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المستخمص

) بثالثR.C.B.D( جامعة بغداد ( مجمع الجادرية) حسب تصميم القطاعات الكاممة المعشاة- اجريت تجربة عاممية في الحقول التابعة لكمية الزراعة
 بهدف دراسة تأثير كل من قرط القمة النامية ورش الشرش في بعض صفات النمو الخضري والحاصل لمباميا2015 مكررات خالل الموسم الربيعي
40 تضمنت التجربة ست معامالت اتية من التداخل بين قرط القمة النامية بعد.  ) الصنف المحمي البتراءAbelmoschus esclentus L. Moench)

اظهرت النتائج تفوق معاممة القرط في جميع صفات النمو.)% 75و%50،%0(يوما من الزراعة من عدمها والرش الورقي بالشرش بثالثة تراكيز
84.0 ، سم3.45،نبات/ فرع1.911( قطر الساق وعدد االوراق قد بمغت، الخضري عدا صفة ارتفاع النبات فكانت اعمى القيم لمصفات عدد االفرع

سم) عند163.6( نبات)بالتتابع بينما لم يكن هناك اختالفات معنوية لمعاممة الرش بالشرش في جميع الصفات عدا صفة ارتفاع النبات حيث بمغت/ورقة

2.133 سم و167.0( ) معنويا في صفتي ارتفاع النبات وعدد االفرع بمغت%75( ) وكان تاثير التداخل بين القرط والرش بتركيز% 75( الرش بتركيز
88.80 سم و3.67() اعمى القيم لصفتي قطر الساق وعدد االوراق بمغت%0(نبات) بالتتابع واعطت معاممة القرط مع معاممة المقارنة لمرش/ فرع
تشير النتائج الى عدم وجود اختالفات معنوية ل معاممة القرط في جميع صفات الحاصل بينما اظهرت معامالت رش الشرش اختالفات معنوية.)نبات/ورقة

نبات)بالتتابع وكان التاثير/ كغم0.2103ثمرة و/ غم2.76() اعمى القيم لصفتي معدل وزن الثمرة وحاصل النبات بمغت% 50(فاعطت عندالرش بتركيز

نبات) وتفوق التداخل بين معاممة/ ثمرة82.7( ) فا عطت اعمى قيمة لصفة عدد الثمار لمنبات بمغت%0(معنويا لمعاممة القرط ومعاممة المقارنة لمرش
.نبات) بالتتابع/ كغم0.228ثمرة و/ غم2.92( ) في صفتي معدل وزن الثمرة وحاصل النبات فبمغت%50(القرط مع الرش عند تركيز
.انتاج الخضر، التسميد:الكممات المفتاحية
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INFLUENCE OF WHEY FOLIAR SPRAYING AND GROWING POINT PINCHING ON
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ABSTRACT: An experiment was carried out in the fields that belong to agiriculture college /Baghdad
university (AL-Jadyria) according to randomized compeleted blocks design(R.C.B.D.) with three replications
during the spring season of 2015 to Study impact of growing point pinching and foliar spraying of whey on some
traits of vegetative growth and yield of okra(Abelmoschus esculentus L.Moench) AL-Batra local cultivar.The
experiment was included six treatments which was pinching or no pinching of growthing point and foliar
spraying of whey with three concentration (0%,50%and75%).The results showed that pinching was siginificant
in all traits of vegetative growth except plant High where the highest values of branches number , diameter of
stem and leafes numbers which were(1.911 branch/plant , 3.45 cm/plant ,84.0 leaf/plant) respectively while there
was not significant differences in foliar spraying of whey in all traits except plant high which was(163.6
cm/plant)with 75%. The interaction between pinching and foliar spraying of whey with(75%)was significant to
plant high and branches number which were (167.0 cm/plant and 2.133 branch/plant) respectively and the
interaction between pinching and comparison treatment of whey(0%) was significant to diameter of stem and
leafes number which were (3.67 cm/plant and 88.80 leaf/plant) respectively. The results point out that pinching
treatments were not significant in all traits of yield while whey fliar spraying with(50%) was significant to fruit
weight average and yield per plant which were (2.76 gm/plant and 0.2103 kg/plant) respectively. The interaction
between pinching and comparison treatment of whey(0%) was significant to fruits number per plant which
was(82.7 fruit/plant) and interaction between pinching and foliar spraying of whey with(50%) was significant to
fruit weight average and yield per plant which were(2.92 gm/fruit and 0.228 kg/plant) respectively.
Keywords:Fertilization,Vegetables Production.
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ونوعيتو في الطماطة .وجد  Demireواخرون ( )10ان

