذائية وبالتايل زي�ادة النمو مما يؤدي إىل زيادة وزن الحبوب . كما لوحظ من الجدول )3( أن هنالك 
فروق معنوية نتيجة إلضافة املحلول املغذي إذ أعطى الرتكيز العايل L4 أعىل متوس�ط لهذه الصفة بل���غ )16.63( غم متفوقا بذلك عىل تركيز L1 وربما 
يعود السبب يف ذلك إىل الدور الكبري الذي تؤديه اإلضافات املختلفة للعنارص الغذائية يف صفات النمو مما يؤدي إىل زيادة ال� )Source( وبالتايل زيادة املواد 

املرتاكمة يف الحبة . 
إم�ا فيم�ا يتعلق بالتداخل بني املواق�ع و املغذيات جدول )4( فقد أعطى موقع القرنة مع الرتكيز العايلL4   أعىل متوس�ط لهذه الصفة بل��غ )17.10( غم 
وربما يعود السبب يف ذلك إىل التوافق أو التوازن بني املغذيات املضافة وكذلك مدى جاهزية العنارص املغذية املوجودة يف تربة الحقل والذي يؤدي إىل أعطاء 
أفض�ل نم�و خ�رضي والذي يؤدي إىل زيادة نواتج التمثي�ل املتحركة بأتجاة املصب)Sink( م�ن املصدر )Source( وبالتايل زيادة امل�واد املرتاكمة يف الحبة 

الواحدة وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إلية )أبو ضاحي ، 1995(.     
حاصل الحبوب ) طن/هـ (

وم�ن خ�الل نتائ�ج التحليل اإلحصائي املبينة يف ج�دول )2( أن هناك فروق معنوية بني املواقع يف صفة حاصل الحب�وب إذ لوحظ أن موقع القرنة قد تفوق 
بإعطاء أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ )2.58( طن/ه�  و جاء ذلك انعكاس�ا ايجابيا لتأثريه املعنوي يف زيادة مكونات الحاصل وهي عدد الس�نابل /م2 و 
وزن 500 حب�ة و ع�دد الحبوب /الس�نبلة )جدول 2(. كما لوحظ من الجدول )3( أن هنالك فروق معنوية نتيج�ة إلضافة املحلول املغذي إذ أعطى الرتكيز 
العايل L4 أعىل متوس�ط لهذه الصفة بل���غ )2.95( طن/ه� متفوقا بذلك عىل تركيز L1  وتعد هذه الزيادة يف حاصل الحبوب دليال الس�تجابة املحصول 
للتغذية بالعنارص املغذية وانعكاس�ا لكفاءة الطريقة املس�تعملة ويرجع سبب تفوق الرتاكيز العالية  يف حاصل الحبوب إىل تفوقها يف مكونات الحاصل وهي 
عدد الس�نابل/م2 وعدد الحبوب /س�نبلة و وزن 500 حبة )جدول 2(. أما فيما يتعلق بالتداخل بني املواقع و املغذيات جدول )4( فقد أعطى موقع القرنة 
مع الرتكيز العايلL4   أعىل متوس�ط لهذه الصفة بل��غ )3.11( طن/ه� وربما يعود الس�بب يف ذلك إىل تفوق النباتات النامية يف موقع القرنة يف مكونات 

الحاصل وهي عدد السنابل/م2 و عدد الحبوب/سنبلة و وزن 500 حبة جدول )2( وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل أليه )الحديثي وآخرون ،2003( .
الحاصل الحيوي)طن/هـ(

وج�د م�ن نتائج التحلي�ل اإلحصائي املبينة يف جدول )2( أن هناك ف�روق معنوية بني املواقع يف صفة الحاصل الحيوي إذ لوح�ظ أن موقع القرنة قد تفوق 
بإعطاء أعىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ )6.11( طن/ه� ويعود الس�بب يف ذلك إىل الزيادة التي أحرزتها املواقع املتفوقة يف حاصل الحبوب جدول)2( بفعل 
زي�ادة مكونات�ه املتأت�ي أصال من تفوق نباتات املوق�ع يف معدالت تراكم املادة الجافة بس�بب توفر فرصة أفضل لزيادة كفاءة عملي�ة التمثيل الضوئي مما 
انعكس عىل تحسني قيم متوسطات الحاصل الحيوي )قش + حبوب( واتفقت هذه النتيجة مع ) أبو ضاحي ،1995 و أبو ضاحي ،1997 (. كما لوحظ من 
الجدول )3( أن هنالك فروق معنوية نتيجة إلضافة املحلول املغذي إذ أعطى الرتكيز العايل L4 أعىل متوس�ط لهذه الصفة بل���غ )6.77( طن/ه� متفوقا 
بذل�ك ع�ىل تركيز L1 وه�ذه الزيادة يف الحاصل الحيوي تعود إىل دور املغذيات يف زي��ادة امل����ادة الجاف����ة )حبوب + قش( وهذا يتفق مع ما توصل 
   L4إلي�ه )أب�و ضاح�ي ،1995 و أبو ضاحي ،1997( . إما فيما يتعلق بالتداخل بني املواقع و املغذيات جدول )4( فقد أعطى موقع القرنة مع الرتكيز العايل
أعىل متوس�ط لهذه الصفة بل��غ )7.46( طن/ه� وربما يعود الس�بب يف ذلك إىل التوازن األمثل بني العنارص املضافة واملوجودة يف الرتبة ليؤدي دور مهم 
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وبصورة مثىل يف زيادة الفعاليات الحيوية يف النبات والتي تنعكس عىل زيادة الحاصل الحيوي )حبوب + قش( .
دليل الحصاد )%(

 وتبني من نتائج التحليل اإلحصائي املبينة يف جدول )2( أن هناك فروق معنوية بني املواقع يف صفة دليل الحصاد إذ لوحظ أن موقع القرنة قد تفوق بإعطاء 
أع�ىل متوس�ط لهذه الصفة بلغ )41.58 %( ويرجع الس�بب يف ذلك نتيجة لتوفر العوامل التي دفعت إىل زيادة كف�اءة النباتات يف املوقع املتفوق عن طريق 
زي�ادة املص�در وبالتايل زيادة املصب . كما لوحظ م�ن الجدول )3( أن هنالك فروق معنوية نتيجة إلضافة املحلول املغ�ذي إذ أعطى الرتكيز العايل L4 أعىل 
متوسط لهذه الصفة بل���غ )42.83 %( متفوقا بذلك عىل تركيز L1 وربما يعود السبب يف ذلك إىل دور املغذيات املؤثر و الفعال يف زيادة حاصل الحبوب 
والحاص�ل الحي�وي معا مما دفع باتجاه زيادة دليل الحصاد . إما فيما يتعلق بالتداخل بني املواقع و املغذيات جدول )4( فقد أعطى موقع القرنة مع تركيز

L2   أعىل متوسط لهذه الصفة بل��غ )46.33 %( وهذا مردة طبعا إىل الزيادة الحاصلة يف حاصل الحبوب ومعدل زيادة مكوناته األمر الذي أدى إىل زيادة 
دليل الحصاد.  
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جدول )2(  تأثري املواقع يف الحاصل و مكوناته . 

دليل الحصاد)%(الحاصل الحيوي)طن/ه�(حاصل الحبوب)طن/ه�(وزن 500 حبة)غم(عدد الحبوب/سنبلةعدد السنابل/م2املواقع

225.9263.1515.552.586.1141.58القرنة

202.5842.8215.151.985.0138.33الجبايش

L.S.D )0.05(19.658.011.010.460.605.42

جدول )3(  تأثري الرتاكيز يف الحاصل و مكوناته .

دليل الحصاد)%(الحاصل الحيوي)طن/ه�(حاصل الحبوب)طن/ه�(وزن 500 حبة)غم(عدد الحبوب/سنبلةعدد السنابل/م2الرتاكيز

L1192.5040.7514.231.714.8035.16

L2200.5047.7815.202.175.1241.66

L3224.1657.0616.332.285.5440.16

L4239.8364.8516.632.956.7742.83

L.S.D )0.05(27.7911.321.420.650.837.66

جدول )4(  تأثري التداخل بني الرتاكيز  و املواقع يف الحاصل و مكوناته .

الرتاكيز

وزن 500 حبة)غم(عدد الحبوب/سنبلةعدد السنابل/م2
حاصل الحبوب

)طن/ه�(
دليل الحصاد )%(الحاصل الحيوي)طن/ه�(

املوقعاملوقعاملوقعاملوقعاملوقعاملوقع

الجبايشالقرنةالجبايشالقرنةالجبايشالقرنةالجبايشالقرنةالجبايشالقرنةالجبايشالقرنة

L1219.67165.3353.3028.2014.8713.601.971.465.344.2636.3334.00

L2214.33186.6761.5334.0315.5014.902.591.755.544.7146.3337.00

L3226.00222.3365.6048.5316.7315.932.651.926.095.0043.0037.33

L4243.67236.0069.1760.5317.1016.173.112.807.466.0940.6745.00

L.S.D)0.05(39.3016.012.010.921.1810.83

The effect of Foliar Feeding from macro and micro nutrients trace elements as solution on yield 
and its  component  of wheat  Triticum  aestivum L. under Basrah environmental conditions . 

K.H.Mohsen                    K.K.Gaber AL- Asady             M.A.K.AL- abody   

Field crop department - Agriculture College - University of Basrah 
Abstract

Field experiments was conducted during the growing season of 2012 at two locations )Qurna and Chibaiesh( to study four levels of trace elements 
solution )0, 100, 150 and 200  p.p.m( on wheat yield using variety Iba 95 .The experiment design in both locations was R.C.B.D the treatment were 
in factorial arrangement .The results showed significant differences for the characteristics under the study due to treatments and their interaction 
.Qurna location gave higher grain yield )2.58 T/ha( compared to Chibaiesh )1.98 T/ha( yield differences were attributed to differences in yield 
components ; number of spike/m2 , number of seed/spike and weight of 500 seed )g(.Spraying nutrient showed a significant  effect  for all traits .The 
leaf nutrition in leval ) 200 p.p.m( gave a highest rat in number of spike /m2  . number  of grains per spike weight of 500 grain and grains yield )2.95 
tan/h(.The interaction between the locations and sprayed micronutrient was significant effect in, number of spike /m2 , number of grains per spike , 
weight of 100 grain and grains yield )3.11 tan/h(.
Keywords:  Foliar Feeding , macro and micro nutrients as solution , wheat
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ميثم حسني خرض الخفاجي                           مديرية تربية املثنى
تركي مفتن سعد                                         كلية الزراعة جامعة املثنى

تأثري التسميد العضوي يف منو وحاصل اخليار املزروع يف البيوت البالستيكية

املستخلص :
نف�ذت التجرب�ة يف أحد البيوت البالس�تيكية وبإبعاد 51×9 م التابع ملحطة ابحاث كلية الزراعة - جامع�ة املثنى الواقعة يف منطقة ال بندر عىل ضفاف نهر 
الف�رات ملوس�م النم�و داخل البيوت املحمية   يف تربة مزيجية وذلك لغ�رض معرفة تاثري املخلفات العضوية عىل نمو وحاصل نب�ات الخيار وقد ُحلِلت تربة 
البيت البالس�تيكي قبل الزراعة بأخذ عينات عش�وائية من أماكن مختلفة منه وبعمق  0-30   س�م. تم اختيار بذور الخيار  Cucumis sativus هجني مجد 
هولندي . تم استخدام السماد العضوي يف الدراسة )مخلفات االبقار ومخلفات الدواجن ( املخمر وغري املخمر وبمستويني مختلفني لكل منهما مع استعمال 
التوصية السمادية. تميز السماد العضوي بتوفري كمية عالية من املادة العضوية للرتبة وخصوصا سماد االبقار املخمر %3 الذي وصلت فيه املادة العضوية 
اىل 14.81غم كغم- 1 متفوقا بذلك عىل كافة املعامالت. الوزن الجاف للجزء الخرضي تميزت به االس�مدة العضوية بالرغم من حصول اعىل نس�بة له عند 
معاملة الخلط بني السماد العضوي والسماد الكيميائي التي وصلت اىل 4.65 طن هكتار1- متفوقا عىل التسميد الكيميائي واملقارنة مما يبني فائدة التسميد 
العضوي للنبات. وقد جاءت اغلب النتائج مؤرشا ايجابيا عىل اس�تعمال الس�ماد العضوي عىل ارض الواقع متجاوزين بذلك جميع الصعوبات التي تحصل 

جراء استعمال االسمدة الكميائية واملتمثلة بارتفاع االسعار وعدم توفرها يف السوق املحلية وكذلك رداءة املنتج بهذه االسمدة .
املقدمة

نظ�راً لالهتم�ام الكبري يف اآلونة األخرية بنوعية املنتج الغذائي وس�المة الغذاء وتفاق�م ظواهر التلوث لألغذية والرتبة واملياه ببقايا األس�مدة واملبيدات برزت 
مس�الة املنتج النباتي الخايل من اآلثار املتبقية للمبيدات واألس�مدة املعدنية والتخيل عن جميع اإلضافات من أس�مدة كيمائية وأي إضافات صناعية )حميدان 

وآخرون,2006( .
فاصبح�ت املخلف�ات العضوي�ة هي لتوّجه العالم الحدي�ث إىل الزراعة النظيفة واالبتعاد ع�ن الكيمياويات ألهمية املادة العضوية يف تحس�ني خواص الرتبة 
الفيزيائي�ة والكيميائي�ة وخفض pH الرتبة لتحرير العنارص الصغرى ولتصبح جاهزة لالمتصاص كون الرتَب العراقية قاعدية باإلضافة إىل دورها يف تدفئة 
الرتبة )محيط الجذور( يف فصل الش�تاء. تعد املادة العضوية يف الرتبة احدى املكونات االساس�ية وتش�كل مع الجزء املعدني للرتبة ما يسمى بالطور الصلب 
)Solid Phase( والتي تتكون اساسا من مخلفات النبات والحيوان وبقايا االحياء املجهرية يف الرتبة . وتتباين الرتب يف محتواها من املادة العضوية اعتمادا 
عىل نوع الرتبة وطبيعة املمارسات الزراعية السائدة . وتؤثر املادة العضوية حيويا يف الرتبة من خالل تأثريها املبارش يف النبات، اذ انها مصدر مهم للعنارص 
املغذي�ة والعدي�د من األحماض العضوي�ة ، او بتاثريها غري املبارش من خالل كونها مصلحا للعديد من صفات الرتبة الفيزيائية من خالل تحس�ينها لرتكيب 
الرتبة وزيادة التهوية والنفاذية للماء والجذور وزيادة قابلية الرتبة عىل مس�ك املاء واملواد الغذائية وزيادة الس�عة التبادلية الكاتيونية )CEC(. اس�تخدمت 
امل�ادة العضوية كس�ماد ومصلح طبيعي للرتبة من�ذ القدم ، فمع بداية معرفة االنس�ان للزراعة كانت املادة العضوية املرف�ق االول لعملية الزراعة واالنتاج 
النباتي وبمرور الوقت حصل تطور يف نوع املواد العضوية املضافة للرتبة.تختلف الرتب يف محتواها من املادة العضوية فقد تصل نس�بة املادة العضوية اىل 
اكثر من %20 يف الرتب املس�ماة ب� )Peat Soil( واىل اقل من %1 يف ترب املناطق الجافة وش�به الجافة.ونتيجة الرتفاع درجات الحرارة يف وس�ط وجنوب 
العراق وقلة التس�اقط فان نس�بة املادة العضوية يف الرتب العراقية منخفضة جدا ترتاوح يف معظم االحيان بني– 0.1 %1 فيفضل اضافة الس�ماد العضوي 

ملحاصيل الخرض)حسن وجماعته ،1974(.
يعد الخيار )Cucumis sativus L.(من محاصيل العائلة القرعية Cucurbitaceae املهمة يف بلدان العالم ومنها العراق . تعد الهند وافريقا املوطن االصيل 
له . وعىل الرغم من ان املاء يشكل النسبة الكبرية من وزن الثمرة اال ان لها اهمية غذائية بسيطة عالوة عىل االهمية الطبية ملا تحتوية من الكالسيوم والفسفور 
والبوتاسيوم والربوتني والكربوهيدرات وفيتامني C وB1 وB2 والنياسني)ارناؤوط , 1998(.   يزرع الخيار يف العراق يف الحقل املكشوف يف عروتني ربيعية 
وخريفي�ة ويف البيئة املحمية يف االنفاق والبيوت البالس�تيكية والزجاجية , بلغت املس�احة املزروع بمحصول الخي�ار يف العراق عام 2005 حوايل    55750 
 ) FAO. 2009(  -1هكتار بمعدل انتاجية 9435 كغم هكتار1- ويف سنة 2008 كانت املساحة املزروعة 43850 هكتار بمعدل انتاجية 9599 كغم هكتار
وكانت املساحة املزروعة سنة 2010 يف العراق 47060 هكتار ويعادل انتاجها  192525طن  وبلغة مقدارها  2294.2 كغم دونم 1- )املجموعة االحصائية 

,2011 ( فيهدف البحث اىل دراسة تاثري نوع السماد العضوي وتركيزه يف نمو وحاصل نبات الخيار والتقليل من كمية االسمدة الكيميائية املضافة .
املواد وطرائق العمل :

نف�ذت التجرب�ة يف بيت بالس�تيكي وبإبعاد 51×9 م التابع ملحطة ابح�اث كلية الزراعة - جامعة املثنى الواقعة يف منطق�ة ال بندر عىل ضفاف نهر الفرات 
للموس�م الخريف�ي2013 يف تربة مزيجية وذلك لغرض معرف�ة تاثري املواد العضوية عىل نمو وحاصل نبات الخيار وقد ُحلِلت تربة البيت البالس�تيكي قبل 
 .)RCBD( الزراع�ة بأخذ عينات عش�وائية من أماكن مختلفة منه وبعمق0-30س�م،أدخلت املعامالت واملكررات ضمن تصميم القطاعات الكاملة املعش�اة
وكانت الزراعة بطريقة املروز.واحتوت الوحدة التجريبية عىل )21( نبات . حللت نتائج التجربة إحصائيا،وقد قورنت املتوس�طات لحس�اب أقل فرق معنوي 
)LSD( عند مستوى املعنوية 0.05  وباستخدام الربنامج)Gen stat ( .ويوضح الجدول)1(بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لرتبة البيت إذ تم تقديرها 

يف مختربات قسم الرتبة واملياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة.
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جدول )1( بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لرتبة الدراسة
القياسالوحدةالخاصية

pH 7.0--درجة تفاعل الرتبة

ECe)1:1( 2.8دييس سمنز.م1-االيصالية الكهربائية

االيونات الذائبة

الكالسيوم

ميل مول .لرت1-

25.0

69.0املغنيسيوم

48.6الصوديوم

3.6البوتاسيوم

14.5الكربيتات

22.4الكلورايد

1.5البيكاربونات

NiLالكاربونات

الفسفور الجاهز

ملغم .كغم 1-

2.3

89.3البوتاسيوم الجاهز

8.3النرتوجني الجاهز

CEC 16سنتيمول . كغم 1-السعة التبادلية االيونية املوجبة

املادة العضوية

غم . كغم 1-

7.0

CaCO3158.8

263.9الكاربونات الصلبة الكلية

240الطني

280الغرين

480الرمل

مزيجية--النسجة

1.2ميكاغم .م-3الكثافة الظاهرية

جدول )2( بعض الصفات الكيميائية لالسمدة العضوية التي استخدمت يف التجربة
سماد الدواجن املخمرسماد الدواجن غري املخمرسماد االبقار املخمرسماد االبقارغري املخمرالوحدةالصفة

pH)1:5(--7.87.47.27.0

EC)1:5( 8.77.68.58.3ديسسمنز .م1-االيصالية الكهربائية

الكربون العضوي

غم .كغم 1-

325358123135

17.822.310.29.3املادة العضوية

24.328.617.318.5النرتوجني الكيل

C/N ratio--13.312.57.17.29

C/P ratio--9.79.592.732.8

الفسفور الجاهز
ملغم . كغم 1-

33.437.344.747.3

90.6150.640.350.2البوتاسيوم الجاهز

املعامالت:
تم اس�تخدام الس�ماد العضوي يف الدراس�ة )مخلفات االبقار ومخلفات الدواجن ( املخمر وغري املخمر وبمستويني مختلفني مع استعمال التوصية السمادية 

وكما ييل .
معاملة مخلفات االبقارغري املخمرة %1.5 من وزن الرتبة .. 1
معاملة مخلفات االبقارغري املخمرة %3 من وزن الرتبة .. 2
3 ..NPK معاملة مخلفات االبقار غري املخمرة %3 + ½ التوصية السمادية
معاملة مخلفات االبقار املخمرة %1.5 من وزن الرتبة .. 4
معاملة مخلفات االبقار املخمرة %3 من وزن الرتبة .. 5
معاملة مخلفات الدواجن غري املخمرة %1.5 من وزن الرتبة .. 6
معاملة مخلفات الدواجن غري املخمرة %3 من وزن الرتبة .. 7
8 ..NPK معاملة مخلفات الدواجن غري املخمرة %3 + ½ التوصية السمادية
معاملة مخلفات الدواجن املخمرة %1.5 من وزن الرتبة .. 9

معاملة مخلفات الدواجن املخمرة %3 من وزن الرتبة .. 10
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معاملة التوصية الس�مادية NPK.اضيف النرتوجني بهيئة س�ماد اليوريا )N 46%( وبمستوى Kg.h-1 140 وعىل دفعتني االوىل عند الزراعة والثانية . 11
بعد مرور ش�هر . اما بالنس�بة للتسميد بعنرص الفس�فور فكان عىل شكل سوبر فوس�فات الثالثي  P2O5)47%( وبمستوى Kg.h-1 120 وبدفعة 

واحدة عند الزراعة . وكذلك اضيف البوتاسيوم بشكل K20 )43%( وبمستوى Kg.h-1 120 وبدفعة واحدة عند الزراعة .
معاملة املقارنة) بدون اية اضافة ( .. 12

ودرست صفات النمو الخرضي)الوزن الجاف للنبات ، الحاصل الكيل , حجم الثمار وماتحويه من مادة جافة واحماض امينية وكربوهيدرات(.
النتائج واملناقشة.

تاثري التسميد العضوي يف الوزن الجاف للجزء الخرضي .
يبني الجدول )3( مدى تاثري التسميد العضوي عىل الوزن الجاف للنمو الخرضي لنبات الخيار فقد اظهرت النتائج تفوق جميع معامالت التسميد العضوي 
ع�ىل معامل�ة املقارنة الت�ي وصل الوزن الجاف فيها اىل 1.41 طن هكتار1- كما تفوقت وبش�كل معنوي معاملة التس�ميد الكيميائي ع�ىل معاملة املقارنة 
ووصل�ت اىل 3.63 ط�ن هكت�ار1- وعند مقارنة معامالت التس�ميد العضوي مع بعضها ظهرت فروق معنوية بني املعام�الت وقد كان اعىل وزن جاف عند 
معاملة سماد الدواجن غري املخمر %3 + ½ التوصية السمادية التي بلغت 4.65 طن هكتار1- ثم تلتها معاملة سماد االبقار غري املخمر +%3 ½ التوصية 
الس�مادية التي كانت 4.50 طن هكتار1- وهذا يعني ان الس�ماد العضوي متى ما خلط مع الس�ماد الكيميائي تتوفر افضل الظروف البيئية عندها للنبات 
حيث تتحسن خواص الرتبة الزراعية وتتوفر جميع العنارص الغذائية بصورة جيدة للنبات مما يزيد من تفرعات النبات وزيادة املساحة الورقية وكذلك طول 
الس�اق وبالتايل يزداد الوزن الجاف للنبات وهذا ما جاء منس�جما مع ماتوصل اليه Mahmoud et al )2009( الذين توصلوا اىل توليفة من س�ماد االغنام 
بنس�بة %25 مع %75 من التوصية النرتوجينية وحصلوا عىل اعىل حاصل للمادة الجافة لنبات الخيار ,ومثلهم حصل الفضيل )2011( عىل نبات البطاطا 
وكذلك الشاطر واخرون )2011( عىل نبات السلق وايضا حصلت محمد )2013( عىل اعىل وزن جاف لنبات خيار القثاء عند معاملة العضوي مع الكيميائي 
حيث وصل الوزن الجاف 15.50 طن هكتار1- وقد اعطت معامالت التسميد العضوي اوزان جافة اعىل من الوزن الجاف للسماد الكيميائي اال ان بعضها 
رغم زيادته عليها بالوزن لكنه لم يتغلب عليها معنويا, وقد لوحظ ان زيادة الوزن الجاف تتناس�ب طرديا مع زيادة نس�بة الس�ماد العضوي للرتبة , وقد 
طرحت عدة تفسريات لهذه الزيادة يف الوزن الجاف نتيجة التسميد العضوي فقد قال املحمدي )2009( انها تعود اىل عدد السيقان للنبات الواحد فضال عن 

دور العنارص الغذائية وقد اتفق معه كل من كاظم واخرون )2011( وعبد السيد واخرون )2011( .
جدول )3( تاثري التسميد العضوي يف الوزن الجاف للجزء الخرضي )طن هكتار1- ( لنبات الخيار

الوزن الجا فاملعاملةت

2.33ابقار غري مخمر 11.5%

2.49ابقار غري مخمر 3 2%

4.50ابقار غري مخمر %3 + ½ التوصية السمادية3

2.59ابقار مخمر 1.5 4%

4.13ابقار مخمر 3 5%

2.45دواجن غري مخمر 1.5 6%

2.54دواجن غري مخمر 3 7%

4.65دواجن غري مخمر +%3 ½ التوصية السمادية8

3.07دواجن مخمر 1.5 9%

3.66دواجن مخمر 103%

11NPK 3.63التوصية السمادية

1.41املقارنة )من دون اية اضافة(12

LSD 0.050.3054 للمرحلة

تاثري التسميد العضوي يف الحاصل الكيل لنبات الخيار .
يظهر من الجدول )4( الذي بني نتائج التس�ميد العضوي عىل الحاصل الكيل لنبات الخيار ان معامالت التس�ميد العضوي تفوقت جميعها وبش�كل معنوي 
عىل معاملة املقارنة التي كان الحاصل الكيل فيها 9.63  طن هكتار1-  وكذلك تغلبت معاملة التوصية السمادية عىل معاملة املقارنة حيث بلغت 40.81 طن 
هكتار1- وكان اعىل حاصل عند معاملة التسميد العضوي مع الكيميائي أي سماد الدواجن غري املخمر %3 + ½ التوصية السمادية التي بلغ فيها الحاصل 
الكيل  70.80طن هكتار1- وهذا يدل عىل ان س�ماد الدواجن يحتوي عىل عنارص قيمة وبش�كل عايل مثل الفس�فور والبوتاسيوم التي تدخل يف تكوين ونمو 
النب�ات وتوف�ر له الطاقة العالية يف مركبات ATP ; ADP وكذلك الكربوهيدرات واالنزيمات للتفاعالت الخاصة به وهذا بدوره يجعل كفاءة النبات يف االنتاج 
عاليه فاذا اضيف له سماد كيميائي سوف يكون االنتاج اعىل واكثر وافضل , ثم جاءت من بعدها معاملة سماد االبقار غري املخمر +%3 ½ التوصية السمادية 
وبناتج كيل  68.46طن هكتار1- وقد ازداد الحاصل الكيل بزيادة نسبة السماد العضوي وكذلك كانت نسبة السماد املخمر اعىل بالحاصل الكيل من السماد 
غرياملخم�ر . وعن�د مقارنة معامالت التس�ميد العضوي مع بعضها يالح�ظ ان هناك فروق معنوية بني املعامالت , وتعود الزيادة يف الحاصل الكيل بالنس�بة 
ملعامالت التس�ميد العضوي اىل توفري العنارص الغذائية املهمة للنبات واىل تحس�ني الخواص الفيزيائية والكيميائية للرتبة وحفض االس الهيدروجيني للرتبة 
وهذا يؤثر بدوره عىل تيرس وامتصاص العنارص من قبل النبات وهذا يجعل الكربوهيدرات والربوتينات واالنزيمات تصنع بش�كل كفوء مما يوفر انتاج عايل 

وبجودة عالية مما انعكس ايجابا عىل صفات النمو الخرضي )جدول 3( مما اتاح فرصة اكرب للتصنيع الغذائي وانعكس ايجابا عىل الحاصل .



  | AL-Muthanna Journal of Agricultural Sciences | Volume : 2 | No : 2| 2014

مجلة المثنى للعلوم الزراعية | المجلد : 2 | العدد : 2 | 542014 | 

  | AL-Muthanna Journal of Agricultural Sciences | Volume : 2 | No : 2| 2014

جدول )4( تاثري التسميد العضوي يف الحاصل الكيل لنبات الخيار )طن هكتار1- (.
الحاصل الكيلاملعاملةت

18.532ابقار غري مخمر 11.5%

26.273ابقار غري مخمر 3 2%

68.468ابقار غري مخمر %3 + ½ التوصية السمادية3

38.575ابقار مخمر 1.5 4%

47.775ابقار مخمر 3 5%

33.902دواجن غري مخمر 1.5 6%

35.190دواجن غري مخمر 3 7%

70.807دواجن غري مخمر +%3 ½ التوصية السمادية8

56.562دواجن مخمر 1.5 9%

61.311دواجن مخمر 103%

11NPK 40.813التوصية السمادية

9.638املقارنة )من دون اية اضافة(12

LSD 0.050.3077 للمرحلة

تاثري التسميد العضوي يف حجم الثمرة .
يب�ني الج�دول )5( ال�ذي يوضح حجم الثمرة تفوق جميع معامالت التس�ميد عىل معاملة املقارنة التي بلغت 76.00 س�م3 وكذلك تفوق معاملة التس�ميد 
الكيميائ�ي ع�ىل معاملة املقارنة حيث كانت معاملة التس�ميد 130.33 س�م3 فيما بلغ اعىل حجم للثمار عند معاملة س�ماد الدواج�ن غري املخمر 3% + ½ 
التوصي�ة الس�مادية الت�ي بلغت 166.00 س�م3 وادنى حجم عند معاملة س�ماد االبق�ار غري املخمر %1.5 الت�ي وصلت اىل 81.33 س�م3 , وعند مقارنة 
معام�الت التس�ميد العضوي مع بعضها نالحظ وجود فروقات معنوي�ة بني املعامالت , وان الحجم يزداد بزيادة كمية الس�ماد العضوي املضاف اىل الرتبة 
مضافا له نصف الكمية الس�مادية النه يصنع توازن غذائي جيد للنبات ويعوض النقص بالعنارص الغذائية املوجودة بالس�ماد العضوي وهذا يتفق مع كل 
م�ن محم�د)2009( و Adesina et al )2011( وEifediyi and Remison )2010( حي�ث وجدوا زيادة يف طول وقطر ثمرة الخيار بزيادة مس�تويات 
االسمدة العضوية املضافة , وقد جاءت تفسريات ذلك عىل عدة وجوه فقد ذكرت املالكي )2010( ان طول وقطر الثمرة هو نتيجة ملا ينقل اليها من بروتينات 
 Adesina et وكربوهيدرات وكذلك وجود البوتاسيوم الذي يشجع عىل نمو االنسجة املرستيمية وزيادة كفاءة الرتكيب الضوئي وامتصاص املاء ,ويتفق مع
al )2011( ان الزيادة يف الصفات عند التسميد العضوي ترجع اىل دور العنارص يف زيادة النمو الخرضي وانتاج الكلوروفيل الكيل وعملية البناء الضوئي ما 
يحسن من االزهار واالثمار فيزيد من النضج املبكر للثمار فيعطي فرصة لنمو وكرب حجم الثمرة .و ان تفوق معاملة التسميد الكيميائي عىل بعض املعامالت 
العضوية دليل عىل دور عنارص NPK يف تحسني نمو النبات وتطور الثمار وهذا يتفق مع  محمد )2009( عىل زيادة يف طول وقطر ثمار نبات الخيار نتيجة 
اضافة س�ماد اليوريا بمس�توى 30 كغم N دونم1- قياس�ا بمعاملة املقارنة وقد علل هذه الزيادة بقوله ان دخول النرتوجني يف تركيب معظم املواد الحيوية 
يف النبات مثل الربوتينات واالحماض النووية والكلوروفيل واالنزيمات املهمة الداخلة يف تركيب الكلوروفيل والس�ايتوكروم املهمة يف عملية التنفس والرتكيب 

الضوئي وكذلك الهرمونات ومنها IAA الذي يعد مهما يف استطالة الخاليا وانقسامها .
جدول )5( تاثري التسميد العضوي يف حجم الثمرة الواحدة )سم3(  لنبات الخيار.

حجم الثمرةاملعاملةت

81.33ابقار غري مخمر 11.5%

85.00ابقار غري مخمر 3 2%

160.67ابقار غري مخمر %3 + ½ التوصية السمادية3

97.97ابقار مخمر 1.5 4%

100.33ابقار مخمر 3 5%

119.67دواجن غري مخمر 1.5 6%

135.00دواجن غري مخمر 3 7%

166.00دواجن غري مخمر +%3 ½ التوصية السمادية8

129.67دواجن مخمر 1.5 9%

160.67دواجن مخمر 103%

11NPK 130.33التوصية السمادية

76.00املقارنة )من دون اية اضافة(12

LSD 0.053.766 للمرحلة

تاثري التسميد العضوي يف كمية املادة الجافة يف ثمار نبات الخيار .
يبني الجدول )6( مدى تاثري التسميد العضوي عىل كمية املادة الجافة يف ثمار الخيار حيث اظهرت جميع املعامالت التفوق املعنوي عىل معاملة املقارنة التي 
بلغ�ت 7.00 % م�ادة جاف�ة وكانت اعىل قيمة للمادة الجافة يف الثمار عند معاملة الدواجن غري املخمر %3 + ½ التوصية الس�مادية حيث بلغت 13.50 % 
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مادة جافة وهذا جاء منسجم مع كثري من النتائج التي تميزت بها هذه املعاملة مثل زيادة الحاصل الكيل وغريها وهذا الدمج بني التسميد العضوي والتسميد 
الكيميائ�ي قد اتاح وفرة يف العنارص التي يحتاجها النبات بش�كل اس�ايس لتصني�ع الكربوهيدرات واالحماض االمينية واالنزيم�ات وغريها حتى تتم جميع 
التفاعالت الكيميائية داخل النبات بشكل رسيع وطبيعي مما يؤدي اىل زيادة االنتاج ونوعيته وبالتايل ينعكس ايجابا عىل كل الصفات الخاصة والعامة للنبات 
, وتاتي بعدها معاملة سماد االبقار غري املخمر %3 + ½ التوصية السمادية التي بلغت 12.13 % مادة جافة وهذا ايضا مؤرش عىل مدى احتواء هذا السماد 
عىل كميات كبرية من العنارص املهمة للنبات مثل الفس�فور والبوتاس�يوم وقد اوضح الجدول ان املادة الجافة يف الثمار تزداد بزيادة كمية الس�ماد العضوي 
املضاف اىل الرتبة وعند مقارنة املعامالت مع بعضها يالحظ ان هناك فروق معنوية بني املعامالت ككل , ايضا كان ملعاملة التوصية السمادية تفوق معنوي 
عىل معاملة املقارنة حيث بلفت 10.60 وهذا يدل عىل اس�تمرار تجهيز النبات بالعنارص الرضورية من خالل اس�تمرار الجرعات من النرتوجني والفس�فور 
والبوتاسيوم عىل طول فرتة نمو هذا النبات مما يعطي الثمار ميزات جيدة مما انعكس عىل زيادة املجموع الخرضي )جدول )3 مما اعطى فرصة اكرب لنقل 

املواد املصنعة اىل الثمار . وأوضحت بعض الدراسات ان املادة الجافة وكميتها مرتبطة بالكربوهيدرات املصنعة داخل النبات.
جدول )6( تاثري التسميد العضوي يف محتوى ثمار الخيار من املادة الجافة %

املادة الجافةاملعاملةت

7.27ابقار غري مخمر 11.5%

8.42ابقار غري مخمر 3 2%

12.13ابقار غري مخمر %3 + ½ التوصية السمادية3

9.29ابقار مخمر 1.5 4%

9.66ابقار مخمر 3 5%

8.43دواجن غري مخمر 1.5 6%

9.85دواجن غري مخمر 3 7%

13.50دواجن غري مخمر +%3 ½ التوصية السمادية8

8.91دواجن مخمر 1.5 9%

10.73دواجن مخمر 103%

11NPK 10.60التوصية السمادية

7. 00املقارنة )من دون اية اضافة(12

LSD 0.050.2997 للمرحلة

تاثري التسميد العضوي يف محتوى ثمار الخيار من االحماض االمينية .
يبني الجدول )7( تاثري التسميد العضوي يف كمية االحماض االمينية الحرة يف ثمار الخيار وتفوق جميع معامالت التسميد عىل معاملة املقارنة التي بلغت 0.99 ملغم 
غرام 1-, كما حصلت معاملة س�ماد االبقار غري املخمر %3 + ½ التوصية الس�مادية عىل اعىل مستوى لالحماض االمينية وهو 1.60 ملغم غرام 1- ثم تلتها معاملة 
سماد الدواجن غري املخمر %3 + ½ التوصية السمادية 1.53 ملغم غرام 1- وبدون فارق معنوي عن سابقتها واقل معاملة كانت معاملة الدواجن غري املخمر 1.5 
% التي بلغت 1.10 ملغم غرام 1-, ويوضح الجدول زيادة االحماض االمينية بزيادة كمية االسمدة العضوية املضافة للرتبة , وقد تفوقت معاملة التسميد الكيميائي 
عىل معاملة املقارنة معنويا حيث وصلت اىل 1.26 ملغم غرام 1- . ان زيادة مستوى االحماض االمينية بزيادة التسميد العضوي يرجع اىل زيادة التجهيز بالنرتوجني 
بعد تعدن هذه املخلفات ودخوله يف تركيب هذه االحماض )محمد,2013( وتتفق هذه النتيجة مع املحمدي )2009( الذي اشار اىل زيادة )6( احماض امينية بزيادة 
مس�تويات اس�مدة االغنام واالبقار والدواجن وملوس�مني .كما تفوقت معاملة التس�ميد الكيميائي عىل بعض معامالت التس�ميد العضوي ولكن ليس معنويا وهذا ما 

توافق مع الرضيمان و الشناوي )2005( اللذين قاال بزيادة محتوى االحماض االمينية يف السبيناغ املرتبط بالتسميد النرتوجيني مقارنة مع التسميد العضوي .
جدول)7تاثري التسميد العضوي يف محتوى ثمار الخيار من االحماض االمينية )ملغم غرام 1- مادة جافة (

االحماض االمينيةاملعاملةت

1.13ابقار غري مخمر 11.5%

1.23ابقار غري مخمر 3 2%

1.60ابقار غري مخمر %3 + ½ التوصية السمادية3

1.32ابقار مخمر 1.5 4%

1.41ابقار مخمر 3 5%

1.10دواجن غري مخمر 1.5 6%

1.19دواجن غري مخمر 3 7%

1.53دواجن غري مخمر +%3 ½ التوصية السمادية8

1.14دواجن مخمر 1.5 9%

1.44دواجن مخمر 103%

11NPK 1.26التوصية السمادية

0.99املقارنة )من دون اية اضافة(12

LSD 0.050.1376 للمرحلة
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تاثري التسميد العضوي يف محتوى ثمار نبات الخيار من الكربوهيدرات .
يبني الجدول )8( تفوق جميع املعامالت عىل معاملة املقارنة من حيث نسبة الكربوهيدرات املوجودة يف ثمار الخيار حيث كانت املقارنة 5.93 % وكان اعىل 
مستوى للكربوهيدرات عند معاملة سماد االبقار املخمر %3 والتي بلغت 10.36 % ثم تلتها معاملة سماد االبقار غري املخمر %3 + ½ التوصية السمادية 
التي بلغت 10.23 % وعند مقارنة معامالت التس�ميد مع بعضها يالحظ ان هناك فروق معنوية لبعضها عىل بعض وان نس�بة الكربوهيدرات تزداد بزيادة 
كمية التس�ميد العضوي للرتبة وهذا يتفق مع محمد )2013( وقد تفوقت بعض معامالت التس�ميد العضوي عىل معاملة التسميد الكيميائي التي وصلت اىل 
نس�بة 8.50 % وهذا ماجاء متفقا مع Ahmed et al )1997( عىل نبات الخيار وكذلك مع البس�تاني )2009( عىل نبات البطاطا وقد اشار هؤالء اىل تفوق 
التس�ميد العضوي عىل الكيميائي يف محتوى الثمار من الكربوهيدرات .تفوقت معاملة التس�يمد الكيميائي عىل معاملة املقارنة وبش�كل معنوي وتتفق هذه 
النتيجة مع محمد )2009(  وكذلك مع Adesina et al )2011( اللذين اكدوا زيادة نسبة الكربوهيدرات يف ثمار الخيار بفعل التسميد الكيميائي باليوريا 

او NPK مقارنة مع عدم التسميد .

جدول )8( تاثري التسميد العضوي يف محتوى ثمار الخيار من الكربوهيدرات %.

الكربوهيدراتاملعاملةت

7.83ابقار غري مخمر 11.5%

8.86ابقار غري مخمر 3 2%

10.23ابقار غري مخمر %3 + ½ التوصية السمادية3

8.26ابقار مخمر 1.5 4%

10.36ابقار مخمر 3 5%

7.23دواجن غري مخمر 1.5 6%

10.00دواجن غري مخمر 3 7%

9.10دواجن غري مخمر +%3 ½ التوصية السمادية8

7.60دواجن مخمر 1.5 9%

10.12دواجن مخمر 103%

11NPK 8.50التوصية السمادية

5.93املقارنة )من دون اية اضافة(12

LSD 0.050.4477 للمرحلة
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Effect of organic fertilizer in the growth and yield of Cucumber under greenhouses
Turki  Meften Saad                                        Maitham Hussein Khider AL-Khafaji

Abstract

Carried out the experiment in a greenhouse, and the removal of 51 × 9 m Research Station College of Agriculture - Univer-
sity of Muthanna, located in the area of   Bandar on the banks of the Euphrates River for the growth season 2013 in plastic 
house condition soil loamy for the purpose of knowing the effect of organic wastes on the growth and yield plant option has 
analyzed soil greenhouse before agriculture by taking random samples from different places and it deeply 30-0 cm. Was cho-
sen cucumber seeds Cucumis sativus C.V.Majjed Organic fertilizers were used in the study )excrement of cows and poultry 
waste( fermented and non-fermented by two levels with control treatment of fertilizer recommendation. Excellence compost 
to provide a high amount of organic matter to the soil, especially cattle manure fermented 3%, which reached the organic 
material to 14.81 g kg-1 surpassing all transactions. Dry weight of the vegetative part characterized by organic fertilizers de-
spite getting the highest proportion at his treatment of confusion between organic manure and chemical fertilizers, reached 
4.65 tons ha-1, ahead of the chemical fertilization and comparison, which shows the usefulness of organic fertilizer for plants. 
As well as winning the overall organic fertilizer came in second place after mixing compost treatment and chemical fertilizers 
in growth vegetative charactors and yield .
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حياوي ويوه عطية الجوذري

تاثري الرش باالمحاض االمينيه والعضويه والبوتاسيوم يف بعض معامل النمو والكالوتروبني 
Calotropis procera  يف اوراق العشار

كلية الزراعه – جامعة القادسية

الـــخــــالصـــــة
نف�ذت تجرب�ة اصص س�عة 15 كغم تربه باس�تعمال  تربه رمليه غرينية جمعت من كتف ش�ط الديوانيه - محافظة القادس�يه احت�وت الرتبة عىل 750 
غم.كغ�م1- رمل و200غم.كغم1- غرين و50 غم.كغم1-طني.وكان متوس�ط كثافتها الظاهرية 1.1 ميكاغرام.م3- ومتوس�ط توصيلتها الكهربائية 2.7 
)Ec( ديسيس�يمنز.م1- .ودرج�ة تفاعله�ا )pH(7.1 وتركي�ز النرتوجني الجاه�ز 15 ملغم.N كغم تربة1- والفس�فور الجاهز 10 ملغ�مP كغم تربة1- 
والبوتاس�يوم الجاهز 130 ملغم  Kكغم تربه1- لدراس�ة تأثري الرش باالحماض األمينية والعضوية والبوتاسيوم يف بعض معالم النمو ارتفاع النبات، قطر 
الس�اق ،عدد االوراق ،عدد االفرع وتركيز املاده الفعاله ال��Calotropin يف اوراق ش�تالت نبات العشار . شملت التجربه رش االحماض االمينيه والعضوية 
والبوتاس�يوم والرش الثنائي ) أحماض أمينية + هيرب( و ) أحماض عضوية + هيرب ( و )أحماض أمينية + أحماض عضوية ( والرش املش�رتك الثالثي ) 
أحماض أمينية + أحماض عضوية + هيرب( باالضافه اىل معاملة القياس يف تجربه كاملة التعش�ية )CRD( وبعد 180 من االنبات تم حس�اب ارتفاع النبات 

وقطر الساق وعدد االوراق وعدد االفرع ومحتوى االوراق من N وP وK% وال��  calotropin )مايكروغرام.غم1-وزن جاف(.
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ألقل فرق معنوي )LSD( عند مستوى احتمال 0.05 تفوق معاملة الرش الثالثي املشت��رك )احماض امينيه + احماض 
عضوي�ه + البوتاس�يوم( تلتها معاملة الرش الثنائي  واالحادي قياس�ا بمعاملة املقارنة وبلغت نس�ب الزياده  للرش الثالث�ي املختلط )60.56 و 93.65و 
 calotropin  ��وال Kو Pو N 53.60و12.48 و 28.66و39.08 و13.95 و54.09( % الرتفاع النبات وقطر الس�اق وعدد االوراق وعدد األفرع وتركيز

عىل التتابع قياسا بمعاملة املقارنة. 
املقدمة:

العرش او العش�ار ش�جرة أو شجرية متخشبة واسمها العلمي  Calotopis procera من العائلة النباتية العشارية  Asclipiadaceae ، يصل طولها احيانا 
إىل 5 أمتار تفريعها قاعدي والنبات لونه أخرض رمادي . الساق مغطي بقلف فليني أبيض غائر التشقق  عند خدش الساق ينساب سائل لبني لزج . األوراق 
متشحمة قليال  أبعادها )  -8 15  طول 4 * – 10عرض( وقد يصل طولها إيل 20 سم . بيضية الشكل عريضة جالسة . قمة الورقة حادة وقاعدتها قلبية 
الشكل . السطح ذو لون أبيض فيض  رصايص  .األزهار تحمل يف مجموعات طرفية وخارجية وهي ذات لون أخرض مبيض من الخارج قرمزي أو أورجواني 
من الداخل . الكأس متش�حم ذو لون أبيض ويتكون من 5 س�بالت وكذلك التويج أيضا يتكون من 5 يتالت .الثمار إس�فنجية جرابية ناعمة تشاكل التفاحة 
أو بيضة كبرية . وهي ذات جراب مزدوج من 10-5 سم وتحتوي من الداخل عيل ما يشبه األلياف خيوط ذات لون أبيض تشبه الحرير.البذور سوداء ذات 
 Flora of( يزرع  كنبات طبي يف اجزاء من الصني.)Hindi،2013 وRahman،1998( خصلة من الشعريات يف نهاية واحدة .التزهري مرتاوح عيل مدار السنه
 CAB وNewbound،1998وCrothers( وانتاج االلياف )واخ�رون،2008KhanzadaوParrotta،2001وSharma،1999وSharmaوChina،1995
International،2005( واقرتح ان يكون عىل قائمة النباتات املرشحه النتاج الوقود الحيوي لقدرته عىل انتاج محصول سنوي بمقدار 90 ميكاغرام.ه�1- 
. س�نه )Parsonsو Cuthbertson،2001( باالضاف�ه اىل ذلك كونه نب�ات مقاوم لالجهادات املائيه وامللحي�ه )Al-Zahrani،2002و Boutraa،2010و

Ibrahim،2013( ومن النباتات الواعده ملكافحة التلوث لقدرة نظامه الجذري عىل امتصاص العنارص الثقيله مثل Cd وSe من دون حدوث رضر فسلجي 
)Staplesو Herbst،2005 وAl-Yemni واخرون،2011 و Al-Qahtani،2012( ولكونه غري مستس�اغ من قبل املاش�يه الحتوائه عىل مادة الرتبس�ني
trypsin  وكاليكوسيد قلبي  cardiac glycosideسام جداً إال انه لم تسجل حاالت تسمم عند تناوله من قبل الحيوانات املزرعية )Vitelliواخرون،2008(.
Calotro-  ححتوي أنس�جة النبات عىل س�ائل لبني لزج أبيض اللون يخرج عند قطع جزء منه ,وهو س�ام ويحتوي أيضاً مركبات س�امة أهمها كالوتربني

pin  وأس�كاربني  Uscharinوكالوترك�يس  calotroxin وفيه مركب مطاطي كاوتش�وك Caoutchouc,  واللبن النباتي سائل أبيض وهو مستحلب مائي 
لخليط من مواد بروتينية ومخاطية وس�كرية وقلويدات وأحماض وتانني وأمالح معدنية ومادة مطاطية )كاوتش�وكية( يمكن اس�تعمالها يف صنع املطاط 
,ويفرز اللبن النباتي خاليا أو قنوات إفرازية خاصة توجد يف أنسجة النبات  و ال���  Calotropin يؤثر عىل القلب و إثارة الشده والغضب عند الناس  وقد 
 Pal (وتم فصل وتعريف وبلورة نوعان من هذه اإلنزيمات من قبلProteases  وتحتوى هذه املادة عىل خمسة أنواع عىل األقل من إنزيمات تحليل الربوتني

.  proteases و Cysteine   وكان التأثري الكيميائى والفسيولوجى املوجود بالنباتات كافه لهذين اإلنزيمني يشبه )Sinha،1980 و
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الكالوتروب�ني والتغذي�ه الورقي�ه للنبات�ات مفي�ده يف تعويض متطلب�ات النبات من 
املغذي�ات وبكفاءه عالي�ه )Ingleseواخ�رون،2002 و Mengel،2002 و Havlinواخرون،2005و Khalilواخ�رون،2008( ورش النباتات باألحماض 
العضوي�ة )Humic+ Folvic acid( ي�رسع م�ن نمو النباتات ومحتواها من العن�ارص لكونها مزيج من املواد الطبيعية الناتجة م�ن تحلل املواد العضوية 
  El-GhamryوKamal،2008وAl-Saidو Mikkelsern،2005( بواس�طة األحياء املجهرية للرتبة وصوال اىل خالص�ة التحلل وهي االحماض العضوي�ة
واخ�رون،2009 و Shafeekواخ�رون،2012(. واألحماض العضوية تش�جع من نمو النبات�ات لكونها مواد او مركبات كاربونية تعمل عىل بناء األنس�جة 
النباتية )Francesco و Michele،2009 و Shafeek واخرون،2012(. وان رش االحماض األمينية عىل النباتات له دور كبري يف تحفيز العمليات الفسلجية 
والكيموحيوي�ه اذ تش�رتك هذا االحماض يف بناء الربوتينات وصناعة الكاربوهيدرات عن طريق بن�اء الكلوروفيل وتحفيز عملية البناء الضوئي كما تدخل يف 
زيادة مقاومة النبات لالجهادات الحرارية واملائيه وتشرتك يف بناء وتشجيع عمل العديد من االنزيمات واملرافقات االنزيميه ) El-Shabasiواخرون،2005و

Al-SaidوKamal، 2008وEl-Ghamry واخرون،2009 وShafeek واخرون،2012(.والبوتاس�يوم مغذي مناس�ب للتس�ميد بالرش عىل االوراق فهو 
ينتقل برسعه اىل اجزاء النبات االخرى)Inglese واخرون،2002و و Mengel،2002 و Havlinواخرون،2005( والتغذيه الورقيه مناس�به للنباتات تحت 
االجهادات املائيه يف الصيف لصعوبة امتصاص املغذي بواسطة جذور االشجار)Mengel،2002(. لذا تهدف هذه الدراسه اىل:- معرفة مدى استجابة نبات 
العش�ار ذات البيئه الصحراويه املتطرفه اىل التس�ميد الورقي وتاثري التس�ميد الورقي املفرد والثنائي والتالثي لالحماض العضويه واالمينيه والبوتاسيوم يف 

محتوى االوراق من الكالوتروبني.
املواد وطرائق العمل :

 Silt نفذت تجربة أصص سعة األصيص الواحد 15 كغم تربة يف الظله التابعه لكلية الزراعه - جامعة القادسيه . استعملت تربة ذات نسجه رمليه غريني��ة
Sand.احتوت الرتبة عىل 750 غم.كغم1- رمل و200غم.كغم1- غرين و50 غم.كغم1-طني.وكان متوسط كثافتها الظاهرية 1.1 ميكاغرام.م3-. ومتوسط 
توصيلها الكهربائي )Ec(2.7 ديسيس�يمنز.م1- .ودرجة تفاعل الرتب����ة )pH(7.1 تركيز النرتوجي�ن الجاهز 15 ملغم.كغم تربه1- والفسفور الجاهز 
 Amino acid )Totl amino 10 ملغم.كغم تربه1- والبوتاسيوم الجاهز 130 ملغم.كغم تربه1-.تضمنت معامالت التجربة الرش. -1 باالحماض االمينية
acid >45% - Total nitrogen >15% - Ammonium <4% - P2O51% - K2O 3% - Moisture <5% -( و-2 ال�رش باالحم�اض العضوي�ة 

)Potassium Humate 16% - Humic Acid10% - Fulvic Acid 5% - Organic Matter 12%- K2O 2% -Mg 0.035% - Fe 0.05%(
    و-3 الرش بسماد الهيرب عايل البوتاسيوم )%60 اوكسيد البوتاسيوم( برتكيز  2غم.لرت1- لالحماض االمينية و2 مل.لرت1- لالحماض العضوية و 2غم.

لرت1- لس�ماد الهيرب عىل التوايل و-4 الرش الثنائي ) أحماض أمينية + هيرب( و-5 ) أحماض عضوية + هيرب ( و-6 )أحماض أمينية + أحماض عضوية ( 
و-7 الرش الثالثي ) أحماض أمينية + أحماض عضوية + هيرب( وبنفس الرتاكيز املذكوره و-8 املقارنة الرش باملاء فقط  ولعرش رشات قي مرحلة الشتالت 
بع�د 180 م�ن االنبات وملدد 7 يوم بني رش�ه واخرى. باضافة الس�ماد العضوي )االوركانوفرت (  )15 طن ھ1-( متحل�ل ومعالج من البكرتيا والفطريات 
والنيمات�وداOM %65  و  N%2.5و P2O5   %1و   K2O  %1.65 و pH=7.2    و  C/N= 16/1 بواق�ع 15 مي�كا غرام.ه���1- مع الخلط الجيد مع 
 CRD( Complete( الرتب�ه وبثالث مك�ررات وبذلك يكون عدد الوحدات التجريبي��ة 8 معامالت×3مكررات =24 وحده تجريبية لتجربة كاملة التعش�ية

 .Starter 18:46( للتجربه كبادىNP( -1��كغم.ه DAP 200 باستعمال السماد املعدني .  Randomized Design
وت�م تقدي�ر خصائص الرتبه قبل الزراعه عىل وفق ماجاء بالطرائق اآلتية يف التحليل : طريقة املاصة )Pipette method( يف تحليل حجوم الدقائق حس�ب 
 .)Jackson،1958( حسب الطريقة التي وصفهاMeter- pH باستعمال )1:1( قدرت يف مخفف pH و تفاعل الرتبة.)Day،1965( الطريقة التي وصفها
و درجة التوصيل الكهربائي Ec قيست يف مخفف )1:1( يف جهاز  Conductivity bridge Electrical واملوضحة يف )Jackson،1958(.ومحتوى الرتبه 

من NوPوK الجاهزه عىل وفق الطرائق الوارده يف)Pageواخرون،1982(.
بتاري�خ 1/5/2013 تم زراعه بذورنبات العش�ار Calotropis procera بواق�ع 3 بذرات لكل اصيص خفت اىل نبات واحد بعد االنبات وتمت عملية الري 

بعد استنزاف 50 % من املاء الجاهز حسب الطريقة الوزنية ويف مرحلة الشتالت بعد 180 من الزراعه  تم قياس : 
ارتفاع النبات )س�م( وقطر الس�اق )س�م( وعدد االوراق وعدد االفرع ومحتوى االوراق من N وP وK % بعد اخذ ورقه ممثله من نبات كل معامله لتقدير 
عنرص النرتوجني والفس�فور والبوتاس�يوم وغس�لت باملاء املقطر وجففت هوائياً ويف الفرن عىل درجة حرارة 65 مئوية حتى ثبات الوزن وطحنت ووضعت 
.)Haynes،1980( يف علب بالس�تيكية للتحليل الكيميائي  .تم التحليل بعد أجراء عملية الهضم الرطب باألحماض وقيس�ت حس�ب الطرائق املشار إليها يف
HPLC )High performance Liquid chromatogra-  يف االوراق باستعمال تقنيه السائل عايل االداءcalotropin  االتقدير الكمي ملركب الكالوتروبني 

.)Forsch،1993 ( عىل وفق ماجاء يف )مايكروغرام.غم1-وزن جاف( )phy
النتائج:

 ارتف�اع النب�ات س�م: يالحظ م�ن جدول )1( ان املعام�الت جميعها زادت معنوي�ا يف ارتفاع النبات وكان اعىل ارتفاع 57.00 س�م قد تحق�ق عند املعامله 
الثالثية مقارنة ب��  35.50 س�م ملعاملة عدم الرش ,وبالنس�به ملعامالت الرش االحادي فقد اعطت معاملة رش االحماض العضويه اقل ارتفاع بلغ  44.66  
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س�م،ويالحظ بش�كل عام ان املعامالت الثنائية والثالثية اعطت اعىل القيم الرتفاع النبات )53.00و49.00و50.00و57.00( س�م مقارنة بمعامالت الرش 
املنفرد )47.83و44.66و47.83( سم . 

قطر الساق سم : يالحظ من جدول )1( تفوق النباتات املعاملة بالرش الثالثي )احماض امينية+احماض عضويه+هايرب( يف صفة قطر الساق بلغت 1.86سم 
متفوق�ة معنوي�ا عىل معاملة املقارنة ومعاملتي الرش املنفرد االحماض العضوية والرش الثنائي االحماض العضوية والهايرب البالغة )0.96و1.23و1.33( 

سم عىل التوايل ولم تختلف معنويا عن بقية املعامالت االخرى.

جدول )1( : تاثري الرش باالحماض االمينيه والعضويه والهيرب يف ارتفاع النبات سم وقطر السلق سم وعدد االوراق )ورقة. نبات1-( وعدد 
االفرع )فرع. نبات1-(

عدد االفرع )فرع. نبات1-(عدد األوراق )ورقة. نبات1-(قطر الساق )سم(إرتفاع النبات )سم(املعامالت /الصفات 

35.500.9623.001.66املقارنة

47.831.5031.002.00أحماض أمينية

44.661.2324.662.00أحماض عضوية

47.831.4027.002.00هايرب

53.001.5333.662.66أحماض أمينية + هايرب

49.001.3331.332.66أحماض عضوية + هايرب

50.001.5029.662.33أحماض أمينية + أحماض عضوية

57.001.8635.333.66أحماض أمينية + أحماض عضوية + هايرب

LSD 0.059.550.375.411.23

ع�دد االوراق: م�ن البيانات ال�واردة يف الجدول )1( تفوقت معاملة الرش الثالثي معنويا يف معدل عدد االوراق ,اذ بلغ 35.33 ورقة. نبات1- قياس�ا بمعدل 
ع�دد اوراق نب�ات املقارنة البالغة 23.00 ورقة .نبات1-، معامالت الرش الثنائي تفوقت هي االخرى معنويا عىل معاملة املقارنة والبالغة 33.66و31.33و 
29.66 ورقة .نبات1- للمعامالت )احماض امينية+هايرب( و)احماض عضوية +هايرب(و)احماض امينية+احماض عضويه( بالتتابع يف حني لم تبدى هذه 
املعامالت فروقا معنوية فيما بينها  وان معدل عدد االوراق بتاثري الرش املنفرد لالحماض العضوية او الهايرب لم يعطي فرقا معنويا,اذ بلغ 24.66 و27.00 

ورقة.نبات1-عىل بالتتابع مقارنة بمعدل عدد االوراق لنبات معاملة املقارنة. 
ع�دد االف�رع : يالح�ظ من الج�دول ذاته ارتقاء صفة عدد االفرع ملس�توى املعنويه ف�كان اعىل عدد ف�روع  يف املعاملة الثالثية )احم�اض امينية+احماض 
عضويه+هاي�رب( بلغت 3.66 فرع نبات1- متفوقه معنويا ع�ىل بقية املعامالت بضمنها معاملة املقارنة البالغة 1.66 فرع نبات1- بينما لم تختلف معنويا 

عن معاملتي التأثري الثنائي )احماض عضوية +هايرب(ومعاملة )احماض امينية+هايرب( والتنان بلغتا كلتاهما 2.66 فرع نبات1-. 
محتوى االوراق من النرتوجنيN %: تبني نتائج الجدول )2( ظهور فروقات معنوية يف هذه الصفه فكانت املعاملة الثنائية املكونة )احماض عضوية +هيرب( 

متفوقه معنويا يف معدل النسبة املئوية للنرتوجني , بلغت %2.20 مقارنة بالنسبة املئوية للنرتوجني ملعاملة املقارنة1.57 %  االوطا يف نسبة النرتوجني.

