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2007,)2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

والحاصل بمرض تعفن الجذور ابةاإلصفي نسبةد الكیمیاوي والعضوي االسمإضافة تأثیر

  الخیار لنبات 

  

  رسمي محمد حمد الدلیمي

  قسم البستنة-جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  الخالصة

2005الربیعـيللموسـممحافظـة االنبـار/مدینـة الرمـادي عیة التابعـة لاحد الحقول الزرافي البحث جريا

بمـرض تعفـن الجـذور والمتســبب نباتـات الخیـارإصـابةد الكیمیـاوي والعضـوي فـي نســبة یسـمتالتـأثیردراسـة بهـدف 

  .األخرىوبعض الصفات ) Pythium aphanidermatum(عن الفطر 

قللـت معنویـا مـن نسـبة لـثالث مـرات) NPK(د المركـب السـماإضـافةتكـرار ن أنتائج الدراسـة أظهرت

( إلـىوصـلت رفـع كمیـة الحاصـل معنویـا و تسـبب ذلـك فـي وبالمقابـل , )%15( مستوى لهـاأدنىاإلصابة وبلغ

أدىمما % ) 45( قیمة لها أعلىإلىارتفعت في معاملة المقارنة اإلصابةنسبة أن، في حین ) دونم /طن7.6

  .) دونم /طن3.2( مستوى بلغ أدنىإلىخفض الحاصلإلى

نســبة فــي زیــادة الأدت، وبالمقابــل ) %34( وبلغــت ســماد الیوریــا إضــافةارتفعــت نســبة اإلصــابة عنــد 

السمادین إضافةفي حین كان لتداخل .)دونم /طن3.1( الحاصل معنویا حیث وصل إلى خفضاإلصابة إلى

 )NPK 16و28( كانـتمعنویـا فـي خفـض نسـبة اإلصـابة حیـث تـأثیرامنهمـا كلإضافةوعدد مرات ) الیوریا و

و 4.8( وبلغـت كمیة الحاصل بالمقابـل ت رتفعفیما ا, لمرة واحدة ومرتین على التوالي إضافتهماوذلك عند ) %

  .)على التوالي دونم/طن6.5

نســبة مــن زراعــة خفــض قبــل النثــرا فــوق ســطح التربــة ) الــدواجن مخلفــات ( الســماد العضــوي إضــافةإن

فـي حـین ,)دونـم/طـن6.8( إلـىووصـل وبالمقابـل ازداد الحاصـل معنویـا ،)%10( اإلصابة معنویا وبلغت

انخفـاض كمیـة و ) %45( نسبة اإلصـابة معنویـا ارتفاع) السماد العضوي إضافةعدم ( معاملة المقارنة أظهرت

  .)دونم/طن3.2(الحاصل 

ـــالإضــافةتــداخل ظهــرأ والســماد العضــوي نثــرا فــوق ســطح التربــة قبــل الزراعــة NPKســماد الكیمیــاوي ال

  ).دونم/طن7.4(معنویا وبلغت وزیادة كمیة الحاصل ) %8( خفض نسبة اإلصابة معنویا وكانت 

تـــداخل أدىوالعضـــوي فقـــد ) NPK(الســـماد الكیمیـــاوي كـــل مـــن إضـــافةعـــدد مـــرات إلـــىبالنســـبة أمـــا

وتســبب ذلــك بالمقابــل فــي رفــع كمیــة ، ) %19( خفــض معنــوي لنســبة اإلصــابة وكانــت لــىإولمــرتین إضــافتهما

ارتفـاع نسـبة اإلصـابة معنویـا معاملـة المقارنـة أظهـرتفـي حـین ,)دونـم/طـن6.9( إلـىالحاصل معنویـا لیصـل 

).دونم/طن2.5( خفض معنوي في الحاصل بلغ إلىبالمقابل وأدى) %45( إلى
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Effect of addition chemical and organic fertilizers on  infection ratio 
with root rot disease and yield of cucumber (Cucumis sativus L. )

R. M. H. AL-Dulaimy  
Hort. Dept. , Agric.College / University of AL-Anbar  

Abstract  

A study was done in one of Ramadi fields , AL-Anbar province in the spring 
season of 2005. The aim was to study the effect of addition chemical and organic 
fertilizers on the infection ratio of cucumber with root rot caused by the fungus 
(Pythium aphanidermatium) and some other traits .