المقدمة

الشرش قد تفوق عمى حامض الييومك اسيد في بعض

تعدالباميا ( )Abelmoschus esculentus L.احدى اىم

صفات النمو الخضري لمبادرات عند معاممة بذور الطماطة

محاصيل الخضر الصيفية التي تعود لمعائمة الخبازية

والفمفل والبادنجان .يتم المجوء الى اجراء بعض العمميات

( (Malvaceaeوتزرع الباميا في مختمف انحاء القطر لما

الميكانيكية

ليا من اىمية اقتصادية كبيرة لرغبة المستيمك ولما تحويو

ومنياعممية

قرط

القمة

النامية

(

Decapitationأو  (Pinchingكطريقة ميمة لمحصول عمى

ثمارىا من قيمة غدائية كبيرة ( .)7يعاني محصول الباميا من

عدد اكبر من التفرعات الرئيسية ( .)1اشاركل من Abd

انخفاض االنتاج في وحدة المساحة في العراق وقد يرجع ذلك

AL-Majeedواخرون ( )2و  Gomez-Rolandواخرون

الى عدم اتباع التقانات واالساليب العممية الحديثة وعدم اجراء

( )16الى ان نمو البرعم الطرفي عمى حساب البراعم الجانبية

بعض العمميات الزراعية الميمة وغير المكمفة والمناسبة لزيادة

يعود النخفاض مستوى االوكسين فييا وزيادة تركيز مادة

الحاصل.اشار AL-Kaisyواخرون ( )6الى اىمية التسميد

( )Strigolactoneوالتي تثبط نموىا لذلك فانو عند قرط

الورقي في زيادة صفات النمو الخضري والحاصل في الباميا

البرعم القمي يحدث العكس ويحفز نشاط البراعم الجانبية في

لزيادة نواتج التركيب الضوئي وبالتالي زيادة الحاصل
ومكوناتو .يعد توفر العناصر الغذائية من االمور الميمة جدا

النباتات البدرية عمى النمو والتفرع الجانبي .اشار كل من

لنمو النباتات وان نقصيا يؤدي الى خمل كبير في النمو

 )11( El-Assioutyو Sajjanواخرون( )21الى ان عممية
القرط ادت الى زيادة معنوية في عدد االفرع وعدد الثمار

ينعكس عمى الحاصل وان الجاىز منيا في التربة ال يوفر

لمنبات في الباميا بينما اشار )4( AL-Hubaityالى عدم

الحد االدنى لنمو النباتات بصورة طبيعية وقد ال تستجيب

وجود فروق معنوية بين النباتات المقروطة القمة النامية مع

النباتات لالضافة في بعض الترب النخفاض جاىزيتيا بفعل

تمك غير المقروطة لصفة قطر الساق في نباتات الباميا.