جدول )2( تاثري الرش باالحماض االمينيه والعضويه والهيرب يف محتوى االوراق من النرتوجني والفسفور والبوتاسيوم % و املاده الفعاله 
الـ )Calotropin ملغم .غم1-(

Calotropin )مايكروغرام. غم1-(البوتاسيوم %الفسفور %النرتوجني %املعامالت / الصفات

1.570.430.8641.9املقارنة

1.950.551.2211.74أحماض أمينية

1.770.480.9510.62أحماض عضوية

1.800.541.5410.81هايرب

1.760.650.9610.58أحماض أمينية + هايرب

2.200.631.0113.21أحماض عضوية + هايرب

1.990.541.0711.95أحماض أمينية + أحماض عضوية

2.020.600.9814.50أحماض أمينية + أحماض عضوية + هايرب

LSD 0.050.430.160.492.64

محت�وى االوراق من الفس�فور% P: من الجدول )2( نالحظ بان املعاملة الثنائية )احماض امينية+ الهاي�رب( اعطت تفوقا معنويا ,اذ بلغ  %0.65 متفوقه 
معنويا عىل معاملتي املقارنة%0.43  ومعاملة االحماض العضوية %0.48  بينما لم تختلف معنويا عىل بقية املعامالت .
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محت�وى االوراق من البوتاس�يوم % k : كذلك يالحظ من الج�دول)2( تفوق معاملة الهايرب بصفة محتوى االورلق من البوتاس�يوم بلغت 1.54% متفوقه 
معنويا عىل بقية املعامالت باستثناء معاملة االحماض االمينية البالغه %1.22 . 

تركيزاملاده الفعاله يف االوراق ال� )Calotropin ملغم .غم1-(: نالحظ بأن املعاملة الثالثية اعطت تفوقا معنويا يف محتوى املادة الفعالة ال��� Calotropin,اذ 
.Calotropin ��بلغ )14.50 ملغم .غم1-(عىل بقية املعامالت وبضمنها معاملة املقارنة البالغ�����ة )9.41 ملغم .غم1-( ذات املحتوى املنحفض من ال

املناقشه
تع�زى الزي�ادة يف ارتف�اع النبات وقطر الس�لق وع�دد االوراق وعدد االفرع عن�د الرش باالحم�اض األمينية لدورها الكب�ري يف تحفيز العمليات الفس�لجية 
والبايوكيميائي�ة اذ تش�رتك ه�ذه ااالحماض يف بناء الربوتينات وصناع�ة الكاربوهيدرات عن طريق بناء الكلوروفيل وتحفيز عملي�ة البناء الضوئي مما ادى 
 pyrimidine �وال Purine �اىل تحس�ني نمو انواع مختلفه من النباتات وتش�رتك يف بناء وتش�جيع عمل العديد من النزيمات واملرافقات االنزيميه وقواعد ال

 .)Michele،2009 و Francesco واخرون،2009و El-Ghamryو Kamal،2008وAl-Said واخرون،2008 و )Khalil
Mik-( لكونها مزيج من املواد الطبيعية الناتجة من تحلل املواد العضوية بواسطة األحياء املجهرية للرتبة )Humic+ Fulvic )اان رش باألحماض العضوية 

kelsern،2005(. واألحم�اض العضوية تش�جع نمو النباتات لكونها مواد اومركبات كاربونية تدخل يف بناء األنس�جة النباتية )Havlin واخرون،2005و 
Al-SaidوKamal،2008(. ومن ثم نمو محاصيل الخرض واالش�جار عن طريق تش�جيعها من تطور الكلوروفيل وبناء السكريات مما ينعكس ايجابا عىل 
النمو واألحماض األمينية تساعد يف عملية البناء الضوئي) Khalilواخرون،2008(. وعىل الرغم ان عنرص البوتاسيوم اليتواجد يف اي مركب عضوي كعنرص 
بنائي لكن دوره من خالل تنشيط االنزمات املختلفه والتي يكون هو املسؤل االول عن هذا التنشيط ولكن من اهم وظائفه يف الخليه النباتيه يمكن تصنيفها 
اىل وظائف فيزيائيه - حيويه مثل التنظيم االزموزي واخرى كيميائيه- حيويه مثل تمثيل الربوتني وتنشيط االنزيمات )Shafeek واخرون،2012(. ويمكن 
ان يع�زى التأثري املش�رتك اوالرش الثنائي لألحماض األمينية والعضوية والبوتاس�يوم إىل تحفيز االحماض األميني�ة ملعالم النمو وكذلك األحماض العضوية 
والبوتاس�يم نتيجة اإلضافة املش�رتكة )El-Shabasiواخرون،2005وAl-Said وKamal،2008 وEl-Ghamry واخرون،2009( ويبدو ان تاثريها كان 
من النوع التضامني synergism وان تاثري االرش الثالثي املش�رتك )أحماض أمينية + أحماض عضوية + هيرب( قد اعطى افضل توليفه يف زيادة محتوى 
االوراق من ال��N وPوK% و املاده الفعاله يف االوراق ال� )Calotropin ملغم .غم1-( نتيجة ملحتوى هذه االس�مده من هذه العنارص وانعكاس�ها مفردات 

النمو )جدول 1(.
االستنتاجات

 %KوPوN�تب�ني ان الرش الثالثي املختلط باالحماض االمينيه والعضويه والهايرب قد حفز معالم النمو لش�تالت العش�ار كله�ا وزاد محتوى االوراق من ال
والكالوتروبني ملغم .غم1-ماده جافه بالنسبه للمعامالت املشرتكة ،اما فيما يخص املعامالت املنفردة فقد تفوقت االحماض االمينية عىل االحماض العضويه 

والهايرب منفردة. 
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Effect of foliar application with amio, organic acids and potassium  on some growth features and calotropin in leaves of 
Calotropis procera

Hiyywi wiwa Al- juthery
Collage of Agr Al- Qad University

Abstract 

 An experiment was conducted by using pots contain 15 kg of slit sand soil collected from in Al- diwania river, Al-Qadisiya 
province.  The soil contain 750 sand, 200 silt 50gm.kg-1 clay, bulk density 1.1 mega gram. m-3, Ec 2.7 ds.m-1 and pH7.1 
, the available N,PandK15,10 and130 mg.kg soil-1 . to study the effect of foliar application amio, organic acids and potas-
sium in  some growth  features: plant height, stem diameter, number of leaves, number of branches and concentration of 
N,Pand K %  and calotropin µ.gm-1 in leaves of calotropis procera .   
     The experiment consisted foliar application with amio, organic acids , potassium, mixed )amio acids+ potassium(,) or-
ganic acids + potassium(,)amino +organic acids( ,triple  mixed )amino +organic acids+potassium( and control. with 15 ton. 
ha-1 of organic fertilizer )Orgno Fert( as design )CRD(. After 180 day from germination. growth features, height of plant, 
diameter of stem, number of leaves. number of teller and concentration of N,Pand K %  and calotropin µ.gm-1 in leaves  
were estimated. LSD showed superiority of mixed foliar application )triple( treatment for both practice followed by )dual( 
and )mono( respectively compared with control. Were increase percentage of mixed tiple )60.56, 93.65, 53.60, 12.48, 
28.66, 39.08 , 13.95 and 54.09( % for height of plant, diameter of stem, number of leaves. number of teller and concentra-
tion of N,P,K and calotropin in leaves  respectively.
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كاظم حسن هذييل
عيل رحيم كريم الحساني

تأثري مستويات خمتلفة من ملوحة ماء الري وإضافة السماد الفوسفاتي يف حاصل البذور والربوتني 
Vicia faba L حملصول الباقالء

جامعة البرصة / كلية الزراعة
جامعة املثنى / كلية الزراعة 

املستخلص 
أجريت تجربة حقلية خالل املوس�م الش�توي 2013 /2014 يف احد الحقول الزراعية يف قضاء القرنة يف تربة مزيجية طينية ذات ملوحة 3,2 ديسيس�يمنز 
 Luz( م1- لدراس�ة تأثري الري بمس�تويات مختلفة من ملوحة  املياه , وإضافة السماد الفوسفاتي والتداخل بينهما يف حاصل محصول الباقالء صنف تركي
de otono(  . أجريت التجربة باستخدام خمسة مستويات من ملوحة ماء الري  ) 1,8 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10( ديسيسيمنز م1- وثالثة مستويات من السماد 
الفوس�فاتي  ) صفر أو 60 أو 120 ( كغم P ه�1- اس�تخدم تصميم القطاعات العش�وائية الكاملة بثالث مكررات وبأسلوب القطع املنشقة لتنفيذ التجربة 
بوضع مستويات امللوحة يف القطع الرئيسية والسماد الفوسفاتي يف القطع الثانوية .أظهرت النتائج أن زيادة مستويات امللوحة يف مياه الري سببت انخفاضاً 
يف مكونات الحاصل وحاصل البذور ونسبة الربوتني وحاصله . إذ انخفض حاصل البذور الكيل من 2986,7 كغم ه�1- باستخدام مياه النهر إىل 1009,2 
كغم ه�1- عند الري بمياه ذات ملوحة 10 ديسيسيمنز م1- وبنسبة انخفاض بلغت  66 % كما انخفض حاصل الربوتني بنسبة 77 % .  إذ أن زيادة وحدة 
واحدة ) ديسيس�يمنز م1-( يف مس�توى ملوحة ماء الري يؤدي إىل خفض الحاصل الكيل للبذور بمقدار 227,7 كغم ه�1- ) أو ما يمثل %7,6 من الحاصل 
املروي عند الري بماء النهر ( .أدت إضافة السماد الفوسفاتي بكمية 120 كغم P ه�1- إىل زيادة مكونات الحاصل وبنسبة 39  و 11 و 6 % لكل من عدد 
القرنات يف النبات وعدد البذور يف القرنة ووزن 100 بذرة عىل التوايل وأدت إىل زيادة الحاصل الكيل للبذور وحاصل الربوتني بنسبة 27 و 50 % عىل التوايل 
مقارنة مع عدم اإلضافة .  أظهر التداخل بني مس�تويات ملوحة ماء الري والتس�ميد الفوس�فاتي تأثرياً معنوياً يف أغلب الصفات املدروسة , وأعطت التوليفة 

)الري بمياه النهر مع 60 كغم P ه�1-( أفضل حاصل بذور وحاصل بروتني بلغا 3337,5 و 1121,6 كغم ه�1- عىل التوايل . 
املقدمة

يعد محصول الباقالء )Vicia faba L.(  من املحاصيل البقولية البذرية املهمة الذي يعود إىل العائلة البقولية Fabaceae، وهو من أكثر املحاصيل البقولية 
إنتاج�ا للربوتني ويعود ذلك ليس فقط إىل نس�بة الربوتني العالية يف البذور وإنما إىل اإلنت�اج العايل للباقالء إذ أنها تعطي ما يقارب 5 طن ه�1- بذور جافة 
 Fouad( 42% – 23 ويعد غذاًء أساس�ياً للماليني من س�كان الدول الفقرية الحتوائه عىل نس�بة عالية من الربوتني تصل إىل , )وآخرون ،1999 Schulz (
وآخرون، 1995( , باإلضافة إىل أهميته كمصدر جيد لعدد من الفيتامينات مثل الثيامني والرايبوفالفني وفيتامني )ج(  فضالً عن استخدامه كعل�ف للحي�وان 
)كاظ�م وآخ�رون, 2004( , وت�ؤدي زراع�ة الب�اق�الء إل�ى زي�ادة املحت�وى النت�روجين�ي يف ال�ت�رب�ة مم�ا ي�ؤدي إل�ى زي�ادة خصوب�تها )الدجوي, 

 . )1996
ي�ت�أث�ر إنت�اج الب�اق�الء ب�الع�دي�د م�ن الع�وام�ل البيئي��ة والحق�لي�ة ومنها امللوحة إذ تعترب من أهم املشاكل يف العراق عموما ووسط وجنوب العراق 
خصوص�ا والت�ي تكون مرتافقة مع ملوحة ماء الري حيث إن اس�تعمال املياه املالحة ومن مصادرها املختلفة يمثل اح�د البدائل لتلبية االحتياجات الزراعية 
ويؤدي إىل توفري جزء مهم من املياه العذبة لغرض االس�تعماالت األخرى فضالً عن أن النقص يف الوارد املائي املتحقق يف هذه الس�نوات وتردي نوعية املياه 
يفرض الحاجة الس�تخدام مياه واطئة النوعية ألغراض الري )فهد وآخرون، 2003( . وكان املاء املس�تعمل يف الزراعة يش�كل %90 من املياه العذبة يف بداية 
القرن املايض وانخفض إىل %62 أو اقل حالياً   )Abdel-Dayem ، 2001( إن استخدام املياه املالحة يتطلب بعض الدراية والحذر الن اإلفراط يف االستخدام 
يؤدي إىل نوعني رئيسيني من التأثريات يف نمو النبات وإنتاجيته احدهما تأثرياً مبارشاً ( ازموزياً أو غذائياً أو سمياً  )أو غري مبارش  من خالل التأثري يف صفات 

الرتبة الفيزيائية والكيمياوية والحيوية .
إن م�ن ب�ني األمور التي تخفض التأثريات امللحية هو اس�تخدام بعض العنارص املغذي�ة التي تقلل من اآلثار الضارة لألمالح كعنرص الفس�فور الذي يطلق 
عليه مفتاح الحياة )The key of life( وذلك لدوره املبارش يف العديد من العمليات الفس�لجية يف النبات )النعيمي ، 1999( كما انه يحس�ن من كفاءة تحمل 
النباتات للملوحة ) Ahmed و Elsheikh, 1998( . وبس�بب قلة الدراس�ات حول موضوع اس�تخدام األس�مدة الفوس�فاتية وتداخلهما مع استخدام املياه 

املالحة لري محصول الباقالء يف املنطقة الجنوبية من العراق فقد اجري هذا البحث .
املواد وطرائق العمل

نفذت التجربة الحقلية خالل املوسم الشتوي لعام 2014-2013 يف قضاء القرنة 65 كم شمايل محافظة البرصة يف احد حقول املزارعني بهدف معرفة تأثري 
السماد الفوسفاتي يف مدى تحمل نبات الباقالء للسقي بخمسه مستويات من املاء املالح ومدى تأثري ذلك يف نمو وحاصل الباقالء ,  وذلك باستخدام تصميم 
R.C.B.D بأس�لوب القطع املنش�قة وبثالثة مكررات وتضمنت التجربة عاملني العامل األول خمس�ة مستويات من ملوحة ماء الري ) 1,8 ماء النهر  أو 4 أو 
6 أو 8 أو 10 ديسيسيمنز م1- ( والعامل الثاني السماد الفوسفاتي بثالثة مستويات ) صفر أو 60 أو 120 كغم P ه�1- ( . أجريت عمليات خدمة الرتبة  
, وقس�م الحقل إىل ثالثة قطاعات ثم قس�م كل قطاع إىل 15 وحدات تجريبية بمس�احة )2,2×3,5( م2 وتركت مسافة 1 م بني الوحدات التجريبية واحتوت 
كل وحدة تجريبية عىل أربعة خطوط بمسافة 60 سم بني خط وأخر و20 سم بني الجور )حسن ,2010( . أضيف السماد الفوسفاتي  قرب الجور بصورة 
موازية إىل خطوط الزراعة لكل مكرر وفق التصمي�م املستخدم واستعمل سماد سوبر فوسفات الثالثي )P 46%( كما تم إضافة 100 كغم ه�1- من سماد 
اليوريا )N 46%( بعد مرور40 يوم عىل الزراعة ؛ وذلك لعدم ظهور العقد الجذرية يف النبات بكمية ثابتة لجميع الوحدات التجريبية . زرعت البذور بتاريخ 

البحث مستل من رسالة ماجستري للباحث الثاني
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22\10\2013 بواقع 3 بذرة يف الجورة وأس�تعمل يف التجربة الصنف الرتكي)Luz de otono( صنف تجاري خفت النباتات إىل نباتني يف الجورة بعد أن 
وصل ارتفاع النبات إىل معدل -10 15 سم , كانت عدد الريات خالل املوسم تسعة ريات بدءاً من رية الزراعة وحسب حاجة النبات .

تم تحضري مس�تويات ملوحة ماء الري بمزج مياه البزل مع مياه النهر وتم التأكد من قيم التوصيل الكهربائي املحس�وبة بقياس التوصيل الكهربائي للمياه 
التي تم تحضريها والتأكد من وصولها إىل املس�تويات املطلوبة بأس�تخدام جهاز E.C.meter  وأجريت عملية الخلط يف خزانات معدنية سعة 550 لرت ومن 

ثمَّ نقل املياه إىل األلواح بواسطة أنابيب بالستيكية قطر1 أنج .
جدول )1( بعض الصفات الكيميائية و الفيزيائية لرتبة حقل التجربة قبل الزراعة

الوحدةالقيمةالصفة

PH 7,4درجة التفاعل

EC ديسيسيمنز م1-3,2درجة التوصيل الكهربائي

) )CECسنتيمول كغم1-84,8السعة التبادلية لأليونات املوجبة

االيونات املوجبة الذائبة

++Ca8,1-1ميل مكاىف لرت    

+K0,5-1ميل مكاىف لرت

+Na 21,3-1ميل مكاىف لرت

++Mg5,5-1ميل مكاىف لرت

NH4+0,4-1ميل مكاىف لرت

االيونات السالبة الذائبة

HCO3-2,5-1ميل مكاىف لرت

-Cl26,3-1ميل مكاىف لرت

=SO46,7-1ميل مكاىف لرت

NO3-0,1-1ميل مكاىف لرت

ميل مكاىف لرت1-0,18الفسفور الجاهز

تحليل حجوم الدقائق
)مزيجيه طينية(

253الرمل

غم كغم1- 431الغرين

316الطني

جدول )2( تحليل مياه الري املستعملة يف الزراعة

E CpH ديسيسيمنز م1-
PPMااليونات السالبة ميل مول لرت1-االيونات املوجبة ميل مول لرت1-

Ca+2Mg+2Na+K+Cl-SO
4

 -2HCO
3

-NO
3

-B

1,87,84,372,828,830,2311,863,461,500,050,51

47,76,605,6224,970,9825,977,673,500,050,94

67,69,8711,0535,081,4037,7712,115,700,091,01

87,515,9714,5743,601,9052,3218,336,510,101,22

107,517,2015,0455,602,6665,7022,328,440,121,40

النتائج واملناقشة
عدد القرنات يف النبات

    أثرت ملوحة ماء الري معنويا)P<0.05( يف عدد القرنات ويوضح  الجدول 3 أن زيادة مستويات ملوحة ماء الري أدى إىل خفض عدد القرنات يف النبات 
إذ أعطى املستوى األعىل ملوحة )S5( أقل عدد من القرنات بلغ 2,68 قرنة نبات1- وبنسبة انخفاض بلغت 68 % مقارنة مع أقل مستوى ملحي )S1( الذي 
أعطى 8,31 قرنة نبات1-. والسبب قد يعود إىل زيادة الصوديوم يف داخل الخاليا نتيجة لزيادة ملوحة الوسط مما يؤدي إىل خفض الفعالية االنزيمية األمر 
ال�ذي يغ�ري م�ن الفعاليات االيضية فيؤثر ذلك بدوره يف فتح الثغور مما يعود بالرضر عىل نمو النب�ات )Nawaz,2010( . هذه النتائج اتفقت مع ما توصل 

اليه )حسن , 2004 يف نباتات املاش( . 
أتضح من الجدول )3( أيضا أن إضافة الس�ماد الفوس�فاتي أدى إىل زيادة معنوية )P<0.05( يف عدد القرنات وبلغ أعىل متوس�ط 5,29 قرنة نبات1-عند 
املس�توى الس�مادي األعىل )P2(  وبزيادة بلغت 39 % عن معاملة املقارنة )P0( التي أعطت 3,80 قرنة نبات1- . وقد يعود الس�بب إن التسميد الفوسفاتي 
يعطي النبات زيادة يف النمو ويعمل عىل زيادة التفرعات وانتش�ار الجذور ويرّسع من نضج النبات ويحّس�ن نوعية الحاصل )Tisdal وآخرون ، 1997 ( 

وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه )Turk  وTawaha , 2002 يف نباتات الباقالء( .
أظهر التداخل بني مس�تويات ملوحة ماء الري والس�ماد الفوس�فاتي تأثرياً معنوياً )P<0.05( يف عدد القرنات , وقد أعطت املعاملة  S1P2 أعىل عدد قرنات 
بلغ 9,97 قرنة نبات1-, واختلفت معنوياً عن بقية املعامالت العاملية ) جدول 3( . وأن تأثريات الس�ماد الفوس�فاتي يف زيادة اس�تطالة الجذور ومساحتها 
السطحية قد ساهم إىل حد كبري يف معالجة تأثريات امللوحة يف أعاقة امتصاص املاء واملغذيات )Matijevic و آخرون , 2012 ( وأدى إىل زيادة عدد القرنات .
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جدول )3( : تأثري ملوحة ماء الري والسماد الفوسفاتي والتداخل بينهما يف عدد القرنات يف النبات

متوسط امللوحةP0P1P2الفسفور / امللوحة

S16,978,009,978,31 أ

S23,804,805,704,77 ب

S33,333,574,333,74 ج

S42,703,203,333,07 د

S52,232,703,10�2,68 ه

5,29 أ4,45 ب3,80 جمتوسط الفسفور

)P<0.05( 0,47أقل فرق معنوي للتداخل

عدد البذور يف القرنة
 

أوضحت النتائج املبينة يف الجدول )4( وجود تأثري معنوي )P<0.05( يف عدد البذور , إذ أن زيادة مستويات ملوحة ماء الري أدى إىل خفض عدد البذور 
يف القرنة إذ أعطى املستوى األعىل ملوحة )S5( أقل عدد من البذور بلغ 3,24 بذرة قرنة1- والذي لم يختلف معنوياً عن املستويني )S4( و )S3( وبنسبة 
انخفاض بلغت 27 % مقارنة مع أقل مستوى ملحي ) )S1 الذي أعطى 4,43 بذرة قرنة1-. السبب قد يعود إىل إن عند امتصاص األمالح من قبل النبات 
فأنها ترتكز يف األوراق القديمة وتستمر باالنتقال إىل األوراق لفرتة طويلة من الزمن ينتج عنه تركيز عايل لكل من الصوديوم والكلورايد ويؤدي إىل موت 
األوراق ومن املحتمل أن ينتج عن هذا زيادة يف تركيز األمالح أكثر من قدرة الخاليا عىل توزيع األمالح يف الفجوات ثم تتجمع األمالح برسعة يف سايتوبالزم 
الخلية ويؤدي هذا إىل تقليل فعالية األنزيمات وانخفاض التمثيل الغذائي للنبات مما ينتج عنه انخفاضاً يف النمو واإلنتاج  )Munns , 2005( . تتفق هذه 

النتائج مع ما أشار اليه )حسن , 2004 يف نباتات املاش و مهدي و الحمزاوي ,2011 يف نباتات البزاليا( . 
بينت النتائج يف الجدول )4( أيضاً إن إضافة السماد الفوسفاتي أدى إىل زيادة معنوية )P<0.05( يف عدد البذور إذ بلغ أعىل متوسط لعدد البذور 3,82 
بذرة قرنة1-عند املس�توى الس�مادي األعىل ) P2(  وبزيادة بلغت 11 % عن معاملة املقارنة ) P0( التي أعطت 3,44 بذرة قرنة1-. والسبب قد يعود إىل 
الدور املهم للتسميد الفوسفاتي يف عملية التكاثر وتكوين البذور ونضج الثمار وتحسني نوعية الحاصل )Tisdale وآخرون ،1997( . تتفق هذه النتائج 
مع ما أش�ار اليه )Turk وTawaha , 2002 يف نباتات الباقالءو El-Habbasha , 2007 يف نباتات الباقالء( لم يظهر أي تأثري للتداخل بني ملوحة ماء 

الري والتسميد الفوسفاتي يف صفة عدد االبذور يف النبات.
جدول )4(:  تأثري ملوحة ماء الري و السماد الفوسفاتي والتداخل بينهما يف عدد البذور بالقرنة

متوسط امللوحةP0P1P2الفسفور / امللوحة

S14,094,404,814,43 أ

S23,483,583,943,68 ب

S33,323,273,623,40 ج

S43,223,403,373,33 ج

S53,093,233,393,24 ج

3,82 أ3,57 ب3,44 جمتوسط الفسفور

)P<0.05( غ . مأقل فرق معنوي للتداخل

وزن 100 بذرة ) غم (
بين�ت النتائ�ج يف جدول )5( إن زيادة مس�تويات ملوحة ماء الري قد اثر معنوياً ) P<0.05( وأدى إىل خفض وزن 100 بذرة إذ أعطى املس�توى األعىل 
للملوحة )S5( اقل متوس�ط بلغ 91,06 وبنس�بة انخفاض بلغت 19 % عن اقل مس�توى ملحي )S1( الذي أعطى  متوس�ط بلغ  112,02 غم . قد يعود 
السبب إىل ارتفاع الضغط االزموزي يف محلول الرتبة مما يؤدي إىل قلة كمية املاء املمتص من قبل النبات وهذا يقلل من عملية  البناء الضوئي الذي يؤدي 
 Katerji  ( وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما أشار إليه . ) وآخرون , 1988 Francois ( إىل عدم امتالء البذور باملواد الغذائية ومن ثم انخفاض وزنها
وآخرون ,1992 يف نباتات الباقالء( .  أوضحت النتائج أيضا أن إضافة الس�ماد الفوس�فاتي قد اثر معنوياً )P<0.01( وأدى إىل زيادة وزن 100 بذرة 
إذ أعطى املس�توى الس�مادي األعىل )P2( أعىل متوس�ط وزن بلغ 101,89غم والذي لم يختلف معنوياً عن املستوى الس�مادي )P1( وازداد بنسبة 6 % 
عن معاملة املقارنة )P0( التي أعطت 96,48غم )جدول 5(. وربما يعود الس�بب إىل كون التس�ميد الفوس�فاتي رضوري يف نمو وتطور وانقسام الخاليا 
النباتي�ة وتكوي�ن الب�ذور ويف تكوين املركبات الغنية بالطاقة مثل ATP ) النعيمي ، 1999 ( وج�اءت هذه النتيجة متوافقة مع ما توصل إليه  )Turk و

Tawaha , 2002 يف نباتات الباقالء ( أظهر التداخل بني مستويات ملوحة ماء الري والسماد الفوسفاتي تأثرياً معنوياً ) P<0.05( يف وزن 100 بذرة , 
وقد أعطت املعاملة )S1P1( أعىل وزن بلغ 121,44 غم  واختلفت معنوياً عن بقية املعامالت العاملية )جدول 5 (.
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جدول )5(:  تأثري ملوحة ماء الري و السماد الفوسفاتي والتداخل بينهما يف وزن 100 بذرة )غم(
متوسط امللوحةP0P1P2الفسفور / امللوحة

S1100,24121,44114,40112,02 أ

S299,42101,44102,48101,27 ب

S396,2199,1498,2697,87 ج

S499,1090,1397,8195,96 ج

S587,4389,2696,5191,06 د

101,89 أ100,37 أ96,48 بمتوسط الفسفور

)P<0.05( 4,05أقل فرق معنوي للتداخل

حاصل البذور الكيل ) كغم هـ1- (
أش�ارت نتائ�ج التحليل اإلحصائ�ي إىل وجود تأثريات معنوية ) P<0.05( للعاملني املدروس�ني وتداخلهما يف حاصل البذور الكيل إذ أش�ار الجدول )6( إىل 
 )S1(  حدوث انخفاض يف اإلنتاج الكيل للبذور بزيادة مستوى ملوحة ماء الري ، وكان أعىل متوسط لحاصل البذور بلغ 2986,67 كغم ه�1-عند املستوى
بينما كان أقل حاصل هو 1009,17 كغم ه�1-عند املس�توى )S5(  ، وقد بلغت نس�بة االنخفاض يف الحاصل 37 و 51 و 59 و 66 % عند املستويات S2و 
S3  و S4  و S5  عىل التوايل مقارنة مع املستوى ))S1 . وربما يعود السبب إىل التأثريات السلبية للملوحة يف صفات النمو والحاصل ) ارتفاع النبات , عدد 
التفرعات , مكونات الحاصل جدول )3 و 4 و5 ( التي انعكست عىل حاصل املادة الجافة وحاصل النبات جدول )Francois , 1988( )6(. تتفق هذه النتائج 

مع ما أشار إليه كل من ) حسن , 2004 يف نباتات املاش و االنباري , 2011 يف نباتات الباقالء( .
أوضحت النتائج أيضا أن إضافة السماد الفوسفاتي قد اثر معنوياً ) P<0.05( وأدى إىل زيادة يف حاصل البذور وأعطى املستوى السمادي األعىل )P2( أعىل 
حاصل للبذور بلغ 1872,00 كغم ه�1- والذي لم يختلف معنوياً عن املس�توى الس�مادي )P1( وازداد بنسبة 27 % عن معاملة املقارنة )P0( التي أعطت 
1472,50 كغم ه�1- )جدول 6( . قد يعود السبب إىل دور التسميد الفوسفاتي يف زيادة مكونات الحاصل ) عدد القرنات يف النبات جدول )3( وعدد البذور 
بالقرنة جدول )4( ووزن 100 بذرة جدول )5( ( التي انعكست إيجاباً يف زيادة الحاصل نتيجة دوره يف عمليات الرتكيب الضوئي وانق�سام الخاليا الحية 
وتكوي�ن الب�ذور ونقل الصفات الوراثي�ة و تكوين املركبات الغنية بالطاقة و تركيب األحماض النووية والده�ون النباتية  )النعي�مي ، 1999( . تتفق هذه 
النتائج مع ما توصل اليه  )El-Habbasha وآخرون ,2007 يف نباتات الباقالء( .أكدت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط موجبة عالية املعنوية 
بني الحاصل الكيل وارتفاع النبات )r**0,952 =( و عدد التفرعات  )r**0,841 =( وان نتائج تحليل االنحدار تشري إىل العالقة التالية بني الحاصل الكيل 

والصفات أعاله .
 )Y= - 1600 + 45.7 X1 + 1.53 X2 .......)r=** 0.962

. )X2( سم وعدد تفرعات )X1( تمثل الحاصل الكيل ) كغم هـ1- ( لنباتات ذات ارتفاع )Y( إذ
أظهر التداخل بني مستويات ملوحة ماء الري والسماد الفوسفاتي تأثرياً معنوياً )P<0.05( يف حاصل البذور وقد أعطت التوليفة S1P1 أعىل حاصل للبذور 
بل�غ 3337,50 كغ�م ه�1- واختلف معنوياً عن بقية املعامالت ) جدول 6( .  إذ أن االنخفاض يف تركيز الفس�فور بزيادة مس�تويات ملوحة ماء الري ربما 
س�بب حدوث ترس�يب للفسفور عىل شكل مركبات فوسفات الكالسيوم )الحمداني 2000( وأن زيادة مس�توى السماد الفوسفاتي املضاف عند الري بمياه 
مالح�ة يس�اهم يف زيادة جاهزية الفس�فور يف الرتبة الذي يؤدي إىل زيادة حجم املجموع الجذري الذي ينعكس ع�ىل امتصاص املاء واملغذيات وكذلك زيادة 
تركيز النرتوجني يف النبات وبالتايل زيادة الحاصل )املغربي 2004 ( . يعترب الحاصل الكيل دالة لتأثريات جميع العوامل املدروسة، إذ إن التأثري ألذي يحصل 
يف أي صفة من صفات النمو والحاصل والصفات النوعية األخرى سينعكس عىل مقدار ما يتم تجميعه من املادة الجافة وقد أكدت نتائج التحليل اإلحصائي 
وج�ود عالقة ارتباط موجبة معنوية بني الحاصل الكيل ومعظم الصفات املدروس�ة، وقد س�جلت معامالت االرتب�اط التالية بني الحاصل الكيل وكل من عدد 
القرن�ات يف النبات )r**0,965=( وعدد البذور بالقرنة )r**0,918 =( ومع�دل وزن ال�100بذرة )r**0,890=( وقد أظهر تحليل االنحدار العالقات 

التالية بني الحاصل الكيل والصفات أعاله :
)Y= - 2018 + 235.4 X1 + 50.3 X2 + 24.9 X3 ......)r =**0.980

إذ )Y( تمث�ل الحاص�ل الكيل )كغم ه��1-( لنباتات ذات عدد قرنات )X1( وعدد البذور بالقرنة )X2( ووزن ال�100 بذرة )X3( غم.أكدت نتائج التحليل 
اإلحصائي وجود عالقة ارتباط س�البة عالية املعنوية بني الحاصل الكيل ومس�تويات امللوحة املستخدمة r=**0.897(( وقد أظهر تحليل االنحدار العالقات 

)Y= 3064.3 – 227.7 X  ........) r=**0.897: التالية بني الحاصل الكيل ومستويات امللوحة
وهذا يدل عىل أن زيادة وحدة واحدة ملس�توى ملوحة ماء الري )ديسيس�يمنز م1-( يؤدي إىل خفض الحاصل الكيل للبذور بمقدار227,7 كغم ه�1- أو ما 

يمثل %7,6 من الحاصل الكيل عن مستوى املقارنة .
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جدول )6(:  تأثري ملوحة ماء الري والسماد الفوسفاتي والتداخل بينهما يف الحاصل الكيل )كغم هـ1-(
متوسط امللوحةP0P1P2الفسفور / امللوحة

S12445,003337,503177,502986,67 أ

S21650,001840,002117,501869,17 ب

S31320,001467,001590,001459,17 ج

S41102,501200,001335,001212,50 د

S5845,001042,501140,00�1009,17 ه

1872,00 أ1777,50 ب1472,50 جمتوسط الفسفور

)P<0.05( 142,47أقل فرق معنوي للتداخل

النسبة املئوية للربوتني يف البذور 
 بينت النتائج يف جدول )7( إن اختالف مس�تويات ملوحة ماء الري قد أثرت معنوياً )P<0.05( يف النس�بة املئوية للربوتني يف البذور إذ أن زيادة مس�توى 
امللوحة قد رافقها انخفاض يف نس�به الربوتني الذي ظهر بأعىل متوس�ط بلغ 30,60 % عند املس�توى )S1(  وهو األقل ملوحة يف حني أعطى املس�توى األعىل 
ملوحة  )S5( اقل متوس�ط بلغ %21,53  وبنس�بة انخفاض بلغت 30 % والذي لم يختلف معنوياً عن املس�تويني S2 و S4 .. الس�بب قد يعود إىل إن زيادة 
امللوح�ة تؤث�ر عىل النمو باضطراب حركة املاء للنبات وس�وء التبادل الغ�ازي يف الرتبة وتعثر الرتكيب الضوئي وتمثيل الربوت�ني   Romero-Aranda(  و 

آخرون  , 2001 ( . واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه ) االنباري , 2011 يف نباتات البزاليا( .
 )P2( وأدى إىل زيادة نسبه الربوتني وأعطى املستوى السمادي األعىل )P<0.05( ًأن إضافة السماد الفوسفاتي قد اثر معنويا  )كما بينت النتائج ) جدول 7
أعىل متوس�ط بلغ 26,62 % والذي لم يختلف معنوياً عن املس�توى الس�مادي )P1( وازداد بنس�بة 16 % عن معاملة املقارنة )P0( التي أعطت 22,27%  . 
 Tisdale( الحاملة للصفات الوراثية واملهمة يف عملية تكوين الربوتني )RNA( و )DNA( السبب قد يعود ألهمية الفسفور يف تكوين األحماض النووية مثل
وآخرون , 1997( . تتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه كل من )Habbasha El- وآخرون , 2007 يف نباتات الباقالء و Ahmed و El-Abagy , 2007 يف 

نباتات الباقالء( .  لم يظهر أي تأثري للتداخل بني ملوحة ماء الري والتسميد الفوسفاتي يف نسبه الربوتني يف بذور الباقالء .
جدول )7(: تأثري ملوحة ماء الري والسماد الفوسفاتي والتداخل بينهما يف نسبة للربوتني٪

متوسط امللوحةP0P1P2الفسفور / امللوحة

S125,4633,6232,7530,60 أ

S223,1224,8723,1223,70 ب ج

S322,6824,4326,6224,58 ب

S420,5024,1427,0623,90 ب ج

S519,6221,3723,5621,52 ج

26,62 أ25,69 أ22,27 بمتوسط الفسفور

)P<0.05( غ. مأقل فرق معنوي للتداخل

حاصل الربوتني الكيل للبذور )كغم هـ1-(
أش�ارت نتائج التحليل اإلحصائي يف إىل التأثري املعنوي مللوحة ماء الري وإضافة الس�ماد الفوس�فاتي يف الحاصل الكيل للربوتني ملحصول الباقالء . وتوضح 
 S1 وبشكل سلبي وسببت نقصا يف الحاصل الكيل للربوتني  فقد أعطى املستوى )P<0.01( ًأن زيادة ملوحة ماء الري قد أثرت معنويا )النتائج يف جدول )8
 S5(( وهو األقل ملوحة أعىل حاصل للربوتني بلغ 929,58 كغم ه�1- متفوقا معنوياً عىل بقية املس�تويات املس�تخدمة , يف حني أعطى أعىل مس�توى ملحي
218,19 كغم ه�1-وبنس�بة انخفاض بلغت 77 % عن مس�توى ))S1. والس�بب يعود إىل انخفاض الحاصل الكيل للبذور ونسبه الربوتني بسبب أن النبات 
املتعرض للملوحة يرصف اغلب طاقته يف التنظيم االزموزي لس�حب املاء من املحيط الخارجي مما يحدث خلالً يف امتصاص العنارص الغذائية ) Ragab و 

آخرون , 2008 ( . تتفق هذا النتيجة مع ما أشار إليه )Salih و Kia , 2013 يف نباتات اللوبيا( .
اتضح من الجدول )8( أيضا إن إضافة السماد الفوسفاتي أدى إىل زيادة معنوية)P<0.05( يف الحاصل الكيل للربوتني يف البذور وبلغ أعىل حاصل للربوتني 
510,35     كغم ه�1- عند املس�توى الس�مادي األعىل )P2(  والذي لم يختلف معنوياً عن املس�توى السمادي )P1( وازداد بنسبة 50 % عن معاملة املقارنة 
)P0( التي أعطت 339,32 كغم ه�1- . وذلك لدور الفس�فور يف زيادة حاصل البذور ونس�بة الربوتني فيها املتأتي من تحلل الكاربوهيدرات واملواد الناتجة 
من عملية الرتكيب الضوئي املحررة للطاقة التي يح�تاج�ها النبات كما يدخ�ل م�ع الربوتينات يف تكوي�ن األغشية الخ�لوية ك�غشاء البالزما وغشاء الفجوة 

)Tisdaleوآخرون،1997(. تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه )Ahmed  و El-Abagy , 2007 يف نباتات الباقالء( .
أشارت نتائج  جدول 8 إىل وجود تأثري معنوي )P<0.05( للتداخل بني مستويات ملوحة ماء الري والسماد الفوسفاتي يف الحاصل الكيل للربوتني وقد أعطت 
املعاملة S1P1 أعىل حاصل للربوتني بلغ 1121,59 كغم ه�1- ولم يختلف معنويا عن املعاملة S1P2 واختلف معنوياً عن بقية املعامالت . والس�بب يعود 

إىل وجود زيادة معنوية يف كالً من حاصل البذور الكيل و نسبه الربوتني والذي انعكس عىل الحاصل الكيل للربوتني . 
 أك�دت نتائ�ج التحليل اإلحصائ�ي وجود عالقة ارتباط موجبة عالية املعنوي�ة بني الحاصل الكيل للربوتني والحاصل الكيل للبذور )r**0,974=( و نس�بة 

الربوتني  )r**0,862=( وان نتائج تحليل االنحدار تشري إىل العالقة التالية بني الحاصل الكيل للربوتني والصفات أعاله .
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)Y= - 492.3 + 0.29 X1 + 18 X2  ......)r=**0.918
. ٪ )X2( ونسبة بروتني  )-كغم هـ1 ( )X1( لنباتات ذات حاصل كيل )-( تمثل الحاصل الكيل للربوتني ) كغم هـ1Y( إذ

جدول )9(:  تأثري ملوحة ماء الري و السماد الفوسفاتي والتداخل بينهما يف حاصل الربوتني الكيل ) كغم هـ1-(

متوسط امللوحةP0P1P2الفسفور / امللوحة

S1625,241121,591041,90929,58 أ

S2380,75459,59491,02443,79 ب

S3300,05358,30423,33360,56 ج

S4225,38288,76328,09280,74 د

S5165,20221,98267,41�218,19 ه

510,35 أ490,04 أ339,32 بمتوسط الفسفور

)P<0.05( 92,07أقل فرق معنوي للتداخل
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Effect of Irrigation Water Salinity and Phosphors Fertilization on Seeds and Protein Yield of Broad Bean ) Vicia faba L.(

KADHIM HASSAN HUTHILY                               Ali RAHEEM KAREEM AL-HASANY
University Of Basrah                                              University Of Muthanna 

Abstract
A field experiment was conducted during the winter season of 2013-2014 at a private field in Al-qurna county in aday loam 
soil with a hydraulic conducted 3.2 ds.m-1 ;to study the effect of saline irrigation water and application of phosphorous fer-
tilizers and their interaction or broad bean )Vicia faba L.( yield )Var. LUZ DE OTONO(.
The experiment was carried out by using five salinity levels of irrigation water : )1.8 river water , 4 , 6 , 8 , and 10( ds m-1 
and three levels of phosphorous fertilizer )0 , 60 and 120kg pha-1( the experiment was designed by R.C.B.D. in a split plot in 
three replicates. The salinity levels were in the main plots , while the phosphorous levels were in the sub.plots. The resultes 
showed . Increasing salinity in irrigation water caused a decrease in yield compenation , seed yield and protein yield ; The 
total seeds yield were decreased from 2986.7 kg ha-1 by using the river water )control treatment( to 1009.2 kg ha-1 when 
using irrigation water 10 dsm-1 , and that is means 66 %. decreasing The protein yield also decreased by 77% . Increasing 
one unit )ds m-1( in Sali of water irrigation lead to reducing the total yield of seeds in amount 227.7 kg ha-1 , this equal to 
7.6% of the yield that water irrigation by water river. Application of 120 kg p ha-1 increased the number of pod , in plant , 
number of seed , in plant 100 seeds weight seed yield and protein yield by 39,11,6,27 and 50% respectively compared with 
no addition of  phosphorous.
The interaction between the two factures caused a significant effect an most of characters studied. The tucutment compena-
tion 1.8 dsm-1 10kg p ha gave the highest seed yield and protein yield reacted to 3337.5 and 1121.6 kg ha-1 respecterely.
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د.أوراس محي طه
د.حمزة كاظم بريسم

سامر محي طه

اعداد خرائط معدل الغيض و بعض صفات الرتبة من بيانات التحسس النائي يف مشروع اللطيفية 

كلية الزراعة / جامعة القاسم الخرضاء 

املستخلص
تهدف هذه الدراس�ة اىل اعداد خرائط معدل الغيض و صفات الرتبة املؤثرة فيه باس�تخدام بيانات التحس�س النائي يف مرشوع اللطيفية يف محافظة بابل 
و س�ط الع�راق ، اذ ت�م اعداد خارطة معدل الغيض و محتوى الرتبة من املادة العضوية و الكثاف�ة الظاهرية و ملوحة الرتبة باجراء تحليل االنحدار املتعدد 
 Generalized Difference Vegetation Index و )Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index  )OSAVI م�ع املعيارين الطيفني الخرضي�ني
GDVI2(( . وقد اشارت النتائج اىل وجود معامالت تحديد عالية املعنوية بلغت 0.954** و 0.933** و 0.838** و 0.927** لكل من تلك الصفات 
عىل التوايل ، و قد اظهرت خارطة معدل الغيض ان %60.37 من مس�احة منطقة الدراس�ة تعود للصنف متوس�ط البطئ و %16.56 للصنف املتوسط  و 
%8.22 للصنف متوسط الرسعة و %8.06 تمثل الصنف الرسيع و %6.79 للصنف الرسيع جداً . كما ان ابدت خرائط الصفات تقارباً مكانياً و يف النسب 
املئوية ملساحة منطقة الدراسة من حيث مشاكل الرتبة التي تسبب اعاقة للغيض مما يؤكد اهمية اعتماد البيانات الفضائية يف تشخيص تلك املشاكل لوضع 

الحلول االدارية املناسبة لتطبيقها.
املقدمة

تمثل الخارطة الحصيلة النهائية العمال مس�وحات الرتبة  و ان دقة تمثيلها للواقع مهم يف تش�خيص مواطن الضعف  و القوة يف ادارة الحقول الزراعية ، و 
ق�د حقق�ت البيانات الفضائية هذه الغاية ، اذ باالمكان انتاج خرائط موضوعي�ة )Thematic Map( لصفات الرتبة و منها معدل الغيض ضمن برامجيات 
معالج�ة البيان�ات الفضائية و نظم املعلومات الجغرافية ) Chanada ،2001( . ان اعداد خارطة الغيض و اي صفة تؤثر فيه ضمن هذه الربامجيات مبني 
بدرجة رئيس�ة عىل العالقات املكانية بني قيم تلك الصفات املقاس�ة حقلياً و ما يقابلها من قيم رقمية لنفس املوقع يف البيانات الفضائية )البكس�ل(، اذ بني 
Cheng و اخ�رون )2001( ان�ه يمك�ن اعداد خرائط الي صفة من صف�ات الرتبة الفيزيائية و الكيميائية  من بيانات التحس�س النائي من تحليل االنحدار 
املتع�دد ب�ني صفة الرتبة قيد الدراس�ة و ما يالئمها من حزمة طيفية ، اال ان Gitelson و اخ�رون)2004(  اكدوا ان املنهج الحديث يف اعداد خرائط صفات 
الرتب�ة يعتمد عىل تحليل االنحدار البس�يط او املتعدد بني صفات الرتبة و املعاي�ري الطيفية الخرضية و ان عملية اختيار افضل معيار طيفي خرضي  تعتمد 
عىل اجراء اختبارات قبلية     Pre-test  للتحقق من دقة التنبؤ بهذه الصفات . و بسبب صعوبة تحديد افضل معيار طيفي يمّكن من التنبؤ بصفات الرتبة 
بدقة يف املناطق الجافة و شبه الجافة ذات الغطاء النباتي الضعيف ، اذ اقرتح  Kallel و اخرون)2007(  تجاوز هذه املعضلة بزيادة عدد املعايري الطيفية 
الخرضية  العداد خرائط عالية الدقة يف املناطق املتاخمة للصحراء و ذات الغطاء النباتي املتناثر و الضعيف ، و ان املوديل التنبؤي الي صفة قد يضم معايري 
طيفي�ة خرضي�ة تختلف من منطقة الخرى ضمن البلد الواحد . تهدف الدراس�ة اىل تحديد افضل املعاي�ري الطيفية الخرضية يف اعداد خارطة معدل الغيض 
و بع�ض صفات الرتبة املؤثرة فيه ، فضالً عن تفس�ري تأثري صفات الرتبة املتمثلة بمحتوى الرتبة م�ن املادة العضوية و الكثافة الظاهرية و ملوحة الرتبة يف 

معدل الغيض .
املواد و طرائق العمل

اخت�ريت منطقة الدراس�ة يف مرشوع اللطيفي�ة ضمن االجزاء الش�مالية الرشقية م�ن محافظة بابل 
وس�ط العراق، و تبلغ مساحتها 29039.52 هكتار ، ذ تقع بني خطي عرضN»00.02›32°48  اىل 
N»50.04›33°01 شماالً وخطي طول E»17.98›44°20  اىل E»26.18›44°35 رشقاً ، باستخدام 
جه�از GPS و بنظ�ام احداثي�ات UTM ، اخذت عينات الرتبة الس�طحية من جمي�ع املواقع و بعمق 

30-0 سم للفرتة من 25/7/2010 – 19/8/2010 و كما يف الشكل)1(.
الشكل)1( : يوضح مواقع عينات الرتبة يف منطقة الدراسة مع تحديد موقع منطقة 

الدراسة ضمن العراق .
ق�درت بع�ض الصف�ات العامه لرتب مواقع الدراس�ه ، اذ تم تقدي�ر كل من أاليصالي�ه الكهربائيه و 
درج�ة تفاع�ل الرتبة يف املس�تخلص 1:1 بجهاز Ec meter  و PH meter وفق�اً ل�Page و اخرون 
)1982(  .  ق�درت امل�ادة العضوية باالكس�دة الرطبة مع دايكرومات البوتاس�يوم الثنائية و اضافة 
حام�ض الكربيتيك املركز كمصدر للحرارة ثم التس�حيح مع كربيتات الحدي�دوز االمونياكية وفقاً ل�

 . )Jackson )1958
قدر التوزيع النسبي  لدقائق الرتبة بطريقة املكثاف بعد إزالة املواد الرابطة منها  وفقاً ل� Bouyoucos )1962( و قدرت الكثافة الظاهرية لالفق السطحي 
بطريق�ة االس�طوانة املعدنية Core Method وفقاً ل�Black )1965( . قيس الغيض حقلياً باالس�طوانات املزدوج�ة Double Rings Methods و بثالثة 
مكررات لكل موقع  و بتطبيق معادلة Philips ذات الحدين الواردة يف Philip )1957(  يف برنامج SPSS 20  تم حساب الغيض الرتاكمي كما يف املعادلة 
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)1(  و معدل الغيض االسايس كما يف املعادلة )2( و كاالتي :
، اذ ان I يمثل الغيض الرتاكمي )سم( ، i  يمثل معدل الغيض االسايس )سم.سا1-( ، A يمثل معامل تجريبي تختلف قيمته حسب ظروف الرتبة )سم.سا-

1( ، S تمثل ترشب الرتبة )االمتصاصية( )سم.سا0.5-( . 
اس�تخدمت البيان�ات الفضائي�ة العائدة للقمر الصناع�ي Landsat7  واملتحس�س ETM+ ، اذ اعتمدت الص�ورة الفضائية  امللتقط�ة يف  1/8/2010 و 
17/8/2010 تماش�ياً م�ع تأريخ اخذ عينات الرتبة حقلياً . ثم اخضعت لجميع انواع املعالجات االساس�ية الخاصة بالبيان�ات الفضائية بغية إزالة جميع 
مصادر التشويه وفقاً ملوديل FLAASH )Fast Line of sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercube model ( ،  ثم استقطعت منطقة 
الدراسة و دمجت هذه الصور باخذ القيم العظمى لها و ذلك لغرض تجاوز التشوهات الخطية يف الصورتني و  ذلك باتباع الخطوات االساسية التي اوردها 

. ENVI 4.7.01 يف برنامج  )Wu )2011
لغرض بناء املوديالت التنبؤية النتاج خرائط الغيض و بعض صفات الرتبة املؤثرة فيه تم اس�تخدام عدد من  املعايري الطيفية الخرضية بغية الحصول عىل 
 )Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index  )OSAVI  انس�ب معيار طيفي خرضي يفي بمتطلبات الحس�ابات املكانية و كانت متمثلة بكل من
 Wu )2014( Generalized فضالً عن املعيار الطيفي الخرضي املقرتح من قبل ، )و اخرون )1996( و كما يف املعادلة )3  Rondeaux املق�رتح م�ن قبل

Difference Vegetation Index )GDVI2(  و كما يف املعادلة )4( :
، اذ ان B3 و B4  تمث�ل الح�زم الطيفية الحمراء و تحت الحمراء القريبة املتحس�س ETM+ عىل التوايل .تم اس�تخالص قي�م املعيارين الطيفني الخرضيني 
GDVI2 و OSAVI  باس�تخدام برنام�ج ArcGIS 9.3 ، اج�ري اختب�ار اإلنحدار املتعدد يف برنامج SPSS 20 و ضم�ن طريقة Forward method بغية 
تحديد افضل العالقات التنبؤية . طبقت املوديالت الناتجة ضمن برنامج ENVI 4.7.01 العداد خرائط الغيض و بعض صفات الرتبة املؤثرة فيه ، ثم صنف 
 Barthakur و Baruah مع�دل الغي�ض يف الخريطة املنتجة  وفقاً  للتصنيف املقرتح من قبل الطيف و الحديث�ي)1988( و املادة العضوية وفقاً لتصنيف

 . )S . O. L . R .  )1982 1999(( و ملوحة الرتبة وفقاً لتصنيف
النتائج و املناقشة

العالقات بني صفات الدراسة
يتبني من الجدول )1( وجود تباين يف قيم معدل الغيض االسايس من موقع الخر تبعاً لالختالف يف بعض صفات الرتبة  املقاسة ، اذ بلغ اعىل معدل للغيض 
يف املوقع )S39( 20.52 سم.س�ا1- و ضمن قيمة ملوحة 1.96 ديس�منز.م1- و مادة عضوية 2.35 غم.كغم1- و كثافة ظاهرية 1.12 ميكاغم.كغم1- . 
كما تبني هذه النتائج تأثري نس�جة الرتبة املزيجة الرملية ذات االنس�يابية العالية للغيض الرتاكمي يف الرتبة ، فضالً عن الزراعة ضمن اطر ادارية س�ليمة يف 
انخفاض الكثافة الظاهرية مع اضافة الس�ماد العضوي يف هذا املوقع مما ادى اىل تحس�ني مس�امية الرتبة مما انعكس ايجاباً يف خفض ملوحة الرتبة بفعل 
 S40(( 1.25 حرك�ة امل�اء العمودي�ة يف الرتبة و املتمثلة بمعدل الغيض االس�ايس ضمن الصنف رسيعة املغ�اض . يف حني بلغ اقل معدل للغي�ض يف املوقع
سم.سا1- و ضمن قيمة ملوحة 87.36 ديسمنز.م1- و مادة عضوية 0.44 غم.كغم1- و كثافة ظاهرية 1.59 ميكاغم.كغم1- و هذه النتائج تبني بوضوح 
تأث�ري نس�جة الرتبة الغرينية الطينية  ذات االعاقة العالية ملعدل الغيض يف الرتب�ة ، فضالً عن  ترك االرض دون زراعة مما ادى اىل ارتفاع  الكثافة الظاهرية 
مع عدم اضافة السماد العضوي يف هذا املوقع فسبب خفض مسامية الرتبة مما انعكس سلباً  يف رفع ملوحة الرتبة بفعل اعاقة حركة املاء العمودية يف الرتبة 
و املتمثلة بمعدل الغيض االس�ايس ضمن الصنف متوس�ط البطئ و هي ظروف تعكس اتجاه مورد الرتبة نحو حالة التدهور . و ان هذه النتيجة تالزم سوء 
ادارة املوارد املائية ذات امللوحة العالية يف املناطق االروائية التي تمتاز باملناخ الصحراوي . لقد اشارت منظمة FAO )2011(  اىل ان  20 – %30 من ترب 
وس�ط و جنوب العراق متأثرة بدرجة قليلة بامللوحة بس�بب اعتماد نظم االدارة الس�ليمة فيها من اتباع الحراثة مع اضافة الس�ماد العضوي  مما يخفض 
من كثافتها الظاهرية و يزيد من مس�اميتها مما يزيد معدل الغيض االس�ايس فيها من الصنف البطئ اىل متوس�ط الرسعة . ان تغيري صنف النس�جة عملية 
غري منطقية لكن يمكن التغلب عىل اعاقتها لحركة املاء يف الرتبة عند تحس�ني صفات الرتبة و بعكس�ه فان اهمال الرتبة مع نس�جة ال تسمح بحركة املاء نحو 
االس�فل بس�هولة س�يؤدي حتماً لتدهورها مثلما يف املواقع )S40 و S24 و S17 و S16 و S21 و S15 و S18( . كما يالحظ ان صنف النس�جة املزيجة 
الرملية يف املوقع )S39( و صنف النس�جة املزيجة يف املواقع )S3 و S20 و S34 و S9 و S13( مع االهتمام بزراعتها و قرب هذه املواقع مكانياً من قنوات 
الري الرئيس�ة و الفرعية اس�هم بصورة ايجابية يف تحسني خواص الحركة العمودية للماء ضمن جسم الرتبة . كما بني Gomez و اخرون)2014( ان اتباع 
االدارة الس�ليمة ملوردّي الرتبة و التي تتمثل باعتماد التس�ميد العضوي بديالً او مكمالً للتس�ميد الكيميائي يخفض من الكثافة الظاهرية للرتبة مما يحسن 
من خواص الرتبة الفيزيائية و املتمثل بزيادة نس�بة الحيز املس�امي يف الرتبة مما يقلل من تراكم االمالح يف املجموع الجذري ، و خاصة عند استعمال نوعية 

مياه ذات تركيز ملحي منخفض . 
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جدول)1( : يبني نتائج التحاليل املختربية و القياسات الحقلية و قيم املعايري الطيفية الخرضية لكل موقع يف منطقة الدراسة.

