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استجابة نباتات القرنابيط لمرش بعناصر مغذية من مصادر مختمفة
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المستخمص

 بهدف دراسة تأثير الرش الورقي،1024نفذ البحث في حقل تجارب قسم البستنة وهندسة الحدائق – كمية الزراعة – جامعة بغداد اثناء الموسم الخريفي
)2-لتر. مل6  و3(  بتركيزينFosfital calcium) والمغذي المعدني انسائم2-لتر. مل4  و1(  بتركيزينAlgaton-20 بمستخمص الطحالب البحرية

( مقارنة مع معاممةMo,B,Ca,K,P,N) ) كمصادر مختمفة لمعناصر الغذائية

2-

لتر. غم5  و1.5( والمستخمص المائي لبذور الباقالء الجافة بتركيزين

 باستخدامEarly snowball الرش بالماء فقط في مؤشرات النمو الخضرية ومحتوى االقراص من العناصر المغذية واإلنتاجية لنباتات القرنابيط صنف
اظهرت النتائج وجود فروقات معنوية بين معامالت الرش بالمصادر المختمفة لمعناصر. وبثالثة مكرراتRCBD تصميم القطاعات الكاممة المعشاة

) اعمى عدد اوراق2-لتر.مل1(  بتركيزAlgaton-20 اذ سجمت معاممة الرش بمستخمص،الغذائية ومعاممة المقارنة في المؤشرات المدروسة كافة
) من المستخمص ذاته فسجل اعمى طول لمسطح التمثيمي2-لتر.مل4( وطول عنق الورقة ومحتوى الكبريت في االقراص الزهرية اما التركيز
2-

2-

نبات.

لتر ) الى.غم5(في حين ادى الرش بالمستخمص المائي لبذور الباقالء الجافة بتركيز.ونسبة المادة الجافة ومحتوى البورون في االقراص الزهرية
) من المستخمص المائي ذاته الى2-لتر.غم1.5( بينما ادى الرش بتركيز.تسجيل اكبر مساحة ورقية واعمى محتوى اقراص من النتروجين والموليبدنم

 كغم والوزن الكمي لمنبات0.661 تسجيل اعمى وزن جاف لممجموع الخضري ومحتوى اقراص من الفسفور والبوتاسيوم واعمى وزن لمقرص الزهري بمغ
 مما يدل عمى ان استعمال مغذيات.قياسا مع معاممة المقارنة

2-

هكتار. طن14.33  كغم و الحاصل الكمي بمغ0.670 القرص الزهري) بمغ+(الساق

.عضوية وطبيعية المصدر سيحسن من القيم الغذائية ذات االهمية الطبية لممنتوج الزراعي ويقمل من تموث البيئة
.السطح التمثيمي، القيمة الغذائية،المستخمص المائي، القرص الزهري: كممات مفتاحية
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ABSTRACT
This study was carried out at experimental field of Horticulture and Landscape Department – College
of Agriculture – Baghdad University, during autumn season of 2014. This experiment was aimed to
study the effect of foliar spray with algae extract (Algaton-20) at two concentrations (2 and 4ml.L-1)
and liquid mineral nutrient (Fosfital calcium) at two concentrations (3 and 6ml.L-1) and the water
extract of dry seeds of broad bean at two concentrations (2.5 and 5g.L-1) as different sources of
nutrition elements (Mo,B,Ca,K,P,N) beside control treatment in vegetative growth and the nutrition
content of curds and production parameters of cauliflower plants cv.Eearly snowball.The study was
conducted according to Randomized Complete Block Design with three replications. The results are
shows a significant differences between spraying nutrients solutions and control treatment in all
parameters studied, spraying with Algaton-20 (2 ml.L-1) was recorded higher number of leaves.plant-1
and length of petiole and sulfur content in curds while spraying with(4ml.L-1) estimated higher length
of assimilative surface and percentage of dry matter and boron content in curds. Spraying with water
extract of dry broad bean seeds with (5g.L-1) led to record biggest leaf area and higher content of
curds from nitrogen and molybdenum. While spraying with(2.5g.L-1) led to record higher dry weight
of vegetative growth and the content of curds from phosphorus and potassium and weight of curds
which estimated 0.662 Kg and total weight of plant which estimated 0.679Kg and total yield which
estimated 24.33ton.ha-1 compare to control treatment. which meaning that using nutrients from
organic and natural source will improve the nutrition values with medicinal importance of the
produce with environment less pollution.

