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قسم البستنة وهندسة الحدائق – كمية الزراعة – جامعة بغداد
انًستخهص
، لدراسمة إسمتجابة نباتمات الباذنجمان لممحفمزات الحيويمة والتظميمل2014  جامعة بغداد – ابو غريب في الموسمم الربيعمي/ نفذت التجربة في حقل تجارب الخضر التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق في كمية الزراعة

8  كل ممن هماتين المعماممتين إحتموت عمم ثمرث مكمررات وزعمت عمياما عاموائيا، ظل) والثانية من دون تظميل%50( إذ تم دراسة عاممين األول متمثل بمعاممتين هما التظميل بمادة الساران

ٍ وانتدذالم اننُدا ي بديBiohealth وEndospor Dry Mix ٍ وانتدذالم اننُدا ي بديAmino Alexin وBiohealth وEndospor Dry Mixمعمامرت مثممت (ممن دون إضمافة و
)Amino Alexin وBiohealth وEndospor Dry Mix  والتداخل الثرثي بمينAmino Alexin وBiohealth  والتداخل الثنائي بينAmino Alexin وEndospor Dry Mix

 وحمممت النتمائو وقورنمت المتوسمبات بحسمبNested Design  ولذا نفذت التجربة ضمن التصميم المعاعش.)ABO وBO وAO وAB وO وB وA وControl( والتي رمز لاا بالرموز
( ) وبمول الجمذر الثممانو1-نبمات.2 دسمم1299(  معنويما بملعم القميم فمي المسماحة الورقيمةA  أظامرت النتمائو تفموق المعاممممة.%5 ( وعمم مسمتوإ إحتممالL.S.D) إختبمار أقمل فمرق معنمو
)1-نبمات. فمرم مثمر12.83(  أعم القميم فمي عمدد األفمرم المثممرةBO  كما أظارت المعاممة،)1-هكتار. بن92.10( ) والحاصل الكمي2 سم1300( ممم) والمساحة السبحية لمجذور35.08

 معنويا في وزن الثمرةABO  وتفوقت المعاممة.) وزن بر
0.186 ممادة جافمة) وتركيمز المغنيسميوم فمي األوراق (بمم

مادة جافة) وعدد األفمرم المثممرة

1-

1-

1-

غم100. ممغم543.5( معنويا في تركيز صبغة الكموروفيل في األوراقAO  وتفوقت المعاممة.) ممم4.93(وقبر الجذر الرئيس

كغمم. ممغم83.50( مادة جافمة) وتركيمز الزنمك فمي األوراق

كغم. ممغم71.67( مادة جافة) وتركيز الزنك في األوراق

) مممم4.29( وزن بمر ) وقبمر الجمذر المرئيس

1-

1-

1-

كغم. ممغم255.2(  (غم) وتركيز عنصر الحديد في األوراق177.3

كغم. ممغم237.0( وتفوقت معاممة التظميل في تركيز الحديد في األوراق.)مادة جافة

1-

كغم.ممغم

غمم100. ممغمم493.6( نبات ) وتركيز صبغة الكموروفيل الكمي في األوراق.  دسم1353( نبات ) والمساحة الورقية. فرم مثمر10.83(
1-

2

1-

 والتظميملA  أظامر التمداخل بمين المعامممة.)1-هكتار. بن76.05(  غم) والحاصل الكمي169.6( ) ووزن الثمرة2 سم1190(  سم) والمساحة السبحية لمجذور47.54( وبول الجذر الثانو

 والتظميمل معنويماAO  وتفموق التمداخل بمين المعامممة.)1-هكتمار. بن98.03(  سم) والحاصل الكممي39.33( ) وبول الجذر الثانو1-نبات. فرم مثمر15( تفوقا معنويا في عدد األفرم المثمرة

 والتظميممل فممي المسمماحةBO  بينمما تفمموق التممداخل بممين المعامممة.) وزن بممر
مادة جافة) وتركيز الزنك

1-

1-

غممم100. ممغممم575.0( ) وتركيممز صممبغة الكموروفيممل فمي األوراق1-نبمات.2 دسممم1645( فمي المسمماحة الورقيممة

كغم. ممغم261.0(  غم) وتركيز الحديد في األوراق184.6(  والتظميل معنويا في وزن الثمرةABO  وتفوق التداخل بين المعاممة.)2 سم1336( السبحية لمجذور
.) ممم5.37( والموقع المكاوف في قبر الجذر الرئيسBO لمتداخل بين المعاممة

 وتفوق معنو.)مادة جافة

1-

كغم. ممغم86.00( في األوراق

. الحاصل الكمي، المساحة السبحية لمجذور، المساحة الورقية: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 Response of Eggplant Plants to Biostimulators and Shading, to study of Two factors, the
first factor represent two treatments, first is shading with plastic nets (50% light) and the second without shading, each of these treatments
contained three replicates and distributed randomly Treatments were(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), the Results and analyzed compared with the averages
according to less significant difference test ( LSD) at the probability level of 5%.The results can be summarized by. The treatment A gave a
significantly higher values in the leaf area are (1299 dm2.plant-1) and the length of the secondary root is (35.08 mm) the roots surface area is
(1300 cm2) and total yield is (92.10 ton.ha-1) while the treatment BO give a significantly higher values in the number of fruitful branches are
(12.83 fruitful branch.plant-1) and the diameter of the main root is (4.93 mm). And the treatment AO give a significantly higher values in the
concentration of total chlorophyll pigment in the leaves (543.5 mg.100g -1 fresh weight). And the treatment ABO give a significantly higher
values in the fruit weight is (177.3 g) and the concentration of Fe in the leaves (255.2 mg.kg-1 dry matter) and Zn (83.50 mg.kg-1 dry matter)
and Mg (0.186 mg.kg-1 dry matter). The shading treatment a significantly higher values in the concentration of Fe in the leaves (237.0 mg.kg-1
dry matter) and Zn (71.67 mg.kg-1 dry matter). The number of fruit branches are (10.83 fruitful branch.plant-1) and the leaf area are (1353
dm2.plant-1), and the concentration of chlorophyll pigment in the leaves is (493.6 mg.100g -1 fresh weight) and the diameter of the main root
way (4.29 mm) and the length of secondary root is (31.58cm) and the surface area of the roots is (1190 cm) and the weight of the fruit is
(169.6 g) and the total yield is (76.05 ton.ha-1).The interaction between treatment A and shading significantly in the number of fruitful
branches is (15 fruitful branch.plant-1) and the length of secondary root (39.33 cm) and the total yield is (98.03 ton.ha-1). And the superiority
of interaction between the treatment AO and the shading significantly in the leaf area in were (1645 dm2.plant-1) and the concentration of
chlorophyll pigment in the leaves way (575.0 mg.100 g-1 fresh weight). While the interaction between the treatment BO and shading in the
surface area of the roots way (1336 cm2). And the interaction between the treatment ABO and shading give a significantly value in the fruit
weight is (184.6 g) and the concentration of Fe in the leaves (261.0 mg.kg-1 dry matter), and Zn (86.00 mg.kg-1 dry matter) And the interaction
between the treatment BO and without shading gave a significantly value in diameter main root way (5.37 mm).
Key words: The leaf area, Surface area of the root, The total yield.
*Part of M.Sc.thesis of first author.
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النظااام البيئااي وتحسااين الخاواص الفيزيائيااة لمتربااة ونمااو النبااات