Results showed that replication (NPK) for three addition led to decrease 
infection ratio significantly to low level was ( 15% ), decreasing infection ratio 
resulted in significantly elevation in yield to high level ( 7.6 t/d ) , while the infection 
ratio increasing significantly to high level ( 45% ) in control treatment, this elevation 
in infection ratio resulted in reducing yield significantly to low level ( 3.2 t/d ) .

Infection ratio was increased to ( 34 % ) when ( Urea ) was added, this 
elevation in infection ratio resulted in reducing yield significantly ( 3.1 t/d ) .While, a 
significant effect was found for ( NPK ) and ( Urea ) additions interaction in reducing 
the infection ratios which were ( 28 and 16 % ) for once and twice additions, 
respectively ; The decrease in infection ratio led to elevate yield significantly ( 4.8 
and 6.5 t/d , respectively ) .

The addition of organic fertilizer ( Poultry waste ) above soil surface before 
planting led to a significant reduction in infection ratio which was ( 10 % ). As a 
result , yield significantly increased to ( 6.8 t/d ) .The control ( no addition ) showed 
higher infection ratio ( 45 % ) and lower yield ( 3.2 t/d ) . 

The interaction of ( NPK and organic fertilizers ) revealed a significant 
reduction in infection ratio ( 8 % ) and a significant increase in yield ( 7.4 t/d ). For 
the replication of ( NPK and organic fertilizers ) addition , the interaction of their 
addition twice time led to a significant reduction in infection ratio ( 19 % ). As a 
result, yield was significantly increased to ( 6.9 t/d ). The control showed an 
elevation in infection ratio ( 45 % ) and a significant reduction in yield ( 2.5 t/d ) .

ةـالمقدم

ن یتعرض محصول الخیار في جمیع مراحل النمو لعدد من األمراض أهمها مرض تعفن الجذور المتسـببة عـ

 Phytophthora spp،  Fusarium spp،Rhizoctonia(عدد من مستوطنات التربة الممرضة األساسیة 

solani  ،Pythium spp ) (1(ویعتبـر الفطـر. )2وPythium aphanidermatum ( الـذي یسـبب

ار فــي الزراعــة مــرض تعفــن البــذور وســقوط البــادرات وتعفــن الجــذور مــن أكثــر فطریــات التربــة خطــورة علــى الخیــ

ولذا فقـد اتجـه البـاحثین وبشـكل خـاص إلـى االهتمـام بهـذا النـوع مـن فطریـات , ) 4و 3, 2(المحمیة والمكشوفة 

التربـة مـن خــالل دراسـة أســباب المـرض والعوامــل المشـجعة علـى انتشــاره وكـذلك البحــث فـي أفضــل طـرق مكافحــة 

بهـدف ) 11و10, 9(والحیویة ) 8( والفیزیائیة ) 7و6, 5(هذا المرض سواء الكیمیائیة بالدرجة األساسیة 

  .التقلیل من نسبة اإلصابة وزیادة اإلنتاجیة 
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خفـض نسـبة إلـىأدت) األغنـاممخلفـات ( السماد العضـوي إضافةأن) 12( أجراهاالدراسة التي أظهرت

مقارنـة بالنباتـات % ) 13(حیـث بلغـت Pythium aphanidermatumجذور نباتـات الخیـار بـالفطر إصابة

الذي یبین األمر, % )89( إلىمعنویا اإلصابةعضوي والتي ارتفعت فیها نسبة التي لم تجرى لها عملیة تسمید 

من خالل دوره في تحسین النمو الخضري للنباتات مما اإلصابةفي خفض نسبة الدور االیجابي للسماد العضوي 

 Pythiumومنهــــا مــــرض تعفــــن الجــــذور والمتســــبب عــــن الفطــــرضاألمــــرایزیــــد مــــن قابلیتهــــا علــــى مقاومــــة 

aphanidermatum )13 ,14 ,15 16و. (  

التربة الرملیة رفعت من نسبة إصـابة أنمختلفة زرعیهلدى استخدامه أوساط ) 17( أظهرت دراسة قام بها 

