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الخالصة
نفذت التجربة في حقل الخضراىات خاللل المىسالم الزراعالي  .2011-2010ىذلال لدراسالة تالر ير فضالافة
حالالاما الويىم ال بالالالتركيزين  5 ،2.5مالالل/لتر بااضالالافة فلالالل معاملالالة المقارنالالة ىكالالذل تالالر ير حجالالم ىعيالالة ال الالتل
برقطار  7ى  10سم ىالتداخل ال نائي بينوالا فالي صالفات النمالى ىالحاصالل الكمالي ىالنالىعي للوانالة ،صالممت التجربالة
حسب القطاعات الع ىائية الكاملة ىب ل ة مكررات .ظورت النتائج تفىق معاملة فضافة حاما الويىم بتركيز
 5مل/لتر في صفات النمى لالوىراق (عالدد ارىراق الخارجيالة ،نسالبة الكلىرىفيالل الكلالي ،المسالاحة الىرقيالة ،الالىزن
الرطالالب لالالوىراق الخارجيالالة ىالداخليالالة ىنسالالبة المالالادة الجافالالة لالالوىراق الداخليالالة) فمالالا معاملالالة حجالالم ارىعيالالة الكبيالالرة
عطت علل زيالادة فالي النسالبة الجافالة لالوىراق الخارجيالة ،ىتفىقالت معاملالة التالداخل ال نالائي بالين فضالافة الحالاما
بتركيز  5مل/لتر مع حجم ارىعية الكبيرة في تحسين صفات النمالى لالوىراق ىالجالذىر ى عطالت علالل فنتالا كلالي
 34,23طن/هكتار.
الكلمات الدالة :نبات اللوانة ،حاما الويىم  ،حجم اىعية.
تاريخ تسلم البحث ، 2012/5/2 :ىقبىله.2013/3/8 :

