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.5102  جامعة بغداد (الجادرية) لمموسمين الربيعي والخريفي- نفذت التجربة في محطة البحوث العممية التابعة لكمية الزراعة

 لدراسة تأثير إضافة المواد العضوية واالسمدة الكيميائية في محتوى االوراق من،استخدم في الزراعة هجين الخيار غزير

) وبثالثة مكررات وفق تصميم القطاعات3x4(  صممت التجربة كتجربة عاممية.العناصر والحاصل الكمي لنبات الخيار

)%52  و%21  و%011  و1(  العامل األول اشتمل عمى أربع مستويات من السماد الكيمياوي،)RCBD( العشوائية الكاممة

-

كغم هـ01 و

0-

كغم هـ2  و1( من التوصية السمادية أما العامل الثاني فكان بثالث مستويات من المغذي العضوي الهيوميك

مغذي عضوي في محتوى االوراق من

0-

كغم هـ01+NPK100% C1H2  أظهرت النتائج تفوق معاممة التداخل.)0

1..0(  والمغنيسيوم%)2.21 و2..0(  والبوتاسيوم%)1.22 و1..0(  والفسفور%)5..1 و5..2( النيتروجين

 وقد تفوقت نفس المعاممة،0-) ممغم كغم25... و20.0.( والزنك

0-

) ممغم كغم0....0 و005...(  والحديد%)1...و

.) طن ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع21.21 و.5.20( في االنتاج الكمي اذ بمغ حاصل الهكتار

.  الخيار،  العناصر الضرورية،  التسميد الكيميائي، الهيوميك أسيد: الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This experiment was carried out at the Scientific Research Station of the College of
Agriculture - University of Baghdad (Al-Jadiriyah), Spring and Autumn seasons 2015, using
to Cucumber hybrid Gazeer, to study effect of adding organic material the vegetative growth
of Cucumber. The experiment was conducted as factorial experiment (4x3) with in
randomized complete Block design, with three replicates, First factor includes four levels of
chemical fertilizer (0, 100%, 50% and 25%) of the recommended doses of fertilizers, The
second factor was three levels of organic nutrient humic (0, 5kg ha-1 and 10kg ha-1). The
results showed superiority of the treatment of interaction C1H2 (NPK 100%+10 kg.ha-1
nutrient organic) in leaves content (2.63 and 2.70)%, Phosphorus (0.49 and 0.53)%, Potassium
(3.69 and 3.50)%, Magnesium (0.81 and 0.77)%, Iron (192.84 and 187.71) mg kg -1 and Zinc
(51.97 and 52.67) mg kg-1, also the same treatment was superiority in total production (42.51
and 30.50) tons for two seasons, spring and autumn respectively.
Keyword : humic acids, chemical fertilizers, essential elements , cucumber
*Part of M.Sc. Thesis of first author.
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لذلك ،واحدة من الطرائق الرئيسة لمحد من ىذه المشاكل ىي

المقدمة

ُيعد الخيار ( )Cucumis sativus L.من محاصيل الخضر
الميمة في العراق ويزرع عمى نطاق واسع في العالم ،حيث

إضافة المواد العضوية إلى التربة حيث انيا أسمدة ممتازة من
ناحية احتوائيا عمى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم

