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Triticum aestivum L. تأثير ذرق الخفاش في بعض صفات النمو لنبات الحنطة
عمي فدعم المحمدي
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المستخمص

 لمعرفة تاثير3102\3102  جامعة االنبار خالل الموسم الشتوي لعام-نفذت تجربة اصص في البيت البالستيكي التابع لكمية التربية لمعموم الصرفة
 غم اضافة الى معاممة المقارنة في بعض الصفات المورفولجية لصنفين من الحنطة الناعمـة8 غم و2 اضافة مستويات مختمفة من ذرق الخفاش

 لقد وزعت معامالت التجربة ضمن ترتيب التجارب العاممية طبقا.)Eratom(  هما الصنف المحمي (العز) والصنف المستوردTriticum aestivum L.

 قيست بعض الصفات المورفولوجية كارتفاع النبات والمساحة الورقية وعدد األوراق وعدد. بثالث مكرراتRCBD لتصميم القطاعات المعشاة الكاممة
 غم من درق8  اظهرت النتائج تفوق مستوى االضافة.االشطاء وطول الجذور والوزن الجاف لممجموع الخضري والوزن الجاف لممجموع الجذري
 سم والوزن الجاف01.5 وطول المجموع الجذري
 سم والوزن01.1 وطول المجموع الجذري

0-

0-

 نبات. شطء5.5 ومتوسط عدد االشطاء

0-

 نبات. ورقة33 الخفاش في متوسط عدد االوراق

 نبات. ورقة32  كما تفوق الصنف المحمي معنويا في متوسط عدد االوراق.  غم21.34 لممجموع الخضري

8  غم مع الصنف المحمي وتوليفة تداخل مستوى االضافة2  كذلك تفوقت كل من توليفة تداخل مستوى االضافة. غم24.20 الجاف لممجموع الخضري

 سم01 و00 وطول المجموع الجذري

0-

 نبات. شطء5 و4 وعدد االشطاء

0-

 نبات. ورقة38 و28 غم مع الصنف المستورد في متوسط عدد االوراق

 بذا يمكن االسنتاج ان اضافة ذرق. غم بالتتابع4.52 و4.32  غم ووزن المجموع الجذري الجاف22.21 و21.32 ووزن المجموع الخضري الجاف

 غم كانت االبرز في اغمب صفاته والفة المادة2  غم كانت االفضل اال ان الفة المادة الوراثية لمصنف المحمي لممستوى المحدود8 الخفاش بمستوى
. لذا يمكن التوجيه باختبار اضافة درق الخفاش في الحقل لكال الصنفين. غم من درق الخفاش8 الوراثية لمصنف المستورد كانت لممستوى
.جذور،اشطاء، الصفات المظهرية، السماد العضوي:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
Pot experiment was carried out at a greenhouse belongs to College of Education-University of Alanbar
during winter season of 2013/2014 to investigate the effect of application of different levels of bat
guano 0, 4 and 8 gm on some growth traits for two bread wheat triticum aestivum L. Cvs, one is local
cv. (Aliz) another one is imported from Australia (Eratom). The experimental treatments were
distributed under with factorial experiment arrangement 23 and 43.30 gm and root dry weight of 7.29
and 7.53, for each combination, respectively. It thus could be concluded that the application of bat
guano at 8gm alone was the better than 4gm in some traits. However, the genetic affinity of local cv
was dominated with 4gm application and of imported cv was to 8gm application. Some traits were
measured as plant height, leaf area, leaf nos., tillers nos., root length, vegetative dry weight and root
dry weight. Results revealed that bat guano application of 8gm was significantly superior in average of
leaf nos of 33 leaves. Plant-1, tiller nos of (5.5 tillers. Plant-1) root length of 10.5 cm and vegetative dry
weight of 40.27 gm. Local cv also significantly gave the highest average of leaf nos 29 leaves. Plant-1,
root length 10.0 cm and vegetative dry weight 37.31 gm. Furthermore, the interaction combinations of
4gm with local cv and 8gm with imported one were superior in average leaf nos of 38 and 28 leaves.
Plant-1, tiller nos of 7 and 5 tillers. Plant-1, root length of 11 and 10 cm, vegetative dry weight of 40.
Key word: Organic fertilizer, Tillers,Roots, Morphological properties.
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الخفاش  Megadermalyraكان فعاال في تحسين نمو