المقدمة

وزيااادة إنتاجيااة المحصااول ( .)52لااذا يعااد إسااتخدام المقاحااات

ظيرت في اآلونة األخيرة المخصبات العضوية المصنعة

الميكروبية بديلً لسسمدة الكيميائية وموضوع إىتماام كبيار فاي

والتي تكون عمى شكل مواد سائمة أو صمبة أُستخمصت من

مصادر طبيعية عالية النقاوة والتي من الممكن إستخداميا

مج ا ااال الز ارع ا ااة المس ا ااتدامة وبا ا ارامو الس ا االمة البيولوجي ا ااة وان

رشاً عمى المجموع الخضري أو عمى شكل إضافة أرضية

الطرئااه
ا
التركياز الارئيس فااي الساانين القادمااة سااتكون فااي إتباااع

اآلمن ااة والص ااديقة لمبيئ ااة م اان طري ااه إس ااتخدام الكائن ااات الحي ااة

( .)18وتحوي األسمدة العضوية عمى مركبات عضوية ذائبة

الدقيقا ا ا ااة المفيا ا ا اادة فا ا ا ااي اإلنتا ا ا اااج المسا ا ا ااتدام لممحاصا ا ا اايل ()3

في الماء مثل األحماض العضوية الدبالية وغير الدبالية

واألحماض األمينية والسكريات والبروتينات وىذه تسيم بصورة

و(.)43تع اارف المستخمص ااات البحري ااة بأني ااا النبات ااات البحري ااة

وتطور النبات إلحتوائيا عمى المغذيات التي
مباشرة في نمو
ّ
يحتاجيا النبات وتزيد النشاط األنزيمي واليرموني أو تسيم

الت ااي تحت ااوي عم ااى ع اادد م اان العناص اار الغذائي ااة وا وكس ااينات
والجبرلينااات والسااايتوكاينينات التااي تعماال عمااى تحفيااز إنقسااام

الخليا في األنسجة النباتية واستطالتيا مماا تاؤدي إلاى إحاداث

بصورة غير مباشرة بتأثيرىا عمى جاىزية مغذيات التربة أو

تاوازن فااي العممياات الحيويااة والفسامجية داخاال األنساجة النباتيااة

المضافة حديثاً إلييا وبذلك تؤدي إلى زيادة اإلنتاج وتحسين

نوعيتو ( .)4وتُعَّرف المحفزات الحيوية عمى إنيا مواد
وكائنات دقيقة تستخدم لتحسين نمو النبات .وأشار مجمس
صناعات

المحفزات

الحيوية

والتي تعمل عمى زيادة المساحة الورقية لمنبات ( .)55تُستخدم
الش ا ا ااباك البلس ا ا ااتيكية ف ا ا ااي الز ارع ا ا ااة (أي التظمي ا ا اال) لحماي ا ا ااة
المحاصاايل ماان اإلشااعاع الشمسااي العااالي أو المخاااطر البيئيااة

األُوربي European

مثاال الباارد والرياااح القويااة والعواصااف الرمميااة أو مناات اآلفااات

 Biostimulants Industry Couniclإلى أن أكثر من

(الطيور والحشارات) مان الوصاول لممحاصايل( .)53إن شاباك

 6.2مميون ىكتار عوممت بالمحفزات الحيوية في أُوربا(.)26

التظمي اال تقم اال الض ااوء الناف ااذ إل ااى بيئ ااة النم ااو مم ااا ي ااؤدي إل ااى

وتُقسم المحفزات الحيوية إلى خمس فئات وىي المقاحات
الميكروبية واألحماض الدبالية وأحماض الفولفيك والبروتينات

تغييرات فسمجية وشكمية في النبات كالتغيير في معدل التمثيال
الكاربوني وطول وحجم األوراه ( .)51والتظميل يؤدي بطريقاة

المتحممة واألحماض األمينية ومستخمصات الطحالب البحرية.

غياار مباش ارة إلااى تقمياال معااد ت درجااات الح ا اررة نيااا اًر بساابب

إن أسا اااليب اإلفا ااادة ما اان التربا ااة تعتما ااد بشا ااكل أساسا ااي عما ااى

حجااب جاازء ماان أشااعة الشاامسد وىااذا يتفااه ماات ( )22ماان أن

األساامدة الكيميائيااة غياار العضااويةد ممااا ساابب تيديااداً خطي ا اًر

إنخفاااض درجااات الح ا اررة لمااا بعااد موساام اإلزىااار والعقااد يااؤدي

لصااحة اإلنس ااان والبيئااة ( .)14ومما ااأدى إلااى ب ااذل مزيااد م اان

إلااى زيااادة معااد ت نمااو الثمااار ممااا يعنااي التقمياال ماان اإلجياااد

الجيااود نحااو إنتاااج المغااذيات العضااوية عاليااة الجااودة لضاامان

الحراري.وكل ىذه العوامل مجتمعة التاي تطرقناا لياا فاي أعاله

السا االمة البيولوجيا ااة فا ااي الز ارعا ااة المسا ااتدامة ولتكا ااون با اادائل

يمكن أن تؤثر في نبات الباذنجان ( Solanum melogena

أساساية لسساامدة الكيميائيااة ( .)50لااذا فالز ارعااة العضااوية تعااد

 )L.الااذي ينتمااي الااى العائمااة الباذنجانيااة  Solanaceaeولااو

م اان أى اام األنظم ااة الزراعي ااة الت ااي تعي ااد لمبيئ ااة توازني ااا وت ااؤمن

أىميااة فااي الع اراه والاابلد العربيااة إلحت اواء ثماااره عمااى سااعرات

اإلنتاج الصحي المطموب لتغذياة اإلنساان ( .)42أشاار بعاض

ح اررية قميمة ونسبة من البروتين والكاربوىيدرات ولكن تنحصار

الباااحثين( )49إلااى إنااو يجااب زيااادة الد ارسااات والبحااوث عمااى

قيمتيا ااا الغذائيا ااة فا ااي محتواىا ااا ما اان بعا ااض األما االح المعدنيا ااة

الزراعة العضوية بحيث تشامل كال ماايتعمه بياذه العممياة بادءاً

سيما البوتاسايوم والحدياد كماا تتمياز الثماار بمحتاوى جياد مان

ااء باإلنسااان ومابينيمااا ماان طريااه تااأثير ىااذه
ماان التربااة وانتيا ً
الز ارع ا ااة عم ا ااى التا ا اوازن الكيمي ا ااائي لممنتج ا ااات وت ا ااأثير الوجب ا ااة

بع ااض الفيتامين ااات كفيت ااامين  C , B5 , B2 , B1 , Aفضا الً

إستخدام المخصبات الحيوية (األحياء المجيرية) أحاد التقنياات

المواد وبرائق العمل

عن فوائده الطبية (.)24

الغذائي ااة ذات المص اادر العض ااوي عم ااى تغذي ااة اإلنس ااان .ويع ااد

نفذت التجربة في حقل الخضر في قسم البستنة وىندسة

الحديثا ااة التا ااي ادخما اات الا ااى المجا ااال الز ارعا ااي لزيا ااادة اإلنتا اااج

الحدائه-كمية الزراعة -جامعة بغداد-أبو غريبد وزرعت

وتحسااين النوعيااةد إذ تحااافظ ىااذه الكائنااات الحيااة الدقيقااة عمااى
940
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شتلت ىجين الباذنجان (مارشال) المنتو من شركة

الحديممممممممد  Feوالزنممممممممك  Znوالمغنيسمممممممميوم  :Mgقا ا ا اادر بجيا ا ا اااز

 Monarch seedاليولندية بتاريخ  2014/3/25في أكياس

اإلمتصااص الاذري (Automic Aborption Spectrop -

بلستيكية بقطر 20سم وبطول 40سم بسعة  15كغم في

) hotometerإعتماداً عمى .)11( ADAC

وسط نمو ذو نسبة  1:2تربة:بيتموس الذي ُعقم بجياز
التعقيم الرطب .نفذت التجربة ضمن التصميم المعشعش

مؤارات النمو الخضر

أُختيرت خماس نباتاات بشاكل عشاوائي مان كال وحادة تجريبياةد

 Nested Designالذي شمل دراسة عاممين األول متمثل

وتم قياس مؤشرات النمو الخضري اآلتية:

بمعاممتين ىما التظميل بمادة الساران ( %50ظل) والثانية من
دون تظميلد كل من ىاتين المعاممتين إحتوت عمى ثلث

عدد االفرم المثمرة.نبات :1-حسب عدد األفرع المثمرة في نياية

الموسم.