ينتمي الى العائمة القرعية  Cucurbitaceaeوىو نبات

والمغذيات الصغرى لنمو صحي لمنباتات ،وأحد األسمدة

احادي المسكن حولي متسمق أو زاحف ،ويعتقد أنو احد أقدم

العضوية المستخدمة عمى نطاق واسع ىو حامض الييوميك،

الذي يعد أحد المكونات الرئيسة لممواد الدبالية ،اذ يتم تكوين

الخضروات المزروعة من قبل اإلنسان كما جاء في الوثائق

المادة الدبالية عن طريق التحمل الكيميائي والبيولوجي

التاريخية التي يعود تاريخيا إلى  5000سنة ( )33وتحتوي

لألنسجة النباتية والحيوانية ومن خالل نشاط الكائنات الدقيقة

العائمة عمى  90جنساً و  750نوعاً ،جنس Cucumis

( .)23ويشكل حامض الييوميك معقدات ثابتة وذائبة في

يحتوي عمى ما يقارب  40نوعاً ( )15وىو رابع محاصيل

محمول التربة اما حامض الفولفيك فيشكل معقدات ذائبة مع

الخضر من حيث األىمية بعد الطماطة والميانة والبصل في

العناصر الصغرى ويزيد من امتصاص العناصر وخصوبة

آسيا ( )29ووفقاً لـ  )24( Okonmahفان الخيار من

التربة واإلنتاج في النبات ( .)27اال انو عند مقارنة كفاءة

محاصيل الخضر الميمة في سوق المناطق الحارة .وعمى

كمادة عضوية مع األسمدة

الرغم من ان ثماره اقل اىمية غذائية مقارنة بثمار الخضر

استخدام حامض الييوميك

االخرى فانو ال يزال مصد اًر جيداً لمفيتامينات  B5و  B6و K

الكيمائية يتبين ان التسميد العضوي يمكن ان يعوض جزئياً

وليس بشكل كامل عن التسميد المعدني عندما يكون المطموب

و  Cو  Aوالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور والنحاس

الحصول عمى اعمى انتاجية ( )14اذ ان ال شك في ان

والمنغنيز والحتوائو عمى االلياف الغذائية ( ،)32تحتوي

الثمار عمى حامض االسكوربيك وحامض الكافييك وكالىما

لمييوميك دو اًر في تحفيز نمو النبات ولكنو غير قادر عمى

يوصى بعصير الخيار كمصدر لمسميكون لتحسين مممس

عن المستويات الموصى بيا وان الييوميك يمكن أن يكون

الحفاظ عمى مستوى االنتاجية عند خفض األسمدة الكيميائية

يساعد في تخفيف تييج البشرة والتورم تحت العينين وغالباً ما
البشرة وصحة الجمد ولثمار الخيار دور في التخفيف من

مكمالً لكنو ليس بديالً ( )20ىذا وقد ثبت ان االستخدام

لمصداع ومزيل لمظمأ ( .)11وحسب احصائية )13( FAO

إلدارة خصوبة التربة السميمة في كثير من دول العالم ويمكن

المتكامل لألسمدة العضوية واألسمدة المعدنية استراتيجية

االضطرابات العصبية وتنقية الجسم من السموم وكمسكن

الحصول عمى انتاج مرتفع ومستدام لممحاصيل مع االستخدام

بمغ انتاج قارة اسيا من الخيار  62,756,032طناً وبمعدل

العقالني والمتوازن لسماد  NPKجنبا إلى جنب مع المواد

انتاج لميكتار بمغ  39.949طناً بينما بمغ معدل انتاج العراق

لنفس العام  9.288طن ىـ

1-

العضوية ( .)25()21()8تعد المادة العضوية احد المصادر

وىذا يشير الى وجود انخفاض

كبير في انتاجية المحصول وقد يعود ذلك ألسباب كثيرة منيا

الميمة في زيادة جاىزية العناصر الغذائية في التربة و تعد

كفاءة التسميد .ان الزيادة في االنتاج الزراعي بنسبة %50

مصد ار لمعديد من العناصر الغذائية والسيما النتروجين وان

استخداميا كسماد في الترب الفقيرة في محتواىا من المادة

تكون مرافقة إلضافات األسمدة وحدىا بشرط توافر عوامل

العضوية يكون ذا أىمية خاصة في تغذية النبات ،كما تعمل

النمو األخرى بشكل مثالي ( )2وىذا دعا لالعتماد عمى

عمى تحسين تركيب وتيوية التربة وكذلك زيادة قابمية التربة

التسميد الكيميائي في حل مشكمة الغذاء .اال ان أغمب

عمى مسك الماء والمغذيات  ،إن قيمة األسمدة العضوية ال

األسمدة التي تضاف الى التربة وخاصة النيتروجينية ،تغسل

تقدر فقط بمقدار محتواىا من العناصر الغذائية ولكن قدرتيا

إلى ما دون منطقة الجذر ،والتي تموث المياه الجوفية مما

عمى زيادة جاىزية العناصر الغذائية في التربة من خالل

تسبب األمراض وبشكل رئيس ميتييموغموبينيا الدم ( )10لذا

محتواىا العالي من األحماض العضوية التي تعمل عمى

اصبح تحديد تركيز النترات والنتريت في المواد الغذائية اصبح
ذا أىمية متزايدة بسبب القمق إزاء المدخول المفرط في الغذاء

خفض درجة تفاعل التربة وذوبان بعض المركبات غير

البشري من ىذه األنواع ،مما تشكل خط اًر عمى الصحة.

