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  2005،)1(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  على نمو وحاصل البزالیا الخضراء) النهرین ( تأثیر تراكیز المحلول المغذي 

  

ماجد علي حنشل الجمیلي
*

ي محمد شریف العبدلي، هیثم مح
*

و عبد اللطیف محمود القیسي
**

  
*

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة -قسم البستنة 

**

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة 

  

  الخالصة

و2002/2003الرمـادي ، خـالل موسمــي النمـو –نفذت التجربـة فـي حقـول كلیـة الزراعـة ، جامعـة االنبـار 

( ، لدراسة تأثیر تراكیز المحلول المغـذي ) القطاعات كاملة التعشیه ( .R. C. B. Dوفق تصمیم 2003/2004

، تـم نقـع البـذور لمـدة سـاعه صـنف إنیـورد  .Pisum sativum Lعلـى نمـو وحاصـل البزالیـا الخضـراء  ) النهـرین 

لتـر ، /مـل10لتـر ، /مـل5المقارنـة ، ( واحده قبل الزراعـة فـي اربـع تراكیـز مـن المحلـول المغـذي النهـرین وهـي

  ) . لتر / مل 15

، ســرعة ) %85.4و76.6(لتــر تفــوق فــي كــل مــن  نســبة االنبــات/ مــل 5أوضــحت النتــائج أن التركیــز 

)91.2و124.4(، المســــاحة الورقیــــةســــم)60.8و65.5(، طــــول النبـــاتیــــوم)11.7و12.4(االنبـــات

مـل15دونـم مقارنـة بـالتركیز /طـن)1.0و1.1(كغم والحاصل الكلـي)0.80و0.90(اتحاصل النب،2سم

(،2ســــم)17.4و79.4(،ســــم)50.1و55.0(،یــــوم)13.0و13.4(،%)68.2و26.3(لتــــر/ 

مـل5تفـوق التركیـز ، وكـذلك دونم لكال الموسـمین علـى التـوالي/طن)0.64و0.77(كغم و)0.55و0.61

فـرع وطـول القـرن)3.8و3.4(نبات/، عدد الفرع%)42.0و41.7(نبات/ لتر في نسبـة المـادة الجافه/

ســم )6.3و6.7(فــرع و)2.2و1.8(،%)32.7و34.8(ســم مقارنــة بمعاملــة المقارنــه)7.5و7.9(

4.5و4.6(لتر اعلى قیمة في وزن القرن الرطب/مل10طى التركیز في حین اع. لكال الموسمین على التوالي

  .  غم لكال الموسمین على التوالي)3.5و3.3(غم مقارنة بمعاملة المقارنة)

  

Effect of concentrations of AL-Nahrain Nutrient solution on qrowth 
and yield of green pea
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*
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Abstract
An experiment was conducted within (R. C. B. D.) design with three blocks,at the 

experimental field design with three blocks, at the experimental field of agric. college of 
Al-Anbar univ., during  2002 / 2003 and 2003 / 2004 to study the effect of 
concentrations of Al-Nahrain solution on growth and yield of pea Pisum sativum L. 
Enword Cv., the seeds were socked for one hour presewing in several concentrations of 
Al-Nahrain solution (control, 5m1 / L, 10m1 / L, 15m1 / L). 
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The results showed that the concentration of 5ml / L was superior in germination 
percentage (76.6 & 85.4) %, germination rate (12.4 & 11.7) day, plant length (65.5 &
60.8) cm, leaf area (124.4 & 91.2) cm2, plnat yield (0.90 & 0.80) kg and total yield (1.1
& 1.0) ton / d, as compared with concentration 15ml / L (62.3 & 68.2) %, (13.4 & 13.0)
day, (55.0 & 50.1) cm, (79.4 & 71.4) cm2, (0.61 & 0.55) kg and (0.77 & 0.64) ton / d for 
both seasons respectively, Also,the concentration of 5ml / L was superior in dry matter 
percentage/plant (41.7 & 42.0) % branch number / plant (3.4 & 3.8) and bod length (7.9
& 7.5) cm as compared with control (34.8 & 32.7) %, (1.8 & 2.2) branch and (6.7 &
6.3) cm for both seasons respectively. While concentration of 10ml / L was superior in 
bod wet weight (4.6 & 4.5) gm as compared with control (3.3 & 3.5) gm for both 
seasons respectively.    