Sites pH
1:1

EC
1:1 

dS.m-1

gm.kg-1

Tex. 
Class

O.Mgm.
kg-1

bulk 
density
M gm 
Kg-1

S
cm.hr-0.5

A  
cm.hr-1 

I
cm

i
cm.hr-1 OSAVI GDVI^2

Sand Silt Clay

S1 7.24 26.10 92.14 575.29 332.57 SiCL 6.93 1.50 9.91 -1.37 15.46 3.55 0.10181236 0.34417379

S2 7.58 3.58 284.31 514.71 200.98 SiL 20.04 1.33 30.76 -3.66 51.02 10.43 0.31160545 0.72619492

S3 7.58 2.14 510.87 333.49 155.64 L 21.86 1.17 54.71 -8.00 83.02 20.03 0.40673867 0.84297979

S4 7.07 24.20 110.87 570.81 318.32 SiCL 7.64 1.49 16.08 -0.73 32.80 4.27 0.19862230 0.50216550

S5 7.13 26.46 89.72 573.55 336.73 SiCL 6.87 1.50 14.91 -0.15 33.13 3.43 0.10996164 0.29341984

S6 7.36 15.83 147.54 565.97 286.49 SiCL 11.81 1.43 23.01 -2.09 41.51 7.15 0.26125228 0.63164109

S7 7.37 24.37 97.98 578.84 323.18 SiCL 7.53 1.49 10.60 -1.32 17.26 3.65 0.16587399 0.41557491

S8 7.09 27.01 87.33 555.88 356.79 SiCL 6.57 1.51 7.44 -1.03 11.60 2.66 0.11083473 0.27895057

S9 7.65 2.45 423.21 386.92 189.87 L 20.41 1.32 41.54 -3.80 74.82 12.93 0.36514845 0.78631663

S10 7.31 21.25 137.65 569.46 292.89 SiCL 9.76 1.47 17.35 -2.40 27.06 6.21 0.21342926 0.52998668

S11 7.56 4.07 253.31 528.83 217.86 SiL 18.34 1.36 27.76 -2.96 47.84 9.06 0.28340822 0.67222005

S12 7.52 23.88 116.54 582.34 301.12 SiCL 8.58 1.49 16.71 -1.53 30.11 5.20 0.21006012 0.52124608

S13 7.63 2.93 389.76 416.79 193.45 L 20.29 1.33 38.95 -3.69 69.48 12.26 0.36038426 0.79056603

S14 7.47 9.19 153.09 566.34 280.57 SiCL 12.44 1.42 23.76 -2.25 42.38 7.48 0.23715058 0.56960410

S15 7.35 38.73 85.41 513.60 400.99 SiC 6.31 1.51 9.47 -0.56 18.67 2.64 0.08606267 0.21990490

S16 7.32 54.93 72.56 507.53 419.91 SiC 5.42 1.52 8.25 -0.49 16.24 2.30 0.06740811 0.17091410

S17 7.01 59.14 70.34 501.24 428.42 SiC 5.29 1.52 5.44 -0.75 8.47 1.95 0.05662175 0.15088482

S18 7.27 44.32 79.91 505.80 414.29 SiC 5.87 1.52 7.28 -1.01 11.37 2.61 0.06473865 0.16326240

S19 7.57 5.39 203.28 560.51 236.21 SiL 16.98 1.38 26.89 -2.52 48.14 8.43 0.27523229 0.65102506

S20 7.79 2.25 445.67 390.95 163.38 L 20.71 1.27 43.24 -4.10 77.13 13.61 0.36440927 0.77620894

S21 7.31 40.32 83.79 501.76 414.45 SiC 6.08 1.52 8.38 -0.77 15.09 2.61 0.08317372 0.21057220

S22 7.34 11.30 149.43 566.36 284.21 SiCL 12.29 1.42 23.84 -2.20 42.83 7.44 0.24465953 0.60065544

S23 7.39 5.95 173.29 579.48 247.23 SiL 16.09 1.39 25.63 -2.52 45.27 8.15 0.26678512 0.65449446

S24 7.19 72.56 53.42 516.61 429.97 SiC 4.91 1.54 5.95 -0.43 11.31 1.74 0.05819812 0.14912556

S25 7.10 24.71 94.78 573.84 331.38 SiCL 7.22 1.49 12.28 -0.89 23.33 3.59 0.12500003 0.32137209

S26 7.06 24.04 113.21 579.25 307.54 SiCL 8.01 1.49 17.06 -0.80 34.66 4.55 0.20454197 0.50507951

S27 7.53 5.16 204.48 564.54 230.98 SiL 17.87 1.38 27.60 -2.54 49.60 8.61 0.28741467 0.67090666

S28 7.60 3.77 277.43 510.35 212.22 SiL 19.11 1.33 28.85 -3.20 49.08 9.54 0.31358829 0.70394665

S29 7.46 7.58 154.21 598.14 247.65 SiL 14.45 1.42 26.41 -2.28 48.26 8.09 0.28440678 0.67732167

S30 7.93 3.09 305.43 498.23 196.34 SiL 20.17 1.33 32.31 -4.07 52.42 11.18 0.33773613 0.74597412

S31 7.38 22.29 118.76 580.38 300.86 SiCL 9.42 1.48 16.62 -1.98 27.57 5.63 0.23686936 0.56614041

S32 7.30 20.82 138.23 569.90 291.87 SiCL 10.07 1.47 22.53 -1.99 40.93 6.95 0.24734591 0.59714156

S33 7.60 3.80 255.46 528.87 215.67 SiL 18.76 1.36 27.44 -3.37 44.97 9.40 0.30571228 0.72093832

S34 7.74 2.44 441.43 385.36 173.21 L 20.43 1.27 41.15 -4.03 72.71 13.08 0.37080777 0.79583150

S35 7.54 4.42 239.75 534.82 225.43 SiL 18.02 1.37 29.48 -2.24 55.44 8.72 0.30939484 0.70349509

S36 7.20 26.46 87.61 573.64 338.75 SiCL 6.73 1.50 9.53 -0.95 16.77 3.05 0.09774437 0.25482431

S37 7.30 31.53 85.86 548.73 365.41 SiCL 6.52 1.51 9.37 -0.60 18.20 2.66 0.09294116 0.23953851

S38 7.46 6.85 153.39 567.96 278.65 SiCL 12.49 1.42 23.72 -2.36 41.76 7.57 0.24268906 0.59801108

S39 7.95 1.96 528.84 337.89 133.27 SL 23.46 1.12 55.58 -8.30 83.45 20.52 0.42519939 0.86111659

S40 7.17 87.36 29.71 535.80 434.49 SiC 4.44 1.59 4.28 -0.31 8.15 1.25 0.01523018 0.04210676

و لغرض فهم طبيعة عالقات الصفات املعتمدة يف الدراسة تم اجراء التحليل االحصائي  بينها و كما موضح يف  نتائج الجدول )2( ، اذ يالحظ وجود عالقات 
ارتباط بني بعض صفات الرتبة التي تؤثر يف معدل الغيض االس�ايس . و تش�ري النتائج اىل وجود عالقة س�البة عالية املعنوية عىل مسوى احتمالية 0.01 بني 
مع�دل الغي�ض و كل من ملوحة الرتبة و الكثافة الظاهرية و الغرين و الطني بلغت 0.748-** و 0.984-** و 0.724-** و 0.921-** عىل التوايل ، 
يف ح�ني وج�دت عالقة موجبة عالية املعنوية بني معدل الغيض و محتوى املادة العضوية و الرمل بلغت 0.929** و 0.965** .  و تتفق هذه النتائج مع 
اختي�ار Deshmukh )2012( له�ذه الصف�ات و التي تمتاز دائماً بانها يف مقدمة اوليات االدارة الس�ليمة للرتبة و املياه يف اي مرشوع زراعي ناجح . و بني 
Pravin و اخرون )2013( عند دراس�تهم لعالقات االرتباط البس�يط بني صفات الرتبة الفيزيائية املؤثرة يف حركة املاء يف الوسط املسامي للرتبة ان االضافة 
املنتظمة للمادة العضوية للرتبة خفضت من الكثافة الظاهرية للرتبة مما ارش معامل االرتباط البسيط بني هاتني الصفتني عالقة عكسية عالية املعنوية بلغت 
– 0.8869 مع ارتفاع يف النسبة املئوية للمسامية الكلية من 3.75 – 26.25 % و ان هذه الزيادة يف الوسط املسامي اي انخفاض قيمة الكثافة الظاهرية يف 
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الرتبة  سمح بتقليل اعاقة حركة املاء مما ادى اىل خفض ملوحة الرتبة ، اذ ارش معامل االرتباط البسيط بني الكثافة الظاهرية و االيصالية الكهربائية للعجينة 
املش�بعة عالق�ة طردية عالية املعنوية بلغت 0.6611 . نس�تنتج ان العالقة بني معدل الغيض و الصفات املؤثرة في�ه هي عالقات متداخلة  و ان فهم حالته 
و ظروفه يف اي تربة يتطلب تش�خيص محتواها من املادة العضوية و ما تؤثره يف خفض الكثافة الظاهرية للرتبة و تأثري هذا الخفض يف تحس�ني الخواص 
املسامية للرتبة و التي تسمح بزيادة معدل الغيض و غسل االمالح يف الرتب الزراعية و بغض النظر عن صنف النسجة ذو الثباتية االعىل من صفات الدراسة 

التي تتغري نحو التحسن او التدهور .
جدول)2(: عالقات االرتباط البسيط بني الغيض و صفات الرتبة املؤثرة فيه .

ClaySiltSandBulk DensityO.M.ECiI

1I

10.957**i

1-0.748**-0.798**EC

1-0.820**0.929**0.937**O.M.

1-0.947**0.773**-0.984**-0.943**Bulk Density

1-0.965**0.917**-0.692**0.965**0.941**Sand

1-0.831**0.721**-0.589**0.224-0.724**-0.655**Silt

10.482*-0.888**0.924**-0.820**0.904**-0.921**-0.941**Clay

**. Correlation is significant at the 0.01 level       *. Correlation is significant at the 0.05 level  

اعداد خرائط معدل الغيض و بعض صفات الرتبة املؤثرة فيه
تم اعتماد املعادلة )5( لغرض تطوير خارطة توزيع قيم معدل الغيض لرتب منطقة الدراسة باالعتماد عىل  

الصيغة االسية للمعيار الطيفي الخرضي OSAVI و الخطية للمعيار الطيفي الخرضي GDVI2   ، اذ اعطت عالقة االنحدار املتعدد بينها معامل تحديد عايل 
املعنوية بلغ 0.954** و انتجت الشكل )2( الذي يوضح توزيع اصناف معدل الغيض يف منطقة الدراسة و كاالتي :

الشكل )2( : يوضح التوزيع املكاني الصناف معدل الغيض و النسب املئوية ملساحاتها يف منطقة الدراسة .
يظهر الش�كل )2( ان %60.37 من مس�احة منطقة الدراسة تعود للصنف متوسط البطئ و %16.56 للصنف املتوسط اي ان %76.93 من ترب مرشوع 
اللطيفية تكون فيها حركة املاء يف جسم الرتبة صعبة و ان التوزيع املكاني لهذين الصنفني يقع يف املناطق الرشقية من املرشوع و التي يحدها املصب العام 
و هي ترب يف الغالب ال تخضع للزراعة املستمرة بسبب رداءة نوعية املياه الشحيحة اصالً يف هذه املنطقة كونها بعيدة عن القنوات الرئيسة للمياه االروائية ، 
اذ يالحظ  التحسن التدريجي يف اصناف معدل غيض الرتبة كلما اتجهنا غرباً و من الشمال اىل الجنوب يف املنطقة ، اذ ان %8.22 من مساحة املنطقة تمثل 
الصنف متوس�ط الرسعة و %8.06 تمثل الصنف الرسيع ، يف حني يتمركز الصنف الرسيع جداً قرب القنوات الرئيس�ة للمياه االروائية ذات النوعية الجيدة 

و يشكل %6.79 من منطقة الدراسة . 
و لغرض ايضاح العالقة املكانية بني قيم معدل الغيض يف منطقة الدراسة و بعض صفات الرتبة املختارة ، تم انتاج الخرائط الخاصة بالتوزيع املكاني لكل 
صفة باس�تخدام افضل املعادالت التنبؤية لها . لقد تم اس�تخدام املعادلة )6( لغرض اعداد خارطة التوزيع املكاني للمادة العضوية يف ترب منطقة الدراسة 
باس�تخدام  الصيغت�ان االس�يتان للمعيار الطيفي الخرضي OSAVI و املعي�ار الطيفي الخرضي GDVI2 ، اذ اعطت عالقة االنح�دار املتعدد بينها معامل 

تحديد عايل املعنوية بلغ 0.933** و انتجت الخارطة املوضحة يف الشكل )3( 

الشكل )3( : يوضح التوزيع املكاني الصناف محتوى املادة العضوية يف الرتبة و النسب املئوية ملساحاتها يف منطقة الدراسة .
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و يالحظ من نتائج االشكال )2 و 3( و جود عالقة ترافق مكاني بني معدل الغيض و محتوى املادة العضوية ، اذ يوضح الشكل )3( ان الصنف القليل من 
املادة العضوية و الذي تقل محتواها يف الرتبة عن 8.60 غم.كغم1- يبلغ %60.53 ، يف حني يزداد املحتوى املتوس�ط للمادة العضوية يف الرتبة ضمن املدى 
12.90-8.60غم.كغم1- ليبلغ  %28.85 و الصنف العايل ضمن الحد اكثر من 12.90 غم.كغم1- ليبلغ 10.62 %كلما اتجهنا غرباً نحو وفرة املياه ذات 
النوعية الجيدة و القريبة و التي تس�مح بتطبيق ادارة س�ليمة يف هذه املواقع . كما تبني املعادلة )7( و املبينة يف ادناه ان ادق صيغة  حس�ابية العداد خارطة 
الكثافة الظاهرية  يف الرتبة هي  الصيغتان االس�يتان للمعيار الطيفي الخرضي OSAVI و املعيار الطيفي الخرضي GDVI2 ، فضالً عن الصيغة الخطية 
له�ذا املعي�ار االخري ، اذ اعطت عالقة االنحدار املتع�دد بينها معامل تحديد عايل املعنوية بلغ 0.838** و انتجت الش�كل )4( الذي يوضح توزيع اصناف 

الكثافة الظاهرية يف الرتبة يف منطقة الدراسة و كاالتي :

الشكل )4( : يوضح التوزيع املكاني الصناف الكثافة الظاهرية  يف الرتبة و النسب املئوية ملساحاتها يف منطقة الدراسة .
و يالحظ من نتائج االش�كال )2 و 3 و 4( و جود عالقة ترافق مكاني بني انخفاض  محتوى الرتبة من املادة العضوية  الذي اس�هم س�لباً يف رفع الكثافة 
الظاهرية يف منطقة الدراسة الكثر من 1.40 ميكا غرام .كغم1- مما اثر سلباً يف قيم معدل الغيض ، اذ يظهر الشكل )4( ان هذا الصنف يشكل تقريباً نصف 
مساحة منطقة الدراسة ، اذ بلغت نسبته %49.09 و يسود مكانياً يف الجهة الرشقية ذاتها و هو تفسري اخر لحالة االعاقة التي يشهدها معدل الغيض يف تلك 
الرتب ، اذ يرافقه بالرضورة انخفاض يف مسامية الرتبة . كما يالحظ ان اتجاه انخفاض الكثافة الظاهرية يف الرتبة يتوائم مكانياً مع ارتفاع معدل الغيض و 
محتوى الرتبة من املادة العضوية ، اذ انخفضت قيمة الكثافة الظاهرية يف الرتبة اىل حدود 1.40-1.21 ميكا غرام .كغم1- لتبلغ %30.87 ، ثم انخفضت 
اىل حدود 1.20-1.0 ميكا غرام .كغم1- لتبلغ %20.04 من منطقة الدراس�ة يف الجانب الغربي منها حيث مصادر املياه و االدارة الس�ليمة  ملورد الرتبة  . 
 OSAVI كما تبني املعادلة )8( و املبينة يف ادناه ان ادق صيغة حسابية العداد خارطة ملوحة الرتبة هي  الصيغتان اللوغارتميتان للمعيار الطيفي الخرضي
و املعيار الطيفي الخرضي GDVI2 ، اذ اعطت عالقة االنحدار املتعدد بينها معامل تحديد عايل املعنوية بلغ 0.927** و انتجت الشكل )5( الذي يوضح 

توزيع اصناف ملوحة الرتبة يف منطقة الدراسة و كاالتي : 

الشكل )5( : يوضح التوزيع املكاني الصناف ملوحة الرتبة و النسب املئوية ملساحاتها يف منطقة الدراسة .
يتضح من الشكل )5( ان سبب رداءة معدل الغيض و انخفاض محتوى الرتبة من املادة العضوية و من ثم ارتفاع قيمة الكثافة الظاهرية يف الجانب الرشقي 
من مرشوع اللطيفية كونها تمثل ترب جافة ملحية ، اذ يش�كل الصنف S4 و S5 21.01 و 12.86 % عىل التوايل  من مس�احة منطقة الدراس�ة عىل التوايل 
، كما ان الصنفني S2 و S3 اللذان يش�كالن عتبة التصحر امللحي يمثالن 22.47 و 25.90 % عىل التوايل من مس�احة منطقة الدراس�ة عىل التوايل ينترشان 
مكاني�اً ق�رب املبازل الفرعية يف معظم منطقة الدراس�ة ، ام�ا الصنف S0 و الصنف S1 اللذان يمثالن الرتب غري املتملح�ة او املتأثرة بدرجة قليلة بعمليات 
التملح و اللذان يشكالن 3.52 و %14.24 عىل التوايل من مساحة منطقة الدراسة فيتمركزان قرب قنوات الري الرئيسة و الفرعية و يف الرتب ذات الكثافة 
الظاهرية املنخفضة اي املس�امية العالية التي تس�مح بانس�ياب الغيض الذي يحمل االمالح بعيداً عن املنطقة الجذرية .مما تقدم نستنتج امكانية استخدام 
Generalized Difference Veg- و املعيار الطيفي الخرضي )Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index  )OSAVI  ململعيار الطيفي الخرضي

etation Index )GDVI2( يف اع�داد خرائ�ط معدل الغيض و صفات الرتبة املؤثرة فيه ضمن برنامج ENVI  و برامجيات ArcGIS و باس�لوب االنحدار 
املتعدد كونه وسيلة احصائية منطقية تضمن  دقة و معنوية الخريطة املوضوعية الناتجة  لتمثيل صفات ترب مرشوع اللطيفية . 
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 Infiltration rate and  some soil properties Mapping from remote sensing data in   Latifiya Project
Dr.Aurass Muhi Taha               Dr.Hamza Kadhim Ebreesum                Samer Muhi Taha

Agric. College / Al-Qasim Green  Uni.
Abstract.

The study aims to develop maps for  infiltration rate and some soil properties using remote sensing data in  Latifiya Project 
in Babylon  Province / central of Iraq . Maps for infiltration rate , soil organic matter , bulk density and soil salinity were cre-
ated by using multiregression Analysis with Optimized Soil-Adjusted  Vegetation Index )OSAVI( and Generalized Difference 
Vegetation Index )GDVI2( , the results show high significant relations ) R2 : 0.954** , 0.933**,0.838** and 0.927**( 
for each Soil Properties respectively  . Infiltration rate map are showed) 60.37% , 16.56% , 8.22% , 8.06% and 6.79% ( for 
)mid slow , mid , mid fast , fast and very fast classes( respectively , in addition to similarity in all spatial properties in other 
soil maps , which emphasized importance of remote sensing data for Diagnosis of soil disabled and put suitable management 
application solvent for its .
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محمد كريم حمد العبساوي
ضياء عبد األمري عيل الخياط

تأثري أضافة مسحوق ورق الزيتون ) OLIVE LEAVES( اىل العلف مع أو بدون جتريع جمموعة 
فيتامينات AD3E يف بعض صفات الدم الفسلجية جلداء املاعز احمللي

كلية الطب البيطري – جامعة بغداد- العراق

كلية الطب البيطري – جامعة بغداد- العراق

الخالصة
هدفت  الدراسة اىل توضيح تأثري استخدام  أضافة  مسحوق ورق الزيتون و/ أو فيتامني AD3E  يف بعض الصفات الفسلجية لجداء املاعز املحيل اذ درس مستوى خضاب 
الدم والنسبة املئوية لحجم خاليا الدم  املرصوصة وعدد خاليا الدم البيض , والعد التفريقي لخاليا الدم البيض ,ومجموع بروتني السريم واأللبومني ,والكلوبيولني. أجريت 
ه�ذه الدراس�ة يف حقل كلية الطب البيط�ري/ جامعة بغداد ,للفرتة من 3/12/2013 إىل 2/4/2014.اذ اس�تخدم 20 جديا من املاعز املحيل  بعمر5-4 أش�هر وزعت 
عش�وائيا إىل أربع مجاميع   )مع األخذ بنظر االعتبار وزن الجس�م( وبصورة متس�اوية حيث تركت مجموعة س�يطرة بدون أي معامله,آما املجموعة الثانية  تم تجريعها 
بمجموع�ة فيتام�ني AD3E )فيتام�ني E60ملغم وفيتامني 10000IU D3 وفيتامني  )20000IUA وبش�كل محلول عن طريق الفم لكل حي�وان وبواقع مرة واحدة كل 
أس�ب�وعني ,أما املجموعة الثالثة أعطيت مس�حوق ورق الزيتون )%1م�ن وزن العلف( و فيتامني  AD3E)بنفس الجرعه والتوقيت(, ام�ا املجموعة الرابعه أعطيت فقط 
مس�حوق ورق الزيتون )%1من وزن العلف( ,غذيت الجداء جميعا عىل العلف املركز وبواقع 2.5 % من الوزن الحي /رأس/يوم واملتكون من النخالة 40 % والش�عري 

%20 والصويا %20 والذرة %10 وبروتني نباتي %10 باإلضافة اىل دريس الجت بمعدل1كغم/رأس/يوم واستخدام البلوكات امللحيه بشكل حر. 
أظهرت النتائج ان استخدام ورق الزيتون والفيتاميناتAD3E ادى اىل ماييل:-

لم تظهر اختالفات معنوية بني املجاميع والفرتات يف النس�بة املؤيه لكريات الدم املرتاصة,أما خضاب الدم فقد أظهرت املجموعة الرابعة يف االس�بوع الس�ادس تفوق . 1
معنوي )P ≤ 0.05( عىل املجموعة الثانية وهناك اختالف بني االسبوع السادس واالسبوع صفر ضمن املجموعه الثالثه.

2 .  )P ≤ 0.05( يف مجاميع املعامالت مقارنة بمجموعة السيطرة وكذلك  تفوق معنوي  )P ≤ 0.05( أظهرت خاليا الدم البيض يف االسبوع الثاني عرش تفوق معنوي
للمجموعة الثانية خالل األس�بوع الثاني عرش عىل  األس�بوع الس�ادس والصفر,وتفوق معنوي  )P ≤ 0.05( للمجموعة الثالثة خالل األسبوع  الثاني عرشوالسادس 

مقارنة باألسبوع الصفر.
3 .  )P ≤ 0.05( للمجموعة الرابعة خالل األسبوع السادس مقارنة باملجموعة الثالثة وتفوق معنوي  )P ≤ 0.05( أما نسبة الخاليا املتعادلة فقد أظهرت تفوق معنوي

أيضا يف املجموعة الثانية خالل األس�بوع الثاني عرش مقارنة باملجموعة الثالثة ولوحظ تفوق معنوي )P ≤ 0.05(  للمجموعة الثالثة خالل األس�بوع الصفر مقارنة 
باألس�بوع الس�ادس ولوحظ أن هناك تفوق معنوي )P ≤ 0.05( يف الخاليا اللمفية للمجموعة الثالثة خالل األسبوع الثاني عرش مقارنة باملجموعة الثانية.وأماخاليا 
الدم البيض أحادية النواة فلم تظهر فروق معنوية وبالنس�به للخاليا الحمضية فقد وجد تفوق معنوي  )P ≤ 0.05(يف املجموعة الثالثة خالل األس�بوع الثاني عرش 
مقارنة باملجموعة الثانية والرابعة وكذلك تفوقت خالل األس�بوع الس�ادس عىل املجموعة الرابعة,وتفوق معنوي )P ≤ 0.05(  للمجموعة الثانية خالل فرتة األسبوع 
الس�ادس مقارنة بفرتات األس�بوع الثاني عرش والصفر وكذلك تفوق معنوي )P ≤0.05(  للمجموعة الثالثة بفرتة األس�بوع السادس مقارنة بفرتة األسبوع الصفر 
 P ≤( يف الخاليا القاعدية للمجموعة الثانية خالل األسبوع الثاني عرش مقارنة باملجموعة الثالثة والرابعة,وحصل تفوق معنوي  )P ≤ 0.05( ووجد تفوق معنوي

0.05(  يف املجموعة الرابعة خالل  األسبوع السادس مقارنة  األسبوع الثاني عرش.
اظه�رت نتائ�ج بروتني مصل الدم تفوق املجموعة الرابعة معنويا خالل األس�بوع الثاني عرش مقارنة باملجموعة الثانية وكذلك تفوقت خالل  األس�بوع الثاني عرش . 4

مقارنة باألس�ابيع األخرى وأما املجموعة الثالثة تفوقت معنويا )P ≤ 0.05( خالل  األس�بوع الثاني عرش مقارنة باألس�بوع الصفر،يف حني تركيز األلبومني  تفوق 
يف املجموعة األوىل خالل األس�بوع الس�ادس مقارنة باملجاميع األخرى وحصل تفوق يف املجموعة الثانية واملجموعة الثالثة خالل األس�بوع السادس مقارنة باألسابيع 
األخرى.ولوحظ تفوق الكلوبيولني يف املجموعة األوىل باألسبوع الصفر مقارنة باملجموعة الثانية وحصل انخفاض معنوي )P ≤ 0.05(  يف املجموعتني األوىل والثالثة 
خالل األسبوع السادس مقارنة باألسابيع األخرى بينما هنا ك تفوق معنوي )P ≤ 0.05( يف املجموعة الرابعة خالل األسبوع الثاني عرش مقارنة باألسبوع الصفر.

وعليه يمكن أن يستنتج من الدراسه أن أستخدام  مسحوق ورق الزيتون يف العلف املركز وبنسبة 2.5% ادى اىل تحسني الصفات  الفسلجية  والصحية لذكور املاعز. . 5
وقد عزز أستخدام  مجموعة فيتامينات AD3E  هذا التحسني يف الصفات املدروسه. 

EFFECT OF ADDITIVE OLIVE LEAVES POWDER ON DIETS AND /OR VITAMINS AD3E ON SOME PHYSIOLOGICAL TRAITS IN 
IRAQI GOAT’S KIDS

MOHAMED K. HAMED AL-ABSAWI  &  DHIA A. ALI  AL-KHAYAT  
College of Veterinary Medicine- University of Baghdad-Iraq

Abstract
This study was designed to evaluate the effect of olive leaves powder and /or vitamins AD3E supplementation to growing Iraqi Goat Kids on some 
blood physiological parameters.
Twenty healthy Iraqi goat kids were selected for this study at approximately )4-5( month of age and average body weight )BW( of 17 kg and were 
reared in the livestock farm of the College of veterinary medicine, University of Baghdad, experimental feeding was continued from 3/12/2013 to 
2/4/2014 in addition to 15 day as adaptation period.
After adaptation period, kids were randomly divided into four groups )5 kids/group(, The first group used as a control with no treatment, the second 
group received orally a solution of mixed vitamins )AD3E( )A 20.000 IU, vitamin D3 10.000 IU and vitamin E 60 mg /Kid( biweekly, the third group, 
used olive leaves powder, )1%  of the concentrate diet( and same dose of )AD3E( and the fourth group, used olive leaves powder )1%  of the concen-
trate diet(. However, all groups were fed a concentrate diet )2.5%DM of live body weight( in addition to alfalfa hay )1 kg / head/day(. Nacl 1%  and 
calcium bicarbonate were provided as blocks.

البحث مستل من رسالة املاجستري للباحث االول
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Blood samples were collected from jugular vein monthly for blood parameters measurement include: hemoglobin )Hb(, packed cell volume 
)PCV(,white blood cells count )WBC( and its differential )Nutrophiles%, Lymphocytes%, Monocytes%, Esinophiles%, Basiophiles%( as well as total 
serum protein)TSP(,Albumine and Globuline were determined.
The results revealed that:-
1-There was no significant difference between groups of Kids in PCV% throughout the experimental period. There was significant increase )P < 0.05( 
in Hb concentration of G4   at wk6 compared with G2, while, there were significant differences )P > 0.05(betweenwk6 and wk0in G3. 
2- There was a significant increase )P < 0.05( in WBC count of the treated groups G4, G3, G2respectively  at wk12 compared with G1 and of  G2 at 
wk12  compared with wk0 and wk6  respectively. Also,G3 was significantly increased )P < 0.05( at wk12 and wk6 compared with wk0.
3- Nutrophile cells % was significantly increased )P <0.05( in G4 at wk6 compared with G3 and also, G2 at wk12 compared with G3, while G3 was 
significantly increased )P <0.05( at week0 compared with wk6.Lymphocytecells% was significantly increased )P <0.05( in G3 at wk12 compared with 
G2. There was no significant difference in the Monocytes between all groups of Kids during the whole period of experiment. The Esinophiles of  G3  
was significantly increased   )P <0.05( at wk12  compared with G2  and also at wk6 and wk12  compared with  G4 at wk6 and  wk12 . In addition,G2 
was significantly increased at wk6    compared with wk0 and wk12, also G3 was significantly increased at wk6 compared with wk0.Basiophile cells% 
showed that there was significant increase )P <0.05( in G2 at wk12   compared with G3 andG4,while G4 was significantly increased )P <0.05( at wk6 
compared with wk12.
4- The results of TSP showed that there was significant increase )P<0.05(betweenG4 and G2 at wk12,while  G4increased significantly )P < 0.05(at 
wk12, compared with other periods wk0 and  wk6   respectively, also  G3 compared  with wk0. Albumine level in G1was significantly increased at wk6 
compared with G2,G3 and G4, while at the same week, G2 and G3 were significantly increased compared with other two periods. There was significant 
increase )P < 0.05(in serum Globuline in G1 compared with G2  at wk0. But,G1 showed a significant decrease )P<0.05(   at wk6 in comparison with 
wk0 and wk 12. Also, G3 decreased significantly )P<0.05( at wk6 in contrast with wk12, while G4 increased significantly )P<0.05( at wk12 compared 
with wk0.
In conclusion, supplementations of the feed with olive leaves and vitamins AD3E to growing Kids improved blood parameters.
INTRODUCTION
Feed additives are important materials that can improve the efficiency of feed utilization and animal performance. However, the use of chemical 
products especially those of antibiotics and hormones may cause unfavorable effects. Many attempts in the field of animal nutrition had being done 
to achieve an increase in animal production and there by it’s profit )1(.
Goats disseminated all over the world because their great adapt ability to varying environmental conditions and the different nutritional regimes 
under which they were evolved and subsequently maintained. In the developing countries; goats make a very valuable contribution, especially to the 
poor in the rural areas. The importance of this valuable genetic resource is underestimated and its extent of contribution to the livelihood of the poor 
is inadequately understood. They are often neglected in comparison with cattle and sheep. Part of this attitude towards them can probably be due to 
cognition of their capability, rather any prejudice against them, as it is believed that goats are intelligent, independent, agile, tolerant to many dis-
eases and parasites and can look after themselves much better than other livestock species)11(.
Utilization of olive leaves and some of it’s products as sheep and goats fed diets carried out by many researchers [8,20,4]. It is well known that olive 
leaves contain various functional and/or antibacterial substances. These active substances are caused by their anti oxidative characteristics. Antioxi-
dants can protect the cells against degradation and harmful substances, reduce the risk of infection, and have a special effect in intensive production 
systems and stress situations. The anti oxidative activity from the active substances found in olive is far more effective than a synthetic form of vitamin 
E [16]
Vitamins are classified on the basis of their solubility as fat-soluble like the vitamins A, D, E and Kand water-soluble )other vitamins(. For ruminants, 
it is necessary to introduce only fat soluble vitamins A, D3 and E with the feedstuffs, as vitamins or in the form of precursors, because in the rumen the 
vitamins of group B and K are synthesized by the microorganisms, while vitamin C is produced in the same cells of the organism )12(.
Therefore, this study was designed to evaluate the effect of using olive leaves powder and /or vitamins AD3E on some blood traits of Iraqi goat kids.
MATERIALS AND METHODS:
  The Present study was carried out at the Animal farm of located at the college of veterinary medicine / University of Baghdad from 3/12/2013 to 
2/4/2014.
1- Experimental design
  Twenty healthy Iraqi goat kids were selected for this study from the livestock markets at approximately )4-5( month of age.
  After adaptation period, kids were randomly divided equally into four groups)body weight was considered( animals were fed as a groups.
The first group used as a control with no treatment, the second group )AD3E( received orally vitamin A 20,000 IU, vitamin D3 10,000 IU and vitamin 
E 60 mg /Kid biweekly, the third group, used olive leaves powder)adding 1%  of concentrate diet and )AD3E( received the same dose(  and the fourth 
group, used olive leaves powder )adding 1%  of concentrate diet(, )Table1(.

Table )1( Type and amount of diet used in the experiment.

Diet Type Amount Dry matter

Concentrate
pellets contain [a mixture of )barley20% , bran  40%(, 

soybean20%,corn 10% ,plant  protein 10%]

2.5% of live   

B.W.
89%

Hay Alfalfa 1 kg /Kid /day 25%
2-Samples collection:
Blood samples were collected on day zero and thereafter every 45 days interval via sterilized jugular vein puncture, blood samples were distributed 
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into two kinds of tubes:
EDTA )Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid( tubes for of Hb, PCV and WBC count and its Differential )Nutrophiles%, Lymphocytes%, Monocytes%, 
Esinophiles%, Basiophiles%(, . 
Tubes )5ml( sterile free of anticoagulant for serum isolation.
Serum was obtained from whole blood samples after incubated at 37°C for 2 h, subsequently centrifuged at 2500 rpm for 10 min and were stored in 
the deep freeze until analyses of TSP, Albumine and Globuline)22(.
3-Parameters measurement:
1-hemoglobin )Hb(, packed cell volume )PCV(,white blood cells count )WBC( and it’s differential were measured by using  Auto-analyzer )Ruby –
USA(.
2-TSP )Alb. And Glob.( concentrations were determined by using the ARCHITECT c Systems and the AEROSET System.
4- Statistical Analysis
Statistical analysis were carried out using analysis of variance )ANOVA( and using least significant differences )L.S.D( for the purpose to distinguish 
between the Averages Using Statistical Package for the Social Sciences )SPSS( program  .  
RESULTS AND DISCUSSION
1-Packed cells volume )PCV %(
Table )2( showed that there was no significant difference between groups of Kids in PCV% throughout the experimental periods; however, G4 was the 
highest among other groups during wk12. 

Table )2(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on blood PCV% )mean ± SE( )n = 5(.

Period Treatment   Wk0 Wk6 Wk12

G1 27.60±2.65 27.40±2.80 27.20±1.49

G2 26.20±0.37 25.40±0.81 27.40±1.16

G3 25.40±0.87 28.80±1.15 28.00±1.61

G4 26.40±0.67 28.80±0.58 28.20±0.48
2-Hemoglobin concentration )Hb(
Table )3( showed that there was significant increase )P < 0.05( in Hb concentration of G4 )9.30±0.18   ( at Wk6 compared with G2 )8.22±0.31(,and, 
there was significant difference )P < 0.05( in Hb concentration   of G3 at Wk6 )9.25±0.38( compared with Wk0 )8.11±0.30(.

Table )3(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Hb concentration )gm/dl(   )mean± SE( )n = 5(. 

Period Treatment  Wk0 Wk 6 Wk12

 G1 9.02±0.86 8.74±0.89  AB 8.66±0.52

 G2 8.81±5.70 8.22±0.31  B 8.77±0.37

 G3 8.11±0.30   b 9.25±0.38  A B a 9.04±0.53    a b

 G4 9.03±.1319 9.30±0.18   A 9.15±0.16
Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups mean and horizontally between periods.

The results of PCV were in  agreement with)14(, who indicated that the low number of red blood cells because of metabolic disturbance in the body 
and which interfere with the processes of digestion  and  absorption of  nutrients necessary for the manufacture of red blood cells.
The results were in disagreement with those outcomes by )7(who observed that high level of PCV% in ewes treated with vitamin E.
The Hb level of G4 andG3 of Kids increased in wk6 period of the experiment,  may be indicate that the Kids were in a good health, in addition to, well 
fed and good husbandry, these results were in agreement with those by )3( ,who indicated that olive leaves, as oxidation  inhibitor,  added to the diet 
lead to an increase in )Hb(, this  may be due to it’s content of oleuropein which is similar to others antioxidants such as vitamin E and coenzyme Q10. 
Also in agreement with those by )15(, who concluded that may be due to the effect of vitamin E, to protect and maintain the blood cells from the crash . 
The results of  Hb concentration  were also in agreement with those outcome by )7( who observed that high level of Hb in ewes treated with vitamin 
E  may be due to stimulation of the production centers of red blood cells in the bone marrow. While the results were disagreed  with the finding by )5( 
and )21( who pointed that the level of )Hb( increase with addition of vitamin A to the diets of goat milk. 
3-White blood cells count )WBC(
There was a significant increase )P < 0.05( of WBCs count in the Kids of the treated groups G4, G3, G2 )10.38± 0.49, 10.97± 0.25, 11.26±0.24(re-
spectivelyatwk12 compared with G1 )9.13± 0.45( and there was a significant increase )P < 0.05( inG2atwk12 )11.26±0.24( compared with wk0 and 
wk6 )9.06± 0.78,10.57± 0.34(respectively. Also,G3 was significantly increased)P < 0.05( at wk12 and wk6 compared with wk0 .

Table )4(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on WBCs count )Cell/mm3 ()mean ± SE( )n=5(.

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1 9.07±0.64 10.02± 0.24 9.13± 0.45   B

G2 9.06± 0.78 ab 10.57± 0.34   b 11.26±0.24  A a

G3 9.06 ± 0.65  b 10.54± 0.29  a 10.97± 0.25   A a

G4 9.98± 0.14 10.56± 0.29 10.38± 0.49   A

Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups mean and horizontally between periods.
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3-1-Neutrophile cells %:
     Table )5( showed that there was significant increase )P <0.05( in G4 at wk6)48.32±0.47( compared with G3 )44.86±1.32( and G2 at wk12 )49.68± 
0.90( compared with G3 )46.04± 1.59(. While, G3 was significantly increased )P <0.05( at week0 )47.15± 0.79(compared with Wk6 )44.86± 1.32(.

Table )5(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Neutrophils % of Kids )mean ± SE( )n=5(.

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1  47.46± 0.86 46.48± 0.70 AB 48.28± 1.45 AB

G2 49.42± 0.90 47.16± 1.36 AB 49.68± 0.90  A

G3 47.15± 0.79  a 44.86± 1.32   Bb 46.04± 1.59 Bab

G4   48.65±  1.18 48.32± 0.47  A 48.26±0.37   AB
Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups meanand horizontally between periods.

 3-2-Lymphocyte cells%:
          Table )6( indicated that there was significant increase )P <0.05( in G3 at wk12)46.06± 0.74( compared with G2)42.72± 1.02(,while there were 
no significant differences )P<0.05( between groups during wk0 and wk6. Also there were no significant differences between the three periods in all 
groups. 

Table )6(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Lymphocytes   % of Kids )mean ± SE( )n=5(.

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1 44.26± 1.12 44.28± 1.01 44.76± 1.64  AB

G2 43.24± 1.08 42.68± 1.98 42.72± 1.02  B

G3 45.22± 0.78 45.06± 1.80 46.06± 0.74   A

G4 44.60± 0.93 42.94± 1,32 45.20± 0.81   AB

Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups mean.
3-3-Monocyte  cells%:
Table )7( indicated that there was no significant difference in the Monocytes between all groups of Kids during the three periods of the experiment. 

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1 5.72± 0.55 5.34± 0.31 4.78± 0.78

G2 4.97± 0.23 4.99± 0.11 5.00± 0.31

G3 5.41± 0.17 4.51± 0.16 5.07± 0.27

G4  4.95± 0.23 5.64± 0.54 5.41± 0.14
Table )7(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Monocytes % of Kids )mean ± SE( )n=5(.
3-4-Esinophile  cells %:
Table )8( showed that the Esinophiles% of G3 significantly increased )P <0.05( at wk12 )2.12±10.25( compared with G2 )0.56±0.20( and G4 
)0.92±0.14(, also at wk6 )4.57±1.19(compared withG4)0.99±0.29(. In addition, at wk6,G2 was increased significantly )3.72±1.43( compared with 
wk0 )1.52± 0.99( and wk12 )0.56±0.20(, also G3 was significantly increased)4.57±1.19( compared with wk0 )1.10± 0.54(. 
Table )8(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Esinophiles % of Kids )mean ± SE( )n=5(.

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1 1.50± 0.57 2.83±0.58   AB 1.17±0.57  AB

G2 1.52± 0.99  b 3.72±1.43  ABa 0.56±0.20  Bb

G3 1.10± 0.54  b 4.57±1.19  Aa 2.12±10.25  Aab

G4 0.98± 0.33 0.99±0.29  B 0.92±0.14  Bb
Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups mean and horizontally between periods. 

3-5-Basophile  cells%:
Table )9( indicated that the Basophiles% was significantly increased )P <0.05( inG2 at wk12 )1.24±0.15( compared with G3 )0.69±0.10(andG4 
)0.43± 5.77(.While, G4 was significantly increased )P <0.05(atwk6 )1.12±0.21( compared with wk12 )0.43± 5.77(.

Table )9(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Basophiles % of Kids )mean ± SE( )n=5(.

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1 1.04±0.26 1.08±0.23 0.98±0.15   AB

G2 1.11±0.29 1.43±0.13 1.24±0.15  A

G3 1.11±0.30 0.98±0.18 0.69±0.10  B

G4 0.88±0.18  ab 1.12±0.21  a 0.43± 5.77   Bb
Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups mean and horizontally between periods. 

The results of WBCs count showed asignificant increase)P<0.05(inG4, G3, G2   respectively atwk12 compared with G1.These results were in agree-
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ment with  )9(,who used feed additive,  as anti oxidantse.g. vitamin E-Se and olive leaves which stimulate the animals’ immune system as well as 
improve immune response to vaccination and thereby protect the animal sagainst stress.
The results of this study were in agreement with )23( who observed that giving vitamin E to Awassi rams led to increase in the differential leukocyte 
during the experiment, also was in agreement with  )7( who noted an increase in the number of WBCs in Vitamin E and Vitamin E+HCG group com-
pared with control group of Awassi ewes. 
The result of Lymphocytes indicated that the significant increase )P < 0.05( in G3)olive leaves& AD3E( may be due to synergistic effect of vitamin E 
with olive leaves. The high proportion of lymphocytes in this group maybe due to the effect of vitamin A, which plays an important role in the process 
of the formation and differentiation of lymphocytes type T&B )17(, and in agreement with )21(, who pointed that an increase in lymphocytes cell 
in goat milk when adding vitamin A to diets, or may be dueto the effect of vitamin D3 in direct proliferation and differentiation of lymphocytes)6(.
4-  Serum proteins
4-1-Total Serum proteins )TSP(:
Table )10( showed that there were no significant differences )P < 0.05(in TSP concentrations throughout the experimental period  except that of G4  
)7.62±0.16( at wk12 compared with G2 )6.94± 0.15(.While, at wk12, G4 increased significantly )P < 0.05(compared with other periods wk0 and  wk6 
)6.58±8.00,6.96±0.11(  respectively, also  G3  )7.42±0.18( compared  with wk0  )6.88±0.18(

Table )10(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Total Serum protein of Kids g/dl )mean ± SE( )n=5(. 

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1 6.86±0.34 6.82±0.19 7.22±0.35  AB

G2 6.60±7.07 6.72±0.14 6.94± 0.15  B

G3 6.88±0.18  b 7.12±0.23  ab 7.42±0.18  ABa

G4 6.58±8.00   b 6.96±0.11   b 7.62±0.16  Aa
Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups mean and horizontally between periods.

4-2-Albumin level )Alb(
Table )11( showed that the Albumin level in G1 significantly increased at wk6 )3.02±5.83(   compared with G2 )2.84±0.10(,G3 )2.86±5.09( and G4 
)2.76±0.12(. WhileG2 significantly increased at wk6 )2.84±0.10( compared with other periods wk0 )2.58±9.16(, and wk12 )2.64±6.78(, also G3 
significantly increased at wk6 )2.86±5.09( compared with other periods wk0 and wk12 )2.48±3.74,2.48±3.74( respectively. 

Table )11(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Albumin level of Kids )g/dl( )mean ± SE( )n=5(.

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1 2.52± 3.74 3.02±5.83  A 2.50± 3.16

G2 2.58± 9.16b 2.84± 0.10   Ba 2.64± 6.78  b

G3 2.48± 3.74   b 2.86± 5.09   B a 2.48± 3.74   b

G4 2.64± 9.27 2.76± 0.12   B 2.66± 4.00
Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups mean and horizontally between periods. 

4-3-Globulin level 
Table )12( indicated that there was significant increase )P < 0.05(in serum Globulin in G1 )4.74±0.74( compared with G2 )3.90±0.21( at wk0. 
But,G1 showed a significant decrease )3.80±0.17( at wk6 in comparison with wk0 )4.74±0.74( and wk 12 )4.72±0.36(. Also, G3 decreased signifi-
cantly )P<0.05( at wk6 )3.86±0.26( in contrast with wk12 )4.90±0.21(, while G4 increased significantly )P<0.05( at wk12 )4.96±0.14(compared 
with wk0 )4.10±0.16(.

Table )12(: Effect of olive leaves and vitamins AD3E on Globulin level of Kids )g/dl( )mean ± SE( )n=5(.

Period Treatment Wk0 Wk 6 Wk12

G1 4.74±0.74  Aa 3.80±0.17  b 4.72±0.36  a

G2 3.90±0.21  B 3.88±0.17 4.30±0.20

G3 4.40±0.17  ABab 3.86±0.26  b 4.90±0.21  a

G4 4.10±0.16  ABb 4.20±0.15  ab 4.96±0.14  a
Different letters vertically denote significant )P < 0.05( differences among groups mean and horizontally between periods.  

The results of serum proteins indicated that there were asignificant increase )P < 0.05( of TSP G4 in the wk12 compared with G1. These results were 
in agreement with those by  )10( Obtained data showed that OLP supplementations increase total proteins and globulin.
It was pointed out that improving of olive leave nutritive value may be supplemented by proteins)13,2,18(.The low nutritive value of this olive by-
product could be explained by the presence of phenolics such as tannins, which may limit nutrient availability, due to their capacity to bind proteins  
and carbohydrates  [19]. Also in agreement with )10(when feeding diets contained OLP was significantly decreased   albumin to globulin )ALB:GLB( 
ratios.
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د. مريم جاسم العلكاوي
سليمان داود محمد

عدنان محمد محمود
شيماء مالح عيل

تأثري نبات القرنفل Eugenia caryophullata Clove plant كمادة
Cyprinus carpio L خمدرة على اخلصائص الدموية المساك الكارب العادي

وزارة العلـوم والتكنولوجيا / دائـرة البحوث الزراعية /مركز الثـروة الحيوانية 
والسمكية

اخلالصة:
أس�تخدم نبات القرنفل Eugenia caryophullata Clove plant  كمادة مخدرة الس�ماك الكارب العادي Cyprinus carpio L.  املغذاة عالئق ذات نسب 
بروت�ني مختلف�ة ، أذ أجري�ت ثالث تجارب لثالث معامالت T1 ،T2، T3 )Control  ( . بلغ أطول وقت للتخدي�ر وأطول وقت لالنعاش عند املعاملة االوىل ) 
9.97 0.28± ( ،)4.00 0.33± ( دقيق�ة ع�ىل التوايل . تم دراس�ة الصفات الدموية لالس�ماك ولكل املعامالت قبل وبع�د تعرضها للتخدير وتبني تفاوت يف 
صف�ات ال�دم قب�ل التخدير وكان أفضلها عن�د املعاملة االوىل لكل من كريات الدم البيض ونس�بة حجم الخاليا املرص�وص PCV أذ بلغت ) 19.00 ×310  
±1.02 (/3mm و) 32 1.74± ( % عىل التوايل كما أظهرت املعاملة نفسها أفضل معدل لكريات الدم الحمر ونسبة الهيموغلوبني ومعدل الكلوكوز بالدم 
حيث بلغت )3mm ،)11.32  ±0.34/)±0.66 610× 1.48 (غم/لرت و)52 1.69± ( ملغم /دييس لرت عىل التوايل يف حني تفوقت املعاملة الثانية لكل من 
كريات الدم البيض وكريات الدم الحمر ونس�بة الهيموغلوبني ونس�بة حجم الخاليا املرصوص ومعدل الكلوكوز بالدم بعد التخدير أذ بلغت )18.77 ×310 

3mm، )1.50 ×610  ±0.70(/3mm ،)11.33  ±0.40/) ±1.05(غم/لرت،) 35 1.36± ( % و )59 1.65± ( ملغم /دييس لرت عىل التوايل .
الكلمات املفتاحية: نبات القرنفل ، مخدر ، خصائص دموية ، أسماك الكارب العادي . 

املقدمة:
 نب�ات القرنف�ل Eugenia caryophullata Clove plant احد النباتات الش�ائعة االس�تخدام يف التغذية والطب الب�رشي، ويحتوي عىل %10 من الزيوت 
الطيارة والتي معظمها من االيوجينول Eugenol وهي املادة الفعالة يف عملية التخدير ولم تجر اية محاوالت سابقة الستخدامه كمادة مخدرة لالسماك عدا 
ماقام به )1( بأس�تخدامه كمادة مخدرة الس�ماك الكارب العادي بدالً من مادة MS-222 الش�ائع اس�تخدامها يف العراق. هناك العديد من االعمال الحقلية 
يف مج�ال االنتاج الس�مكي تحت�اج اىل عمليات تخدير مثل قياس النم�و التكثري االصطناعي ونقل االس�ماك )9,3( او يف التعامل مع االس�ماك الكبرية اثناء  
عملية التلقيح االصطناعي )23,20( . اس�تخدمت مواد تخدير مختلفة منه�ا Tricanmethanesnlphonate واملعروف تجارياً ب� MS-222 بيكاربونات 
الصوديوم ،حامض اكاربونيك، اكوينالدين، امليتوميدين، البنزوكائني )18,16,13,8,7(. أظهرت جميع هذه املواد فاعلية متقاربه يف تنشيط النشاط الفصيل 
واالس�رتخاء لالس�ماك املعامله فيها ، كما ان لها تأثريات جانبية عىل انواع مختلفة من االسماك ، ويف العقد االخري استخدم زيت القرنفل بكثرة، وذلك لدرجة 

االمان املتوافرة ولقلة اثارة الجانبية أضافة لرخص ثمنه وتوفره يف االسواق )15,12,11,10(.
 يهدف البحث الحايل اىل بيان أهمية نبات القرنفل كمادة مخدرة  واالستفادة منه لالغراض البحثية والحقلية يف مزارع االسماك .  

املواد وطرائق العمل:
أجري�ت التجربة يف مختربات مركز الثروة الحيوانية والس�مكية الدائرة الزراعية يف الزعفرانية الس�ماك الكارب الع�اديCyprinus Carpio L. بواقع )40 
س�مكة( وبمع�دل وزن )60 2±غم( يف درجة حرارة املخترب )2±25 (م° . تم تحضري محلول املخدر م�ن طحن الرباعم الزهرية للقرنفل كما يف )1( برتكيز 
190ملغم/لرت وعىل درجة حرارة 25مº قسمت االسماك اىل ثالثة معامالت T1 ،T2، T3 )Control  (  وبواقع 5 سمكة لكل معاملة وبمكررين واستخدمت 
س�اعة توقيت لحس�اب كل من وقتي التحذير الجزئي والتام وحس�اب املتوسط الحس�ابي واالنحرف املعياري لهما ، كما تم مالحظة سلوك االسماك من بدء 
ادخاله�ا يف املحل�ول لح�ني وصولها اىل مرحلة فقد ان الوعي التام وعند هذه املرحلة تنقل اىل وعاء بالس�تيكي حاوي عىل م�اء طازج )Fresh water( ليتم 

مالحظة سلوك االفاقة وتسجيل الوقت املستغرقة له . 
صمم�ت التجرب�ة الختبار كفاءة محل�ول مخدر القرنفل برتكيز 190 ملغم/ل�رت يف االحتفاظ بتأثريات التخديرية اذ حرض املحل�ول يف اليوم االول ووضعت 
فيه)5( سمكة وتم حساب متوسط  وقت التحذير لها للمعامالت الثالثة . تم أجراء تحليل دم لالسماك ولكل املعامالت أذ تم حساب معدل كريات الدم الحمر 
RBC ومعدل كريات الدم البيضWBC حسب طريقة )5( ومعدل الهيموغلوبني )6( وحساب النسبة املئوية لحجم الخاليا املرصوص PCV %)23( ، كما 
تم قياس تركيز الكلوكوز بالدم يف جهاز Chemical Analyzier  وحس�ب الطريقة املوىص بها من قبل )4(.أجري التحليل االحصائي للبيانات بأس�تخدام 
التحلي�ل العش�وائي الكام�ل )CRD( Complete Randomized Desigen   يف تحليل املعامالت وأختبار الفروق املعنوية بني املتوس�طات ووفق الربنامج 

. )SAS(  Statistical Analysis System )19( االحصائي
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جدول )1( مكونات العالئق الغذائية
T1T2Control T3      املعامالت% /املكونات

101510مركز بروتني حيواني

153025كسبة فول الصويا

25515ذرة صفراء

222222شعري محيل

252525نخالة

222فيتامينات

111امالح

100100100املجموع %

                                        الرتكيب الكيميائي

20.2527.8023.88بروتني خام

6.186.226.04دهن خام

7.327.186.46رماد

5.625.525.10الياف خام

32.4033.1632.12الكاربوهيدرات الذائبة

1034.851188.621094.54طاقة ممثلة)كيلوسعرة /كغم(

 + x 33.5 دهن + x 18.8 تم حسـاب الطاقة املمثلة اعتماداً عىل املعادلة املوضحة من قبل )21( ، طاقة ممثلة)كيلوسـعرة /كغم(= بروتني*
x 13.8 كاربوهيدرات

جدول )2( املدة الزمنية الالزمة لتخدير االسماك بمحلول نبات القرنفل )190 ملغم/لرت( للمعامالت الثالث.
وقت االنعاش/دقيقةالوقت الالزم للتخدير/دقيقةاملعاملة

T1b 9.97±0.284.00 b ±0.33

T2ab 7.63±0.30ab 3.80±0.22

Control T3a 5.80±0.36a 2.85±0.20

.)P<0.05( االحرف املختلفة ضمن العامود الواحد تعني وجود فروقات معنوية تحت مستوى*
*)املتوسط ±االنحراف املعياري(.

جدول )3 ( تأثري التخدير بنبات القرنفل عىل الصفات الدموية لالسماك وللمعامالت الثالث .

املعامالت
قبل التخدير

WBCs×310/3mmRBCs×610/3mmHb )g/l(% PCVGlocose )mg/dl*(     

T1
19.00a
1.02 ±

1.48a
0.66 ±

11.32a
0.34 ±

a32
1.74 ±

1.69± 52 a

T2
16.14b
0.98 ±

1.45a
0.75 ±

10.03b
±0.44 

 30a
±1.82

1.10 ±40b

Control T3
17.5b
0.92 ±

1.03b
0.56 ±

9.97c
±0.26 

28b
±0.82 

1.87± 33 c

         بعد التخدير

T1
13.32b
0.96 ±

1.25b
0.74 ±

8.66c
±0.28 

27b
 ±0.80

1.04±36c

T2
18.77a
1.05 ±

1.50a
0.70 ±

11.33a
±0.40 

35a
±1.36 

1.65±59a

Control T3
18.5a
1.00 ±

1.36a
0.63 ±

9.66b
±0.30 

 30a
±1.28

1.14±45b

*االحرف املختلفة ضمن العامود الواحد تعني وجود فروقات معنوية تحت مستوى )P<0.05(. *)املتوسط ±االنحراف املعياري(.
,dl 10  .ml 100=dl ( = يسمى دييس لرت )1 لرت dl*

النتائج واملناقشة : 
يتض�ح م�ن خالل جدول ) 2( الوقت الالزم للتخدير ووقت االنعاش للمعامالت الثالث املس�تخدمة يف التجربة وعىل الرغ�م من تفاوت الوقت الالزم للتخدير 
ووقت االنعاش بفروقات معنوية ))P<0.05 كما يوضح الجدول لكن االس�ماك تس�لك السلوك نفس�ه حيث يالحظ أن االسماك عموما” تمر يف ثالث مراحل 
عند التخدير وهي الصدمة واالستقرار ثم االنقالب اىل الجانب وهذا نفس ما وصفه )1( يف حني أخترصه كل من )9,7 ( بمرحلتني فقط وهما مرحلة التخدير 
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الجزئي والتخدير الكيل اللتني تمثالن الس�لوك االس�ايس يف عملية التخدير . كما يش�ري الجدول أن وقت االنعاش أيضا” أختلف معنويا” )P<0.05( بني 
املعامالت الثالث وكان أقلها للمعاملة الثالثة )0.20 ± 2.85( دقيقة وربما يعود السبب اىل املقاومة العالية التي أبدتها االسماك يف هذه املرحلة التي كان 
فيها الوقت الالزم للتخدير منخفض )0.36 ± 5.80( دقيقة مقارنة ببقية املعامالت وهذا يبني أن هناك عالقة طردية بني الوقت الالزم للتخدير مع وقت 
االنعاش بأختالف املعامالت الثالثة التي أختلفت فيها نسب الربوتني يف العالئق كما موضح يف جدول )1( وهذا يختلف مع ما أشار اليه )12( يف دراسته 
ع�ن تأثري الزيادة يف جرع زيت القرنفل بوجود عالقة عكس�ية بني وقت التخدير التام ووقت االنعاش بس�بب الجرع�ة العالية ويف املقابل ذكر )22  ( أن 
التخدي�ر بنب�ات القرنفل هو أكثر تقليال” لالجهاد مقارنة مع املواد املخدرة االخرى كمادة البنزوكائيني وأن مادة اليوجينول املوجودة بنبات القرنفل يتم 

أمتصاصها وطرحها بشكل جيد )15( مما يعني أمكانية أستهالك لحوم هذه االسماك بدون أي أثار جانبية .
أم�ا عن الصفات الدموية لالس�ماك للمعامالت الثالث واملعرضة للتخدير بنبات القرنفل فقد أش�ار جدول )3 ( اىل وج�ود أختالفات معنوية يف الصفات 
الدموية لهذه املعامالت قبل التخدير وكانت متفاوتة فقد أظهرت أعىل النسب لكريات الدم البيض وكريات الدم الحمر ونسبة الهيموغلوبني ونسبة حجم 
الخاليا املرصوص ومعدل الكلوكوز بالدم أذ بلغت )3mm ،             ) 0.66±610×1.48(/ 3mm ،)0.34±11.32/)19.00×1.02±310( غم /لرت 
،)32±1.74(% و)mg/dl ) 1.69±52  عىل التوايل .ويشري الجدول نفسه اىل أرتفاع يف نسب الصفات الدمية بعد التخدير لكل من كريات الدم البيض 
 3mm/)18.77×1.05±310( وكريات الدم الحمر ونسبة الهيموغلوبني ونسبة حجم الخاليا املرصوص ومعدل الكلوكوز بالدم للمعاملة الثانية أذ بلغت
0.40±11.33(، 3mm /)1.50×610±0.70 (،( غ�م /ل�رت ،)35±1.36(% و)59±1.65 ( ع�ىل الت�وايل .أن ه�ذه االختالف�ات يف الصفات الدموية 
للمعامالت قبل وبعد التخدير تش�ري اىل التذبذب يف هذه الصفات مما يدل عىل أن االس�ماك بأختالف نس�ب الربوتني يف تغذيتها تتأثر باملخدر ونوعه ولو 
بش�كل قليل نتيجة االجهاد الذي تعانيه بعد انقضاء مدة التخدير كذلك تتأثر بالبيئة املحيطة بها )2( وأش�ارت دراس�ات أخرى )25,24 ( . أن الصفات 
الدموية تتأثر بالتغريات الفيزيائية واالجهاد البيئي فالتعرض بمخدر القرنفل بنسبة 30 ملغم /لرت وملدة 10 دقائق اليؤثر عىل الصفات الدموية السماك 
الكارب العادي C.carpio L. والس�ماكRainbow trout  ودراس�ات أخرى أش�ارت اىل أنخفاض حجم الخاليا املرصوص ومعدل الهيموغلوبني ومعدل 
كري�ات الدم البيض وأرتفاع يف معدل كريات الدم الحمر عند تعرض أس�ماك C.gariepinus ملخ�در القرنفل تحت ظروف املخترب ) 17 (، وبني )22 ( 
بأن التعرض ملخدر القرنفل بنس�ب مختلفة )175 ،225 ،275 و350 ملغم /لرت( ملدة 7 دقائق أدت اىل أنخفاض معنوي يف الصفات الدموية لالس�ماك 
ال�روج )Roach (R.rutilus  . بينم�ا وجدوا )10( و)14( زيادة معنوية للصفات الدموية لكل من حجم الخاليا املرصوص وكريات الدم الحمر ومعدل 
الهيموغلوبني بينما أنخفض معدل كريات الدم البيض معنويا« عند التعرض للتخدير بنبات القرنفل السماك الكارب الرويس Prussian .carp وأسماك 

الحفش Acipenser persicus عىل التوايل .
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Effect of Clove plant  Eugenia caryophullata as powder anaesthetic on some hematological parameters in Common carp    
Cyprinus carpio L.  fish

Dr.M.J.AL-Algawy   S.D.Mohamed   A.M.Mahmod      Sh.M.Ali
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Abstract:

The plant cloves  was used as a narcotic of fish common carp fed diets with different proportions of protein , as conducted 
three experiment to three treatments T1 ،T2، T3 )Control  (. the longest time for anesthesia and a longer time to recovery 
when the first treatment ) 9.97 ±0.28 ( ،)4.00 ±0.33 ( minutes respectively .Been studying the qualities vessels of fish and 
each transaction before and after exposure to anaesthesia and was best when the transaction first  for each of the white blood 
cells and the percentage of packed cell volume as it was )19.00 ×310  ±1.02 (/3mm,) 32 ±1.74( % respectively , also showed 
the same transaction the best of rate blood cells and hemoglobin rate, rate of glucose reaching )1.48 ×610 ±0.66( /3mm 
,)11.32  ±0.34 (gm/l and )52 ±1.69 (mg/dl  respectively ,while the second treatment outperformed each of the white blood 
cells ,red blood cells , hemoglobin rate, packed cell volume and rate of glucose in blood after anesthesia )18.77×  310  ±1.05(  
/3mm, ) 1.50×  610  ±0.70( /3mm , )11.33  ±0.40( gm /l , ) 35 ±1.36 (% and )59 ± 1.65 ( mg /dl respectively.
Keywords: Clove plant ,anesthesia ,hematological parameters ,common   carp fish.
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دراسة نسجية للخصية ومراحل نشوء النطفة في ذكور الحمام الزاجل
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بحث مستل من اطروحة ماجستري للباحث االول

اخلالصة

أظهرت الدراسة النسيجية ان الخصية تحاط بمحفظة رقيقة مكونة من ثالث طبقات مع فقدان الحواجز والفصيصات الخصوية. تتكون الخصية من 
نبيبات ناقلة للمني تفصلها فسح بينية مع فراغات تحتوي عىل االنسجة البينية وتجمعات لخاليا اليدك ومبطنة بظهارة منوية وخاليا رستويل كبرية 
ومحاطة بخاليا عضلية ظهارية متطاولة مالصقة للغشاء القاعدي. اما  نشأة النطفة يف خىص الحمام الزاجل تبدأ بسليفات النطف وتنتهي بتكوين 
النطف حيث صنفت سليفات النطف اىل سليفات نطف نوع أ, و سليفات نطف نوع وسطي و سليفات نطف نوع ب اما أطوار تكوين الخاليا النطفية 
االبتدائية فبدت انها مكونة من خمسة اطوار تبدا بالطور قبل الخيطي , الطور الخيطي , الطور االعتناقي , الطور التغلظي ,الطور التضاعفي , الطور 
الحركي حيث تنتهي بتكوين الخاليا النطفية الثانوية والتي تتحول اىل طالئع النطف. تمر طالئع النطف بأطوار الحؤول الشكيل للنطف وتشمل طور 

كولجي و الطور القلنسوي و طور الجسيم الطريف ثم طور النضوج وتكوين النطف.
 الكلمات املفتاحية : الحمام الزاجل, الخصية, دراسة نسجية, النطف، خاليا اليدك. 