الذائبة ( .)30()22()1وجد  )4( Al-Jubouriبأن إضافة
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1-
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مع رش

والمغذي العضوي  Disper Humic Alghum GSوىو من

مستخمصات األعشاب البحرية ( Seaminoبتركيز1.5مل

النوع الصمب اسباني المنشأ وبالمستويات  10 ، 5 ، 0كغم

لتر Seaforcel+1-بتركيز 2.5مل لتر )1-لنبات الخيار

ىـ

صنف بابيمون ولموقعين أدت إلى زيادة المحتوى المعدني في

و  H2عمى الترتيب والمبينة مكوناتو في جدول .2وتكون

أوراق النبات اذ أعطت أعمى النتائج في تركيز النيتروجين

اإلضافات كما يأتي  - 1:السماد الكيميائي  NPKاضيف

والبوتاسيوم ( %)1.98 ، 2.02والحديد (، 106.17

بعد األولى بـ  14يوم ( - 2.)3المغذي العضوي اضيف

( %)2.26 ، 2.61والفسفور (%)0.385 ، 0.384

عمى دفعتين ،األولى بعد الزراعة بـ  30يوم والدفعة الثانية

1-

عمى دفعتين ،األولى بعد الزراعة بـ  32يوم وتكون الدفعة

قياساً بمعاممة

الثانية بعد األولى بـ  20يوم .طبقت تجربة عاممية ()3x4

أجراىا  El-Nemrوآخرون ( )12في تأثير استخدام

وبثالث مكررات ولكل مكرر  12وحدة تجريبية تضمنت

في

الوحدة التجريبية عمى  20نبات وزرعت النباتات عمى

نبات الخيار ولمموسمين  2009و ،2010اذ أعطى المستوى

مساطب بعرض 2م وبمسافات زراعة بين نبات وآخر  40سم

زيادة معنوية في معظم صفات الحاصل

وعمى جيتي المسطبة بالتبادل واستخدمت تقنية الري بالتنقيط

)99.58ممغم لتر

1-

1-

وىذا ضمن توصية الشركة المنتجة ورمز ليا  H0وH1

والزنك ()39.93 ، 41.88ممغم لتر

والنحاس ()9.71 ، 11.49ممغم لتر

1-

المقارنة (من دون إضافة) لمموقعين بالتتابع .وفي دراسة

مستويات من حامض الييوميك ( 0و 1و 2و)3غم لتر
 3غم لتر

1-

ومكوناتو (عدد األزىار نبات

1-

وعدد الثمار نبات

1-

1-

باستعمال تصميم القطاعات الكاممة العشوائية RCBD

ومتوسط

 ،ووزعت المعامالت بصورة عشوائية ضمن المكرر الواحد

وزن الثمرة وطول الثمرة وقطرىا وحاصل النبات الواحد) ولكال

وقورنت متوسطات المعامالت باستعمال اختبار اقل فرق

الموسمين . .وقد الحظ  Sureوآخرون ( )28عند استخدام
مستويات من حامض الييوميك ( 0و 10و 20و)30مل لتر

معنوي  LSDعمى مستوى احتمال .)7( 5%

-

المؤشرات المقاسة

1عمى نبات الخيار في الموسم الخريفي  2011تفوق التركيز
 30مل لتر

1-

 .1تقدير العناصر المغذية في األوراق وبعد إتمام عممية

في صفة متوسط وزن الثمرة والحاصل الكمي.

اليضم تم حساب النسبة المئوية لمعناصر عمى اساس الوزن

لذا ييدف البحث لدراسة تأثير مستويات السماد الكيميائي

الجاف ( )5والعناصر المقدرة ىي  :النيتروجين  : )%( Nتم

المركب والسماد العضوي في محتوى االوراق من العناصر

تقديره بعممية التبخير والتقطير بوساطة جياز مايكروكيمدال

والحاصل الكمي لنبات الخيار.