مكررات وزعت عمييا عشوائياً المعاملت الثمانية (من دون

المسمماحة الورقيمممة )( Leaf Area (LAدسمممم.2نبممات :)1-تاام

إضافة و  Endospor Dry Mixو Biohealthو Amino
 Alexinوالتداخل الثنائي بينEndospor Dry Mix
و Biohealthوالتداخل الثنائي بين Endospor Dry Mix
و Amino Alexinوالتداخل الثنائي بين Biohealth
و Amino Alexinوالتداخل الثالثي بين Endospor
 Dry Mixو Biohealthو )Amino Alexinوالتي رمز

حسابيا كما جاء في ( )59وفه المعاد ت اآلتية:
مساحة األوراه المختارة سم

2

= (مسا ا ا اااحة األق ا ا ا اراص سا ا ا اام × 2الا ا ا ااوزن الجا ا ا اااف ل ق ا ا ا اراص
المختارة)/الوزن الجاف ل قراص (غم)

المس ا ا ا اااحة الورقي ا ا ا ااة (دس ا ا ا اام( =)2مس ا ا ا اااحة األوراه المخت ا ا ا ااارة

ليا بالرموز ( Controlو Aو Bو Oو ABو AOوBO

سم/2عددىا) × (عدد األوراه الكمي.)100/

و .)ABOوبذلك إحتوت التجربة عمى  48وحدة تجريبية وكل

تقدير تركيز الكموروفيل الكمي في األوراق (ممغمم100.غمم

نباتات رتبت بخطين كما كانت المسافة بين نبات وآخر

الكم ااي وذل ااك باخ ااذ وزن  0.2غ اام م اان ا وراه الطري ااة لمنب ااات

وحدة تجريبية إحتوت عمى  10أكياس مزروعة فييا 10

1-

وزن

بمممر ) :ق اادرت ص اابغة الكمورفي اال  aوكموروفي اال  bوالكموروفي اال

ضمن الخط الواحد وبين الخطين  50سم .وبذلك تكون

باستعمال ا سيتون  %80وتام ىارس ا وراه فاي جفناة خزفياة

المؤشرات المقاسة وحممت النتائو إحصائياً بحسب التصميم

 Spectrophotometerعمااى طااولين مااوجيين  663نااانومتر

مساحة الوحدة التجريبية  2.5م2.5( 2م×1م) وسجمت بيانات

وما ا ا ا اان ث ا ا ا ا اام قا ا ا ا ا اراءة امتص ا ا ا ا اااص الض ا ا ا ا ااوء لمعين ا ا ا ا ااة بجي ا ا ا ا اااز

المذكور آنفاً بإستخدام برنامو  GenStatوقورنت المتوسطات

و  645نااانومترد ثاام قاادرت كميااة الكموروفياال ممغم.لتاار

بحسب إختبار أقل فره معنوي ) (LSDوعمى مستوى

1-

ماان

طريه المعاد ت اآلتية (:)31

إحتمال .)6( %5
أُخااذت الورقااة الرابعااة ماان القمااة الناميااة لمساااه الارئيس لخمسااة

Chlorophyll (a mg/L)=12.7 D(663)-2.69
)D(645
)Chloropyll (b mg/L)=22.9 D(645)-4.68 D(663
Total Chlorophyll (mg/L)=20.2 D(645)+8.02
)D(663
ثم تم تحوليو الى ممغم100.غم 1-وزن طري.

معمومة الاوزن ومثقباة وجففات فاي فارن كيرباائي  Ovenيحاوي

قياسات الجذور

المؤارات الكيميائية لمنمو الخضر

نباتات منتخبة عشوائياً من كل وحادة تجريبياةد ُغسامت األوراه
إل ازلا ااة األتربا ااة والغبا ااار ونشا اافت ووضا ااعت فا ااي أكيا اااس ورقيا ااة

تاام إسااتخراج الجااذور لنباااتين ماان كاال وحاادة تجريبيااة فااي أثناااء

مفرغااة ى اواء عمااى درجااة 70م °لحااين ثبااات الااوزن ثاام طحناات

موسم النمو بإستخدام الماءد وتم فصل المجموع الخضري عن

ووض ااعت ف ااي أكي اااس بلس ااتيكية محكم ااة الغم ااه وحفظ اات ف ااي

المجموع الجذريد ووضاعت كتماة الترباة والجاذور عماى منخال

مكا ااان جا ااافد وبعا اادىا اجريا اات عمميا ااة اليضا اام الرطا ااب بأخا ااذ

بلسااتيكي مثقااب تحاات حنفيااة الماااء الياااديء وأُزيماات التربااة

0.2غ ا اام م ا اان العين ا ااة النباتي ا ااة وىض ا اامت بإس ا ااتعمال ح ا ااامض

بوس اااطة الم اااءد ث اام نش اافت الج ااذور ىوائيا ااً باساااتخدام وره

الكبريتياك والبيروكموريااك بنسابة  3:5وحسااب الطريقاة المقترحااة

نشافد وتم قياس مؤشرات النمو الجذرية اآلتية:

من ( )23وبعد إتمام عممية اليضم تم تقدير العناصر اآلتية:

941
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قبممر الجممذر الممرئيس (م مم) :قاايس قطاار الجااذور الرئيسااة لمنبااات

والمعامم ااة ب ااالمحفز الحي ااوي  ABOأعم ااى تركي ااز لمحدي ااد ف ااي

بإس ااتخدام القدم ااة ا لكتروني ااة ) (Vernierم اان منطق ااة وس ااط

األوراه بمااغ  261.0ممغم.كغ اام

م ااادة جافااة مقارنااة بمعاممااة

الجذر.

القياااس ( (Controlفااي الموقاات المكشااوف والتااي أعطاات أقاال

بول الجذر الثانو (سمم) :قايس طاول الجاذر الثاانوي بإساتخدام

تركيز لمحديد في األوراه بمغ  211.0ممغم.كغم

الشا اريط المت ااريد إذ حس ااب ط ااول الج ااذر الث ااانوي م اان الوح اادة

1-

مادة جافة.

جدول  .1تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في تركيز الحديد في
أوراق نبات الباذنجان.