أوراق ( مخلوطــة بمــادة عضــویة مقارنــة باســتخدام تربــة رملیــة ) Pythium(نباتــات الخیــار بفطریــات الجــذور الـــ 

والتي انخفضـت فیهـا نسـبة اإلصـابة بـالفطر ، فـي ) سماد عضوي % 15رمل و % 85( بنسبة) أشجار متحللة 

  . استخدام المادة العضویة فقط في الزراعة إلى خفض كبیر في نسبة اإلصابة  أدىحین 

لعضوي فـي نسـبة إصـابة نباتـات الخیـار بمـرض د الكیمیاوي وامیستتم تنفیذ هذه الدراسة بهدف معرفة تأثیر ال

  .وبعض الصفات األخرى ) Pythium aphanidermatum(تعفن الجذور والمتسبب عن الفطر 

  

  لـق العمائواد وطر ـالم
  

2005الربیعـي محافظـة االنبـار للموسـم /اجري البحث في احد الحقول الزراعیة التابعـة لمدینـة الرمـادي 

د الكیمیـاوي والعضـوي فـي نســبة إصـابة نباتـات الخیـار بمـرض تعفـن الجـذور والمتســبب یسـمتبهـدف دراسـة تـأثیر ال

  . وبعض الصفات األخرى) Pythium aphanidermatum(عن الفطر 

وتمـت الزراعـة فـي تربـة مزیجیـة مزروعـة بمحصـول الخیـار ) Babylon( استخدم فـي هـذه التجربـة صـنف 

50( وعرضـها وارتفاعهـا ) م 30(ي الزراعـة وكـان طـول السـاقیة استخدمت طریقة المساطب ف. لسنوات سابقة 

اخـــذت نمـــاذج مـــن نباتـــات الخیـــار المصـــابة إلـــى ).ســـم بـــین بـــذرة وأخـــرى40(زرعـــت البـــذور بمســـافة ) . ســـم 

جامعـة بغـداد وأجریـت االختبـارات الالزمـة للكشـف عـن نـوع الفطـر -مختبرات قسم وقایة النبات في كلیة الزراعـة 

  :أجریت المعامالت كاآلتي وقد . لمرض تعفن الجذور المسبب

التربـة إلـىإضـافتهماالیوریـا وتـم وسـماد) NPK( اسـتخدام السـماد المركـب حیـث تـم : السماد الكیمیـاوي-1

  :بالحاالت التالیة 

  .عملیة الزراعةإجراءلمرة واحدة وذلك قبل إضافتهتم : NPKسماد -أ

  .من الزراعة أسبوعینین قبل الزراعة وبعد لمرتإضافتهتم :NPKسماد -ب

  .من الزراعة أسابیع5وأسبوعینوبعد الزراعة للثالث مرات قبإضافتهتم : NPKسماد -جـ

  .الزراعة منأسبوعینبعد لمرة واحدة وذلك إضافتهتم : یوریاسماد -د

  .ن الزراعة مأسبوعینبعد واحدة لمرةإضافتهماتم : )یوریا + NPK(سماد-ذ

  .من الزراعة أسابیع5ومن الزراعة أسبوعینبعد ینلمرتإضافتهماتم : ) یوریا + NPK(سماد-ر

  ) .معاملة المقارنة ) ( والیوریا NPK( السماد الكیمیاوي إضافةعدم -ز

  

  :التالیة لحاالتالتربة باإلىإضافتهوتم : )مخلفات الدواجن ( لسماد العضوي ا-2

  .السماد العضوي نثرا فوق سطح التربة قبل الزراعةةإضاف-أ
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  .نثرا في الساقیةالسماد العضوي إضافة-ب

عند مستوى ماء السقي وذلك عند ظهور النباتات أسفلفي الساقیة جانبي السماد العضوي بعمل شق إضافة-جـ

  .الورقة الثالثة من النبات

  ) .نة معاملة المقار ( السماد العضوي إضافةعدم -د

السـماد الكیمیـاوي والسـماد العضـوي إضـافةتـم حیـث : والسـماد العضـوي) الیوریـا + NPK(السماد الكیمیـاوي -3