( .)16الفسفور  : )%( Pتم تقديره بواسطة جياز المطياف

المواد وطرائق العمل

الضوئي  Spectrophotometerعمى طول موجي 620

أجريت التجربة في المحطة البحثية التابعة لكمية الزراعة -

نانوميتر ( .)19البوتاسيوم K

تربة الحقل كيميائياً وفيزيائياً قبل التنفيذ وذلك بأخذ  9عينات

تقديره بواسطة جياز Fe. Flame photometer

جامعة بغداد في الموسمين الربيعي والخريفي ُ . 2015حممت

جياز  .Flame photometerالمغنيسيوم  : )%( Mgتم

من أماكن متفرقة من األرض وعمى عمق 30-0سم ثم

(ممغم كغم

مزجت العينات مع بعضيا لمجانستيا وأخذت منيا عينة

االمتصـ ــاص

وحممت في مختبر قسم التربة-كمية الزراعة-جامعة بغداد
ُ
لغرض إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية (جدول .)1

مادة جافة)  :تم تقديرىما بواس ــطة جي ـ ــاز
ال ــذري

( Absorption

Atomic

اخر جنية وحسب المعادلة االتية  :الحاصل الكمي (طن ىـ

-

]=)1حاصل الوحدة التجريبية (طن)/مساحة الوحدة التجريبية[
.10000X

 0و %100و50%

و 25%من التوصية السمادية ))150K,100P,150Nكغم
ىـ

وZn

 .2الحاصل الكمي تم حسـابو تراكمياً من بداية الجني وحتى

في العراق وكانت المعامالت كاالتي :السماد الكيميائي NPK

1-

1-

.)Spectrophotometer

استخدمت في التجربة بذور ىجين الخيار (غزير) المعتمدة
تضاف إلى التربة وبالمستويات

( : )%تم تقديره بواسطة

( )3ورمز ليا  C0و C1و  C2و C3عمى الترتيب .
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تظير نتائج جدول  3تفوق معاممة إضافة السماد الكيميائي

جدول  .0الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل

 C1في النسبة المئوية لتركيز عنصر النيتروجين في أوراق

قبل الزراعة
الصفت
درجت التفبعل pH
اإليصبليت الكهرببئيتEC1:1
الوبدة العضىيت O.M.
هعبدى الكبربىًبث
الٌيتروجيي الجبهز
الفسفىر الجبهز
البىتبسيىم الجبهز
ًسجت التربت

نبات الخيار إذ أعطت أعمى تركيز بمغ  %2.48و%2.56

الىحذة

القيوت
7.02
ds.m-1
3.84
%
0.71
g.kg-1
326
42.0
mg.kg-1
24.5
78.3
Clay Loam

قياساً بمعاممة المقارنة  C0التي بمغت  %1.68و%1.67

ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع .كما أظيرت النتائج في
الجدول وجود زيادة معنوية عند إضافة السماد العضوي ،إذ

حقق المستوى  H2أعمى نسبة مئوية لتركيز النيتروجين في
األوراق بمغت  %2.12و %2.14مقارنة بمعاممة القياس

جدول  .5مكونات المغذي العضوي Disper Humic

 H0التي أعطت اقل نسبة مئوية لتركيز العنصر بمغت

Alghum GS

الوبدة
Humic Acid
Fulvic Acid
Seaweed extract
Potassium K2O

 %1.92و %1.90ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع.

الٌسبت الوئىيت
%59
%14
%10
%14

أما التداخل بين إضافة السماد الكيميائي والسماد العضوي فقد
وجد تأثير معنوي في النسبة المئوية لتركيز النيتروجين في
األوراق ،إذ حققت معاممة التداخل  C1H2أعمى نسبة بمغت

النتائج والمناقشة

 %2.63و %2.70قياساً بأقل نسبة تركيز لمعنصر في

نسبة النيتروجين في اوراق نبات الخيار :

معاممة القياس  C0H0بمغت  %1.58و %1.61ولمموسمين
الربيعي والخريفي بالتتابع.

جدول  .3تأثير إضافة مستويات من األسمدة الكيميائية واضافة السماد العضوي في النسبة المئوية لتركيز عنصر النيتروجين
( )%في األوراق لمموسمين الربيعي والخريفي لعام 2015
الوىسن الربيعي

