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المستخمص

 لدراسة دور الزراعة2014  جامعة بغداد – ابو غريب في الموسم الربيعي/ نفذت التجربة في حقل تجارب الخضر التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق في كمية الزراعة

 كل من هاتين، ظل) والثانية من دون تظميل%50(  إذ تم دراسة عاممين األول متمثل بمعاممتين هما التظميل بمادة الساران،المستدامة في نمو وحاصل الباذنجان
 والتداخلAmino Alexin وBiohealth وEndospor Dry Mix معامالت مثمت (من دون إضافة و8 ًالمعاممتين إحتوت عمى ثالث مكررات وزعت عميها عشوائيا

Amino  وBiohealth  والتداخل الثنائي بينAmino Alexin وEndospor Dry Mix  والتداخل الثنائي بينBiohealth وEndospor Dry Mix الثنائي بين
BO وAO وAB وO وB وA وControl( ) والتي رمز لها بالرموزAmino Alexin وBiohealth وEndospor Dry Mix  والتداخل الثالثي بينAlexin

( وعمى مستوىL.S.D)  وحممت النتائج وقورنت المتوسطات بحسب إختبار أقل فرق معنويNested Design  نفذت التجربة ضمن التصميم المعشعش.)ABOو

) والوزن الجاف لممجموع الخضري1-نبات. (ورقة135.0  (سم) وعدد األوراق98.5  معنوياً بأعمى القيم في إرتفاع النباتA  أظهرت النتائج تفوق المعاممة.%5 إحتمال

 ثمرة13.45  (سم) وعدد الثمار6.40  (سم) وقطر الثمرة11.64  (غم) وطول الثمرة17.82 (سم) والوزن الجاف لمجذور51.17  (غم) وطول الجذر الرئيس125.8
) و تركيز الفسفور في األوراق%3.045(  في تركيز النيتروجين في األوراقABO ) وتفوق معنوي لمعاممة المحفز الحيوي1-نبات. (كغم2.30 وحاصل النبات الواحد

) والوزن الجاف1-نبات. (ورقة117.4  (سم) وعدد األوراق97.6  وتفوقت معاممة التظميل في إرتفاع النبات.)%2.878) ) وتركيز البوتاسيوم في األوراق%0.684(
 (سم) ووزن6.71  (سم) وقطر الثمرة11.14  (غم) وطول الثمرة12.91  (سم) والوزن الجاف لمجذور47.54  (غم) وطول الجذر الرئيس108.5 لممجموع الخضري

 والتظميل معنوياً في عدد األوراقA  وتفوق التداخل بين المعاممة.)1-نبات. (كغم1.91 ) وحاصل النبات الواحد1-نبات. (ثمرة11.21  (غم) وعدد الثمار169.6 الثمرة

12.80  (غم) وطول الثمرة21.38  (سم) والوزن الجاف لمجذور53.0  (غم) وطول الجذر الرئيس136.7 ) والوزن الجاف لممجموع الخضري1-نبات. (ورقة150.0
122.7  والتظميل معنوياً في إرتفاع النباتAO  وتفوق التداخل بين المعاممة.)1-نبات. (كغم2.47 ) وحاصل النبات الواحد1-نبات. (ثمرة14.37 (سم) وعدد الثمار
.) (سم7.10  (سم) وقطر الثمرة53.00 (سم) وطول الجذر الرئيس

. الوزن الجاف لمجذور، المحفز الحيوي، التظميل:الكممات المفتاحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
A field experiment was carried out in the vegetable field of Horticulture Department and Landscape Gardening, College of
Agriculture, Abu-Ghraib In the spring season 2014 to study the Role of Sustainable agriculture in the growth and yield of
Eggplant, were studied of Two factors the first factor represent two treatment, first is shading with plastic nets (50% light)
and the second without shading, each of these treatment contained three replicates and distributed randomly these eight
treatments (without adding, Endospor Dry Mix, Biohealth, Amino Alexin, interacion between Endospor Dry Mix and
Biohealth interaction between Endospor Dry Mix and Amino Alexin interaction between Biohealth and Amino Alexin triple
interaction between Endospor Dry Mix and Biohealth and Amino Alexin and symbolized by (Control, A, B, O, AB, AO, BO
and ABO). The experiment carried out within (Nested Design), and analyzed according to test least significant difference (
LSD) and at the probability level of 5%, Results showed the treatment A gavr a significant increase at height of the plant
(98.5 cm), and the number of leaves (135.0 leaf.plant-1), and the dry weight of vegetative (125.8 g), and the length of the main
root (51.17 cm), and the dry weight of roots (17.82 g), and the length of the fruit (11.64 cm), and the diameter of the fruit
(6.40 cm), and the number of fruits (13.45 fruit), and the plant yield (2.30kg.plant-1). It excelled treatment using
biostimulative ABO significantly in (leaf content of N 3.045%), and ( leaf contant P 0.684%), and (leaf content K 2.878%).
The treatment of shading significantly in the plant height (97.6 cm), and the number of leaves (117.4 leaf.plant-1), and the dry
weight of vegetative (108.5 g), and the length of the main root (47.54 cm) and the dry weight of the roots (12.91 g) and the
length of the fruit (11.14 cm) and the fruit diameter (6.71 cm) and the weight of the fruit (169.6 g) and the number of fruits
(11.21 fruit.plant-1) and the plant yield (1.91 kg.plant-1). The interaction between treatment A and shading significantly in the
number of leaves (150.0 leaf.plant-1), and the dry weight of vegetative (136.7 g) and the length of the main root (53.0 cm), and
the dry weight of roots (21.38 g) and the length of the fruit (12.80 cm) and the number of fruits (14.37 fruit. plant -1) and the
plant yield (2.47 kg.plant-1). The interaction between the treatment AO and the shading significantly in the plant height
(122.7 cm), and the length of the main root (53.00 cm) and the diameter of the fruit (7.10 cm).
Key words: Shading, Biostimulative, Dry weight of roots.
*Part of M.Sc.thesis of first author.