عوامل الغسل والتثبيت ( .)3تشير اغمب الدراسات والبحوث

توصل Francoو )13( Ortegonالى زيادة الحاصل الكمي

الحديثة في مجال تغذية النبات الى ان رش المغذيات عمى

لمثمار عند اجراء عممية قرط القمة النامية في نباتات خمسة

المجموع الخضري تعتبر طريقة فعالة لتجييز العناصر

اصناف من الباميا .ان القرط يؤدي الى ارتفاع مستويات

الغذائية لمنبات عن طريق امتصاصيا مباشرة من قبل انسجة

االوكسين نسبيا نتيجة الختالل التوازن اليرموني داخل النبات

النبات كما اشارت الى االبتعاد عن استخدام المواد الكيميائية

( .)15، 14وجد  Olasantanو (18) Salauان نباتات

لما ليا من تاثيرات سمبية عمى البيئة والنبات والمجوء الى

الباميا المقروطة تفوقت معنوياً في صفات عدد االوراق لمنبات

المستخمصات الطبيعية والتي عادة ما تكون غير مموثة لمبيئة

والحاصل المبكر والحاصل الكمي .وجد )5( AL- Jeboorie

وقميمة التكاليف ( 17و .)19تعد مادة الشرش( )Wheyوىي

ان تاثير القرط كان معنوياً لصفات النمو والحاصل في

الناتج العرضي من صناعة الجبن من اىم المغذيات في

صنفين من الباميا وان االستجابة لمتغذية الورقية تاثرت

التسميد الورقي الحتوائيا عمى الماء ونسبة من بروتينات

بالظروف البيئية وطبيعة التركيب الوراثي .نظ ار لندرة البحوث

الشرش وسكر الالكتوز ودىن وعناصر غذائية معينة ونسبة

في القطر حول اجراء العمميات الميكانيكية الزراعية كقرط

قميمة من الفيتامينات كماىوواضح في جدول.)10( 1

القمة النامية والتغذية الورقية باستخدام الشرش في الباميا

درس  Prasadواخرون ( )20تأثير الشرش في بذور الذرة

تحت ظروف الزراعة المكشوفة

والموبيا فوجدوا زيادة في نسبة االنبات وفعالية االنزيمات في

(وىي المتبعة في معظم

انحاء القطر) فقد اجريت ىذه التجربة بيدف معرفة تاثير كل

البذور وارتفاع النباتات وزيادة المساحة السطحية لالوراق

من القرط ورش الشرش في بعض صفات النمو والحاصل في

والوزن الجاف لمنباتات عند نقع البذور بالشرش لمدة 18

نباتات الباميا لمصنف المحمي (البتراء)Demir.

ساعة .وجد  Ibrihamو )17( Abed AL-Hussainان

(.)10

رش الشرش عمى المجموع الخضري ادى الى زيادة معنوية
في بعض الصفات الخضرية والزىرية وصفات الحاصل
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جدول.1تحميل مكونات الشرش
Dry
N
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عدداالوراق :تم حساب عدد االوراق لنباتات كل وحدة تجريبية

المواد والطرائق

وضمنيا االوراق المتساقطة.

اجريت تجربة عاممية في الحقول التابعة لقسم البستنة

عدد الثمار لمنبات :تم حسابو بقسمة عدد الثمار الكمي لكل

وىندسة الحدائق-كمية الزراعة -جامعة بغداد(مجمع الجادرية)

وحدة تجريبية عمى عدد النباتات فييا.

حسب تصميم القطاعات الكاممة المعشاة ( )R.C.B.Dبثالث

معدل وزن الثمرة(غم) :تم حسابو بقسمة الحاصل الكمي لكل

مكررات خالل الموسم الربيعي  2015بيدف دراسة تأثير كل

وحدة تجريبية عمى عدد الثمار فييا.

من قرط القمة النامية ورش الشرش في بعض صفات النمو

حاصل النبات(كغم) :تم حسابو بقسمة الحاصل الكمي لكل

الخضري والحاصل لمباميا  .تم زراعة بدور الباميا الصنف

المحمي (بتراء) في الحقل بتاريخ  2015/4/15عمى مساطب

وحدة تجريبية عمى عدد النباتات فييا.حيث تم جني الحاصل

بعرض  50سم عمى جانبي المسطبة تحت نظام الري

جنية

مرتين

اسبوعيا

حتى2015/8/15

بالتنقيط وكانت المسافة بين جورة وأخرى  20سم قسمت
المساطب الى ثالث مكررات احتوت كل منيا ست وحدات