الوعبهالث

الوىسن الخريفي

C0
C1

H0
1.58
2.33

H1
1.75
2.47

H2
1.71
2.63

الوتىسط
1.68
2.48

H0
1.61
2443

H1
1.68
2.55

H2
1.74
2.70

الوتىسط
1.67
2.56

C2

1.94

2.00

2.21

2.05

1.89

1.96

2.34

2.06

C3
الوتىسط

1.84
1.92
C
0.16

1.82
2.01
H
0.14

1.94
2.12

1.87

1.66
1.90
C
0.13

1.75
1.99
H
0.11

1.80
2.14

1.74

L.S.D 0.05

CXH
0.28

CXH
0.22

السماد الكيميائي والسماد العضوي تأثير معنوي واضح ،فقد

نسبة الفسفور في اوراق نبات الخيار  :تشير نتائج جدول 4

بمغت النسبة المئوية لتركيز الفسفور في األوراق لمعاممة

إلى تفوق معاممة إضافة السماد الكيميائي  C1في النسبة
المئوية لتركيز عنصر الفسفور في األوراق إذ بمغ أعمى تركيز

التداخل  C1H2أعمى نسبة  %0.49و %0.53قياساً بأقل

 %0.27و %0.28ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع.

 %0.22و %0.21ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع.

نسبة تركيز لمعنصر في معاممة القياس  C0H0بمغت

 %0.46و %0.50قياساً بمعاممة المقارنة  C0التي بمغت

كما تبين النتائج في الجدول عدم وجود فروق معنوية عند
إضافة السماد العضوي لمموسم الربيعي ،في حين اعطت

نسبة البوتاسيوم في اوراق نبات الخيار  :توضح نتائج

جدول  5تفوق معاممة إضافة السماد الكيميائي  C1في

اضافة السماد العضوي بالمستوى  H2أعمى نسبة مئوية

النسبة المئوية لتركيز عنصر البوتاسيوم في األوراق إذ بمغ

القياس  H0التي أعطت اقل نسبة مئوية لتركيز العنصر

المقارنة  C0التي بمغت  %2.34و %1.91ولمموسمين

بمغت  %0.35لمموسم الخريفي .كان لمتداخل بين إضافة

الربيعي والخريفي بالتتابع .كما تبين النتائج في الجدول وجود

أعمى تركيز لمعنصر  %3.55و %3.41قياساً بمعاممة

لتركيز الفسفور في األوراق بمغت  %0.42مقارنة بمعاممة
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فروق معنوية عند إضافة السماد العضوي ،إذ حقق المستوى

الكيميائي والعضوي فقد حققت معاممة التداخل  C1H2أعمى

 H2أعمى نسبة مئوية لتركيز البوتاسيوم في األوراق بمغت

نسبة مئوية لتركيز البوتاسيوم في األوراق بمغت %3.69

 %3.17و %2.84مقارنة بمعاممة القياس  H0التي أعطت
اقل نسبة مئوية لتركيز العنصر بمغت  %2.67و%2.41

و %3.50قياساً بأقل نسبة لمعنصر في معاممة القياس

 C0H0بمغت  %1.99و %1.74ولمموسمين الربيعي

ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع .أما التداخل بين السماد

والخريفي بالتتابع.

جدول  .4تأثير إضافة مستويات من األسمدة الكيميائية واضافة السماد العضوي في النسبة المئوية لتركيز عنصر الفسفور ( )%في
األوراق لمموسمين الربيعي والخريفي لعام 2015
الوىسن الربيعي

الوعبهالث
C0
C1
C2
C3
الوتىسط
L.S.D 0.05

H0
0.22
0.43
0.41
0.33
0.35
C
0.04

H1
0.29
0.47
0.43
0.35
0.38
H
N.S

الوىسن الخريفي
الوتىسط
0.27
0.46
0.42
0.34

H2
0.30
0.49
0.43
0.35
0.39

CXH
0.08

H0
0.21
0.47
0.40
0.30
0.35
C
0.04

H1
0.31
0.49
0.46
0.33
0.40
H
0.03

H2
0.32
0.53
0.48
0.36
0.42

الوتىسط
0.28
0.50
0.45
0.33
CXH
0.06

جدول  .5تأثير إضافة مستويات من األسمدة الكيميائية واضافة السماد العضوي في النسبة المئوية لتركيز البوتاسيوم ( )%في األوراق
لمموسمين الربيعي والخريفي لعام 2015

الوعبهالث
C0
C1
C2
C3
الوتىسط
L.S.D 0.05

H0
1.99
3.36
2.76
2.56
2.67
C
0.14

الوىسن الربيعي
H2
H1
2.64
2.39
3.69
3.59
3.39
3.12
2.97
2.79
3.17
2.98
CXH
H
0.25
0.13