المقدمة

محصول الماش بسبب محتواه العالي من النتروجين .ان

الحنطة من محاصيل الحبوب األساسية لإلنسان وقد ورد

اضافة ىذا السماد عمى التربة افضل طريقة العطاء افضل

ذكرىا في الكتب السماوية ويعد في مقدمة المحاصيل

النتائج ( .)2كما بين  Sridharواخرون ( )15ان اضافة

االستراتيجية في العالم من حيث المساحة المخصصة

درق الخفاش  Hipposiderosspeorisالى التربة بنسبة

لزراعتيا وطبيعة االستثمارات العممية والمادية في بحوث

 20الى  1اعطى اطول ورقة واعمى مادة جافة كمية ومحتوى

تطوير اصنافيا وانتاجيا ،وتعد محاصيل الحبوب ومن اىميا

النتروجين وامتصاصو في محصولي الدخن والماش .اشار

الحنطة ذات اىمية كبيرة كونيا تشكل مصد اًر غذائياً وعمفياً

 Sothearenواخرون ( )19ان اضافة درق الخفاش زاد من

ميماً في جميع انحاء العالم فيي من الناحية الغذائية تساىم

معدل نمو نباتي المورنكا  Moringaoleiferaوالبباظ

بحوالي  %65و %50من االنتاج العالمي الكمي لممادة

 Carica papaya L.مقارنة بالسماد الكيميائي .يعد درق

الجافة الصالحة لألكل والبروتين عمى التوالي ولذلك ليس من

الخفاش غني بالمادة العضوية والكاربون والعناصر الصغرى

الغريب ان يطمق عمييا المحاصيل االستراتيجية ( .)7يستعمل

الميمة كالكالسيوم والمغنسيوم والحديد وااللمنيوم واالحياء

السماد العضوي لتوفير ما يحتاجو النبات من العناصر

الغذائية فيذا النوع من التسميد يمثل عممية حيوية الستدامة

الدقيقة النافعة الممثمة لدرق الخفاش الذي يتغذى عمى

الزراعة النو يحسن خواص التربة الفيزيائية والكيميائية

الحشرات( 12و .)16لذا نفذ ىذا البحث بيدف معرفة تاثير
اضافة مستويات مختمفة من درق الخفاش في بعض صفات

والبيولوجية .عمى الرغم من قمة مقادير العناصر الغذائية في

النمو لصنفين من الحنطة الناعمة تحت ظروف البيت

االسمدة العضوية ،بيد ان وجود بعض مشجعات النمو

الزجاجي.

كاالنزيمات واليورمونات متكاممة مع العناصر الغذائية يجعميا
اساسية لتحسين خصوبة التربة واالنتاجية ( .)3قد يؤدي