738

أبو انؼيس وانبياتي

يجهت انؼهوو انشراػيت انؼزاقيت – 2016/ 748 -738 :)3(47

اإلنتاج وتقميل التموث البيئي وانعكاسو عمى البيئة واإلنسان

المقدمة

يشيد العالم المعاصر مجموعة ظواىر تدفع لإلعتقاد بإن

( .)4لذا تُعد الزراعة من دون تربة ىي أوساط سيل التعامل
معيا إذ من الممكن توفير أفضل بيئة لنمو النبات مقارنة مع

مستوى اإلنتاج الغذائي ،إذ إن التدىور البيئي المتمثل

التربة ( 15و .)35فضالً عن إستخدام العديد من المواد

ونتيجة لذلك تبدو الحاجة ممحة الى الحمول العاجمة والقميمة

لتحقيق التوازن الحقيقي بين الماء واليواء والسعة الحقمية

البشرية ستواجو في غضون عقود قميمة نسبياً مشكمة إنخفاض

العضوية ومواد النمو المختمفة في أوساط النمو (،)37

بتناقص األحياء النباتية والحيوانية يترافق مع التزايد السكاني،

لمنباتات المزروعة من أجل تحقيق اإلستقرار عمى المدى

في آن واحد ومنيا التوجو الى إستخدام الزراعة المستدامة

البعيد (ُ .)36يعد الضوء أحد العوامل المؤثرة في كثير من
الفعاليات الحيوية النباتية ،ويعتمد تأثيره عمى طول المدة
ّ

كتحدي إلساليب الزراعة التقميدية بغية المحافظة عمى الموارد
الطبيعية من التدىور واستمرار توافرىا إلستخداميا من

الضوئية ونوع الضوء وشدة اإلضاءة ،وعند تعرض النباتات

األجيال المقبمة ،والزراعة المستدامة ىي نظام متكامل

لمدة طويمة من شدة اإلضاءة العالية قد ُيخفض من معدل
التمثيل الكاربوني ،ولتجاوز ذلك يمجأ أحياناً إلى إستخدام

لمممارسات اإلنتاجية والحيوانية والتي تمبي إحتياجات اإلنسان

من الغذاء مع ضمان الحصول عمى مردود مرتفع وتحسين
نوعية البيئة والموارد الطبيعية التي يعتمد عمييا اإلقتصاد

التظميل لمتقميل من درجة ح اررة البيئة المحيطة بالنبات

الزراعي وتيدف إلى اإلستخدام األمثل لمموارد الطبيعية

وتحسين كفاءة التمثيل الكاربوني ( .)16ينتمي نبات

الباذنجان ( )Solanum melogena L.الى العائمة

والمصادر غير المتجددة واستخدام المكافحة البايولوجية

الباذنجانية  Solanaceaeولو أىمية في العراق والبالد

الطبيعية والمحافظة عمى الجدوى اإلقتصادية لمعمميات

العربية إلحتواء ثماره عمى نسبة من البروتين والكاربوىيدرات

الزراعية وتحسين نوعية حياة المزارعين ( .)27إذ تستخدم

ولكن تنحصر قيمتيا الغذائية في محتواىا من بعض األمالح

فييا المادة العضوية من دون إضافة أي مواد كيميائية

المعدنية السيما البوتاسيوم والحديد كما تتميز الثمار بمحتوى

مصنعة وتأمين المغذيات التي يحتاجيا النبات بصورة متوازنة

جيد من بعض الفيتامينات كفيتامين C ,B5 ,B2 ,B1 ,A

وبمستوى معين من التحمل يناسب ظروف التربة والمناخ

فضالً عن فوائده الطبية ( .)22وبناءاً عمى ماتقدم ىدف

والمحصول ( ،)40والتي تسيم في تحسين صفات التربة

البحث إلى معرفة أىمية الزراعة المستدامة في الحفاظ عمى

الفيزيائية والكيميائية والحيوية وزيادة مسامية التربة بما ينظم

البيئة من طريق دراسة تأثير المحفزات الحيوية والتظميل في

حركة الماء والتبادل الغازي وتعد المادة العضوية مصد اًر

نمو وحاصل الباذنجان.

لمطاقة والكاربون لمكائنات الحية الدقيقة فضالً عن إنيا تزيد

المواد وطرائق العمل

من جاىزية المغذيات لمنبات مما ينعكس ايجاباً عمى نموه

وانتاجو ( .)2من جانب آخر تعد االسمـ ـ ـ ـ ــدة الحيوية واحدة

نفذت التجربة في حقول الخضر في قسم البستنة وىندسة

من الركائز الميمة في الزراعة المستدامة لتنظيم اإلنتاج

الحدائق /كمية الزراعة /جامعة بغداد /أبو غريب ،وزرعت

وحماية البيئة وانتاج محاصيل خالية من المموثات ،إذ ان

شتالت ىجين الباذنجان (مارشال) المنتج من شركة

المقاحات الميكروبية تقوم بإمداد النباتات بحاجتيا من

 Monarch seedاليولندية بتاريخ  2014/3/25في أكياس

الصور غير الجاىزة لمعناصر الى صور جاىزة سيمة

وسط نمو ذو نسبة  1:2تربة:بيتموس الذي ُعقم بجياز
التعقيم الرطب وأُخذت منو نماذج لتحميل الصفات الكيميائية