المقذمة
تعتبالر اللوانالة  Brassica oleracea Capitata groupمالن محاصاليل الخضالراىات ال التىية الرئيسالية
في العراق ىتزرع في غلب مناطقاله ىتسالتعمل فالي الطوالي ،ىالتعليالب ىالساللطة ،ىفالي التخليالل ،ىلوالا قيمالة غذائيالة
عالية ىذل الحتىائوا علل نسبة عاليالة مالن فيتالامين  C ،B2 ،B1 ،Aىالبالرىتين ىارحمالاا االمينيالة ىنسالبة مالن
الكالسيىم ىالفسفىر ىالحديد ،كما نوا تحتىي علل كمية من ارلياف التي تساعد علل الوضالم ىيؤكالل الالر س الالذي
يحتالىي علالل عالالدد مالن ارىراق الملفىفالالة .ىيحتالىي كالالل  100غالم مالالن ارىراق  %94مالا 1 ،،غالالم بالرىتين 2 ،غالالم
مىاد كاربىهيدراتيه 260 ،ىحدة عالمية مالن فيتالامين  31 ،Aملغالم مالن حالاما االسالكىربي  ،ىيعطالي  14سالعر
حرارية ،كما تحتىي ارىراق علل مىاد كبريتية متطايرة (مطلىب ىآخرىن.)1989 ،يتر ر نمى نبات اللوانة بعالدة
عىامل منوا ىرا يالة خاصالة بالصالنف ىكالذل الظالرىف البيئيالة ىحجالم بيئالة النبالات التالي تنمالى فيوالا ال التلت ىالتالي
تتم ل بحجم ىعية ال تل ى كل ارىعيالة ىعمليالات الخدمالة الزراعيالة م الل عمليالة التسالميد بارسالمدة العضالىية ى
المعدنية ىالتغطية ...ىالخ .فقد كد كل من  Marshى  )1988( Paulبرناله عنالدما تنمالى التلت اللوانالة فالي ىعيالة
تل ذات حجام صغيرة يىدي ذل فلل نقصان في الحاصل المبكر ىالكلي ،ى ن حجم الالرؤىس التالي كانالت ناتجالة
من تلت نامية في ىعية تل بحجم  8سالم 3كالان كبالر معنىيالة مقارنالة بالالرؤىس الناميالة فالي ىعيالة التل بحجالم
 7سم .3ىفي السنىات ارخيرة ازداد االتجا فلل استخدام ارسمدة العضىية في حقىل الخضالر كبالديل عالن ارسالمدة
الكيماىية ى للتقليل من الكمية المضافة من ارسمدة الكيماىيالة ىتعالد ارسالمدة العضالىية المتم لالة بحالاما الويىمال
فحدى مركبات المادة الدبالية الناتجة من تحلالل المالادة العضالىية (النعيمالي ،)1999 ،ىذلال لالدىر حالاما الويىمال
في تحسين نمى النبات عن طريق تحسين بنا ،التربة ىزيادة كفا،ة الجالذىر علالل امتصالاا المالا ،ىالمالىاد الغذائيالة
الذائبة في التربة فلل النبالات كالذل يزيالد مالن قابليالة التربالة علالل االحتفالاظ بالمالا ،ىالعناصالر الغذائيالة ،ىفضال عالن
تحفيز ن اط ارحيا ،المجورية بالتربة (.)2002 ،Phelpst
مىاد البحث وطرائقه
نفالذت هالذ الدراسالة علالل هجالين اللوانالة ( )TROPICANAالمنالتج مالن قبالل الركة ( )Peto seedىذى
نسبة فنبات %98ىنسبة النقاىة  % 99ىتمالت تويئالة تربالة دايالات زراعالة البالذىر بمخلالىط مالن تربالة نوريالة ىالبيالت
مىس ىالسماد الحيىاني (سماد غنام متحلل) ىبنسبة  1:1:2ملئت صناديق فلينية بمخلىط التربالة ىزرعالت البالذىر
علالالل الالكل خطالالىط بتالالاريخ  8/15داخالالل الظلالالة الخ الالبية التابعالالة لقسالالم البسالالتنة ىهندسالالة الحالالدائق  /كليالالة الزراعالالة
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث ارىل.
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ىالغابات  /جامعة المىصل .ىبعد اانبات برسبىعين نقلت فلل ىعية بلسالتيكية بيضالا ،اللالىن ذات قطالر  7ى 10
سم ىملئت بالمخلىط السابق نفسه ،مع فضافة مبيد فطالري بلتالانىل مالع مالا ،الالري لمكافحالة مالرا ذبالىل ال التلت
ىبتركيز  1مل  /لتر ىب كل دىري سالبىعيا .جريالت عمليالة رل ال التلت بالسالماد المركالب الالىرقي 20:20:20
( )N.P.Kىبمعالالدل  1.5غالالم  /لتالالر ىبمعالالدل سالالبىعين فلالالل حالالد مرحلالالة ماقبالالل ال الالتل نفالالذت التجربالالة فالالي حقالالل
الخضالالراىات التالالابع لقسالالم البسالالتنة ىهندسالالة الحالالدائق  /كليالالة الزراعالالة ىالغابالالات  /جامعالالة المىصالالل خالاللل المىسالالم
الزراعي  .2011-2010ىحللالت تربالة الحقالل برخالذ عالدة عينالات ىبعمالق  30- 0سالم ىمالن عالدة منالاطق مالن الحقالل
ىقبل الزراعة ىذل لتقدير بعا الصفات الفيزيائية ىالكيميائية للتربة ىكما مىضح في الجدىل (.)1
الجدىل ( :)1بعا الصفات الفيزيائية ىالكيميائية لتربة حقل التجربة قبل الزراعة.
Table (1): Some physical and chemical characteristics of the soil field experience
before planting.
الصفات الكيميائية
Chemical qualities
77جز ،بالمليىن
النترىجين
ppm
Nitrogen
15.23جز ،بالمليىن
الفسفىر
phsphor
ppm
 95.3جز ،بالمليىن
البىتاسيىم
ppm
potasiom
المادة العضىية%
% 689
Organic matter

الصفات الفيزيائية
Physical Qualities
لىميه
نسجه التربة
Lome
Woven soil
رمل
%47.54
Sand
طين
%17.7
Clay
سلت
%34.85
Salt

PH

7.0

ds/m Ec

%53

جريت التحليلت في مختبرات مديرية زراعة نينىى.
Analyzes were performed in the laboratories of the Agriculture Department of Nineveh.