Key word: curd, water extract, nutrition value, assimilative surface.
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عنصر البورون والموليبدنم اذ تظير العديد من االضرار

المقدمة

الفسمجية عمى النبات جراء ذلك ( ، )8اذ كان لرش بعض

يحتوي القرنابيط  Cauliflowerكما بقية محاصيل خضر

المعادن المغذية ورقيا كعنصر الموليبدنم والمغنيسيوم عمى

العائمة الصميبية عدد ال يستيان بو من العناصر الغذائية
الفعالة

حسيٍ

ىذا المحصول تأثيره المعنوي في االنتاجية الكمية لمنبات

في محاربة ومنع االصابة بالعديد من االمراض

والمنعكس عن استجابة النمو الخضري ليذه االضافة كما

الخطيرة كسرطان الثدي والقولون والبروستات و عالج مرض

زادت االضافة الورقية بشكل متداخل بين ىذين العنصرين من

السكر والمتركزة في اقراصو الزىرية  Curdsوالتي يطمق

المحتوى الكيميائي المتمثل ب  N,P,K,Mg,V.Cلالوراق

عمييا مجا از ىذه التسمية لكونيا تتكون من مجموعة من

واالقراص الزىرية عمى حد سواء) .)1وقد برز اتجاه اخر في

الحوامل المحمية السميكة التي تحمل في نيايتيا مجاميع من

مجال تغذية النبات ييدف الى استخدام بعض المستخمصات

االنسجة المرستيمية قبل الزىرية ،وترجع ىذه المقدرة الى

النباتية الحاوية عمى بعض المواد المشجعة لعممية النمو في

احتوائو عمى مركبات دوائية مؤثرة كعناصر الفسفور

سبيل زيادة االنتاجية والمحافظة عمى صحة المستيمك ونظافة

والبوتاسيوم والكبريت وغيرىا من المركبات الفعالة ( 6و 18

و .)14يمثل التسميد والسيما الورقي احد التطبيقات الزراعية

البيئة ،اذ تعد ىذه المستخمصات ادوات زراعية وكيميائية تدفع

الميمة التي تؤدي عمال رئيسا في حياة النبات اذ تحقق

بالنبات الى تقديم اعمى اداء فسمجي وراثي لديو والذي ينعكس

العناصر الغذائية االتزان التغذوي الالزم والذي يحول دون

عمى طبيعة نموه وحاصمو بوصفيا كاحد البدائل الطبيعية
االمنة لمحصول عمى افضل انتاج في وحدة المساحة