المواد والطرائق

استعمال السماد العضوي بشكل متكامل مع االسمدة

نفذت التجربة في اصص بالستيكية في 2013/11/23في

الالعضوية الى زيادة تحسين النمو والحاصل وتقميل االنفاق

البيت البالستيكي لقسم عموم الحياة/كمية التربية لمعموم

بنسبة  %40والسيطرة عمى تعرية التربة ومموحتيا وتقميل

من درق الخفاش في بعض الصفات المورفولوجية لصنفين

التموث الناتج عن المبيدات( .)9فقد وجد  Ridiniواخرون

من محصول الحنطة .اختيرت التربة من منطقة الصوفية

( )14ان تسميد الذرة الصفراء بمقدار  %50درق خفاش

الرمادي  /االنبار وىي تربة ذات نسجة مزيجو رمميـ ـ ـة

 NPK %50+زاد من حاصل صنفي  IBو51.2 TZEE

 ،Sandy loamجففت التربة ىوائياً ثم طحنت ونخمت

بديل عضوي لالسمدة مقارنة باالسمدة العضوية االخرى ()8

لتقدير بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية ليا )جدول  .)1اذ

فقد وجد ان درق الخفاش ومخمفات الدواجن زادت معنويا من

قدرت نسجة التربة حسب طريقة اليايدروميتر ( ،)5االيصالية

حاصل الحبوب والكتمة الحية لمذرة الصفراء .لقد بينت بعض

الكيربائية لمستخمص التربة  EC 1:1بطريقة ،)18) Singh

نمو وزيادة حاصل بعض المحاصيل ىو ارتفاع محتواه من

بطريقة االستخالص بواسطة كموريد البوتاسيوم )2( KCL

وجد

عياري حسب طريقة  Bremnerو )6( Kennyوالفسفور

 ALmohammediواخرون( )1ان تسميد الحبة السوداء

بطريقة  Watanabeو ،)20( Olsenوالبوتاسيوم بواسطة

الصرفة\جامعة االنبار بيدف دراسـ ـ ـة تأثير ثالثة مستويات

بنسبة  %50من االسمدة وسعة احتجاز التربة في السطح

و 37.9طن.ىـ ،1-بالترتيب .قد يعد درق الخفاش افضل

بمنخل قطر فتحاتو  2ممم ثم أخذت عينات قبل الزراعة

المراجع ان سبب فعالية درق الخفاش البيولوجية في تنشيط

العناصر

الغذائية

ال

سيما

الفسفور،

فقد

حموضة التربة  pHبطريقة  ،)13( Richardsوالنيتروجين

بذرق الخفاش  Otonycterishemprichiiبعدة مستويات

جياز ،Flame photometerوالمغنيسيوم بطريقة التسحيح

حسن من صفات النمو المظيرية ومكونات الحاصل

بالفرنسيت ( ،)10الكاربونات بطريقة حامض  HCLواحد

والحاصل نفسو .اظير  Shettyواخرون ( )15ان درق

عياري ( ،)11والكثافةالظاىرية قدرت بطريقة االسطوانة
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سنادين بالستيكية غامقة المون ذات قطر  30سم وارتفاع 30

المعدنية  .)4( Core Samplerقدرت أيضاً بعض الصفات

الكيميائية لمخمفات الخفاش (جدول .)2جيزت اصص بارتفاع

سم وقطر قاعدتيا  26سم وثقبت األصص من األسفل

 40سم وقطر  30سم مثقبة من األسفل ،وتم تغطية قاعدتيا

بخمسة ثقوب وممئت بالتربة بمعدل  8كغم لكل أصيص بعد

بطبقة من الحصى .وضعت فوق طبقة الحصى أوراق ترشيح

خمط درق الخفاش حسب معامالت الدراسة .تم إضافة

ثم ممئت السنادين بتربة الدراسة وبمقدار ( )8كغم تربة لكل

األسمدة الكيميائية حسب التوصية السمادية.بعد اختيار البذور

جدول  .0بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لتربة البحث

بذور لكل أصيص وبعمق  5سم وبعد اإلنبات ( بعد 10

المتجانسة بالحجم والخالية من األمراض وزرعت بمعدل 10

اصيص.

أيام) خفت النباتات إلى ثالثة نباتات في كل سندانة .بعد ان

قبل الزراعة.