ينتم�ي الحم�ام إىل رتبة الحماميات التي تقس�م اىل رتبتني ثانويتني وهما رتبة القطا الثانوية Pterocletes وتش�مل انواع القطا املختلفة ورتبة الحمام 
Al-.1 و الفاختة Columba livia جنسني هما: الحمام  Columbidae  التي تضم انواع الحمام واليمام، تضم الفصيلة الحماميةColumbae  للثانوي

lous, 1961, Streptopelia Bonaparte. االس�م العلم�ي للحمام الزاج�ل Columba livia domestica. ذكر Aspinall and O’Reilly 2004 ان 
الجه�از التناس�يل الذكري يف الطيور يرتك�ب من زوج من الخىص ترتبط كل واحدة باملجمع بواس�طة الوعاء الناقل حيث تق�ع الخىص امام الكىل داخل 
تجويف الجسم. أجريت دراسات عديدة للجهاز التناسيل الذكري يف الطيور )رتبة الحماميات(عامة و يف الحمام الزاجل خاصة  و ألهمية هذه الجهاز يف 
املحافظة عىل النوع من جهة, ولكون هذه الطيور إحدى مكونات التنوع اإلحيائي املهم يف البيئة وألهميتها االقتصادية والرتفيهية من جهة اخرى ولفتح 
الب�اب أمام الباحثني ألجراء دراس�ات مكملة وإضافة معرف�ة جديدة لكي تخدم مجاالت علم الحياة املتعددة ولتطوي�ر برامج تربية وتهجني  الطيور يف 

البالد .
املواد وطرائق العمل

 Diazepam وKetamine  ت�م اس�تخدم عرشين ط�رًيا بالغاً من ذكور الحمام  لغرض اجراء التحضريات النس�جية, حي�ث خدرت الطيور بخليط م�ن
بجرعة)25ملغم⁄كغ�م(,)5 ملغم⁄كغم(عىل التوايل  وبالحقن بالعضلة الصدرية بواس�طة محقنة حجم )1س�م(.تركت الطي�ور ملدة 2.5    دقيقة لغرض 
انتشار املخدر يف انحاء الجسم)Shindala, 1999(.وبعد ترشيح طائر الحمام حسب )Al-shamary, 2001( تم عزل العينات حيث تمت التحضريات 
النسيجية حسب)Luna, 1968( اذ جرى عزل الخصية واالسهر مع بعض االنسجة املجاورة لها تحت عدسة املجهر الترشيحي  وثبتت العينات بمحلول 
الفورمال�ني %10 بعده�ا مررت العينات بمحاليل التمرير الروتينية و طمرت بالش�مع وقطعت القوالب  بواس�طة جهاز املرشاح الدوار تمهيدا لصبغها 
 Mcmanus and Robert,( بصبغات هارس الهيماتوكس�لني –ايوس�ني , صبغة ويكرت ايرون هيماتوكسلني , صبغة الش�يف فوق االيودين الحاميض
1964(وصبغة فان كيزن)Bancroft  and  Steven, 1982(. درس�ت املقاطع العرضية باس�تخدام املجهر الضوئي وعىل قوى تكبري مختلفة وصورت 
باس�تخدام كام�ريا رقمية نوع Genx كما قيس س�مك محفظة الخصية وأقطارالنبيب�ات الناقلة للمني باملايكروميرت باس�تخدام املقياس العيني الدقيق 

. )Stage  micrometer )Galigher and Kozloff, 1964واملقياس املرسحي الدقيق Ocular micrometer
النتائج 

أظهرت نتائج الدراس�ة الحالية بأن الخصية يف طري الحمام الزاجل محاطة بمحفظة خصوية س�مكها)21.5( مايكروميرت.اذ تش�كلت هذه املحفظة من 
ث�الث طبق�ات؛ الخارجية)املصلية( و الوس�طى)الغاللة البيضاء(والداخلية كما اظهرت نتائج الفحص املجهري افتق�اد الخىص للحواجز والفصيصات 
الخصوية، كما موضح يف الصورة رقم )1(. كما بينت الفحوصات تكون الخصية من نبيبات ناقلة للمني قطرها ) 237.154( مايكروميرت. حيث توزعت 
ضمن فس�ح بينية تضم النس�يج البيني الذي يحتوي عىل ارومات ليفية وخاليا اليدك املتعددة األضالع او البيضوية الش�كل ذات النواة الدائرية املحتوية 
عىل حبيبات صبغينية كما موضح يف الصور )2،3،4،7،11(.  اضافة اىل ذلك لوحظ وجود طبقة من الخاليا الظهارية العضلية املتطاولة مالصقة للغشاء 
القاع�دي للنبيب�ات الناقلة اذ تميزت نوى هذه الخاليا بكونها داكنة الصبغة و صغرية الحجم كم�ا مبني يف الصور )4،9،10(. لقد أظهرت النتائج ايضا 
إن  ظهارة النبيبات الناقلة للمني يف خىص الحمام الزاجل تتكون من خاليا س�ريتويل والخاليا الجرثومية حيث بدت خاليا س�ريتويل كبرية هرمية الش�كل 
و مس�تطيلة طولية قاعدتها تس�تند عىل الغش�اء القاعدي للنبي�ب املنوي و قمتها تمتد باتج�اه تجويف النبيب املنوي كما ان هي�ويل هذه الخاليا يمتلك 
امتدادات رفيعة تحيط معظم الخاليا الجرثومية وكما مبني يف الصور )3،4،9(. وبخصوص الحوادث الدورية للنبيبات الناقلة للمني, أظهرت املشاهدات 
املجهرية وجود ثالثة أنواع من سليفات النطف وهي نوع A )الغبارية( وتقع موازية للغشاء القاعدي وتتميز بصغر الحجم وشكلها الدائري ونواتها شبه 
البيضوية و صبغينها ذو اللون الداكن و املنترش يف النواة كما مبني يف الصور )6،8،13(,  و النوع B )القرشية( وتتميز بنواتها الكبرية البيضوية الشكل 
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والتي تمتلك رقائق وحبيبات صبغينية تمتد حول الغشاء النووي كما يف الصور )3،11،8(, و النوع I املتميز بنواته شبه الدائرية واملتوسطة الحجم اذ يبدوا 
صبغينها عىل ش�كل حبيبات صبغينية متفرعة مع مالحظة الرقائق الصبغينية يف بالزما النواة كما يف الصور )3،7،8(. أظهرت نتائج الدراس�ة املجهرية ان 
الخلية النطفية االبتدائية تمر بعدة أطوار تش�مل الطور قبل الخيطي preleptotene  واملتميزة بانويتها شبه البيضوية ذات االنبعاجات املتعددة ومحتوية 
عىل رقائق صبغينية نجمية تحتل مركز النواة وتنبعث منها خيوط الصبغني كما تمتلك حبيبات صبغينية بالقرب من الغشاء النووي كما يف الصور )5، 6، 8، 
13، 14(, والطور الثاني هو الخيطي  leptotene اذ ابتعدت الخاليا النطفية هنا عن الغشاء القاعدي للنبيبات وتتميز بامتالكها نوى دائرية الشكل وكبرية 
الحجم كما لوحظ تجمع موضعي للحبيبات الصبغينية يف احدى اقطاب النواة كما يف الصور )6،11،15(، اما الطور االعتناقي Zygotene  فيبدوا الصبغني 
مفككاً داكن اللون وتش�غل القطع الصبغينية معظم بالزما النواة كما يف الصور )6،11(, وبخصوص الطور التغلظي Pachytene فيتميز بانتش�ار خيوط 
 Diplotene صبغينية مرصعة بحبيبات صبغينية يف البالزم النووي كما يتكثف الهيويل حول نواة هذه الخلية كما يف الصور )5،14(,اما الطور التضاعفي
فيتميز بوجود قطع صبغينية داكنة وسميكة تلتحم مع بعضها يف منطقة تصالبية Chiasma كما يف الصور )4،5،8،13،17(, وفيما يتعلق بالطور الحركي 
Diakinesis فيالحظ فيه اختفاء الش�كل التصالبي وتقلص القطع الصبغينية واختفاء الغش�اء النووي كما يف الصور )4،6،8،14،17(, باالضافة اىل ذلك, 
اظهرت نتائج املش�اهدات املجهرية للمقاطع النس�يجية املحرضة وجود خاليا نطفية ثانوية صغرية ودائرية وذات نوى كثيفة تحتوي عىل حبيبات و خيوط 
صبغينية كما يف الصور )4،10،17،19(, كما ش�وهدت طالئع النطف ذات االنوية الدائرية واملتجانس�ة الصبغني و كتل صبغينية داكنة بالقرب من تجويف 
النبيب الناقل والتي تحاط باالمتدادات الهيولية لخاليا س�ريتويل. ولوحظ ان املراحل التطورية لطالئع النطف هي بالتسلس�ل, مرحلة امتالكها نواة دائرية 
صغ�رية تنت�رش يف بالزمها حبيبات صبغية و رقائق صبغينية كما يف الصور )9،10(, ومرحلة تبدوا فيها الرقائق الصبغينية صغرية وتقع بالقرب من مركز 
النواة مع توزع الحبيبات الصبغينيه عىل الغش�اء النووي كما يف الصور )4،5،8،9،17(, املرحلة الثالثة تتميز بوجود القطع الصبغينية بالقرب من الغش�اء 
القاعدي بينما تمتد الخيوط الصبغينيه من مركز نواة الخلية نحو محيطها كما يف الصور )8،9،15(, واملرحلة الرابعة  تظهر فيها النواة مدورة مع مالحظة  
ثالثة اىل اربعة قطع صبغينية بالقرب من الغشاء النووي كما يف الصور )4،8،9،13،15،18(, ويف املرحلة الخامسة تستطيل النواة وتصبح ذات شكل حلقي 
ويتكتل الصبغني يف احد اطرافها النواة كما يف الصور )5،11، 12، 15،16،19(, يف املرحلة السادسة تصبح النواة متطاولة حيث يتجمع الصبغني يف قاعدة 
النواة ويربز عىل ش�كل قرنني كما يف الصور )5،6،20(,اما املرحلة الس�ابعة فتأخذ النواة ش�كال غري منتظم وتزداد بالطول وينفرج قرنا الصبغني يف بالزما 
النواة كما يف الصور )5،12( حيث تس�تمر النواة بالتطاول لتنتقل اىل املرحلة الثامنة حيث يتكثف قس�م من الصبغني يف احد اطراف النواة ويس�تدق القسم 
االخر بشكل منحنيي ليالمس  الطرف االخر للنواة كما يف الصور )11،18،19،20(, بعد ذلك تأتي  املرحلة التاسعة حيث تبدوا فيها النواة بيضوية ومحاطه 
بنس�بة ضئيل�ة م�ن الهيويل , كما ان الطرف املنحني لصبغني  النواة املوجود يف املرحلة الس�ابقة س�يفقد اتصاله مع جزء الصبغ�ني املتكثف كما يف الصور 
)10،12،13، 18،19(, ويف املرحلة العارشة تتهيأ يف هذه املرحلة طالئع النطف للتحول اىل نطف اذ تستطيل نواتها مرة اخرى و تتميز بوجود صبغني داكن 
الل�ون م�ع وجود هيويل قليل جدا يحي�ط النواة  كما يف الصور )13، 16(, اما املرحلة الحادية عرش فتمثل طور كولج�ي اذ تكون النهاية االمامية للنواة اقل 
عرضا والنهاية الخلفية أكثر نحافة كما يف الصورة )6(, بينما تكون اهم مميزات املرحلة الثانية عرش هو وجود فجوة هيولية يف القطب االمامي للخلية تطل 
ع�ىل الغش�اء النووي حيث تمثل هذه املرحلة الطور القلنس�وي خالل عملية حؤول النطفة كما يف الص�ور )10،12،16،20(, اما املرحلة الثالثة عرش فيأخذ 
الصبغني فيها ش�كل حرف U ويتميز الهيويل  بوجود حبيبات كبرية داكنة كما يف الصورة )5(, واملرحلة الرابعة عرش تمثل مرحلة الجس�يم الطريف وتكون 
الن�واة ذات قرن�ني قصريين يحاطان بمنطقة هيولية رائقة كما يف الصور )11،20(, واملرحلة الخامس�ة عرش واالخرية هي مرحلة النضوج اذ تتحول طليعة 
النطفة يف املرحلة الس�ابقة اىل نطفة حيث تكون نواتها متطاولة ويظهر ش�كلها  كخلية س�وطية تتكون من الرأس املستدق والذيل الذي يكون طويال كما يف 

الصور )14،16،17،19(. 

املناقشة

نتائ�ج الدراس�ة الحالي�ة اتتفقت مع ما ذك�ره )2007( Aire and Ozegbeعن طبقات املحفظ�ة يف الطيور و)Hodges )1974 ع�ن طبقات املحفظة يف 
الدجاج. كما اتفقت نتائج الدراس�ة الحالية مع ما توصل اليه )Lake )1957 يف دراس�ته عىل خىص الديكة حيث اش�ار اىل ان هذه الخىص اكثر مرونة من 
خىص الثدييات. كما ذكرا)Bacha and Wood )1990 ان الخىص يف الديكة تكون محاطة بواس�طة محفظة رقيقة من االنس�جة الرابطة والغاللة البيضاء 
املغطاة بواس�طة غش�اء الربيتون وان الحواجز غري متطورة جدا لتقس�يم الخىص اىل فصوص . تحاط النبيبات الناقلة للمني يف خىص طري الحمام الزاجل 
بطبقة من االلياف الغراوية والخاليا العضلية املتطاولة Myoid cells والتي تكون مالصقة للغشاء القاعدي؛ اذ تظهر هذه الخاليا ذات نوى داكنة الصبغة 
صغرية الحجم محاطة بقليل من الهيوىل وظيفتها تقلصية تساعد عىل حركة السوائل الخصوية اىل نظام القنوات الخارجية . اتفقت الدراسة الحالية مع ما 
 Marette and( يف دراس�ته عىل طري الس�لوى. كما اتفقت الدراس�ة مع ما ذكره  )Al-shamary )2001يف الطيور و Aire and Ozegbe )2007( ذكره
Marettova )2004 يف الدجاج املحيل. أظهرت الدراس�ة لخىص طائر الحمام الزاجل وجود خاليا اليدك متعددة االضالع او بيضوية الش�كل و تمتلك نواة 
دائري�ة كما تتوزع حبيبات صبغينية يف بالزما النواة تحتل موقعا بالقرب من الغش�اء الن�ووي .  تتفق النتائج مع ما ذكره )Al-shamary )2001 يف ذكر 
 Rosenstrauchيف خ�ىص الديكة البالغة. كما علل )Bennett and Malmfors )1970يف الديك الرومي ومع ما ذكره Hussin )1996(طائ�ر الس�لوى و
et al,.)1998(  ان االختالف يف األنس�جة البينية لخىص الديكة يتأثر بمس�توى االندروجني املتعلق بميكانيكية تحرير النطف من خاليا س�ريتويل ومن ثم 
عىل مس�توى الخصوبة ؛ بينما بني Woods and Domm )1966( يف دراس�تهما النس�يجية لخىص الطيور ان خاليا اليدك الدهنية التشرتك مبارشة يف إفراز 
الهرمونات الجنسية الذكرية وأوضحا ان مصدر الهرمون الذكري هو من خاليا اليدك الفارزة. أظهر الفحص املجهري الضوئي لخىص طائر الحمام الزاجل 
وجود خاليا رستويل او الخاليا الس�اندة البيضوية  او الدائرية الش�كل و لها قاعدة تس�تند اىل الغش�اء القاعدي للنبيب املنوي ولها قمة تمتد باتجاه تجويف 
النبي�ب املن�وي ولم تتوصل نتائج الدراس�ة  اىل ما ذكره )1996( Hussin  يف الديك الرومي و )Al-shamary )2001  يف طائر الس�لوى من وجود نوعني 
م�ن خاليا رستويل الفتية والناضجة . اوضح Lofts )1968( ان احتضان خاليا س�ريتويل للخاليا االنتاش�ية تس�هم يف إدامة ونض�وج هذه الخاليا. كما بنّي  
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)et al,.   Bozkurt)2007 ان خاليا س�ريتويل تلعب دوراً هاماً يف تحديد حجم الخىص وعدد الخاليا الجرثومية ومعدل إنتاج النطف حيث تعتمد اعداد 
إنت�اج النط�ف كل يوم ع�ىل عدد خاليا رستويل ألن كل واحدة من خاليا رستويل تس�تطيع دعم عدد محدد من الخالي�ا الجرثومية . تحوي خىص الحمام 
الزاجل عىل ثالثة انواع لسليفات النطف اعتمادا عىل توزيع الصبغني او طبقا للخصائص الشكلية لها وتشمل سليفات النطف نوع A او النوع الغباري 
وتكون صغرية الحجم دائرية الش�كل ذات نواة صغرية ودائرية او بيضوية وصبغني داكن اللون بش�كل قطع صبغينية تجاور الغشاء النووي وصبغني 
بشكل رقائق يحتل مركز النواة ,وسليفات نطف نوع B او النوع القرشي اذ تحتوي عىل نواة بيضوية الشكل كبرية الحجم باهتة الصبغة تمتلك رقائق 
A  الوسطية بني سليفات النطف نوع I صبغينية منترشة يف بالزما النواة كما توجد حبيبات صبغينية تمتد حول الغشاء النووي. و سليفات النطف نوع

ونوع B والتي تمتلك نواة دائرية او بيضوية متوسطة الحجم ويكون صبغينها عىل شكل حبيبات صبغينية متفرقة يرافقها قليل  من الرقائق الصبغينية 
يف بالزما النواة. اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع )2001( Al-shamary  يف دراسته عىل ذكر طائر السلوى والباحث)Hussin )1996 يف دراسته عىل 
 Al-Samarra et al,. )2000( وهذا مخالف ملا وجده B والنوع  A الديك الرومي. لم تتمكن الدراسة الحالية من تميز سليفات النطف الثانوية للنوع
e حيث صنفوا النطف نوع A اىل )A0,A1,A2(  وسليفات النطف الوسطى I وسليفات النطف B اىل )Bo,B1, B2(  تبعا لشكل النوى , قابلية التكوين 
خالل االنقسام الخلوي ,وطراز توزيع الصبغني لنوى سليفات النطف . تعد سليفات النطف يف خىص الحمام الزاجل, اول الخاليا للحوادث الدورية ,اذ 
تصنف عىل ش�كل )A ،I ، B(.  تس�تمر سليفات النطف نوع B  باالنقسامات الخيطية  او تكوين خاليا نطفية ابتدائية التي بدورها تمر بأطوار مختلفة 
وتش�مل هذه االطوار )الطور القبل الخيطي , الطور الخيطي ,الطور االعتناقي ,الطور التغلطي , الطور التضاعفي والطور الحركي (. أظهرت الدراس�ة 
لخىص طائر الحمام الزاجل تكون الخلية النطفية  الثانوية الناتجة من االنقس�امات الخيطية للخلية النطفية االبتدائية ,اذ يكون وجودها ذا فرتة زمنية 
قصرية تكون منش�أ لطالئع النطف اذ تمر طالئع النطف بأطوار الحؤول الش�كيل للنطف وتشمل طور كولجي, الطور القلنسوي ,طور الجسيم الطريف 
 Gunawardana( مرحلة اعتمادا عىل تغريات الجس�يم الط�ريف والنوى, لكن )ث�م طور النضوج  وتكوين النطف. يش�مل حؤول  طالئع النطف )15 ,
1977( شّخصا عرشة مراحل متميزة تمر فيها طالئع النطف يف الديكة  باالعتماد عىل الرتكيب النووي لها وتشمل طالئع ذات نوى دائرية واخرى ذات 
نوى غري منتظمة وطالئع ذات نوى طويلة وطالئع ذات نوى طويلة متجانس�ة واتفقت نتائج هذه الدراس�ة مع Al-shamary )2001( يف دراسته عىل 

طري السلوى و)Hussin )1996 يف دراسته عىل الديك الرومي اذ وجدا ان حؤول طالئع النطف  تمر بخمسة عرش مرحلة .
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Histological study of testes and spermatogenesis in racing pigeon
Columbia livia domestica
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Abstract
The histological study showed that The testis is surrounded by thin capsule consist of three layers with loses for the septa and 
lobules. The testis is consist of seminiferous tubules separated by interstitial area with spaces which contain the interstitial 
tissue and clusters of lydig cells which lining with seminiferous epithelium and large sertoli cells and surrounded by longitu-
dinal myoepithelial cells adhered of basement membrane. The spermatogenesis in racing pigeon begins from spermatogonia 
and ending with the composition of sperm, where the spermatogonia are classified into spermatogonia  type A, spermatogonia 
type І and spermatogonia  type B. The primary spermatocytes pass through six different phases include preleptotene, lepto-
tene, zygotene, pachytene, diplotene and diakinesis phases which ending with composition secondary spermatocytes which 
give rise to spermatids. The spermatids pass through metamorphosis include Golgi phase, Cap phase, Acrosomal phase, and 
maturation phase give rise to sperm. 
Key words: Racing pigeon, testis, histology study, sperm, lydig cells
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تأثري اضافة مسحوق بذور نبات الكرفس) Apium graveolens )Celery seed مبستويات خمتلفة اىل 
العلف  يف  بعض الصفات األنتاجية لفروج اللحم

جامعة البرصة/ كلية الزراعة
جامعة البرصة  / كلية الزراعة

اخلالصة
تهدف الدراس�ة الحالية اىل معرفة التأثريات االيجابية إلضافة مس�حوق بذور الكرفس  اىل العلف يف بعض الجوانب االنتاجية لفروج اللحم . أستخدم يف هذه 
التجرب�ة 210 ف�روج لح�م غري مجنس من س�اللة  Ross بعمر يوم واحد وبمعدل وزن 40 غم/فرخ , وزعت االفراخ عش�وائيا عىل س�بع معامالت وبواقع 
ثالثة مكررات للمعاملة الواحدة ) 10 افراخ لكل مكرر( , وكانت املعامالتT1 : سيطرة بدون أي اضافة , T2: إضافة املضاد الحيوي االوكيس ترتاسايكلني 
وبنس�بة 5,5ملغم/كغم علف , T3 : إضافة مس�حوق بذور الكرفس بنس�بة T4  ,5,0%: إضافة مسحوق بذور الكرفس بنسبة T5 , 1%: إضافة مسحوق 
بذور الكرفس بنسبة T6 ,5,1% : إضافة مسحوق بذور الكرفس بنسبة T7 , 2% : إضافة املعزز الحيوي العراقي بنسبة 3 غم/كغم علف, أظهرت نتائج 
الدراسة حصول تحسن معنوي) P<0.05 ( يف بعض الصفات االنتاجية لفروج اللحم أذ تفوقت املعامالت التي أضيف اليها مسحوق بذور الكرفس يف معدل 

وزن الجسم وكذلك يف معدل الزيادة الوزنية االسبوعية والرتاكمية ومعامل التحويل الغذائي االسبوعي  و الرتاكمي مقارنة مع بقية املعامالت يف التجربة .
. Apium graveolens , الكلمات املفتاحية : مسحوق بذور الكرفس , فروج اللحم

املقدمة
نتيج�ة للتط�ور الكب�ري يف صناعة الطيور الداجنة بصورة عامة وصناعة فروج اللحم بصورة خاصة اىل ظهور س�الالت اكثر حساس�ية لإلصابة باألمراض 
وأن االس�تخدام العش�وائي للمضادات الحيوية أدى اىل ظهور أجيال من األحياء املجهرية املرضية مقاومة للمضادات الحيوية )WHO, 1997(, لقد كانت 
النباتات او االعشاب الطبية )Medical plants( ومازالت تمثل الوسيلة العالجية لإلنسان من االمراض التي تصيبه Fugh-Berman, 1997((. وهذا ادى 
إىل اتجاه الباحثني إىل انتاج مش�تقات من بعض النباتات )القيم ,1999( واس�تعمالها يف العالجات. يف حني اتجه البعض االخر اىل استخدام النباتات الطبية 
ملا تحتويه من مواد كيميائية طبيعية اثبتت مقدرتها عىل تحس�ني الصفات االنتاجية والفس�لجية واملناعية يف الدجاج مثل بذور الحلبة )النعيمي ,1999( و 
)القيم ,1999( والحبة السوداء )هاشم,2002( و)النداوي,2003( و)العاني,1998( , وعرق السوس )الدراجي واخرون,2013( ومسحوق الثوم )حمودي 
والحمداني,2006( ، فضالً عن ان العديد من النباتات الطبية التي استخدمت يف عالئق الحيوانات كمحفزات للنمو )Sarinivasan,2005(.أو تحسني الحالة 
 Tagoe and(أو كمضادات للفطري�ات وامليكروب�ات ,)(,ومضادات أكسدة )طه,2008( و)عبد الرحمن والقطان,2009Durranim,etal.,2007(املناعية
Nyarko, 2001(, ل�ذا ت�م اختيار نب�ات الكرف�س )apium graveolens( كأحد النباتات الطبية ألحتوائ�ه عىل العديد من املواد الفعال�ة ,  مثل الرتبينات 
والليمون�ني والفالفوني�دات ومادة الكول�ني )Momin and Nair,2001( , إضافة اىل احتوائه عىل الزيوت الطيارة بنس�بة %3-1.5 من البذور, وأحماض 
دهنية مثل حامض اللينوليك )Linoleic( واالوليك )Oleic( والباملتيك )Palmitic( فضال عىل أحتوائه االحماض االمينية مثل التايروسني والعنارص املعدنية 
كالحديد والكالس�يوم والفس�فور وفيتامينات C &A  Falzari and Menary,2005( , كما ان لنبات الكرفس تاثري ايجابي عىل نش�اط الكبد , فضال عن 
دوره يف تحسني معامل الهضم )Bahar et al.,2002( و)Saeid,2012(, ولكون بذور الكرفس من العنارص الغذائية املهمة والواسعة االنتشار ونظرا لقلة 
الدراس�ات التي اجريت حول أس�تخدامه يف مجال التغذية  لذا تم اختيار هذا النبات يف هذه الدراس�ة بهدف معرفة تأثري اضافته يف بعض الصفات االنتاجية 

لفروج اللحم.
املواد وطرائق البحث

أجريت هذه التجربة يف حقل الدواجن التابع للحقل الحيواني كلية الزراعة جامعة البرصة خالل الفرته من4 / 10 /2013  و لغاية 9 / 11 / 2013 وملدة 
35 يوم ملعرفة تأثري إضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور الكرفس celery seed apium graveolens يف العلف عىل الصفات اإلنتاجية و الفسلجية 
و املناعية لفروج اللحم  , تم تربية 210 فرخا غري مجنس بعمر يوم واحد من فروج اللحم ساللة Ross  308 و التي جهزت من أحد املفاقس التابعة لقضاء 
الزبري/محافظة البرصة , و بمعدل وزن 40 غم/ فرخ وزعت األفراخ عش�وائيا عىل س�بعة معامالت وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة 10 طرياً لكل مكرر 

.)SPSS ,2009( اقل فرق معنوي معدل ضمن برنامج )RLSD( قورنت املتوسطات باستخدام اختبار , CRD وفق التصميم العشوائي الكامل

جدول )1( يبني مكونات ونسب املواد العلفية الداخلة يف تكوين العليقة والتحليل الكيميائي املحسوب ملكونات العليقة :

عليقة النمو% )81 – 53( يومعليقة البادئ% )1 – 71( يوماملادة العلفية

7455ذرة صفراء

7121حنطه

9252كسبة فول صويا)%84(

65مركز بروتيني*

مستل من رسالة املاجستري للباحث الثاني
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5,05.0ملح الطعام

5,05.0خليط فيتامينات)بريمكس(

2������������������������زيت الذرة

%001001%

التحليل الكيمياوي**

10.2229.91الربوتني الخام %

8,298.3الدهن الخام %

7,295.2األلياف الخام %

54,083.0الكالسيوم %

35,094.0الفسفور املتوفر %

45.083.0ميثايونني %

78.018.0ميثايونني +السستني %

72.112.1الاليسني %

52921113الطاقة املمثلة )كيلو سعره/كغم(

*اسـتخدم املركز الربوتيني املجهز من رشكة INTRACO البلجيكية اذ  يحتوي عىل 2100 ك ك / كغم ، بروتني خام %40 ، دهن %5 ، الياف 
 A 1 ،  كالسـيوم %6 ، فسـفور متوافر %3 ، اليسـني %3.85 ، ميثايونني %3.7 ، ميثايونني + سسـتني %3.9 ، صوديوم%2,2 ، فيتامني%
200.000 وحدة دولية / كغم ، فيتامني D3 40،000 وحدة دولية / كغم ، فيتامني E 500 ملغم / كغم ،فيتامني  K330ملغم / كغم , فيتامني 
B1 15 ملغم / كغم ، فيتامني B2 100 ملغم / كغم, فيتامنيB3 150ملغم / كغم ، فوليك اسد 10 ملغم / كغم ، بايوتني 1000 مايكروغرام / 
كغـم ، فيتامـني B6 300 ملغم / كغم ، فيتامني B12 600 مايكروغرام / كغم ، كلولني كلوزايد 5000 ملغم / كغم ، حديد 1000 ملغم / كغم 
، نحاس 100 ملغم / كغم ، خارصني 800 ملغم / كغم ، املغنيز 1200 ملغم / كغم ، يود 15 ملغم / كغم ، كوبلت 6 ملغم / كغم ، سيلينيوم 

.NRC )1994( 2 ملغم / كغم و 900ملغم/ كغم مضادات االكسدة .  ** عىل وفق التحليل الكيميائي استناداً اىل
خالل فرتة الرتبية استخدمت عليقتني بادئ ونمو , غذيت الطيور عىل عليقة البادئ للفرتة من )17-1 (يوم من العمر حيث كانت نسبة الطاقة )2930( كيلو 
سعرة/كغم والربوتني الخام )22,01(% , وقدمت عليقة النمو من الفرتة )35-18( يوم وكانت نسبة الطاقة )3111( كيلو سعرة / كغم والربويتن الخام 

)19,92(% كما موضح يف جدول رقم )1( , وكانت املعامالت كالتي :
T1-1: معاملة السيطرة بدون أي اضافة .

T2-2: اضافة االوكيس ترتاسايكلسن )مضاد حيوي( وحسب الربنامج الوقائي الخاص بالساللة .
T3-3: اضافة %0.5 بذور كرفس .

T4-4 :اضافة %1 بذور كرفس.
T5-5: اضافة %1.5 بذور كرفس.

T6-6: اضافة %2 بذور كرفس.
-T7:7 اضافة 3 غم/كغم علف معزز حيوي محيل.

ربيت الطيور يف قاعة مقس�مة بحواجز س�لكية اىل 22 قفصاً بمس�احة 150 س�م لكل قفص أرتفاعه عن االرضية بحوايل 75 سم , و اتخذت يف القاعة كافة 
االج�راءات الالزم�ة  لتوفري الحرارة والتهوية ضمن الحدود املثالية, مع اتباع الربنامج الوقائي لتحصني الطيور حيث أس�تعملت الحاضنات الغازية واملدافئ 
الكهربائية يف تدفئة القاعة للمحافظة عىل درجة الحرارة بحدود ) 34 – 35 ( ْم عند األسبوع األول , ) 31 – 32 ( ْم عند األسبوع الثاني من العمر و خفضت 
درجة الحرارة  2 ْم أسبوعيا حتى وصلت اىل ) -20 24 ( ْم يف نهاية التجربة  أعتمدت التهوية بأستعمال مراوح ساحبة  كما تم أستعمال املعالف البالستيكية 
و أس�تبدلت باملعالف األس�طوانية و تم رفعها تدريجيا مع تقدم عمر الطيور , أما املناهل األرضية فقد أس�تعملت من أول ثالثة ايام من عمر الطري وبعدها  
تم أستخدام نظام االنابيب البالستيكية املزودة بالحلمات اىل حيث تم رفعها تدريجيا بمستوى ظهر الطري لتسهل عملية رشب املاء حتى نهاية فرتة التجربة 
, وكانت التغذية حرة طيلة فرتة التجربة مع االضاءة املستمرة ملدة 24 ساعة , وزنت االفراخ بعمر يوم واحد وكان معدل الوزن 40غم , حيث وزنت االفراخ 

لكل مكرر بصورة جماعية اسبوعيا حتى عمر35 يوما  وحسب املعادلة التالية:-
معدل وزن الجسم الحي )غم( = املجموع الكيل للوزن الحي للطيور يف نهاية األسبوع )غم( للمكرر / عدد طيور املكرر يف نهاية األسبوع.

)الفياض وناجي,1989( .  
وحسبت معدالت الزيادة الوزنية للطيور لكل مكرر وفق املعادلة التالية:

الزياده الوزنية = وزن الجسم الحي يف نهاية املدة ـــ وزن الجسم الحي يف بداية املدة. )الفياض وناجي,1989(. 
حسبت كفاءة التحويل الغذائي اسبوعيا حسب املعادلة التالية:

                     كمية العلف املستهلكة من قبل القطيع
معامل التحويل الغذائي =                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                        ]) متوسط وزن الطيور X عدد الطيور الحية يف املسكن ( + وزن الطيور الهالكة [ ـــ وزن الطيور بعمر يوم واحد
)الزبيدي,1986(
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النتائج واملناقشة 
يبني الجدول )2( تأثري اضافة مستويات من مسحوق بذور الكرفس يف معدالت وزن الجسم الحي)غم(للطيور خالل فرتة الرتبية, اذ يوضح الجدول اىل عدم 
وجود فروقات معنوية يف معدل وزن الجس�م عند عمر )1و2( اس�بوع يف حني يبني الجدول وجود زيادة معنوية) P<0.05( يف متوس�ط وزن الجسم الحي 
)غم( عند عمر ) 4,3 و 5( اس�بوع  حيث ظهر تحس�نا معنويا يف معدالت االوزان بزيادة نسب االضافة من مسحوق البذور اىل العليقة حيث بلغت معدالتها 
عند عمر 5 اس�ابيع للمعامالت 3 ,4 ,5 و 6)2004,82 و 2128,51و 2003,95و2167  (غم عىل التوايل مقارنة مع معاملة الس�يطرة واملعاملة املضاف 
اليها املضاد الحيوي والتي بلغت معدالتها )1743,37 و1967,50(غم عىل التوايل , بينما اعطت الطيور املغذاة عىل املعاملة التي اضيف اليها املعزز الحيوي 
نتائج مقاربة لتلك التي غذيت عىل مس�حوق بذور الكرفس حيث بلغت معدالت اوزانها)2058(غم , وتتفق هذه النتائج مع  )فارس واخرون ,2012( عند 
اس�تخدام بذور نبات الريحان ) 0.2% , 0.4%( كبديل للمضاد الحيوي لالوكيس ترتاس�ايكلني  بمس�توى 40 ملغم/كغم علف ادى اىل تحس�ن معنوي يف 
االداء االنتاجي مقارنة مع معاملة السيطرة ومعاملة املضاد الحيوي )Saeid,2012( الذي ذكر ان اضافة مسحوق بذور الكرفس بنسبة )%2.5 كرفس( و 
)%5.0 كرفس( حقق اعىل وزن للجس�م الحي عىل التتابع مقارنة مع معاملة الس�يطرة وتفوقت املعاملة املضاف اليها) %5.0 كرفس( عىل جميع معامالت 
التجربة حيث س�جلت اعىل وزن للجس�م ,وكذلك مع )عبيس,2014( الذي اش�ار اىل أن اضافة مسحوق بذور الكرفس بنسبة)2.5 و 5 كغم/ طن علف( اىل 
عالئق فروج اللحم ادى اىل حصول زيادة معنوية عند مس�توى )p≤0.05 ( يف معدل وزن الجس�م . أما بالنس�بة للزيادة الوزنية فيشري الجدول)3( اىل عدم 
حصول فروقات معنوية) P<0.05 ( يف معدل الزيادة الوزنية يف االسبوع )2,1( من عمر الطيور بني معامالت التجربة  بينما اتخذت اداءا مشابها ملعدالت 
اوزان الطيور حيث تفوقت املعامالت التي اضيف اليها مس�حوق بذور الكرفس مقارنة بمعاملة الس�يطرة واملضاد الحيوي حيث بلغت معدالتها عند عمر 5 
اس�بوع بالنس�بة للمعاملة ال� 5,4 و6 )811,18 و669,79 و786,33(غم , اما بالنسبة للزيادة الوزنية الرتاكمية )5-0( اسبوع يتضح من الجدول وجود 
ف�روق معنوي�ة )p<0.05( بني املعام�الت التجريبية املختلفة حيث تفوقت طيور املعاملة 2 ,3 ,4 ,5 , 6 و7 معنويا)p<0.05(عىل معاملة الس�يطرة حيث 
كان�ت مع�دالت الزيادة الوزني�ة ) 1927,5 و 82, 1964 و2088,5 1و 1963,95و 2127 و 2018( غم عىل التوايل  مقارنة مع معاملة الس�يطرة والتي 
كان�ت) 1703,37(غ�م , وج�اءت هذه النتائج متفقة مع النتائج التي حص�ل عليها  )القييس وعبد النبي,2009( عند اضافة ب�ذور الحلبة ونبات الزنجبيل 
حيث  تفوقت املجاميع املضاف اليها )%5,0 حلبة و%5,0 زنجبيل( يف معدل الزيادة الوزنية مقارنة مع الطيور املغذاة عىل معاملة الس�يطرة , وكذلك مع 
)Saeid,2012(عند اضافة مس�حوق بذور الكرفس يف عالئق فروج اللحم حيث س�جلت معامالت الطيور التي غذيت عىل )%2,5 و%5,0(  من مس�حوق 
البذور أرتفاعا معنويا يف معدالت الزيادة الوزنية للطيور مقارنة مع السيطرة , ويمكن ان يعزى السبب اىل وجود املواد الفعالة يف بذور الكرفس التي اثبتت 
فعاليتها يف تحس�ني العمليات االيضية يف جس�م الطائر بالش�كل الذي ينعكس عىل معدل الوزن الحي والزيادة الوزنية, اذ ان املواد الفعالة املوجود يف النبات 
تعم�ل كمنش�ط جيد للهض�م ومحفز للكبد, واحتواء الكرفس عىل املواد املانعة للتأكس�د وبعض امل�واد التي تعمل عىل قتل االحي�اء املجهرية الضارة وتزيد 
االستفادة من العنارص الغذائية ,  حيث يعمل نبات الكرفس عىل زيادة الشهية وبالتايل زيادة الوزن وكذلك الدور الذي تلعبه بذور الكرفس يف حماية القناه 
الهضمية )Momin and Nair,2001; Bown, 1995( و) )Whitehouse et al .,2001 ; March,1998  أو لكون ان نبات الكرفس يعمل عىل تحس�ني 
معام�ل الهض�م عن طريق رفع الش�هية وزيادة ادرار الصفراء وبالتايل زي�ادة الوزن )Mansoub 2011, (, باألضاف�ة اىل ان الزيوت العطرية املوجودة يف 
 Williams, ) النباتات العطرية يكون لها دور فعال يف تحس�ني مس�توى قابلية الهضم يف القناة الهضمية وزيادة فاعلية انزيم الاليبيز واالميليز البنكريايس
and Losa. 2001((, وبالنسبة للمعزز الحيوي فانه يزيد من فعالية ونشاط االنزيمات الهاضمة يف القناة الهضمية حيث يعمل عىل تحسني معامل الهضم 
للعنارص الغذائية وتس�هيل عملية االمتصاص )Mansoub 2011, (, ولكون املعزز الحيوي املحيل يتكون من عدة انواع من االحياء املجهرية مما يعمل عىل 
االستفادة من هذه االحياء افضل مما لو كان نوع واحد, والتي تعمل عىل افراز العديد من املواد املنشطة واملحفزة للنمو و احداث التوازن امليكروبي للفلورا 
املعوية)الش�ديدي,2001 , الضنكي,2003( , فضال عن  زيادة مس�احة االمتصاص للعنارص الغذائية)Muzaffer et al.,2003 ( . أدت املعاملة بمسحوق 
بذور الكرفس اىل حصول تحس�ن معنوي)p<0.05(يف معامل التحويل الغذائي يف معامالت االضافة التي أضيف اليها مس�حوق بذور الكرفس يف االس�بوع 
الراب�ع والخام�س م�ن عمر الطيور وكذلك معامل التحوي�ل الغذائي الكيل جدول )4( , بينما لم تكن هناك فروقات معنوية يف االس�بوع )1و2و3( من فرتة 
الرتبية بني جميع معامالت التجربة , فقد تحسن معامل التحويل الغذائي معنويا خالل االسبوع الرابع والخامس ,حيث بلغت معدالتها للطيور التي غذيت 
ع�ىل عالئ�ق احتوت عىل بذور الكرفس بنس�ب مختلف�ة )1,79 و1,75 و 1,79 و1,80 و 1,87(غم علف/غم زيادة وزنية مقارنة مع الس�يطرة عند  عمر 
4 اس�بوع , وأعطت الطيور املغذاة عىل املعاملة الرابعة والسادس�ة أفضل كفاءة تحويل حيث بلغت معدالتها 1,66 و 1,77 غم علف/غم زيادة وزنية عىل 
 )Saeid,2012( التوايل مقارنة مع معاملة السيطرة والتي بلغت  2,85 غم علف/غم زيادة وزنية عند عمر 5 أسبوع وأتفقت تلك النتائج مع ماتوصل اليه
يف حصول تحسن معنوي يف كفاءة التحويل الغذائي عند اضافة مسحوق بذور الكرفس بنسب مختلفة حيث تحسنت تلك الكفاءة للطيور املغذاة عىل عالئق 
أضيف اليها مس�حوق بذور الكرفس مقارنة مع معاملة الس�يطرة ,)فارس واخرون,2012( يف حصول تحس�ن معنوي يف كفاءة التحويل الغذائي بالنسبة 
للطي�ور املض�اف اىل عالئقها بذور الريحان )0,4 و%0,2( مقارنة مع مجموعة الس�يطرة ومجموعة االوكيس ترتاس�ايكلني, بينما لم تتفق مع)الحس�يني 
واخرون,2013( الذي اس�تخدم املضاد الحيوي امبس�لني ونبات الهندباء حيث وجد ان هذه االضافات ليس لها اي تاثري معنوي يف معامل التحويل الغذائي 
وقد يرجع الس�بب يف التحس�ن املعنوي للطيور التي أضيف اىل عالئقها بذور الكرفس اىل ما تحتويه هذه النباتات من املواد الفعالة التي تحس�ن العمليات 

االيضية يف جسم الطائر بالشكل الذي ينعكس عىل معدل الزيادة الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي Abd El- Mageed, 2011( ; عبيس,2014(.
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جدول )2(  تأثري إضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور الكرفس يف معدل وزن الجسم الحي ) غم ( لفروج اللحم ± الخطأ القيايس

12345العمر/اسبوع /املعاملة

T1
193.61
2.2 ±

418.60
0.41 ±

806.66 أب
7.26 ±

1282.66 ب
18.26 ±

1743.37 ج
11.97  ±

T2
201.76

± 10.13

429.98

± 27.8

752.85 ب
13.57  ±

1288.5 ب
9.17 ±

1967.50 ب
28.68 ±

T3
200.63
12.91 ±

399.16
9.04 ±

774.24 أب
5.41 ±

1310.33 أب
104.75 ±

2004.82 أب
3.17 ±

T4
215.69
2.07 ±

398.46
9.04 ±

780.24 أب
18.41 ±

1318.33 أب
21.79 ±

2128.51 أب
46.32 ±

T5
211.35

± 10.65

387.82

± 14.65

بأ 800.63

± 20.61

1334.16 أب
14.7 ±

2003.95 أب
67.87 ±

T6
210.28

± 2.93

390.01

± 5.42

أ 838.66

± 37.67

أ 1380.66

± 45.21

أ 2167

± 33.5

T7
220.43

± 12.34

402.24

± 21.66

بأ 810.53

± 31.36

بأ 1311.33

± 104.75

بأ 2058

± 112.05

***N.SN.Sمستوى املعنوية

)*( األحرف املختلفة عموديا«بني متوسطات املعامالت تعني وجدود فروق معنوية)p<0.05  (.) N.S ( تعني عدم وجود فروقات معنوية بني 
املعامالت . T }1) السـيطرة( , T2 )اضافة املضاد الحيوي ترتاسـايكلني بنسـبة 5,5ملغم/كغم علف(,T3 ) اضافة مسـحوق الكرفس بنسبة 
0.5%( ,  T4 ) اضافة مسـحوق الكرفس بنسـبة 1%( , T5 ) اضافة مسحوق الكرفس بنسبة 1.5%(,T6 ) اضافة مسحوق الكرفس بنسبة 

2%( , T7 ) اضافة املعزز الحيوي املحيل بنسبة 3غم/كغم علف(.
جدول )3(  تأثري إضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور الكرفس يف معدل الزيادة الوزنية ) غم ( لفروج اللحم ± الخطأ القيايس

الزيادة الوزنية الرتاكمية )غم(12345العمر/اسبوع / املعاملة

T1
153.61

± 2.20

224.99

± 2.48

388.05

± 7.02

ب 476.00

± 25.51

ج 460.71

± 10.37

ب 1703.37

± 11.97

T2
161.76

± 10.13

228.22

± 17.68

322.87

± 24.79

ب 535.64

± 22.69

ج ب 679.00

± 77.23

أ 1927.5

± 72.09

T3
160.63

± 12.91

198.53

± 14.89

375.07

± 9.17

بأ 536.09

± 104.7

ب أ 694.49

± 102.23

أ 1964.82

± 3.17

T4
175.69

± 2.07

182.77

± 8.24

381.78

± 9.45

بأ 537.08

± 36.37

أ 811.18

± 64.82

أ 2088.51

± 46.32

T5
171.35

± 10.65

176.47

± 6.29

412.81

± 10.33

بأ 533.53

± 5.92

ب أ 669.79

± 68.63

أ 1963.95

± 67.87

T6
170.28

± 2.93

179.73

± 6.06

448.64

± 11.72

ب 542

± 36.6

أ 786.33

± 74.31

أ 2127

± 33.5

T7
180.43

± 12.34

181.80

± 10.26

408.29

± 10.3

بأ 500.79

± 75.88

ب أ 747.66

± 95.66

أ 2018

± 112.05

***N.SN.SN.Sمستوى املعنوية

)*( األحـرف املختلفة عموديا” بني متوسـطات املعامالت تعني وجدود فـروق معنوية)p<0.05  (. ) N.S ( تعني عدم وجود فروقات معنوية 
بني املعامالت .

 T4  , )0.5% اضافة مسحوق الكرفس بنسبة ( T3 ,  )اضافة املضاد الحيوي ترتاسـايكلني بنسبة 5,5ملغم/كغم علف( T2 ,   )1) السـيطرة
 T7 , )2% اضافة مسحوق الكرفس بنسبة ( T6 , )1.5% اضافة مسـحوق الكرفس بنسبـة ( T5 , )1% اضافة مسـحوق الكرفس بنسـبة (

) اضافة املعزز الحيوي املحيل بنسبة 3غم/كغم علف(.
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جدول )5(  تأثري إضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور الكرفس يف كفاءة التحويل الغذائي لفروج اللحم ± الخطأ القيايس

5-123450العمر/اسبوع / املعاملة

T1
1.09

± 0.04

1.86

± 0.01

1.77

± 0.038

أ 1.87

± 0.072

أ 2.85

± 0.068

أ 2.04

± 0.005

T2
0.98

± 0.08

1.89

± 0.14

2.30

± 0.084

أ 1.85

± 0.097

بأ 2.03

± 0.23

ب 1.86

± 0.058

T3
1.3

± 0.11

2.12

± 0.13

1.96

± 0.12

بأ 1.79

± 0.14

ب 1.98

± 0.28

ب 1.80

± 0.027

T4
0.9

± 0.4

2.20

± 0.07

1.90

± 0.045

ب 1.75

± 0.27

ج 1.66

±  0.66

ب 1.70

± 0.042

T5
0.97

± 0.10

2.47

± 0.1

1.79

± 0.088

ب 1.79

± 0.004

ب 2.05

± 0.43

ب 1.85

± 0.06

T6
0.94

± 0.01

2.28

± 0.08

1.63

± 0.15

ب 1.80

± 0.1

ج 1.77

± 0.38

ب 1.71

± 0.026

T7
0.95

± 0.07

2.30

± 0.82

1.79

± 0.051

أ 1.87

±  0.13

ب 1.87

± 0.24

ب 1.79

±0.08

***N.SN.SN.Sمستوى املعنوية

 .)  p<0.05(األحرف املختلفة عموديا” بني متوسطات املعامالت تعني وجدود فروق معنوية )*(
) N.S ( تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املعامالت .

 ( T4  , )0.5% اضافة مسحوق الكرفس بنسبة ( T3 ,  )اضافة املضاد الحيوي ترتاسايكلني بنسبة 5,5ملغم/كغم علف( T2 ,   )1) السيطرة
 T7 , )2% اضافة مسحوق الكرفس بنسبة ( T6 , )1.5% اضافة مسحوق الكرفـس بنسبــة ( T5 , )1% اضافة مسـحوق الكرفس بنسـبة

) اضافة املعزز الحيوي املحيل بنسبة 3غم/كغم علف(.
املصادر

الحس�يني, يحي�ى صباح عبد االمري وفارس, ج�واد كاظم و وحدوي,عيل عبد )2013(. تاثري املعزز الحيوي والهندباء واملضاد الحيوي)البنس�لني( عىل اداء 
النمو لدجاج اللحم. مجلة جامعة بابل للعلوم الرصفة والتطبيقية .)5(-)21(.

الدراجي ، حازم جبار و العاني, عمادالدين ومناتي, جاسم قاسم وعدنان, سالم )2003(. تأثري اضافة تراكيز مختلفة من مستخلص عرق السوس لبعض 
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Effect of different levels of celery seed crushed plant Celery seed )Apium graveolens( on some productive performance of 
broiler chickens.

Mohammed Jassim                                                           Mohammad Jalil Jassi   Jaafar
Basra University / College of   Agriculture                          Basra University / College of   Agriculture  

Abstract

This study aims to find out the positive effects of celery seed crushed added to dite on some Productive Performance of 
broiler chickens )Rose 308(. 210 unsexed chicks of  Ross strain aged one day were used in this study . and the weight of 40 
g / chick, The chick were randomly distributed into seven treatment with three  replicate per replicates 13 chick, and the 
treatments were: T1 control, T2: Add the antibiotic Oxy tetracycline and by 5.5 mg / kg diet. T3: Add celery  seed crushed by 
0.5%. T4: Add celery seed crushed increased by 1% .T5: Add celery seed crushed by 1.5%. T6: Add celery seed crushed 2%. 
T7: Add  Iraqi probiotic rate by 3 g / kg feed. The results of the study improved )P <0.05( treatment that added to it crushed 
celery seeds in the rate of  body weight, as well as in the rate of increase of the weight and total the weight and weekly  feed 
conversion compared with the rest of the treatment in the experiment.
Keywords: powder, celery seeds, chicken meat, Apium graveolens.
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كوثر فاضل علوان

 Macrophomina phaseolinaو Fusarium solani فاعلية بعض عوامل املكافحة االحيائية ضد الفطرين
املسبب ملرض تعفن جذور اخليار يف حمافظة بابل

هيئة التعليم التقني- الكلية التقنية املسيب

املستخلص : 
  ه�دف البحث إىل عزل وتش�خيص مس�بب مرض تعفن جذور وقواعد س�يقان الخيار من النبات�ات املصابة التي جمعت من بعض حق�ول محافظة بابل 
واختب�ار فاعلي�ة بعض عوامل املكافحة اإلحيائية ضده تحت ظروف املخترب و الظلة الخش�بية.  أوضحت النتائ�ج وجود مرض تعفن جذور الخيار يف كافة 
عينات املناطق التي تم مس�حها. وبينت نتائج العزل والتش�خيص ان أكثر أنواع الفطريات املمرضة تكراراً هما الفطرينF.solani  وM.phaseolina  الذي 
تم عزلهما من جميع املناطق التي ش�ملها العزل. أظهرت نتائج اختبار املقدرة االمراضية للعزالت باس�تعمال بذور اللهانة إن جميع العزالت س�ببت خفض 
معنوي بنسبة إنبات بذور اللهانة قياسا بمعاملة املقارنة التي كانت نسبة إنباتها 100 % كما أحدث الفطرينF.solani  وM.phaseolina  خفضا معنويا 
Tricho-30 و % 26.7 عىل التوايل قياس�ا بمعاملة املقارنة  واظهر عامل املقاومة الحيوية الفطر    معدل النس�بة املئوية إلنبات بذور الخيار إذ وصلت إىل

derma harzianum  فاعلي�ة تضادي�ة عالية ضد الفطرين املمرضني يف حني منعت البكرتي�ا Pseudomonas fluorescens  و Bacillus subtilis  نمو 
الفطرين املمرضني بالكامل وبنس�بة تثبيط بلغت 100 % كما س�بب الرتكيز املئ����وي من العالق البكتريي 10 % نسب تثبيط عالية للفطرين املمرضني 
بلغت 100 % يف ح���ني حقق الت�ركيز 1 نس�ب تثبيط تراوحت بني 87.7-82.9 % قياس�اً بمعاملة املقارنة التي كان معدل نمو الفطر 9.0سم. أظهرت 
نتائ�ج الظلة الخش�بية ان جميع املعامالت املس�تعملة يف املكافحة والتي ش�ملت الفطر T. harzianum والبكرتي�ا B. subtilis و P. fluorescens أدت اىل 
خفض نس�بة وش�دة اإلصابة بتعفن جذور الخيار و مقرتبة من فاعلية املبيد الكيميائي Beltanol. كما س�اهمت العوامل االحيائية بمفردها اىل زيادة طول 
النبات والوزن الطري والجاف قياساً بمعامل املقارنة بدون الفطر املمرض. يتضح من النتائج أعاله إمكانية استعمال عوامل حيوية أمينة للبيئة يف مكافحة 

مسبب مرض تعفن جذور الخيار للحد من استعمال املبيدات الكيماوية واألرضار الناجمة عنها.
املقدمة 

 يعد محصول الخيار cucumis satius من املحاصيل االقتصادية املهمة واملرغوبة يف العراق وهو من محاصيل العائلة القرعية) Cucurbitaceae(ويعتقد 
ان موطنه االصيل ش�مال الهند وقد ش�اع استخدامه بني ش�عوب العالم لقيمته الغذائية العالية (حس�ن، )1991 وأكدت إحصائيات منظمة الغذاء والزراعة 
الدولية FAO زيادة املساحة املزروعة يف عام 1999اىل 40 الف هكتار بإنتاجية مقدارها 7870 كغم/هك FAO(  2001 (ويعزى سبب انخفاض االنتاجية 
اىل تدهور الرتاكيب الوراثية املحلية (حس�ني،) 2002 ( كما رافقت زراعة نبات الخيار ظهور العديد من االمراض ويأتي يف مقدمتها موت البادرات وتعفن 
الجذور املتس�ببة عن احياء الرتبة املمرضة كالفطريات والتي تعد من اخطر املمرضات لكونها تتواجد يف الرتبة التي تحكم بينهما عالقات متداخلة ومعقدة 
مع البيئة املحيطة بها طه،) 1999 (.تتس�بب هذه األمراض عن الفطريات Fusarium spp. وRhizoctonia solani وMacrophomina phaseolina و

Aspergillus sulphorus  Fakir، 2000 و Agrios،2005  و Emmanual و أخرون، 2010 .
أس�تخدمت ع�دة طرائق وأس�رتاتيجيات يف مكافحة فطريات الرتبة ومنها أس�تخدام الكائنات الحية الدقيقة يف مكافحة مس�ببات األم�راض النباتية ومنها 
مس�ببات أمراض الجذور ومن هذه الكائنات املس�تخدمة يف هذا املجال أنواع من الفطريات Trichoderma  و Aspergillus و Penicillium و أنواع من 

. Bacillus Moses،) 2006 (و  Pseudomonas البكرتيا
يع�د الفط�ر Trichoderma  و البكرتيا Pseudomonas Fluorescens من الكائنات الحية الدقيقة املس�تخدمة بش�كل واس�ع يف مكافحة أمراض تعفن 
الجذور والس�اقVerma و أخرون،)2007 (.نظرآ ألهمية هذا املرض ولقلة الدراس�ات حوله وكمحاولة لتقييم كفاءة بعض عوامل املكافحة األحيائية ضد 
مس�ببات امل�رض وأدخالها يف برامج املكافحة األحيائية كبدائل للمبيدات الكيميائية هدفت التجرب�ة اىل اختبار كفاءة بعض عوامل املكافحة األحيائية ومنها 

الفطر T.harzianum  وبعض أنواع البكرتيا واملبيد الكيميائي بلتانول يف السيطرة عىل املرض .                                                                                
املواد وطرائق العمل 

املسح الحقيل
اج�ري مس�ح حقيل لحقول زراعة نبات الخيار يف محافظة باب�ل للمدة ما بني9/10/ 2012 ولغاية21/10/2012 لتحديد نس�بة اإلصابة بمرض تعفن 
جذور نباتات الخيار وتم اختيار أربعة حقول مساحتها ما بني-2 3 دونم وتم فحص النباتات السليمة واملصابة الواقعة ضمن تقاطع األقطار لكل حقل وتم 
حساب النباتات املصابة باالعتماد عىل األعراض الظاهرة والتي تمثلت باصفرار األوراق وموت بعضها و ظهور تقرحات عند قاعدة الساق وتعفن الجذور.