حدوث خمل فسمجي او حيوي في دورة حياة النبات وليذا فقد

(،)15وبالرغم من االىمية الكامنة لممستخمصات النباتية في

استيدفت الدراسات قديما وحديثا رفع كفاءة االنتاج الزراعي

مقدرتيا عمى تشجيع النمو وزيادة انتاجية المحاصيل اال ان

باضافة العناصر المغذية مختمفة المصادر (المعدنية والحيوية

 )2( Al-Habarلم يسجل أي تأثير لمستخمص بذور الرشاد

والعضوية ومنيا مستخمصات الطحالب البحرية Seaweed

وعرق السوس في كال من صفات النمو والحاصل لنباتات

 )extratوالتي تكون مكممة لالسمدة وليس بديال عنيا (.)24

الخس عند دراستو لدور التسميد الحيواني بمستويات مختمفة

ويعد استعمال المغذيات العضوية احد الوسائل الناجعة لزيادة

والمعاممة بالمستخمصين المذكورين.وفي ضوء نتائج الدراسات

االنتاج وتحسين نوعيتو وبالوقت ذاتو المحافظة عمى البيئة

المنفذة عمى محصول القرنابيط فقد ىدفت التجربة الى

( .)12والقرنابيط من المحاصيل التي تحتاج الى التسميد

استعمال مستخمص الطحالب البحرية Algaton 20

والسيما النتروجيني فضال عن التسميد بعنصر البورون لما

والمغذي المعدني السائل  Fosfital calciumوالمستخمص

ليذين العنصرين من تأثير في نمو النبات وزيادة حجم

المائي لبذور الباقالء الجافة كمصادر مختمفة لمعناصر

االقراص ( )13وىذا ما اكدتو مخرجات العديد من االبحاث

الغذائية  Mo,B,Ca,K,P,Nودورىا في التأثير عمى

فقد توصمت  Al-Ajilو  )11(Kareemالى ان رش نباتات

مؤشرات المظير ومحتوى االقراص الزىرية من العناصر

القرنابيط بمستخمص الطحالب البحرية  Algatonبتركيز

الفعالة طبيا ومؤشرات االنتاج الكمية لنباتات القرنابيط.

2مل/لتر الى اعطاء اعمى القيم لصفات النمو الخضري ولون
وتماسك القرص كما اسرعت المعاممة ب  1.5مل/لتر من

المواد وطرائق العمل

مستخمص الطحالب البحرية  Biozyme TFورقيا قد زاد

التابع لقسم البستنة وىندسة الحدائق  -كمية الزراعة  -جامعة

معنويا من صفات النمو والحاصل لصنفين من نباتات الميانة

بغداد – الجادرية باستعمال صنف القرنابيط

كعرض ومساحة الورقة الخارجية وعدد االوراق الممتفة و وزن

 .snowballتمت زراعة الشتالت بتاريخ2014/10/24

فانو من الواضح ان القرنابيط يعد من المحاصيل المستجيبة

ماىو متبع في الحقول االنتاجية ( .)13بتصميم القطاعات

اجرىت التجربة في الموسم الخريفي 2014في حقل التجارب

نضج االقراص  .كما اكد  )3(Al-Malekyان اضافة

النبات الكمي و وزن الراس الممتف والحاصل الكمي .وعموما

Early

واجريت عمميات الخدمة المختمفة من تسميد وتعشيب وفق
الكاممة

لمتسميد الورقي بعنصر النتروجين والفسفور ويتحسس لنقص
1219
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 Designلدراسة تأثير سبع معامالت كررت ثالث مرات
2

والفسفور والبوتاسيوم %وفق الطريقة الموصوفة من قبل Al-

ليصبح عدد الوحدات التجريبية  21وحدة وبمساحة 1.5م

 )4( Sahafومحتوى االقراص من عنصر البورون

وبواقع  10نبات في الوحدة

مادة جافة) وفق الطريقة الموصوفة من قبل

لموحدة التجريبية الواحدة

(ممغم.كغم

 )23(Wolfوعنصري الكبريت (ممغم .كغم1-مادة جافة)

التجريبية والمزروعة بشكل متبادل عمى جانبي الخط ،

والموليبدنم (ممغم.كغم1 -مادة جافة) وفق الطريقة الموصوفة

وتضمنت معامالت الرش بالمحمول المغذي Fosfital

 calciumالمتكون من Total Nitrogen(%)=8.12,
Nitric N.(%)=4.06 , Ammoniacal N.(%)=4.00
 ,P2O%=14.37,CaO%=5.00, B%=0.62.المنتج

من قبل، )20(Tandonوالمؤشرات االنتاجية  :الوزن الكمي
لمنبات (الساق+القرص الزىري) (كغم) و وزن القرص الزىري