  :معا بالحاالت التالیة

  .والسماد العضوي نثرا فوق سطح التربة قبل الزراعة NPKسماد إضافة-أ

  .الورقة الثالثة من النبات عند ظهور السماد العضوي نثرا في الساقیة و NPKسماد إضافة-ب

النباتات بمسـتوى مـاء السـقي وذلـك أسفلفي الساقیة جانبيالسماد العضوي بعمل شقو NPKسماد إضافة-جـ

  .عند ظهور الورقة الثالثة من النبات 

  .بعد أسبوعین من الزراعةوالسماد العضوي ) الیوریا ( السماد الكیمیاوي إضافة-د

  .من الزراعة أسبوعینوالسماد العضوي لمرة واحدة بعد ) یوریا + NPK( یاوي كیمالسماد الإضافة-ذ

.من الزراعة أسابیع5وأسبوعینبعد تین والسماد العضوي لمر ) یوریا + NPK( السماد الكیمیاوي إضافة-ر

ا للكمیــات والســماد العضــوي وفقــ) یوریــا + NPK( نباتــات الخیــار بالســماد الكیمیــاوي لتســمید التــم إجــراء 

  ) .18( الموصى بها 

  

  :التجربة دراسة الصفات التالیة هتم في هذ: الصفات المدروسة * 

والمتمثلـة بـذبول المجمـوع اإلصـابةعدد النباتات التي توجد فیهـا مظـاهر حیث تم احتساب : ( % )اإلصابةنسبة -1

حســاب النســبة مــن ءات فــي الســیقان وتــمظهــور التــواإلــىإضــافةلــون قمــة الجــذر بــاللون البنــي تغیــرو الخضــري 

المعادلة التالیة 

  عدد النباتات المصابة                       

      100× _______________________=  نسبة اإلصابة  

  العدد الكلي للنباتات                                   

التقـــدیر وٕاعطـــاءلنمـــو الخضـــري للنباتـــات بالمشـــاهدة وذلـــك مـــن خـــالل مالحظـــة طبیعـــة ا: معـــدل النمـــو الخضـــري-2

وان بدایـــة ظهـــور , الصــنف قیـــد الدراســة یتمیـــز بنمـــو خضــري كبیـــر وســیقان زاحفـــة ومتفرعــة أنإذالمناســب لهـــا 

  .تحدد نمو النبات خضریا اإلصابة

  .م النمو جنیة في نهایة موسآخروحتى جنیةأولمن "ءاابتدتم حساب عدد الجنیات :عدد الجنیات -3

ــم/ طــن(الحاصــل-4 الكلــي حاصــل الللمعاملــة الواحــدة مــن خــالل حســاب ) طــن( حاصــل تــم حســاب كمیــة ال):دون

  . لوحدة التجریبیة لكل معاملة ومقارنتها بوحدة المساحة الكلیة لكافة المعامالت ل

مســتوى احتمــال وعلــى ) LSD(وحللــت النتــائج وفــق اختبــار ) RCBD( اســتخدم فــي هــذه التجربــة تصــمیم 

5 ) %19. (  

  ةـج والمناقشـالنتائ

  )NPK( السماد المركب إضافة-1
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نباتـات الخیـار إصـابةقللت وبشكل معنوي من نسبة )NPK( سماد الـإضافةأنیتضح ) 1( الجدول من

ــثــالث مــرات مــرتین و , لمــرة واحــدة إضــافتهوذلــك عنــد ) %15و27, 33(بلغــت إذبمــرض تعفــن الجــذور ى عل

دونــم علــى /طــن7.6و 4.9, 4.3( ممــا اثــر وبشــكل ملحــوظ فــي زیــادة كمیــة الحاصــل معنویــا وكانــت ,التــوالي

وانعكـس ) دونـم /طـن3.2و %45( معاملـة المقارنـة وكمیـة الحاصـل لاإلصـابةحـین كانـت نسـبة في) . التوالي 

الســماد إضـافةمـع زیـادة عــدد مـرات ذلـك ایجابیـا علـى معــدل النمـو الخضـري والــذي جـاء متماشـیا وبشـكل ایجــابي