بالستيكية بقطر 20سم وبطول 40سم بسعة  15كغم في

العناصر الغذائية وتسيل إمتصاصيا لمساىمتيا في تحويل

اإلمتصاص فضالً عن توفيرىا لبعض منظمات النمو النباتية،
كما تسيم في تثبيت النيتروجين الجوي من طريق معيشتيا
التكافمية وغير التكافمية مع العائل النباتي

والفيزيائية .نفذت التجربة ضمن التصميم المعشعش Nested

 Designالذي شمل دراسة عاممين األول متمثل بمعاممتين

مما يقمل من

ىما التظميل بمادة الساران ( %50ظل) والثانية من دون

استعمال االسمدة الكيميائية ،فضالً عن حماية النبات من

تظميل ،كل من ىاتين المعاممتين إحتوت عمى ثالثة مكررات

بعض المسببات المرضية مما يؤدي الى خفض تكاليف
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وزعت عمييا عشوائياً المعامالت الثمانية (من دون إضافة و
 Endospor Dry MixوBiohealth

و Amino

Dry

Endospor

Alexinوالتداخل

الثنائي

بين

مؤشرات النمو الخضري

أُختيرت خمس نباتات بشكل عشوائي من كل وحدة تجريبية،
وتم قياس مؤشرات النمو الخضري اآلتية:

Mixو Biohealthوالتداخل الثنائي بين Endospor Dry

-4إرتفاع النبات (سم) :تم قياس أطوال النباتات من منطقة

 Mixو Amino Alexinوالتداخل الثنائي بين Biohealth

إتصال الساق بالتربة حتى أعمى قمة بالنبات في نياية

و Amino Alexinوالتداخل الثالثي بين Endospor

الموسم وبإستخدام الشريط المتري.

 Dry Mixو Biohealthو )Amino Alexinوالتي رمز
ليا بالرموز ( Controlو Aو Bو Oو ABو AOوBO

-5عدد االوراق (ورقة.نبات :)1-حسبت عدد أوراق النبات
الكمية في نياية الموسم.

و .)ABOوبذلك إحتوت التجربة عمى  48وحدة تجريبية

-6الوزن الجاف لممجموع الخضري (غم) :تم قطع النباتات

وكل وحدة تجريبية إحتوت عمى  10أكياس مزروعة فييا 10

المنتخبة منطقة إتصاليا بالتربة ووضع كل نبات في كيس

نباتات رتبت بخطين المسافة بينيا  30سم كما كانت المسافة

ورقي معموم الوزن ومثقب ثم جفف المجموع الخضري

بين نبات وآخر ضمن الخط الواحد وبين الخطين  50سم.

لمنباتات بوضعو في فرن حراري ( )Ovenوعمى درجة ح اررة

وبذلك تكون مساحة الوحدة التجريبية ( 2.5م ×  1م)

70م

ولحين ثبات الوزن ثم تم حساب وزن المجموع

وسجمت بيانات المؤشرات المقاسة وحممت النتائج إحصائياً

الخضري الجاف بميزان الكتروني.

o

بحسب التصميم المذكور آنفاً بإستخدام برنامج GenStat

قياسات الجذور

وقورنت المتوسطات بحسب إختبار أقل فرق معنوي )(LSD

تم إستخراج الجذور لنباتين من كل وحدة تجريبية في أثناء

وعمى مستوى إحتمال .)8( %5

موسم النمو بإستخدام الماء ،وتم فصل المجموع الخضري عن

المؤشرات الكيميائية لمنمو الخضري

المجموع الجذري ،ووضعت كتمة التربة والجذور عمى منخل

أُخذت الورقة الرابعة من القمة النامية لمساق الرئيس لخمسة

بالستيكي مثقب تحت حنفية الماء الياديء وأُزيمت التربة

نباتات منتخبة عشوائياً من كل وحدة تجريبيةُ ،غسمت األوراق

بوساطة الماء ،ثم نشفت الجذور ىوائياً باستخدام ورق نشاف،

إلزالة األتربة والغبار ووضعت في أكياس ورقية معمومة الوزن

وتم قياس مؤشرات النمو الجذرية اآلتية:

ومثقبة وجففت في فرن كيربائي  Ovenيحوي مفرغة ىواء

 -7طول الجذر الرئيس (سم) :تم قياس طول الجذر الرئيس

عمى درجة 70م °لحين ثبات الوزن ثم طحنت ووضعت في

من نقطة اتصالو بمنطقة التاج إلى أبعد نقطة فيو بإستخدام

أكياس بالستيكية محكمة الغمق وحفظت في مكان جاف،

الشريط المتري ،إذ قيست أطوال الجذور الرئيسة لمنباتات

وبعدىا اجريت عممية اليضم الرطب بأخذ 0.2غم من العينة

المختارة من كل وحدة تجريبية.

النباتية وىضمت بإستعمال حامض الكبريتيك والبيروكموريك

 -8الوزن الجاف لمجذور (غم) :وضعت الجذور في كيس

بنسبة  3:5وحسب الطريقة المقترحة من ( )21وبعد إتمام
عممية اليضم تم تقدير العناصر اآلتية:

ورقي معموم الوزن ومثقب ثم جففت بوضعيا في فرن حراري

) (Ovenوعمى درجة ح اررة 70م ولحين ثبات الوزن ومن ثم

-1النيتروجين  :)%( Nقدر النتروجين بعممية التبخير

تم حساب الوزن الجاف لمجذور بميزان حساس.

o

والتقطير بوساطة جياز .)32( Micro – Kjeldahl

مؤشرات الحاصل

-9عدد الثمار.نبات :1-تم ذلك من قسمة عدد الثمار

-2الفسفور  :)%( Pقدر الفسفور بجياز المطياف الضوئي
) )Spectrophotometerعمى طول موجي  882نانوميتر

التراكمي لنباتات الوحدة التجريبية ولكل الجنيات عمى عدد

كما ورد في (.)38

نباتات الوحدة التجريبة.