التجريبي ا ااة بقس ا اامة مجم ا ااوع أطا ا اوال الج ا ااذور الثانوي ا ااة لنبات ا ااات

المعاممة المأخوذة عمى عددىا.
المسمماحة السممبحية لمجممذور (سممم :)2حساابت المساااحة السااطحية
لج ااذور النبات ااات المنتخب ااة ض اامن الوح اادة التجريبي ااة بإس ااتخدام

برن ا ا ااامو  Digimizerإذ ت ا ا اام تص ا ا ااوير الج ا ا ااذور المس ا ا ااتخرجة
لمنباتاات المنتخباة بكاامي ار رقميااة ناوع  Sonyبعاد وضاعيا عمااى
لوح ااة بيض اااء واس ااتخدمت أش ااارة د ل ااة لمس ااافة ط ااول معموم ااة

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

(يهغى .Feكغى 1-يادة جافت) في األوراق
انًؼذل
انًظهم
انًكشوف
213.5
216.0
211.0
221.3
222.7
220.0
217.8
220.0
215.7
227.3
229.0
225.7
235.0
238.3
231.7
249.8
257.0
242.7
246.5
252.3
240.7
255.2
261.0
249.3
3.63
6.23
237.0
229.6

L.S.D 0.05

5.14

يتوسطاث
انًواقغ

(50سم) بخط ممون مرسوم بجاناب الجاذرد نقمات الصاورة إلاى

تركيز الزنك في األوراق

برن ااامو عم ااى الحاس ااوب وت اام تحدي ااد المس اااحات الت ااي يش ااغميا

يتضاان ماان نتااائو جاادول  2وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات

الج ااذر بع ااد تأش اايرىا وقراءتي ااا ث اام ح ااددت المس اااحات المتبقي ااة

المكشااوف والمظماال ف ااي تركي ااز الزن ااك ( Znممغم.كغ اام

الخالي ا ااة ما ا اان الج ا ااذور عما ا ااى لوحا ا ااة البرن ا ااامو وطرحا ا اات ما ا اان

1-

مااادة

جافة) في األوراه إذ أعطى الموقت المظمل أعمى تركيز لمزنك

المساحات المقروءة.

فا ا ااي األوراه بما ا ااغ  71.67ممغم.كغا ا اام

مؤارات الحاصل

1-

ما ا ااادة جافا ا ااة مقارنا ا ااة

بااالموقت المكشااوف الااذي أعطااى أقاال تركيااز لمزنااك فااي األوراه

وزن الثممممرة (غمممم) :حس اابت م اان تقس اايم حاص اال النب ااات الواح ااد

بمااغ  69.21ممغم.كغاام

(غم) لجميت الجنيات عمى عدد ثمار النبات الواحد.

1-

مااادة جافااةد وتفااوه معنااوي لمعاممااة

المحفااز الحي ااوي  ABOالتااي أعط اات أعم ااى تركيااز لمزنااك فااي

الحاصل الكممي (بن.هكتمارُ :)1-حساب حاصال الوحادة التجريبياة
عمااى أساااس حاصاال كاال نباتااات الوحاادة التجريبيااة ونسااب إلااى

األوراه بمااغ  83.50ممغم.كغ اام

1-

م ااادة جافااة مقارنااة بمعاممااة

القياس ( )Controlالتي أعطت أقال تركياز لمزناك فاي األوراه

اليكتار.

بم ااغ  54.50ممغم.كغ اام

النتائمو والمناقاة:

1-

م ااادة جاف ااة .أظي اار الت ااداخل ت ااأثي اًر

معنوي ا ا ااً إذ أعطا ا اات معامما ا ااة التا ا ااداخل با ا ااين الموقا ا اات المظما ا اال

تركيز الحديد في األوراق

والمعامما ااة با ااالمحفز الحيا ااوي  ABOأعما ااى تركيا ااز لمزنا ااك فا ااي

يتضاان ماان نتااائو جاادول  1وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات
المكشااوف والمظماال فااي تركيااز الحديااد ( Feممغم.كغاام

1-

األوراه بمااغ  86.00ممغم.كغ اام

مااادة

لمحديد في األوراه بمغ  237.0ممغم.كغم

1-

تركيز لمزنك في األوراه بمغ  52.00ممغم.كغم

مادة جافاة مقارناة

أوراق نبات الباذنجان.

مااادة جافااةد وتفااوه معنااوي لمعاممااة

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

المحفااز الحيااوي  ABOالتااي أعطاات أعمااى تركيااز لمحديااد فااي
األوراه بمااغ  255.2ممغم.كغ اام

1-

م ااادة جافااة مقارنااة بمعاممااة

القيا اااس ( )Controlوالتا ااي أعطا اات أقا اال تركيا ااز لمحديا ااد فا ااي

األوراه بمااغ  213.5ممغم.كغاام

1-

1-

مادة جافة.

جدول  .2تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في تركيز الزنك في

بالموقت المكشوف الاذي أعطاى أقال تركياز لمحدياد فاي األوراه
1-

1-

م ااادة جافااة مقارنااة بمعاممااة

القياااس ) (Controlفااي الموقاات المكشااوف التااي أعطاات أقاال

جافا ااة) فا ااي األوراه إذ أعطا ااى الموقا اات المظما اال أعما ااى تركيا ااز

بمااغ  229.6ممغم.كغاام

1-

مااادة جافااة .أظياار التااداخل

تااأثي اًر معنوي ااً إذ أعطاات معاممااة التااداخل بااين الموقاات المظماال
942

(يهغى .Znكغى 1-يادة جافت) في األوراق
انًظهم
انًكشوف
57.00
52.00
60.67
59.00
63.00
64.00
67.33
68.67
75.67
73.33
83.00
78.00
80.67
77.67
86.00
81.00
3.34
71.67
69.21
1.99

انًؼذل
54.50
59.83
63.50
68.00
74.50
80.50
79.17
83.50
2.28
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وزيادة إمتصاص الفسفور وانتقالو داخل النبات كما إنو يسااعد

تركيز المغنيسيوم في األوراق

يتض اان م اان نت ااائو ج اادول  3ع اادم وج ااود ف ااروه معنوي ااة ب ااين

النب ااات ف ااي تحم اال الجف اااف ()37د تس اايم البكتري ااا والفطري ااات

مااادة جافااة) فااي األوراه .وتفااوه معنااوي لمعاممااة

بزيااادة جاىزيااة الكثياار ماان العناصاار وتُساايل إمتصاصاايا ماان
طريااه الجااذورد ويلحااظ تحقيااه أفضاال إمتصاااص لممغااذيات

الم ا ااوقعين المكش ا ااوف والمظم ا اال ف ا ااي تركي ا ااز المغنيس ا اايوم Mg

(ممغم.كغاام

1-

المحفااز الحيااوي  ABOالتااي أعطاات أعمااى تركيااز لممغنيسااوم

م اان طرياااه تكاااوين المعق اادات وخم ااب الفما ازات س اايما الحدي ااد

بمعاممااة القياااس  Controlالتااي لاام تعاماال بااأي محفااز حيااوي

الج ااذور وي ااؤدي ذل ااك إل ااى زي ااادة إمتص اااص المغ ااذيات (.)58

فا ا ااي األوراه بما ا ااغ  0.186ممغم.كغا ا اام

1-

ما ا ااادة جافا ا ااة مقارنا ا ااة

وافرازىا  Siderophoresمما يبقيياا ضامن منطقاة رايزوسافير

والتااي أعطاات أقاال تركيااز لممغنيساايوم فااي األوراه بمااغ 0.164

ممغم.كغاام

1-

فضالً عاان تحريرىااا مركبااات شاابيية باألوكسااينات فااي المنطقااة

مااادة جافااة .وفااي التااداخل بااين المواقاات والمحفازات

المحيطااة بالجااذر إذ تساااىم فااي إنقسااام واسااتطالة الجااذور وماان

الحيوي ااة ل اام تظي اار ف ااروه معنوي ااة ف ااي تركي ااز المغنيس اايوم ف ااي

ث ا اام زي ا ااادة المس ا اااحة الس ا ااطحية لمج ا ااذر مم ا ااا يزي ا ااد إمتص ا اااص

األوراه.

العناصاار الغذائيااة ( )19و()25د كم ااا أن ليااا دور ف ااي زيااادة

جدول  .3تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في تركيز المغنيسيوم

تجيي ااز المغ ااذيات الص ااغرى م اان طري ااه خمبي ااا ومن اات ترس اايبيا

في أوراق نبات الباذنجان.