انصفاث
االيصانيت انكهزبائيتEC 1:1
حًىضت انتزبت
اننيتزوجين انجاهز
انفسفىر انجاهز
انًادة انعضىيت
انكاربىناث انكهيت
انبىتاسيىو انجاهز
انًغنيسيىو انذائب
نسبت انزيم
نسبت انغزين
نسبت انطين
نسجت انتزبت
انكثافت انظاهزيت

ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

وحذاث انقياس
دسي .سيًينز.و
pH
1يهغى  .كغى
1يهغى  .كغى
1غى  .كغى
1غى  .كغى
1يهغى  .كغى
1يهغى  .كغى
1غى  .كغى
1غى  .كغى
1غى  .كغى

1-

ييكاغزاو .و

3-

حصدت النباتات بتاريخ  ،2014\2\23سجمت القراءات لكل

انقيًت
2.31
7.9
130.0
22.0
6
180
16.0
6
758
152
90
يزيجت ريهيت
1.41

من ارتفاع النبات وعدد التفرعات.النبات1-وعدد األوراق.
النبات

الجاف لممجموع الخضري والوزن الجاف لممجموع الجذري.
التحميل االحصائي

لقد حممت البيانات المسجمة احصائيا باستعمال تحميل التباين

وفق ترتيب التجارب العاممية باستخدام تصميم القطاعات
الكاممة التعشية .ثم اختبرت المتوسطات وفق اختبار اقل فرق

جدول  .3يوضح بعض الخواص الكيميائية لمخمفات

معنوي  L.S.Dعمى مستوى احتمال .0.05

الخفاش .Otonycterishemprichii Camd

ث
1
2
3
4
5
6

انصفاث انكيًيائيت
اننيتزوجين انكهي
انفىسفىر انكهي
انبىتاسيىو انكهي
انًغنيسيىو انكهي
انكانسيىو انكهي
انصىديىو انكهي

وحذة انقياس
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

1-

والمساحة الورقية وطول المجموع الجذري والوزن

النتائج والمناقشة

انقيًت
4.710
466.2
792.5
852.4
892.6
759.2

ارتفاع النبات

يشير جدول  .3الى عدم وجود تفوق معنوي عند تسميد

محصول الحنطة بمستويات درق الخفاش اال ان التسميد
بمعدل 8غم من درق الخفاش قد حقق تفوق ظاىري بمقدار

جمعت مخمفات الخفاش من احد الكيوف الواقعة في ناحية

73سم ارتفاع نباتات الحنطة ،تاله مستوى التسميد 4غم ،اذ

البغدادي التابعة لمحافظة االنبار ،ويقع الكيف قرب نير

اعطى  72سم .بيد ان معاممة المقارنة اعطت سوى 53.5

عمى الحشرات .لقد اشتممت عوامل التجربة عمى عاممين

العالي من العناصر الغذائية ال سيما عنصري الفسفور

الفرات حيث تعيش فيو ىذا النوع من الخفافيش التي تتغذى

سم الرتفاع النبات .قد يعزى السبب الى محتوى درق الخفاش

احدىما كان مستويات درق الخفاش المضافة لمتربة ،فقد

والنتروجين الميمين في تنشيط العمميات الكيموفسمجية داخل

كانت بثالث مستويات من الفضالت خمطاً مع التربة بمقادير

النبات السيما منيا عمميات انقسام واستطالة الخاليا .كما

بدون إضافة درق الخفاش  0غم و 4غم و 8غم لذرق

توضح نتائج الجدول نفسو تفوق الصنف المحمي (العز)

الخفاش بالتتابع .يوضح جدول  2بعض الخواص الكيميائية

عدديا عمى الصنف االسترالي ،فقد اعطى الصنف المحمي

في درق الخفاش .اما العامل االخر فتمثل بصنفي الحنطة

اعمى ارتفاع نبات بمقدار  69.7سم ،مقارنة بالصنف

ىما الصنف المحمي (العز) والصنف االسترالي المستورد

المستورد( 62.7 )Eratomسم .كذلك لم تحقق توليفات

 .Eratomلقد وزعت المعامالت ضمن ترتيب التجارب

التداخل بين مستويات درق الخفاش والصنفين سوى ان تداخل

زرعت بذور صنفي الحنطة  Triticum aestivum L.العز

عددي بمقدار  77سم ،تاله توليفة تداخل المستوى  8غم مع

العاممية بتصميم القطاعات الكاممة التعشية بثالثة مكررات.لقد

مستوى درق الخفاش  4غم مع الصنف المحمي حقق تفوق

والصنف المستورد) (eratomبتاريخ  2013\11\23في

الصنف االسترالي بمقدار  70سم.
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اعمى متوسط لعدد االوراق بمغ  38ورقة .نبات ،1-مقارنة