-3البوتاسيوم :)%( Kقدر البوتاسيوم بجياز المطياف الميبي

-10طول الثمرة :تم قياس طول خمس ثمار تسويقية من كل

) (Flame photometerعمى وفق الطريقة المقترحة من

وحدة تجريبية بإستخدام القدمة األلكترونية ).(Vernier

(.)39
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-11قطر الثمرة :تم قياس طول خمس ثمار تسويقية من كل

جدول  .2تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما

وحدة تجريبية بإستخدام القدمة األلكترونية ).(Vernier

في النسبة المئوية لمفسفور في األوراق لنبات الباذنجان.

-12متوسط حاصل النبات الواحد (كغم.نبات :)1-تم حسابو

انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

من الوزن التراكمي لمثمار لمجموع الجنيات الكمية لكل نباتات
الوحدة التجريبية ومن ثم قسم عمى عدد نباتاتيا.
النتائـج والمناقشة
تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في النسبة
المئوية لمنيتروجين في األوراق لنبات الباذنجان :يتضح من

نتائج جدول  1عدم وجود فروق معنوية بين الموقعين
المكشوف والمظمل في النسبة المئوية لمنيتروجين في األوراق،

النسبة المئوية لمبوتاسوم في األوراق لنبات الباذنجان:

أعمى نسبة نيتروجين في األوراق  %3.045مقارنة بمعاممة

يتضح من نتائج جدول  3عدم وجود فروق معنوية بين

القياس ( (Controlالتي أعطت أقل نسبة نيتروجين في

الموقعين المكشوف والمظمل في النسبة المئوية لمبوتاسيوم في

األوراق  .%2.820وفي التداخل بين المواقع والمحفزات

األوراق ،وتفوق معنوي لمعاممة المحفز الحيوي  ABOالتي

الحيوية لم تظير فروق معنوية في النسبة المئوية لمنيتروجين

أعطت أعمى نسبة بوتاسيوم في األوراق بمغت %2.878

في األوراق.

مقارنة بمعاممة القياس ( (Controlالتي لم تعامل بأي محفز

جدول  .1تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما

حيوي والتي أعطت أقل نسبة بوتاسيوم في األوراق بمغت

في النسبة المئوية لمنيتروجين في األوراق لنبات الباذنجان
انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

N.S

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في

وتفوق معنوي لمعاممة المحفز الحيوي  ABOالتي أعطت

 %Nفي األوراق
انًظهم
انًكشوف
2.823
2.817
2.910
2.887
2.893
2.867
2.933
2.887
2.977
2.910
3.063
2.973
2.020
2.940
3.087
3.003
N.S
2.963
2.910

 %Pفي األوراق
انًظهم
انًكشوف
0.621
0.610
0.629
0.624
0.635
0.625
0.650
0.635
0.665
0.644
0.682
0.673
0.682
0.668
0.689
0.678
N.S
0.657
0.645

انًؼذل
0.615
0.627
0.630
0.643
0.654
0.678
0.675
0.684
0.040

 .%2.585وفي التداخل بين المواقع والمحفزات الحيوية لم
تظير فروق معنوية في النسبة المئوية لمبوتاسيوم في األوراق.

انًؼذل
2.820
2.898
2.880
2.910
2.943
3.018
2.980
3.045
0.109

جدول  .3تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما
في النسبة المئوية لمبوتاسوم في األوراق لنبات الباذنجان
انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

N.S

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في النسبة
المئوية لمفسفور في األوراق لنبات الباذنجان :.يتضح من

نتائج جدول  2عدم وجود فروق معنوية بين الموقعين
المكشوف والمظمل في النسبة المئوية لمفسفور في األوراق،

 %Kفي األوراق
انًظهم
انًكشوف
2.600
2.570
2.667
2.620
2.670
2.633
2.703
2.697
2.763
2.743
2.833
2.823
2.823
2.807
2.897
2.860
N.S
2.745
2.719

انًؼذل
2.585
2.643
2.652
2.700
2.753
2.828
2.815
2.878
0.165

N.S

ُيعد النيتروجين عنصر ضروري يحتاجو النبات بكميات كبيرة
إذ يدخل في تركيب مكونات عدة في الخمية النباتية بما فييا

وتفوق معنوي لمعاممة المحفز الحيوي  ABOالتي أعطت
أعمى نسبة فسفور في األوراق بمغت  %0.684مقارنة

األحماض األمينية واألحماض النووية ،إذ إن نقص

بمعاممة القياس ) )Controlالتي أعطت أقل نسبة فسفور في

النيتروجين يثبط النمو مباشرة ،كما يسيم الفسفور  PO43-في

األوراق بمغت  .%0.615وفي التداخل بين المواقع

تركيب مركبات ميمة لخمية النبات بما في ذلك السكر

والمحفزات الحيوية لم تظير فروق معنوية بين المواقع

المفسفر (نواتج وسطية) في التنفس والتمثيل الكاربوني

والمحفزات الحيوية في النسبة المئوية لمفسفور في األوراق.