  

  المقدمة

البزالیا من المحاصیل التي أنتشرت زراعتها مؤخرًا في العراق ، ونظرًا ألهمیة المحصول الغذائیة والزراعیة فقـد 

محالیـــل الغذائیـــة ، ومنهـــا محلـــول بـــدأ األهتمـــام بزیـــادة الحاصـــل فـــي وحـــدة المســـاحة ، وذلـــك عـــن طریـــق اســـتعمال ال

تؤدي العناصر الغذائیة الضروریه الموجـودة إذ) . 1(النهرین الذي یتكون من تولیفه من العناصر الكبرى والصغرى 

یـدخل فـي تركیـب األحمـاض P , Nقسما منها مثل إنفي المحالیل المغذیة الى زیادة عملیة التركیب الضوئي وبما 

الخالیـــا وزیـــادة عـــدد الســـالمیات وارتفـــاع النبـــات وعـــدد االوراق ، النقســـامضـــروریة والDNA , RNAالنوویـــة 

باقي أجزاء النبات و یلعب دور حیوي فـي إلىاألوراقوالبوتاسیوم  له دور مهم في نقل المواد الغذائیة المصنعة في 

نقـص الكبریـت فـي محصـول وجـد أن ) . 2(فـي تنظـیم وفـتح وغلـق الثغـوراشـتراكهعملیة التمثیل الضوئي من خالل 

وجـد ان ) . 3(الذرة رافقه انخفاض في كمیة السكر وفي كمیة البروتین بسبب هبـوط نشـاط عملیـة التركیـب الضـوئي 

) 4(مقارنـة بمعاملـة المقارنـه% 96نقع بذور الحمص في مولبیدات الصودیوم الى زیادة معنویه فـي الحاصـل قـدرها 

بتراكیــز مختلفــة مــن النحــاس والمنغنیــز والزنــك الــى وجــود فــروق معنویــة فــي كمــا أوضــحت نتــائج نقــع بــذور الخیــار . 

كما وجد أن نقع بذور الطماطه صنف بیرسون قبل الزراعة في حامض الجبرلیك ونتـرات البوتاسـیوم .) 5(الحاصل 

) . 6(اتوهیبوكلــورات الصــودیوم أدى الــى زیــادة معنویــة فــي كــل مــن طــول الســاق وعــدد االوراق والــوزن الجــاف للنبــ

وخلـیط مـن العناصـر الصـغرى KNO3، عـرق السـوس ، GA3كذلك أظهرت نتائج نقـع بـذور البصـل فـي محالیـل 

كــذلك أدى نقــع بــذور ) .7(نبــات مقارنــة بمعاملــة المقارنــة / الــى حصــول زیــادة فــي النمــو الخضــري وحاصــل البــذور

) . 8(نبـات / حاصل الحبـوب ووزن المـاده الجافـه الذرة الصفراء في كبریتات الحدیدوز والزنك الى زیادة معنویة في 

لمـدة سـاعتین وأربـع سـاعات تفـوق مـدة النقـع ) النهـرین ( أظهرت دراسة على نقع بـذور البزالیـا فـي المحلـول المغـذي 

نبــات مقارنــة بمــدة النقــع اربــع /نبــات ، طــول النبــات وعــدد االوراق / الــوزن الجــاف . ســاعتین فــي كمیــة الحاصــل 

مایكرومول أدى الى زیادة 2.5الى 0.05كما لوحظ أن زیادة تركیز الحدید المضاف الى النبات من . ) 9(ساعات 

كــذلك وجــد أن الجــذور النامیــة فــي بیئــة ینقصــها الحدیــد ) . Lupin) (10( فــي وزن المــادة الجــاف لنبــات التــرمس 

/ملغـم حدیـد 1.5أعطـت إضـافة ) .11(یسبب أنخفاض في أمتصاص الماء والعناصـر المغذیـة الضـروریة للنبـات 