ى ملت التجربة عاملين:
العامل األول :حاما الويىم ىبتركيزي ( 5 ،2.5مل  /لتر) بااضافة الل معاملالة المقارنالة ضاليف عالن طريالق
التربة( .حالاما الويىمال مصالنع مالن قبالل الركة  TRADECORPىيحتالىي علالل المالىاد اةتيالة( :هيىمال سالد
 ،%12فىلفي سد  ،%3بىتاسيىم .)%5 O2k
العامل الثاني :حجم ىعية ال تل بقطر  7ى  10سم.
صالالممت التجربالالة حسالالب القطاعالالات الع الالىائية الكاملالالة ىب ال لث مكالالررات ىبوالالذا ا الالتملت التجربالالة علالالل
 6معالالاملت عامليالاله ( .)2×3جريالالت عمليالالة ال الالتل لل الالتلت فالالي  2011/10/5علالالل مالالرىز بطالالىل 4م ىبعالالرا
0.75م ىالمسالالافة بالالين ال الالتلت  40سالالم ى ضالاليف حالالاما الويىم ال عالالن طريالالق التربالالة ابتالالدا ،مالالن 2011/11/11
ىكررت عملية ااضافة لث مرات ىبىاقع  15يىما بين فضافة ى خرى .جريت عمليالات الخدمالة الزراعيالة منالذ
بداية عملية ال تل ىالل خر مرحلة حصاد الالرؤىس كمالا هالىا متبالع فالي حقالىل اللوانالة مالن (ري ىت العيب ىعالزق
التربة ىفزالة اردغال كلمالا دعالت الحاجالة لالذل ) اسالتخدم المبيالد الح الري  Gem 10بمعالدل  0.1مالل  /لتالر كمبيالد
ىقائي للح رات القارضة ىكذل استخدم مبيد  waedبىاقع  4غم  /لتر لمكافحالة الذبابالة البيضالا ،ىالمالن ى جريالت
عملية الر ة الىقائية  200كغم  /هكتار (مطلىب ىآخرىن )1989 ،ىالل جميع معالاملت التجربالة ىعلالل دفعتالين
ارىلل بعد سبىعين مالن ال التل ىال انيالة بعالد الور مالن ارىلالل ىكانالت ااضالافة علالل الكل خطالىط حفالرت سالفل
المرىز ىغطت بالتربة مع فجرا ،عملية الري عقب االنتوا ،من فضافة السماد ،بد الحصاد فالي بدايالة الور الباط
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الجدىل ( :)2معالدل درجالات الحالرارة العظمالل ىالصالغرى ىمجمالىع ارمطالار  /ملالم ،ىالرطىبالة النسالبية ىسالطىع
ال مس  /ساعة ،في مدينة المىصل خلل ار ور من تمىز – آذار.
Table (2): Average temperature maximum and minimum and total rainfall / mm,
relative humidity and sunshine / h, in the northern city of Mosul during the
months of July – March.
الحرارة
العظملc/

التاريخ
History
تمىز2010/
July
ب2010/
August
يلىل2010/
September
ت رين ارىل2010 /
October
ت رين ال اني2010/
November
كانىن ارىل2010/
December
كانىن ال اني2011/
January
باط2011/
February
آذار2011/
March

الحرارة
الصغرىc/

مجمىع
ارمطار /ملم

الرطىبة
النسبية%/

سطىع
ال مس/ساعة

Relative
humidity /%

The brightness
of the sun / h

12.1

Temperature
maximum / c

Lowest
Temperature
minimum / c

Total rain /
mm

44.0

27.1

0.0

25

45.0

26.5

0.0

24

11.3

40.9

23.1

0.0

29

9.6

32.2

17.3

3.2

44

7.3

26.8

6.4

0.0

56

8.8

18.5

4.1

61.9

70

6.0

13.2

3.1

69.3

84

4.7

14.7

4.1

52.1

72

5.9

20.2

6.9

4.6

56

7.8

* الويئة العامة لونىا ،الجىية ىالرصد الزلزالي دائرة نىا ،المىصل.
* General Authority for meteorological and Seismology Department rough waters of Mosul.