والفوسفولبيدات التي تدخل في تركيب األغشية الخموية ،ويعد
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الفسفور أحد مكونات النيوكميوتيدات التي تستخدم في طاقة

إرتفاع التي أعطت أعمى إرتفاع نبات بمغ  122.7سم مقارنة

الميتابولزم و DNAو ،RNAأما البوتاسيوم الموجود في

بمعاممة القياس ( (Controlفي الموقع المكشوف التي

النبات عمى ىيئة أيون موجب  K+يعد عامل أساسي في

أعطت أقل إرتفاع نبات بمغ  56.3سم.

تنظيم الجيد األوزموزي لحاليا النبات .كما يسيم في تنشيط

جدول  .4تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما

عدداً كبي اًر من األنزيمات الداخمة في عممية التنفس والتمثيل

في إرتفاع نبات الباذنجان

الكاربوني ( ،)47تسيم البكتريا والفطريات بزيادة جاىزية

انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

الكثير من العناصر وتُسيل إمتصاصيا من طريق الجذور إذ
إن الزيادة الحاصمة في عنصر النيتروجين تعود لدور بكتريا
األزوتوبكتر واألزوسبيرلم في تثبيت النيتروجين فضالً عن

تأثير بكتريا سيدوموناس وفطر الترايكوديرما في زيادة جاىزية

وامتصاص الفسفور لدورىا في إذابتو وتسييل حركتو (.)44
وكذلك زيادة تجييز البوتاسيوم لوجود فطر التريكوديرما

إرتفاع اننباث (سى)
انًظهم
انًكشوف
76.0
56.3
116.3
80.7
80.7
66.0
85.3
78.0
93.0
67.0
122.7
64.0
100.3
65.0
106.7
66.0
19.98
97.6
67.9

انًؼذل
66.2
98.5
73.3
81.7
80.0
93.3
82.7
86.3
14.63

7.22

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في عدد

وماينتج عنو من زيادة في إمتصاص النيتروجين والفسفور

األوراق لنبات الباذنجان :يتضح من نتائج جدول  5وجود

( 29و .)43كما قد ترجع الى تأثير المخصبات الحيوية في

فروق معنوية بين الموقع المكشوف والمظمل في عدد األوراق.

تحسين خواص رايزوسفير الجذور مماينعكس إيجاباً عمى

نبات

المؤشرات الجذرية ومن ثم زيادة مساحة اإلمتصاص (.)5

1-

إذ أعطى الموقع المظمل أعمى عدد أوراق بمغ

 117.4ورقة.نبات

وتعد األحماض الدبالية مصد اًر لمعناصر الضرورية الثالث

1-

مقارنة بالموقع المكشوف الذي أعطى

أقل عدد أوراق بمغ  99.1ورقة.نبات .1-وتفوق معنوي

(النيتروجين ،الفسفور ،البوتاسيوم) كما إنيا عامل ميم في

لمعاممة المحفز الحيوي  Aالتي أعطت أعمى عدد أوراق بمغ

تجييز الفسفور والبوتاسيوم في التربة ومن ثم زيادة

 135.0ورقة.نبات

إمتصاصيا .فضالً عن تحريرىا مركبات شبيية باألوكسينات

1-

مقارنة بمعاممة القياس ()Control

التي أعطت أقل عدد أوراق بمغ  74.3ورقة.نبات .1-أظير

في المنطقة المحيطة بالجذر إذ تساىم في إنقسام واستطالة

التداخل تأثي اًر معنوياً إذ أعطت معاممة التداخل بين الموقع

الجذور ومن ثم زيادة المساحة السطحية لمجذر مما يزيد

المظمل والمعاممة بالمحفز الحيوي  Aأعمى عدد أوراق بمغ

إمتصاص العناصر الغذائية ( 17و .)23وجد أن تأثير

 150.0ورقة.نبات

األحماض األمينية من طريق خمبيا لأليونات طبيعياً ومن ثم

1-

مقارنة بمعاممة القياس ( (Controlفي

الموقع المكشوف التي أعطت أقل عدد أوراق بمغ 73.7

سيولة دخوليا إلى سايتوبالزم الخاليا وتحريرىا لأليونات

ورقة.نبات.1-

داخل النبات مما يجعميا أكثر فائدة لمنبات (.)33

جدول  .5تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في إرتفاع

في عدد األوراق لنبات الباذنجان

نبات الباذنجان :يتضح من نتائج جدول  4وجود فروق

انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

معنوية بين الموقع المكشوف والمظمل في إرتفاع النبات (سم)

إذ أعطى الموقع المظمل أعمى أرتفاع نبات بمغ  97.6سم
مقارنة بالموقع المكشوف الذي أعطى أقل إرتفاع لمنبات بمغ

و 67.9سم ،وتفوق معنوي لمعاممة المحفز الحيوي  Aالتي

أعطت أعمى إرتفاع نبات بمغ  98.5سم مقارنة بمعاممة
القياس ( (Controlالتي أعطت أقل إرتفاع نبات بمغ 66.2
سم .أظير التداخل تأثي اًر معنوياً إذ أعطت معاممة التداخل

بين الموقع المظمل والمعاممة بالمحفز الحيوي  AOأعمى
742

ػذد األوراق (ورقت.نباث)1-
انًظهم
انًكشوف
75.0
73.7
150.0
120.0
115.0
97.0
117.3
102.0
127.3
95.7
128.7
106.0
113.0
102.3
112.0
96.3
14.4
117.4
99.1
10.1

انًؼذل
74.3
135.0
106.3
109.7
111.5
117.3
107.7
104.2
9.3
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المستخمصات البحرية وماتحويو من عناصر غذائية تدخل في