(كغم) و الحاصل الكمي (طن.ه )1-اذ تم حساب حاصل

من شركة  Artalاالسبانية (مصدر معدني) وبواقع تركيزين
( 3مل.لتر

1-

ورمز لو بالرمز  A1و  6مل.لتر

1-

الوحدة التجريبية عمى اساس حاصل كل نباتات الوحدة

ورمز لو

التجريبية ونسب الى اليكتار .حممت النتائج حسب برنامج

بالرمز  )A2والرش بمستخمص الطحالب البحرية -Algaton

التحميل االحصائي  )19( SASوقورنت المتوسطات

 20المتكون من Total N. %=7.68, P2O5%=3.48 ,
K2O%=12.8,
Mo%=00.38,
Seaweed
 .extract(%)=20المنتج من شركة  Artalاالسبانية

الحسابية لممعامالت حسب اقل فرق معنوي وعند مستوى
احتمال .)9(%5
النتائج والمناقشة

(مصدر عضوي لكونو غني بمستخمص الطحالب البحرية)
وبواقع تركيزين ( 2مل.لتر

مل.لتر

1-

1-

مؤشرات النمو الخضري :يتوضح من الجدول1التأثير

ورمز لو بالرمز  A3و4

المعنوي لمعامالت الرش بالمغذيات مختمفة المصادر في

ورمز لو بالرمز )A4والرش بالمستخمص المائي

مؤشرات النمو الخضري المدروسة كافة،اذ تفوقت معاممة

لبذور الباقالء الجافة المتكون من N%=2.97
P%=0.003, K%=2.23 , Ca%=56.5 , B%=0.57 ,
وذي ( 8.33=pHبديل طبيعي) تم تحميل المستخمص في
مختبر

التقنيات

االحيائية

والفسمجية

الرش  A3في تسجيل اعمى عدد اوراق و اطول عنق ورقة

بمغا  17.33ورقة.نبات

الحيوية/كمية

ورقة.نبات

1-

و 22.57سم بالتتابع ،عمما ان المعاممة

المتفوقة  A3لم تختمف معنويا عن باقي المعامالت ماعدا

و 5غم بالتتابع من50غم مسحوق جاف لمباقالء المطحونة

المعاممة  A7بتأثيرىا بمؤشر عدد االوراق كما تفوقت

والمنخولة(تم الحصول عمييا من تجربة سابقة) وأذيب كال

المعامالت  A6,A5,A4,A2عمى المعاممة  A7في مؤشر

من التركيزين في لتر من الماء المقطر الدافئ وتركت 24

طول عنق الورقة .بينما سجمت المعاممة  A4اعمى طول

ساعة العطاء مجال اكبر لالستخالص وذوبان المسحوق ثم

لمسطح التمثيمي بمغ 34.63سم قياسا باقل طول بمغ

رشح باستخدام ورق ترشيح وقمع زجاجي ووضع كل منيا في

27.07سم سجمتو المعاممة  ،A7في حين لم يكن بين

قنينة خاصة تحمل رم از لالستدالل عمييا A5و  A6باالعتماد

المعامالت  A6,A5,A3فروق معنوية وتفوقت جميعيا في

عمى الطريقة المتبعة من قبل باحثون اخرون ( .)10بجانب

مؤشر طول السطح التمثيمي .اما مؤشري المساحة الورقية

معاممة الرش بالماء فقط (المقارنة) ورمز ليا بالرمز .A7

والوزن الجاف لممجموع الخضري فقد تناوب التأثير المعنوي

وبواقع ثالث رشات وبفارق زمني مقداره اسبوعين بين رشة

فييما ما بين المعاممتين  A6وA5اذ حققت المعاممة A6

واخرى لممعامالت كافة بيدف دراسة المظيرية لمنباتات :

2

اكبر مساحة ورقية بمغت  49.65دسم بالتتابع قياسا باقل

طول السطح التمثيمي (بدون اعناق) سم و طول االعناق
الورقية سم وعدد االوراق.نبات

1-

و 30.97سم بالتتابع قياسا باقل

عدد اوراق وطول عنق ورقة سجمتو المعاممة  A7بمغ 13.00

الزراعة/جامعة بغداد ،حضر المستخمص المائي بأخذ 2.5

1-

1-

معدل لممساحة الورقية سجمتيا نباتات معاممة المقارنة A7

و المساحة الورقية

2

بمغت23.83دسم بالتتابع ،كما لم تظير المعاممة  A5فرقا

دسم )22)2والوزن الجاف لممجموع الخضري (غم) ،

معنويا عن المعاممة المتفوقة  A6في ىذا المؤشر ،بينما

ومؤشرات محتوى االقراص من العناصر المغذية :المادة

تفوقت نباتات المعاممة  A5بتسجيل اعمى وزن جاف و التي

الجافة  )5( %و محتوى االقراص من عناصر النتروجين
1220
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و  40.40غم بالتتابع.