ىانتول في نواية ور اذار .تم اخذ المعدالت ال الورية لالدرجات الحالرارة الصالغرى ىالعظمالل ىالرطىبالة
النسبية ىطىل الفترة الضىئية خلل فترة تنفيذ التجربة ىالتي سجلت من قبالل دائالرة ارنالىا ،الجىيالة فالي المىصالل.
الجدىل (.)2
الصفات المدروسة :عدد النباتات التي خذت منوا القياسات  8نباتات  /ىحدة تجريبية.
 .1عدد ارىراق الخارجية للر س:
 .2النسبة المئىية للكلىرىفيل في ارىراق :اخذ قياس الكلىرىفيل الكلي في ارىراق بعد الور مالن ال التل بىاسالطة
جوالاز الكترىنالي  Chlorophyll meler ،Model spad 502ىالمجوالز مالن قبالل الركة  Minoltaاليابانيالة
المحدىدة.
 .3المساحة الىرقة (سم / 2ىرقة) :تم اختيار  5ىراق بصىرة ع ىائية من النباتات مع خذ خمسالة قالراا منوالا
بىاسالطة اقبالة الفلالين ( )Cork borerىحسالب الالىزن الجالاف لالوىراق الخمسالة ىارقالراا ىحسالبت المسالاحة
الىرقية بطريقة النسبة ىالتناسب منسىبا فلل الىزن الجاف الكلي لوىراق (محمد.)1985 ،
 .4الىزن الرطب لوىراق الخارجية (غم) :عن طريق جمع ارىراق ىىزنوا عن طريق ميزان حساس.
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 .5النسبة المئىية للمادة الجافة في ارىراق الخارجية (غم) :ىزنالت ارىراق الخارجيالة بميالزان حسالاس ىبعالد ذلال
خذت عينالة مالن ارىراق الطريالة ىىضالعت فالي كيالاس ىرقيالة ى دخلالت فالي داخالل فالرن كوربالائي علالل درجالة
حرارة  70م 0لمدة  3يام ىبعد ذل حسب الىزن الجاف لوىراق الخارجية.
 .6الىزن الرطب لوىراق الداخلية (غم) :عن طريق ىزن ارىراق التي تكىن داخل ر س اللوانة
 .7النسالالبة المئىيالالة للمالالادة الجافالالة فالالي ارىراق الداخليالالة (غالالم) :ىزنالالت ارىراق الداخليالالة بميالالزان حسالالاس ىبعالالد ذلال
خذت عينالة مالن ارىراق الطريالة ىىضالعت فالي كيالاس ىرقيالة ى دخلالت فالي داخالل فالرن كوربالائي علالل درجالة
حرارة  70م 0لمدة  3يام ىبعد ذل حسب الىزن الجاف لوىراق الداخلية.
صفات الجذور:
 .1الىزن الرطب للجذىر (غم) :عن طريق الىزن بميزان حساس.
 .2الىزن الجاف للجذىر (غم) :ىزنت الجذىر بميزان حساس ىبعد ذل ىضعت في كياس ىرقية ى دخلالت فالي
داخل فرن كوربائي علل درجة حرارة  70م 0لمدة  3يام ىبعد ذل حسب الىزن الجاف للجذىر.
صفات الحاصل الكمية:
 .1اانتا الكلي الرؤىس لىحدة المسالاحة (طالن  /هكتالار) :حسالب اانتالا الكلالي لىحالدة المسالاحة حسالب القالانىن
2
اةتي :علل اعتبار مساحة الدىنم  2200م
2
حاصل الىحدة التجريبية ×  2200م
اانتا الكلي طن  /هكتار = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 4
مساحة الىحدة التجريبية × 1000
 .2متىسط ىزن الالر س (كغالم) :خالذت هالذ الصالفة مالن قسالمة ىزن الحاصالل للالرؤىس الكليالة للىحالدة التجريبيالة
علل عدد الرؤىس.
صفات الحاصل النوعية:
 .1محيط الر س (سم) :اخذ محيط الر س عن طريق لف خيط حىل عرا منطقة علل الالر س الم قيالاس طالىل
الخيط بىاسطة ريط القياس.
 .2طىل الر س (سم) :خذ طىل الر س بىاسطة المسطرة
 .3طىل الساق الداخلي (سم) :تم قطع الر س فلل نصفين ىقيس طىل الساق الداخلي بالمسطرة
 .4تماسال الالالر س :تالالم قياسالالوا ىصالالفيا ىذلال بىضالالع الالالر س بالالين راحتالالي اليالالد ىالضالالغط عليالاله باليالالد حيالالث ارك الالر
صلبة درجت فلل الرقم ىاحد ىكلما قل التماس زاد الرقم لحد الرقم ل ة.
 .5النسبة المئىية للمادة الجافة للر س (غم) :قطعت الرؤىس طىليا ى خذت عينات ع ىائية مالن ارىراق بالىزن
 100غم ى دخلت في فالرن كوربالائي علالل درجالة حالرارة  70م 0لمالدة سالبىع ىحسالبت النسالبة المئىيالة للمالادة
الجافة ىكما يرتي:
 %للمادة الجافة =