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في الوزن

عممية التمثيل الكاربوني والتنفس والعمميات األيضية إذ تدخل

الجاف لممجموع الخضري لنبات الباذنجان :يتضح من نتائج

في تركيب اليرمونات واإلنزيمات والبروتينات واألحماض

جدول  6وجود فروق معنوية بين الموقع المكشوف والمظمل

النووية ( .)9وان وجود األحماض األمينية لو دور فاعل في

في الوزن الجاف لممجموع الخضري (غم) إذ تفوق الموقع

زيادة نمو النبات لما ليا من تأثير مشابو لألوكسينات في

المظمل بأعمى وزن جاف لممجموع الخضري بمغ 108.5غم

إستطالة الخاليا ودورىا كمركبات مخمبة لمعناصر الغذائية

مقارنة بالموقع المكشوف الذي أعطى أقل وزن جاف لممجموع

الصغرى فضالً عن دورىا المباشر في بناء البروتينات

الخضري بمغ  89.6غم .كما نالحظ تفوق معنوي لمعاممة

واليرمونات واإلنزيمات والسايتوكروم والكموروفيل الميمة

المحفز الحيوي  Aالتي أعطت أعمى وزن جاف لممجموع

لعمميتي التمثيل الكاربوني والتنفس ( .)33أما تأثير

الخضري بمغ  125.8غم مقارنة بالمعاممة  Bالتي أعطت

األحماض العضوية ناتج من إحتوائيا عمى العناصر الصغرى

أقل وزن جاف لممجموع الخضري بمغ  85.0والتي لم تختمف

والكبرى وىرمونات النمو مما ينعكس إيجاباً عمى التمثيل

معنوياً عن معاممة القياس ( (Controlالتي أعطت وزن

الكاربوني ومن ثم المجموع الخضري ( .)46ربما يعزى

جاف لممجموع الخضري بمغ  90.8غم.

السبب إلى التأثير اإليجابي لمتظميل في صفات النمو

جدول  .6تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما

الخضري إلى قمة اإلضاءة في الجزء المظمل مما يزيد من

في الوزن الجاف لممجموع الخضري لنبات الباذنجان

انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

األوكسينات ومن ثم زيادة واستطالة وانقسام الخاليا وبذا يزداد

انوسٌ انجاف نهًجًوع انخضزي (غى)
انًؼذل
انًظهم
انًكشوف
90.8
105.0
76.7
125.8
136.7
115.0
85.0
93.3
76.7
88.3
85.0
91.7
108.3
133.3
83.3
101.7
101.7
101.7
96.7
113.3
80.0
95.8
100.0
91.7
16.1
24.9
108.5
89.6

النمو الخضري (الجداول  4و 5و.)6
تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في طول

الجذر الرئيس لنبات الباذنجان :يتضح من نتائج جدول 7
تفوق معنوي لمموقع المظمل في طول الجذر الرئيس (سم) إذ

أعطى أطول جذر رئيس بمغ  47.54سم مقارنة بالموقع
المكشوف الذي أعطى أقصر جذر رئيس بمغ  43.92سم.
وتفوق معنوي لمعاممة المحفز الحيوي  Aالتي أعطت أطول

17.1

أظير التداخل تأثي اًر معنوياً إذ أعطت معاممة التداخل بين

جذر رئيس بمغ  51.17سم مقارنة بالمعاممة  ABOالتي

الموقع المظمل والمعاممة بالمحفز الحيوي  Aأعمى وزن جاف

أعطت أقصر جذر رئيس بمغ  40.67سم والتي لم تختمف

لممجموع الخضري بمغ 136.7غم مقارنة بمعاممتي القياس

معنوياً عن معاممة القياس ( (Controlوالتي أعطت طول

( (Controlو Bفي الموقع المكشوف المتان أعطتا أقل وزن

الجذر الرئيس بمغ  41.00سم .أظير التداخل تأثي اًر معنوياً

جاف لممجموع الخضري بمغ  76.7غم .قد يعود السبب

إذ أعطت معاممتي التداخل بين الموقع المظمل والمعاممة

إلحتواء المحفزات الحيوية عمى البكتريا والفطريات وما ليا من

بالمحفز الحيوي  Aوالمحفز الحيوي  AOأطول جذر رئيس

تأثير واضح في تثبيت النيتروجين وزيادة جاىزية الفسفور

بمغ  53.00سم مقارنة بالمعاممة  ABOفي الموقع المظمل

والبوتاسيوم كما إنيا تزيد من جاىزية بعض العناصر

التي أعطت أقصر جذر رئيس بمغ  38.67سم والتي لم

الصغرى مثل الحديد ( .)28فضالً عن دورىا في زيادة

تختمف معنوياً عن معاممة القياس ( (Controlفي الموقع

إف ارزات بعض منظمات النمو النباتية كالسايتوكاينينات

المكشوف والتي أعطت طول جذر رئيس بمغ  40.00سم.

واألوكسينات والجبرلينات ( .)45وما ليا من تأثير واضح في

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في الوزن

زيادة معدل إمتصاص الماء والمغذيات فضالً عن تحفيزىا

الجاف لمجذور لنبات الباذنجان :يتضح من نتائج جدول 8

لعممية التمثيل الكاربوني ومن ثم زيادة الكربوىيدرات

وجود فروق معنوية بين الموقع المكشوف والمظمل في الوزن

والبروتينات مما ينعكس إيجاباً عمى إرتفاع النبات وعدد

الجاف لمجذور (غم) إذ أعطى الموقع المظمل أعمى وزن

األوراق والوزن الجاف لممجموع الخضري .فضالً عن تأثير
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جاف لمجذور بمغ  12.91غم
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مقارنة بالموقع المكشوف

زيادة إمتصاص النيتروجين والفسفور ( .)14وتأثيرىا في

الذي أعطى وزن جاف لمجذور بمغ  11.98غم .وتفوق
معنوي لمعاممة المحفز الحيوي  Aالتي أعطت أعمى وزن

زيادة الفعاليات الفسمجية واأليضية لمجذر .ولُحظ تغير الشكل

المورفولوجي لمجذر عند إستعمال البكتريا والفطريات لما ليا

جاف لمجذور بمغ  17.82غم مقارنة بالمعاممة  ABالتي

من تأثير في حركة العناصر وزيادة جاىزيتيا مما أدى إلى

أعطت أقل وزن جاف لمجذور بمغ  9.39غم والتي لم تختمف

إغناء النبات بتمك العناصر وزيادة عممية التمثيل الكربوني.