جدول  .2تأثير درق الخفاش في ارتفاع نبات الحنطة (سم).
درق انخفاش(غى .اصيص )1-
صنف
انحنطت
8
4
O
69.7
76
77
56
يحهي
62.7
70
67
51
يستىرد
73
72
53.5
انًعذل
L.S.D p≤0.05 L=n.s. V= n.s.
L*V=n.s.

بتوليفة المقارنة  x 0الصنف المحمي ( 11ورقة .نبات،)1-

انًعذل

تمتيا توليفة التداخل  8غم مع الصنف المحمي بمتوسط 37

ورقة .نبات .1-اما توليفات الصنف المستورد ،فقد حققت
توليفة التداخل  8غم مع الصنف المستورد اعمى متوسط لعدد

المساحة الورقية (سم)3

1-

االوراق بمغ  28ورقة .نبات  ،مقارنة بتوليفة مقارنتو x 0

لم تشر نتائج جدول  .4الى اختالفات معنوية بين مستويات

الصنف المستورد ( 17ورقة .نبات.)1-

عوامل الدراسة .اذ اعطت مستويات درق الخفاش مساحات

جدول  .5تأثير درق الخفاش في عدد أوراق نبات الحنطة

ورقية ادنى ظاىريا من معاممة المقارنة 87سم ،2بمغت 86

0-

(ورقة .نبات ).

و 84سم 2لكل من  4و 8غم درق خفاش بالتتابع .كذلك لم

1-

درق انخفاش(غى.اصيص )
صنف
انحنطت
8
4
O
37
38
11
يحهي
28
22
17
يستىرد
33
30
14
انًعذل
L =6.11
V= 4.98
L*V= 8.63

تظير اي اختالفات معنوية بين الصنفين المحمي والمستورد

اال ان الصنف المستورد تفوق عدديا فقد اعطى  91سم .2بيد
ان الصنف المحمي اعطى  80سم .2لم تبين نتائج الجدول

وجود اختالفات معنوية بين توليفات التداخل بين مستويات

29
22
L.S.D p≤0.05

عدد االشطاء (شطء.نبات)0-

درق الخفاش والصنفين عدا توليفة التداخل بين المستوى 8

يشير جدول  6الى تفوق مستويات درق الخفاش معنويا ،فقد

غم درق خفاش مع الصنف المستورد قد حققت عدديا اعمى

حقق المستويان  8و  4غم من درق الخفاش اعمى متوسط

متوسط لممساحة الورقية  94سم ،2تمتيا توليفة التداخل  4غم

1-

لعدد االشطاء كانت  5.5شطء .نبات لكل منيما .بيد ان

مع الصنف المحمي  86سم.2

معاممة المقارنة اعطت ادنى متوسط ليذه الصفة بمغ 2.5

جدول  .2تأثير درق الخفاش في المساحة الورقية ألوراق

شطء .نبات .1-لم تشر نتائج الجدول نفسو الى وجود

نبات الحنطة (سم.)3

اختالفات معنوية بين الصنفين .كما اشارت نتائج الجدول الى

درق انخفاش(غى .اصيص )1-
صنف
انحنطت
8
4
O
80
73
86
80
يحهي
91
94
85
93
يستىرد
84
86
87
انًعذل
L.S.D p≤0.05 L =n.s. V= n.s. L*V=n.s.