لم تختمف معنويا عن نباتات المعاممة  A4قياسا باقل معدل
لموزن الجاف في نباتات معاممة المقارنة  A7بمغ 92.64غم

جدول  .2تأثير الرش بالمغذيات مختمفة المصادر في مؤشرات النمو الخضري لنباتات القرنابيط
يعايالث انرش

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
أ.ف.و%5 .

عذد االوراق
(ورقتَ.باث)1-

طول انسطح انتًثيهي
(سى)

طول عُق انورقت
(سى)

انًساحت
انورقيت(دسى)2

انوزٌ انجاف نهًجًوع
انخضري (غى)

14.33
14.00
17.33
14.00
16.67
16.00
13.00
3.627

28.33
28.17
30.67
34.63
33.13
32.87
27.07
5.238

27.47
29.40
30.97
30.60
30.20
30.77
22.57
6.539

32.93
31.66
38.01
37.90
47.08
49.65
23.83
16.83

56.88
60.56
71.37
82.81
92.64
62.36
40.40
21.01

بالتتابع في االقراص الزىرية المنتجة من المعاممة  ،A7عمما

مؤشرات محتوى االقراص الزهرية من العناصر المغذية:

ان المعاممة المتفوقة  A6لم تختمف معنويا عن المعاممة A5

يتوضح من الجدول 2التأثير المعنوي في محتوى االقراص

في محتوى االقراص الزىرية من النتروجين وباقي المعامالت

الزىرية الغذائي المنتجة من المعامالت التغذوية بمختمف

في محتوى االقراص الزىرية من الموليبدنم.كما تمكنت

مصادره اذ سجمت المعاممة  A4أعمى نسبة مادة جافة

المعاممة  A5من تسجيل اعمى محتوى من عنصري الفسفور

ومحتوى بورون في االقراص الزىرية في مقابل ادنى نسبة

والبوتاسيوم في مقابل ادنى محتوى من ىذين العنصرين

مادة جافة ومحتوى بورون في االقراص الزىرية المنتجة في

المعاممة  A7بمغت  %13.40و  30.40ممغم.كغم1-مادة

سجمتيا المعاممة  A7اذ بمغ  P%0.417و K %2.850و

جافة  Bو  %5.893و  B18.03ممغم.كغم1-مادة جافة

 P%0.283و K%2.093بالتتابع ،كما لوحظ ان المعاممة
 A5لم تختمف معنويا مع المعاممتين  A4,A2والمعامالت

بالتتابع ،عمما ان المعاممة  A4لم تختمف معنويا عن المعاممة

 A4,A3,A2بتأثيرىا في محتوى االقراص الزىرية من

 A3في محتوى االقراص الزىرية من البورون .ىذا وقد تنوع

الفسفور والبوتاسيوم بالتتابع .ىذا وقد تميزت المعاممة A3

التأثير المعنوي لممعاممة بالمستخمص المائي لبذور الباقالء

بتسجيل اعمى محتوى من عنصر الكبريت في اقراصو الزىرية

الجافة في باقي مؤشرات محتوى االقراص الزىرية الغذائي فقد

تمكنت المعاممة  A6من تسجيل اعمى محتوى من عنصري

-

A7التي سجمت ادنى محتوى من ىذا العنصر في اقراصيا

مادة جافة  Moبالتتابع في حين بمغ ادنى محتوى ليذين

الزىرية اذ بمغا  1150و 460ممغم.كغم مادة جافة S

النتروجين والموليبدنم بمغ  N %4.087و 34.93ممغم.كغم

1

والتي لم تختمف معنويا عن باقي المعامالت ماعدا المعاممة
1-

العنصرين N %2.060و 15.49ممغم.كغم1-مادة جافة Mo

بالتتابع.