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

()54د وج ااد أن ت ااأثير األحم اااض األميني ااة م اان طري ااه خمبي ااا

(يهغى .Mgكغى 1-يادة جافت) في األوراق
انًؼذل
انًظهم
انًكشوف
0.164
0.166
0.162
0.169
0.170
0.167
0.168
0.170
0.166
0.172
0.174
0.169
0.177
0.178
0.176
0.185
0.185
0.185
0.182
0.183
0.181
0.186
0.188
0.185
0.011
N.S
0.177
0.174

لسيونا ااات طبيعي ا ااً وما اان ثا اام سا اايولة دخوليا ااا إلا ااى سا ااايتوبلزم

الخلي ااا وتحريرى ااا لسيون ااات داخ اال النب ااات مم ااا يجعمي ااا أكث اار
فائاادة لمنبااات ( .)39ولكونيااا عاماال مخمااب لمعناصاار الصااغرى
فتُساايم فااي إمتصاااص وانتقااال المغااذيات الصااغرى ماان طريااه

خمبيا (.)40

عدد األفرم المثمرة

يتضاان ماان نتااائو جاادول  4وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات
المكشااوف والمظماال فااي عاادد األفاارع المثمرة.نبااات

N.S

1-

إذ أعطااى

الموقت المظمل أعمى عدد أفرع مثمرة بمغ  10.83فرع.نبات

يتض اان م اان الج ااداول  1و 2و 3أن لممحفا ازات الحيوي ااة ت ااأثي اًر

1-

مقارنة بالموقت المكشوف الذي أعطى أقل عدد أفرع مثمرة بمغ

عمااى تراكيااز العناصاار الصااغرى فااي األوراهد إذ تظياار أىميااة

1-

 9.54فرع.نبااات  .وتفااوه معنااوي لممعاممااة بااالمحفز الحيااوي

الحدياد بكونااو جاازء ماان األنزيماات التااي تنقاال األلكترونااات مثاال

 BOوالت ا ااي أعط ا اات أعم ا ااى عاا اادد أف ا اارع مثما ا ارة بماا ااغ 12.83

السا ااايتوكرومات إذ يتأكسا ااد أيا ااون الحديا اادوز  Fe+2إلا ااى أيا ااون

فرع.نبات

الحديديك  Fe+3أثناء إنتقال األلكترونات ()56د وتُمحظ أىمياة
الزنك بتنشيط بعض األنزيمات ودخولو في تصانيت الكموروفيال

1-

والتي لم تختماف معنويااً عان المعااممتين  AوAO

المتا أعطتا عدد أفرع بمغ  12.00فرع.نبات

1-

مقارناة بمعامماة

القياااس ) )Controlوالتااي أعطاات أقاال عاادد أفاارع مثم ارة بمااغ

فااي بعااض النباتااات وتصاانيت  Indole acetic acidم اان

1-

 6.17فرع.نب ااات  .أظي اار الت ااداخل ت ااأثي اًر معنويا ااً إذ أعط اات

طريه تكوينو لمحامض األميناي تربتوفاان فضالً عان مسااىمتو

معاممة التداخل بين الموقت المظمال والمعامماة باالمحفز الحياوي

في تمثيل النيتروجين وان نقصو يخفض من مساتوى الحاامض

 Aأعما ااى عا اادد أفا اارع مثم ا ارة بما ااغ  15.00فرع.نبا ااات

النووي  RNAومحتوى الخلياا مان الرايبوساومات وياؤثر عماى

1-

والتا ااي

تفوقا اات معنوي ا ااً عما ااى جميا اات معا اااملت التا ااداخل األُخا اارى أما ااا

تك ا ااوين البروتين ا ااات ()48د ويع ا ااد المغنيس ا اايوم م ا اان العناص ا اار

معاممة القياس ) )Controlفي الموقت المكشوف أعطت أقل

الضاارورية إذ يحتاال مركااز جزيئااة الكموروفياال وتبمااغ نساابتو فااي

1-

عدد أفرع مثمرة بمغ  5.00فرع.نبات .

الكموروفياال  %7ماان المحتااوى العااام لمنبااات وماان ذلااك يتضاان

دوره وفعاليتو فاي نماو النباات وتنشايط بعاض األنزيماات فضالً

ع اان تكا اوين الكروموس ااومات والبروتين ااات واألحم اااض النووي ااة
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(ممغام100.غاام

جدول  .4تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في عدد األفرم المثمرة
لنبات الباذنجان.
ػذد األفزع انًنًزةَ.باث
انًظهم
انًكشوف
7.33
5.00
15.00
9.00
8.67
8.00
8.33
9.67
11.00
11.67
12.00
12.00
12.67
13.00
11.67
8.00
1.88
10.83
9.54

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

L.S.D 0.05

تركي ا ا ا ا ااز لص ا ا ا ا اابغة الكموروفي ا ا ا ا اال ف ا ا ا ا ااي األوراه بم ا ا ا ا ااغ 493.6

1-

ممغ اام100.غ اام

انًؼذل
6.17
12.00
8.33
9.00
11.33
12.00
12.83
9.83
1.30

ممغ اام100.غ اام

األوراه بما ااغ  543.5ممغا اام100.غا اام

القيا ا ا اااس ( (Controlالتا ا ا ااي أعطا ا ا اات أقا ا ا اال تركيا ا ا ااز لصا ا ا اابغة
الكموروفيا اال فا ااي األوراه بما ااغ  360.5ممغا اام100.غا اام

جدول  .6تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في تركيز صبغة

أعطا ااى الموقا اات المظما اال أكبا اار مسا اااحة ورقيا ااة بمغا اات 1353

الكموروفيل الكمي في أوراق نبات الباذنجان.

مقارن ااة ب ااالموقت المكش ااوف ال ااذي أعط ااى أق اال

مسا اااحة ورقيا ااة بمغ ا اات  810دسا اام.2نب ا ااات .1-وتفا ااوه معن ا ااوي
لمعاممااة المحفااز الحيااوي  Aالتااي أعطاات أكباار مساااحة ورقيااة
مقارن ا ا ا ااة بمعامم ا ا ا ااة القي ا ا ا اااس

( (Controlالت ا ااي أعط ا اات أق ا اال مس ا اااحة ورقي ا ااة بمغ ا اات 681
دسام.2نباات .1-أظياار التاداخل تاأثي اًر معنويااً إذ أعطات معاممااة
التااداخل بااين الموقاات المظماال والمعاممااة بااالمحفز الحيااوي AO

أكب اار مسا اااحة ورقي ااة بمغا اات  1645دسا اام.2نب ااات

1-

1-

وزن

طري.