انًعذل

تفوق معنوي بين توليفات التداخل بين مستويات درق الخفاش
والصنفين ،فقد اعطت التوليفة  4غم  xالصنف المحمي اعمى

متوسط لعدد االشطاء بمغ  7شطء .نبات ،1-تمتيا توليفة
التداخل  8غم  xالصنف المحمي ( 6شطء .نبات .)1-بيد ان

عدد االوراق (ورقة .نبات)0-

توليفة المقارنة اعطت ادنى متوسط  2شطء .نبات .1-اما

يالحظ من نتائج جدول  .5وجود فروق معنوية بين

توليفات التداخل لمستويات درق الخفاش مع الصنف

مستويات كل من عاممي الدراسة وتوليفاتيا .فقد احرز مستوى

المستورد ،فقد اعطت توليفة التداخل  8غم  xالصنف

التسميد  8غم درق خفاش اعمى متوسط لعدد اوراق الحنطة

1-

المستورد اعمى متوسط لعدد االشطاء بمغ  5شطء .نبات .

بمغ  33ورقة.نبات ،1-تاله التسميد بمعدل  4غم درق خفاش
( 30ورقة.نبات ،)1-مقارنة بعدم االضافة ( 14ورقة.نبات

انًعذل

بيد ان توليفة المقارنة اعطت  3شطء .نبات.1-

-

جدول  .6تأثير درق الخفاش في عدد أشطاء نبات

 .)1كما تظير نتائج نفس الجدول تفوق الصنف المحمي

الحنطة(شطء .نبات.)0-

معنويا عمى الصنف المستورد .فقد اعطى الصنف المحمي

متوسط عدد اوراق بمغ  29ورقة .نبات ،1-مقارنة بالصنف

صنف
انحنطت

المستورد ( 22ورقة .نبات .)1-قد يعزى السبب الى اختالف

درق انخفاش(غى .اصيص )

4
O
7
2
يحهي
4
3
يستىرد
5.5
2.5
انًعذل
L = 1.26 V= n.s. L*V= 1.78

الصنفين في عدد االشطاء جدول( .)6كذلك تبين نتائج
الجدول الى وجود تداخل معنوي بين مستويات عوامل

الدراسة .اذ اعطت توليفة التداخل  4غم مع الصنف المحمي
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انًعذل

8
6
5
5.5
L.S.D p≤0.05
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وزن جاف بمغ  37.31غم لممجموع الخضري ،بينما اعطى

طول المجموع الجذري (سم)

الصنف المستورد  36.98غم .ان الصنف المحمي يعد في

يالحظ من جدول 7وجود اختالف معنوي بين مستويات

بيئتو الذاتية والمستورد منقول الى بيئة اخرى EX-SITU

اضافة درق الخفاش وعدم اضافتو فقد حقق المستويان 8و 4

وان زرعا في البيت الزجاجي .فقد اختمف الصنف المحمي

غم اعمى متوسط لطول المجموع الجذري بمغ  10.5و 10.0

عدديا قياسا بالصنف المستورد في ارتفاع النبات(جدول)3

سم لكل منيما ،بالترتيب .بيد ان معاممة المقارنة اعطت ادنى

وعدد االشطاء(جدول )6ومعنوياً في عدد االوراق(جدول.)5

متوسط بمغ  7.5سم .كذلك بينت نتائج الجدول نفسو الى

كذلك تبين نتائج جدول  8وجود اختالفات معنوية بين

تفوق الصنف المحمي معنويا مقارنة بالصنف المستورد ،فقد

اعطى اعمى متوسط بمغ  10.0سم لطول المجموع الجذري

توليفات التداخل بين مستويات عوامل الدراسة .فقد اعطت

قياسا بالمستورد  8.6سم .فقد يعزى السبب الى اختالف

توليفة التداخل بين مستوى اضافة درق الخفاش  4غم مع

الصنف المحمي اعمى متوسط لموزن الجاف لممجموع

المكونات الوراثية بين الصنفين .يرى من الجدول ايضا وجود

الخضري بمغ  40.23غم ،تمتيا توليفة التداخل  8غم مع

اختالفات معنوية بين توليفات التداخل بين مستويات عوامل

الصنف المحمي بمتوسط  7.25غم قياسا بتوليفة المقارنة

الدراسة وتوليفات المقارنة .اذ اعطت توليفتا التداخل  8و4
كل عمى حدة مع الصنف المحمي اعمى متوسط لطول