جدول  .1تأثير الرش بالمغذيات مختمفة المصادر في مؤشرات محتوى االقراص من العناصر المغذية
يعايالث
انرش
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
أ.ف.و%5 .

َسبت انًادة
انجافت
()%
7.660
8.860
10.69
13.40
11.98
10.83
5.893
4.097

N
()%

P
()%

K
()%

2.277
2.520
3.080
3.017
4.057
4.087
2.060
0.289

0.353
0.377
0.357
0.397
0.417
0.370
0.283
0.044

2.420
2.600
2.810
2.830
2.850
2.367
2.093
0.349

S
)يهغى.كغى
جافت)
840
850
1150
1030
997
1090
460
356
1-

يادة

B
(يهغى.كغى
يادة جافت)
20.77
26.27
29.55
30.40
22.93
19.32
18.03
11.52

1-

Mo
(يهغى.كغى
يادة جافت)
22.95
19.30
24.62
22.73
22.26
34.93
15.49
5.847
1-

وزن لمقرص الزىري و والوزن الكمي لمنبات والحاصل الكمي

المؤشرات االنتاجية :يتوضح من الجدول 3التأثير االيجابي

بمغ  0.662كغم  0.679كغم و 24.33طن.ه

لممعامالت التغذوية مختمفة المصادر في المؤشرات االنتاجية

1-

بالتتابع

قياسا باقل وزن لمقرص الزىري واقل وزن كمي لمنبات وحاصل

لنبات القرنابيط،اذ ادت معاممة الرش  A5الى تحقيق اعمى
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كمي بمغ  0.382كغم و 0.404كغم و12.77طن.ه

1-

في استطالة وانقسام الخاليا كما ويشجع التطور والنمو المبكر

بالتتابع في االقراص الزىرية لممعاممة .A7

لمنبات ويزيد من فعالية االوكسين ( )IAAالمعروف بدوره
بتطوير االنسجة النباتية)،)17ىذا فضال عن تأثيره التنشيطي

جدول  .3تأثير الرش بالمغذيات مختمفة المصادر في

والمنظم لعدد كبير من االنزيمات داخل االنظمة الخموية

المؤشرات االنتاجية

يعايالث انرش
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
أ .ف.و%5 .

وزٌ انقرص
انسهري (كغى)
0.425
0.410
0.478
0.483
0.662
0.509
0.382
0.133

انوزٌ انكهي
نهُباث (كغى)
0.515
0.478
0.516
0.507
0.679
0.531
0.404
0.151

حسيٍ

النباتية ومساىمتو في تحويل النترات الى االشكال (الييئات)

انحاصم انكهي
(طٍ)1-ِ.
17.68
16.79
20.89
20.73
24.33
19.22
12.77
6.659

التي يحتاجيا تكوين البروتين وجدار الخمية واقساميا مما
يحسن من نمو النبات (.)21كما يشارك بقية العناصر في
ضرورتيا الجراء عممية التمثيل الكاربوني والبعض منيا يكون
مركب رئيس لمكموروفيل ومشجع قوي لمنمو الخضري
(النتروجين)