وبمغ

عدد

الجنيات

14

النتائج والمناقشة

تشير النتائج في جدول  2الى وجود اختالفات معنوية

تجريبية وزعت عمييا عشوائيا وكان عدد النباتات لكل وحدة

تجريبية  20نباتا عمى جانبي المسطبة.أجريت كافة عمميات

لمعاممة قرط القمة النامية اد تفوقت عن معاممة المقارنة (عدم

الخدمة وحسب ما ذكره  AL-Rekabyو AL-

القرط) في صفات عدد االفرع ،قطر الساق وعدد االوراق في

 .)8(Meshaتم قرط القمة النامية لنصف النباتات المزروعة

النبات حيث بمغت  1.911فرع/نبات 3.450 ،سم/نبات

ثم رشت النباتات بالشرش وبثالث تركيز %50، %0و%75

النامية لمساق الرئيسي حيث ادى ذلك الى زيادة ونمو

بمعدل ثالث رشات خالل الموسم بين رشة وأخرى  10ايام

التفرعات الجانبية نتيجة تجديد مرحمة الحداثة في النبات من

( .)9سجمت البيانات لمصفات المدروسة لست نباتات اخدت

خالل استطالة الخاليا واالنقسام الخموي وبالتالى زيادة عدد

اختبار( )L.S.D.عند مستوى احتمال .)12( %5

 )22( Shihabفي الباميا .بينما لم يكن ىناك اختالفا معنويا

الصفات المدروسة

لمعاممة القرط في صفة ارتفاع النبات قد يعزى ذلك الى تاثير

و 84.00ورقة/نبات بالتتابع يعزى ذلك الى تاثير قرط القمة

في الحقل بعد  40يوما من الزراعة تركت بعد القرط  10ايام

االوراق وقطر الساق يتفق ذلك مع ما وجد  Zedanو

عشوائيا من كل وحدة تجريبية .تم تحميل البيانات وفق

ارتفاع النبات (سم) :تم قياسو من من منطقة اتصال النبات

عممية القرط عمى ابطاء نمو الساق الرئيس لمنبات حيث ان

بسطح التربة الى القمة النامية لمساق الرئيسي باستعمال

براعم القمة النامية ىي المسؤولة عمى استطالة النبات ونموه

عدد االفرع لمنبات :تم حساب عدد االفرع لمنبات في ست

اتفق ىذا مع  .)5( AL-Jeboorieكما تشير النتائج الى ان

شريط القياس.

بصورة عمودية وكذلك بسبب زيادة التنافس مع االفرع الجانبية

نباتات تم اختيارىا عشوائيا ضمن كل وحدة تجريبية واخذ

معامالت رش الشرش لم تختمف معنويا في جميع صفات

المعدل.

النمو الخضري المدروسة عدا صفة ارتفاع النبات إذ أعطت

قطر الساق(سم) :تم قياسو باستخدام القدمة Digital

أعمى قيمة عند الرش بتركيز  %75بمغت  163.60سم

 Vernierفي النباتات المحددة لكل وحدة تجريبية لجميع

وذلك نتيجة تأثر تمك الصفة بما يحويو الشرش عند ىذا

المكررات.

التركيز من مواد بروتينية وعناصر غذائية جدول )10( 1وقد
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أشارت النتائج في الجدول  2إلى وجود تأثيرات معنوية

لمتركيز العالي من الشرش جاء ذلك متفقا مع النتيجة السابقة

لمتداخل بين معاممتي القرط ومعامالت الرش ،اذ اعطت

لتأثير عامل الرش بيذا التركيز وتفوقت معاممة القرط ومعاممة

معاممة عدم القرط ومعاممة الرش عند  %75أعمى قيمة

الرش عند %75بإعطاء أعمى قيمة لعدد األفرع بمغ 2.133

الرتفاع النبات بمغت  167.00سم وذلك ان عدم قرط القمة

ويعزى ذلك لدور القرط بتشجيع نمو االفرع الجانبية.

النامية سمح باستطالة القمة النامية إضافة لمتأثير المشجع
جدول  . 2تأثير معاممة القرط والرش بالشرش في بعض صفات النمو الخضري لنباتات الباميا صنف البتراء
ارتفاع الٌباث(سن)
154.900
163.000
167.000
157.100
157.000
160.200
9.020
161.600
158.100
n.s
156.000
160.000
163.600
6.380
لمرش %0أعمى القيم

عدداالفرعً/باث قطر الساقً/باث عدد االوراقً/باث
71.200
2.470
1.081
76.000
3.040
1.333
76.900
3.110
1.733
88.800
3.670
2.000
82.600
3.130
1.600
80.700
3.560
2.133
15.590
0.799
0.715
74.700
2.870
1.383
84.000
3.450
1.911
9.000
0.461
0.413
80.000
3.070
1.541
79.300
3.080
1.467
78.800
3.330
1.933
n.s
n.s
n.s
الجدول نفسو الى وجود اختالفات معنوية لمتداخل بين