المكش ااوف والمظماال فااي المس اااحة الورقيااة (دس اام.2نب ااات )1-إذ

بمغ ا ا ا اات  1299دس ا ا ا اام.2نب ا ا ا ااات

1-

وزن طا ااري والتا ااي لا اام

تختم ااف معنوي ا ااً ع اان المعا اااممتين  ABOو Aمقارن ااة بمعامما ااة

يتضاان ماان نتااائو جاادول  5وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات

1-

1-

وزن ط ااري .وتف ااوه معن ااوي لمعامم ااة المحف ااز

الحيوي  AOالتي أعطت أعمى تركيز لصابغة الكموروفيال فاي

المساحة الورقية

دس اام.2نب ااات

1-

وزن ط ااري مقارن ااة ب ااالموقت المكش ااوف ال ااذي

أعطى أقل تركيز لصبغة الكموروفيال فاي األوراه بماغ 444.9

1.04

1-

1-

وزن طااري) إذ أعطاى الموقاات المظماال أعمااى

تزكيش صبغت انكهوروفيم انكهي في األوراق (يهغى100.غى 1-وسٌ طزي)

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

انًكشوف
353.2
476.2
400.4
412.6
453.7
512.1
435.1
515.7

يتوسطاث
انًواقغ

444.9

L.S.D 0.05

انًظهم
367.8
535.4
468.4
481.8
486.4
575.0
494.9
539.0
31.26

انًؼذل
360.5
505.8
434.4
447.2
470.1
543.5
465.0
527.4
43.09

493.6
61.93

والتا ااي لا اام

أظياار التااداخل تااأثي اًر معنوياااً إذ أعطاات معاممااة التااداخل بااين

مقارنا ااة

1-

تختما ااف معنوي ا ااً عا اان المعامما ااة  Aفا ااي الموقا اات المظما اال التا ااي

الموقاات المظماال والمعاممااة بااالمحفز الحيااوي  AOأعمااى تركيااز

بمعامم ا ااة القيا ا ااس ( )Controlف ا ااي الموق ا اات المكش ا ااوف الت ا ااي

وزن طري والتي لم تختمف معنوياً عن المعااممتين  ABOوA

جدول  .5تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في المساحة الورقية

أعطت أقل تركيز لصبغة الكموروفيل في األوراه بماغ 353.2

أعطا اات مسا اااحة ورقيا ااة بمغا اات  1613دسا اام.2نبا ااات

1-

لصاابغة الكموروفياال فااي األوراه بمااغ  575.0ممغاام100.غاام

أعطت أقل مساحة ورقية بمغت  581دسم.2نبات.1-
لنبات الباذنجان.

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

L.S.D 0.05

2

مقارنة بمعاممة القياس ( (Controlفي الموقت المكشوف التاي

ممغم.غ اام

1-

انًساحت انورقيت (دسى َ.باث )
انًظهم
انًكشوف
781
581
1613
986
1382
843
1208
872
1498
834
1645
832
1514
844
1185
691
252.4
1353
810

1-

وزن طري.ق ااد يع ااود الس اابب فااي تحس ااين مؤشا ارات

النما ا ااو الخضا ا ااري (الجا ا ااداول  4و 5و )6إلحت ا ا اواء المحف ا ا ازات

انًؼذل
681
1299
1113
1040
1166
1238
1179
938
167.4

الحيوية عمى البكتريا والفطرياات وماا لياا مان تاأثير واضان فاي
تثبيت النيتروجين وزيادة جاىزية الفسافور والبوتاسايوم كماا إنياا
تزيد من جاىزية بعض العناصر الصغرى مثال الحدياد (.)32

فضا الً ع اان دورى ااا ف ااي زي ااادة إفا ا ارزات بع ااض منظم ااات النم ااو
النباتيااة كالسااايتوكاينينات واألوكسااينات والجبرلينااات ( 17و54

135.4

و .)57ومااا ليااا ماان تااأثير واضاان فااي زيااادة إمتصاااص الماااء

تركيز صبغة الكموروفيل الكمي في األوراق

والمغااذيات فضالً عاان تحفيزىااا لعمميااة التمثياال الكاااربوني وماان

يتضاان ماان نتااائو جاادول  6وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات

ثاام زيااادة الكربوىياادرات والبروتينااات ممااا ياانعكس إيجاباااً عمااى

المكشااوف والمظماال فااي تركيااز صاابغة الكموروفياال فااي األوراه

عدد األفارع والمسااحة الورقياة وتركياز الكموروفيال فاي األوراه.
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بااالمحفز الحيااوي  BOأكباار قطاار جااذر رئاايس بمااغ  5.37مماام

فضلً عن تأثير المستخمصات البحرية وماتحويو مان عناصار

غذائية تادخل فاي عممياة التمثيال الكااربوني والتانفس والعممياات

األيضا ا ا ااية إذ تا ا ا اادخل فا ا ا ااي تركيا ا ا ااب اليرمونا ا ا ااات واإلنزيما ا ا ااات

والتااي لاام تختمااف معنوي ااً عاان المعاممااة  Aفااي الموقاات المظماال
التي أعطت قطر جذر رئيس بمغ  5.30ممم مقارناة بالمعامماة

والبروتين ا ااات واألحم ا اااض النووي ا ااة (.)7وان وج ا ااود األحم ا اااض

 ABOف ااي الموق اات المكش ااوف الت ااي أعط اات أق اال قط اار ج ااذر

األمينية لو دور فاعال فاي زياادة نماو النباات لماا لياا مان تاأثير

رئ اايس بم ااغ  2.37مم اام والت ااي ل اام تختم ااف معنويا ااً ع اان معامم ااة

مخمبااة لمعناصاار الغذائيااة الصااغرى فضالً عاان دورىااا المباشاار

جذر رئيس بمغ  2.83ممم.

القياس ( )Controlفاي الموقات المكشاوف والتاي أعطات قطار

مشا ااابو لسوكسا ااينات فا ااي إسا ااتطالة الخليا ااا ودورىا ااا كمركبا ااات
ف ا ااي بن ا اااء البروتين ا ااات واليرمون ا ااات واإلنزيم ا ااات والس ا ااايتوكروم

جدول  .7تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في قبر الجذر
الرئيس لنبات الباذنجان.

والكموروفياال الميمااة لعمميتااي التمثياال الكاااربوني والتاانفس (29

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

و 34و.)39أمااا تااأثير األحماااض العضااوية ناااتو ماان إحتوائيااا
عمى العناصر الصغرى والكبارى وىرموناات النماو مماا يانعكس
إيجاباً عمى التمثيل الكاربوني ومن ثم المجموع الخضاري (38

و .)44التأثير اإليجابي لمتظميال فاي مؤشارات النماو الخضاري
ربما يعزى إلى قمة اإلضاءة مما يزيد من األوكساينات ومان ثام
زي ااادة إنقسا ااام واسا ااتطالة الخليا ااا وبا ااذا يا اازداد النما ااو الخضا ااري

يتوسطاث
انًواقغ

تغيار
(جدول  4و .)5أو قد يعود إلى أن البلساتيدة الخضاراء ّ

L.S.D 0.05

قطز انجذر انز يس (يهى)
انًظهم
انًكشوف
4.83
2.83
5.30
4.00
3.83
3.90
3.67
3.37
3.67
4.30
3.50
3.97
4.50
5.37
5.00
2.37
1.06
4.29
3.76

انًؼذل
3.83
4.65
3.87
3.52
3.98
3.73
4.93
3.68
0.75

0.52

بول الجذر الثانو

موقعيا بإتجاه الضوء وفي حالة التظميل تتشكل البلساتيدة فاي

يتضاان ماان نتااائو جاادول  8وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات

السطن العموي والسفمي من الورقة لتحصل عمى أكبر قدر مان

المكشااوف والمظماال فااي طااول الجااذر الثااانوي (ساام) إذ أعطااى

اإلضا ا ا اااءة فتظيا ا ا اار األوراه خض ا ا ا اراء الما ا ا ااون لزيا ا ا ااادة تركيا ا ا ااز

الموق اات المظم اال أط ااول ج ااذر ث ااانوي بم ااغ  31.85س اام مقارن ااة

أماا فاي حالاة الجازء غيار المظمال فاإن
الكموروفيل (جادول ّ .)6
البلستيدة تبتعد عن سطن الورقة لتجنب شدة اإلضاءة العالياة