الوتىسط
2.34
3.55
3.09
2.77

H0
1.74
3.26
2.64
1.99
2.41
C
0.16

الوىسن الخريفي
H2
H1
2.05
1.94
3.50
3.47
3.11
2.67
2.70
2.28
2.84
2.59
CXH
H
0.28
0.14

الوتىسط
1.91
3.41
2.81
2.32

القياس  H0التي أعطت اقل نسبة مئوية لتركيز العنصر

نسبة المغنيسيوم في اوراق نبات الخيار  :تظير نتائج

بمغت  %0.59و %0.55ولمموسمين الربيعي والخريفي

جدول  6وجود زيادة معنوية في النسبة المئوية لتركيز

بالتتابع .أما بالنسبة لمعاممة التداخل بين السماد الكيميائي

المغنيسيوم في األوراق عند إضافة السماد الكيميائي

والسماد العضوي فقد حققت معاممة التداخل  C1H2أعمى

وبالمستوى  C1إذ بمغ أعمى تركيز لممغنيسيوم %0.75

نسبة مئوية لتركيز المغنيسيوم في األوراق بمغت %0.81

و %0.72مقارنة بمعاممة القياس  C0التي بمغت %0.49

و %0.77قياساً بأقل نسبة لمعنصر في معاممة القياس

و %0.43ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع .أما تأثير
إضافة السماد العضوي فقد لوحظ وجود فروق معنوية في

 C0H0بمغت  %0.47و %0.41ولمموسمين الربيعي

النسبة المئوية لتركيز المغنيسيوم في األوراق إذ حقق المستوى

والخريفي بالتتابع.

 H2أعمى نسبة بمغت  %0.67و %0.62مقارنة بمعاممة
جدول  .6تأثير إضافة مستويات من األسمدة الكيميائية واضافة السماد العضوي في النسبة المئوية لتركيز المغنيسيوم ( )%في
األوراق لمموسمين الربيعي والخريفي لعام 2015

الوعبهالث
C0
C1
C2
C3
الوتىسط
L.S.D 0.05

H0
0.47
0.70
0.65
0.54
0.59
C
0.04

الوىسن الربيعي
H2
H1
0.51
0.48
0.81
0.74
0.76
0.73
0.60
0.58
0.67
0.63
CXH
H
0.07
0.03

الوتىسط
0.49
0.75
0.71
0.57
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H0
0.41
0.67
0.62
0.49
0.55
C
0.03

الوىسن الخريفي
H2
H1
0.45
0.43
0.77
0.71
0.70
0.68
0.58
0.55
0.62
0.59
CXH
H
0.05
0.03

الوتىسط
0.43
0.72
0.67
0.54
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القياس  H0التي أعطت اقل تركيز لمعنصر بمغ 144.21

تركيز الحديد في اوراق نبات الخيار  :تشير نتائج جدول 7

و 144.57ممغم كغم

إلى تفوق معاممة إضافة السماد الكيميائي  C1في تركيز

بالتتابع .أما التداخل بين السماد الكيميائي والعضوي فقد

عنصر الحديد في األوراق إذ بمغ أعمى تركيز 185.95

و 182.69ممغم كغم

1-

قياساً بمعاممة المقارنة  C0التي

بمغت  127.76و 130.54ممغم كغم

1-

1-

ولمموسمين الربيعي والخريفي

حققت معاممة التداخل  C1H2أعمى تركيز لمحديد في
األوراق بمغ  192.84و 187.71ممغم كغم

لمموسمين الربيعي

1-

قياساً بأقل

تركيز لمعنصر في معاممة القياس  C0H0بمغ 98.55

والخريفي بالتتابع .كما اظيرت اضافة السماد العضوي وجود

و 101.88ممغم كغم

فروق معنوية ،إذ حقق المستوى  H2أعمى تركيز لمحديد في

األوراق بمغ  168.73و 167.64ممغم كغم 1-مقارنة بمعاممة

1-

ولمموسمين الربيعي والخريفي

بالتتابع.