وحسبت النسبة املئوية لإلصابة لكل حقل باستخدام املعادلة اآلتية :�
                                        عـدد الـنـبـاتات املصابة

النسبة املئوية لإلصابة    100×  --------------------------------- =
                                       العدد الكيل للنباتات املفحوصة

عزل وتشخيص الفطريات من جذور نبات الخيار
أخذت عينات من جذور نباتات الخيار التي ظهرت عليها أعراض اصفرار األوراق وتقرح و تعفن قاعدة الساق و الجذور. غسلت الجذور باملاء الجاري  ملده 
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30  دقيقة إلزالة األتربة وكتل الطني امللتصقة بها، ثم قطعت إىل أجزاء صغرية بطول 1-0.5س�م وعقمت تعقيماً س�طحياً بمحلول هايبوكلورات الصوديوم 
تركيز %  1 كلور حر ملدة 3  دقائق بعدها غسلت بماء مقطر معقم ملدة 2  دقيقة ثم جففت بورق الرتشيح املعقم. نقلت 4  قطع إىل أطباق برتي قطر9 سم 
حاوية عىل الوس�ط الزرعي البطاطا والس�كروز واألكار Potato sucrose agar )PSA(  ومضاف إليه املضاد الحيوي Tetracycline برتكيز 250  ملغم  
/ل�رت بع�د تعقيم�ه بجهاز املؤصدة بدرجة حرارة 121ْم وضغط 1جو وملدة 15 دقيقة وضعت األطباق يف الحاضنة عىل درجة حرارة 25 ْم ± 1 ملده 3 أيام 
Macro-  من قبل الدكتور كامل س�لمان جرب والجنس Fusarium  ععدها فحصت األطباق وتم تنقية الفطريات وفحصت باملجهر املركب. ش�خص الجنس

 Booth( وبقي�ة أن�واع الفطريات اعتماداً عىل الصفات املزرعية املظهرية من قبل الدكتور عهد عبد عيل هادي بإتباع املفاتيح التصنيفية املعتمدة phamina
).Dugan,2006و  Summerell ،2006 و  Leslie1977،  و

جدول )1( التوزيع الزماني واملكاني ملواقع حقول الخيار الخاضعة للمسح الحقيل يف محافظة بابل

تاريخ اخذ العينةمساحة الحقول دونم  املوقعرقم العينة
39/10/2012السدة1
214/10/2012البدعة2
216/10/2012طريق ابو الجاسم3
321/10/2012الطاهريه4

اختبارات القدرة اإلمراضية
اختبار القدرة املرضية لعزالت الفطريات  F.solani و M.phaseolina باستعمال بذور اللهانة

أخت�ربت املق�درة اإلمراضية لثماني�ة عزالت للفطرين F.solani و M.phaseolina حس�ب طريق�ة Bolkan  وButler 1974 ، أذ تم تحضري أطباق برتي 
قطرها 9 سم حاوية عىل 15 -  20 مل من الوسط ألزرعي األكار املائي Water agar واملحرض من 20 غم أكار يف لرت من املاء املقطر و املعقم بجهاز املؤصدة 
بدرجة حرارة 121ْم ملدة 15 دقيقة وضغط 1 جو ومضاف إليه املضاد الحيوي الترتاسايكلني 250  ملغم/لرت .لقحت األطباق بأقراص قطرها  0.5  سم من 
حواف مستعمرات عزالت الفطرين F.solani بعمر 7أيام وM.phaseolina  بعمر 4 أيام ، كل عىل انفراد .ثم وضعت األطباق يف الحاضنة عىل درجة حرارة 
25 ْم ± 1 وبعد ثالثة أيام زرعت بذور اللهانة املحلية بعد تعقيمها سطحياً بمحلول هايبوكلورات الصوديوم %1 كلور ملده  3دقيقة و غسلها باملاء املقطر 
املعقم ملدة  2 دقيقة ثم جففت عىل ورق الرتشيح املعقم بعدها وضعت بشكل دائري قرب حافة الطبق وبمعدل 25  بذرة/طبق وبأربعة مكررات لكل عزلة 

مع ترك معاملة مقارنة بدون فطر. حضنت األطباق بدرجة حرارة 25 ْم ±  1و أخذت النتائج بعد سبعة أيام وذلك بحساب النسبة املئوية إلنبات البذور.
                     عدد البذور النابتة 

% لإلنبات 100 × ------------------------------------ = 
                     العدد الكيل للبذور                         

تأثري عزالت الفطرين F.solani وM.phaseolina  يف نباتات الخيار
  أجريت هذه التجربة يف أصص بالس�تيكية قطر 12.5 س�م وس�عة 1كغم وقد تم ملئ األصص 1 كغم تربة معقمة بغاز بروميد املثيل تركت الرتبه لفرته 
15 يوم قبل االستعمال ثم لوثت الرتبه بلقاح عزالت الفطرين بنسبة 1 % وزن تربه املحمل عىل بذور الدخن )حسب طريقة Dewan ، 1989( وكررت كل 
معامل�ه ث�الث مرات مع ترك  ثالث مكررات بدون اضافة اللقاح كمقارنة رطبت جميع األصص باملاء املقطر املعقم وبعد ثالثة أيام من تلويث الرتبة باللقاح 
الفط�ري زرع�ت األصص ببذور الخيار املحيل وبعد تعقيمها س�طحيا بمحلول هايبوكلورات الصوديوم بمعدل 10بذور لكل أصيص س�قيت األصص بعد 

الزراعة وتركت التجربة لحني االنتهاء منها يف هذه التجربة تم حساب النسبة املئوية لإلنبات. 
 M.phaseolina و F.solani عىل نمو الفطرينT.harzianum   التأثري التضادي  للفطر

تم اختبار املقدرة التضادية للفطر T.harzianum بأستخدام طريقة الزرع املزدوج مع عزلتي الفطرين F.solani  و M.phaseolina  إذ قسم طبق برتي 
بقطر 9س�م حاوي عىل الوس�ط ألزرعي PSA إىل قسمني متساويني ولقح مركز القس�م األول بقرص قطره    0.5سم من قرب حواف مستعمرة الفطريات 
املمرضة للعزالت F.solani  و M.phaseolina كل عىل أنفراد واملنماة عىل وسط  PSA بعمر 7 و4 أيام عىل التوايل, أما مركز القسم الثاني فقد لقح بقرص 
مماثل من مس�تعمرة العامل اإلحيائي . نفذت التجربة بواقع 3 مكررات لكل  معاملة أما معاملة مقارنة فقد لقحت ثالثة أطباق بالفطريات املمرضة فقط .  
وضعت األطباق يف الحاضنة عىل درجة حرارة 25  ْم ± 1 وملدة 7 أيام وتم تقدير التضاد حسب املقياس الذي وضعه)  Beelو أخرون،1982( واملكون من 5 
درجات وكما ييل -1 نموات الفطر املقاوم تغطي كامل مساحة الطبق دون السماح للفطر املمرض بالنمو-2 نموات الفطر املقاوم تغطي ثلثي مساحة الطبق 
وتغط�ي نم�وات الفطر املمرض الثلث الباقي -3 نموات الفطر املقاوم تغطي نصف مس�احة الطبق ونموات الفطر املمرض تغطي النصف األخر -4 نموات 
الفطر املقاوم تغطي ثلث مساحة الطبق بينما تغطي نموات الفطر املمرض الثلثني اآلخرين -5 الفطر املقاوم غري نامي وتغطي نموات الفطر املمرض كامل 

مساحة الطبق, ويعد الفطر املضاد فعاآل أذ كانت درجة التضاد من الدرجة األوىل او الدرجة الثانية.
 M.phaseolina  وF.solani  يف تثبيط نمو الفطرين املمرضني beltanol اختبار تأثري املبيد الكيماوي

حرض الوس�ط ألزرعي PSA يف دورقني س�عة كل منهما250 مل وعقمت يف جهاز املؤصدة بدرجة حرارة 121 م وضغط 1 جو ملدة 20 دقيقة بعد التعقيم 
وانخف�اض درج�ة الحرارة إىل ما قبل التصلب أضي�ف إىل الدورقني املضاد الحيوي الترتاس�ايكلني وبمعدل 250 ملغم|لرت ثم أضي�ف ألحد الدورقني املبيد 
الكيميائ�ي البلتان�ول  وبرتكي�ز1 مل /لرت أما الدورق الثاني فرتك ب�دون إضافة مبيد كمعاملة مقارنة ثم رج الدورق الحاوي عىل الوس�ط ألزرعي املضاف 
إليه مبيد البلتانول وحسب الوسط الزرعي لكل من الدورقني يف 3 أطباق بالستيكية معقمة قطر كل منها 9 سم بعد تصلب الوسط لقح مركز كل طبق من 
األطباق بقرص من الفطرين املمرضني  F.solani و  M.phaseolina قطر كل منهما 5ملم مأخوذة من حافة مستعمرة الفطرين املمرضني بعمر 7و 4  أيام 
بواسطة الثاقب الفليني ثم حضنت جميع األطباق بدرجة حرارة +25_1 م )كريم, 2012 ومطلوب، )2012 وسجلت النتائج حني وصول الغزل الفطري يف 
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معاملة املقارنة إىل حافة الطبق بعدها حسب مقدار التثبيط لنمو الفطر بأخذ معدل قطرين متعامدين من ظهر الطبق يمران بمركز القرص وحددت النسبة 
 )abbott ,1925( املئوية لتثبيط النمو الفطري وفقا ملعادلة

                                  معدل النمو الفطري يف املقارنة – معدل النمو الفطري يف املعاملة
النسبة املئوية لتثبيط النمو الفطري* ------------------------------------------------= 100%

                معدل النمو الفطري يف املقارنة
 M.phaseolina و   F. solani ضد الفطريات املمرضة Pseudomonas fluorescens وBacillus  subtilis  اختبار املقدرة التضادية لبكرتيا

ت�م الحص�ول ع�ىل عزلة البكرتياBacillus  subtilis  من  مخترب أمراض النبات –كلية الزراعة / قس�م وقاية النبات. جامع�ة بغداد من قبل الدكتور كامل 
س�لمان جرب اما البكرتيا  Pseudomonas fluorescens فتم الحصول عليها من مخترب األحياء أملجهريه كلية العلوم البنات- قس�م علوم الحياة / جامعة 
بابل ونشطت عزلتي البكرتيا بتنميتها عىل الوسط ألزرعي N.B , تم استعمال تراكيز مختلفة من عالق البكرتيا B.S ,P.S,كل عىل انفراد و بمقدار) )%10,1 
وذلك بإضافة حجم معني من العالق البكتريي  P.S 4×107 وB.S ×710  2 خلية بكتريية/مل وبعمر 5 أيام إىل حجم معني من الوسط ألزرعي PSA املعقم 
واملربد بجهاز املؤصدة ملدة 20 دقيقة  ثم صب الوسط يف أطباق برتي معقمة وبعد إن تصلب الوسط لقحت األطباق يف مركزها بقرص من النموات  للفطرين

F.solani  و M.Phasolina  بعم�ر7  أي�ام ع�ىل التوايل حضنت األطباق بدرجة حرارة  25 ْم ± 1 واس�تعملت ثالث أطباق لكل معاملة كمكررات وتركت 3 
اطباق بدون إضافة كمقارنة أخذت النتائج بعد وصول فطر مس�تعمرة معاملة املقارنة إىل حافة الطبق بحس�اب معدل القطرين املتعامدين س�م  وحساب 

نسبة التثبيط بحسب املعادلة املذكورة يف الفقرة السابقة.
تأثيـر املبيـد الكيميائي Beltanol وبعض العوامل االحيائية  يف نسبة وشدة االصابة بمرض تعفن جذور الخيار تحت ظروف الظلة الخشبية

عقمت تربة مزيجية بغاز بروميد املثيل، وتركت لفرتة 15 يوم قبل االستعمال. بعدها وزعت يف أصص بالستيكية قطر 12.5سم وبمعدل 1 كغم / أصيص 
وتم اضافة املعامالت التالية:

 Pseudomonas fluorescens). البكرتيا + F. solaniالفطر - T. harzianum  T. h.3الفطر +  F. solaniبم�فرده . -2 الفطر )FF. solani( 1 - الفطر
 )M. Phaseolina )Mالفطر Beltanol. 6- املبي�د الكيميائ�ي + solani  F .الفط�ر Bacills  subtilis).s. B( 5- البكرتي�ا +F. solaniالفط�ر P. s (. 4-
 Beltanol. املبيد الكيميائي M + الفط�ر B.s. . 10- البكترييا + M الفطر Ps. 9-البكرتي�ا+M الفطر–T.h.. 8 الفط�ر االحيائي+ M بمف�رده . -7 الفط�ر
-11 املقارنة بدون أضافة الفطر املمرض .-12 الفطر األحيائي ) )T.h.بمفرده .-13 بكرتيا)Ps( بمفردها.-14 بكرتيا) Bs( بمفردها.-15 املبيد الكيميائي 
Beltanol بمف�رده. أضي�ف لقاح الفطرينF. solani وM.phaseolina كل عىل حده محمالً عىل بذور الدخن املحيل اىل املعامالت جميعها التي تتطلب ذلك 
وبنس�بة %1 ) وزن / وزن ( . وأضي�ف املبي��د الكيميائ��ي Beltanol برتكيز )1مل / لرت( ، وذلك بعد يوم م�ن أضافة لقاح الفطر املمرض )املوس�وي, 
2012(، ت�م أضاف�ة لقاح الفط�ر T. harzianum محمالً عل�ى نخالة الحنطة وبمعدل 10 غم/ اصيص، وبعد أس�بوع ت�م أضافة لقاح الفطر املمرض. 
ام�ا بالنسبة ملعامالت البكترييا فقد ت�م اضافتها بمعدل25 مل / أصيص وذلك قبل ثالثة أيام من إضافة الفطر املمرض. زرعت الرتبة بمعدل 5 بذور خيار 
محيل / اصيص. ووضعت بالظلة الخش�بية التابعة للكلية التقنية املس�يب. أس�تعمل التصميم العشوائي الكامل وبثالثة مكررات لكل معاملة وتمت متابعة 
التجربة وس�قيها كلما دعت الحاجة. وأخذت النتائج بعد 60 يوم من الزراعة بحس�اب النسبة املئوية للنباتات املصابة بمرض تعفن جذور الخيار ف�ي ك�ل 
معاملة وت�م حس�اب ش��دة األصابة اعتماداً عىل الدليل املريض التايل:  0  = النباتات س�ليمة.1  = 1 –%25 من الجذر متعفن.2  = أكثر من 25 –50% 3  

)Mchinney )1923  أكثر من -50 75 %. 4= أكثر من %100-5.75  = موت النبات  . وحسبت النسبة املئوية لشدة األصابة وفق معادلة =
                   )عدد النباتات يف    )عدد النباتات يف      )عدد النباتات يف
                    الدرجة0 × 0 (  +  الدرجة 1×1(  +... + الدرجة 5×5 (

النسبة املئوية  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100    
 لشدة األصابة            مجموعة النباتات املفحوصة × 5

وت�م قي�اس أطوال ووزن النباتات الطري والجاف .
النتائج واملناقشة

املسح الحقيل
أظهرت نتائج املس�ح الحقيل لحقول نباتات الخيار يف محافظة بابل انتش�ار مرض تعفن جذور نباتات الخيار يف جميع الحقول التي ش�ملها املس�ح وقد 
تراوحت النس�بة املئوية لإلصابة ما بني 100% - 77.7  جدول ) 2(  وس�جلت أعىل إصابة يف حقول منطقة الطاهرية التي بلغت  100% واقل إصابة يف 
منطقة السدة والتي بلغت 77.7%  ويعزى سبب انتشار املرض بهذه النسبة إىل زراعة محصول الخيار بصورة متكررة يف نفس الحقول ومالئمة الظروف 
البيئية أدى ذلك إىل تراكم لقاح الفطريات املمرضة خاصة األجس�ام الحجرية) Sclerotia( التي تبقى يف الرتبة ملدة طويلة، وقد يكون الس�بب هو االختالف 

يف العمليات الزراعية ويف نوع وطريقة إضافة األسمدة. هذه العوامل كلها قد أثرت يف النباتات وجعلتها أكثر حساسية لالستجابة للممرضات النباتية.
العزل والتشخيص

ت�م عزل وتش�خيص عده أجناس من الفطريات من ج�ذور نباتات الخيار املصابة بمرض تعفن الجذور باالعتماد عىل األع�راض الظاهرة املتمثلة باصفرار 
 M.phaseolina والفطر   F.solaniاألوراق وضع�ف النب�ات وظهور تقرحات عىل قواعد الس�يقان.  وكان أكثر أنواع الفطريات املمرضة تكراراً ه�و الفطر
الذي تم عزلهما من جميع املناطق التي شملها العزل وهذه النتائج تتفق مع ماوجده العيساوي )2006( من ان  الفطر F.solani هو االكثر تكرار وهو  من 

املسببات الرئيسة ألمراض تعفن جذور نبات الرقي  .
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جدول رقم )2( النسبة املؤية لإلصابة بمرض تعفن جذور نباتات الخيار
النسبة املئوية لألصابهاملوقعت
77.7السدة1
80قضاء املحاويل /البدعة2
100طريق أبو الجاسم3
100الطاهرية4

اختبار القدرة التضادية لعزالت الفطرينF.solani  وM.phaseolina باستعمال بذور اللهانة
أظه�رت نتائج جدول )3( إن جميع عزالت الفطرينF.solani   و M.phaseolina س�ببت انخفاض معنوي يف النس�بة املئوي�ة لإلنبات بصورة متفاوتة إذ 
ترتاوح مابني  17.3-26.7% قياسا بمعاملة املقارنة بدون فطر التي بلغت النسبة املئوية لإلنبات فيها 100% وهذه النتائج تتفق مع ماتوصل إليه )كريم, 

2012(من اختالف عزالت الفطرين يف مقدرتها االمراضية وخفضها للنسبة املئوية إلنبات بذور اللهانة 
جدول رقم )3( أختبار القدرة األمراضية للفطرين F.solani وM.phaseolina باستعمال بذور اللهانة و الخيار

العزالت
%لإلنبات

الخياراللهانة
M.p17.350. السدة 

F .s 23.343.3. أبو الجاسم
M.p25.326.7. طاهرية

F.s 26.730. سدة
100.00100.00املقارنة

L.S.D15.810.5 عند مستوى  5%
كل رقم بالجدول يمثل معدل ل3 مكررات

تأثري عزالت الفطرين املمرضنيF.solani  وM.phaseolina يف النسبة املئوية ألنبات بذور الخيار
بين�ت نتائ�ج ج�دول )3( إىل إن عزلة الفطرين املمرضنيF.s.  س�دة  و  M.p.طاهرية قد أحدثا خفضا معنويا يف معدل النس�بة املئوية إلنبات بذور الخيار 
إذ وصلت إىل 30 و % 26.7 عىل التوايل قياس�ا بمعاملة املقارنة بدون فطر والتي كانت نس�بة إنباتها 100% ويعزى س�بب مقدرة الفطرF.s عىل إحداث 
هذه النس�بة إىل آلياته املختلفة املعروفة كإفراز اإلنزيمات املحللة لخاليا العائل وإفراز املادة االيضية ذات التأثري الس�ام الذي يؤدي إىل فشل اإلنبات,كما ذكر 
العاني))1988 أن عزالت الفطرM.phaseolina املأخوذة من جذور نبات فول الصويا والسمس�م س�ببت تعفن الجذور وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل 
إليه كريم )2012( إذ إن عزالت الفطرين F.s. وM.p.  أحدثت خفضا معنويا يف نسبة اإلنبات لبذور الباميا التي بلغت صفرآ و 40.00  % عىل التوايل قياسا 

بمعاملة املقارنة التي كانت نسبة األنبات فيها %100
 M.phaseolina و  F.solaniضدالفطرين املمرضنيT.harzianum  اختبار املقدرة التضادية للمبيد الكيميائي بلتانول والفطر

أوضحت النتائج يف جدول)4( التضاد بني الفطر اإلحيائي  T.harzianum وعزلتي الفطرين املمرضنيF.solani  و M.phaseolinaإن الفطر اإلحيائي ذو 
قدرة تضادية عالية ضد الفطرين املمرضني إذ حقق قدرة تضادية بلغت 1 و2  عىل التوايل حس�ب الس�لم الذي وضعه Bell وآخرون 1982( ( وجاءت هذه 
النتيجة متوافقة مع ما توصل إليه نتائج العديد من الباحثني )جعفر, 2011 وكريم, )2012 و التي أشارت إىل قدرة الفطر T.harzianum يف تثبيط النمو 
الفط�ري للفطريات املمرضة يف الوس�ط ألزرعي  PSA  ويرجع ذلك إىل امتالك الفطر اإلحيائ�ي العديد من اإلنزيمات املحطمة لجدران الخاليا الفطرية مثل 
إنزيمات  glucanas  B-1,3    و chitinase أو قد يرجع إىل التطفل املبارش وذلك بالتفاف الغزل الفطري للمقاوم  اإلحيائي  T.harzianum حول الفطر 
املم�رض واخ�رتاق الخيط الفط�ري للعائل وافراغ محتوى خالياه من الس�ايتوبالزم,  أومن خالل اجتماع هذه اآلليات كالتطفل ع�ىل الغزل الفطري وافراز 
املض�ادات الحياتي�ة والتناف�س عىل الغذاء واملكان ) Barakat و أخ�رون ,2007( وبينت نتائج جدول )4( إن املبيد الكيميائ�ي بلتانول ذو كفاءة و فعالية 
تثبيطية عالية  ضد الفطرين املمرضنيsolani    F .و.phaseolina M إذ س�بب تثبيط بنس�بة   100%  لكال الفطرين والتي اختلفت معنويا عن معاملة 
املقارنة بدون مبيد  والتي كان معدل نمو الفطرين F.s. و M.p. فيها 9 سم أي لم يحصل أي تثبيط لنمو كال الفطرين وهذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد 
من الدراسات التي أثبتت إن املبيد الكيميائي بلتانول له  نسبة مئوية تثبيطية مقدارها% 100 ضد الفطريات املمرضة عىل الوسط ألزرعي PSA )مطلوب, 

2007 و كريم, 2012 (
جدول )4( اختبار املقدرة التضادية للفطر T.harzianum واملبيد الكيميائي بلتانول يف تثبيط نمو الفطرين املمرضنيF.u  و M عىل الوسط 

PSA ألزرعي

 %لتثبيط الفطرقطر املستعمرة سماملعاملة
.M.p.+T.h277.73
.F .s.+T.h0100

F.s0100.+ بلتانول
M.p0100.+ بلتانول
M.p90. بمفرده
F.s90. بمفرده

L.S.D0.3634.031.  عند مستوى5% 
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 M.phaseolina و  F.solaniضد الفطر املمرض Pseudomonas fluorescens وBacillus  subtilis  اختبار املقدرة التضادية لبكرتيا
أظه�رت نتائ�ج الج�دول )5( قدرة البكرتيا  B . subtilis ع�ىل تثبيط عزلتي الفطرين املمرضني F.s.  و M.p. تركيز10%عىل الوس�ط ألزرعي PSA  أذ لم 
يحدث نمو لهما قياسا بمعاملة املقارنة والتي بلغت 9 سم وبلغ معدل النسبة املئوية لتثبيط الفطرين املمرضني % 100 ويعزى سبب ذلك إىل قدرة البكرتيا 
 subtiline عىل النمو بصورة رسيعة ومن ثم انتشارها عىل الوسط ألزرعي وتثبيط الفطر املمرض قدرة البكرتيا عىل إنتاج العديد من املضادات الحيوية مثل
bacitracin ,bacillomycin,  والت�ي تق�وم بتثبيط نم�و الفطريات املمرضة montealegre ( وآخرون,)2003وجاءت ه�ذه النتيجة مطابقة للعديد من 
الدراسات التي أثبتت قدرة بكرتيا  B .  subtilis عىل تثبيط نمو الفطريات املمرضة عىل الوسط PSA  montealegre (وآخرون  2003,والعيساوي ,2006  
وجعف�ر, 2011( كذل�ك أظهرت نتائج الجدول  )5( قدرة البكرتيا  P .  fluorescens ع�ىل تثبيط كيل لعزلتي الفطرين املمرضنيF.s.  و  M.p. برتكيز 10  
% عىل الوس�ط ألزرعي PSA عىل التوايل قياس�ا بمعاملة املقارنة والتي بلغت  9 س�م وبلغ معدل النسبة املئوية لتثبيط الفطرين املمرضني 100%  ويعزى 
سبب قدرة بكرتيا P.  fluorescens عىل تثبيط نمو الفطر املمرض إىل إنتاجها بعض املضادات الحيوية مثل  lipopeptide ومركب  amphisin وإنتاجها 
بعض اإلنزيمات املحطمة لجدران الخاليا الفطرية مثل إنزيم endochitinaseوهذه النتيجة جاءت مطابقة لنتائج العديد من الدراس�ات التي أثبتت كفاءة 
اس�تخدام عزالت من بكرتيا P. fluorescens  يف تثبيط الفطر املمرضF.s.  املس�بب ملرض س�قوط البادرات عىل الطماطة أذ بلغت النس�بة املئوية للتثبيط 
97.2 %)الوائيل, 2004 ( و كذلك أكد فياض وأخرون)2009 ( قابلية هذه البكرتيا عىل تثبيط نمو الفطر  املمرض M.phaseolina بنس�بة 100 % عىل 

. PSA الوسط الزرعي
M.phaseolina و  F.solaniيف نمو الفطرين املمرضني .B .S  و . P .f  جدول )5( تأثري تراكيز عالق من البكرتيا

%لتثبيط الفطرقطر املستعمرة سمتركيز %املعاملة

.M .p.+ B.s11.2386.23
100100

.M .p.+P.f11.5382.9
100100

.F.s. +B.s11.187.7
100100

.F.s. +P.f11.2386.2
100100

M.p-90. بمفرده
F.s-90. بمفرده

L.S.D-0.111.21عند مستوى 5%
كل رقم بالجدول يمثل معدل ل3 مكررات

تأثيـر بعض العوامل االحيائية  مقارنة باملبيد بلتانول يف نسبة وشدة االصابة بمرض تعفن جذور الخيار تحت ظروف الظلة الخشبية 
أوضحت نتائج هذه التجربة ) جدول6( فاعلية العوامل االحيائية املستعملة يف املكافحة يف خفض نسبة وشدة االصابة بمرض تعفن جذور الخيار للنباتات 
املعاملة بها نتيجة تضادها مع العوامل املسببة للحالة املرضية وهي الفطرين املمرضنيF.s. وM.p. تحت ظروف الظلة الخشبية. اذ ساهم العامل االحيائي  
T. harzianum بتوفري حماية جيدة للنباتات من اإلصابة بالفطرين املمرضني مما ساعد وبشكل ملحوظ بخفض مع����نوي لنسبة وشدة االصابة باملرض 
أذ بلغت النسبة املئوية لألصابة بالفطرين 43.3 و %26.7 عىل التوايل بينما بلغت النسبة املئوية لشدة األصابة38.7  و34.7 % عىل التوايل أيضآ .  كما بينت 
النتائج كفاءة البكرتيا P.  fluorescens يف خفض نس�بة وش�دة اإلصابة بتعفن الجذور املتسبب عن الفطرين املمرضني F.s. و.p. M إىل 46.7 و%23.3 و 
شدة اإلصابة 38.7 و%32.0 عىل التوايل وكذلك خفضت البكرتيا B . subtilis  نسبة وشدة األصابة باملرض املتسبب عن الفطرين املمرضني F.s. و.p. M أذ 
بلغت نسبة األصابة23.3 و16.7 % بينما شدة األصابة كانت 18.67 و 17.3 %عىل التوايل مما أدى اىل زيادة معنوية يف معايري نمو النبات املدروسة التي 
ش�ملت طول النبات والوزن الطري والجاف قياس�ا بمعاملة الفطرين املمرضني F.s. و.p. M بمفردهما التي كانت نسبة وشدة االصابة عالية أذ بلغت نسية 
األصابة للفطرين 93.3 و%86.7 أما شدتها فكانت 85.3 و 81.3 %عىل التوايل مانعاً بذلك إنبات البذور ومسبباً تعفتها، أذ تهاجم البذور والبادرات قبل 
بزوغها ومحدثا تعفنها وموتهاAgrios(,2005(. وتفوق املبيد الكيميائي Beltanol عىل بقية املعامالت بخفض نس�بة وش�دة االصابة باملرض مما انعكس 
وبش�كل ايجابي يف زيادة طول النبات والوزن الطري والجاف للفطر املمرض F.s. لتبلغ يف معاملته 108.00 س�م و38.7غم و13.33غم عىل التوايل وكذلك 
الحال بالنس�بة للفطر.p. M مع املبيد الكيمياوي البلتانول أذ بلغ طول النبات والوزن الطري والجاف 113.67 س�م و 39.3 غم و 14.33 غم عىل التوايل . 
وهذا يعود كون املبيدBeltanol  هو من املبيدات الفعالة يف الس�يطرة عىل الفطريات املوجودة بالرتبة ومادته الفعالة الكينوس�ول فإنه يكّون مركب مخلبي 
مع النحاس مما يس�هل مروره داخل الفطر و يؤدي إىل قتله وحماية البذور والنباتات )Meister ,2000 (.ومن جهة اخرى  فأن إضافة العوامل االحيائية 
للنبات وبدون اضافة الفطر املمرض ساهم يف زيادة ملحوظة بنمو النبات  اذ ان الفطرT . harzianum حقق زيادة معنوية يف طول النبات والوزن الطري 
والجاف التي كانت 118.67س�م و 46.3غم و 20.66غم عىل التوايل قياس�ا بمعاملة املقارنة بدون أي إضافة التي كانت معايري النمو فيها 116.33 س�م 
و43.7غم و17.67غم , كذلك ساهمت عزلتي البكرتياP .f.  وB.s.  عىل زيادة ظاهرية ومعنوية لنمو النبات وبتفوق معنوي ملعاملة البكرتيا B.s. عىل بقية 
 R. يف حماية نباتات اللوبياء من اإلصابة بالفطر T. harzianum املعام�الت. وتتف�ق النتائج مع ماتوصلت اليه جعفر )2011( من كفاءة العامل  االحيائ�ي
solani وزي�ادة معاي�ري نموه�ا تحت ظروف الظلة الخش�بية. ان كفاءة البكرتيا P. fluorescens   و B. subtilis  يف خف�ض اإلصابة بالتعفن وزيادة نمو 
IAA  و تعمل بآليات عدة منها إنتاج مواد أيضية ومركبات عضوية وكذلك إنتاج )PGPR( النبات قد يعزى السبب إىل أن هذه البكرتيا تعمل كمحفز للنمو

واإلنزيمات املحللة لجدران خاليا املمرض واملضادات الحيوية والهرمونات التي يعتقد أنها تعمل عىل كبح املمرض )Ryu وأخرون ,2003 وSwain وأخرون 
,2007 ورايض ,2011(.
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جدول)6( تأثري بعض العوامل االحيائية واملبيد الكيميائي Beltanol  يف نسبة وشدة االصابة بمرض تعفن جذور الخيار وبعض معايري نمو 
النبات

املعامالت
النسبة املئوية)%(

طول النبات / سم
الوزن )غم(

الجافالطريشدة  االصابةاألصابة

solani  F .93.385.331.6714.03.1بم�ف����رده

.F.s. +  T. h43.338.788.3328.08.33

.P .f   البكرتيا+ .F.s46.737.391.3328.18.33

 .F.s. + B.s23.318.6795.0031.59.67

Beltanol املبيد الكيميائي + .F.s13.310.7108.0038.713.33

M.p86.781.334.6715.53.47. بمفرده

.T.h الفطر +.M.p26.734.791.0028.19.17

M.p.+P.f. 23.332.092.0029.210.67

. M.p.+B.S16.717.396.6734.711.33

Beltanol املبيد الكيميائي+.M.p10.09.3113.6739.314.33

0.00.0116.3343.717.67املقارن�ة ب�دون أضاف�ة الفط�ر املم�����رض

0.00.0118.6746.320.66الفطر االحيائي T.h. بمفرده

0.00.0122.3347.621.67بكترييا  P .f. بمفردها

0.00.0123.6748.222.33بكترييا  B .s. بمفردها

Beltanol 0.00.0116.6744.118.13املبيد الكيميائي

L.S.D9.634.562.3450.880.95. )عند مستوى االحتمالية 5 %(

نستنتج من الدراسة الحالية من ان الفطرين املمرضنيF. solani  و M.phaseolina هما من املسببات الرئيسة ملرض تعفن جذور الخيار يف محافظة بابل و 
 M.phaseolinaو  F. solaniفاعلية تثبيطية عالية ضد الفطرين B .subtilis و P. fluorescens و البكرتيا T .harzianum امتالك العامل اإلحيائي الفطر

مختربياً وتحت ظروف الظلة الخشبية.
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Activity of some biocontrol agents against Fusarium solani and Macrophomina phaseolina caused cucumber root rot dis-
ease in Babylon Province

Kawther F. Alwan
 Foundation of technical education, Al –Musaib Technical College 

Abstract :
This research was aimed to isolation and identification the pathogen of cucumber root rot disease from Babylon fields this 
pathogen and testing the activity of some Biocontrol agents against it under laboratory and greenhouse conditions. The re-
sults were showed the presence of cucumber root rot disease in tested samples from district Babylon region. F.solani and 
M.phaseolina were identified and revealed more prevalence than other fungal isolates. All tested isolated caused significant 
reduction to cabbage seed germination percentages compared to control 100 %. F.solani and M.phaseolina isolates also re-
duced cucumber seed germination )30 and 26.7%( respectively compared to control 100%. Trichoderma harzianum had high 
antagonistic ability against fungi , the Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis bacteria which caused 100% inhibition 
to the growth of examined fungi . highest to antagonistic ability )100%( against pathogens was obtained 10 , 25 and 50% of 
busturied suspension whereas, the 1% concentration was reduce fungal growth to 82.9 - 87.7%. The results showed that all 
biocontrol agents used in this experimented revealed significant reduction to the incidence and severity of cucumber root rot 
under lath house conditions and closed to Beltanol fungicide activity. In other hand, growth of plant )plant height, wet and 
dry weight( compared to control was treated with bioagent were significant increased. These results appeared that ability of 
biocontrol agents to cucumber root rot caused by F.solani and M.phaseolina. 
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لفتة عوض عطشان

  Coccinella على املفرتس الدعسوقة Sonchus oleraceus L تأثري عصارة سيقان نبات ام احلليب
septempuncta L حتت الظروف املختربية

قسم وقاية النبات , كلية الزراعة , جامعة املثنى

اخلالصة
هدفت هذه الدراس�ة اىل تقييم تأثري أربعة  تراكيز)100,75,50,25 %( من مس�تخلصات سيقان نبات أم الحليبSonchus oleraceus L.  عىل خنفساء 
أبو العيد يف افرتاس حرشات مّن الباقالء األسود ومّن الخوخ األخرض وقد أظهرت نتائج التجارب الحالية ان الرتكيز %100 قد أعطى اعىل نسبة قتل بلغت% 
80  بع�د مرور 48 س�اعة م�ن املعاملة مقارنة بمعاملة املقارنة عىل التوايل , يف حني أظهر الرتكيز 75 % تفوقاً واضحاً عىل الرتكيز 50 % مس�جال نس�بة 
قتل بلغت % 40 مقارنة نس�بة القتل املتحققة للرتكيز %50 والبالغة % 30 بينما س�جل الرتكيز  25 % اقل نس�بة قتل بلغت 13.3 % .أظهرت الدراس�ة 
الحالية أن الرش املبارش بمس�تخلص نبات أم الحليب للدعاس�يق قد حقق نسبة قتل بلغت %83.3عند اس�تخدامه بالرتكيز األعىل %100وبفروق معنوية 

عالية مقارنة بالرتاكيز املستخدمة األخرى.
كلمات مفتاحية : مستخلصات نباتية , مننّ الباقالء األسود , مننّ الخوخ أألخرض

املقدمة
  Sonchus oleraceus  L يعود نبات أم الحليب

 Secondary وهو من أألدغال عريضة األوراق  ذوات الفلقتني الحولية تنتج بعض أنواع األدغال مواد أيضية ثانوية   Campositeaeيعود اىل عائلة املركبة
Hop-,1991(                 مثل املركبات الفينولية والقلويدات والتيانينات والسرتويدات والفالفونويدات التي يمكن توظيفها يف مكافحة اآلفات metabolites

kins(و)Diveatel,1996()الجلبي والعكيدي ,2010(.
أشار )صالح وآخرون ,2010( اىل أنُه يمكن اعتماد املستخلص النباتي للمجموع الخرضي لبعض النباتات كمبيد طبيعي يف املكافحة, وبني الوائيل )2011( 
اىل أن أس�تخدام مس�تخلص اوراق  نبات الخروع وثمار البمرب املائي قد اعطى نتائج 56.07و %59.02 عىل التوايل يف قتل يرقات الطور الثاني وبالغات 

ديدان Meloidogyne javanica املسببة ملرض تعقد الجذور يف نبات الباميا .
أوضح جرجيس والجبوري ) 2005 ( إن مس�تخلصات  نباتات العرن Hypericum crispum L. والحنظل Citrullus colocynthis Schrad واالخيليا 

.Raphanus raphanistrum L والفجيلة.Achilled micrantha M. B
 Mentha  كما أش�ار فرمان ) 2009 ( إىل إن ملس�احيق نباتات النعناع الفلفيل .T. granarium قد احدثت تثبيطاً وضحاً عىل خنفس�اء الحبوب الش�عرية
Tri- قد أثرت وبش�كل  واضح يف طرد خنفس�اء الطحني الصدئية   Euacluptus glubulus واليوكالبتوس officinalis  Anisum والينس�ون   piperta

  . bolium castanium
يعد املفرتس أبو العيد ذو الس�بع نقاط Coccinella septempunctata L. من املفرتس�ات املهمة التي تعود اىل رتبة غمدية أألجنحة  Coleptera للعائلة 
Coccinellidae وه�و م�ن املفرتس�ات املهمة يف عملية املكافحة األحيائي�ة يف البيئة وقد أخذ دورها يتزايد بعد ان ثبت�ت كفاءتها يف خفض الكثافة العددية 
ملجتمعات حرشات املّن والذباب األبيض لذا أتجهت البحوث والدراسات الحديثة نحو سبل تربية واكثار هذه األنواع واطالقها يف البيئة للحد من أرضار بعض 
األفات )النصف(Gordon 2014,1985, ذكر Farag  و Zaki1991 ان األطالق الحقيل لدعس�وقة ابو العيد وبنس�بة 1مفرتس :50 حرشة قد خفض من 

سكان مّن القطن Aphis gosspii بنسبة 99.97% .
 سجلت دعاسيق ابو العيد كمفرتس مهم لحوريات وبالغات حرشة دوباس النخيل من قبل الباحث عبد الحسني )1963( األ أن الدراسة أظهرت أن بالغات 
اب�و العي�د تف�رتس حوريات دوباس النخيل فق�ط اذ تتغذى عليها بصورة  كاملة  حيث  بلغ  معدل عدد الحوريات  املفرتس�ة من  قبل بالغة  ابو العيد  ذو 
الس�بع نقاط  20.6 3.29±  حورية خالل 24 س�اعة وقد ش�خصت بالغات ابو العيد ذو السبع نقاط C. septemunctata L.  كمفرتس لحوريات حرشة 

دوباس النخيل مع األشارة اىل وجودها املوسمي وكفاءتها األفرتاسية )الشميس 2003(.
اآلفات الحرشية

تص�اب املحاصي�ل الزراعية بالعديد من اآلفات الحرشية والت�ي لها تأثري كبري عىل النبات من أمتصاص العصارة النباتية أو قرض لألوراق او قطع النورات 
الزهرية وبتايل تؤدي اىل خسائر أقتصادية عالية باملحاصيل الزراعية ومن هذه األفات .

املـــــــــــــــننّ
1. مننّ الباقالء األسود

يعد محصول الباقالء ) الفول( Vicia fabae  Scopli . من املحاصيل الشتوية الهامة يف شمال العراق  يزرع آلستعمال قرونة كمحصول خرّض واستعمال 
بذورة الخرضاء والجافة عىل نطاق واسع نظراً ألحتوائها عىل نسة عالية من الربوتني اضافة اىل الكاربوهيدرات والدهون واألمالح والف�يتامينات ) العزاوي 

وآخرون 1990(.
يتعرض هذا املحصول خالل موسم النمو اىل خسائرة أقتصادية كبرية بسبب تعرضة لألصابة بعدد من اآلفات الحرشية والتي تختلف يف نسبة رضرها الذي 
تحدثة وتعترب حرشة مّن الباقالء األس�ود Aphis fabae )Scopli(  من أهم تلك اآلفات يف ش�مال العراق حيث تمتص حوريات وك��امالت هذه الحرشات ) 

املّن ( عصارة النبات من األوراق واألزهار والقرنات والسيقان فتضعفها بشكل واضح .
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أن األصابة تبدأ خالل موسم الشتاء وتنخفض عند أرتفاع درجة الحرارة وكلما أزدادت أعداد الحرشة أنخفضت أنتاجية املحصول وقد يصل عدد الحرشات 
Bis-و Weigand 850 1040- حرشة \نبات )عبد الحس�ني 1984, جرجيس وآخرون 2000(.كما ذكر    مّن الباقالء األس�ود ( عىل  نبات الباقالء الواحد

hara)1991( أن هذه الحرشة تس�بب أرضاراً مبارشة عىل النبات من خالل قدرتها عىل وخز النبات وس�حب كميات كبرية من املواد الغذائية القابلة للذوبان 
والتي يحتاجها النبات لغرض نموه وكذلك تسبب فقدان كميات كبرية من املاء مما يؤدي اىل ذبول وأنهيار النبات وينتج عنه خسائر أقتصادية كبرية.

مّن الباقالء األس�ود Aphid االس�م العلمي) Aphis  fabae )Scopolli  . ش�عبة مفصلية أألرجل Arthropoda  عائلة Aphididae رتبة متشابهه األرجل 
Homoptera ,ه�ي ن�وع من الحرشات الصغرية التي تتغذى عىل عصارة النباتات كما يعتربه�ا املزارعون حرشة ضارة ومؤذية للنبات والكثري من النباتات 

التي تتعرض لألصابة باملّن وهي تشمل أشجاراً ونباتات عشبية أيضاً. )اليوسف ,2008( 
التكاثر يف املّن بطريقة التوالد البكري التي تمتاز بها الحرشات الكاملة, والتغري الحاصل يف درجات الحرارة ساعد يف نمو وأنتشار هذه الحرشة . تم تشخيص 
تسعة أنواع من الفطريات املصاحبة ملّن الباقالء األسود) Aphis  fabae )Scopolli تنترش حرشة مّن الباقالء األسود يف جميع أنحاء العالم وتوجد يف العراق 

وتصيب عوائل نباتية كثرية وخصوصاً نباتات العائلة البقولية فهي تصيب أكثر من 200 نوع نباتياً )Assaf,2009( و )يحيى وآخرون ,2010( .
Myzus persicae )Sulzer (مننّ الخوخ األخرض

يعود اىل  رتبة متجانس�ة األجنحة Homoptera تعترب من اآلفات الزراعية الهامة اقتصاديا تصيب أكثر من 500 نوع من النباتات املعروفة يف العالم حتى 
النبات�ات املزروعة يف البيوت البالس�تيكية. ويعترب مّن الخوخ  من الحرشات الهامة يف نقل األمراض الفريوس�ية حي�ث تقوم بنقل مرض تربقش أوراق املوز 

)Gavkare ,et.2014( .واملسبب املريض هو فايرويس
املواد وطرائق العمل

نفذت التجارب للدراس�ة الحالية يف مخترب الحرشات التابع اىل كلية الزراعة \ جامعة املثنى جمعت عينات الدعاس�يق ونبات أم الحليب من حقول آل بندر 
التابع�ة لكلي�ة الزراعة جامعة املثنى حرض مس�تخلص نبات أم الحليب  برتاكي�ز %25 , %50 , %75 , %100 . جلبت النباتات من الحقول وتم غس�لها 
وتنظيفها ثم جرى تقطيع الس�اق اىل قطع صغرية  س�حقت بوس�اطة مازج كهربائي Blender ملدة 15 دقيقة ثم رش�حت بأستخدام  قماش ململ ووضع 

الراشح يف جهاز طرد مركزي ملدة 10 دقائق حيث عزل الراشح ووضع يف بيكر وحفظ يف الثالجة لحني االستخدام . 
اس�تخدم يف التجربة اطباق برتي ابعادها 15×2 )س�م( . وضع يف كل طبق عرشة بالغات من الدعاس�يق وبواقع ثالث مكررات لكل تركيز تم رش تراكيز 

املستخلصات بواسطة مرشة يدوية سعة 1 لرت  اخذت النتائج  بعد 48 ساعة .
التجربة الثانية وضع 25  حرشة بالغة )مّن الباقالء األسود ( عوملت بمستخلص نبات ام الحليب ووضع يف كل طبق 10 دعاسيق  لغرض معرفة تأثري تغذية 
الدعاسيق عىل املن املعامل باملستخلص , اعيدت التجربة مرة أخرى ولكن هذه املرة تم استخدام حرشة مّن الخوخ األخرض .حضنت االطباق يف حاضنة باندر 
عىل درجة حرارة 25 2± . اخذت القراءة بعد 48 س�اعة . صممت التجارب بطريقة  CRD و حللت بطريقة اقل فرق معنوي LSD .) الراوي  وعبد العزيز 

.,1980(
النتائج واملناقشة

نسبة القتل %

  
املعامالت

L.S.D =1.939
شكل )1( عدد الدعاسيق امليتة املتغذية عىل مننّ الخوخ االخرض املعامل باملستخلص 

أوضح الشكل رقم)1( ان اعىل نسبة قتل للدعاسيق املتغذية عىل من الخوخ األخرض M. perscae املعامل بمستخلص نبات ام الحليب S.oleraceus  سجلت 
من بالرتكيز 100% للمستخلص اذ بلغت %53.3 وبفارق معنوي عن بقية الرتاكيز يف حني سجل الرتكيز 25%للمستخلص اقل نسبة قتل بلغت %23.3 يف 
الوقت الذي لم تسجل فيه معاملة الكونرتول أي نسبة قتل تذكر. وهذا يتفق مع )عباس وآخرون, 2013( حيث تم تحضري مستخلصات نباتية طبيعية وكان 
لها تأثريعىل حرشة مّن الخوخ األخرضMyzse Persicae حيث أنخفض معدل عدد الحرشات الكلية اىل 204 بعد مرور 24 س�اعة من املعاملة ثم أنخفض 
اىل 32 بعد 48 ساعة واىل 6 بعد 72 ساعة مقارنة بمعاملة املقارنة حيث سجلت 841 حرشة بعد 24 ساعة ووصلت اىل 1188 بعد مرور 72 ساعة , حيث 

يمكن استخدام املستخلصات النباتية ضمن برنامج عمليات املكافحة بدالً من املبيدات الكيمياوية املرسطنة .
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نسبة القتل %

  
املعادالت

L.S.D= 1.627
شكل رقم )2( عدد الدعاسيق امليتة املتغذية عىل مننّ الباقالء األسود معامل باملستخلص 

أوضح الش�كل رقم )2( ان اعىل نس�بة قتل س�جلت ملستخلص نبات أم الحليب عىل للدعاس�يق املتغذية عىل مّن الباقالء االسود للرتكيز 100%  بلغت 80% 
وبفارق معنوي كبري عن بقية الرتاكيز يف حني س�جل الرتكيزين 50% و25% اقل نس�بة قتل بلغت %40 و %30 عىل التوايل يف الوقت الذي لم تس�جل فيه 
معاملة الكونرتول اي نس�بة قتل . حيث أش�ار )جمال ,2008( اىل ان املس�تخلصات النباتية قد آثرت بش�كل واضح عىل موت الريقات حيث تسببت يف موت 
جميع األعمار الريقية األوىل والثانية بعد  24 ساعة من املعاملة لخنفساء الدقيق املتشابهة Tribolium confusum.أشار) شبع,2011( اىل تفوق مستخلص 
املاء البارد لثمار نبات الداتورة Datura innoxia  عىل مس�تخلص املاء املغيل يف هالك األطوار الريقية لحرشة الخابرا Trogoderma granarium. أش�ار 

 .  Musca dometica vicina عسريي والدهب ,2011( اىل أن املستخلصات النباتية لها تأثريات وتغريات نسيجية مرضية عديدة عىل الذباب املنزيل(

نسبة القتل %

  
املعادالت

L.S.D= 1.151
شكل رقم )3(عدد الدعاسيق امليتة املعاملة مبارشة باملستخلص

يبني الش�كل رقم )3( من خالل املعاملة املبارشة للدعاس�يق بمستخلص نبات ام الحليب  ان اعىل نسبة قتل كانت للرتكيز100% اذا بلغت %83.3 وبفارق 
كبري املعنوية عن بقية الرتاكيز بينما س�جل الرتكيز25% اقل نس�بة قتل بلغت %13.3 ولم تس�جل معاملة الكونرتول أي نس�بة قتل . وهذا يتفق مع )أكرب 
وآخرون ,2011( حيث بني أن املساحيق النباتية كان لها تأثري واضح يف هالك بالغات الذباب املنزيل بأستخدام الطعوم السامة وكذلك وضح أن هالك البيض 

والريقات والهالكات املرتاكمة لألطوار الريقية تزداد بزيادة الرتاكيز املستخدمة . 
املصادر

أكرب , منال محمد واملنصور , نارص وحاتم , عالء ناظم )2011(. تأثري بعض املس�تخلصات النباتية  املائية واملس�احيق الجافة يف بعض الجوانب الحياتية 
لحرشة الذابة املنزلية Muscs domesticaL. .مجلة أبحاث البرصة العلميات العدد37 الجزء  2  :  10صفحات .

الجلب�ي ,فائق توفيق والعكيدي , حس�ام س�عدي محمد )2010(. منافس�ة األدغال وأثارها يف صف�ات نمو بعض أصناف الحنطة .مجل�ة العلوم الزراعية 
العراقية 41)2( : 67-53 صفحة .

الراوي ,خاشع محمود وعبد العزيز خلف الله )1980( .تصميم وتحليل التجارب الزراعية . دار الكتب للطباعة والنرش ,جامعة املوصل : 488 صفحة .
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The Effect of  Stems mangle  Sonchus Oleraceus L. on the Ladybug Coccinella septempuncta L.under Lab condition Lafta 
Awad Atshan 

Plant Protection , Faculty of Agriculture  
University of Al-Muthanna 

Abstract 
The aim of this study  to evaluate the effect of four concentrations )25,50,75,100% ( of stems extractions of Sonchus Ol-
eraceus L. plant on the beetle Coccinella septempuncta L. in  devouring insects from the black broad-bean and the  green 
plums . The practical experiments  show that the concentration 100% givens the highest  killing ratio which reaches 80% 
after 48 hours in compared with the  rest concentrations  respectively .Theresults of the current study showed that the  
concentration 75% and the concentration 50% gives 40% and 30% Killing ratio respectively whereas the concentration 
25%gives the lowest Killing ratio which reaches 13.3% finally the current study showed that the  direct treatment of the 
ladybugs with Sonchus Oleraceus L. plant extraction  gave the highest  killing ratio with the concentration 100% which 
reaches 83.3% exceeding other concentration while the concentration 25% gives the  lowest Killing ratio which  reaches 
13.3%
Key words : Vegetative extractions from the black broad-bean and the green plums.
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املستخلص 
نفذت هذه التجربة يف أحد الحقول الواقعة يف منطقة النجمي الواقعة ش�مال رشق مدينة الس�ماوة للموس�م الزراعي الربيعي 2014 لدراس�ة وأختبار تأثري 
Pseudomonas fluore- والبكترييا Aspergillus niger والفطر Trichoderma harzianum  ععض األسمدة العضوية وعوامل املقاومة األحيائية الفطر

scens والخمرية Saccharomyces cerevisiae ) عوامل املقاومة األحيائية( والتداخل بينها عىل الفطر املمرض R. solani وبعض مؤرشات نمو وانتاجية 
البطاطا صنف اريزونا ذات الرتبة Elite. تمت الزراعة يف28  كانون الثاني لعام 2014 ولغاية 3/ 5 / 2014 . نفذت التجربة حس�ب تصميم القطاعات 
العش�وائية الكاملة Randomized Complete Block Design )R.C.B.D. ( وبثالث مكررات وقورنت املتوس�طات حس�ب اختبار  L.S.D وعىل مستوى 
احتمال 5 % . أظهرت النتائج تفوق معاملة التس�ميد )س�ماد خليط + عوامل املقاومة األحيائية  + الفطر املمرض ( F1 يف زيادة املس�احة الورقية / نبات 
109.2  دسم2 ، نسبة الكلوروفيل 32.08  وحدة SPAD ، عدد الدرنات للنبات الواحد 7.75 درنة. نبات-1، معدل وزن الدرنة 102.12 غم ، حاصل النبات 
الواح�د 794.4 غم. نبات-1 قياس�اً باملقارنة F0، التي حققت )78.3 دس�مSPAD ،6.21 27.48 ،2 درنة. نب�ات-1 ، 98.10 غم ، 615.7 غم. نبات-1( 
ع�ىل الت�وايل  . وتفوق معاملة اإلضاف�ة لعوامل املقاومة االحيائية P5 ) الفطر املمرض R.s + عوامل املقاومة األحيائية( يف املس�احة الورقية / نبات 117.6  
دسم2 ، نسبة الكلوروفيل 37.35 وحدة SPAD ، عدد الدرنات للنبات الواحد 7.66 درنة. نبات-1، معدل وزن الدرنة 106.67 غم ، حاصل النبات الواحد 
816.7 غم. نبات-1 قياساً باملقارنة P1 ، إذ أعطت )71.1 دسمSPAD ،6.16 24.10 ،2 درنة. نبات-1، 92.93 غم ، 579.2 غم. نبات-1( عىل التوايل . 

 Pseudomonas والبكترييا Aspergillus niger والفطر  Trichoderma harzianum( الكلمات املفتاحية :األس�مدة العضوية ،عوامل املقاومة األحيائية
.)Saccharomyces cerevisiae والخمرية fluorescens

املقدمة
تعد البطاطاL.  Solanum tuberosum والعائدة إىل العائلة الباذنجانية Solanaceae من بین أهم أربعة محاصیل يف العالم من حیث األهمیة الغذائیة بعد 
القمح والذرة والرز ( حسن ،1999(. إذ توسعت املساحة املزروعة بالبطاطا يف العراق لتبلغ املساحة املزروعة 174 الف دونم وبمعدل إنتاجية بلغ 28.07 

الف طن لعام 2012 ) وزارة الزراعة / الجهاز املركزي لألحصاء ، 2012(.
 ومن أس�باب قلة اإلنتاج أصابة نبات البطاطا يف مراحل نموها املختلفة بالعديد من املس�ببات املرضية ومنها الفطر Rhizoctonia solaniاملس�بب ملرض 
تقرح الس�اق والقرشة الس�وداء عىل البطاطا والذي يع�د واحداً من أهم املس�ببات  املرضية عىل العديد من املحاصيل األقتصادية ومنها محصول البطاطا 
محدثاً لها اض�راراً وخ�س�ائ�ر كبي�رة ف�ي اإلنتاج كم�اً ونوع�ا ً )Larkin،;2001   Hall واخرون ، 2001  و Petkowski و DeBoer ، 2001(. ولقد 
ظهرت حديثاً دعوات كثرية للتخيل عن اس�تعمال املبيدات الكيميائية وجميع االضافات الصناعية كاألس�مدة الكيميائية املراد منها زيادة غلة الدونم ، إذ أن 
قس�ما من االس�مدة الكيميائية ومنها النرتات املس�تعملة يف الزراعة تترسب إىل املياه وتسبب تلوثها ( االنصاري ، 2006( ، كما حصل االهتمام  بنوعية املنتج 
الغذائ�ي نتيجة لتفاقم  ظواهر تلوث البيئة ببقايا األس�مدة واملبيدات الكيميائية التي تؤدي إىل االخ�الل بالتوازن البيئي ( حميدان واخران ، 2006 (. ولهذا 
يع�د االس�تعمال األمثل لفعالية األحياء الدقيق�ة مث�ل Trichoderma harzianum و Psedomonas flourescens و  Aspergillus niger وتأثريها عىل 
الفطر املمرض ونش�اطها الحيوي يف الرتبة بديال آمنا بيئيا يف توافر العنارص الغذائية األساس�ية مقارنًة باألس�مدة واملبيدات الكيميائية ) الحداد ، 1998 ( ، 
إذ أن الجانب املهم يف احياء الرتبة املجهرية هو مساهمتها يف رفع القدرة الغذائية للرتبة و زيادة نمو وإنتاجية الحاصل  Osip ( واخرون ، 2000 ( ، لذلك 
اتجه العالم نحو تقانات الزراعة النظيفة مع التقليل ما أمكن من التلوث من خالل اس�تعمال مواد طبيعية يف زيادة اإلنتاج مثل األس�مدة الحيوية واألس�مدة 
العضوية واملبيدات الحيوية والتي تعد مكملة لألس�مدة الكيميائية EL-Akabawy( ، 2000(، فضالً عن الثمن املرتفع لألس�مدة الكيميائية واملبيدات مما 

يزيد من كلفة اإلنتاج الزراعي )Abdel-Ati واخرون ،   1996 (. 
اعتماداً عىل ماتقدم هدفت الدراسة إىل استعمال عوامل مقاومة أمنة وهي األسمدة العضوية املخصبة وعوامل املقاومة األحيائية للسيطرة عىل الفطر املمرض 

R. s وأختبار تأثريها عىل تحفيز نمو وإنتاج البطاطا .
 املواد وطرائق العمل 

نفذت التجربة يف منطقة النجمي الواقعة ش�مال رشق مدينة الس�ماوة للموس�م الزراعي الربيعي وللفرتة من 28 كانون الثاني لعام 2014 ولغاية   3/ 5 
/ 2014 ألختب�ار تأثري بعض األس�مدة العضوي�ة وعوامل املقاومة األحيائية والتداخل بينها عىل الفطر املم�رض R. solani وبعض مؤرشات نمو وانتاجية 

عيل فرج جبري
أ.م.د. فالح حسن عيىس
أ.د. صباح لطيف علوان

تأثري بعض األمسدة العضوية وعوامل املقاومة األحيائية والتداخل بينها على الفطر املمرض 
Rhizoctonia solani وبعض مؤشرات منو وإنتاجية البطاطا

جامعة املثنى / كلية الزراعة
جامعة املثنى / كلية الزراعة

جامعة الكوفة / كلية الزراعة

البحث مستل من رسالة ماجستري للباحث االول
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البطاط�ا صن�ف اريزونا ذات الرتبة Elite )مصدرها رشكة نهار األوراد لتج�ارة البطاطا( . أنتخبت قطعة أرض ذات تربة غرينية مزيجية وحرثت ونعمت 
األرض وزرعت درنات البطاطا يف مروز عىل جهة واحدة من املرز واملسافة بني نبات وأخر 25 سم و75 سم بني مرز وكانت مساحة الوحدة التجريبية1.250  
م2 بمعدل 6 نبات لكل وحدة تجريبية. ُقس�مت األرض إىل 12 وحدة تجريبية وتركت مس�افة بني الوحدات التجريبية )50 س�م( , وكانت مزروعة يف املوسم 
الس�ابق بنباتات البطاطا، وقد اس�تعمل يف هذه التجربة س�ماد خليط من مخلفات األبقار ومخلفات نباتية والذي ُحصل عليه من محطة االبحاث الزراعية 
التابعة لكلية الزراعة – جامعة املثنى وقد ُخِمر هذا الس�ماد لفرتة تزيد عن 10 اش�هر ، مقارنةً  بالرتبة بدون تس�ميد ، كما استعملت عوامل مقاومة احيائية 
ه�ي كل م�ن الفطريات Trichoderma harzianum))T.h و Aspergillus niger ))A.n  وكذلك البكتريي�ا Psedomonas flourescens ))P.f ، وذلك 
ملقاومة الفطر املمرض Rhizoctonia solani ))R.s و تم الحصول عىل عزالت الفطريات املستعملة يف الدراسة وهي كل من الفطر املمرض وفطري املقاومة 
االحيائية , وكذلك البكترييا املستعملة باملقاومة االحيائية والتي اثبتت كفائتها التضادية من لدن أ.د. صباح لطيف علوان / كلية الزراعة – جامعة الكوفة  , 
ا فطر الخمرية فقد تم الحصول عليه من خمرية الخبز الجاهزة Saccharomyces  cerevisiae )رشكة أنجل ييست (. كانت الغاية من التجربة هو عمل  أمَّ
توليفات من االسمدة العضوية مع عوامل املقاومة االحيائية إلنتاج سماد عضوي مخصب ملقاومة الفطر املمرض R.s ولزيادة اإلنتاج بنوعية افضل. وقد تم 
استخدام عوامل املقاومة االحيائية باضافتها بنسبة 5 غم أو مل / كغم من السماد العضوي وقد اضيف 500 غم من السماد العضوي لكل نبات يف الوحدة 

التجريبية عند زراعتها يف بداية املوسم. وقد ُسقي الحقل بمياه الري السيحي . وفق املعامالت التالية:
 . )control( بدون تسميد : T1

. ) R.s ( مع الرتبة بدون تسميدRhizoctonia solani  فطر  : T2
.)T.h )R.s + T.hمع الرتبة بدون تسميد مضاف اليه فطرR. solani  فطر : T3

.)P.f   )R.s + P.fمع الرتبة بدون تسميد مضاف اليه بكتريياR. solani  فطر : T4
.)A.n )R.s + A.nمع الرتبة بدون تسميد مضاف اليه فطرR. solani  فطر : T5

T6 : فطر  R. solaniمع الرتبة بدون تسميد مضاف اليه جميع عوامل املقاومة الحيوية  
.)R.s +  T.h+ P.f + A.n(        

T7 : سماد عضوي متحلل خليط من مخلفات األبقار والنباتات )س.خ(
 T8 : فطر  Rhizoctonia solaniمع السماد الخليط   ) R.s + س . خ ( .