بدون اضافة مع الصنف المحمي  34.45غم .اما توليفات

المجموع الجذري بمغ  11سم لكل منيما .قياسا بتوليفة

التداخل مع الصنف المستورد ،فقد حققت توليفة التداخل 8

غم مع الصنف المستورد اعمى متوسط لموزن لممجموع

المقارنة بدون اضافة مع الصنف المحمي التي اعطت ادنى

الخضري بمغ  43.30غم ،تبعتيا توليفة التداخل 4غم مع

متوسط بمغ  8سم .اما توليفات التداخل مع الصنف المستورد

الصنف المستورد بمتوسط بمغ  36.30غم قياسا مع توليفة

فقد اعطت توليفة التداخل  8غم مع الصنف المستورد اعمى

المقارنة بدون اضافة مع الصنف المستورد  31.35غم .قد

متوسط لطول المجموع الجذري بمغ  10سم .بيد ان توليفة

يختمف استظيار المكونات الفسمجية العمى مستوى ليا

المقارنة اعطت ادنى متوسط لطول المجموع الجذري بمغ 7

باختالف المقدرة الوراثية الخاضعة الختالف مدخالت النمو.

سم .قد يعزى الى اختالف اظيار المقدرة الوراثية وانعكاسيا

فقد استجابة بعض المكونات المورفولجية والفسمجية لتوليفات

عمى المكونات المورفولجية باختالف مدخالت النمو.

تداخل الصنف المحمي مع مدخالت النمو بشكل مختمف عن

وزن المجموع الخضري الجاف (غم)

استجابة توليفات تداخل الصنف المستورد معيا .اذ استجاب

تظير النتائج في جدول  8وجود فروقات معنوية بين

ارتفاع النبات (جدول )3والمساحة الورقية (جدول  )4عدديا

مستويات اضافة درق الخفاش ،فقد اعطى مستوى اضافة
درق الخفاش  8غم اعمى متوسط لموزن الجاف لممجموع

وعدد االوراق (جدول )5واالشطاء (جدول )6معنوياً لتوليفة

بمتوسط وزن جاف  38.26غم .بيد ان معاممة المقارنة

استجابة تمك الصفات لتوليفة التداخل 8غم مع الصنف

تداخل 4غم مع الصنف المحمي ،بينما بنفس االحصائية

الخضري بمغ  40.27غم ،تاله مستوى االضافة  4غم

المستورد .لقد بين  Shettyواخرون ( )15ان درق الخفاش

اعطت ادنى متوسط بمغ  32.90غم .قد يعزى السبب الى

غني جدا بالكاربون والنتروجين وبعض المعادن الحيوية

محتوى درق الخفاش من العناصر الغذائية كالنتروجين

والميكروبات النافعة .اذ ان ىذه الخواص في فضالت الخفاش

والفسفور والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم (جدول ،)2فيذه

تغني خصوبة التربة وتحسن نسجتيا وان وجود الميكروبات

العناصر ضروري لديمومة العمميات الكيموفسمجية لمنبات

يساعد في التخمص من السموم في التربة مما ينعكس عمى

وانعكاسيا عمى الصفات المورفولجية كارتفاع النبات تفوق

صفات النمو (جدول  4و 5و ،)6فيذه الصفات تشارك في

عددي) ،جدول )3وعدد االوراق (جدول  )5وعدد االشطاء

زيادة الوزن الجاف ( 1و .)17لمعناصر الصغرى دور ميم

(جدول )6فقد تشارك ىذه الصفات في زيادة الوزن الجاف.

في تحسين نمو النبات كالكالسيوم والمغنسيوم (جدول،)2

كما توضح نتائج الجدول نفسو تفوق الصنف المحمي معنويا

( 12و.)19

قياسا بالصنف المستورد .اذ اعطى ىذا الصنف اعمى متوسط
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المستورد ،فقد اعطت توليفة تداخل مستوى االضافة  4غم

جدول  .4تأثير درق الخفاش في طول المجموع الجذري

مع الصنف المحمي اعمى متوسط لموزن الجاف لممجموع

لنبات الحنطة (سم).