لمــرة ) NPK( ســماد الـــإضــافةوذلــك عنــد ) جیــد وجیــد جــدا , جیــد ( المركــب حیــث كــان معــدل النمــو الخضــري 

فــي حــین انخفــض معــدل النمــو الخضــري وبشــكل متوســط فــي معاملــة مــرتین وثــالث مــرات علــى التــوالي , واحــدة 

  .المقارنة 

  .معنوي في عدد الجنیاتتأثیرأي ) NPK( الـسماد إضافةیكن لعدد مرات لم 

دوره فـي تحسـین نمـو إلـى) NPK( الــ نتیجـة التسـمید بسـمادانخفـاض نسـبة اإلصـابة في سبب العزىوقد ی

النباتیـة مـن خـالل زیـادة سـمك جـدران الخالیـا ممـا یعیـق نمـو األمـراضزیـادة مقاومـة إلـىأدىالـذي األمرالنبات 

. ) 18و 2( المسبب لمرض تعفن الجذورPythium aphanidermatumریات ومنها فطر الفط

  

في نسبة اإلصابة بمرض تعفن ) NPK( عدد مرات التسمید بالسماد الكیمیاوي تـأثیر )1( جدول

  2005الجذور وبعض الصفات األخرى لنبات الخیار للموسم 

  

  والیوریا) NPK(سماد الـ إضافة-2

ـــكــل مــن ســماد إضــافةنســبة اإلصــابة بــین النباتــات عنــد ارتفعــت %34و30( والیوریــا وبلغــت) NPK( ال

%28(إلـىنسـبة اإلصـابة والیوریا معا ولمرة واحدة قللـت ) NPK( الـسماد إضافةأنفي حین , )على التوالي

مسـتوى أدنـىإلـىخفـض النسـبة معنویـا إلـىوالیوریـا معـا ولمـرتین ) NPK(الــاد سـمإضـافةمعاملة أدتفیما , )

مباشـر تـأثیرالنمـو الخضـري وانخفـاض معـدلاإلصـابةالرتفـاع نسـبة إن. )2( جدول ) %16( إلىلها وصل 

حــین فــي, ســماد الیوریـا لمــرة واحـدة إضـافةعنــد ) دونـم /طــن3.1( معنویـا حیــث بلغـت فـي تقلیــل كمیـة الحاصــل 

  . ) دونم /طن6.5(إلىوالیوریا لمرتین ووصل ) NPK(الـسماد إضافةعند ارتفع الحاصل معنویا 

  .عدد الجنیات معنوي على تأثیرأي اإلضافةعدد مرات والیوریا و ) NPK( الـسماد إلضافةیكن لم 

الصفة          

المعاملة         

  (%)نسبة اإلصابة 
معدل النمو 

  الخضري
  عدد الجنیات

     الحاصل   

  )دونم/طن( 

 )NPK (لمرة واحدة
33  
b

جید 
4  
a

4.3  
c

 )NPK (لمرتین
27  
c

جید
5  
a  

4.9  
b

 )NPK (الث مراتلث
15  
d

جید جدا
5  
a

7.6  
a

)بدون تسمید( المقارنة
45  
a

متوسط
4  
a

3.2  
d

30.04.55.0  المعدل

LSD0.05  5.3n.s0.4
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علـــى تحســـین معـــدل النمـــو عمـــال والیوریـــا ) NPK( الــــ الســـماد الكیمیـــاوي أنلقـــد تبـــین مـــن نتـــائج الدراســـة 

وتكــون هــذه الجــذور ســمیكة غیــر متشــققة ممــا ال یســمح بــدخول الخضــري وزیــادة ســمك جــذور الخیــار وانتشــارها 

  .) 18و 2( اإلصابةداخل الجذر ومنها الفطریات وبالتالي تقلل من نسبة إلىالمسببات المرضیة 

االرتفــــاع إلــــىا وانخفاضــــهما یعــــود ســــببه عــــدد الجنیــــات وكمیــــة الحاصــــل فــــان ارتفاعهمــــإلــــىبالنســــبة أمــــا

بشـــكل مباشـــر فـــي معـــدل النمـــو الخضـــري والـــذي یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا وتأثیرهـــااإلصـــابةواالنخفـــاض فـــي نســـبة 