الىزن الرطب
الىزن الجاف

× 100

نسبة النتروجين فيي األورا  :جففالت عينالات ارىراق علالل درجالة حالرارة  70م 0لمالدة  3يالام لحالين بالات الالىزن
بعالدها طحنالت العينالالات ىهضالمت باسالالتخدام حالاما الكبريتيال المركالز  H2SO4ىحالالاما البيرىكلىريال المركالالز
 HCLO4ىبعالالد اكتمالالال الوضالالم ىالحصالالىل علالالل المسالالتخلا ىقالالدر عنصالالر النتالالرىجين باسالالتخدام طريقالالة (كلالالدال)
بجواز المايكرى -كلدال ( )Micro-Kjeldahlىحسب الطريقة التي ىردها .)1965( Black
حجم الحاما × العيارية × الىزن المكافي للنترىجين

حجم المستخلا الكلي

100

 %للنترىجين الممتا = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×ــــــــــــــــ
حجم العينة المرخىذة للتقدير

1000

النسبة المئىية للنترىجين الكلي = النسبة المئىية للنترىجين الممتا × الىزن الجاف × ىزن العينة
 .1النسبة المئىية للنترىجين الكلي في ارىراق الخارجية:
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 .2النسبة المئىية للنترىجين الكلي في ارىراق الداخلية:
 .3النسبة المئىية للنترىجين الممتا في ارىراق الخارجية:
 .4النسبة المئىية للنترىجين الممتا في ارىراق الداخلية:
تقدير النسبة المئوية للبروتين :تم احتساب النسبة للبرىتين باستخدام المعادلة اةتية:
النسبة المئىية للبرىتين  = %النسبة المئىية للنترىجين الكلي ×.)1980 ،Anonymous( 6.25
 .1النسبة المئىية للبرىتين في ارىراق الخارجية.
 .2النسبة المئىية للبرىتين في ارىراق الداخلية.
حللت النتائج فحصائيا حسب التصالميم المسالتخدم باسالتعمال الحاسالب االلكترىنالي باسالتخدام برنالامج SAS
( ،)1996 Anonymousىقىرنت المتىسطات باستخدام اختبار دنكن متعالدد الحالدىد عنالد مسالتىى احتمالال 0.05
( %الراىي ىخلف هللا.)2000 ،
النتائج والمناقشة
 .1صفات النمو الخضير ::يظوالر مالن البيانالات فالي الجالدىل ( )3تفالىق معنالىي لمعاملالة فضالافة حالاما الويىمال
ىبالتركيز  5مل/لتر ىلجميع الصفات المدرىسة ماعالدا صالفة النسالبة المئىيالة للمالادة الجافالة فالي ارىراق الخارجيالة
ىذل عند مقارنتوا مع معاملة عدم فضافة حاما الويىم ى ااضافة بالتركيز  2.5مل/لتر .كالذل يلحالظ تالر ير
حجم ىعية ال تل الكبيرة ىالتي لم تنتج ي فرىقات معنىية في الصفات المذكىرة في الجدىل ماعالدا صالفة النسالبة
المئىيالالة للمالالادة الجافالالة فالالي ارىراق الداخليالالة حيالالث تفىقالالت معاملالالة ال الالتل فالالي ىعيالالة كبيالالرة عالالن ارىعيالالة الصالالغيرة
ى عطالالت .%5.69ماعالالدا التالالداخل ال نالالائي بالالين عالالاملي حالالاما الويىمال ىحجالالم ارىعيالالة اعطالالل علالالل نسالالبة لعالالدد
ارىراق الخارجية كانت  16.44ىالىزن الرطب لوىراق الخارجيالة 1.28غالم ىالالىزن الرطالب لالوىراق الداخليالة