لمجذور بمغ  10.07غم .أظير التداخل تأثي اًر معنوياً إذ

كيميائياً

كما يعتقد إنيا تزيد من إف ارزات الجذر من األحماض األمينية

معنوياً عن معاممة القياس  Controlالتي أعطت وزن جاف

والتي

والسكريات

تحفز

إستجابة

البكتريا

أعطت معاممة التداخل بين الموقع المظمل والمعاممة بالمحفز

 ،)13( Chemotacticكما وجد ( )12زيادة نمو الجذور

الحيوي  Aأعمى وزن جاف لمجذور بمغ  21.38مقارنة

الجانبية وتحفيز تطور الكتمة العضوية لمنبات عند إستعمال

غم والتي لم تختمف معنوياً عن معاممة القياس Control

المستخمصات البحرية وقد يعود ذلك إلى إحتوائيا عمى

بالمعاممة  ABالتي أعطت أقل وزن جاف لمجذور بمغ 8.43
الموقع المظمل

الفطريات .ولُحظ ( )6إزدياد أطوال الجذور بإستخدام

العناصر الغذائية فضالً عن منظمات النمو النباتية المؤثرة

والتي أعطت أقل وزن جاف لمجذور بمغ

 9.76غم.

في نمو النبات .أو قد يعود السبب إلى إحتواء األحماض

جدول  .7تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما

العضوية عمى الكاربون كمصدر لمطاقة في التربة مما ينعكس

إيجاباً عمى األحياء الدقيقة فييا إذ تعمل عمى ىضمو وتحرير

في طول الجذر الرئيس لنبات الباذنجان

انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

طول انجذر انزئيس (سى)
انًظهم
انًكشوف
42.00
40.00
53.00
49.33
50.00
39.67
48.00
42.33
49.00
45.00
53.00
44.67
46.67
47.67
38.67
42.67
5.80
47.54
43.92

ثنائي أوكسيد الكاربون الذي يذوب في الماء وينتج حامض

انًؼذل
41.00
51.17
44.83
45.17
47.00
48.83
47.17
40.67
4.03

الكاربونيك مما يؤدي إلى خفض  pHالتربة وزيادة جاىزية
العناصر ( .)3وقد يعود السبب إلى كون األحماض األمينية
خالبة لمعناصر الصغرى تعمل عمى تسييل دخوليا لمنبات

كما إن النيتروجين الداخل في تركيبيا يكون جاىز
لإلمتصاص من قبل النبات وتسيم في تحفيز نمو الخمية
وتدعيم النبات ضد ظروف اإلجياد ( 1و ،)24وتعد بداية

المسارات الحيوية لبناء ىرمونات النمو فضالً عن بنائيا

3.20

جدول  .8تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما

لممركبات العضوية ( .)31قد ُيعزى السبب في كون مؤشرات

في الوزن الجاف لمجذور لنبات

انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

انوسٌ انجاف نهجذور (غى)
انًظهم
انًكشوف
9.76
10.38
21.38
14.25
12.31
10.55
14.59
14.84
8.43
10.35
11.93
15.20
11.53
11.50
13.38
8.74
2.850
12.91
11.98

النمو الجذرية في الجزء المظمل أفضل من غير المظمل إلى

تخفيض درجة الح اررة في منطقة نمو الجذور أي توفير بيئة

انًؼذل
10.07
17.82
11.43
14.71
9.39
13.56
11.52
11.06
1.90

نمو مالئمة لعمل أحياء التربة مما يحسن من خواص منطقة

رايزوسفير الجذور وتوفير العناصر وزيادة جاىزيتيا وىذا كمّو
إنعكس إيجاباً عمى المؤشرات الجذرية (.)7

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في عدد

الثمار لنبات الباذنجان :يتضح من نتائج جدول  9وجود
فروق معنوية بين الموقع المكشوف والمظمل في عدد

0.85

وقد يعود السبب في ذلك إلى التأثير المتداخل بين البكتريا

الثمار.نبات

والفطريات واسياميا في زيادة طول الجذر الرئيس والوزن

1-

إذ أعطى الموقع المظمل أعمى عدد ثمار بمغ

 11.21ثمرة.نبات

الجاف لممجموع الجذري ( .)26كما إنيا تغير  pHالتربة

1-

مقارنة بالموقع المكشوف الذي أعطى

أقل عدد ثمار بمغ 10.32

المحيطة بالجذور فتشجع نموىا ( .)10فضالً عن دورىا في

ثمرة.نبات .1-وتفوق معنوي

لمعاممة المحفز الحيوي  Aالتي أعطت أعمى عدد ثمار بمغ
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 13.45ثمرة.نبات

1-

أبو انؼيس وانبياتي

 5.25سم .ويالحظ تفوق معنوي لممعاممة  Aالتي أعطت

مقارنة بمعاممة القياس ((Control

التي أعطت أقل عدد ثمار بمغ  9.23ثمرة.نبات .1-أظير

أكبر قطر ثمرة بمغ  6.40سم مقارنة بمعاممة القياس

التداخل تأثي اًر معنوياً إذ أعطت معاممة التداخل بين الموقع

( (Controlالتي أعطت أقل قطر ثمرة بمغ  5.77سم.