.)T.h + س.خ + T.h )R.sمع السماد الخليط مضاف إليه فطرR. solani  فطر :  T9
.)P.f + س.خ + P.f   )R.sمع السماد الخليط مضاف إليه بكتريياR. solani  فطر :  T10

.)A.n + س.خ + A.n )R.sمع السماد الخليط مضاف إليه فطرR. solani  فطر :  T11
T12  : فطر  R. solaniمع السماد الخليط  مضاف إليه جميع عوامل املقاومة الحيوية  

.)T.h+ P.f + A.n  + س. خ + R.s (        
وت�م اضاف�ة مس�تخلص الخم�ريه  Saccharomyces  cerevisiae   خالل موس�م النمو بمعدل  5 غم / لرتم�اء كعامل مقاومة احيائي�ة  لكل املعامالت 
وبالتس�اوي عىل الوحدات التجريبية لتحس�ني نم�و الحاصل ومقاومة االمراض الناتجة ع�ن الفطر R. solani. ونفذت التجربة حس�ب تصميم القطاعات 
 .L.S.D( وبثالث مكررات وقد قورنت املتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي ) .Randomized Complete Block Design )R.C.B.D العشوائية الكاملة

( وتحت مستوى احتمال 0.05 )الراوي وخلف الله ،2000 (.  واستعمل الربنامج جينستات )2007( يف التحليل االحصائي للبيانات.
اخذت النتائج  وكما ييل املساحة الورقية )دسم2( ومقدار الكلوروفيل )SPAD ( و عدد الدرنات للنبات الواحد )درنة. نبات-1 ( و معدل وزن الدرنة )غم( 

وحاصل النبات الواحد )غم. نبات-1 ( . 
النتائج واملناقشة  

يالح�ظ م�ن النتائج )جدول 1(  وجود اختالف معنوي يف صفة املس�احة الورقية للنبات ، حيث تفوق�ت معاملة F1 معنوياً يف هذه الصفة ، إذ بلغت109.2  
دس�م2  قياس�اً بمعاملة السيطرة F0 التي أعطت 78.3 دسم 2 . وكان ملعامالت اإلضافات لعوامل املقاومة االحيائية فروقاً معنوية لهذه الصفة فكانت اعىل 
مس�احة ورقية يف نباتات املعاملة   P5 ، بلغ معدلها 117.6 دس�م2 قياس�اً بمعاملة اإلضافة P1 والتي أعطت اقل معدل بلغ 71.1 دس�م2 . بينما أش�ارت 
نتائ�ج التداخل بني األس�مدة وعوامل املقاوم�ة االحيائية إىل وجود تأثري معنوي ضد الفطر املمرض يف صفة املس�احة الورقية للنب�ات ، إذ تفوقت معامالت 
F1P5 باعطائها أعىل معدل بلغ 137.7 دسم2 يف حني أعطت معاملة املقارنة F0P1 اقل قيمة  بلغت  64.4 دسم2 . بينت نتائج الجدول ذاته تأثري األسمدة 
ومعامالت اإلضافات يف زيادة املس�احة الورقية عند معامالت األس�مدة F1 ويالحظ من الجدول نفس�ه تفوق معاملة اإلضافة  P5  وربما يعود الس�بب إىل 
النمو الجيد لألوراق س�واء من ناحية عددها أو مس�احتها للنبات الواحد الذي يعتمد بصورة كبرية عىل محتوى األس�مدة من العنارص الغذائية وخصوصاً 
النيرتوجني خالل املراحل األوىل من نمو النبات )أبوضاحي واليونس ، 1988( ولعوامل املقاومة االحيائية دور يف زيادة جاهزية العنارص الغذائية وخصوصاً 
النيرتوجني ، فقد وجد El-sayed واخرون )2002( ان فطر الخمرية S. cerevisiae مصدر غني بالنيرتوجني و الفس�فور والبوتاس�يوم وقد يكون اشرتاك 
عن�رص النيرتوج�ني مع االحماض االمينية قد ش�جع من فعالية املرس�تيمات مما يزيد من ارتف�اع النبات وبالتايل زيادة املس�احة الورقية مما اعطى فرصة 
للنبات من االستفادة املثىل من العنارص الغذائية والتي تؤدي بأثرها إىل زيادة معدالت التمثيل الكاربوني الذي انعكس ايجاباً يف زيادة النمو الخرضي فمثالً 
باملس�احة الورقية وعدد األوراق يف النبات الواحد وبالتايل زيادة املس�احة الكلية للنبات وهذا يتفق مع الزهاوي )2007 ( و املحارب ) 2008( ونتيجة لذلك 
تفوقت معاملة التداخل F1P5 ويعزى الس�بب يف ذلك اىل دور عوامل املقاومة األحيائية املضافة اىل الس�ماد الخليط ، إذ إّن إضافة عوامل املقاومة االحيائية 
من فطريات Aspergillus niger و T. harzianum وبكترييا P. fluorescens قد س�بب يف خفض وتثبيط نمو املس�بب املريض ، وذلك من خالل اإلضافة 

اىل األسمدة وخلطها مع الرتبة )حافظ ، 2001( .
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جدول )1 ( تأثري بعض األسمدة العضوية وعوامل املقاومة األحيائية والتداخل بينها عىل الفطر املمرض Rhizoctonia solani واملساحة 
.  Arizona الورقية )دسم2 ( لنبات البطاطا صنف
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F0  68.664.481.993.064.497.478.3بدون تسميد

88.277.8119.2128.5104.0137.7109.2سماد خليط F1 )س . خ(

)LSD )0.0518.367.49

78.471.1100.5110.784.2117.6متوسط  اإلضافات

)LSD )0.0512.98

أم�اّ نتائ�ج الجدول )2( فقد بينت وج�ود فروقاً معنوية يف صفة صبغة الكلوروفيل  للنبات ، إذ تفوقت معاملة الس�ماد الخلي�ط F1 معنوياً يف هذه الصفة  
حي�ث بلغ�ت32.08  وحدة SPAD ، يف حني أعطت املعاملة F0 أقل نس�بة بلغت 27.48 وح�دة SPAD. وكان ملعامالت اإلضافات لعوامل املقاومة االحيائية 
تأثرياً معنوياً لهذه الصفة حيث تفوقت املعاملة P5 ، إذ بلغت 37.35 وحدة SPAD مقارنةً  بمعاملة اإلضافة P1 والتي أعطت أقل معدل بلغ 24.10 وحدة 
SPAD . ويتميز من نتائج التداخل بني األسمدة وعوامل املقاومة االحيائية للجدول أعاله وجود تأثري معنوي ضد الفطر املمرض ملحتوى األوراق من صبغة 
الكلوروفي�ل ، إذ تفوق�ت نبات�ات املعاملة  F1P5   بإعطائه�ا أعىل معدل بلغ 40.3 وحدة SPAD يف حني أعطت معامل�ة F0P1 اقل قيمة  بلغ 23.1 وحدة 
SPAD  . كم�ا أظهرت نتائج الجدول نفس�ه إىل التاثري املعنوي ملعامالت األس�مدة ومعامالت اإلضافات لعوام�ل املقاومة االحيائية يف صفات النمو الخرضي 
ومنه�ا نس�بة الكلوروفيل يف أوراق النبات ، إذ تفوقت معاملة الس�ماد الخلي�ط ومعاملة اإلضافة P5  وقد يعزى ذلك إىل احتواء األس�مدة الخليطة للعنارص 
 Altomareو  Webb ،1991و Craham( الغذائي�ة وكذل�ك دور عوامل املقاومة االحيائية يف زيادة جاهزي�ة العنارص املغذية وخاصةً  عنرص النيرتوج�ني
واخرون ، 1999 و El-sayed  واخرون ،2002 و Wanas ، 2006( الذي له األثر املهم من خالل وجودة يف مركز جزيئة الكلوروفيل ،إذ لوحظ أّن 70 % 
من نيرتوجني الورقة يدخل يف تركيب صبغات التمثيل الكاربوني )الصحاف ، 1989( وهذا مايزيد من اخرضار النبات . ونتيجة لذلك نالحظ تفوق معامالت 

التداخل بني األسمدة ومعامالت اإلضافات ، إذ حققت معاملة التداخل F1P5 أعىل النسب املوجودة يف أوراق نبات البطاطا.
جدول )2( تأثري بعض األسمدة العضوية وعوامل املقاومة األحيائية والتداخل بينها عىل الفطر املمرض Rhizoctonia solani ومحتوى 
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كذلك ظهر من خالل النتائج املشار اليها يف جدول )3(  وجود أختالف معنوي يف عدد الدرنات للنبات الواحد ، إذ تفوقت معاملة F1 معنوياً يف هذه الصفة 
، إذ بلغ�ت 7.75 درن�ة. نب�ات-1، يف حني أعطت املعاملة F0 أقل معدل بلغت 6.21 درنة. نبات-1 أم�اّ يف معامالت اإلضافات لعوامل املقاومة االحيائية فقد 
تفوقت املعاملة P5  ، لتصل إىل 7.66 درنة. نبات-1  قياس�اً بمعاملة الس�يطرة P1 التي أعطت اقل معدل بلغ 6.16 درنة. نبات-1. بينما أش�ارت نتائج 
 F1P5 التداخل بني األسمدة وعوامل املقاومة االحيائية إىل وجود تأثري معنوي ضد الفطر املمرض لصفة عدد الدرنات يف النبات الواحد ، إذ تفوقت معامالت

بإعطائها أعىل معدل بلغ 8.77 درنة. نبات-1، يف حني أعطت معاملة F0P1 أقل قيمة  بلغت 5.66 درنة. نبات-1.
جدول )3( ( تأثري بعض األسمدة العضوية وعوامل املقاومة األحيائية والتداخل بينها عىل الفطر املمرض Rhizoctonia solani وعدد 
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ويتب�ني  م�ن نتائ�ج الجدول )4(  وجود اختالف معنوي يف معدل وزن الدرنة للنبات  ، إذ تفوق�ت معاملة F1 معنوياً يف هذه الصفة ، إذ بلغت 102.12 غم 
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يف ح�ني أعط�ت املعاملة F0 اقل مع�دل بلغ 98.10 غم . أماّ يف معامالت اإلضاف�ات لعوامل املقاومة االحيائية فتفوقت املعامل�ة P2 ، حيث أعطت 107.00 
غم تلتها معاملة  P5 ، إذ بلغت 106.67 غم قياس�اً بمعاملة اإلضافة P1 التي أعطت أقل معدل بلغ 92.93 غم. بينما أش�ارت نتائج التداخل بني األس�مدة 
وعوام�ل املقاوم�ة االحيائية إىل تفوق معامالت F1P3 بإعطائها أعىل معدل بلغ 109.38غ�م تلتها معامالت التداخل F1P5 و F0P5 ، إذ أعطت )106.86 

غم ، 106.48 غم( بالتتابع ، يف حني أعطت معاملة F0P1 أقل قيمة  بلغت91.63 غم . 
جدول )4 (  تأثري بعض األسمدة العضوية وعوامل املقاومة األحيائية والتداخل بينها عىل الفطر املمرض Rhizoctonia solani   ومعدل وزن الدرنة 
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وتتض�ح الفروق�ات املعنوي�ة يف الجدول )5(  يف حاصل النبات الواحد ، إذ تفوقت معاملة الس�ماد الخليط F1 معنوي�اً يف هذه الصفة ، إذ بلغت 794.4 غم. 
نبات-1 يف حني أعطت املعاملة F0 اقل معدل بلغت 615.7 غم. نبات-1. أماّ يف معامالت اإلضافات لعوامل املقاومة االحيائية فيتبني من نتائج الجدول نفسه 
تف�وق املعامل�ة P5 ، إذ أعط�ت 816.7 غم. نبات-1 تلتها معاملة P2 ، إذ بلغت  779.2غم/ نبات قياس�اً بمعاملة اإلضاف�ة P1 التي أعطت اقل معدل بلغ 
579.2 غم/ نبات. بينما أشارت نتائج التداخل بني األسمدة وعوامل املقاومة االحيائية إىل وجود تأثري معنوي ضد الفطر املمرض لحاصل النبات الواحد إذ 
تفوق�ت معام�الت F1P5 باعطائها أعىل معدل بلغ 933.3 غم. نبات-1 يف حني أعطت معاملة F0P1 اقل قيمة  بلغت530.6 غم. نبات-1 والتي لم تختلف 

معنوياً عن معاملة F0P4 ، أذ حققت 538.9 غم. نبات-1.
جدول )5( تأثري بعض األسمدة العضوية وعوامل املقاومة األحيائية والتداخل بينها عىل الفطر املمرض  Rhizoctonia solani ومعدل حاصل النبات الواحد 
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LSD )0.05(74.3730.36

720.8579.2779.2719.4615.3816.7متوسط  اإلضافات
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نالحظ من النتائج املتحققة يف الجداول )3 و 4 و 5 ( تفوق املعاملة السمادية السماد الخليط )س . خ ( يف جميع صفات الحاصل املدروسة ربما يعود سبب 
ذل�ك إىل أّن املس�احة الورقي�ة للنبات وكما يف الجدول )1( هي واح�دة من املؤثرات اإليجابية يف الحاصل النها تعترب دالة ع�ىل زيادة نواتج الرتكيب الضوئي 
وبالتايل زيادة حاصل النبات الواحد )Rahemi واخرون ، 2005 ( . أماّ عن تأثري األسمدة ومعامالت اإلضافة لعوامل املقاومة االحيائية يف زيادة عدد الدرنات 
فقد كان التأثري واضحاً س�واء يف معامالت األس�مدة أو معامالت اإلضافات ، إذ تفوق الس�ماد الخليط عن بقية أنواع األسمدة ، يف حني أعطت معاملة اإلضافة 
لعوام�ل املقاوم�ة االحيائية P5 افضل نتيجة قياس�اً باملعاملة P1 ان العنارص التي تحصل عليها النبات س�واء نتيجة التس�ميد وربما يكون إلضافة عوامل 
املقاوم�ة االحيائي�ة التي زادت م�ن جاهزية العنارص الغذائية للنبات كان لها التأثري يف زيادة عدد الدرنات / نب�ات مقارنة باملعاملة التي لم تحصل عىل أي 
سماد إضافة اىل وجود الفطر املمرض فيها وقد يعود اىل زيادة عدد السيقان / نبات املتكونة عىل النبات وهذه بأثرها ترتافق مع زيادة عدد الدرنات املتكونة 
عليه وهذا يتوافق مع املحارب ) 2008 ( و الفضيل )2011( بإش�ارتهم إىل أّن زيادة عدد الس�يقان الهوائية يؤثر ايجاباً يف زيادة عدد الدرنات للنبات وربما 
ساعد ايضاً عىل انتقال املواد املصنعة من األوراق إىل الدرنات مع ما متوفر من عنارص غذائية وانعكس ايجابياً يف زيادة معدل وزن الدرنة / غم ويتفق هذا 
مع Mahmood واخرون ( 2003 ( و Guler ) 2009 ( يف حني س�ببت األس�مدة ومعامالت اإلضافات لعوامل املقاومة االحيائية التي حدت من تأثري الفطر 
املم�رض ) Fravel ،1988 وPuckhaber وآخ�رون، 2002  و Dev وDawande ،2010( زيادة يف قوة النمو الخرضي للموس�مني فضالً عن ازدياد عدد 
الدرن�ات املتكونة الذي انعكس بش�كل إيجابي عىل زيادة حاصل النبات الواح�د والحاصل الكيل ، وربما قد يعزى ذلك إىل تكامل اتزان العنارص املوجودة يف 
اإلضافات الس�مادية للرتبة ودور عوامل املقاومة االحيائية الذي يمكن ان يتيح للنبات االس�تفادة من هذه العنارص ومن َثمّ زيادة اإلنتاج وصفات الحاصل 

الكمية وهذا يتفق مع Sharif Hossain و آخرون ( 2003 ( و  Ezzatوآخرون ) 2011( .
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Effect of some organic fertilizers and biocontrol agents on the pathogenic fungus Rhizoctonia solani  and potato growth and 
yield parameters.

A.F.Jubear *                               F.H.Issa*                            S.L.Alwaan**
* Plant production Dep.College of Agriculture. AL- Mutuanna University.

** Plant resistance Dep.College of Agriculture. AL- Kufa University.
Abstract
This study was conducted under filed condition at Al-Najme location in the North east Al- Samawa city,and under laboro-
tary condition at college of Agriculture / Al-Muthanna Uni.during spring 2014 - 2013  using some organic fertilizers and 
biocontrol agents Trichoderma harzianum fungus Aspergillus niger and the bacteria Pseudomonas fluorescens and the yeast 
Saccharomyces cerevisiae to study their effect on R. solani and on growth and yield parameters of potato ) Solanum tuberos-
um L. C.V. Arizona class Elite(. During 28 December 2013 to  3 may 2014. The results of this experiment revealed that the 
compost fertilizer F1 we significanty increased leaf area ,Total of chlorophyll , number of tubers , tuber weight and yield per 
plant reached )  109.2 dsm2 , 32.08 SPAD , 7.75 tuber . plant-1, 102.12 g and 794.4 g. plant-1( compared with control F0, 
which achieved )78.3 dsm2, 27.48 SPAD, 6.21 tuber . plant-1, 98.10 g, 615.7 794.4 g. plant-1(, respectively. The treatment 
of resistance biogent P5  caused significanty increased to leaf area ,Total of chlorophyll , number of tubers , tuber weight and 
yield per plant reached )117.6 dsm2, 37.35 SPAD, 7.66 tuber . plant-1, 106.67 g, 816.7 g. plant-1( compared with P1, as it 
gave )71.1 dsm2, 24.10 SPAD, 6.16 tuber . plant-1, 92.93 g, 579.2 g. plant-1(, respectively. 
Key words: organic fertilizers, bio-resistance factors )T. harzianum fungus A. niger and P. fluorescens bacteria and yeast S. 
cerevisiae (.
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 أ.د تركي مفتن سعد
د. فالح حسن عيىس

رشا حميد عكاب

تأثري االمسدة العضوية يف تراكيز عناصر النيرتوجني والفسفور والبوتاسيوم لثمار 

Waaed و Alyste  هجيني الطماطة

كلية الزراعة - جامعة املثنى

املستخلص:
نف�ذت الدراس�ة يف محطة االبحاث الزراعي�ة التابعة  لكلية الزراعة /جامعة املثنى والتي تقع عىل نهر الفرات تحت الزراعة املحمية خالل املوس�م )-2013

2012( بهدف دراس�ة تأثري االس�مدة العضوية املختلفة عىل هجينني من الطماطة Lycopersicon esculentum Mill تضمنت  الدراس�ة تأثري االس�مدة 
العضوية مخلفات ابقار اضيفت بكمية %5 عىل اساس وزن الرتبة ولعمق 30سم من الرتبة قبل الزراعة، بتموس اضيفت بكمية %5 عىل اساس وزن الرتبة 
ولعمق 30س�م من الرتبة قبل الزراعة ، هيوبس�ت 2غم/م2 وعىل ثالث دفعات، بايوهيومك1مل/م2 وعىل ثالث دفعات ومقارنة هذه االس�مدة مع االس�مدة 
الكيميائية املضافة بمس�توى 140,120,120 كغم/هكتار لكل من K عىل هيئة K2S04 وPعىل هيئة س�وبر فوسفات الكالسيوم وNعىل هيئة يوريا نفذت 
كذلك معاملة خالية من أي س�ماد. لهجيني الطماطة Alysteو Waaed ضمن تصميم القطاعات العش�وائية الكاملة R.C.B.D وبثالثة مكررات وتضمنت 
كل وحدة تجريبية 8 نباتات ،وقورنت املتوسطات باستعمال اختبارL.S.D عند مستوى احتمال 0.05  اخذت نماذج الثمار خالل الجني وقدر فيها كل من 

N ,P ,K  ويمكن تلخيص النتائج بما يأتي :
تفوق الهجنيAlyste عىل الهجني Waaed يف تركيز النيرتوجني والفسفور والبوتاسيوم يف الثمار اذ بلغ )2.61 و0.44 و2.98 %( عىل التتابع .. 1
تفوقت معاملة التسميد الكيميائي يف تركيز النيرتوجني والفسفور والبوتاسيوم يف الثمار عىل معامالت التسميد العضوي جميعها وبلغت )3.05 و1.52 . 2

و%3.48( عىل التتابع .

املقدمة:
 Solanacea م�ن محاصي�ل الخرض املهم�ة يف العالم والعراق والت�ي تتبع العائل�ة الباذنجانية  Lycopersicon esculentum Millمحص�ول الطماط�ة
)العبيدي ،2006( . املس�احة املزروعة لهذا املحصول يف العراق تقدر  ب�244169   دونما زراعة مكش�وفة وبناتج كيل يقدر ب����  17358.8كغم/هكتار 
أو 1059537 كغم وبنسبة مقدارها %29.0 من مجموع انتاج محاصيل الخرض يف العراق حسب احصائية الجهاز املركزي لعام 2011 ) الجهاز املركزي 

لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات  ,2011 (  .
ادت زيادة اعداد الس�كان يف العالم اىل زيادة الطلب عىل الغذاء وتركز االهتمام بش�كل كبري عىل رفع معدالت االنتاج من املحاصيل الغذائية بغض النظر عن 
النوعية ،مما ترتب زيادة معدالت استخدام االضافات الكيميائية )أسمدة ومبيدات ( ونتيجة الستخدام كميات كبرية من االسمدة النرتوجينية بهدف الحصول 
عىل اعىل انتاج من وحدة املس�احة  Stopes(واخرون،1996( عالوة عىل ان معدالت االضافة لألس�مدة الكيميائية املس�تخدمة عند زراعة محاصيل الخرض 
كبرية  قياس�ا باملحاصيل االخرى نظرا المكانية زراعتها يف أكثر من موس�م واحد يف الس�نة مما ادى اىل تفاقم وزيادة االثار الضارة بالصحة والبيئة والسيما 

االثر املتبقي من النرتات التي تعد من املركبات األكثر خطورة عىل صحة االنسان )عثمان ،2007(.
ان السياس�ة الزراعي�ة واالقتصادية الس�ليمة الب�د ان تأخذ بنظر االعتبار املحافظة عىل س�المة البيئة وصح�ة املجتمع ومن ثم االهتمام بتش�جيع املنتجني 
الزراعيني يف اتباع الطرائق السليمة يف التسميد التي تضمن انتاج غذاء سليم بنوعية جيدة , وتعد االسمدة العضوية من االسمدة التي بالرغم من كون محتواها 
من املغذيات منخفض وتحريرها للمغذيات بطيئا بس�بب بطئ التحول اىل الصورة املعدنية اال انها ذات فائدة كبرية ، فضال عن مقدرتها عىل احداث توازن 
غذائي جيد وخاصة بني عنارص  Nو PوK ومقدرتها عىل االحتفاظ باملاء كما تحس�ن من نفاذية ومس�امية الرتبة ونشاطها الحيوي كما أن ولها دور مهم يف 

خصوبة الرتبة   )الزبيدي،2007( . 
اضاف�ة اىل ال�دور االقتصادي للمنتجات العضوي�ة كونها تباع اضعاف املنتجات بالزراعة التقليدية وما تش�كله االس�مدة الكيميائية م�ن رضر للحيوانات 
والنبات�ات والبيئ�ة لذلك اتجه املختصون بهذا الجانب نحو التس�ميد العضوي للنباتات والتي اخذت مجاال واس�عا يف حيز التطبيق�ات الزراعية عىل نباتات 
الخرض والزينة واشجار الفاكهة )الزهاوي 2007(. وما تشكله االسمدة الكيميائية من رضر للحيوانات والنباتات والبيئة لذلك اتجه املختصون بهذا الجانب 
نحو التس�ميد العضوي للنباتات واالس�تفادة من املستخلصات النباتية الطبيعية والتي اخذت مجاال واس�عا يف حيز التطبيقات الزراعية عىل نباتات الخرض 
والزينة واش�جار الفاكهة)العبادي ،2012(. وبناءا عىل ماتقدم صمم البحث اىل املقارنة بني التس�ميد التقليدي والتسميد العضوي باالسمدة املختلفة املحلية 

.N وP وK واملستوردة وتأثريها يف محتوى ثمار الطماطة من
املواد وطرائق العمل

نفذت التجربة يف املوس�م الزراعي 2012-2013 يف احد البيوت البالس�تيكية بمساحة )9x56(م يف محطة البحوث والتجارب الزراعية التابعة لكلية الزراعة 
جامع�ة املثنى الكائنة يف منطقة ال بندر اس�تخدمت بذور الطماطة للهجيننيAlyste  وWaaed انبتت الب�ذور بتاريخ 2012/9/5يف االطباق الفلينية مع 
اجراء كافة عمليات خدمة الش�تالت وبعد تهيئة تربة البيت البالس�تيكي للزراعة نقلت الشتالت للزراعة داخل البيت بتاريخ 2012/10/19 وكانت تحتوي 
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الش�تله عىل 4 اوراق حقيقية عىل مس�اطب بأبعاد )بعرض 0.9م وبطول56م( وقس�مت اىل 36 وحدة تجريبية بمس�احة 2م2 وتركت مس�افة 0.5م بني 
الوحدات التجريبية لتجنب خلط االسمدة مع بعضها وبمسافة 50سم بني النباتات .

نفذت التجربة ملتغريين هما هجينني الطماطة  AlysteوWaaed )ملحق 6( واألسمدة العضوية بهيئة )مخلفات أبقار اضيف بمستوى%5 عىل اساس وزن 
الرتبة ولعمق 30س�م من الرتبة قبل الزراعة ، بتموس اضيف بمس�توى%5 عىل اس�اس وزن الرتبة ولعمق 30س�م من الرتبة قبل الزراعة، هيوبست 2غم/
م2وع�ىل ثالث دفعات، بايوهيومك1مل/م2وعىل ثالث دفعات( ومقارنة ذلك بمعاملة التس�ميد الكيميائي 140,120,120كغم/هكتار لكل منK عىل هيئة

K2SO4 وP عىل هيئة س�وبر فوس�فات الكالس�يوم وN عىل هيئة يوريا بالتتابع نفذت كذلك معاملة خالية من أي سماد. )بعد تحلل تربة الحقل واالسمدة 
املس�تخدمة بملح�ق  1و 2و3 و4و5( واس�تخدم تصميم القطاعات العش�وائية الكاملة RCBD وبث�الث مكررات وتضمنت كل وح�دة تجريبية 8 نباتات 
،وقورنت املتوسطات باستعمال اختبار L.S.D عند مستوى احتمال 0.05 .وكان نظام الري بالتنقيط حيث كانت منقطه لكل شتلة ،حرضت االرض للزراعة 

بعد تقليب الرتبة وحراثتها مرتني بشكل متعامد وتنعيمها .
اخذت نماذج من ثمار الطماطة وبش�كل عش�وائي لكل مكرر وبوزن جاف 0.5غم وتم هضمها باضافة 5 مل حامض الكربيتيك املركز ثم اضيف 3مل من 
حامض البريوكلوريك الذي يعترب حامض مؤكس�د قوي يس�اعد عىل اتمام عمليات هضم العينة بوجود حامض الكربيتيك الذي يعمل عىل س�حب جزيئات 
املاء من العينة النباتية فتصبح لونها بني او اس�ود وباس�تمرار تس�خني العينة بهدوء عىل هيرت حراري )Hot plate( ملدة نصف ساعة مع الرج و التحريك 
 )%( N املستمر اىل ان اكتملت عملية الهضم ليصبح لون املحلول رائق عديم اللون كدليل عىل اكتمال عملية الهضم وأجري تقدير النسبة املئوية للنيرتوجني
 )%(Pبواس�طة جهاز مايكروكلدال وتقدير النس�بة املئوية للفس�فور )قدر النيرتوجني الكيل بالتقطري بعد اضافة هيدرو-  كس�يد الصوديوم )10موالري
 K عىل طول موجي  882نانوميرت وتقدير النس�بة املئوية للبوتاس�يوم Spectrophoto meter باس�تعمال مولبيدات االمونيوم والقياس باملطياف الضوئي

  . Flame Photometer باستعمال جهاز )%(
النتائج واملناقشة :

النسبة املئوية للنيرتوجني يف الثمار
  Waaed معنويا عىل الهجني Alyste  فقد تفوق الهجني Nيتضح من الجدول )1( وجود فروقات معنوية بني هجن الطماطة يف نسبة محتوى ثمارها من ال

فبلغت   2.61(و2.54 %(عىل التوايل أي بنسبة زيادة )2.8%( .
وم�ن الج�دول ذات�ة يتضح وج�ود فروقات معنوية ، وتفوق جميع معامالت التس�ميد ع�ىل معاملة املقارن�ةT1 )تربة فقط( وكانت اعىل نس�بة يف املعاملة 
T2)التس�ميد الكيميائ�ي( واملتفوقة معنويا ع�ىل بقية املعامالت وتليها معاملة T3)مخلفات ابقار( حيت اعط�ت ) 3.05و2.74 %( عىل التوايل بينما بلغت 
معاملة املقارنة )%2.28( , وكانت نس�بة الزيادة ملعاملة التس�ميد الكيميائي والتسميد بمخلفات االبقار مقارنة بمعاملة املقارنة )%33.8 ، %20.2( عىل 

التوايل كما كانت نسبة الزيادة للتسميد الكيميائي مقارنة بالتسميد العضوي) 11%(. 
ويظهر من الجدول ذاته ظهور فروقات معنوية يف التداخالت الثنائية بني الهجن واملعامالت التس�ميدية  يف النس�بة املئوية للنيرتوجني يف الثمار فقد تفوقا 
الهجينان Alyste وWaaed معنويا يف معاملة T2)س�ماد كيميائي( فبلغتا )3.10 و%3.00( عىل التوايل .بينما كان اقل نس�بة نيرتوجني بالثمار يف معاملة 
املقارنة T1 لكال الهجينني Alyste و Waaedفبلغتا )2.30 و %2.26(عىل التوايل وكان اوطأ نس�بة للنيرتوجني يف الثمار يف الس�ماد العضوي T4 للهجني 

. Waaedفبلغ )%2.38(  بينما بلغ )%2.32( يف الهجني Alyste
وقد يرجع الس�بب اىل طبيعة الرتاكيب الوراثية للهجنيAlyste يف اعطاء نمو خرضي جيد ، وما يرافقه من عمليات نتح كبرية ، وامتصاص عنارص غذائية ، 
وما يرافقه من سحب العنارص الغذائية الجاهزة من الرتبة ، ومن ضمنها عنرص النيرتوجني عىل هيئة NH4 اوNO3 من الرتبة مما زاد من نسبته يف النبات 

التي تنتقل بدورها اىل  الثمار .
كما جاءت الزيادة بالنس�بة املئوية ل�N عند املعاملة T2 قياس�ا باملعامالت العضوية لربما يكون نتيجة للتسميد الكيميائي باستخدام اليوريا ورسعة ذائبية 
هذا الس�ماد وتجهيزه العايل بالنيرتوجني والذي زاد من جاهزية النيرتوجني بالرتبة واملمتص من قبل جذور النباتات وبالتايل زيادة تركيزه يف اجزاء النبات 

ومنها الثمار فيما يحتاج السماد العضوي اىل تحلل بايولوجي غالبا ما يكون تدريجي.

جدول)1( تأثري معامالت التسميد املختلفة وهجن الطماطة Alyste وWaaed والتداخل بينهما يف تركيز النيرتوجني % يف الثمار

معدل الهجنبايوهيومكهيوبستبتموسمخلفات ابقارسماد كيميائي     بدون تسميداالسمدة الهجن

Alyste2.303.102.782.382.522.562.61

Waaed2.263.002.702.322.462.522.54

2.283.052.742.352.492.54معدل االسمدة

L.S.D)0.05(   0.00520=الهجن =0.01273  للهجنx لالسمدة

النسبة املئوية للفسفور يف الثمار
يتضح من الجدول )2( وجود فروقات معنوية بني الهجن يف صفة النسبة املئوية للفسفور يف ثمار الطماطة ، فقد تفوق الهجني Alyste معنويا عىل الهجني 

Waaed  فبلغت القيم )0.44 و%0.43(عىل التوايل أي بنسبة زيادة )2.3%( . 
يتضح من الجدول ذاته تفوق جميع معامالت التس�ميد عىل معاملة املقارنةT1 )تربة فقط( وكانت اعىل نس�بة يف املعاملة T2)التس�ميد الكيميائي( وتليها 
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معاملة T3)مخلفات ابقار( حيت اعطت )0.52 و%0.47( عىل التوايل بينما بلغت معاملة املقارنة )%0.38( وكانت نسبة الزيادة ملعاملة التسميد الكيميائي 
والتس�ميد بمخلفات االبقار مقارنة بمعاملة املقارنة )%36.8 ، %23.6( عىل التوايل كما كانت نس�بة الزيادة للتس�ميد الكيميائي مقارنة بمخلفات االبقار 
)%11( وقد يعود الس�بب اىل زيادة هذا العنرص يف االوراق والعنارص االخرى كالنيرتوجني يف نمو املجموع الجذري وزيادة قابليته عىل امتصاص العنارص 

ومن ضمنها عنرص الفسفور .
اما عن تأثري التداخل الثنائي بني الصنف واالسمدة فلم يرتق اىل مستوى املعنوية يف صفة نسبة الفسفور يف الثمار .

كما جاءت الزيادة بالنس�بة املئوية لل�P عند املعاملة T2 لربما يكون لزيادة جاهزية الفس�فور يف الرتبة بوجود س�ماد الس�وبر فوس�فات الذي يحتاج اىل 
رطوبة مناسبة لجاهزيته مقارنة مع السماد العضوي ذو املحتوى الواطئ من الفسفور قياسا بسماد السوبر فوسفات والذي يحتاج اىل توفر ظروف تحلل 

بايولوجي الطالق الفسفور املعدني .
جدول)2( تأثري معامالت التسميد املختلفة وهجن الطماطة Alyste وWaaed والتداخل بينهما يف تركيز الفسفور % يف الثمار

معدل الهجنبايوهيومكهيوبستبتموسمخلفات ابقارسماد كيميائيبدون تسميداالسمدة الهجن

Alyste0.370.530.470.400.430.440.44

Waaed0.380.510.46 0.39 0.42 0.43 0.43

0.380.520.470.400.420.43معدل االسمدة

L.S.D)0.05(    0.01205=للهجن= 0.00696لالسمدةN.S = الهجنx لالسمدة

النسبة املئوية للبوتاسيوم يف الثمار 
يتضح من الجدول )3( وجود فروقات معنوية بني االصناف يف صفة النس�بة املئوية للبوتاس�يوم يف ثمار الطماطة فقد تفوق الصنف Alyste  معنويا عىل 

الصنف Waaed فبلغت القيم ) 2.98و%2.91(عىل التوايل .
يتضح من الجدول ذاته وجود فروقات معنوية بني معامالت التس�ميد اذ تفوقت جميع معامالت التس�ميد عىل معاملة املقارنةT1 )تربة فقط( وكانت اعىل 
نسبة يف املعاملة T2)التسميد الكيميائي( وتليها معاملة T3)مخلفات ابقار( حيت اعطت)3.48 و%3.14( عىل التوايل بينما بلغت معاملة املقارنة T1)تربة 
فقط ()2.61% وكانت نسبة الزيادة ملعاملة التسميد الكيميائي والتسميد بمخلفات االبقار مقارنة بمعاملة املقارنة )%33.3 ،%20.30( عىل التوايل ، كما 
كانت نس�بة الزيادة للتس�ميد الكيميائي مقارنة بالتسميد بمخلفات االبقار)%10.82(  . وقد يعود السبب اىل زيادة االمتصاص ل�K  من السماد الكيميائي 

ومخلفات االبقار ملحتواها من هذا العنرص مما انعكس ايجابيا عىل تركيزه داخل انسجة الثمرة .
وكانت نس�بة الزيادة للبوتاس�يوم يف الثمار بالتسميد الكيميائي الجاهز والذي زاد من البوتاس�يوم بالثمار، واىل زيادة املحتوى الكلوروفييل ، وزيادة كفاءة 
عملية الرتكيب الضوئي فترتتب عليه زيادة امتصاصه من قبل االوراق لسد حاجة النبات والسيما انه ناقل للمواد الكربوهيدراتية ومنشط لكثري من االنزيمات.

ونالح�ظ م�ن الجدول ظهور فروقات معنوي�ة يف التداخالت الثنائية بني الهجن واملعامالت التس�ميدية  يف النس�بة املئوية للبوتاس�يوم يف الثمار فقد تفوق 
الهجينان Alyste وWaaed معنويا يف معاملة T2)س�ماد كيميائي( فبلغتا )3.54 و%3.42( عىل التوايل عىل باقي معامالت التداخل. بينما كان اقل نس�بة 
بوتاس�يوم بالثمار يف معاملة املقارنة T1 لكال الهجينني Alyste و Waaedفبلغتا )2.65 و %2.58( عىل التوايل وكان اوطأ نس�بة للبوتاس�يوم يف الثمار يف 

 .Waaedفبلغ )%2.72(  بينما بلغ )%2.66( يف الهجني Alyste للهجني T4 سماد البتموس
بالنس�بة ملقارنة الهجينني وقد يعزى الس�بب اىل العوامل الوراثية الخاصة بالهجني ومدى اس�تجابتها للعوامل البيئية املختلفة ونمو خرضي وزهري جيد 

وبالتايل زيادة نسبة البوتاسيوم يف الثمار . 

جدول)3( تأثري معامالت التسميد املختلفة وهجن الطماطة Alyste وWaaed والتداخل بينهما يف تركيز البوتاسيوم % يف الثمار
معدل الهجنبايوهيومكهيوبستبتموسمخلفات ابقارسماد كيميائيبدون تسميد  االسمدة الهجن

Alyste2.653.543.182.722.872.932.98

Waaed2.583.423.092.662.812.882.91

2.613.483.142.692.842.90معدل االسمدة

L.S.D)0.05(   0.01962=الهجن = 0.02774  للهجن =0.01133لالسمدة x  لالسمدة

نس�تنتج من البحث امكانية اس�تخدام االس�مدة العضوية النتاج االغذية الصحية بدال من االس�مدة الكيميائية الضارة بالصحة والبيئة ، ونويص بمزيد من 
الدراسات عىل اسمدة عضوية اخرى وعىل محاصيل اخرى ومدى مالئمتها او تحديد افضلها لظروف املنطقة وكان لالسمدة تأثري يف زيادة الحاصل وتحسني 

نوعية.
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   ملحق )1(: بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للسماد العضوي النباتي)بتموس( املستخدم يف التجربه.

القيمةالصفة

EC  )ds.m1-
)PH( درجة التفاعل

)o.c(الكاربون العضوي
)N/C(  نسبة

النرتوجني
الفسفور

البوتاسيوم
املغنيسيوم
الكالسيوم

3
5

36.67
5.24

7
6

6.7
8.3

1.77 

ملحق )2(: بعض الصفـات الكيميائيـة والفيزيائيــة ملخلفـات االبقار املستخدمة يف التجربة قبل وبعد التحلل

الصفة
القيمة

بعد التحللقبل التحلل

-EC ))ds .m 1 ملعلق 1  : 5
 )pH( درجة التفاعل

gm.kg1-النيرتوجني  الكيل
 gm.kg1-الفسفور الكيل

  gm.kg1-البوتاسيوم الكيل
 gm.kg1-املغنيسيوم  الكيل 

gm.kg1-الكالسيوم الكيل
gm.kg1-الصوديوم الكيل

N ration /C

9
8

0.861 
0.358 
2.48 

0.871 
0.817 
0.633 

44

4.5
6

1.239
0.517 
3.57 

1.256
1.175
0.911
17.4   

ملحق)3( يوضح التحليل الكيميائي للسماد العضوي )البايوهيومك(
%86املادة الجافة%14الرطوبة

%82.0املادة العضوية%99.8االنحالل

%0.8النرتوجني0.65الكثافة غ/سم

%1.0الحديد%4حامض الفلفليك

%5.0مواد اخرى%12.0البوتاسيوم
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ملحق )4( يوضح التحليل الكيميائي للسماد العضوي )هيوبست(
%78.0املادة العضوية%99.8االنحالل

%0.8النرتوجني0.65الكثافة غ/سم

%1.0الحديد%80حامض الهيومك

%4.0مواد اخرى%13.0البوتاسيوم

ملحق )5( الصفات الفيزيائية والكيميائية لرتبة حقل التجربة *
الوحدة القياسيةالصفة

PH---7.2

ECds.m -14.2

HCO31/meq2.1

N  Mg.kg-12.014الجاهز

PMg.kg-16.5الجاهز

KMg.kg-1182.63الجاهز

MgMg.kg-116.331

NaMg.kg-173.225

CaMg.kg-176.897

41.81%نسبة الرمل

26.43%نسبة الغرين

31.76%نسبة الطني
طينية غرينيةنسجة الرتبة 

Waaed و  Alyste ملحق )6( بعض املواصفات للصنفني

ResistancesMaturity/ earlinessWeight)gr(Conservation after harvestShape/typevariety

TYLCVMedium to late150-180 Long shelf life            Ioose   Alyste

TYLCVMedium to late130-150Long shelf life            Ioose   Waaed

Effect of different organic fertilizer on N,P,K for tomato hybrid )Waaed and Alyste(
Dr. Turki Meften Saad                     Dr. Falah Hasan Issa               Rasha Hameed Agaab

Abstract :
This study conducted at the plastic houses in experimental researches Unit )AL .Bender location ( Department of plant production with 
tow cultivar Alysta and Waaed of tomato )Lycopersicon esculentum Mill.( used during season of 2012-2013 .
The aim of this study was to investigate the effect of different organic fertilizers )chemical fertilizers ,cow manure ,peatmose, hubist 
,Biohumic and control treatment( and R. C. B. D design )R C B D( were used with three replicates .
The most important result were :
1-The Alyste hybrid was significantly increase as compared with Waaed hybrid in nitrogen , phosphoras and potassium concentration 
reached )2.61 , o.44 and 2.98%( respectively .
2-The chemical treatment gave higher  nitrogen , phosphoras and potassium in fruits reached )3.05 , 0.54 and 3.48%( respectively.
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عبدالكريم محمد عبد
عماد عبدالكريم محمدرضا*

التوافق وعدم التوافق يف خنيل التمر

مركز ابحاث النخيل       جامعة البرصة         
جامعة املثنى                 كلية الزراعة *

اخلالصة
اجري�ت هذه الدراس�ة ملعرفة م�دى التوافق مابني اصناف النخي�ل االنثوية والذكرية إلنتاج افض�ل حاصل واجود نوعية من ثمار نخي�ل التمر  والتي تمت 
دراستها يف بساتني ابي الخصيب يف محا فظة البرصة  وقد اوضحت النتائج تفوق الصنف الغنامي االخرض يف صفة عدد الطلع يف النخلة الواحدة  ، وتفوقه 
يف انتاجية الطلعة الواحدة من حبوب اللقاح ، وتفوق الغنامي االحمر يف حيوية حبوب اللقاح.. فقد تفوق الرتكيب الوراثي رقم ) 1( معنويا عن بقية األصناف 
الداخلة بالدراس�ة والذي س�جل 15.11 ملغم /غم وزن جاف من محتواها من عنرص الكالس�يوم. وتفوقه ايضا يف محتواه من عنرص البورون والتي كانت 
3.88 ملغ�م/ غ�م وزن جاف بورون. كما س�جل الصنف ذاته اعىل القيم يف صفة املحتوى النرتوجين�ي )9.20(% واملحتوى البوتايس)2.62(% واملحتوى 

الفسفوري )0.56(%.
  وقد اختلفت النتائج عند استخدام هذه اللقاحات مع االصناف االنثوية  وقد اشرتكت االصناف الذكرية يف التأثري املعنوي عىل صفات الثمار فقد كان للغنامي 
االحم�ر االث�ر يف صف�ة وزن الثمرة ووزن لحمها. اما الصنف القاح البذري رقم )2( فق�د كان له االثر يف   طول وقطر الثمرة .كما كان لصنف اللقاح التأثري 

املعنوي عىل الصفات الكيميائية.

املقدمة
يقص�د بالتواف�ق الجن�يس )Compatibility( ه�و تواف�ق أو مالئم�ة ن�وع لق�اح الفح�ل م�ن صن�ف مع�ني م�ن اإلن�اث م�ع صن�ف اخ�ر م�ن 
الذك�ور، االعتق�اد الس�ائد يف بع�ض مناط�ق زراع�ة النخي�ل ب�أن هن�اك أصن�اف افض�ل م�ن غريه�ا يف تلقي�ح أزه�ار األصن�اف األنثوية وق�د يرجع 
 س�بب رداءة لق�اح بع�ض األصن�اف إىل ع�دم ق�درة اللق�اح )النب�ات( ع�ىل اإلنب�ات بس�بب نق�ص يف تكوي�ن حب�ة اللق�اح او حص�ول ضم�ور فيه�ا

) غالب،2011(.
تختل�ف األصن�اف الذكري�ة يف إنتاجها لحبوب اللقاح خالل املوس�م حي�ث يعترب الصنف غنامي أخرض م�ن األصناف املتفوقة والصن�ف خكري وردي من 
األصن�اف ذات اإلنت�اج األقل يف العراق ويحصل يف األصناف املذكرة ظاهرة املعاومة إذ يضعف إنتاجها بعد س�نة من إنتاج حبوب لقاح عالية وعدد كبري من 

الطلعات) ابراهيم،2004(.
وم�ن جه�ة حيوية حب�وب اللقاح فأن األصناف العراقية تتقارب فيما بينه�ا إذ وجد أنها ذات حيوية عالية تصل إىل أكثر م�ن )%90( ويف مقدمتها صنفي 
األخرض والغنامي األحمر . وكما لوحظ بأن حبوب اللقاح املنتجة يف أول املوسم وأخره تكون أقل حيوية من تلك املنتجة يف أواسط املوسم)ابراهيم ،2008(.

ودرس )et al. Abbas)1995    تأث�ري الهرمون�ات الداخلية لحبوب اللقاح يف ثمار النخي�ل صنف الحالوي ، حيث قاموا بقياس محتوى حبوب لقاح اربعة 
اصن�اف م�ن االفحل هي الغنام�ي اخرض ، الغنامي أحمر ، الخكري وردي والخكري عادي من املواد الش�بيهة باالوكس�ينات واملواد الش�بيهة بالجربلينات 
باس�تخدام طريقة الفصل الكروماتوغرايف الس�ائل العايل الكفاءة HPLC )Liquid Performance High Chromatography ( ، فوجدوا فروقا معنوية 
واضحة يف محتوى حبوب لقاح أصناف اآلفحل املختلفة املستخدمة يف التجربة من املواد الشبيهة باالوكسينات واملواد الشبيهة بالجربلينات حيث كأنت حبوب 
لقاح الصنف غنامي اخرض تحتوي عىل أعىل مستوى من تلك املواد يليها الغنامي احمر ثم الخكري وردي فالخكري عادي ..وبحوث متناولة محتوياتها من 
الهرمونات النباتية هي األكثر تأثري يف تنشيط جدار املبيض الذي بدوره يبدأ يف النمو مسبباً يف زيادة عدد وحجم الخاليا )خلف،2003(، كما أن هذا التأثري 
يتداخل مع بعض العنارص الغذائية التي من ش�أنها التأثري عىل إنبات ونمو حبة اللقاح والحفاظ عىل حيويتها، حيث وجد )جاس�م واخرون،2000( اختالفاً 
م�ا بني أصن�اف اللقاح من حيث محتواها من العنارص املعدنية يف دراس�ته ألربعة أصناف من حبوب اللقاح )الغنامي األخ�رض والغنامي األحمر والخكري 

والوردي( عند استخدام تقنية التنشيط النيرتوني لتقدير رماد حبوب اللقاح من العنارص املعدنية.
من كل البحوث السابقة التي أجريت يف مختلف مناطق النخيل يف العالم لم تسجل حالة عدم توافق تام بني أي صنف من أصناف أفحل نخلة التمر واألصناف 

املؤنثة ولكن هنالك اختالف أو تفاوت يف درجة التوافق )عبد الحسني وأحمد، 1992(. 
عليه يس�تدل من التفاوت الحاصل يف نس�بة عقد الثمار يف األصناف املؤنثة باختالف صنف الفحل املستخدم يف التلقيح. ولم تشري أي من الدراسات السابقة 

يف هذا املجال إىل عدم حصول عقد الثمار ألي صنف مؤنث نتيجة الستعمال صنف معني من حبوب اللقاح.
أش�ارت معظم البحوث والدراس�ات التي أجريت يف هذا املجال إىل أن هناك تأثريا واضحا لحبوب اللقاح يف الصفات الطبيعية والكيميائية لثمار نخيل التمر. 
كما اوضحت نتائج بعض هذه الدراس�ات أن صنف اللقاح قد س�بب اختالفات معنوية يف نس�بة العقد ونسبة النضج والوزن الطازج للثمرة واللحم والبذرة 
Al- واس�تنتجوا م�ن هذه الدراس�ات أن صنف اللقاح الغنامي اخ�رض كان متفوقا يف تأثرياته امليتازينية مقارنة بأصناف اللق�اح األخرى. ) عبد،2013 و ،

Obeed and Abaul –Rahman ,2002 وBacha et al ,2000(.أن الزي�ادة يف حج�م الثم�رة تأتي من الزيادة يف طول وقطر الثمرة أو احدهما يف األقل. 
وقد بينت اغلب البحوث والدراسات التي أجريت يف هذا املجال أن ملصدر حبوب اللقاح تأثريا واضحا يف حجم الثمرة وكذلك يف طول وقطر الثمرة أو احدهما) 

عبد وعباس،2007(.
ووجد داوود )2001( تأثريا واضحا لصنف حبوب اللقاح يف النس�بة املئوية للس�كريات الكلية لثمار الصنف زهدي، حيث كانت الثمار الناتجة عن التلقيح 
بلق�اح كل من الغنامي أحمر، الغنامي أخرض، الخكري سميس�مي والخكري كريطيل تحتوي عىل نس�بة س�كريات كلية بلغ�ت )59.12%( ، )58.89%( 
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،)%58.31( و)55.6.%( ع�ىل الت�وايل. ُيعد املاء من أهم املكونات الكيميائية يف الثمار ويختلف املحتوى املائي لثمار النخيل وذلك حس�ب الصنف ومرحلة 
النمو  وصنف اللقاح)عباس، 2001( . ولعدم وجود دراسات سابقة تطرقت إىل محتوى حبوب اللقاح من هذه املركبات لذا جاءت هذه الدراسة لبحث مديات 

هذه املركبات  يف أصناف من أفحل النخيل و األثر األكرب يف التأثري عىل عملية عقد الثمار واملحفز لها يف النمو. 
املواد وطرق العمل:

اجريت هذه الدراسة يف احد بساتني االهلية يف ابي الخصيب محافظة البرصة. وقد تم اختيار ثالثة اشجار من كل صنف من اصناف الداخلة بالدراسة وكانت 
متجانسة قدر االمكان يف العمر وقوة النمو وظروف الخدمة . واالصناف االنثوية هي )الحالوي والساير وام الدهن والربيم واملكتوم( واالصناف الذكرية هي 
) الغنامي احمر والغنامي اخرض والخكري  وتركيب وراثي 1 وتركيب وراثي 2(علما بان وتركيب وراثي )1 و2( قد تم دراستها من قبل عبد)2010( .وتم 

اجراء بعض القياسات التالية. 
مواصفات الطلع لذكري:

ت�م اج�راء االختبارات من عدد الطلع واالنتاجية وحيوية حبوب اللقاح وذلك باس�تخدام صبغة الكارمن يف فحص  حيوية حبوب اللقاح وذلك بإضافة قطرة 
من الصبغة اىل حبوب اللقاح التي وضع جزء قليل منها فوق رشيحة زجاجية slide ثم فحصت باملجهر الضوئي عىل قوة تكبري40x واخذت 100 حبة لقاح 

واستخرجت النسبة املئوية لحيوية حبوب اللقاح من خالل املعادلة :-
                             حبوب اللقاح املصبغة 

%حيوية حبوب اللقاح =���������������������������������������������������× 100 
                                 حبوب اللقاح الكلية )100 حبة(

) مطر،1991(.
املحتوى النرتوجيني والبوتايس والفسفوري:

قدر النرتوجني الكيل يف حبوب لقاح االصناف املدروسة باستخدام جهاز التقطري البخاري )كلدال( اعتمادا عىل )Page et al , 1982(. اما الفسفور فقد قدر 
بعد تعديل حموضة الخليط وباس�تخدام جهاز الطيف اللوني Spectrophotometer وعىل طول موجي ) nm  700 ( . وتم تقدير البوتاس�يوم باستخدام 

.  )Flamphotometer   )A. O.A. C, 1980 جهاز انبعاث اللهب
تقدير الكالسيوم :

تم هضم العينات )حبوب لقاح االصناف املدروسة ( وذلك بأخذ 0.2 غم من العينة الجافة ويضاف لها 5مل من الحامض الكربيتيك املركز ويضاف لها 3مل 
م�ن خلي�ط )حامض الكربيتيك +حامض البريوكلوريك( ويتم تس�خينها اىل ان يصبح لونها رائق ثم يكمل الحج�م اىل 50 مل ثم يتم التقدير وفقاً للطريقة 

.  )Atomic absorption     )Page et al , 1982باستخدام جهاز االنبعاث الذري
تقدير البورون :

وذلك بوضع  0.25غم من املادة النباتية الجافة املطحونة )حبوب لقاح االصناف املدروسة( يف وعاء تبخر واضافة 2 مل من محلول هيدروكسيد الكالسيوم املشبع 
وبخره حتى الجفاف يف حمام مائي ضع املحتويات يف جهاز الحرق وهو بارد ثم ارفع درجة الحرارة تدريجيا اىل 450 مo  حافظ عىل هذه الدرجة 2 ساعة برد 
املحتويات تدريجيا ثم اضف بحذر 10 مل من محلول 2M حامض االورثوفسفوريك  إلذابة املواد املتبقية، اترك املحلول ليفصل اىل طبقتني ثم خذ 5 مل من مستخلص 
  )660nm( ثم ضعه يف انابيب التجفيف انقل جزء من املحلول بواسطة املاصة وضعه يف خلية القياس البالستيكية قس عىل طول موجي  dichoroethane 
 )A. O.A. C, 1980(  . لتقدير املحتوى املائي واملادة الجافة  أخذت عينات من الثمار يف مرحلة الخالل، إذ وضعت يف فرن كهربائي عىل حرارة 70م0 حتى 

ثبات الوزن ثم وزنت العينات بعد الجفاف يف ميزان حساس الحتساب النسبة املئوية للمستوى املائي والوزن  .
الصفات الفيزيائية:

تم قياس الصفات الفيزيائية للثمار يف مرحلة الخالل غالب )1980( .
التغريات يف السكريات: السكريات الكلية والسكريات املختزلة )%(:

 Howrtiz  املذكورة يف Lane & Eynon قدرت السكريات الكلية واملختزلة السكروز يف الطبقة اللحمية للثمار عىل أساس الوزن الجاف، باستعمال طريقة
1975(( وذلك بأخذ 1 غم من لحم الثمار املجفف   واضيف لها 50 مل ماء مقطر ثم وضعت يف حمام مائي عىل درجة حرارة )70م( وملدة 45 دقيقة ألجل 
استخالص السكريات من لحم الثمار ثم وضعت بجهاز الطرد املركزي ملدة 10 دقائق وذلك للتخلص من الراسب ثم أخذ الراشح وأجري له عملية الرتويق 
Clearing بإضافة 3مل من خالت الرصاص املتعادلة ثم التخلص من الراسب باستعمال جهاز الطرد املركزي، ثم إضافة قطرة واحدة من خالت الرصاص 
للتأكد من إتمام عملية الرتسيب، ثم اضيف للراشح 3مل من اوكزالت البوتاسيوم وثم التخلص من الراسب بالطريقة نفسها، ثم اكمل املحجم 100 مل باملاء 

املقطر.
ق�درت الس�كريات املختزل�ة يف محل�ول الراش�ح بالتس�حيح م�ع مزي�ج م�ن محل�ول فهلن�ك )أ+ب( ولتقدي�ر الس�كريات الكلي�ة اخ�ذ 50 م�ل 
م�ن املحل�ول الس�ابق، أضي�ف له�ا 5 م�ل م�ن حام�ض الهيدروكلوري�ك املرك�ز، وت�رك املحل�ول مل�دة 24 س�اعة، اضي�ف للمحل�ول 4 قط�رات 
م�ن دلي�ل الفينولفثال�ني وم�ن ث�م تم�ت معادل�ة الحموض�ة باس�تعمال NaOH 40% أم�ا الس�كريات غ�ري املختزل�ة )الس�كروز( فق�درت ع�ن 
 طري�ق الف�رق ب�ني الس�كريات الكلي�ة والس�كريات املختزل�ة حس�بت النس�بة املئوي�ة للس�كريات الكلي�ة واملختزل�ة والس�كروز وفق�اً مل�ا ذك�ره

. )Howrtiz, 1975( 
املواد الصلبة الذائبة الكلية )%(:

قدرت املواد الصلبة الذائبة الكلية بالثمار وذلك بهرس 5غم من لحم الثمار الطازج مع 25 مل من املاء املقطر وبعد ترشيح املستخلص قدرت النسبة املئوية 
للمواد الصلبة الذائبة الكلية باس�تعمال الرافركتوميرت اليدوي Hand Refract meter وحس�ب طريقة )Howrtiz, 1975( ثم صححت القراءة عىل درجة 

حرارة املخترب لكل موعد وحسب جداول خاصة.
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الحموضة الكلية القابلة للتعادل )%(:
قدرت الحموضة الكلية القابلة للتعادل كنسبة مئوية، وذلك بهرس 5 غم من الطبقة اللحمية مع 25 مل ماء مقطر يف هاون خزيف ورشح املزيج بقطعة من 
الشاش، واخذ 10 مل من الراشح وسمح مقابل هيدروكسيد الصوديوم تركيز 0.1 عياري مع دليل الفينولفثالني حتى الوصول إىل نقطة التعادل. ثم حساب 

.)A. O.A. C, 1980(   النسبة املئوية للحموضة عىل أساس حامض السرتك باستخدام املعادلة التالية واملوصوفة يف
                                                            عيارية القاعدة ×كميتها × 40.06 × الحجم النهائي للمحلول

النسبة املئوية للحموضة الكلية القابلة للتعادل     = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100
                                                                    حجم املحلول املسحح × وزن العينة

التحليل اإلحصائي:
تم تحليل البيانات حس�ب تصميم القطاعات العش�وائي الكامل بوصفها تجربة عاملية بعاملني) االصناف االنثوية واالصناف الذكرية(  وقورنت املتوسطات 
حسب اقل فرق معنوي معدل RLSD وتحت مستوى احتمال 0.05 استخدم برنامج SPSS يف تحليل النتائج .واخذ بنظر االعتبار التداخالت ما بني االصناف 

الذكرية وتأثريها عىل االصناف االنثوية . وتصميم العشوائي الكامل بالنسبة لصفات االصناف الذكرية فقط ) بشري،2003(.
النتائج  

يوض�ح ج�دول )1( تف�وق الصنف الغنامي االخرض يف صفة عدد الطل�ع يف النخلة الواحدة  . وتفوق الغنامي االحمر يف انتاجي�ة الطلعة الواحدة من حبوب 
اللقاح وحيويتها.