الوعاهالث

لصفتي قطر الساق وعدد االوراق بمغت  3.67سم و 88.80

المعامالت اذ اعطت معاممة القرط مع معاممة الرش عند

بالتتابع يعزى ذلك أيضا لألسباب السابقة عن دور القرط

تركيز %0اعمى قيمة معنوية لصفة عدد الثمار لمنبات بمغت

اتفقت النتائج مع نتائج باحثون اخرون( 4و .)5يالحظ من

 82.70كما تفوقت معاممة القرط مع الرش عند تركيز%50

الى

القيم فبمغت  2.927غم/ثمرة و 0.2288كغم/نبات بالتتابع

تقارب التأثير في صفات الحاصل لمعاممتي القرط وتجدر

وقد يعزى ذلك لمتاثير االيجابي لممغذيات ومنيا الشرش عمى

االشارة الى ان معاممة القرط قد تفوقت عمى المعدل العام

النمو الخضري وزيادة نواتج التركيب الضوئي ثم الزيادة في

عدم القرط
القرط

تركيس الرش
%0
%50
%75
%0
%50
%75

5% L.S.D
هعدل تاثير
القرط
5%L.S.D

عدم القرط
القرط

هعدل تاثير
الرش

%0
%50
%75

5%L.S.D
وأعطت معاممة القرط ومعاممة المقارنة

الجدول 3عدم وجود اختالفات معنوية بين القرط من عدمو
في جميع صفات الحاصل المدروسة قد يعزى ذلك

في الصفتين معدل وزن الثمرة وحاصل النبات واعطت اعمى

لصفتي عدد الثمار والحاصل لمنبات وقد يكون تقارب التاثير

وزن الثمار وحاصل النبات .اتفق مع ذلك ما وجده AL-

نتيجة  .كما تشير النتائج في الجدول  3الى وجود اختالفات

 Kaisyواخرون( )4و )4( AL-Hubaityفي الباميا و

معنوية لمعامالت الرش بالشرش حيث تفوقت معاممة الرش

 Demirواخرون في الطماطة والفمفل والباذنجان(.)10

عند تركيز  %50وأعطت اعمى القيم لصفتي معدل وزن

نستنتج من ىذه الدراسة أن لعممية قرط القمة النامية دور ميم

الثمرة وحاصل النبات بمغت  2.763غم/ثمرة و 0.2103

في الزيادة المعنوية لصفات النمو الخضري والزىري ويوصى

كغم /نبات بالتتابع يعزى ذلك الى التأثير المباشر المتصاص

بإجراء عممية قرط القمة النامية في وقت مبكر من مرحمة

العناصر الغذائية في الشرش وزيادة االنقسام واالستطالة في

النمو الخضري وقبل وقت الدخول الطبيعي في مرحمة النمو

خاليا الثمار المتكونة فزيادة وزن الثمرة وبالتالي حاصل

الزىري لتاثير عممية القرط عمى التوازن اليرموني الالزم

النبات اتفق ذلك مع  IbrihamوAbed AL-Hussain

لتكوين البراعم الزىرية حيث ترفع مستويات االوكسين

في الطماطة( )17و Ozrenkواخرون في الحمص( )19و

نسبيا( 14و )15وقد كان لمرش الورقي بالشرش األثر

 Prasadواخرون في الذرة والموبيا( .)20كما تشير النتائج في

االيجابي الواضح خاصة في صفات الحاصل ومكوناتو
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. أيام10-7 مراحل نمو النبات بمعدل رشة واحدة كل

 خالل جميع%50 ويوصى بالرش الورقي بالشرش بتركيز

تاثير معاممة القرط والرش بالشرش في حاصل النبات ومكوناته في الباميا صنف البتراء.3جدول
هعدل وزى حاصل
الثورة(غن الٌباث
)(كغن
)
0.1657 2.200
0.1919 2.600
0.1979 2.500
0.1639 1.983
0.2288 2.927
0.2160 2.853
0.0422 0.471
0.1852 2.433
0.2029 2.588
n.s
n.s
0.1648 2.092
0.2103 2.763
0.2069 2.677
0.0298 0.333

عدد
الٌبا/الثوار
ث
75.37
73.73
78.97
82.70
78.20
75.77
7.10
76.02
78.89
n.s
79.03
75.97
77.37
n.s
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