1-

الجذري بمغ 7.29غم ،تمتيا توليفة التداخل  8غم مع الصنف

درق انخفاش(غى .اصيص )
صنف
انحنطت
8
4
O
10.0
11
11
8
يحهي
8.6
10
9
7
يستىرد
10.5
10.0
7.5
انًعذل
L.S.D p≤0.05 L =1.64 V= 1.34 L*V= 2.32

انًعذل

المحمي بمتوسط  5.23غم قياسا بتوليفة المقارنة لمصنف
المحمي بمتوسط  3.75غم .اما توليفات التداخل مع الصنف
المستورد فقد امتمكت توليفة التداخل  8غم مع الصنف

جدول  .8تأثير درق الخفاش في الوزن الجاف لممجموع
الخضري (غم).

المستورد اعمى متوسط لموزن الجاف لممجموع الخضري بمغ
 7.53غم ،تمتيا توليفة التداخل  4غم مع الصنف المستورد

1-

درق انخفاش(غى .اصيص )
صنف
انحنطت
8
4
O
37.31
37.25
40.23
34.45
يحهي
36.98
43.30
36.30
31.35
يستىرد
40.27
38.26
32.90
انًعذل
L.S.D p≤0.05 L =0.32 V= 0.26 L*V=0.45
انًعذل

بمتوسط  6.32غم قياسا بتوليفة المقارنة لمصنف المستورد

التي اعطت متوسط وزن جاف  4.92غم .قد يعزى السبب
الى الفة مواد وراثية معينة لمستويات محددة من اضافة

مدخالت النمو كما في الصنف المحمي الذي تحسنت صفاتيا

وزن المجموع الجذري الجاف (غم)

بمستوى محدد من اضافة درق الخفاش 4غم ،اذ تحسنت

تشير نتائج جدول  9الى تفوق معنوي عالي لمستويات اضافة

صفات المجموع الخضري وكذلك طول المجموع الجذري بيذا

درق الخفاش الى محصول الحنطة في الوزن الجاف لممجموع

المستوى من االضافة .ومواد وراثية اخرى تستجيب

الجذري فقد حقق مستوى االضافة  4غم اعمى متوسط لموزن

لممستويات العالية من مدخالت النمو كما في الصنف

الجاف بمغ  6.80غم لممجموع الجذري ،تاله مستوى االضافة

المستورد الذي تحسنت صفاتو الموفولجية وطول الجذر

 8غم بمتوسط  6.38غم قياسا بعدم االضافة  4.33غم

بالمستوى العالي من اضافة درق الخفاش  8غم مما انعكس

وزن جاف لممجموع الخضري .قد تجيز االسمدة العضوية

عمى الكتمة االحيائية لممجموع الجذري.

السيما درق الخفاش عناصر غذائية متوازنة لممجموع الجذري

جدول  .9تأثير درق الخفاش في الوزن الجاف لممجموع

ومن ثم تحفز النمو وزيادة محتوى المادة العضوية في التربة

الجذري(غم).

كالمواد الدبالية المؤثرة في تجمع العناصر الغذائية مما يشجع

1-

درق انخفاش(غى .اصيص )
صنف
انًعذل
انحنطت
8
4
O
5.42
5.23
7.29
3.75
يحهي
6.25
7.53
6.32
4.92
يستىرد
6.38
6.80
4.33
انًعذل
L.S.D p≤0.05 L = 0.30 V = 0.25 L*V = 0.43

نمو الجذور ( .)14اذ ان من المعروف ان نتروجين درق

الخفاش يشجع نمو المحاصيل ،بينما يحفز الفسفور يحفز
تطور الجذور و ظيور براعم المجموع الخضري والتفرع
المتعدد واالزىار .لقد اظير جدول  2ارتفاع الفسفور مقارنة
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