  .بالحاصل 

نوع السماد الكیمیاوي وعدد مرات اإلضافة  في نسبة اإلصابة بمرض تعفن الجذور تـأثیر )2(جدول

2005الخیار للموسم وبعض الصفات األخرى لنبات 

  

  )مخلفات الدواجن ( السماد العضوي إضافة-3

إلــىأدىقبــل الزراعــة الســماد العضــوي نثــرا فــوق ســطح التربــة إضــافةأن) 3( یالحــظ مــن خــالل الجــدول 

, ) دونـم /طـن6.8( إلـىمیـة الحاصـل معنویـا ممـا اثـر فـي رفـع ك,) %10( خفض معنوي لنسـبة اإلصـابة بلـغ

تسبب جانبي في الساقیة أسفل النباتاتالسماد العضوي بطریقتي النثر في الساقیة وعمل شق إضافةإنفي حین 

  . )على التوالي%35و15( وكانت في رفع نسبة اإلصابة 

  .ت عدد الجنیامعنوي في تأثیرسة االدر قید مالت المعامن أليیكن لم

تحسین نمو النبات وبالتالي تزید مـن مقاومـة دور السماد العضوي في إلىأسبابهاقد تعزى أعالهالنتائج إن

  Pythium aphanidermatumومنها مرض تعفن الجذور والمتسبب عن الفطـرالمستوطنة في التربة األمراض

زیــادة لــذي یؤدیــه الســماد العضــوي فــي الــدور اإلــىأیضــاوربمــا یعــود الســبب . ) 16و 15, 14, 13, 12(

تجــانس حبیبــات التربــة وعــدم حــدوث تشــقق فیهــا وبالتــالي تكــون التهویــة جیــدة داخــل التربــة ممــا یقلــل مــن ارتفــاع 

  . ) 17( درجات الحرارة في المنطقة المحیطة بالجذور 

  

الجذور وبعض التسمید العضوي وطریقة إضافته في نسبة اإلصابة بمرض تعفن تـأثیر )3(جدول

  2005الصفات األخرى لنبات الخیار للموسم 

الصفة          

المعاملة         

  (%)نسبة اإلصابة 
معدل النمو 

  الخضري
  عدد الجنیات

     الحاصل     

  )دونم/طن( 

  یوریا
34  
a

متوسط 
4  
a

3.1  
c

NPK
30  
ab

جید
4  
a  

4.5  
b

 )NPK + 28لمرة واحدة) یوریا  
b

جید 
4  
a

4.8  
b

 )NPK + 16لمرتین) یوریا  
c

جید جدا
5  
a

6.5  
a

27.04.34.7  المعدل

LSD0.05  4.7n.s0.4
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  عضويوالسماد ال) NPK( سماد الـإضافة-4

إلىوالسماد العضوي نثرا فوق سطح التربة قبل الزراعة ) NPK(سماد الـ إضافةإنتظهر النتائج المبینة 

ورفـع ) جنیـات 7( وبالمقابل اثر ایجابیا فـي زیـادة عـدد الجنیـات , ) %8( بلغفي نسبة اإلصابة خفض معنوي 

معاملـة ( كیمیـاويأوأي تسـمید عضـوي إجـراءعـدم إنفـي حـین , ) دونـم /طن7.4( إلىكمیة الحاصل معنویا 

جنیـات 3( وقلل من معدل النمو الخضري وعدد الجنیات ) %45( إلىنسبة اإلصابة رفع إلىأدى) المقارنة 

السـماد إضـافةطریقـة أنإلـىذلـك أسـبابوتعـزى ) . دونـم /طـن2.5( إلـىوبالتالي خفض من كمیـة الحاصـل ) 

األسـمدةإضـافةبالمقابـل علـى الحاصـل فعنـد رهـاوتأثیاإلصـابةالعضوي والكیمیـاوي لهـا دور مهـم فـي تقلیـل نسـبة 

علـى زیـادة كمیـة المـاء حـول الجـذور نتیجـة زیـادة قابلیـة التربـة علـى النباتـات أسـفلبعمـل شـق أونثرا فـي السـاقیة 