المظمل والمعاممة بالمحفز الحيوي  Aأعمى عدد ثمار بمغ

أظير التداخل تأثي اًر معنوياً إذ أعطت معاممة التداخل بين

الموقع المكشوف التي أعطت أقل عدد ثمار بمغ 8.60

مقارنة بالمعاممة  BOفي الموقع المكشوف التي أعطت أقل

 14.37ثمرة.نبات

1-

الموقع المظمل والمعاممة  AOأعمى قطر ثمرة بمغ  7.10سم

مقارنة بمعاممة القياس ( )Controlفي

ثمرة.نبات.1-

قطر لمثمرة بمغ  4.80سم والتي لم تختمف معنوياً عن معاممة
القياس ( )Controlفي الموقع المكشوف التي أعطت قطر

جدول  .9تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما

ثمرة بمغ  4.93سم.

في عدد الثمار لنبات الباذنجان

انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

انًكشوف
8.60
12.53
9.00
13.70
10.83
11.33
7.73
8.83
10.32

ػذد انثًار.نباث
انًظهم
9.87
14.37
11.87
10.73
10.53
11.40
10.30
10.63
1.26
11.21

1-

جدول  .10تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل

انًؼذل
9.23
13.45
10.43
12.22
10.68
11.37
9.02
9.73
0.82

بينهما في طول الثمرة لنبات الباذنجان
انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

0.86

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في طول

الثمرة لنبات الباذنجان :يتضح من نتائج جدول  10وجود
فروق معنوية بين الموقع المكشوف والمظمل في طول الثمرة

طول انثًزة (سى)
انًظهم
انًكشوف
11.20
9.02
12.80
10.48
10.85
9.57
10.52
8.92
10.87
9.40
11.53
10.48
10.42
8.73
10.95
9.85
0.67
11.14
9.56

انًؼذل
10.11
11.64
10.21
9.72
10.13
11.01
9.57
10.40
0.46

0.38

جدول  .11تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل

(سم) إذ أعطى الموقع المظمل أطول ثمرة بمغ  11.14سم

بينهما في قطر الثمرة لنبات الباذنجان

مقارنة بالموقع المكشوف الذي أعطى أقل طول ثمرة بمغ

انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

 9.56سم .وتفوق معنوي لمعاممة المحفز الحيوي  Aالتي
أعطت أطول ثمرة بمغ  11.64سم مقارنة بالمعاممة BO
التي أعطت أقل طول ثمرة بمغ  9.57سم والتي لم تختمف

معنوياً عن معاممة القياس ) )Controlالتي أعطت طول

ثمرة بمغ  10.11سم .أظير التداخل تأثي اًر معنوياً إذ أعطت

معاممة التداخل بين الموقع المظمل والمعاممة بالمحفز الحيوي

 Aأطول ثمرة بمغ  12.80سم مقارنة بالمعاممة  BOفي

قطز انثًزة (سى)
انًظهم
انًكشوف
6.60
4.93
6.83
5.97
6.50
5.53
6.53
5.07
6.83
5.27
7.10
5.27
6.77
4.80
6.53
5.17
0.43
6.71
5.25

انًؼذل
5.77
6.40
6.02
5.80
6.05
6.18
5.78
5.85
0.31

0.19

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في حاصل

الموقع المكشوف التي أعطت أقل طول ثمرة بمغ  8.73سم

النبات الواحد لنبات الباذنجان :يتضح من نتائج جدول 12

والتي لم تختمف معنوياً عن معاممة القياس ( )Controlفي

وجود فروق معنوية بين الموقع المكشوف والمظمل في حاصل

الموقع المكشوف التي أعطت طول ثمرة بمغ  9.02سم.

النبات الواحد (كغم.نبات )1-إذ أعطى الموقع المظمل أعمى

تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل بينهما في قطر

حاصل نبات بمغ  1.91كغم.نبات

الثمرة لنبات الباذنجان :يتضح من نتائج جدول  11وجود

1-

مقارنة بالموقع

المكشوف الذي أعطى أقل حاصل نبات بمغ 1.71

فروق معنوية بين الموقع المكشوف والمظمل في قطر الثمرة

كغم.نبات.1-

(سم) إذ أعطى الموقع المظمل أكبر قطر ثمرة بمغ  6.71سم
مقارنة بالموقع المكشوف الذي أعطى أقل قطر ثمرة بمغ
745
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جدول  .12تأثير المحفزات الحيوية والتظميل والتداخل

في الجزء غير المظمل تزيد من إستيالك المواد الغذائية
المخزنة من طريق زيادة عممية التنفس ومن ثم قمة التمثيل

بينهما في حاصل النبات الواحد لنبات الباذنجان
انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ
L.S.D 0.05

حاصم اننباث انواحذ (كغى.نباث)1-
انًؼذل
انًظهم
انًكشوف
1.19
1.29
1.08
2.30
2.47
2.14
1.79
2.04
1.54
2.11
1.86
2.36
1.82
1.81
1.84
1.96
2.01
1.91
1.58
1.82
1.33
1.73
1.96
1.50
0.14
0.22
1.91
1.71

الكاربوني مما ينعكس سمباً عمى مؤشرات النمو الثمرية ومن
ثم التأثير عمى الحاصل (.)20
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