والبعض

االخر

يعمل

كمنشط

انزيمي

(البوتاسيوم) اما (البورون) فيؤدي عمال ميما في انقسام

من المحتمل ان يفسر السموك المختمف لممعامالت التغذوية

الخاليا وتكوين اليرمونات النباتية  ،ويشترك في امتصاص

مختمفة المصادر والذي لم يختمف من الناحية االحصائية في

النباتات لعنصر البوتاسيوم والذي اليحدث في ظل غياب

معظم المؤشرات المدروسة وفقا لالدوار االيجابية التي تؤدييا

البورون ،كما ويزيد من انتقال الفسفور خالل االغشية

مكونات المغذيات المستخدمة  ،فمستخمص الطحالب البحرية

والفسفور معروف بضرورتو النقسام الخاليا وتكوين اخرى

 Algaton-20وبكال التركيزين يضم عددا من العناصر

جديدة ودخولو في تركيب االحماض االمينية والنووية

الغذائية تأىمو لمتأثير المعنوي في مؤشرات النمو والمحتوى

والمرافقات االنزيمية مما انعكس بااليجاب في مؤشري

لالقراص الزىرية  Mo,K,P,Nوالتي تعمل عمى تحسين

المساحة الورقية والوزن الجاف لممجموع الخضري (جدول)1

عممية التمثيل الكاربوني فضال عن تأثير ىذه العناصر

والمذين ساىما في تحسين انتاجية االقراص الزىرية من

المعدنية في نظام النمو الخضري والجذري لمنباتات من خالل

العناصر المغذية ذات االىمية الطبية وكمية الحاصل ،

وجودىا كجزء تكويني ليذا المستخمص ( ،)16والسيما عندما

(جدول 2و)3

تكون اضافة المستخمصات ورقيا في برامج تسميد فعال

والسيما محتوى االقراص من عناصر

النتروجين والفسفور والبوتاسيوم اذ يكون تركيز ىذه العناصر

ومناسب لممحصول وتتفق ىذه المخرجات مع ماسبق وحصل

االعمى في االقراص وىذا مااكده  Chanderواخرون()7

عميو ( ، )11،3مما انعكس في بعض مؤشرات االقراص

وىنا يبرز التأثير االيجابي المشجع لمعناصر المكونة

النوعية ذات االىمية الطبية (جدول  )2بفضل اداء النمو

لممستخمص المائي لبذور الباقالء الجافة فبدءا من النتروجين

الخضري والمتمثل بزيادة عدد االوراق وطول السطح التمثيمي

الذي يمثل القاعدة االساس لتحويل الطاقة وتحسين محتوى

(جدول )1االمر الذي ادى الى زيادة تركيز العناصر الغذائية

وانتاجية المحاصيل يماثمو في ذلك عنصر الفسفور مرو ار

والمادة الجافة في االوراق ومن ثم االقراص الزىرية وتمثيل

بعنصر البوتاسيوم المتميز بمقدرتو عمى تحسين نوعية

ىذه العناصر (دخوليا في العمميات االيضية داخل االوراق)

المحاصيل وزيادة فعالية االوراق (المصادر) عمى انتاج المواد

االمر الذي ادى الى زيادة المواد الغذائية المصنعة والمنتقمة

الغذائية  .اما البورون فيعد العنصر االىم في ىذه الناحية اذ

الى القرص الزىري ( .)4ان استجابة نباتات القرنابيط في

يسيل حركة وانتقال نواتج التمثيل الكاربوني من االوراق الى

ىذه التجربة لمستويات المستخمص المائي لبذور الباقالء

المناطق الفعالة في النبات بحسب ماذكره باحثون اخرون

الجافة من المرجح ان تكون ناتجة من المحتوى المرتفع ليذا

( )21،4وال تتفق مع نتائج  .)2(Al-Habbarفي ضوء

المستخمص من عنصري الكالسيوم والفسفور عالوة عمى باقي

المخرجات المذكورة في اعاله يمكن االستنتاج بان رش

مكونات المستخمص من عناصر النتروجين والبوتاسيوم

نباتات القرنابيط صنف  Early snowballبالمستخمص

والبورون والتأثير المشجع ليذه العناصر في النظام الحياتي

المائي لبذور الباقالء الجافة قد عمل عمى تحسين المؤشرات

لمنباتات والسيما في مرحمة النمو الخضري ،فالكالسيوم يساىم
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غني بالعناصر الغذائية الميمة من الناحية الطبية لممستيمك
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المخاطر البيئية الناتجة من االستخدام المفرط لممغذيات ذات
المصادر الكيميائية وزيادة العائد الزراعي في خطوة متواضعة
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