جدول  ..تأثير إضافة مستويات من األسمدة الكيميائية واضافة السماد العضوي في تركيز الحديد في األوراق (ممغم كغم)0-
لمموسمين الربيعي والخريفي لعام 5102

الوعبهالث
C0
C1
C2
C3
الوتىسط
L.S.D 0.05

H0
98.55
176.67
164.05
137.56
144.21
C
3.69

الوىسن الربيعي
H2
H1
145.63
139.10
192.84
188.35
185.27
171.65
151.18
149.10
168.73
162.05
CXH
H
6.39
3.19

الوتىسط
127.76
185.95
173.66
145.95

 32.92و 32.82ممغم كغم 1-ولمموسمين الربيعي والخريفي

تفوق معاممة إضافة السماد الكيميائي  C1في تركيز الزنك
في األوراق إذ أعطت أعمى تركيز بمغ  48.13و48.52

ممغم كغم

بالتتابع .أما التداخل بين إضافة السماد الكيميائي والسماد
العضوي فقد وجد تأثير معنوي في تركيز الزنك في األوراق،

قياساً بمعاممة المقارنة  C0التي بمغت 28.70

و 29.42ممغم كغم 1-ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع.

إذ حققت معاممة التداخل  C1H2أعمى تركيز بمغ 51.97

كما أظيرت النتائج في الجدول وجود زيادة معنوية عند

و 52.67ممغم كغم

إضافة السماد العضوي ،إذ حقق المستوى  H2أعمى تركيز
لمزنك في األوراق بمغ  40.85و 41.78ممغم كغم

1-

H0
101.88
175.33
161.38
139.69
144.57
C
2.99

بمعاممة القياس  H0التي أعطت اقل تركيز لمعنصر بمغ

تركيز الزنك في اوراق نبات الخيار  -:تظير نتائج جدول 8

1-

الوىسن الخريفي
H2
H1
145.97
143.77
187.71
185.01
180.82
171.91
156.09
147.68
167.64
162.09
CXH
H
5.17
2.59

الوتىسط
130.54
182.69
171.37
147.82

1-

قياساً بأقل تركيز لمزنك في معاممة

القياس  C0H0بمغ  22.53و 24.20ممغم كغم

مقارنة

1-

ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع.

جدول  ..تأثير إضافة مستويات من األسمدة الكيميائية واضافة السماد العضوي في تركيز الزنك في األوراق (ممغم كغم)0-
لمموسمين الربيعي والخريفي لعام 2015

الوعبهالث
C0
C1
C2
C3
الوتىسط
L.S.D 0.05

H0
22.53
43.17
38.35
27.63
32.92
C
2.44

الوىسن الربيعي
H2
H1
32.40
31.18
51.97
49.24
45.11
42.58
33.94
33.71
40.85
39.18
CXH
H
4.23
2.12

الوتىسط
28.70
48.13
42.01
31.76

الحاصل الكمي لنباتات الخيار (طن هـ : )0-توضح نتائج

H0
24.20
42.43
37.69
26.96
32.82
C
2.19

و 28.62طن ىـ

جدول  9وجود زيادة معنوية لمستويات السماد الكيميائي في

الوىسن الخريفي
H2
H1
33.63
30.42
52.67
50.44
45.98
43.91
34.84
34.79
41.78
39.89
CXH
H
3.80
1.90

الوتىسط
29.42
48.52
42.52
32.20

1-

قياساً بمعاممة المقارنة  C0التي أعطت

اقل حاصل كمي بمغ  19.26و 14.61طن ىـ

1-

وبنسبة

زيادة تبمغ  %113.76و %95.89ولمموسمين الربيعي

الحاصل الكمي لنبات الخيار ،إذ أعطت إضافة السماد

والخريفي بالتتابع .كما تظير النتائج في الجدول تأثير إضافة

الكيميائي وبالمستوى  C1أعمى حاصل كمي بمغ 41.17
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السماد العضوي ،فقد لوحظ وجود فروق معنوية إذ بمغ أعمى

السماد الكيميائي والسماد العضوي فقد أعطت معاممة التداخل

حاصل كمي عند المستوى  31.01 H2و 22.27طن ىـ

 C1H2أعمى حاصل كمي بمغ  42.51و 30.5طن ىـ

1-

1-

قياساً بمعاممة المقارنة  H0التي بمغت  26.20و 18.99طن

وبنسبة زيادة تبمغ  %139.9و %141.49قياساً بمعاممة

الربيعي والخريفي بالتتابع .أما بالنسبة لمعاممة التداخل بين

و 12.63طن ىـ 1-ولمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع.