إلـىدرجـة الحـرارة حـول الجـذور ممـا یـؤدي بالتـالي العضویة تعمل علـى رفـع األسمدةمسك الماء فضال عن كون 

المسـبب لمـرض تعفـن Pythium aphanidermatumسـبة لنمـو وانتشـار الفطریـات ومنهـا فطـرتـوفیر بیئـة منا

تعمل على زیادة تجانس التربة فإنهانثرا فوق سطح التربة قبل الزراعة العضویة األسمدةإضافةعند أما. الجذور

ویزیـد الحاصـل اإلصـابةوتوفیر التهویة المناسبة حول الجذور فضال عـن تحسـین النمـو الخضـري ممـا یقلـل نسـبة

 )17 (.  

والعضوي في نسبة اإلصابة بمرض تعفن الجذور ) NPK( الكیمیاوي الـ داالسمتـأثیر )4( جدول

  2005وبعض الصفات األخرى لنبات الخیار للموسم 

  

الصفة          

المعاملة         

  (%)نسبة اإلصابة 
معدل النمو 

  الخضري
  عدد الجنیات

     الحاصل  

  )دونم/طن( 

تسمید عضوي نثرا فوق سطح 

التربة قبل الزراعة

10  
c

جید جدا 
7  
a

6.8  
a

ةتسمید عضوي نثرا في الساقی
15  
c

جید جدا
6  
a  

5.5  
b

تسمید عضوي بعمل شق جانبي 

في الساقیة أسفل النباتات

35  
b

جید 
6  
a

4.8  
c

)بدون تسمید( المقارنة
45  
a

متوسط
4  
a

3.2  
d

26.25.85.1  المعدل

LSD0.05  6.4n.s0.5

الصفة          

المعاملة         

  (%)نسبة اإلصابة 
معدل النمو 

  الخضري
  عدد الجنیات

       الحاصل 

  )دونم/طن( 

تسمید عضوي نثرا فوق سطح 

+         التربة قبل الزراعة 

)NPK( سماد الـ 

8  
d

جید جدا 
7  
a

7.4  
a

+ تسمید عضوي نثرا في الساقیة 

)NPK( سماد الـ 

16  
c

جید جدا
6  
ab  

6.3  
b

تسمید عضوي بعمل شق جانبي 

+ في الساقیة أسفل النباتات 

)NPK( سماد الـ 

24  
b

جید 
5  
b

5.9  
b

)بدون تسمید( المقارنة
45  
a

متوسط
3  
c

2.5  
c

23.35.35.5  المعدل

LSD0.05  5.71.90.5
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  والسماد العضوي) الیوریا + NPK( السماد الكیمیاوي إضافة-5

ه الســماد العضــوي بمفــردإضــافةعنــد نســبة اإلصــابة انخفضــت معنویــا أن) 5( الجــدول نتــائج یتضــح مــن 

ممـا اثـر ایجابیـا )علـى التـوالي %19و16( ولمرتین وبلغـت ) الیوریا + NPK(الـمع السمادین إضافتهوعند 

فـي ) . دونـم علـى التـوالي/طـن6.9و 6.3( إلـىحیـث وصـلت في تحسین النمو الخضري وزیادة كمیة الحاصـل

إلـــىوأدت)%45( إلـــىووصـــلت ) بـــدون تســـمید( فـــي معاملـــة المقارنـــة معنویـــااإلصـــابةنســـبة حـــین ارتفعـــت 

  . ) دونم /طن2.5( بلغ إذخفض معدل النمو الخضري والحاصل 

علــى معــدل عــدد التــأثیرلــم تظهــر المعــامالت المســتخدمة فــي التجربــة أي فروقــات معنویــة فیمــا بینهــا فــي 

  .الجنیات 

والـذي یظهـر ) 4( ئج الجـدول فـي نتـاالمـذكورة األسبابنفس إلىأعالهتعزى النتائج في الجدول أنیمكن 

في تحسین معـدل النمـو الخضـري وبالتـالي تقلیـل نسـبة إضافتهمادور كل من السماد العضوي والكیمیاوي وطریقة 

  .) 17و 16, 15, 14, 13, 12( وزیادة كل من عدد الجنیات والحاصلاإلصابة

  

  

  