ب ا ااالموقت المكش ا ااوف ال ا ااذي أعط ا ااى أقص ا اار ج ا ااذر ث ا ااانوي بم ا ااغ
 29.35ساام .وتفااوه معنااوي لمعاممااة المحفااز الحيااوي  Aالتااي

()45د أو قا ااد تحا اادث األكسا اادة الضا ااوئية Photoexidation

أعطاات أط ااول ج ااذر ث ااانوي بم ااغ  35.08س اام مقارن ااة بمعامم ااة

نتيجة ُّ
تيدم وتمف صبغة الكموروفيل (.)35

القيا اااس ( )Controlالتا ااي أعطا اات أقصا اار جا ااذر ثا ااانوي بما ااغ

قبر الجذر الرئيس

 28.08ساام .أظياار التااداخل تااأثي اًر معنوي ااً إذ أعطاات معاممااة

يتضاان ماان نتااائو جاادول  7وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات

الت ااداخل ب ااين الموق اات المظم اال والمعامم ااة ب ااالمحفز الحي ااوي A

المكشااوف والمظماال فااي قطاار الجااذر ال ارئيس (مماام) إذ أعطااى

أطااول جااذر ثااانوي بمااغ  39.33ساام مقارنااة بمعاممااة القياااس

الموقاات المظماال أكباار قطاار جااذر رئاايس بمااغ  4.29مماام مقارنااة

( )Controlفااي الموقاات المكشااوف التااي أعطاات أقصاار جااذر

ب ااالموقت المكش ااوف ال ااذي أعط ااى أق اال قط اار ج ااذر رئ اايس بم ااغ

ثانوي بمغ  27.00سم.

 3.76ممم .وتفاوه معناوي لمعامماة المحفاز الحياوي  BOالتاي

جدول  .8تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في بول الجذر

أعطت أكبر قطر جذر رئيس بمغ  4.93ممم والتي لام تختماف

الثانو لنبات الباذنجان.

معنوي ااً عاان المعاممااة بااالمحفز الحيااوي  Aالتااي أعطاات قطاار

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

جا ااذر رئا اايس بما ااغ  4.65مما اام مقارنا ااة بالمعامما ااة  ABOالتا ااي
أعطت أقل قطر جاذر رئايس بماغ  3.68ممام والتاي لام تختماف

معنوياااً عاان معاممااة القياااس ( (Controlوالت ااي أعطاات قطاار
جااذر رئاايس بمااغ  3.83مماام .أظياار التااداخل تااأثي اًر معنوي ااً إذ

أعط ا اات معامم ا ااة الت ا ااداخل ب ا ااين الموق ا اات المكش ا ااوف والمعامم ا ااة
945

انًكشوف
27.00
30.83
28.00
29.50
30.17
28.00
33.33
28.00
29.35

طول انجذر انناَوي (سى)
انًظهم
29.17
39.33
30.50
31.67
33.33
32.50
29.00
29.33
3.23
31.85
1.65

انًؼذل
28.08
35.08
29.25
30.58
31.75
30.25
31.17
28.67
2.28
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تزيااد م اان إفا ا ارزات الج ااذر م اان األحم اااض األميني ااة والس ااكريات

المساحة السبحية لمجذور

يتضاان ماان نتااائو جاادول  9وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات

والتي تحفز إساتجابة البكترياا كيميائيااً )15( Chemotacticد

أعطااى الموق اات المظم اال أكب اار مس اااحة س ااطحية لمج ااذور بمغ اات

الكتمة العضاوية لمنباات عناد إساتعمال الفطرياات .ولُحاظ ()10

مس اااحة س ااطحية لمج ااذور بمغ اات  1085س اام .2وتف ااوه معن ااوي

يعااود ذلااك إل ااى إحتوائيااا عم ااى العناصاار الغذائي ااة فضاالً ع اان

لمج ا ا ا ااذور بمغ ا ا ا اات  1300س ا ا ا اام 2مقارن ا ا ا ااة بمعامم ا ا ا ااة القي ا ا ا اااس

السا ا اابب إلا ا ااى إحت ا ا اواء األحما ا اااض العضا ا ااوية عما ا ااى الكا ا اااربون

المكشااوف والمظماال فااي المساااحة السااطحية لمجااذور (ساام )2إذ

كم ااا وج ااد ( )13زي ااادة نم ااو الج ااذور الجانبي ااة وتحفي ااز تط ااور

 1190س اام 2مقارنااة ب ااالموقت المكشااوف ال ااذي أعطااى أص ااغر

إزدي اااد أطا اوال الج ااذور بإس ااتخدام المستخمص ااات البحري ااة وق ااد

لمعاممة المحفز الحيوي  Aالتي أعطات أكبار مسااحة ساطحية

منظمااات النمااو النباتيااة المااؤثرة فااي نمااو النبااات .أو قااد يعااود

( )Controlالتا ااي أعطا اات أصا ااغر مسا اااحة سا ااطحية لمجا ااذور

كمصاادر لمطاقااة فااي التربااة ممااا ياانعكس إيجاب ااً عمااى األحياااء

معاممة التداخل بين الموقت المظمال والمعامماة باالمحفز الحياوي

الكاربون الاذي ياذوب فاي المااء ويناتو حاامض الكاربونياك مماا

بمغا اات  821سا اام .2أظيا اار التا ااداخل تا ااأثي اًر معنوي ا ااً إذ أعطا اات

الدقيقا ااة فييا ااا إذ تعما اال عما ااى ىضا اامو وتحريا اار ثنا ااائي أوكسا اايد

 BOأكباار مساااحة سااطحية لمجااذور بمغاات  1336ساام 2والتااي

يؤدي إلى خفض  pHالتربة وزيادة جاىزية العناصر (.)2وقد

لاام تختمااف معنوي ااً عاان المعاممااة  Aفااي الموقاات المظماال والتااي

يع ااود الس اابب إل ااى ك ااون األحم اااض األميني ااة خالب ااة لمعناص اار

أعط اات مس اااحة س ااطحية لمج ااذور بمغ اات  1306س اام 2مقارن ااة

الصغرى تعمل عمى تسييل دخوليا لمنبات كماا إن النيتاروجين

أعطت أصغر مساحة سطحية لمجذور بمغت  862سم.2

وتس اايم ف ااي تحفي ااز نم ااو الخمي ااة وت اادعيم النب ااات ض ااد ظ ااروف

بمعامم ا ااة القي ا اااس ( )Controlف ا ااي الموق ا اات المكش ا ااوف والت ا ااي

الااداخل فااي تركيبيااا يكااون جاااىز ل متصاااص ماان قباال النبااات

جدول  .9تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في المساحة السبحية

اإلجيا ا اااد ( 1و)27د وتُعا ا ااد بدايا ا ااة المسا ا ااارات الحيويا ا ااة لبنا ا اااء

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

ىرمونااات النمااو فض الً عاان بنائيااا لممركبااات العضااوية (.)36

انًساحت انسطحيت نهجذور (سى)2
انًؼذل
انًظهم
انًكشوف
821
779
862
1300
1306
1294
1144
1289
1000
1111
1192
1030
1138
1164
1112
1183
1283
1083
1263
1336
1189
1137
1167
1107
109.5
152.0
1190
1085

قااد ُيعاازى الساابب فااي كااون مؤش ارات النمااو الجذريااة فااي الجاازء
المظمل أفضل من غير المظمل إلى تخفيض درجة الح اررة في
منطقااة نمااو الجااذور أي تااوفير بيئااة نمااو ملئمااة لعماال أحياااء
التربا ااة مما ااا يحسا اان ما اان خ ا اواص منطقا ااة رايزوسا اافير الجا ااذور