ىـ

1-

المقارنة  C0H0التي بمغ الحاصل الكمي فييا 17.27

وبنسبة زيادة تبمغ  %18.44و %17.27ولمموسمين

جدول  .0تأثير إضافة مستويات من األسمدة الكيميائية واضافة السماد العضوي في الحاصل الكمي لنبات الخيار (طن هـ)0-
لمموسمين الربيعي والخريفي لعام 2015
الوعبهالث
C0
C1
C2
C3
الوتىسط
L.S.D 0.05

H0
17.27
47472
28.10
19.39
26.20
C
1.45

الوىسن الربيعي
H2
H1
20.74
19.77
42.51
40.99
38.75
36.12
22.02
20.09
31.01
29.24
CXH
H
2.51
1.25

الوتىسط
19.26
41.17
34.32
20.50

H0
12.63
27.54
21.83
13.96
18.99
C
1.39

الوىسن الخريفي
H2
H1
16.17
15.04
30.50
27.83
26.83
24.04
17.58
15.46
22.77
20.59
CXH
H
2.41
1.20

الوتىسط
14.61
28.62
24.23
15.66

قد يعزى ىذ التفوق الى التجييز المتوازن لممغذيات سواء

باحثون اخرون ( )4و( )18و( )6و( )12و( )31عمى نبات

كانت في السماد الكيميائي او السماد العضوي ،اذ ان لمتسميد

الخيار .ونستنتج مما سبق إن نبات الخيار قد أبدا استجابة

الكيميائي ( Nو Pو )Kالمتوازن تأثي اًر مباش اًر في زيادة

واضحة لمتداخل بين التسميد الكيمياوي والعضوي في محتوى
االوراق من العناصر المغذية والحاصل الكمي ،وبالرغم من

االزىار االنثوية والتبكير في ظيورىا ( )26وقد يعزى ىذا

تفوق

التفوق الى دور السماد العضوي في خفض  pHالتربة مما

معاممة

التداخل

التي

تحتوي

عمى

10+NPK100%كغم ىـ1-مغذي عضوي أال إننا نقترح

ادى الى كفاءة امتصاص االسمدة المضافة من قبل النبات

معاممة (10kg.ha-1+NPK50%مغذي عضوي) وذلك

بشكل متوازن ودورىا في زيادة النمو الخضري وبالتالي زيادة
عدد البراعم الزىرية عمى النبات ( )17اذ ان لزيادة النمو

لعدم اختالفيا معنوياً مع معاممة التسميد الكيميائي

زيادة محتوى الكاربوىيدرات والتي يتناسب معيا طردياً زيادة

لصالح العضوية والحيمولة في تقميل تموث التربة والمياه وانتاج

الخضري دور ميم في زيادة كفاءة التمثيل الكاربوني وبالتالي

 NPK100%ولمترشيد في استخدام األسمدة الكيميائية

تكوين االزىار االنثوية وحصول عقد لألزىار بسبب المحتوى

محصول صحي خالي من المتبقيات الكيميائية ونوصي

الجيد من الكاربوىيدرات ( )9وان زيادة المواد المصنعة من

بإجراء دراسة الحقة وزيادة مستويات المغذي العضوي

قبل النبات تؤدي الى تقميل التنافس بين االزىار المؤنثة او

واضافتو في مرحمة تحضير التربة لمزراعة والتقميل من

الثمار العاقدة والمجموع الخضري وبالتالي خفض نسبة سقوط

مستويات السماد الكيميائي.

االزىار ومن ثم عقدىا وبزيادة نسبة العقد يزداد عدد الثمار

REFERENCES
1. Akanni, D.I. and S.O. Ojeniyi. 2008.
Residual effect of goat and poultry manures on
soil properties nutrient content and yield of
Amanranthus in South Nigeria. Research
Journal of Agronomy 2(2):44-47.
2. Ali, N. Sh.2007. Entrance to the Fertility of
Soil and Fertilizer Management. Baghdad
University. Ministry of Higher Education and
Scientific Research. Iraq.pp:121.
3. Ali, N. Sh.2012. Fertilizer Technologies and
Uses. Ministry of Higher Education and

المتكونة عمى النبات وبالتالي زيادة الحاصل الكمي .ان
السماد العضوي ىيأ ظروفاً مالئمة في محمول التربة (خفض

 pHوزيادة  )CECلزيادة جاىزية وامتصاص العناصر
المغذية مما ادى الى زيادة محتوى االوراق من العناصر
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