خل بینهما في نسبة اإلصابة بمرض تعفن التسمید الكیمیاوي والعضوي والتداتـأثیر )5(جدول

2005الجذور وبعض الصفات األخرى لنبات الخیار للموسم 



241

  

  :یلي على ضوء النتائج المستخلصة من البحث یتضح ما*

Pythium aphanidermatumالخیـار والمتسـببة عـن الفطـرمـرض تعفـن الجـذور الـذي یصـیب نباتـات إن-1

أوالخضــري أوعلــى نباتــات هــذا المحصــول االقتصــادي ســواء مــن ناحیــة النمــو الجــذري ســلبیا كبیــرا تــأثیراتــؤثر 

من الضروري إجـراء المكافحـة المسـبقة للتربـة بالمبیـدات الفطریـة كأسـلوب وقـائي فضـال عـن إجـراء ولذا فالحاصل 

مع األخذ بنظر االعتبار استخدام الدورة الزراعیـة وعـدم , یمیائیة لحظة ظهور اإلصابة على النباتات المكافحة الك

.زراعة نفس التربة بمحصول الخیار للموسم القادم

من وألكثرمعا إضافتهماكبیرة لنباتات الخیار خاصة عند أهمیة) الیوریا + NPK( للتسمید الكیمیاوي إن-2

الخیــار والمتســبب عــن بمــرض تعفـن جــذورهــذه النباتــات إصـابةمـن حیــث تقلیــل نســبة ألهمیــةامـرة واحــدة وتكمــن 

وتحسین معدل النمو الخضري فضال عن زیادة عـدد الجنیـات ممـا یـؤدي Pythium aphanidermatumالفطر

.زیادة الحاصل إلىبهذه العوامل مجتمعة 

ضـروري جـدا فـي زیـادة كمیـة الحاصـل مـن ) دواجن مخلفـات الـ( تسمید نباتات الخیار بالسـماد العضـوي إن-3

فضـال عـن زیـادة Pythium aphanidermatumوالمتسببة عن الفطرخالل تقلیل نسبة اإلصابة بتعفن الجذور 

.معدل النمو الخضري وعدد الجنیات 

الصفة          

المعاملة         

  (%)نسبة اإلصابة 
معدل النمو 

  الخضري
  عدد الجنیات

     الحاصل  

  )دونم/طن( 

)NPK(تسمید كیمیاوي  
30  
c

جید 
4  
a

4.5  
e

)یوریا (وي  تسمید كیمیا
34  
b

متوسط
4  
a  

3.1  
f

  16تسمید عضوي
e

جید جدا
6  
a

6.3  
b

+ NPK(تسمید كیمیاوي 

  )یوریا

24  
d

جید
5  
a

5.2  
cd

+ )یوریا ( تسمید كیمیاوي  

عضوي

26  
d

جید
5  
a

4.9  
de

+ NPK(تسمید كیمیاوي  

لمرة واحدةعضوي+ )یوریا

23  
d

جید
5  
a

5.6  
c

+ NPK(تسمید كیمیاوي

لمرتین عضوي+ )یوریا

19  
e

جید جدا
6  
a

6.9  
a

  45) بدون تسمید(المقارنة
a  

متوسط
3  
a

2.5  
g

27.14.84.9  المعدل

LSD0.05  3.6n.s0.4
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لتربـة نثر فوق سـطح ابطریقة ال) NPK( مع سماد الـ أوبمفرده السماد العضوي إضافةأنالدراسة أظهرت-4

وعــدد مســتوى لهــا وزادت بالمقابــل مــن معــدل النمــو الخضــري أدنــىإلــىخفضــت مــن نســبة اإلصــابة قبــل الزراعــة

  .الجنیات والحاصل 

  : یمكن اإلشارة إلى التوصیات التالیة الدراسةهذلعملیة لهنتائج االومن خالل * 

مــن مــرة وألكثــرلنباتــات الخیــار ) یــا والیور NPK(عملیــة التســمید الكیمیــاوي بســماد الـــ إجــراءمــن الضــروري -1

وذلـك بهـدف التقلیـل مـن نسـبة اإلصـابة بمـرض ) مخلفـات الـدواجن ( واحدة فضال عـن اسـتخدام السـماد العضـوي 
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