381.89غم عند معاملالة التالداخل بالين حجالم ارىعيالة الصالغير ىالتركيالز  2.5مالل/لتر متفىقالة علالل بالاقي معالاملت
التداخل ال نائي في الصفات المذكىرة عل مع تفىق معاملتي التداخل بين حجم ارىعية الكبير ىحاما الويىمال
بتركيالالز  5مالالل/لتر لصالالفة نسالالبة الكلىرىفيالالل  68.84ىالمسالالاحة الىرقيالالة  679.40سالالم 2ىالالالىزن الرطالالب لالالوىراق
الخارجيالالة 1.27غالالم ىالالالىزن الرطالالب لالالوىراق الداخليالالة  386.06غالالم ىالنسالالبة المئىيالالة للمالالادة الجافالالة فالالي ارىراق
الداخلية  8.67فن الزيادة التي حد توا معاملت فضافة حاما الويىمال فربمالا ترجالع فلالل دىر حالاما الويىمال
فالالي زيالالادة خصالالىبة التربالالة مالالع زيالالادة احتفالالاظ المالالا ،بالتربالالة ىبالتالالالي زيالالادة جاهزيالالة العناصالالر الغذائيالالة للنبالالات
( sennى  1973 ،Altaى  leeى  .)1976 ،Bartletteى ربم الالا ترج الالع فل الالل دىر ح الالاما الويىم الال ف الالي زي الالادة
الفعاليات الفسلجية بالنبات ىانعكاسالوا علالل نمالى النبالات ىمحتالىا مالن المغالذيات ىذلال عالن طريالق تكالىين معقالدات
بينوا ىبين ايىنات المعادن فضل عن دىر حاما الويىم باعتبار عامل مساعد لحركالة ارنزيمالات بالنبالات كمالا
يلع الالالب دىرا موم الالالا ب الالالالتنفس ىالتركي الالالب الض الالالىئي الم الالالجع لفعالي الالالة تك الالالىين ارحم الالالاا النىىي الالالة ىالورمىن الالالات
النباتيالالة( 1990 ،Schmidtى  .)1990 ،Goatleyى قالالد ترجالالع الزيالالادة التالالي حالالد توا معالالاملت فضالالافة حالالاما
الويىم فلل دىر حاما الويىم في زيادة نسبة العناصر الممتصة من قبل النبات ىذل عن طريق تحلل المالادة
العضالالىية بالتربالالة ىهالالذ مالالا بتتالاله دراسالالتنا بىجالالىد زيالالادة معنىيالالة بنسالالبة النتالالرىجين الكلالالي ىالنتالالرىجين الممالالتا
(الجدىل  ) 7نتيجة فضافة الحاما العضىي فلل التربة مقارنة مع عدم فضافة الحالاما .امالا الزيالادة التالي نتجالت
في بعا صالفات النمالى الخضالري نتيجالة للزراعالة فالي اىعيالة ذات حجالم كبيالر فربمالا ترجالع الالل تحسالن المجمالىع
الجذري لل تلت قبل النقل ىهذا انعكس علل الصفات العامة للنبات ( 1989،Hallى .)2002،David
 .2الوزن الرطب والجاف للجذور :يظور من البيانات المىجالىدة فالي الجالدىل ( )4تفالىق فضالافة حالاما الويىمال
ىبالالالتركيز  5مالالل/لتر ىبصالالىرة معنىيالالة علالالل معاملالالة المقارنالالة فالالي صالالفتي الالالىزن الرطالالب ىالجالالاف للجالالذىر ،فمالالا
معاملت حجم ىعية ال تل فلم تحدث فرق معنىي في هاتين الصفتين المدرىسة .كذل الل تالر ير التالداخل ال نالائي
بين حجم اىعية ال تل الكبير ىالتركيز  5مل هيىم /لتر الل اعطا ،علالل ىزن رطالب للجالذىر كالان 140.22غالم
ىىزن جاف  79.22ىبذل تفىقت علل اغلب معاملت التداخل ال نائية ارخرى.