لتـــر الـــى زیـــادة فـــي الـــوزن الجـــاف للمجمـــوع الخضـــري لنبـــات البزالیـــا مقارنـــة بمعاملـــة /ملغـــم مولیبـــدنم0.01+ لتـــر 

أدى الــى زیــادة فــي طــول النبــات والــوزن الجــاف P2O5كــذلك وجــد أنــه إضــافة الحدیــد بالتــداخل مــع ) . 12(المقارنــة 

علـى نمـو وحاصـل ) النهـرین( ت هـذه التجربـة لمعرفـة تـأثیر تركیـز المحلـول المغـذي لذلك نفـذ) . 13(لنبات الماش 

  .    البزالیا صنف انیورد
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  المواد وطرائق العمل

الرمــــــادي خــــــالل موســــــمي النمــــــو الخریفــــــي–جامعــــــة االنبــــــار / نفــــــذت التجربــــــة فــــــي حقــــــول كلیــــــة الزراعــــــة 

لــــول المغــــذي النهــــرین علــــى نمــــو وحاصــــل البزالیــــا لدراســــة تــــأثیر تراكیــــز المح2004/ 2003و 2003/ 2002

.Rالخضراء صنف إنیورد وفق تصمیم  C. B. D. وبثالث مكررات ، وقورنت المعدالت حسب إختیـار دنكـن متعـدد

  .)14(%5الحدود وعلى مستوى إحتمال

15لتـر ، /مـل10لتـر ، / مـل 5صـفر ، ( تضمنت الدراسة أربع تراكیز من المحلول المغذي النهرین وهـي 

وقبـل البــدء بالعملیـات الزراعیــة أخـذت أربــع عینـات مــن . وتـم نقــع البـذور فیهــا لمـدة ســاعه قبـل الزراعــة ) لتــر /مـل

جامعة بغداد ، وكانـت / كلیة الزراعة / قسم التربه / تربة الحقل وحللت كیمیائیا وفیزیاویًا في مختبر الدراسات العلیا 

حیث تحتـوي كـل وحـدة 2م3.6تمت الزراعة بوحدات تجریبیة مجمل مساحتها ) . 1(مواصفاتها موضحة في جدول 

لكــال الموســمین وكانــت 1/11م ، زرعــت البــذور بتــاریخ 0.8م وعرضــها 1.5تجریبیــة علــى ثــالث مــروز بطــول 

  ) . 15(سم وأجریت لها عملیات الخدمة كما أوصى بها مطلوب 25المسافة بین الجور 

  -:ز الوسطي وأخذت علیها القیاسات التالیة تم اختیار نباتات المر 
                                                                 

  عدد البذور النابتة 

  )16...(100× ـــــــــــــــــــــ =  األنبات % حسبت كاألتي : نسبة األنبات -1

                                                              
  عدد البذور المزروعة 

                                                          
  س أ س ب+ ...... +ب 3أ3+ ب 2أ2+ ب +أ1

  )17... (ـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــ=ُحِسب وفق المعادلة التالیة : سرعة األنبات -2

  س أ + .. + أ 3+ أ 2+ أ 1                                                                  

  .عدد البادرات النباتیة في الیوم الواحد-أ: حیث ان    

  . عدد األیام أبتداًء من موعد الزراعة -ب              

  .لمعدل لوزن القرن الواحد أخذ وزن عشر قرنات من كل جنیه ثم أخذ ا: وزن القرن الواحد الرطب -3

  .حسب تقسیم حاصل الوحدة التجریبیة على عدد نباتات الوحدة التجریبیه : حاصل النبات الواحد -4

  :  ُحِسب وفق المعادلة التالیة : الحاصل الكلي -5

  ) 2م2500( مساحة الدونم× حاصل الوحدة التجریبیة                                                       

ــــــ                                                           ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   )18... (ـ

  مساحة الوحدة التجربیة                                                                    

ربة وحتـى القمـه النامیـة وأخـذ المعـدل لطـول النبـات ثم قیاس النباتات المختارة إبتداًء من سطح الت: طول النبات -6

  . الواحد 

  وزن النبات الجاف                                                  

  )2... (  100×  ــــــــــــــ   : حسبت وفق المعادلة التالیة : نبات / نسبة المادة الجافه -7