عن�د مالح�ظ اإلش�كال)1 اىل 5( نالحظ ايضا اختالف األصناف فيما بينها يف الصفات املدروس�ة . فق�د تفوق الرتكيب الوراثي رق�م ) 1( معنويا عن بقية 
األصناف الداخلة بالدراس�ة والذي س�جل 15.11 ملغم /غم وزن جاف كالس�يوم. وتفوقه ايضا يف صفة البورون والتي كانت 3.88 ملغم/ غم وزن جاف 

بورون .كما سجل الصنف ذاته اعىل القيم يف صفة املحتوى النرتوجيني )9.20(% واملحتوى البوتايس)2.62(% واملحتوى الفسفوري )0.56(%.
 كم�ا يوض�ح جدول )2( الصف�ات الفيزيائية  والتي تفوق الصن�ف الحالوي معنويا  يف صف�ة وزن الثمرة عن باقي األصناف الداخلة بالدراس�ة وامللقحة 
بالغنامي األحمر والتي كانت )6.91(غم. وقد سجل الصنف الساير أعىل القيم يف وزن النواة وامللقح بالصنف الذكري رقم2 )0.96( غم.  أما يف وزن اللحم 
فقد س�جلت أعىل القيم من تلقيح الغنامي األحمر بالحالوي )5.99(غم وكذلك س�جلت الرتكيب الوراثي رقم)2( مع الحالوي )5.94(غم والتي لم تختلف 
معنويا مع س�ابقتها. وقد كان الربيم امللقح بكل من الغنامي األخرض والبذري رقم )1( كل عىل حده نفس التس�جيل والتي كانت)3.86(س�م لصفة طول 
الثمرة . وسجل صنف أم الدهن أعىل القيم بتلقيحه بالرتكيب الوراثي رقم )2( يف صفة قطر الثمرة)1.99(سم. اما جدول )3( والذي ويوضح بعض صفات 
الحاصل فقد أعطى الرتكيب الوراثي رقم )1( مع أم الدهن أعىل نسبة عقد )48.29(% وكانت نسبة النضج اعىل يشء الناتجة من لقاح الخكري مع الساير 
)63.78(. وأعىل نس�بة للحاصل كانت بني لقاح لقاح الغنامي األخرض والحالوي )6.96( كغم  للعذق الواحد.أما ما يتعلق بجدول )4( الذي يوضح بعض 
الصفات الكيميائية فقد أعطى الربيم وامللقح بالرتكيب الوراثي رقم )2( أعىل نس�بة مئوية للرطوبة )15.21(%. وس�جل الغنامي األخرض وامللقح للصنف 
املكتوم أعىل القيم يف صفة النسبة املئوية للمواد الصلبة الذائبة )81.36(%. والسكريات الكلية كانت مسجلة للصنف الساير وامللقح بلقاح الغنامي األحمر 
)78.50( وكذلك الحال بالنسبة اىل السكريات املختزلة )77.67(% وقد سجل لقاح الغنامي األخرض مع الصنف الساير أعىل القيم بالنسبة إىل النسبة املئوية 

للسكروز)9(% .
جدول )1( يوضح صفات الطلع لخمسة من أصناف النخيل الذكرية )الغنامي األخرض والغنامي األحمر والخكري تركيب وراثي 1 وتركيب وراثي 2(

RLSDتركيب وراثي2تركيب وراثي1الخكريالغنامي األحمرالغنامي األخرضالصنف
2624717232.609عدد الطلعات للنخلة الواحدة

24.7141.004.819.7214.802.631اإلنتاجية)حبوب اللقاح( معدل للطلعة الواحدة)غم(
94.1296.0088.2081.1492.712.85الحيوية%

   
شكل)1(تركيز الكالسيوم لخمسة اصناف ذكرية من نخيل التمر         شكل)2(تركيز البورون لخمسة اصناف ذكرية من نخيل التمر         شكل)3(تركيز النرتوجني لخمسة اصناف ذكرية من نخيل التمر

          
شكل)4(تركيز البوتاسيوم لخمسة اصناف ذكرية من نخيل التمر                شكل)5(تركيز ا لفسفور لخمسة اصناف ذكرية من نخيل التمر
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جدول)2( تأثري تداخل األصناف الذكرية واالنثوية يف الصفات الفيزيائية لخمسة اصناف من نخيل التمر

قطر الثمرة)سم(طول الثمرة)سم(وزن اللحم)غم(وزن النواة)غم(وزن الثمرة)غم(االصناف االنثويةاالصناف الذكرية

غنامي احمر

6.910.775.993.741.74الحالوي
6.420.655.623.441.95الساير

6.230.685.623.561.59 ام الدهن
6.270.785.743.461.88 الربيم
6.200.665.413.581.80 املكتوم

غنامي اخرض

6.890.745.943.801.72الحالوي
6.550.625.843.601.95الساير

6.230.675.633.411.96 ام الدهن
6.750.845.773.861.87 الربيم
6.230.615.443.671.76 املكتوم

خكري

6.790.795.963.771.78الحالوي
6.540.665.763.451.98الساير

6.770.675.663.561.58 ام الدهن
6.720.745.833.561.76 الربيم
6.410.535.433.661.67 املكتوم

تركيب وراثي1

6.690.755.363.731.78الحالوي
6.460.644.993.641.90الساير

6.290.675.313.451.98 ام الدهن
6.870.785.213.861.88 الربيم
4.553.661.78 6.120.66 املكتوم

تركيب وراثي2

6.771.415.943.711.94aالحالوي
5.950.965.823.261.87الساير

6.150.845.623.051.99 ام الدهن
6.450.995.763.561.97 الربيم
5.240.875.423.111.78 املكتوم

 RLSD1.360.281.070.110.89 للتداخل

جدول)3( تأثري تداخل االصناف الذكرية واالنثوية يف نسبة العقد والنضج وكمية الحاصل لخمسة اصناف من نخيل التمر

الحاصلالنضجالعقداالصناف االنثويةاالصناف الذكرية

غنامي احمر

46.854.366.8الحالوي
38.2460.255.98الساير

44.2559.246.58 ام الدهن
48.2561.266.45 الربيم
45.5955.216.74 املكتوم

غنامي اخرض

38.2458.256.98الحالوي
36.8455.625.84الساير

40.2855.876.47 ام الدهن
43.2259.655.68 الربيم
44.3556.235.87 املكتوم

 خكري

37.25636.01الحالوي
35.2463.784.88الساير

39.1252.365.15 ام الدهن
41.3251.365.2 الربيم
40.2551.875.31 املكتوم

تركيب وراثي 1

44.259.256.14الحالوي
41.5861.315.69الساير

48.2959.616.44 ام الدهن
47.5659.656.48 الربيم
46.7958.696.58 املكتوم

تركيب وراثي 2

39.1251.265.78الحالوي
36.4759.984.52الساير

38.5651.245.89 ام الدهن
39.2153.285.88 الربيم
42.7452.885.89 املكتوم

RLSD2.082.411.56 للتداخل
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جدول)4( تأثري تداخل األصناف الذكرية واالنثوية يف الصفات الكيميائية لخمسة اصناف من نخيل التمر

االصناف الذكرية
االصناف 

االنثوية
املحتوى الرطوبي

 نسبة املواد
الصلبة الكلية%

 نسبة السكريات
الكلية%

 نسبة السكريات
املختزلة%

نسبة السكريات الغري مختزلة%

غنامي احمر

11.2780.7576.4274.172.25الحالوي
10.4783.5578.5077.670.83الساير

13.2980.4075.7574.751.00ام الدهن
10.8779.7176.6772.554.12الربيم
10.1379.8777.1773.074.10املكتوم

غنامي اخرض

12.3579,7777.0773.253.82الحالوي
12.2377.2661.2252.149الساير

14.5087.5661.1552.28.9ام الدهن
14.2379.2462.4153.818.2الربيم
11.1081.3662.2253.888.33املكتوم

خكري

10.3181.2566.1559.416.7الحالوي
12.5878.2366.3759.115.26الساير

12.1177.2567.1360.416.7ام الدهن
13.6576.2968.5261.786.72الربيم
13.1179.3668.2663.055.21املكتوم

تركيب وراثي 1

10.2582.1266.5460.446.10الحالوي
13.2180.2067.8161.925.89الساير

12.2478.2969.5463.536.01ام الدهن
11.0076.5462.2356.465.77الربيم
10.9875.586861.556.45املكتوم

تركيب وراثي 2

13.0279.2665.3658.137.23الحالوي
14.3077.5467.5560.676.88الساير

14.0079.2168.3260.677.65ام الدهن
15.2181.2668.6561.437.22الربيم
11.2180.2856.3649.916.45املكتوم

RLSD1.252.141.021.581.11 للتداخل

املناقشة:
أن حيوي�ة حب�وب اللقاح تعد املؤرش الرئيس لتحديد خصوبة األصناف كونها تمثل قدرة حبة اللقاح عىل اإلنبات والنمو خالل القلم. ويمكن التعرف عىل 
حيوي�ة حب�وب اللقاح عن طريق الفحص املجه�ري لها بعد معاملتها بإحدى الصبغات أو من خالل أنباتها يف األوس�اط الغذائية أو متابعة نمو األنبوب 

اللقاحي داخل القلم .
كان) 1928( Swingle أول م�ن أطل�ق مصطل�ح ميتازيني�ا )Metaxenia( ع�ىل تأثري حبة اللقاح يف الصف�ات الطبيعية للثمار ) األج�زاء البعيدة عن 
الجنني واألندوسبريم ( مثل الحجم والشكل واللون وموعد النضج )ابراهيم،  2008( . والتفسري الذي وضعه Swingle لظاهرة امليتازينيا هو أن الجنني 
واألندوس�بريم يفرزان   مواد هرمونية أو ش�بيهة بالهرمونات وهذه تنترش يف األنس�جة الخارجية التي س�وف تكون الطبقة اللحمية للثمرة ، وبذا يحدث 

التأثري النوعي الخاص بلقاح الصنف املستعمل .
وق�د ثبت ش�كل قاطع اعتماد عملي�ة النضوج عىل وجود وتكون البذور والتي قد تش�جع عىل تكوين هرمونات معينة لها دور أس�ايس يف عملية النضج 
وهناك بعض األدلة التي تش�ري بأن الجربلني يتواجد طبيعياً يف بذور بعض الفواكه وإن حدوث عملية اإلخصاب وبالتايل تكون البذور يؤدي إىل تش�جيع 
بعض الهرمونات كاألوكس�يد التي تؤثر عىل نضج الثمار. وقد توجد من خالل دراس�ة تأثري حامض الجربلني بأن تأثريه يختلف بأختالف األصناف ففي 
الخ�رضاوي والح�الوي والربحي التي يكون فيها نمو الكرب�ل الثالث يف األزهار غري امللقحةبثمرة عند إضافة الجربيل�ني إىل أزهار هذه األصناف قد أدى 
إىل تكوين نس�بة عالية من الثمر وبالرغم من ان الجربيلني تس�بب يف اس�تطالة الكرابل إال أن تأثريه ينحرص من اإلرساع وخصوصاً يف املراحل األوىل من 

تكوينها.
كما أن بعض العنارص الصغرى كالبورون التي يعتقد أن لها دوراً كبري يف نشؤ األنسجة املرستيمية والنمو الرسيع لها والذي قد يحتاج إليه يف نمو حبوب 
اللق�اح وكذلك تحس�ني ثبوتية أنابيب اللق�اح وتواجده برتاكيز عالية يف أجزاء خاصة من النبات مثل الس�داة Anthers الحاوية عىل حبوب اللقاح وعدم 
تواج�ده بمث�ل الرتاكيز يف عصري اللحاء والس�يقان وأجزاء النبات األخرى لهو دليل عىل أهمية هذا العنرص بالنس�بة لحبوب اللقاح ويف عملية عقد الثمار 
وتكوينه�ا )عب�د وعباس،2007( ويتزايد االهتمام بدراس�ة حبوب اللقاح ملا لها من أهمية كبرية ليس فقط للتلقي�ح إنما الحتوائها عىل مركبات كيميائية 

جيدة ومفيدة لإلنسان وبذلك تكون مادة غذائية متكاملة ويعترب الغذاء امللكي لنحلة العسل . 
كما تش�ري التقارير عن املش�اهدات امليدانية مل�زارع النخيل لجوء بعض املزارعني إىل األصناف وباألخص املبكرة بخلي�ط من لقاح أفحل مختلفة لضمان 
الحصول عىل نتائج أفضل. من املش�اكل التي يعاني منها املزارعون هي املناس�بة واملالئمة لتلقيح أصناف نخيل اإلناث بس�بب مجهولية غالبية أصناف 

األفحل املزارعني إىل زيادة عدد الشماريخ الذكرية عند تلقيح بعض األصناف .
مما تقدم، يتطلب إجراء املزيد من الدراسات والتجارب والبحوث إليجاد االفحل الجيدة وانتخاب اللقاحات املناسبة واملالئمة ليس فقط بالنسبة إىل تأثريها 

عىل التلقيح ونضوج ثمار أصناف نخيل التمر وإنما أيضاً مالئمتها وتوافقها يف تلقيح أصناف اإلناث.
املصادر:
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Compatibility and incompatibility in the date palm...
Abdulkareem M. Abd                              Emad A. Mohamed Reda*
Date Palm Research Center                          ollege of Agriculture*
University of Basra                            University of AL- Muthanna*

Abstrast 
The present  this study to determine the compatibility between cultivars palm female and the male to produce the best product of the finest qual-
ity of the fruits of date palm, which has been studied in the a privet orchard in Abo-ALKaseeb –Basrah . The results indicated superiority product 
Ghannami Akhder in the characters  number of spadix in one date , and their success in the productivity of flight entered and one of the pollen. 
And the superiority of the   Ghannami  Ahmer in the activity  of pollen . The above product was seed  No. )1( significant for the rest of the Articles 
of the study and who scored 15.11 mg / g dry weight of calcium. And superiority in status also boron, which was 3.88 mg / g dry weight of boron. 
Also recorded the highest values   of the same cultivars in the properties nitrogen content )9.20%( and potassium content )2.62%( and phosphorus 
content )0.56%(.  The different results when use of these vaccines with the feminine items were involved in the cultivars of male moral influence 
on the characteristics of the fruit has been in effect Ghannami  Ahmer characters  fruit weight and the weight of the meat. The product was seed-
ling male No. )2( has had an impact on the length and diameter of the fruit and chemical characters.
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فالح حسن عيىس 
أمان حميد جابر *

Solanum tuberosum L تأثري تغطية الرتبة بالبويل اثيلني األسود يف منو وحاصل صنفني من البطاطا

جامعة املثنى /كلية الزراعة – قسم اإلنتاج النباتي- بستنه

* البحث مستل من رسالة املاجستري للباحث الثاني

املستخلص
 )A( من الرتبة  Santa و Draga  خالل املوسم الخريفي للعام 2013  باستخدام صنفني للبطاطا ) نفذت الدراس�ة يف محطة النجمي ) ش�مال رشق مدينة الس�ماوه
من محطة الهندية والناتج من الرتبة Elit املس�تورد من هولندا، الهدف من الدراس�ة تاثري تغطية الرتبة بالنايلون االس�ود عىل نمو وحاصل ونوعية درنات البطاطا 
.نفذت التجربة باس�تخدام تصميم القطاعات العش�وائية الكاملة بثالثة مكررات ولكل مكرر 6 درنات وقورنت املتوس�طات باس�تخدام اقل فرق معنوي عند مستوى 
احتمال  0.05  ولخصت النتائج باالتي تفوق الصنف Santa معنوياً يف الصفات )عدد السيقان ، املساحة الورقية ، الوزن الجاف للمجموع الخرضي ، حاصل النبات 
الواحد ، النس�بة املئوية للمادة الجافة ، والنس�بة املئوية للنيرتوجني ، النشأ ، الربوتني ( بلغت 2.529ساق.نبات1- ، 85.809 دسم2.نبات1-، 37.228 غم.نبات1-، 
660.57 غم.نبات1-، 15.541 % ، 0.9286 %، 9.8586 % ، %5.775  مقارنة  بالصنف Draga الذي س�جل 2.260 س�اق.نبات1،80.430- دسم2.نبات1-، 
36.055 غم.نب�ات1-، 621.17 غم.نب�ات1-، %13.968 ، 0.8961 %، %8.4349 ، %5.548 ،  ع�ىل الت�وايل. تفوقت معاملة التغطي�ة معنوياً يف الصفات )عدد 
الس�يقان ، املس�احة الورقية ، الوزن الجاف للمجموع الخرضي ، حاصل النبات الواحد ، النسبة املئوية للمادة الجافة ، والنسبة املئوية للنيرتوجني ، النشأ ، الربوتني ( 
بلغت 2.636 س�اق.نبات1-، 85.521 دس�م2.نبات1-، 37.741 غم.نبات1-، 730.12 غم.نبات1-، 15.067 %، 0.9414 %، 9.4229 % ، 5.846 %  مقارنة 
بع�دم التغطية اذ بلغت 2.153 س�اق.نبات1-، 80.718 دس�م2.نبات1- ، 35.542 غم.نبات1- ، 551.61 غم.نب�ات1-، 14.442 %، 0.8833% ، 8.8706% ، 

%5.477  عىل التوايل .
تفوق�ت معاملة التداخل للصنف  Santaملعاملة التغطية يف الصفات  )عدد الس�يقان ، املس�احة الورقية ، الوزن الج�اف للمجموع الخرضي ، حاصل النبات الواحد ، 
النسبة املئوية للمادة الجافة ، والنسبة املئوية للنيرتوجني ، النشأ ، الربوتني( بلغت 2.858 ساق.نبات1-،  88.245 دسم2.نبات1-، 38.387 غم.نبات1- ، 746.42 
غم.نب�ات1- ،  %15.869، %0.9528 ، 10.1508  % ، 5.906 %  مقارن�ة بمعامل�ة التداخ�ل للصنف Dragaغري املغطاة بلغت 2.107 س�اق.نبات1-، 78. 63 

دسم2.نبات1-، 35.014 غم.نبات1- ، 528.50 غم.نبات1- ، %13.672 ، %0.8622 ، %8.1747 ، %5.309 عىل التوايل.
املقدمة 

البطاطا )Solanum tuberosum L( من أهم محاصيل الخرض والتي تعود إىل العائلة الباذنجانية Solanaceae وتتصدر قائمة املحاصيل الدرنية )حس�ن 1999( 
ولها دور يف نظام الغذاء البرشي وذلك عن طريق تامني غذاء مناس�ب ليس�اهم مع بقية املحاصيل وتأتي باملرتبة الرابعة عاملياً كمحصول إس�رتاتيجي واقتصادي بعد 
كل من الحنطة والذرة والرز) Bowen،2003(.ويف العراق ازداد االهتمام بزراعة البطاطا بشكل واضح إال إن اإلنتاج ليس باملستوى املطلوب إذا ما قورن بإنتاج بعض 
البل�دان اإلقليمي�ة والعاملية ذات الطبيعة البيئية املقاربة للعراق بلغت املس�احة املزروعة يف العراق 40000 هكتار وبإنت�اج 560000 طن بمعدل 14 طن .هكتار1-  
)الجهاز املركزي لإلحصاء ،2012(نتيجة ملا يشهده العالم من انفجار سكاني متزايد مما يتطلب توفري غذاء يواكب هذه الزيادة وبما إن املساحات الزراعية محدودة 
فال بد من زيادة اإلنتاج يف وحدة املس�احة ومنها اس�تخدام األسمدة الكيميائية وخاصة للمحاصيل اإلس�رتاتيجية املهمة ومنها البطاطا كونه يزرع ألكثر من موسم يف 
الس�نة ، التحدي الذي يواجه املس�تثمرين يف املجال الزراعي هو التش�خيص الس�ليم لكل العوامل املحددة لإلنتاج والتقليل منها من خالل اإلدارة الس�ليمة واستخدام 
التقني�ات الحديث�ة بما يضمن زيادة الغلة يف وحدة املس�احة ومن األم�ور املهمة هو توفري العنارص املغذي�ة املطلوبة للنبات بكميات ويف أوقات مناس�بة كي ال تكون 
مح�دده لإلنتاج اذ اإلضافات الس�مادية مس�ئولة عن زيادة %50 يف الحاصل برشط توفر عوامل النمو األخرى بش�كل مثايل )Havlin واخ�رون ، 2005( . البطاطا 
م�ن املحاصي�ل املجهدة للرتبة نتيجة المتصاص العن�ارص الغذائية من الرتبة بكميات كبرية ويؤكد ذلك كمية الحاص�ل واملجموع الخرضي خالل فرتة 120-90 يوم 
)الصحاف،1994(. لذلك كان النصيب األكرب لألسمدة الكيمياوية واملبيدات يف االستخدام وما يرتتب علية من زيادة األثر الضار بالصحة والبيئة بسبب األثر املتبقي من 
النرتات والتي تعد أكثر املركبات خطورة عىل صحة اإلنسان. )عثمان،2007( الخرضوات مصدر اساسياً من مصادر النرتات التي تصل إىل جسم اإلنسان فهي تشكل 
%80-70 من النرتات التي تصل لجس�م اإلنس�ان)Brighton،2001( وتأتي خطورة النرتات من تحولها داخل الجس�م إىل نرتيت الذي يمكن ان يتحد مع مش�تقات 
Mulch- 2004(. أن تغطية الرتبة ،للربوتني )االمينات واالميدات( مكون مركبات النرتوزامني والتي تعترب من املسببات األساسية لإلمراض الرسطانية)حوقة واخرون

ing من الوس�ائل املفيدة واملس�تخدمة يف الكثري من التجارب الحقلية والبس�تنية، فهي إضافة لكونها  طبقة واقية تحمي الرتبة من عوامل البيئة املختلفة كذلك تؤدي 
إىل التبكري يف  الحاصل ومكافحة األدغال وتقليل فقدان املاء واألسمدة والعنارص املغذية بالغسل وتحافظ عىل نظافة الثمار وتقليل األيدي العاملة إلزالة األدغال والتي 
تس�بب األرضار بالجذور، وتوفر CO2 للنبات اذ يرتاكم تحت الغطاء ويخرج من الثقب الذي ينمو من خالله النبات وكذلك يعمل البالس�تك عىل انتقال األمالح خارج 
منطقة التغطية وهو االتجاه الذي يتحرك فيه املاء األريض الن التبخر الس�طحي للماء يكون بني رشائح البالس�تك وتس�اعد الرتبة عىل االحتفاظ باملاء وتقليل من كمية 
 Santa(  لذا تهدف الدراسة إىل توضيح تأثري الصنف ..)McCraw ,2003 ( املاء املفقود بعملية التبخر وبالتايل تقلل من استهالك املاء وفقد العنارص بعملية الغسل

Draga، ( والتغطي�ة يف بع�ض الصف�ات النم�و الخ�رضي والحاص�ل والصف�ات النوعي�ة يف نم�و وحاص�ل البطاط�ا.
املواد وطرق العمل

أجري�ت التجرب�ة يف منطق�ة النجمي للموس�م الخريف�ي 2013 يف تربة ذات نس�جة مزيجية غريني�ة ونفذت وفق التصمي�م RCBD ضمن تجرب�ة عامليه )الراوي 
وخل�ف 1980( وبعامل�ني هما األصن�اف )Santa ، Draga ( والعامل الثاني ) التغطية M1 وبدون تغطية M0 ( وبثالث مك�ررات فأصبح عدد الوحدات التجريبية 
)2×2×3=12وحدة تجريبية ( استخدم النايلون األسود )0.8ملم( يف تغطية الرتبة حرث الرتبة ونعمت وسويت وقسمت ال مروز والجدول )1( يمثل مواصفات تربة 

الحقل  .
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جدول )1(  الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعينات تربة الحقل

منطقة النجميوحدة القياسنوع التحليل

ECds.m-12.8

TDSg.L-11.4

NaCl%5.6

PH-----7.3

mg.k-17.4النيرتوجني الجاهز

mg.k-14.3الفسفور الجاهز

mg.k-1121.4البوتاسيوم الجاهز

2.5%املادة العضوية

g.k-11.4الكثافة الظاهرية

g.k-12.5الكثافة الحقيقية

44%املسامية

23.47%نسبة الطني

73.45%نسبة الغرين

3.08%نسبة الرمل

غرينية مزيجية----نسجه الرتبة

مختربات قسم الرتبة واملوارد املائية / كلية الزراعة- جامعة املثنى
جدول )2(  خصائص ماء الري 

منطقة النجميوحدة القياسنوع التحليل

ECDs.m-11.4

TDSg.L-10.7

NaCL%3

PH-----7.2

مختربات قسم الرتبة واملوارد املائية / كلية الزراعة- جامعة املثنى
اس�تخدم يف الزراع�ة صنفي البطاط�ا )Santa ، Draga ( من الرتبة A الناتجة من العروة الربيعية، املخزونة يف مخازن م�ربدة يف محطة الهندية وتم زراعة التقاوي 
بتاريخ 15/9/2013 . تم متابعة النباتات من زراعة وإجراء العمليات األخرى املتمثلة بإزالة األدغال ولم يتم تغطية الرتبة عند الزراعة حيث تم وضع الغطاء النايلون 
عىل الرتبة بعد 35 يوم من الزراعة عند انخفاض درجات الحرارة وحسب املعامالت وكانت الرتبة تحت الغطاء البالستيكي دائما تحتفظ بالرطوبة وكذلك تكون هشة 
وكذلك ال توجد بها تجمعات لألمالح عىل السطح بسبب الخاصية الشعرية علما ان املسافة بني نبات وأخر 25 سم وبني مرز وأخر 75 سم وتم اخذ القياسات للصفات 
عدد السيقان )ساق.نبات1-( املساحة الورقية )دسم2.نبات1-(الوزن الجاف للمجموع الخرضي )غم.نبات1-( وحاصل النبات الواحد )غم.نبات1-( ونسبة النشا يف 
الدرنات )%(والنسبة املئوية للمادة الجافة للدرنات )%(ونسبة املئوية للنيرتوجني يف الدرنات )%(ونسبة الربوتني يف الدرنات)%( وتركيز النرتات يف الدرنات )%(. 

النتائج واملناقشة
1.تأثري الصنف 
النمو الخرضي

تبني الجداول )3 و4 و5( تفوق الصنف Santa وباعىل القيم للصفات عدد السيقان واملساحة الورقية للنبات والوزن الجاف للمجموع الخرضي بلغت)2.529 ساق 
.نبات1- ، 85.809 دس�م. نبات1- ،37.228 غم. نبات1-( مقارنة بالصنف Draga الذي س�جل )2.260 س�اق .نبات1- ،80.430 دس�م. نبات1- ،36.055 غم. 
نب�ات1-( عىل التوايل ولنفس الصفات ويعود الس�بب إىل تباي�ن العوامل الوراثية او نتيجة االختالف يف محتواها من الهرمونات النباتية املش�جعة للنمو او ربما يعود 

السبب إىل مالئمة الظروف البيئية للصنف املتفوق.وهذا يتفق مع ما وجده )الخزعيل ،2000 ومحمود ،2003 وصقر ، 2009 (.
صفات الحاصل

تب�ني نتائ�ج الجدول )6 و7 و8( تفوق الصنف Santa معنويا وبأعىل القيم للصفات حاصل النبات الواحد النس�بة املئوية للمادة الجاف يف الدرنات والنس�بة املئوية 
للنيرتوج�ني بلغ�ت ) 660.57 غ�م. نبات1- ، %15.541 ، %0.928( مقارنة بالصنف Draga الذي س�جل اقل القيم بلغ�ت ) 621.17 غم. نبات1،13.968%- ، 
0.896 %(  عىل التوايل ولنفس الصفات يعود السبب إىل إن صفات الحاصل تتحكم بها عوامل وراثية محمولة عىل الجينات مختلفة والتي تتحكم بقوة النمو الخرضي 
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 Santa واملتمثل بعدد الس�يقان واملس�احة الورقية جدول)3و4( التي س�اعدت يف زيادة نواتج الرتكيب الضوئي والذي انعكس عىل الحاصل ومكوناته . تفوق الصنف
يف صف�ة حاص�ل النبات الواحد جدول)6(  وهذا يتف�ق مع الصالحي)1994( وعيىس وآخرون )2009( او نتيجة ملالئمة الظ�روف البيئية املحيطة باملنطقة املزروعة 

لصنف دون األخر.
 ج- صفات الحاصل النوعية 

تبني الجدول )9 و10 و11( تفوق الصنف Santa معنويا يف صفات النس�بة املئوية للنش�أ والربوتني بلغت ) %9.858 و %5.775( مقارنة بالصنف Draga الذي 
سجل)8.4349 % و %5.548(عىل التوايل وسجل الصنف Santa اقل نسبة للنرتات يف الدرنات بلغت ) %0.137( مقارنة بالصنف Draga الذي سجل )0.151%( 

. وقد يعود السبب إىل العوامل الوراثية الخاصة بالصنف وهذا يتفق مع ما وجده جاسم وآخرون )1994( . 
-2 تاثري التغطية                        

أ-النمو الخرضي 
يتبني من الجدول )3 و4 و5( تفوق معاملة التغطية M1 معنويا لصفات عدد الس�يقان واملس�احة الورقية والوزن الجاف للمجموع الخرضي بلغت) 2.636 س�اق 
.نبات1-، 5.521 دس�م. نبات1،37.74- غم. نبات1-( مقارنة بعدم التغطية الذي س�جل )2.153 ساق .نبات1- ، 80.718 دسم. نبات1- ،35.542 غم. نبات1-(  
ويعود تفوق معامالت التغطية بالصفات أعاله لكونها تحافظ عىل املحتوى الرطوبي املناس�ب ملحيط الدرنة وتقلل من الضائعات من العنارص املعدنية نتيجة الغس�ل 
وبالت�ايل تنعك�س ايجاباً عىل نمو النبات.هذا يتفق مع Whiting )2005(  وربما للتغطية دور يف زيادة النش�اط امليكروبي نتيجة لالحتفاظ بالرطوبة وهذا ينعكس 
عىل جاهزية النايرتوجني والفس�فور ملا لهما من دور يف نمو وتطور النبات . Heilman )1968(  وكما للتغطية دور يف خفض ملوحة الرتبة إىل درجة كبرية وبالتايل 

تزيد من قابلية امتصاص النبات للماء  والعنارص الغذائية التي اصبحت اكثر جاهزية والتي تنعكس عىل صفات النمو الخرضي. وهذا يتفق مع الجنابي )2005(
ب-صفات الحاصل 

يتض�ح م�ن الجدول )6 و7 و8( تفوق معاملة التغطي�ة M1 للصفات حاصل النبات الواحد والوزن الجاف للدرنات والنس�بة املئوية للنيرتوجني يف الدرنات اذ بلغت 
) 730.12 غ�م. نب�ات1-، %15.067، %0.941( مقارنة بعدم التغطية الذي س�جل )551.61 غم. نبات1-، %0.883(  ويعود الس�بب اىل دور التغطية يف زيادة 
الحاص�ل مقارن�ة بعدم التغطية قد يكون من خالل التخلص من األدغال وعدم منافس�تها للمحصول عىل املاء والعنارص الغذائية وهذا بدوره يزيد من فعالية التمثيل 
الكاربون�ي باإلضاف�ة إىل توفري العنارص املغذية الرضورية للنبات وخصوصا النيرتوجني العضوي الذي عمل عىل زيادة املس�احة الورقية وبالتايل ينعكس ايجابيا عىل 

 . McCraw )2003 (و Munguia )2000(مكونات الحاصل وهذا يتفق مع
وربما زيادة عدد الدرنات يرجع إىل دور التغطية يف رفع درجات الحرارة للدرجة املناس�بة وبمس�توى رطوبي جيد والتقليل التبخر مما شجع عىل نمو الرباعم األخرى 
ع�ىل الدرن�ة وبالتايل زيادة عدد الس�يقان جدول )3( وبالت�ايل زيادة عدد املدادت الذي انعكس ايجاب�اً عىل عدد الدرنات النامية وهذا ي�ؤدي إىل زيادة الحاصل وهذا 
يتفق مع Mahmood  )2002( او ربما ادت إىل رفع درجات الحرارة للمس�توى املناس�ب وزيادة نمو الجذور وقدرة املجموعة الجذرية عىل امتصاص املاء والعنارص 
الرضورية ونقلها إىل األوراق ومن ثم زيادة الكربوهيدرات املرتاكمة بها ونقلها إىل الدرنات إضافة إىل مقاومة األدغال وجعلها تنحرص حيز تغذية النبات نفس�ه وهذا 

.Wien)1997(يتفق مع
ج- صفات الحاصل النوعية 

يتضح من الجدول )9 و10 و11( تفوق معاملة التغطية M1 للصفات النسبة املئوية للنشا والربوتني  بلغت ) %9.423 ، %5.846( مقارنة بعدم التغطية الذي بلغ 
)%8.871،%5.477( عىل التوايل وسجلت معاملة التغطية اقل محتوى للدرنات من النرتات بلغ )%0.135( مقارنة بمعاملة عدم التغطية بلغت )%0.152(ويعود 
الس�بب إىل تأثري املعنوي لتغطية الرتبة بالبالس�تك يؤدي اىل القضاء عىل االدغال  و تقليل املنافس�ة عىل العنارص الغذائية ووفرتها وبالتايل زيادة امتصاصها ومن ثم 

زيادة نواتج التمثيل الضوئي .هذا يتفق مع ما و جده Romic  و آخرون)2003( والزهاوي)2007(
3. التداخل 

أ- النمو الخرضي
تبني الجدول )3 و4 و5( تفوق نباتات الصنف Santa ملعاملة التغطيةM1 للصفات عدد الس�يقان واملس�احة الورقية والوزن الجاف للمجموع الخرضي التي بلغت 
)2.858، ساق .نبات 1- ، 88.245 دسم. نبات1-، 38.387 غم. نبات1-( مقارنة بنباتات معاملة التداخل للصنف Draga بدون تغطية والتي بلغت )2.107، ساق 
.نبات 1،78.063- دس�م. نبات1-، 35.014 غم. نبات1-(عىل التوايل وقد يعود الس�بب للتداخل بني عوامل التي تخص الصنف وعوامل التغطية هذا يتفق مع ما و 

ج�ده  الجب�وري)2011(.
ب- صفات الحاصل

تبني الجدول )6 و7 و8( تفوق درنات نباتات معاملة التداخل للصنف Santa مع التغطية M1 للصفات حاصل النبات الواحد والوزن الجاف للدرنات والنسية املئوية 
للنيرتوجني بلغت ) 746.42 غم. نبات1-، %15.869، %0.953(مقارنة بدرنات نباتات معاملة التداخل للصنف Draga بدون تغطية بلغت )528.50 غم. نبات-

1، %13.672 ، %0.8622( عىل التوايل . هذا يتفق مع ما و جده  الجبوري)2011(
ج- صفات الحاصل النوعية 

تب�ني الج�دول )7 و8 و9(تف�وق درنات نبات�ات معاملة التداخل للصن�ف Santa مع التغطية M1 للصفات النس�بة املئوية للنش�ا والربوتني بلغ�ت )10.151% ، 
 Santa 8.174، %5.309( عىل التوايل سجلت درنات معاملة التداخل بني الصنف%( بدون تغطية بلغت Draga مقارنة بنباتات معاملة التداخل للصنف)5.906%

والتغطية اقل محتوى من النرتات بلغ )%0.129( مقارنة بدرنات معاملة التداخل للصنف Draga بدون تغطية بلغت )0.160%( .
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جدول)3( تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم يف عدد السيقان )ساق.نبات1-(

          التغطية / الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa2.2002.8582.529

Draga2.1072.4142.260

L.S.D0.050.0940.066

2.1532.636معدل التغطية

L.S.D0.050.066

جدول)4( تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم يف املساحة الورقية)دسم.نبات1-(

التغطية / الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa83.37488.24585.809

Draga78.06382.79780.430

L.S.D0.050.4840.342

80.71885.521معدل التغطية

L.S.D0.050.342

جدول )5(   تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم يف الوزن الجاف للمجموع الخرضي )غم.نبات1-(

التغطية / الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa36.07038.38737.228

Draga35.01437.09636.055

L.S.D0.050.2810.198

35.54237.741معدل التغطية

L.S.D0.050.198

جدول)6( تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم يف حاصل النبات الواحد)غم.نبات1-(

التغطية / الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa574.72746.42660.57

Draga528.50713.83621.17

L.S.D
0.05

3.212.27

551.61730.12معدل التغطية

L.S.D0.05730.12

جدول)7( تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم يف النسـبة املئوية للمادة الجافة يف درنات

التغطية /الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa15.21315.86915.541

Draga13.67214.26513.968

L.S.D0.050.0670.048

14.44215.067معدل التغطية

L.S.D0.050.048

جدول)8( تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم يف النسبة املئوية للنرتوجني يف درنات البطاطا

التغطية/الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa0.9040.9530.928

Draga0.8620.9300.896

L.S.D0.050.0190.013

0.8830.941معدل التغطية

L.S.D0.050.013
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جدول)9( تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم يف النس�بة املئوية للنش�أ يف درنات البطاطا

التغطية /الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa9.56610.1519.858

Draga8.1748.6958.435

L.S.D0.050.0550.039

8.8709.423معدل التغطية

L.S.D0.050.039

جدول)10( تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم يف النسبة املئوية للربوتني يف درنات البطاطا

التغطية/الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa5.6445.9065.775

Draga5.3095.7865.548

L.S.D0.050.1830.129

5.4775.846معدل التغطية

L.S.D0.050.129

جدول)11( تأثري كل من الصنف والتغطية والتداخل بينهم النس�بة املئوية للنرتات يف درنات البطاطا

التغطية /الصنف
بدون تغطية

  M0
مع التغطية

M1
معدل الصنف

Santa0.1440.1290.137

Draga0.1600.1420.151

L.S.D0.050.00350.0025

0.1520.135معدل التغطية

L.S.D0.050.0025
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Effect of mulching and Black polyethylene  on growth and yield of Two cultivars of potatoes 
)Solanum tuberosum L.(

Falah Hassan Issa                        Aman hameed jabber
Almuthanna University- College of Agriculture

Abstract 
A field experiment was conducted in AI- Najme )north east of AI- samawa town ( during the fall season 2013 using Santa and 
Draga potato cultivars class )A( to investigate the effect of mulching with Black polyethylene sheets on growth yield and quality 
of potato tubers. The experiment was set up using Randomized complete Block design )R.C.B.D( with three replicates six tubers 
were planted in each replicate the means was compared using L.S.D level of 0.05 probability 
The results can be summarized faIIows:-
  1- Santa  cultivar  significantly increased the characteristics) number of  stems ,leaf area, dry weight of vegetative growth , yield 
per plant , dry mater percentage ,N%, starch percentage , protein( reached)2.529 , 85.809 , 37.228 , 660.57 , 15.541% , 0.9289% 
, 9.8586% , 5.775 %  in comparison Draga   reached 2.260 , 80.430 , 36.055 , 621.17 , 13.968% , 0.8961% , 8.4349% , 5.548% 
respectively. 
2-Mulching treatment variety significantly of the characteristics) number of  stems ,leaf area, dry weight of vegetative growth 
, yield per plant , dry mater percentage ,N%, starch percentage , protein( reached 2.636 , 85.521 , 37.741, 730.12 ,15.067% , 
0.9414% ,9.4229% , 5.846%  in comparison non mulching reached2.153 ,80.718,35.542 ,551.61,14.442% , 0.8833%, 8.8706% 
, 5.477% respectively.
3- Interaction treatment )Santa with mulching (significantly  ralue of the characteristies) number of  stems ,leaf area, dry weight 
of vegetative growth , yield per plant , dry mater percentage ,N%, starch percentage , protein(reached 2.858 ,88.245 ,38.387 
,746.42 , 15.869% , 0.9528%  , 10.1508% , 5.906%   in comparison interaction treatment) draga with non mulching( reached 
2.107 , 78.063 , 35.014 , 528.50 , 13.672% , 0.8622% , 8.1747% , 5.309% respectively.
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)PAM( قياس امليزة النسبية إلنتاج فروج اللحم يف حمافظة املثىن باستعمال مصفوفة حتليل السياسة
مقداد جاسم عبد

أ.د عبد الله عيل مضحي الزوبعي
جامعة املثنى/ كلية الزراعة
جامعة بغداد / كلية الزراعة

املستخلص
يعد قطاع الدواجن أحد القطاعات اإلنتاجية املهمة ومكون أس�ايس يف غذاء بعض الدول، كما يعد مورداً اقتصادياً مهماً يف توفري العمالت األجنبية وتحقيق 
األمن الغذائي للبلد ، لغرض الوصول إىل رسم السياسات االقتصادية الزراعية من خالل تحقيق االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن. لذلك استهدفت الدراسة 
تس�ليط الضوء عىل هذا القطاع ومعرفة امليزة النس�بية إلنتاج لحوم الدواجن يف محافظة املثنى ومدى كفائته محلياً وكذلك معرفة طبيعة السياس�ة التدخلية 
إلنتاج لحوم الدواجن يف العراق باس�تعمال أس�لوب تحلييل يعرف بمصفوفة تحليل السياس�ة )PAM( ، حيث أش�ارت نتائج املصفوفة بأن العائد باألسعار 
الخاص�ة )31.122( ملي�ون دين�ار / للقاعة واألرباح الخاصة نح�و )4.847( مليون دينار / للقاع�ة ، بينما كانت األرباح اإلجتماعي�ة موجبة ، أما صايف 
التحويالت )L( فقدر بحوايل )-5.915( مليون دينار / للقاعة والذي يمكن تفسريه بأن تأثري السياسة اإلجمالية املتبعة من لدن الدولة ال تصب يف مصلحة 
منتجي فروج اللحم املحليني يف املدى القصري أي أنها ذات تأثري عكيس، كما أوضح معامل الحماية األسمي للمخرجات الذي جاء بقيمة موجبة أقل من الواحد 
الصحيح بلغت قيمته )0.84( مما يعني أن املنتجني املحليني يستلمون أسعاراً أقل ملنتجاتهم من األسعار العاملية )األسعار االجتماعية(، أي أن الحماية سالبة 
للمنتج املحيل، يف حني بني معامل الحماية االس�مي للمدخالت املتاجر بها والذي ظهر بقيمة موجبة أقل من الواحد الصحيح بلغ قيمته)0.95( مما يدل عىل 
أن أسعار املدخالت املتاجر بها أقل من أسعار نظريتها العاملية ، وهذا ما يؤكد عىل وجود دعم حقيقي مقدم لهذه املدخالت من لدن الدولة، كما ظهر معامل 
كلفة املورد املحيل)معامل امليزة النسبية( بإشارة موجبة بلغت قيمته )0.33( مما يعني أن املنتج العراقي  يوفر عمالت أجنبية لصالح امليزان التجاري وبذلك 
فأنه يتمتع بميزة نسبية وكفاءة إلنتاجه لحوم الدواجن محلياً، يف حني بني معامل الحماية الفعال والذي جاء بقيمه موجبة بلغت قيمته )0.70( وهي أقل من 
الواحد صحيح وهذا يعني أن املنتجني املحليني يتس�لمون عوائدهم يف حالة وجود السياس�ة التدخلية الس�عرية أقل من العوائد يف حالة غيابها، أي أن القيمة 
املضافة باألسعار الخاصة هي أقل من القيمة املضافة باألسعار االجتماعية وتقل عنها بنسبة 30% وهذا يعني غياب الدعم الحكومي إلنتاج فروج اللحم،أما 
فيما يخص نسبة التكاليف الخاص فقد بلغت قيمتها )0.57( أي أقل من الواحد الصحيح مما يدل عىل أن االستثمار يف مشاريع فروج اللحم تحقق أرباحاً 
خاصة مجزية للمستثمرين املحليني ولها قدرة عىل املنافسة محلياً،  تويص الدراسة برضورة االهتمام والدعم املتواصل من لدن الدولة واملنتج املحيل الستغالل 
هذه املوارد واإلمكانيات بشكل كفوء يؤدي إىل زيادة اإلنتاج املحيل ، واالرتقاء بتطور هذا القطاع وتنميته وتقليص حجم الفجوة بني اإلنتاج املحيل واالسترياد . 

املقدمة
 تتجّس�د السياس�ات الزراعي�ة يف منظومة متكاملة من اإلجراءات والترشيعات التي تس�نّها الدول�ة ُبغية تحقيق أهداف مح�ّددة تتضّمنها الخطط التنموية 
الزراعي�ة، هذه األهداف غالبا ما ترمي إىل تش�جيع زيادة اإلنتاج لتحقيق األمن الغذائ�ي وكذلك تحقيق أقىص درجة من االكتفاء الذاتي وتعد الدواجن إحدى 
مصادر الغذاء األساس�ية لإلنس�ان إذ تعد إحدى املصادر الرئيس�ة املهمة للربوتني الحيواني ومادة رضورية لبناء جس�م اإلنس�ان وإن كغم الواحد من لحم 
الدج�اج يحت�وي عىل )190( غم من الربوتني و )1490( س�عرة حرارية )عيل،2002( وُيس�تهدف من تنمية وتطوير قطاع الدواج�ن تحقيق أبعادا أمنية 
غذائي�ة بإنت�اج ق�در أكرب من س�لع الربوتني الحيواني لتضيي�ق الفجوة بني اإلنتاج واالس�تهالك، لذا ترتب عىل زي�ادة الطلب عىل منتج�ات الدواجن زيادة 
اهتمامات الدولة بتحقيق األمن الغذائي للدواجن يف توفري املواد الغذائية )البيض واللحم ( لالستهالك البرشي وارتفاع القيمة الغذائية للحوم الدواجن حيث 
تحتوي عىل نسبة بروتني  عالية حوايل %23 من الربوتني الحيواني  وكذلك ارتفاع نسب الحوامض األمينية األساسية يف هذه اللحوم قياساً باللحوم األخرى 
)الفي�اض وس�عيد،1979( والتي تتمي�ز بقيمتها الغذائية العالية وقابليته�ا يف رسعة تحويل األعالف وقرص دورة رأس املال يف مش�اريع تربيتها وإنتاجها 
)الزبيدي –البرصة 1986-( لقد قدر متوسط استهالك الفرد من لحوم الدواجن )0.4( كغم شهريا حسب )مؤرشات املسح االقتصادي واالجتماعي لألرسة 
يف العراق لس�نة 2007 ( وبعد ترجيحه بعدد س�كان العراق لسنة 2011 فان كمية االس�تهالك للحوم الدواجن يف العراق تقدر ب� )138855( طن يف حني 
قدر اإلنتاج املحيل )87156( طن أي بكمية عجز قدرها)51696( طن وبنس�بة )%37.2( من اإلنتاج املحيل وأن نس�بة الكفاية اإلنتاجية )%62.8( فقط 
، لذا تأتي أهمية هذه الدراس�ة ملعرفة امليزة النس�بية إلنتاج دجاج اللحم يف محافظة املثنى لتحدد يف ضوئها رس�م السياس�ات االقتصادية السليمه لتخطيط 
عمليات اإلنتاج واالس�ترياد والتصدير وبما يحقق كفاءة املوارد املتاحه واس�تخدامها وفق أس�لوب تحلييل يعرف بمصفوفة تحليل السياس�ة الزراعية ملعرفة 
مدى كفاءة إنتاج دجاج اللحم محلياً وكذلك طبيعة سياسة الدولة التدخلية النتاج دجاج اللحم وانطالقا مما تقدم يهدف البحث قياس امليزة النسبية النتاج 
لحم الدجاج يف محافظة املثنى باس�تعمال مصفوفة تحليل السياس�ة وقياس اثر السياس�ة التدخلية يف قطاع الدواجن والتوجيه باالس�تمرار باالنتاج املحيل 
وتش�جيعه او تركه اس�تناداً اىل كفاءته ،اعتمد البحث أس�لوب الربط بني االتجاه الوصفي الذي يستند إىل الدراسات النظرية واالتجاه الكمي الذي يستند إىل 
أسلوب التحليل باستعمال أسلوب ريايض حديث يعرف بمصفوفة تحليل السياسة لقياس قيم معامالت الحماية وامليزة النسبية . وأن هذا األسلوب يستعمل 
نوعني من الحس�ابات لنظام الس�لعة ، األول يعرف بحس�اب األربحية وهو الفرق بني اإليرادات والتكاليف ، والحساب الثاني هو تشوهات السوق وتدخالت 
السياس�ة الس�عرية وتأثريها عىل نظام الس�لعة ، وتبني حجم اتجاه هذا التأثري هل هو لصالح املس�تهلك أم لصالح املنتج أم لصالح امليزان الحكومي , وقد 

صممت مصفوفة تحليل السياسة عىل أساس معادلة الربح اآلتية :-
.  Monke & Pearson,1989, P P.23-24

Profit  = e )P q( Q – e )P t( It – )Pn( In – x
e = سعر الرصف التوازني للعملة املحلية.

Pq = سعر الناتج.
Pt = سعر املدخالت املتاجر بها 
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Pn = سعر املدخالت غري املتاجر بها )املوارد املحلية( 
Q = كمية الناتج .

It = كمية املدخالت املتاجر بها .
In = كمية املدخالت غري املتاجر بها .      

X= تكاليف تأثري بعض العوامل الغري املبارشة مثل )النقص يف املعلومات ، احتكار املؤسسات الحكومية (
وان حس�اب متغريات املعادلة الس�ابقة يتم بس�عرين، األول هو س�عر الس�وق الخاص )Private price( أو س�عر الس�وق املحيل ، والثاني هو السعر 
الحقيقي أو السعر االجتماعي )الظيل( )Social Price( , ويعطي الفرق يف نتائج هذه املعادلة باستعمال هذين النوعني من األسعار مقياسا مهما لتأثري 

السياسة السعرية ،ويتكون هيكل املصفوفة االساس من ثالثة صفوف وأربعة أعمدة وكما موضحة بالجدول اآلتي :
جدول )1( هيكل املصفوفة

ProfitsCosts
Revenueالتفاصيل Domestic

Resources
Tradable
In puts

DCBAPrivate price
HGFESocial price
LKJIDivergences

Monke, Eric, A. and Scott, r., Pearson, )1989(, P.15 :املصدر
يمثل الصف األول للمصفوفة أس�عار الس�وق الخاصة )األس�عار املحلية( لنظام الس�لعة لكل من العائد اإلجمايل )A( واملدخالت املتاجر بها )B( وكلفة 
املوارد املحلية )C( واألرباح الخاصة )D(.أما الصف الثاني فيمثل األسعار اإلجتماعية )أسعار الظل( لكل من العائد اإلجمايل)E( وكلفة املدخالت املتاجر 

بها )F( وكلفة املوارد املحلية )G( واألرباح االجتماعية )H( . ويمكن اشتقاق بعض املعايري واملقاييس من مصفوفة تحليل السياسة منها :-
األربحية الخاصة :-هي عبارة عن الفرق بني املجموع الكيل لإليرادات )A( أو لكل وحدة مباعة وتكاليف اإلنتاج والتي تشمل تكاليف املدخالت املتاجر 

بها )B( وتكاليف املوارد املحلية )C( ويمكن الحصول عليها وفق الصيغة اآلتية :
D = A – )B + C( 

األربحية االجتماعية:-هي عبارة عن الفرق بني اإليرادات والتكاليف )املتاجر بها واملحلية( واملقيمة باألسعار اإلجتماعية ، ويمكن الحصول عليها وفق 
الصيغة اآلتية :

H = E – )F + G(
صايف التحويالت : وهو معيار يبني مدى كفاءة النظام الزراعي ويوضح فيما اذا كانت سياسات التدخل الحكومية ايجابية او سلبية عىل نظام السلعة 

                                                    L = D – H فالتحويالت الصافية املوجبة تعني بان نظام السلعة يتعرض لرضائب وانه غري مدعوم وتحسب
معامل الحماية اإلس�مي للمخرجات: وهو عبارة عن قس�مة اإليراد بأسعار الس�وق املحلية  )A( إىل اإليراد باألسعار االجتماعية )E( ويتم الحصول عليه 

وفق الصيغة االتيه :-

NPCO =
  A
  E

 )F( إىل كلفتها )Private price( باألس�عار الخاص�ة )B( معامـل الحمايـة اإلسـمي للمدخالت:وهو عبارة عن قس�مة كلفة املدخ�الت املتاجر بها
باألسعار االجتماعية )Social price( ويتم حسابه وفق الصيغة اآلتية:

NPCI =
  B
  F

معامـل األربحية )PC( :- وهو عبارة عن قس�مة األرباح الخاصة )D( لنظام الس�لعة إىل األرباح االجتماعي�ة )H( ويمكن الحصول عليه وفق الصيغة 
اآلتية :

PC  =
   D = A – B – C
   H E – F – G

معامل الحماية الفعال )EPC(:- وهو يمثل نس�بة القيمة املضافة بس�عر السوق املحيل إىل القيمة املضافة بالسعر االجتماعي. والقيمة املضافة بسعر 
 ،)Private price( بأس�عار السوق املحلية )B( بس�عر الس�وق املحيل مطروحاً منه كلفة املدخالت املتاجر بها )A( الس�وق املحيل هي عبارة عن اإليراد
أما القيمة املضافة بالس�عر االجتماعي هي عبارة عن اإليراد )E( بالس�عر االجتماعي مطروحاً منه كلفة املدخالت املتاجر بها )F( باألس�عار االجتماعية، 

ويحسب وفق الصيغة اآلتية 

EPC =
   A – B
   E – F

نسـبة إعانة املنتج )PSR(:-  وهو مؤرش للتعرف عىل نس�بة صايف التحويالت )L( من قيمة اإليراد االجتماعي E(( لنظام الس�لعة ، وهو يوضح املدى 
ال�ذي تزداد فيه أو تقل عوائد نظام الس�لعة بس�بب سياس�ة التدخ�ل الحكومي ويبني أيضاً حصلية تأث�ري العوامل املختلفة يف نظام الس�لعة كالتدخل 

الحكومي وبقية العوامل ويحسب وفق الصيغة اآلتية:

PSR =
   L

=
D – H

× 100
   E    E

 نسبة التكاليف الخاصة  )PCR(: - وهو مؤرش يعكس قدرة نظام السلعة عىل املنافسة ، ويمثل قسمة تكاليف املوارد املحلية )C( باألسعار الخاصة 
)Private price( إىل القيمة املضافة باألسعار الخاصة )VA = A – B( ويتم حسابه عىل وفق الصيغة اآلتية:-

PCR  =
    C

  A – B
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 )G( وهو مؤرش للميزة النس�بية لنظام الس�لعة ومدى منافسته عىل املستوى العاملي ويمثل قسمة تكاليف املوارد املحلية -: )DRC(كلفة املورد املحيل
باألسعار االجتماعية )Social price( إىل القيمة املضافة باألسعار االجتماعية  VA = E – F(( ويحسب عىل وفق الصيغة اآلتية 

DRC   =
G

   E – F
مواد وطرائق العمل

الحساب امليداني ملصفوفة تحليل السياسة 
تم تنفيذ الدراسة امليدانية عن طريق استمارة استبانة اعدت لهذا الغرض ، وبعد فرز وتويب البيانات الواردة فيها تم الحصول عىل متوسطات الكميات 
والت�ي تمث�ل عنارص االنتاج من املدخ�الت املتاجر بها واملوارد املحلية ، والتي تمثل املعامالت الفنية ، حي�ث يمكن وضعها بالجدول 2 والذي يبني حاجة 
القاع�ة الواح�دة س�عة )7000طري( من عنارص االنتاج وكذلك االنتاجية املتحققة منها، وقد تم تقس�يم مدخالت االنت�اج اىل مدخالت متاجر بها وموارد 
محلية وُحسَب متوسط حاجة القاعة الواحدة من العلف املركز بحوايل )22( طناً،أما فيما يخص األدوية واللقاحات ، فيحتاج قطاع الدواجن إىل كمية من 
اللقاحات منها لقاح نيوكاسل ، لقاح كمبوره ، اللقاح الثالثي IB ولصعوبة تحديد كمياتها فتم ذكر كلفتها وجاءت كلفة  لقاح كمبورا ، لقاح نيوكاسل، 
لقاح )IB( بواقع )56000( ديناراً و)28000( ديناراً و)70000( ديناراً بالتتابع ، أما األدوية فتختلف باختالف األمراض التي تصيب الدواجن ولذلك 
تم أخذ األدوية األكثر اس�تعماال فدواء التايلوس�ني بمتوس�ط)3.33( كغم  ويستعمل لألمراض التنفس�ية ، ودواء االوكسيترتاسايكلني بمتوسط )2.87( 
كغم وهو مضاد حيوي . أما دواء كوكسيديا فيستعمل بواقع )6.6( كغم كمتوسط  ويستعمل ألمراض والتهابات االمعاء وجهاز املناعة ومرض الجفاف 
وهنالك مجموعة من األدوية األخرى ) عالج النش�لة ، عالج مقش�ع ، فلورفني ، سايربوكس�ن( حسبت بمتوسط )9.87( كغم ، وبعض املضادات الحيوية 
الرضورية التي جاءت بمتوس�ط )12.83( كغم وحس�ب متوس�ط حاج�ة القاعة من الفيتامينات  )AD3E(بواقع )8.35( كغم وحسب متوسط حاجة 
القاع�ة الواحدة من الوقود بمتوس�ط حوايل )2187( ل�رت، خالل مدة الرتبية والتي ترتاوح مابني )45-35( يوماً ، أم�ا املدخالت غري املتاجر بها )املوارد 
املحلية( فتش�مل األرض بمتوس�ط )700 م2 ( ، ورأس املال فقس�م إىل رأس املال العامل والذي يمثل )تكاليف رشاء األفراخ( بواقع )5600000( دينار، 

ورأس املال املستثمر والذي يمثل تكاليف إنشاء قاعة تربية الدواجن وتجهيزاتها ، وبناء املخزن واملحرقة وتكاليف 
رشاء املضخات واآلالت بمتوس�ط قدره )80.845.281( ديناراً ، أما العمل فينقس�م إىل العمل الدائمي بواقع )284( ساعة والعمل املؤجر بواقع )334( 
ساعة أما بالنسبة إىل املاء والكهرباء فتبني متوسط استهالك الحقل من الكهرباء شهرياً )186411( ديناراً وكذلك استهالك املاء جاء بمتوسط )418235( 
ديناراً. أما بالنسبة للفرشة األرضية فيستعمل )نشارة الخشب بسمك 3 سم صيفاً و7-5 سم شتاًء( وجاءت بمتوسط )600( كغم، وحسب متوسط كلفة 
الصيانة التي شملت املعالف واملناهل بواقع )150000( ديناراً للوجبة الواحدة ، أما نسبة الهالكات التي تحدث خالل الوجبة ) بمعنى أن أكثر الهالكات 

تحدث نهاية فرتة تربية الوجبة نتيجة الزيادة الوزنية (  فتم تقديرها بمتوسط 13%  .
جدول )2( املعامالت الفنية إلنتاج فروج اللحم للقاعة الواحدة سعة )7000( طري يف محافظة املثنى

متوسط الكمية للقاعة عنارص اإلنتاجنوع املدخالت

مدخالت متاجر بها
Tradable inputs

العلف -1
األدوية -2
تايلوسني -

ترتاسايكلني -
 كوكسيديا -

 ادوية اخرى -
 مضادات حيوية -

a,d3,e فيتامينات -3
اللقاحات -4

)GD( لقاح كمبورو -
)ND( لقاح نيوكاسل -
)IB( اللقاح الثالثي -

الوقود -5

ج
 22 طن 
3.33 لرت 

2.87 كغم 
6.6  كغم

9.87 كغم 
12.83 كغم
8.35 لرت 

---
---
---

2187 لرت 

مدخالت محلية
Domestic Resources

-1 األرض
-2 رأس املال 

رأس املال املستثمر 
رأس املال العامل 
-3 العمل ويشمل :
   - العمل الدائمي 
   - العمل املؤجر 