49

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (2) 2017

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
2017 )2( ) العدد45( المجلد

.2011/2010  تر ير حاما الويىم ىحجم ىعية ال تل ىمعاملت التداخل فيما بينوا في صفات النمى للوانة ىلمىسم النمى:)3( الجدىل
Table (3): Effect of humic acid and cell volume contained, and th interaction in the growth characterstics of cabbage plant for 2010/2011.
 للمادة الجافة٪
لوىراق الداخلية
% Dry
matter/inner
leaves

الىزن الرطب
)لوىراق الداخلية(غم
Fresh
weight/inner
leaves(g)

 للمادة الجافة٪
لوىراق الخارجية
% Dry
matter/outer
leaves

الىزن الرطب
لوىراق
)الخارجية(غم
Fresh
weight/outer
leaves(g)

المساحة الىرقية
)2للىرقة (سم
Leaf area cm2

نسبة الكلىرىفيل الكلي
% chlorophyll
percentage

عدد ارىراق
الخارجية
The number of
outer leaves

حجم ارىعية
Cell volume

2.94 e

342.94 b

11.78 a

0.97 c

400.23 bc

60.52 c

14.83 b

small صغير

4.61 cd

12.56 a
11.33 a
13.11 a
11.56 a
13.67 a

1.17 ab
1.28 a
1.04 bc
1.14 a-c
1.27 a

238.80 c
640.00 ab
271.40 c
639.90 ab
679.70 a

63.40 bc

3.28 de
5.11 c
8.67 a

379.17 a
381.89 a
366.67 ab
387.44 a
386.06 a

67.30 ab
60.80 c
64.75 a-c
68.84 a

15.69 ab
16.44 a
15.06 b
15.33 ab
15.94 ab

large كبير
small صغير
large كبير
small صغير
large كبير

3.11 c

354.81 b

12.44 a

1.00 c

335.80 b

60.66 c

14.94 c

صفر

4.86 b

383.31 a

12.06 a

1.15 b

439.34 b

64.08 b

15.51 b

2,5

7.83 a

383.97 a

12.50 a

1.27 a

659.87 a

68.07 a

16.19 a

5

4.85 b

368.00 a

11.89 a

1.14 a

426.36 a

63.73 a

15.66 a

small صغير

7.00 b

5.69 a

حاما الويىم
لتر/مل
Humic acid
m/l

صفر
2.5
5
المتىسط العام
للويىم
general effect
of humic acid
المتىسط العام
للحجم
general effect
of cell volume

large كبير
380.06 a
12.78 a
1.15 a
530.32 a
64.80 a
15.44 a
. 0.05  التختلف عن بعضوا معنىيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدىد عند مستىى احتمال. ىالتداخلت ال نائية. * المتىسطات الم تركة بالحرىف اربجدية نفسوا ىلكل عامل علل حدا
Means of the same alphabet and each factor separately. And bilateral interactions. Not significantly different from each according to Duncan polynomial test at the
0.05 level of probability.
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الجدىل ( :)4تر ير حاما الويىم ىحجم ىعية ال تل ىمعاملت التداخل فيما بينوا في الالىزن الرطالب ىالجالاف
للجذىر اللوانة ىلمىسم النمى .2011/2010
Table (4): Effect of humic acid and cell volume contained, and the interaction in the
characterstics of roots.
حاما الويىم مل/لتر

حجم ارىعية

الىزن الرطب للجذىر(غم)

الىزن الجاف للجذىر(غم)

Humic acid m/l

Cell volume

Fresh weight/roots

Dry weight/roots

صغير small
كبير large
صغير small
كبير large
صغير small
كبير large
0

129.11 ab
131.89 ab
136.11 ab
120.78 ab
129.11 ab
140.22 a
124.94 b

44.56 e
58.11 cd
71.44 ab
48.00 de
65.78 bc
79.22 a
46.28 c

General mean effect
of humic acid

2.5

130.50 ab

61.94 b

5

138.17 a

75.33 a

المتىسط العام للحجم

صغير small

132.37 a

58.04 a

large

130.04 a

64.33 a

0.0
2.5
5
المتىسط العام للويىم

General Mean effect
of cell volume

كبير

* المتىسطات الم تركة بالحرىف اربجديالة نفسالوا ىلكالل عامالل علالل حالدا .ىالتالداخلت ال نائيالة .التختلالف عالن بعضالوا معنىيالا حسالب
اختبار دنكن متعدد الحدىد عند مستىى احتمال .0.05
Means of the same alphabet and each factor separately. And bilateral interactions.Not significantly
different from each according to Duncan polynomial test at the 0.05 level of probability.