وتوفير العناصر وزيادة جاىزيتيا وىذا كمّو إنعكس إيجاباً عمى
المؤشرات الجذرية (.)5

وزن الثمرة

66.1

يتضاان ماان نتااائو جاادول  10وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات

ُيمحظ مان الجاداول  7و 8و 9أن لممحفازات الحيوياة تاأثي اًر فاي
مؤشارات النمااو الجااذري وقااد يعااود الساابب فااي ذلااك إلااى التااأثير

المكش ااوف والمظم اال ف ااي وزن الثما ارة (غ اام) إذ أعط ااى الموق اات
المظما اال أعم ا ااى وزن ثم ا ارة بم ا ااغ  169.6غا اام مقارنا ااة با ااالموقت

المت ااداخل ب ااين البكتري ااا والفطري ااات واس ااياميا ف ااي زي ااادة ط ااول

المكشوف الذي أعطى أقل وزن ثمرة بمغ  164.7غام .وتفاوه

الجا ااذور الثانويا ااة وقطا اار الجا ااذر ال ا ارئيس والمسا اااحة السا ااطحية

معنوي لمعاممة المحفز الحيوي  ABOالتي أعطت أعمى وزن

لمج ااذور ( .)30كم ااا إني ااا تغي اار pHالترب ااة المحيط ااة بالج ااذور

ثمرة بمغ  177.3غم مقارنة بمعاممة القياس ( (Controlالتي

فتش ااجت نموى ااا ( .)8فضا الً ع اان دورى ااا ف ااي زي ااادة إمتص اااص

أعطت أقل وزن ثمرة بمغ  128.3غم.

النيت ا ااروجين والفس ا اافور ( .)16وتأثيرى ا ااا ف ا ااي زي ا ااادة الفعالي ا ااات
الفساامجية واأليضااية لمجااذر .ولُحااظ تغياار الشااكل المورفولااوجي

لمجذر عند إساتعمال البكترياا والفطرياات لماا لياا مان تاأثير فاي

حركااة العناصاار وزيااادة جاىزيتيااا ممااا أدى إلااى إغناااء النبااات
بتمك العناصر وزيادة عممياة التمثيال الكرباوني .كماا يعتقاد إنياا
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أن ماأظيرتااو نتااائو جاادولي  10و 11قااد يعااود إلااى إن النظااام

جدول  .10تلثير المحفزات الحيوية والتظميل في وزن الثمرة
لنبات الباذنجان.
انصفت
انًؼايالث
control
A
B
O
AB
AO
BO
ABO
L.S.D 0.05
يتوسطاث
انًواقغ

وسٌ اننًزة (غى)
انًظهم
انًكشوف
130.9
125.7
171.9
170.6
172.4
170.2
172.1
172.1
171.5
169.5
175.9
168.1
177.0
171.8
184.6
169.9
6.68
169.6
164.7

L.S.D 0.05

المتكام ا اال المتحق ا ااه بإس ا ااتخدام المحفا ا ازات الحيوي ا ااة ّأدى إل ا ااى
تحسااين خ اواص منطقااة الرايزوساافير نظ ا اًر لمكثافااة العاليااة ماان

انًؼذل
128.3
171.2
171.3
172.5
170.5
172.0
174.4
177.3
4.29

األحياااء المجيريااة واألحماااض األمينيااة واألحماااض العض ااوية
والتااي تعااد قاعاادة غذائيااة كمااا أن زيااادة جاىزيااة المغااذيات فااي

الترب ا ااة أدت إلا ا اى عممي ا ااة التمثي ا اال الك ا اااربوني وم ا اان ث ا اام زي ا ااادة
الكربوىي اادرات مم ااا يزي ااد النم ااو الخض ااري وتركي ااز الكموروفي اال
(الجداول  4و 5و )6وىذا ماأكده الباحثون ( 12و)47د ومان
ثاام إنتقااال ن اواتو التمثياال الكاااربوني إلااى الثمااار لزيااادة الكميااات

4.74

أظياار التااداخل تااأثي اًر معنوي ااً إذ أعطاات معاممااة التااداخل بااين

الممتصة من العناصر و سيما البوتاسايوم لماا لاو مان دور فاي

الموقاات المظماال والمعاممااة بااالمحفز الحيااوي  ABOأعمااى وزن

عمميا ااة اإلنتقا ااال عبا اار األغشا ااية الخمويا ااة ( .)46فض ا الً عا اان

ثمرة بمغ  184.6غم مقارنة بمعاممة القياس ( (Controlفاي

النيتروجين والزنك (جدول  )2المذان يعدان األساس في تكوين

الموقت المكشوف التي أعطت أقل وزن ثمرة بمغ  125.7غم.

ىرمونااات النم ااو في اازداد ب ااذلك اإلنقس ااام الخم ااوي وزيااادة الحج اام

الحاصل الكمي

وىااذا يحاادث عناادما تممااىء فج اوات الثم ارة التااي تحاايط بالبااذور

يتضاان ماان نتااائو جاادول  11وجااود فااروه معنويااة بااين الموقاات

ممااا ياانعكس عمااى المؤشارات الثمريااة ( .)33وقااد تُعاازى الزيااادة
إل ااى تحس اان المؤشا ارات الجذري ااة (الج ااداول  7و 8و )9وزي ااادة

المكشا ااوف والمظما اال فا ااي الحاصا اال الكما ااي (طن.ىكتا ااار )1-إذ
أعط ا ااى الموق ا اات المظم ا اال أعم ا ااى حاص ا اال كم ا ااي بم ا ااغ 76.05

طن.ىكتا ااار

1-

جاىزي ا ااة العناص ا اار والمغاا ااذيات وزي ا ااادة محت ا ااوى النب ا ااات ماا اان

مقارنا ااة با ااالموقت المكشا ااوف الا ااذي أعطا ااى أقا اال

الكربوىيدرات وانعكاساو عماى مؤشارات النماو الخضاري وتركياز

حاصا ا اال كما ا ااي بما ا ااغ  68.53طن.ىكتا ا ااار .1-وتفا ا ااوه معنا ا ااوي

الكموروفياال وتحسااين المواصاافات الكيميائيااة لمثمارة ممااا إنعكااس

لمعاممة المحفز الحيوي  Aالتي أعطت أعمى حاصل كمي بمغ
 92.10طن.ىكتا ااار

1-

إيجاياً عمى مواصفات الثمرة ( 9و 20و 21و 28و .)41وقاد

مقارنا ااة بمعامما ااة القيا اااس ))Control

يع اازى الس اابب إل ااى أن التظمي اال يقم اال م اان درج ااة الحا ا اررة لبيئ ااة

الت ااي أعط اات أق اال حاص اال كم ااي بم ااغ  47.41طن.ىكت ااار.1-

النمو إذ أن درجاة الحا اررة العالياة فاي الجازء غيار المظمال تزياد

أظياار التااداخل تااأثي اًر معنوي ااً إذ أعطاات معاممااة التااداخل بااين

ماان إسااتيلك الماواد الغذائيااة المخزنااة ماان طريااه زيااادة عمميااة

الموقاات المظم اال والمعاممااة ب ااالمحفز الحيااوي  Aأعم ااى حاص اال

كما ا ااي بما ا ااغ  98.03طن.ىكتا ا ااار

1-

التاانفس وماان ثاام قمااة التمثياال الكاااربوني ممااا ياانعكس ساامباً عمااى

مقارنا ا ااة بمعامما ا ااة القيا ا اااس

مؤشرات النمو الثمرية ومن ثم التأثير عمى الحاصل (.)22

( )Controlفااي الموقاات المكشااوف التااي أعطاات أقاال حاصاال
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O
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