-4 املاء  
-5 الكهرباء 

-6 الفرشة األرضية 
-7 الصيانة

-8 نسبة الهالكات

700 م2

80845281 دينار
5600000 دينار 

284 ساعة
334 ساعة

418235 دينار
186411 دينار

600 كغم 
150000 دينار

13%

10732 كغم /القاعةمتوسط إنتاجية القاعة

املصدر : احتسبت من قبل الباحث باالعتماد عىل نتائج الدراسة امليدانية.
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حساب الصف األول ملصفوفة تحليل السياسة )األسعار الخاصة( إلنتاج فروج اللحم 
يبني الجدول رقم )3( عنارص الصف األول ملصفوفة تحليل السياس���ة )PAM( ويشمل إجمايل التكاليف والعائد واألرباح محسوب�������ة باألسعار 
الخاصة))private prices إذ كانت أس�عار الس�وق املحلية ملدخالت اإلنتاج املتاجر بها هي العلف بواقع )800000( ديناراً / للطن، أما األدوية التي 
ش�ملت التايلوس�ني بواقع)20000( دينار/ لرت واالوكسيترتاسايكلني بواقع )16000( دينار/ كغم والكوكسيديا بواقع )19000( دينار/ كغم وأدوية 
أخ�رى بواق�ع )12000( دين�ار / كغم ومضادات حيوية بواق�ع )15000( دينار/ كغم وفيتامين�ات )A,D3,E( بواق�ع )10000( دينار / لرت ، أما 
اللقاحات فشملت لقاح كمبورو بواقع )8( دينار/ طري ولقاح نيوكاسل بواقع(4( دينار/ طري واللقاح الثالثي )IB( بواقع )10( دينار/ طري،أما الوقود 
فإن سعر اللرت الواحد من زيت الكاز حوايل )600( دينار/ لرت ، إذ بلغ إجمايل التكاليف املتاجر بها )B( حوايل )19.781( مليون دينار/ للقاعة ، بينما 
حس�ب إجمايل تكاليف املوارد املحلية )C( والتي ش�ملت األرض املستغلة إلنشاء القاع�ة) 700 م2( وحس�ب اإليجار السنوي السائد يف منطقة الدراسة 
للقاعة الواحدة بمتوسط )5470588( دينار / للقاعة ، وان كلفة إيجار األرض )800000( دينار / للدونم ، أما بالنسبة اىل كلفة العمل الكلية ) العمل 
الدائمي ، العمل املؤجر( فكانت بواقع )1307000( ديناراً. أما رأس املال فقس�م إىل رأس املال العامل ) تكاليف رشاء األفراخ( وس�عر رشاء األفراخ هو 

)800( دينار للفرخ ومتوسط حاجة القاعة إىل )7000( طري .
أي أن رأس املال العامل  = X 800= 5600000 7000 دينار  

أي أن كلفة رأس املال العامل  = X 0.08= 448000 5600000 دينار 
إذ قدرت كلفة الفرص البديلة لرأس املال باحتس�اب س�عر الفائدة 8% عىل رأس املال , اعتماداً عىل الفائدة املفروضة عىل القروض املمنوحة للمزارعني 
م�ن قب�ل املرصف الزراعي  أما رأس املال املس�تثمر الذي يمثل )تكاليف إنش�اء قاعة تربية الدواجن وتجهيزاتها وبن�اء املخزن واملحرقة وتكاليف رشاء 
املضخات واآلالت( وبعد حس�ابه عن طريق قس�ط االندثار فبلغت قيمته ) 7784528.1 ( دينار أما تكاليف املاء والكهرباء فلصعوبة تقدير كمياتها تم 
تقدير متوسط كلفة املاء وكانت بواقع 418235(( دينار, وكلفة متوسط الكهرباء كانت بواقع 186411(( دينار، وكذلك تم إضافة مصاريف الصيانة 
كمتوسط وبواقع )150000( دينار. وتم كذلك إضافة كلفة الهالكات كمتوسط )%13( وكانت كلفتها باألسعار الخاصة )1820000( دينار، وحسبت 
كلفة الفرشة األرضية بواقع )600000( دينار، وبلغ إجمايل تكاليف املوارد املحلية )C( حوايل )6.493( مليون دينار.أما العائد الكيل باألسعار الخاصة 
)A( فتم حسابه عىل أساس متوسط سعر الطن السائد يف السوق بواقع 2900000 دينار / طن اي مايعادل )31.122( مليون دينار/ للقاعة وكانت 

األربحية الخاصة )D( 4.847(( مليون دينار للدجاج الحي.
جدول)3( تكاليف عنارص اإلنتاج والعائد )ميزانية الحقل( باألسعار الخاصة ملرشوع انتاج فروج اللحم

كلفة العنرص اإلنتاجي  دينار/ القاعةسعر الوحدة الواحدةالعنرص اإلنتاجياملدخالت

املتاجر بها
B

1- العلف
2- األدوية

 - تايلوسني
 - ترتاسايكلني
 - كوكسيديا 

 - ادوية اخرى 
 - مضادات حيوية 

a,d3,e 3- فيتامينات
4- اللقاحات

)GD( لقاح كمبورو -
)ND( لقاح نيوكاسل -
 )IB( اللقاح الثالثي -

5- الوقود

800 دينار
20000 دينار / لرت  
16000 دينار / كغم 
19000 دينار / كغم

12000 دينار / كغم 
15000 دينار / كغم
10000 دينار / لرت

8 دينار / طري
4 دينار / طري

10 دينار / طري 
600 دينار

 17600000  
66600
45920

125400
118440
275250
83500
56000
28000
70000

1312200

19781310املجموع

املوارد املحلية
C

1- االرض
2- راس املال 

- رأس املال املستثمر 
- رأس املال العامل 
3- العمل ويشمل :
   - العمل الدائمي 
   - العمل املؤجر 

4- املاء  
5- الكهرباء 

6- الفرشة االرضية 
7- الصيانة

8- نسبة الهالكات

800000
 8%

2250 دينار/ ساعة
2000 دينار/ ساعة

---
---

1000 دينار / كغم 
---

 13%

74543.42
1297421.35

448000
639000
668000
418235
186411
600000
150000

1820000

6493734.01املجموع
26275044.01مجموع التكاليف الكلية للمدخالت املتاجر بها واملوارد املحلية

A 290031122800 دينار / كغمالعائد الخاص
 D4847755.99االربحية الخاصة

املصدر : أُحتسبت من قبل الباحث باالعتماد عىل نتائج الدراسة امليدانية .
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حساب الصف الثاني ملصفوفة تحليل السياسة ) األسعار االجتماعية ( إلنتاج فروج اللحم
يبني الجدول رقم )4( عنارص الصف الثاني ملصفوفة تحليل السياس���ة )PAM(، ويش�مل إجمايل التكاليف والعائد واألرباح محس�وب�������ة باألسعار 
االجتماعية )social prices( ، أدناه الخطوات العملية لتحويل أس�عار املدخالت املتاجر بها والعائد من العملة األجنبية اىل العملة املحلية باس�تعمال طريقة 
معامل التحويل القيايس ، وباالعتماد عىل سعر الطن الواحد من  األعالف التي غالباً ماتكون مصنعة محلياً لكن املواد األولية مستوردة من خارج القطر وإن 
س�عر الطن الواحد من املواد األولية الالزمة إلنتاج طن واحد من العلف )بلت( هو 600 دوالر / طن كس�عر حدودي )تجار الجملة ومعامل إنتاج األعالف(، 
لتحويل السعر من العملة األجنبية إىل العملة املحلية ، وللحصول عىل سعر الطن الواحد من العلف الحدودي ، ُيرضب سعر الطن الواحد من األعالف بسعر 
الرصف الرسمي ، مع مالحظة أن سعر الرصف الرسمي وحسب مؤرشات البنك املركزي العراقي لعام 2012 هو )1166( دينار / دوالر ، أما سعر الرصف 

التوازني وحسب مؤرشات السوق للعام نفسه بلغ )1233( دينار/ دوالر.
* سعر الطن الواحد بالسعر الحدودي = 600 دوالر × 1166 دينار / دوالر

 = 699600 دينار
* سعر الطن الواحد بسعر الرصف التوازني =                             السعر الحدودي

ــــــــــــــــــــــ
 معامل التحويل القيايس   

معامل التحويل القيايس ) Standard conversion factor ( نحصل عليه وفق الصيغة الرياضية اآلتية :

 
حيث إن :

OER = سعر الرصف الرسمـــــــــــــــــــي
EER = سعر الرصف التوازنـــــــــــــــــــي

S.C.F = معامل التحويل القيايس

=  0.945 1166 S.C.F =                  1233 
 إذن : سعر الطن الواحد بسعر الرصف التوازني بالدينار:

    دينار
3. القيمة املساواتية لإلسترياد =                   السعر الحدودي بسعر الرصف التوازني + كلفة النقل من الحدود 

 إىل املخازن الرئيسة بسعر الرصف التوازني.
مالحظة : كلفة النقل للطن الواحد من البلدان املجاورة للعراق . مثالً )سوريا ، السعودية ، مرص ( كمتوسط هي = 70 دوالر/ للطن 

إذن كمتوسط = 70 دوالر × 1233 دينار / دوالر    = 86310 دينار / طن
إذن القيمة املساواتية لالسترياد = 740317.46 + 86310  = 826627.46 دينار

4. القيمة املساواتية لالسترياد عند باب املزرعة = القيمة املساواتية لالسترياد- كلفة النقل من باب املزرعة إىل املخازن الرئيسية
مالحظة / إن كلفة النقل من املخازن الرئيسة إىل باب املزرعة هو )30000( دينار / طن

إذن القيمة املس�اواتية لالس�ترياد عند باب املزرعة = 826627.46  – 30000= 796627.46 دينار / طن . وهي تمثل الس�عر االجتماعي )الظيل( للطن 
الواحد من العلف

وبالطريق�ة نفس�ها يتم تحويل أس�عار باقي املدخالت املتاجر بها من العملة األجنبية اىل العملة املحلية ، بالنس�بة إىل األس�عار الظلي�ة لألدوية واللقاحات 
)الهيئة العامة للبيطرة( وهي تمثل أس�عار مخازن, أي مضاف لها كلفة النقل والتأمني ، إذ كانت كلفة اس�ترياد التايلوس�ني 1 لرت 35.6(( دوالر أي بكلفة 
45651.70(( دينار والكلفة االس�تريادية لالوكسيترتاس�ايكلني للكيلوغرام الواحد حوايل)8.4( دوالر أي بكلفة (12090.64( دينار . والكلفة االس�تريادية 
للكوكس�يديا كلي�و غرام ح�وايل)9.3( دوالر اي بكلف�ة )13201.12( دينار والكلفة االس�تريادية لألدوية األخ�رى ح�وايل )10.5( دوالر / كغم أي بكلفة 
)14681.75( دينار، وكذلك الكلفة االستريادية للمضادات الحيوية حوايل )9( دوالر/كغم أي بكلفة )12830.96( دينار ، أما فيتامينات )AD3E(, فكانت 
الكلفة االستريادية للرت الواحد حوايل )11.7( دوالر أي بكلفة )16162.39( دينار، أما لقاح نيوكاسل )ND( فكانت الكلفة االستريادية ل� ViaL 1 مع كلفة 
النقل حوايل (5( دوالر أي بكلفة )6165( دينار، أما لقاح الكمبورو )GD( فكانت الكلفة االس�تريادية ل� 1ViaL مع كلفة النقل حوايل (8( دوالر أي بكلفة 

)9864( دينار وأما الكلفة االستريادية للقاح الثالثي)IB( ل� 1ViaL كانت )7.5( دوالر أي بكلفة (9247.5( دينار .
مالحظة : ViaL 1 يستعمل لتلقيح 1000 طري.

أما الوقود فكان السعر االستريادي للربميل الواحد من زيت الكاز واصل إىل املخازن الرئيسة يف بغداد بواقع  92.381 دوالر/برميل وباستعمال سعر الرصف 
التوازني 1233 دينار/ دوالر فإن سعر الربميل بالعملة املحلية  113905.7دينار/ برميل وان سعر اللرت716.4 دينار/ لرت، أي مايقارب )1566766.8( 

دينار.  
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أما بالنسبة للموارد املحلية فتم اعتماد السعر االجتماعي )الظيل( كما يأتي :-
 األرض : حيث تم اعتماد متوس�ط س�عر اإليجار الس�نوي السائد يف منطقة الدراس�ة وبواقع 800000(( دينار/ دونم أي بكلفة )266666.66( دينار / 

للقاعة .
رأس املال العامل )كلفة رشاء األفراخ( حيث تم اعتماد س�عر الفائدة املعتمد عاملياً 10% باعتبار أن العراق من الدول ذات الدخول املتوس�طة وكانت كلفته 

حوايل )56000( دينار،أما رأس املال املستثمر )تكاليف إنشاء القاعة مع ملحقاتها( فكانت بكلفة )1297421.35( دينار. 
املاء والكهرباء : لصعوبة تحديد كمياتها واملتاجرة بها تم اعتماد األسعار املحلية كسعر ظيل وقد كانت الكلفة الكلية ) 1086235( دينار.

الفرشة فقد تم اعتماد السعر املحيل كسعر اجتماعي لصعوبة املتاجرة بها وكانت بكلفة )600000( دينار  .
الصيانة : تم اعتماد كلفة الصيانة للوجبة الواحدة كسعر اجتماعي وبواقع )150000( دينار 

أم�ا بالنس�بة للعمل ولصعوب�ة انتقال العمال إىل مج�االت إنتاجية أخرى ف������ي األجل القصري فقد تم اعتماد أجرة الس�اعة املحلية كس�عر ظيل بواقع 
)2250( دينار/ ساعة للعمل الدائمي والعمل املؤجر بواقع )2000( دينار/ ساعة.

تم إضافة تكاليف الهالكات كمتوسط بنسبة %13 من مجموع التكاليف الكلية باألسعار االجتماعية وكانت بقيمة )1061060( دينار .
أما بالنسبة لإليراد االجتماعي )E( فقد كان السعر الحدودي للطن الواحد من لحم الدجاج حوال����ي 2700 دوالر/ طن 

ولتحويل السعر الحدودي من العملة األجنبية إىل العملة املحلية نتبع الخطوات التالية :-
السعر الحدودي بسعر الرصف الرسمي = 3148200 دينار / طن 

سعر الطن الحدودي بسعر الرصف التوازني = 3331428.57 دينار/طن 
أن القيمة املساواتية لالسترياد = سعر الطن الحدودي بسعر الرصف التوازني + كلفة النقل من الحدود إىل املخازن الرئيسة بسعر الرصف التوازني .

إن كلفة النقل من الحدود إىل املخازن الرئيس�ة يف) بغداد ، البرصة(  ثم إىل محافظة املثنى بمتوس�ط )100( دوالر / طن كمتوس�ط مرضوبة بسعر الرصف 
التوازني 1233 دينار / دوالر فان  كلفة النقل = 123300 دينار / طن .

إذن القيمة املساواتية لالسترياد =  3454728.57 =   123300 + 3331428.57  دينار / طن 
أما القيمة املساواتية لالسترياد عند باب املزرعة = القيمة املساواتية لالسترياد– كلفة النقل من املخازن الرئيسية اىل باب املزرعة .

مالحظة :إن كلفة النقل من املخازن الرئيسية إىل باب املزرعة متوسط) 30000( دينار/طن
3454728.57 - 30000 = 3424728.57  دينار/طن 

وهي تمثل السعر االجتماعي )الظيل ( للطن الواحد من لحم الدجاج أي أن اإليراد االجتماعي )E( يساوي)3424728.57( دينار/ طن ،أي مايعادل)3424.72( 
دينار/كغم ، وبلغ إجمايل تكاليف املوارد املحلية )G( حوايل )5.342( مليون دينار، فيما كانت األربحية االجتماعية )H( حوايل  )10.763( مليون دينار. 

جدول )4( تكاليف عنارص اإلنتاج والعائد )ميزانية الحقل( باألسعار االجتماعية ملرشوع فروج اللحم
كلفة العنرص اإلنتاجي دينارسعر الوحدة الواحدةعنارص اإلنتاجاملدخالت

مدخالت متاجر بها
F

826627.4618185804.12  دينار /طن1- العلف
2-األدوية 

35.6152020.16 دوالر/ لرتx 1233دينار/دوالر  = 43894.8 دينار /لرت- التايلوسني
8.434700.13 دوالر/كغم x 1233 دينار/دوالر = 10357.2 دينار/كغم- اوكيس ترتاسايكلني

9.387127.39 دوالر/لرت x 1233دينار/دوالر = 11466.9 دينار/ كغم- كوكسيديا
8.4144908.87 دوالر/كغم x 1233 دينار/دوالر = 10357.2 دينار/كغم- ادوية اخرى 

8.4164621.21 دوالر/كغم x 1233 دينار/دوالر = 10357.2 دينار/كغم- مضادات حيوية
AD3E 1233دينار/دوالر = 14426.1 دينار /لرت3- فيتامينات x 11.7134955.95 دوالر/لرت

4- اللقاحات
)ND( لقاح نيوكاسل -vail /543155 دوالر
)GD( لقاح كمبورو -vail /869048 دوالر

)IB( لقاح -vail /7.564732.5 دوالر
716.41566766.8 دينار/لرت5- وقود )زيت الكاز(

20647840.13املجموع

موارد محلية
G

800000266666.66 دينار 1- االرض
2- راس املال

- راس املال املستثمر
- راس املال العامل

10%
10%

1297421.35
56000

3- العمل ويشمل :-
- العمل الدائمي
- العمل املؤجر

2250  دينار/ساعة
2000  دينار/ساعة

639000
668000

418235-----4- املاء 
186411-----5- الكهرباء

1000600000 دينار / كغم 6- الفرشة األرضية
150000-----7- الصيانة

1061060%13نسبة الهالكات

5342794.01املجموع

25990634.14مجموع التكلفة الكلية للمدخالت املتاجر بها و املوارد املحلية
E 3424.7236754095.04  دينار / كغمالعائد االجتماعي

HH 10763460.9االربحية االجتماعية
املصدر : من إعداد الباحث باالعتماد عىل بيانات الجدول رقم )3( واألسعار الظلية للمدخالت والناتج.

مناقشة نتائج مصفوفة تحليل السياسة )PAM( ملرشوع فروج اللحم
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بعد إكمال حساب التكاليف والعوائد باألسعار الخاصة واألسعار اإلجتماعية ، يمكن وضع تقديرات لعنارص مصفوفة تحليل السياسة )PAM(. وكما مبينة 
بالج�دول )5( إذ يمثل تقدير مصفوفة تحليل السياس�ة للقاعة الواحدة س�عة )7000( طري إلنتاج فروج اللح�م يف محافظة املثنى مايقارب إنتاجية القاعة 
ح�وايل)10.7( ط�ن، حيث بلغ إجمايل كلفة املدخالت املتاجر بها باألس�عار الخاصة )B( حوايل )19.781( مليون دين�ار/ للقاعة ، يف حني بلغ إجمايل كلفة 
املدخالت املتاجر بها باألس�عار االجتماعية )F( حوايل)20.647 ( مليون دينار/ للقاعة فيما بلغ إجمايل تكاليف املوارد املحلية باألس�عار الخاصة واألسعار 
االجتماعي�ة )C و G( للقاع�ة حوايل )6.493( مليون دينار ، )5.342( مليون دينار عىل التتابع ، هذا بالنس�بة لتكاليف األس�عار الخاصة ، أما فيما يخص 
العائد باألس�عار الخاصة )A( للقاعة فحس�ب بحوايل )31.122( مليون دينار ، أما بالنس�بة للعائد باألسعار االجتماعية فحسب للقاعة بحوايل )36.754( 

مليون دينار .
جدول )5( مصفوفة تحليل السيــاسة إلنتاج فروج اللحم للقاعـة الواحـدة سعـــة )7000( طري محسوبة باأللف دينار

Details
التفاصيل

Revenues
Costs

ProfitTradable inputs Domestic resource

Private price
A

31122800
B

19781310
C

6493734.01
D

4847755.99
Social price

E
36754095.04

F
20647840.13

G
5342794.01

H
10763460.9

Transfer
I

-5631295.04
J

-866530.13
K

1150940
L

-5915704.91

ومن مالحظة نتائج مصفوفة تحليل السياس�ة )PAM( املبينة بالجدول )5( ، إذ أش�ارت هذه التقديرات ومن خالل تحويالت كل من العائد )A( واملدخالت 
املتاج�ر به�ا )B( واملوارد املحلية )C( إذ جاءت تحويالت العائد )I( س�البة وكان�ت قيمتها5.631-(( مليون دينار والتي تمثل الفرق بني العائد باألس�عار 
الخاصة )A( والعائد باألس�عار االجتماعية )E(، وهذا يدل عىل أن املنتجني املحليني يس�تلمون عوائد أقل إذا كانت األس�عار الخاصة هي أسعار البيع قياساً 
بالعوائد االجتماعية. يف حني ظهرت تحويالت املدخالت املتاجر بها )J( بإشارة سالبة والبالغ����ة قيمتها حوال����ي )866530.13-( ألف دينار والتي 
تؤرش بأن األسعار االجتماعية للمدخالت املتاجر بها )F( أكرب من األسعار الخاصة )B(، مما يعني وجود دعم حقيقي للمدخالت املتاجر بها ضمن السياسة 
املتبعة. وجاءت تحويالت املوارد املحلية )K( بإش�ارة موجبة وبقيمة )1150940( دينار مما يدل عىل عدم وجود دعم للموارد املحلية ألن قيمتها باألس�عار 
الخاص�ة أعىل من قيمتها باألس�عار االجتماعية ، بينما أش�ارت نتيجة األربحية الخاصة )D( والتي بلغت قيمتها ح�وايل )4847755.99( دينار ، بأن إنتاج 
ف�روج اللحم يحقق أرباحاً خاصة جي�دة للمنتجني املحليني ، يف حني كانت األريحية االجتماعية )H( ذات قيمة موجبة مقدارها )10.763( مليون دينار،أي 
أن املنتج املحيل يحقق أرباحاً إذا كانت األسعار االجتماعية هي أسعار البيع أي أنه ال يوجد دعم حكومي للناتج ، كما جاءت التحويالت الصافية )L( بإشارة 
سالبة بلغت قيمتها حوايل )-5.915( مليون دينار، مما يدل عىل أن تأثري السياسة اإلجمالية املتبعة من لدن الدولة ال تصب يف مصلحة منتجي فروج اللحم 

املحليني يف املدى القصري أي أنها ذات تأثري عكيس.
قياس أثر السياسة التدخلية )معامالت الحماية وامليزة النسبية(

باالعتماد عىل تقديرات مصفوفة تحليل السياس�ة املبينة بالجدول )5( يمكن التوصل إىل بعض املؤرشات التي من خاللها يمكن قياس تأثري سياس�ة التدخل 
الحكومي يف األسعار والتي تشمل معامالت الحماية وامليزة النسبية واملبينة بالجدول )6( وهي كاآلتي :-

جدول )6( معامالت الحماية وامليزة النسبية إلنتاج فروج اللحم

القيمةالصيغة الرياضيةاملعامالت

Nominal Protection Coefficient for Outputs 0.84معامل الحماية اإلسمي للمخرجات

Nominal Protection Coefficient for Inputs معامل الحماية اإلسمي للمدخالت
 

0.95

Effective Protection Coefficient معامل الحماية الفعال
 

0.70

Profitability Coefficient 0.46معامل األربحية االجتماعية

Producer Subsidy Ratio 16- نسبة إعانة املنتج%

Private Cost Ratio 0.57نسبة التكاليف الخاصة

Domestic Resource Cost Coefficient 0.33معامل كلفة املورد املحيل

معامل الحماية اإلس�مي للمخرجات جاء بقيمة موجبة أقل من الواحد الصحيح بلغت قيمته )0.84( مما يعني أن املنتجني املحليني يس�تلمون أس�عاراً أقل 
ملنتجاتهم من األسعار العاملية )األسعار االجتماعية(، أي أن الحماية سالبة للمنتج املحيل ، وان معامل الحماية اإلسمي للمدخالت جاء بقيمة موجبة أقل من 
الواحد الصحيح بلغ قيمته)0.95( مما يدل عىل أن أسعار املدخالت املتاجر بها أقل من أسعار نظريتها العاملية ، وهذا ما يؤكد عىل وجود دعم حقيقي مقدم 
لهذه املدخالت من لدن الدولة، ومعامل الحماية الفعال جاء بقيمة موجبة بلغت قيمته )0.70( ، وهي أقل من الواحد صحيح وهذا يعني أن املنتجني املحليني 
يتس�لمون عوائدهم يف حالة وجود السياس�ة التدخلية الس�عرية أقل من العوائد يف حالة غيابها أي أن القيمة املضافة باألس�عار الخاصة هي أقل من القيمة 
املضافة باألسعار االجتماعية وتقل عنها بنسبة 30% وهذا يعني غياب الدعم الحكومي إلنتاج  فروج اللحم ، وان معامل األربحية جاء بإشارة موجبة بلغت 
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قيمته )0.46(، أي أقل من الواحد الصحيح أي أن نظام السلعة يفقد أرباحه لصالح القطاعات األخرى بسبب تأثري السياسة التدخلية للدولة يف نظام السلعة 
، وان نس�بة إعانة املنتج  يمكن تفس�ريه عىل ضوء إش�ارة هذه النسبة وقيمتها فقد جاءت بإشارة س�البة وبقيمة )-16%( أي أن هنالك مثبطات ورضائب 
تواج�ه املنتج املحيل وعدم وجود دعم حقيقي له ، وان نس�بة التكاليف الخاصة جاءت بقيمة أق�ل من الواحد الصحيح ، إذ بلغت قيمتها )0.57(. مما تؤرش 
بأن صايف القيمة املضافة )VA = A-B( املتحصل عليها باألس�عار الخاصة تفوق تكاليف اإلنتاج أي أن االس�تثمار يف مش�اريع فروج اللحم يحقق أرباحاً 
خاصة مجزية بالنسبة للمستثمرين املحليني ، أي أن نظام السلعة هذا له قدرة عىل املنافسة، وهذا ما أكد إيجابية الربحية الخاصة )D( والتي ظهرت بإشارة 
موجبة وقيمتها حوايل )4.847( مليون دينار، كلفة املورد املحيل وهو مؤرش للميزة النسبية والتنافسية لنظام السلعة وجاءت قيمتها )0.33( وهي أقل من 
الواحد صحيح وهذا يعني أن للبلد ميزة نسبية يف إنتاج فروج اللحم والكفاءة يف استخدام املوارد املحلية واملتاجر بها وان هذا اإلنتاج يعد مربحاً اجتماعياً.

عىل ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراس�ة يمكن اقرتاح بعض التوصيات التي من ش�أنها اإلس�هام يف رسم السياسات اإلنتاجية ملشاريع فروج اللحم بما 
يتوافق مع املتغريات العاملية واملوارد املحلية املتاحة ولعل أهمها : توجيه السياس�ات الزراعية لتخدم أهداف زيادة اإلنتاجية للموارد املحلية )األرض، العمل، 
رأس املال( لهذا القطاع ومن خالل تكثيف اإلنتاج واس�تخدام التقنيات الحديثة والكفوءة املس�تخدمة عىل مس�توى العالم ، ومنها أنش�اء حقول نموذجيه 
واس�تخدام املفاقس واآلالت األعالف واللقاحات والتوجيه املتواصل باس�تعمال هذه الطرق يف اإلنتاج بأقل التكاليف، وهذا يتطلب سياس�ات زراعية واضحة 
ومستقرة ، إذ أثبتت التجارب أّن التنمية الزراعية املستدامة ال يمكن تحقيقها دون أّن تكون هناك سياسة استقرار واضحة مبنية عىل وفق أسس علمية تأخذ 
بنظر االعتبار امليزة النسبية إلنتاج فروج اللحم وحاجة البلد إىل هذا املنتج الغذائي املهم ، عىل الرغم من تمتع محافظة املثنى بميزة نسبية إلنتاج فروج اللحم 
، ونتيج�ة لتوف�ر اإلمكانيات واملوارد املتاحة كافة يف البلد ، تويص الدراس�ة برضورة االهتمام والدعم املتواصل من لدن الدولة للمنتج املحيل الس�تغالل هذه 
املوارد واإلمكانيات بشكل كفوء يؤدي إىل زيادة اإلنتاج املحيل ، رضورة أن تسعى الدولة بأن يكون سعر الرصف الرسمي غري ثابت بل يرتبط بسعر التوازن 
يف س�وق العمالت األجنبية وبما يضمن مصلحة كل من املس�تورد واملنتج املحيل ؛ ألن لس�عر الرصف تأثرياته عىل أسعار كل من الناتج واملدخالت املتاجر بها 
بصورة مبارشة ، وتويص الدراسة بوضع ضوابط عىل الكميات املستوردة ومنها الرضائب واملنشأ لغرض ضمان تحقيق املستوى التوازني بني اإلنتاج املحيل 
واملس�تورد لغ�رض حماية املنتج  املحيل ، رضورة إعادة الرشكات الحكومية املتوقفة وإنش�اء معامل لألعالف التي له�ا أهمية كبرية من حيث كون األعالف 
املستورده عالية السعر ، تويص الدراسة بالقيام بدراسات أخرى مشابهة من لدن الباحثني يف املستقبل ملشاريع اإلنتاج الحيواني عىل مستوى العراق لُيستفاد 

منها يف توجيه املوارد بما يحقق األرباح الخاصة ، ورفد االقتصاد الوطني بعمالت أجنبية لصالح امليزان التجاري.
املصادر

الفياض ، حمدي عبد العزيز ، س�عيد ، الس�يد جميل محمد  ، )1979( ، إنتاج  دواجن  ، الطبعة األوىل ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مؤسس�ة دار الكتب للطباعة والنرش جامعة 
املوصل  . 

الزبيدي، صهيب سعيد علوان،)1986( إدارة الدواجن، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة البرصة.
الزوبعي، عبد الله عيل مضحي ،)2011( تحليل األسعار والسياسة السعرية الزراعية ، قسم االقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة بغداد.

الزوبعي ، عبد الله عيل مضحي ، )1995( ، تحليل اقتصادي لآلثار املرتتبة عىل سياس�ة دعم أس�عار الحبوب الرئيس�ة يف العراق للمدة 1990-1970 القمح أنموذج تطبيقي ، أطروحة 
دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، قسم االقتصاد الزراعي. 

-5  السعيدي ، أحمد جاسم علوان ، )2008( ، تحليل السياسة الزراعية لنظام محصول الرز يف العراق خالل العام 2007 باستعمال مصفوفة تحليل السياسة، أطروحة  دكتوراه ، جامعة 
بغداد ، كلية الزراعة ، قسم االقتصاد الزراعي

وزارة التخطيط ، الجهاز املركزي لإلحصاء ، مؤرشات املسح االقتصادي واالجتماعي لألرسة يف العراق لسنة 2007
البنك املركزي ، املديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ، التقرير السنوي لعام 2012 ،أسعار رصف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي. 

وزارة الزراعة العراقية, الهيئة العامة للبيطرة .

Monke , Eric , A. and Scott , r., Pearson , )1989( , The Policy Analysis Matrix for Agriculture Development .Cornell University Press , New York
Pearson , S., and Others , )2003( , Application of the policy Analysis Matrix in- 10        Indonesian Agriculture.
Picazo , A.J. and V. Estruch , )2008( , The policy analysis matrix with profit 11- efficient data evaluating profitability in rice cultivation , Department de Economia 
Aplicada II. Universidad de Valencia , Spanish Journal of Agricultural Research . 6 )3( , pp. 309-319.
Harrigan , et al., )1992( , )Agricultural Price Policy : Government and the market(       , FAO , Rome.
Allen and Kenen , )1982( , Asset Market and Exchange Rate ,. Modeling on 12-open Economy , Cambridge University Press , P. 408.
Stefan Bojnce , )2003( , Concepts of Competitiveness Measures for  Livestock 13-Production in Central and Eastern Europe , Agriculturae Conspectus Scientificus , 
Journal , Vol , 68 )2003( . No. 3, pp. 209-220.

Measurement of Comparative advantage for the production of broiler chickens in the province of Muthanna using Policy 
Analysis Matrix 

Miqdad Jasm Abd : University of Muthanna /College of Agriculture

Prof. Dr. Abdullah Ali Mudhi AL-Zawja University of Baghdad /  Department of Agricultural Economics College of Agriculture  

ABSTRACT 
poultry sector is considered is one of the important production  sectors and a basic  component  in nutrients some countries  and a source  to provide  foreign currency as well as achieving 
food security. The aim of this study is to shed light on the performance of this sector and calculate the comparative advantage of  broilers production in Iraq and consequently to conclude 
the nature of its efficiency domestically and its competitiveness on world level. This could  be  achieved by using Policy Analysis matrix technique )PAM( . the results showed that revenue 
in private prices was about )31.122( million dinars / hall when the private profits are )4.847( million dinars / hall. On other side the social profits were positive while net transfers )L( 
were about )-5.915 ( million dinars / hall which could be explained that the effect of total policy followed by government is against the interests of domestic broilers producers in short run. 
The result of nominal protection coefficient for output )NPCO( was positive and less than one )0.84( which means that protection was negative for domestic producers. On other hand the 
nominal protection coefficient for tradable input was positive and less than one )0.95 ( which means that there was support for such input while the result of domestic resource cost )com-
parative advantage indicator( was positive with a value of )0.33( which means that the broilers domestic production has a comparative  advantage also the effective protection coefficient 
value was )0.70( which means the absence of  government  support for broilers production . the results showed that private cost ratio was )0.57( which means that investment in broilers 
projects achieved profits for private investors and has domestic competitiveness .the study had arrived according to results at some conclusions and recommendation



  | AL-Muthanna Journal of Agricultural Sciences | Volume : 2 | No : 2| 2014

مجلة المثنى للعلوم الزراعية | المجلد : 2 | العدد : 2 | 2014| 145

د.عامر عبد الرحمن الشيخ ظاهر
د. ماجد حسني الجيالوي

*رحيم عناد خضري الزيادي

 عزل Saccharomyces boulardii   من مثار املانغستني Garcinia mangostana L.(( وتشخيصها 
E.  coli 0157:H7 جزيئيا ودراسة مقدرتها على خفض مستوى الكوليسرتول وتثبيط بكرتيا

كلية الزراعة/ جامعة بغداد
كلية التقانات التطبيقية/ جامعة النهريني

كلية العلوم الرصفة/ جامعة املثنى

املستخلص
أجريت هذه الدراس��ة لتقييم مقدرة املعزز الحيوي Saccharomyces boulardii  بعد عزله من ثمار املانغس�تني وتش�خيصها جزيئيا باس�تعمال بوادئ 
متخصصة تستهدف التسلسل النوعي الخاص باملنطقة البينية الفاصلة )ITS( للجني الرايبوسومي 5.8S rRNA عىل خفض مستوى الكوليسرتول يف الوسط 
املحور وتثبيط بكرتيا E.  coli 0157:H، بينت النتائج ان املس�تعمرات ذات ش�كل دائري بلون ابيض مائل إىل الكريمي الباهت عند تنميتها عىل األوس�اط 
الصلبة SD و YPD ، وبدت بشكل محدب ذات حواف منتظمة وقوام كريمي لزج، بل�غ متوس�ط حجمها 2-1 مليمرت عند تنميتها يف درجة حرارة37م ملدة 
24 س�اعة، وتمتلك خاليا S. boulardii أش�كاال بيضوية، او شبه كروية متربعمة أحيانا، مفردة او متقاربة يف تجمعات. استخلص الدنا املجيني من العزلة 
SbR7  والعزلتني التجاريتني SbC1و SbC2واجري تفاعل تضخيم السلس�لة للمنطق�ة البينية ITS وحددت تعاقبات القواعد النيرتوجينية وعند مقارنتها 
مع تعاقباته يف دنا سالالت S. boulardii املتوفرة يف بنك الجينات NCBI   باستعمال برنامج BLASTn   تبني ان هناك تطابقا للتعاقبات، وان هذه العزلة 
تتماثل جينيا بنسبة %99 مع سالالت Saccharomyces boulardii   القياسية املتوافرة يف بنك الجينات. وأظهرت العزلة املحلية SbR7 و العزلة التجارية 
SbC2 فعالية يف خفض نس�بة الكولس�رتول يف مدتي الحضن24 و 48 ساعة يف درجة حرارة37 م، اذ بلغت النسبة %21.69،23.89 و53.90،49.47% 
وعىل التوايل. كما أظهرت العزلة SbR7 والعزلة التجارية SbC2فعالية تثبيطية اتجاه بكرتيا E.  coli 0157:H7 اذ بلغ قطر هالة التثبيط 18 ملم لكليهما.

املقدمة
املعزز الحيوي S. boulardii ساللة خمرية استوائية متحملة للحرارة غري مرضية لإلنسان اذ سجلت ضمن قائمة GRAS لألحياء املجهرية االمنة االستعمال 

.)Buchl et al., 2010(
عزلها ألول مرة من قرشة ثمار اللتيش lychee )Litchi chinensis( عالم االحياء الفرنيس هنري بوالرد Henri Boulard يف اندونيسيا عام 1923 واظهرت 
 .)Zbar et al., 2013( من�ذ ذل�ك الحني تأثريات إيجابية وفعالة يف الوقاية والعالج من االس�هال بأنواعه فض�ال عن امراض واضطرابات القناة الهضمي�ة
ويحتدم الجدل التصنيفي اتجاه S. boulardii، اذ صنفت ابتداء عىل انها أحد أنواع جنس Saccharomyces cerevisiae فيما صنفت خارج هذه املجموعة 

.)Rajkowska and Kunicka-Styczyńska, 2009( عىل أساس الرتحيل املقارن للبنية الكروموسومية
بيد ان استعمال التقنيات الجزيئية سهلت تشخيص S. boulardii، كما اظهر التهجني املقارن ملجائن S. boulardii و S. cerevisiae انها تختلف بوجود 
ثالث نس�خ للكروموس�وم التاسع فضال عن تغاير عدد نس�خ الكروموس�ومات الفردية، ووفقا لتعليمات منظمتي الغذاء والزراعة)FAO( والصحة العاملية 
Pom- )2010( تع�د الصف�ات التصنيفية مهمة جدا يف اختيار املعزز الحيوي اذ ينبغي تحديد الجنس والس�اللة باس�تعمال طرق معتمدة دوليا )WHO(

.,.merenke et al
يرتبط املس�توى العايل للكولس�رتول يف بالزما الدم مع خطر اإلصابة بأمراض القلب والرشايني فضال عن رسطان القولون، وقد أدى الوعي الصحي الغذائي 
 Syal and Vohra.,( ل�دى املجتمعات اىل الرتكيز عىل الجوانب الصحية يف االغذي�ة واالهتمام باملنتجات الغذائية املدعمة باملعززات الحيوية ألثارها االيجابية
2013(. ان خفض %1 من مستوى الكولسرتول يمكن ان يخفض امراض الرشايني بمستوى 2-3 % )Pereira and Gibson, 2002(. وقد تعزى فعالية 

 .)Dilmi- Bouras, 2006( خفض الكولسرتول اىل استهالكه خالل النمو والبناء
وتعد الفعالية التثبيطية اتجاه االحياء املجهرية املرضية االنتهازية التي تخرتق الغش�اء املعوي من مميزات املعززات الحيوية العالجية س�يما حقيقية النواة 
)S. boulardii( .)Boirivant and Strober, 2007(. فيما ذكر Etienne-Mesmin et al., )2011( ان بكرتياE.coli O157: H7  تنتج سموم الفريو 
املش�تق من كون هذه الس�موم تسبب تأثريات إمراضيه خلوية عىل خاليا الفريو املش�تقة من كلية القرود الخرضاء االفريقية وقد يطلق عليها املنتجة لسموم 
الش�يكا لتطابق س�مومها الخلوية من الناحية الرتكيبية البنائية واملناعية مع سموم الش�يكا املنتجة من بكرتيا Shigella dysenteria ذات النمط ملصيل 1، 
فضال مقدرتها عىل االرتباط الوثيق للخاليا الطالئية املعوية لذا ارتبطت هذه البكرتيا بحاالت تفيش اوبئة كثرية ومن االمراض املرتبطة بها وأوضح الفعالية 
التضادية املبارشة لخاليا S. boulardii اتجاه البكرتيا املعوية E. coli يف ظروف محاكاة للجهاز الهضمي لإلنسان واشار اىل ان استخدامها يحد من بكرتيا 

E. coli O157:H7 التي تصل اىل األمعاء الدقيقة والقولون.
طرائق العمل

عزلت S. boulardii من ثمار املانغس�تني باس�تعمال التخافيف العرشية، اذ علق 10 غم من الجزء الداخيل ذي اللون الوردي لقرشة ثمرة املانغستني يف 90 
 Hi-Media الس�ائل )رشكةYPD مل ماء مقطر، ومزجت جيدا لعدة دقائق باس�تعمال خالط عقمت اجزاؤه ذات االحتكاك املبارش مع النماذج. لقح وس�ط
الهندية( املعقم يف درجة حرارة 121م وضغط 1.5جو ملدة 15 دقيقة واملعدل أس�ه الهيدروجيني اىل 3.5 بحامض الس�رتيك واملضاف اليه املضاد الحيوي 
loop-( 0.025 %، ب�واحد مل من االنموذج وحضن يف درجة حرارة 37 م مل����دة 48 ساعة، اخذت ملء حلقة الناقل الجرثومي  للكلورامفينكول برتكيز
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full( ونش�����������ر عىل وس�ط الس�ابرويد )SD( الصلب )رشكة Hi-Media الهندية(، وحضن يف درجة حرارة 37 م ملدة 24 48- س�اعة. أنتقيت 
.))Neelayadatchi et al., 2012 املستعمرات املفردة وكرر نرشها )ثالث مرات( عىل وسط السابرويد الصلب للتأكد من نقاوتها قبل االختبارات املجهرية

اس�تخدم وس�ط الس�ابرويد)SD( الصلب لتحديد خواص العزلة املظهرية وذلك بتلقيحه بعالق خاليا الخمرية وحضن يف درجة حرارة37م ملدة 48 س�اعة 
لوحظ ش�كل املس�تعمرات النامية، اللون، الحجم، حواف املس�تعمرات واالرتفاع عن سطح الوس�ط وطبيعة النمو فيما نقل ملء حلقة الناقل الجرثومي من 

العالق اىل رشيحة زجاجية معقمة، فحصت الرشائح تحت املجهر الضوئي ملالحظة شكلها وفحص الخواص واملجهرية.
S. boulardii التشخيص الجزيئي لعزالت

 intron( وحس�ب ما ورد يف تعليمات الرشكة املجهزة i-genomics CTB DNA Extraction Mini kit عزل الدنا املجيني باس�تعمال عدة االس�تخالص
.)Korea

قيس تركيز ونقاوة الدنا املستخلص قبل عملية التضخيم وفق املعادلة االتية:
) @)نانوميرت 260(الضوئي االمتصاص (

                                      -------------------------------- = الدنـــــــــا نقاوة
)نانوميرت 280(  الضوئي االمتصاص(

تركيز DNAنانوغرام/مايكروليرت=االمتصاص الضوئي) 260 نانوميرت(× 50 مايكروغرام/مل
اجري�ت عملي�ة الرتحيل الكهربائي يف هالم األكاروز ملالحظة الدنا املس�تخلص ونواتج عملية التضخيم بفعل تفاعل تضخيم السلس�لة )PCR( أذ اس�تعمل 

: 5.8S rRNA للجني الرايبوسومي )ITS( البادئ الذي يستهدف التسلسل النوعي الخاص باملنطقة البينية الفاصلة
 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3’( ) Khatri et al.,-‘5  العكيس  ITS4 ( و )‘TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3-‘5 االمامي   ITS1(

   )2013
واجري تفاعل تضخيم السلسة لدنا العزالت اعتمادا عىل الربنامج املوصوف من قبل  Fietto et al  )2004(  الذي تضمن دورة واحدة يف درجة حرارة94 
م ملدة 5 دقائق لفك ارتباط رشيطي الدنا القالب تبعتها 35 دورة تضمنت ثالث مراحل أولها إعادة املسخ يف كل دورة يف درجة حرارة94 م ملدة 60 ثانية ثم 
مرحلة ثانية تس�نح الرتباط البادئ بالتسلس�ل املكمل له يف درجة حرارة55 م ملدة 60 ثانية واملرحلة الثالثة تمثل بدء عملية تضخيم التسلسل املستهدف يف 
درجة حرارة72 م ملدة 60 ثانية بعد ذلك دورة واحدة ملدة 5 دقائق يف درجة حرارة72 م لالستطالة النهائية وأخريا دورة واحدة يف درجة حرارة15 م ملدة 5 
دقائق إلكمال التضخيم. حملت نواتج PCR عىل هالم األكاروز. ولتحديد تعاقبات القواعد النيرتوجينية يف نواتج تفاعالت تضخيم السلسلة للمنطقة البينية 
للع�زالت، نقيت نواتج التضخيم وارس�لت اىل رشكة )BIONEER( الكورية لغرض اجراء فحص معرفة التعاق�ب الخاص بالدنا. حللت التعاقبات املحصل 
عليها بواسطة باحث الويب BLASTn باستعمال بنك الجينات عرب شبكة الويب املخزنة يف NCBI. وحملت التعاقبات التي أظهرت اعىل تطابقا واقىص قدر 

.ClustalX2 من التشابه، باستعمال برنامج
cholesterol Reduction of   تخفيض الكولسرتول

  SbC2 االمريكية و  Biocodex رشكة SbC1 (والعزلتني التجاريتني SbR7 اختربت مقدرة العزلة
 رشكة Nutri cology  االمريكية( عىل خفض الكولس�رتول بتلقيح الوس�ط الس�ائل املحور )من قبلنا(املكون من YPD 50%و50 % بالزما الدم املحتوي 
عىل mg / dL 235 كولس�رتول بالعزالت)%1 حجم / حجم(، وتم الحضن يف درجة حرارة37 م ملدة 24 س�اعة، نبذ الوس�ط بعد 24 و48 س�اعة برسعة 
12000 دورة/دقيقة ملدة 15 دقيقة. واتبعت الطريقة التي اوردها Khan et al. )2009( يف تقدير مس�توى الكولس�رتول يف الوسط املحور )طريقة لونية 

إنزيميةEnzymatic Colorimetric Method ( وباستعمال العدةECCH-100  املجهزة من رشكة BioAssay Systems- الواليات املتحدة األمريكية .
Escherichia  coli 0157:H7 تثبيط بكرتيا

اج�ري االختب�ار طبق�ا ملا اوردة) Santina et al.) 2009 أذ زرعت العزلة SbR7 والعزلتني التجاريتني بش�كل خط عمودي عىل وس�ط االكار املغذي 2% 
كلوك�وز )املح�رض بإذابة 2.3 غم من االكار املغذي)رشكة Hi-Media الهندية( و2 غم كلوكوز يف 100 مل ماء مقطر( وحضنت يف درجة حرارة 37 م ملدة 
72 ساعة، زرعت يف اليوم الثالث بكرتيا Escherichia  coli 0157:H7 بشكل خط عمودي عىل خط نمو العزالت واعيد الحضن يف درجة حرارة 37 م ملدة 

24 ساعة وقيست مناطق التثبيط.
النتائج واملناقشة

اس�تعملت ثمار املانغس�تني )Garcinia mangostana L.(  مصدرا للعزل )ش�كل1( بعد ان زرعت نماذج العزل عىل الوسط YPD السائل ، كررت عملية 
تلقيح الوسط السائل بعالق العزالت وإعادة نرش العالق بعد حضنه يف الظروف املالئمة لنمو S. boulardii عىل الوسط الصلب YPD لضمان الغربلة التي 

تمكن من الحصول عىل عزالت نقية.

شكل )1( مقطع عريض لثمرة املانغستني
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 SD والعزلتني التجاريتني مستعمرات ذات شكل دائري بلون ابيض مائل إىل الكريمي الباهت عند تنميتها عىل الوسط الصلب  SbR7أظهرت العزلة املحلية
وبدت بشكل محدب ذات حواف منتظمة وقوام كريمي لزج، بل�غ متوس�ط حجمها 2-1 مليمرت عند تنميتها يف درجة حرارة37 م ملدة 24 ساعة، جاءت هذه 
النتائ�ج متفق�ة مع ما ذكره Neelayadatchi et al. )2012( وSaeed et al)2013( عن الخواص املزرعية لعزالتS. Boulardii. فيما بينت الفحوصات 
املجهرية ان خاليا العزلة امل�نماة ف�ي الوس�ط SD الس�ائل تمتلك أشكاال بيضوية، او شبه كروية متربعمة أحيانا، مفردة او متقاربة يف تجمعات، يتفق ذلك 

Saccharomyces boulardii عن الخواص املجهرية لعزالت )Neelayadatchi et al. )2012 مع ما ذكره
التشخيص الجزيئي  

أجريت عملية استخالص الدنا للعزلة SbR7 والعزلتني التجاريتني بنجاح، أذ بلغ تركيز الدنا املستخلص 10.1 ، 9.9 و 11.5  نانوغرام /مايكروليرت وعىل 
الت�وايل  فيم�ا بلغ�ت النقاوة 1.85 ، 1.78 و 1.88 وعىل التوايل. ومن قيم الرتكيز والنقاوة يتبني ان الدنا املس�تخلص من الع�زالت كان بنقاوة كافية ألجراء 
تفاعل تضخيم السلسلة إذ ان عملية تضخيم السلسلة )PCR( ال تتطلب كمية كبرية من الدنا، فضال عن ان الكمية العالية من الدنا قد تزيد من تكوين نواتج 

.)Green and Sambrook, 2012( تضخيم غري محددة بينما الكمية القلية للدنا تقلل دقة التضخيم
 يظهر الشكل )2( الرتحيل الكهربائي للدنا باستعمال وحدة الرتحيل الكهربائي االفقي نتائج مماثلة أذ ظهر دنا العزالت بشكل حزم واضحة.

 :Mعىل هالم األكاروز%0.8 7فولت/سم،90 دقيقة SbC1, SbC2 والعزلتني التجاريتني SbR7  شكل )2( الرتحيل الكهربائي لدنا العزلة
يمثل الدليل الحجمي للدنا 100 - 1500 زوج قاعدة

اجربت التفاعالت التضاعفية لسلس�ة الدنا للس�الالت املعزولة باس�تعمال البادئات التي تس�تهدف التسلس�ل النوعي للجني املحافظ 5.8S rRNA   ضمن 
املنطق�ة البيني�ة ITS باالعتماد عىل الربنامج املوصوف من قبل Fietto, et al  )2004(. أظهرت نتائج اس�تعمال البادئات ITS1 و ITS4 بعد الرتحيل عىل 
هالم األكاروز( الش�كل 3( ظهور حزم واضحة ناتجة عن التضخيم يف مس�ارات العزالت يف إش�ارة الرتباط البادئ اىل التسلس�ل املكمل له يف دنا القالب، إذ 
أظه�رت الح�زم الناتجة تماثال يف الحجم الجزيئي وقدر الحجم الجزيئي لناتج التضخيم 843 زوج قاعدة تقريبا اعتمادا عىل الدليل الحجمي، وتعد النتائج 
S. bou- 815 زوج قاعدة عند اس�تع�مال البادئات نفس�ها يف تضخيم سلس�لة دنا  مماثلة للحجم املتوقع تقريبا إذ ان الحجم الجزيئي لناتج التضخيم بلغ

.) lardii )Fietto  et al.,2004

 SbC1, والعزلتني التجاريتني SbR7  5.8 العزلةS Rrnaمن الجني ITS4و ITS1 شكل )3( الرتحيل الكهربائي لنواتج تضخيم القطع البينية
SbC2 عىل هالم األكاروز %2، 5 فولت / سم،2 ساعة،M: يمثل الدليل الحجمي 1500-100 زوج قاعدة.

تع�د املنطق�ة البيني�ة ITS ضم�ن الج�ني املحاف�ظ 5.8S rRNA اكث�ر مالئم�ة لتش�خيص األن�واع والس�الالت ويع�زى ذل�ك إلمكاني�ة تحليل النش�وء 
والتطور)Phylogenetic( لألنواع ذات الصلة الوثيقة واملتقاربة ج��������������دا باستعمال الفاصل البيني ITS ITS1( ، )ITS4 املمتد بني والوحدة 
الرايبوس�ومية 18S rRNA والوحدة الرايبوس�ومية 28S rRNA، فضال ع�ن ان الفاصل البيني ITS يكون محافظا بدرجة كب�رية نتيجة للقيود التطورية 
القليلة وبالتايل فانه يستعمل بنجاح يف تمييز األنواع  وتشخيصها ضمن الجنس الواحد للخمائر وبدقة عالية، ويستعمل بنجاح للتفريق بني األنواع املتقاربة 
ج�دا ضم�ن جن�س  Saccharomyces إذ يعطي نتائ�ج حاس�مة للتش�خيص )Van der Aa Kuhle et al, 2003(. اجري عىل نوات�ج التضخيم تحليل 
 CodonCode Aligner® الكورية الجنوبية )ش�كل 4(. اجري تقييم نوعية التعاقبات الواردة، باستعمال BIONEER التعاقبات بعد ان أرس�لت اىل رشكة
software أذ ش�ذبت التعاقبات إلزالة األجزاء ذات النوعية املنخفضة والتي تمثلها القمم غري املنتظمة متمثلة بالتعاقبات األوىل 20 60- نيوكليوتيد وأحيانا 
النيوكليوتي�دات االخ�رية، ويعزى تكون هذه األجزاء اىل ازدواج البوادئ او بعض نواتج عملية التضخيم الصغرية والتي ال تظهر عند الرتحيل الكهربائي عىل 

هالم األكاروز بعد ذلك استعمل برنامج BLASTn إليجاد التماثل الجيني.
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SbR7  5.8  للعزلةS rRNA ضمن الجني )ITS )ITS1،ITS4 شكل )4( تسلسل القواعد النيرتوجينية لناتج تضخيم املنطقة البينية
قيم�ت نوعية التعاقبات الواردة، باس�تعمال CodonCode Alig. وعن�د مقارنة تعاقبات القواعد النيرتوجينية للمنطق�ة البينية املذكورة للعزلة SbR7 مع 
S. bou- مع س�الالت SbR7 فأظهرت النتائج تماثل العزلة   BLASTn باس�تعمال برنامج   NCBI املتوفرة يف بنك الجينات S. boulardii  ععاقباته يف دنا

lardii القياسية وتبني ان هناك تطابقا كبريا للتعاقبات )شكل 5(. أذ بلغت نسبة التماثل الجيني %99 للمنطقة البينية املستهدف للعزلة SbR7 مع سالالت 
AY428861.1، KC254081.1،KC254080.1،KC254079.1،KC254078.1، KC254077.1، KC254076.1، KC25القياس�ية S. boulardii

 S. مع س�الالت SbR7 ويب�ني الش�كل )6( عالقة العزلة  JQ070086.1 4075.1 و،AY42886.1،FJ4332912.1،GQ376089.1، GQ376088.1
boulardii القياسية.

صنف McFarland)1996( S. boulardii عىل انها نوع جديد من جنس Saccharomyces، مؤكدا ما توصل اليه Cardinali and Martini )1994( أذ 
S. boular- ان )Edwards-Ingram et al.)2007 بمقارنة الطرز الوراثية وتحليل تغريات االشكال. فيما أضاف S. cerevisiae  ننفاها خارج مجموعة

dii تختلف عن S. cerevisiae عىل املس�توى الجيني والفس�يولوجي وكيفية التبويغ والكروموسومات الفردية وأعداد نسخ الجينات وعدم تكوين الهايفات 
الكأذبة ومقاومة االس الهيدروجيني املنخفض. وذكر Khatri et al. )2013( ان S. boulardii تمتلك صفات خاصة منها انتاج عوامل غري بروتينية وعد 

.Saccharomyces هذه العوامل استثنائية خاصة بها ال تنتجها أنواع

ش�كل)5( تماثل تعاقبات القواعد النيرتوجينية للمنطقة البينية ITS1  و ITS4 للجني 5.8S rRNA   للعزلة  SbR7 مع تعاقباته يف  S. boulardi  يف بنك 
الجينات

شكل )6( العالقة بني العزلة  SbR7 وسالالت S. boulardii القياسية املتوافرة يف بنك الجينات
تخقيض الكولسرتول

أظهرت النتائج شكل )7( تفاوتا يف مقدرة العزالت عىل استهالك وتخفيض مستوى الكولسرتول يف الوسط املحور YPD-Plasma تبعا للعزلة ومدة الحضن 
وأظهرت العزلة التجارية SbC1 افضلية يف نس�بة تخفيض الكولس�رتول خالل مدة الحضن 24 ساعة، أذ بلغت نسبة التخفيض 23.89 % مقارنة بالعزلة 
املحلية SbR7 والعزلة التجارية SbC2 أذ بلغت النس�بة املئوية لتخفيض الكوليس�رتول لهما 21.69 و%19.30 وعىل التوايل. فيما أظهرت العزلة املحلية 
 SbC2و SbC1 افضلية يف خفض نسبة الكولسرتول يف مدة الحضن 48 ساعة يف درجة حرارة37 م، اذ بلغت النسبة 53.90 % مقارنة بالعزلتني التجاريتني
اللتان بلغت نس�بة التخفيض لهما 49.47 و52.72 % وعىل التوايل. وتعد هذه النتائج واعدة أذا ما علمنا ان خفض %1 من مس�توى الكولس�رتول يمكن 
ان يخفض امراض الرشايني بمس�توى Pereira and Gibson, 2002( % 2-3(. وقد تعزى فعالية خفض الكولس�رتول اىل اس�تهالكه خالل النمو والبناء 
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)Dilmi- Bouras, 2006(  .وأشار Kourelis et al. )2010( اىل ان تركيز الكولسرتول او االشكال املختلفة للكولسرتول الذائب املستعملة يف الفحوصات 
املختربية قد تؤثر يف قابلية استهالك S. boulardii للكولسرتول، وأضاف ان دراسة قابلية S. boulardii عىل خفض الكولسرتول تظهر جلية يف الدراسات 

البحثية يف األنظمة الحية. 
شكل )7( النسبة املئوية لتخفيض الكولسرتول للعزلة املحلية والعزلتني التجاريتني يف الوسط

املحور )YPD-Plasma(  بعد مدة حضن24 و 48 ساعة يف درجة حرارة 37م.
Escherichia  coli 0157:H7 تثبيط بكرتيا

بين�ت النتائج يف الش�كل )8( ان العزل�ة SbR7 والعزلتني التجاريتني SbC1 و SbC2تمتل�ك فعال تضاديا اتجاه البكرتي�ا E.  coli O157:H7. واظهرت 
العزلتان SbR7 و SbC2افضل فعالية تضادية إذ بلغ قطر هالة التثبيط 18 ملم لكالهما فيما بلغ قطر هالة التثبيط للعزلة التجارية SbC1  12 ملم. تعد 
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Isolate saccharomyces boulardii from mangsteen fruits )Garcinia mangostana L.(, molecular identify and study its ability 
to reduce the level of cholesterol and inhibition of E. coli O157:H7 bacteria

Dr.Amer A. AL-Shekdhaher        Dr.Majed H. AL-Jelawi        Rahem E.AL-Zaiadi

Abstract

This study was conducted to isolate Saccharomyces boulardii from Mangostin fruits and diagnosed molecularly by using 
specific primers targeting sequence for the region )ITS( of the 5.8S rRNA gene.As well as studied its ability to reduce the 
level of cholesterol and inhibition of E. coli O157:H7. The results shown that colonies were with a round shape and colored 
white to creamy pale when grown at the solid SD  and YPD media. They were convex smooth edges, sticky and averaged size 
of 1-2 mm when grown at 37 °C for 24 hours. Microscopic examine revealed that their cells   an oval, or semi-spherical buds 
sometimes, single or close in clusters. Genomic DNA was isolated from SbR7 Isolate and ITS region of the 5.8S rRNA gene 
was amplified using PCR.PCR products was sequenced and compared with the sequence of this region in the DNA of S. bou-
lardii available in GenBank )NCBI( using the BLASTn program. Results revealed, this isolate was almost genetically identical 
)99%( with i standard S. boulardi strains. The ability in cholesterol reduction in modified culture media during 24 and 48 
hrs. of incubation is shown by SbR7 and SbC1 isolates and the reduction percentages were 21.69, 23.89% and 53.90, 49.47 
% respectively. Isolates SbR7 and SbC2 shown antagonistic activity toward E. coli O 157:117, in which inhibition zone was 
18 millimeter for booth.
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