  وزن النبات الرطب                                                 
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  = ُحِسب وفق المعادلة التالیة : المساحة الورقیة للنبات -8

  المساحه الورقیة لألجزاء المعلومة المساحة × الوزن الجاف لألوراق                                       

ـــــــــــــــــــــــ                                     )19... (ــ ـــــــــــ

  الوزن الجاف المعلوم المساحه                                                              

ُحِســبت عــدد األفــرع للنباتــات المختــارة مــن كــل وحــده تجریبیــة ثــم أخــذ المعــدل لعــدد األفــرع : نبــات / عــدد األفــرع -9

  .للنبات الواحد 

  ات من كل جنیة وتم قیاس طول القرن وأخذ المعدل لطول القرن الواحد أخذ عشر قرن) : سم ( طول القرن -10

  

  .مواصفات تربة حقل التجربة لموسمي الزراعة ) 1(جدول 

2004/ 20032003/ 2002خواص التربة

  نسجة التربه 

  % طین 

  % غرین 

  % رمل 

  ) 1-كغم. غم(النتروجین الجاهز 

  ) 1-كغم . غم ( الفسفور الجاهز 

  )1-كغم . غم ( یوم الجاهز البوتاس

  ) PH( درجة تفاعل التربه 

  ) Ec( التوصیل الكهربائي 

)  1-كغم . غم ( الماده العضویة 

  طینیه مزیجه

28.3  
35.1  
23.4  
37.1  
13.2  

141.6  
7.1  
1.1  
9.3

  طینیه مزیجیه

32.3  
41.5  
18.7  
41.5  
9.1  

176.3  
6.7  
3.2  

11.4

  النتائج والمناقشة

  -:ت نسبة وسرعة األنبا

) % 85.4و 76.6(لتر تفـوق فـي نسـبة األنبـات /مل5الى ان تركیز محلول النهرین ) 2(تشیر نتائج جدول 

) 13.0و 13.4(و % )68.2و 62.3(لتـر /مـل 15یوم مقارنـة بـالتركیز ) 11.7و 12.4(وسرعة االنبات 

لتـر كونـه كـان اكثـر مالئمـة / مـل 5تفوق التركیـز وقد یعود السبب في . یوم لكال الصفتین والموسمین على التوالي 

  .لحیویة ونشاط الجنین ، اذ ان التراكیز العالیة لمحالیل العناصر الغذائیة تؤثر سلبا على حیویة البذور 

  

  تأثیر تراكیز محلول النهرین على نسبة وسرعة األنبات لنبات البزالیا ) 2(جدول 

  

المعاملة/الصفة

)یوم ( سرعة األنبات ( % )نسبة األنبات 

الموسم الثانيالموسم األولالموسم الثانياألولالموسم 

72.5المقارنة ab70.7  b12.9  ab12.2 ab

a85.4  a12.4   b11.7  b  76.6لتر/مل 5

a80.3   ab13.0  ab12.5   74.8لتر/ مل 10   ab

b68.2  62.3لتر/مل 15 b13.4  a13.0   a

  .المعدالت التي تحمل األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویا عن بعضها *

  -:النمو الخضري 
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سـم  ) 60.8و 65.5(لتـر أعطـى أعلـى قیمـه فـي كـل مـن طـول النبـات/مـل5آن التركیز ) 3(أظهر جدول 

و 79.4(ســم و ) 50.1و 55.0(لتــر /مــل 15مقارنــة بــالتركیز2ســم) 91.2و 124.4(، المســاحة الورقیــة 

/ لتـر فــي نسـبة المــادة الجافــة / مــل 5لكــال الصـفتین والموســمین علـى التــوالي ، وكـذلك تفــوق التركیـز 2سـم) 71.4

) 32.7و 34.8(فرع مقارنة بمعاملة المقارنة ) 3.8و 3.4(نبات / و عدد االفرع ) % 42.0و 41.7(نبات 

  .فرع لكال الصفتین والموسمین على التوالي ) 2.2و 1.8(و % 

  

  تأثیر تراكیز محلول النهرین على النمو الخضري لنبات البزالیا) 3(جدول 

  

المعاملة /الصفه

نبات / عدد األفرع (%) النبات / نسبة الماده الجافه )2سم(نبات / المساحه الورقیة ) سم (طول النبات 

الثاني االول الثاني االول الثاني االول وسم الثانيالمالموسم االول 

b 52.1   bc99.4ab75.4  59.0المقارنة  bc34.8  b 32.7 b 1.8  b2.2b

a 60.8  a 124.4a91.2  a41.7  65.5لتر / مل 5 a42.0  a3.4 a3.8 a

a58.8  64.0لتر / مل 10 ab114.4ab84.1ab38.2  a38.0 ab2.9  a2.4 b

55.0لتر /مل 15 c50.1  c79.4 b71.4  c38.9  a37.0 ab 2.6 ab2.4  b 

  . المعدالت التي تحمل االحرف المتشابه ضمن العمود الواحد التختلف معنویا عن بعضها * 

  

  : الحاصل ومكوناته 

سـم مقارنـة بمعاملـة ) 7.5و 7.9(قـرن لتـر تفـوق فـي كـل مـن طـول ال/ مـل 5أن التركیز ) 4(أوضح جدول 

دونـم / طن ) 1.0و 1.1(كغم والحاصل الكلي ) 0.80و 0.90(سم ، حاصل النبات )6.3و 6.7(المقارنة 

دونـــم لكـــال الموســـمین علـــى / طـــن ) 0.64و 0.77(كغـــم و ) 0.55و 0.61(لتـــر / مـــل 15مقارنـــة بـــالتركیز 

غـــم مقارنـــة ) 4.5و 4.6(لتـــر اعلـــى قیمـــة فـــي وزن القـــرن الرطـــب / مـــل 10ز التـــوالي ، فـــي حـــین اعطـــى التركیـــ

  . غم لكال الموسمین على التوالي ) 3.5و 3.3(بمعاملة المقارنة 

لتر في أغلب الصفات المدروسه ، كونـه كـان أكثـر مالئمـة لحیویـة /مـل 5وقد یعود السبب في تفوق التركیز 

ویـــه ونشـــطه باألضـــافه الـــى أنـــه زود النبـــات بالعناصـــر الضـــروریه والتـــي تنشـــط ونمـــو الجنـــین ممـــا أعطـــى نباتـــات ق

الفعالیات الحیویه المهمـه واألنزیمـات التـي لهـا دور فـي عملیـة إنقسـام الخالیـا وزیـادة عـدد السـالمیات وارتفـاع النبـات 

لي زیـــادة نــواتج التركیـــب ، وهــذا بـــدوره یــنعكس علـــى زیــادة فعالیـــة عملیــة التركیــب الضـــوئي وبالتــا)2(وعــدد األوراق 

الضــوئي ، وأن عنصــر البوتاســیوم لــه دور مهــم فــي نقــل نــواتج التركیــب الضــوئي المصــنعه فــي األوراق الــى أجــزاء 

  . النبات األخرى مما یؤدي الى زیادة حاصل النبات ومكوناته 

  

  *تأثیر تراكیز محلول النهرین على حاصل البزالیا ) 4(جدول 

  

المعاملة /الصفه

)دونم/ طن (الحاصل الكلي ) كغم(حاصل النبات )  غم(وزن القرن الرطب ) سم (القرن طول

الثاني االول الثاني االول الثاني االول الموسم الثانيالموسم االول 

c6.3  6.7المقارنة  b 3.3b 3.5  b 0.64 b0.60  c 0.80 b 0.75  b

a7.5  7.9لتر / مل 5 a 3.6 ab 3.9 b  0.90 a0.80  a1.10  a1.00  a

b  7.2  7.1لتر / مل 10 ab4.6  a4.5 a 0.76ab 0.71 b 0.95ab0.89  a

6.9لتر /مل 15 bc6.8  ab 3.8  ab 4.0  ab 0.61 c0.55 c 0.77  b0.64  b 

  حد ال تختلف معنویا عن بعضهاالمعدالت التي تحمل االحرف المتشابهة  ضمن العمود الوا*

  المصادر
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