 -3صفات الحاصيل الكميية :يظوالر مالن البيانالات فالي الجالدىل ( )5تفالىق معاملالة فضالافة حالاما الويىمال بصالىرة
معنىية ىبارخا التركيز  5مل/لتر علل معاملة المقارنة في الالىزن الرطالب للالر س ىاانتالا الكلالي ،فمالا معاملالة
حجم ارىعية فلم تظور ي فرىق معنىية لصفة الحاصل الكمية .كذل ادت معاملت التالداخل ال نالائي بالين عالاملي
حالالاما الويىم ال ىحجالالم ارىعيالالة الالالل اعطالالا ،علالالل ىزن رطالالب للالالر س كالالان 1.21كغالالم مالالع نتالالا كلالالي 34.23
طن/هكتار عند معاملة التالداخل بالين حجالم ارىعيالة الكبيالرة ىتركيالز  5مالل/لتر مالن حالاما الويىمال متفىقالة علالل
معظم معاملت التداخل ال نائية ارخرى.
 -4صفات الحاصل النوعية :يظور من البيانات المىجىدة في الجدىل ( )6تفالىق معاملالة فضالافة حالاما الويىمال
بتركيالز  5مالل/لتر علالالل بالاقي المعالاملت لجميالالع صالفات الحاصالل النىعيالالة باسالت نا ،تماسال الالالراس ،كالذل يلحالالظ
تفالالىق معاملالالة حجالالم ارىعيالالة الكبيالالرة فالالي صالالفة محالاليط الالالر س ى عطالالت 55.89سالالم ىتفىقالالت معاملالالة حجالالم ارىعيالالة
الصغيرة لصفة تماس الر س معطية  .1.89كذل يىضح الجدىل ( )6تر ير التالداخل ال نالائي بالين عالاملي حالاما
الويىم ىحجم ارىعية ىان علل نسبة لمحيط الالر س كانالت 58.18سالم ىطالىل الالر س 16.08سالم ىطالىل السالاق
الداخلي 4.92سم عند معاملة التداخل بين حجم ارىعية الكبيرة ىالتركيالز  5مالل/لتر متفىقالة علالل اغلالب معالاملت
التداخل ال نائي ،فما ما حد ته معاملت فضافة حاما الويىم من زيادة معنىية ىخاصة التركيالز  5مالل/لتر فالي
صالالفات الحاصالالل الكميالالة ىالنىعيالالة فربمالالا ترجالالع فلالالل الزيالالادة المعنىيالالة فالالي صالالفات عالالدد ارىراق الخارجيالالة ىالالالل
التحسن الذي حدث في زيالادة الكلىرىفيالل ى الزيالادة التالي حالد ت فالي الالىزن الرطالب ىالجالاف لالوىراق الخارجيالة
ىالداخلية ىكما ذكر في الجدىل ( )3ىالزيادة التالي حالد توا معالاملت فضالافة حالاما الويىمال فالي النسالبة المئىيالة
للنترىجين الكلي ىالممتا ىالبرىتين في كل من ارىراق الخارجية ىالداخلية ىكما مىضح في الجالدىل ( ،)7فمالا
الزيادة التي حد ت في الحاصل الكلي ىمحاليط الالر س نتيجالة السالتعمال حجالم ىعيالة التل كبيالرة فربمالا ترجالع فلالل
تحسين في صفات النمى الخضري جدىل ( )3ىكذل في صفات النمى الجذري (.)4
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الجدىل ( :)5تر ير حاما الويىم ىحجم ىعية ال تل ىمعاملت التداخل فيما بينوا فالي صالفات الحاصالل الكميالة
للوانة ىلمىسم النمى .2011/2010
Table (5): Effect of humic acid and cell volume contained, and the interaction in the
characterstics of Quantity yield of cabbage.
حاما الويىم مل/لتر
Humic acid m/l
0.0
2.5
5
المتىسط العام للويىم
General effect of
humic acid
المتىسط العام للحجم
General effect of
cell volume

حجم ارىعية
Cells
volume
صغير small
كبير large
صغير small
كبير large
صغير small
كبير large
0
2.5
5
صغير small
كبير

الىزن الرطب للر س(كغم)
Fresh weight/head

اانتا الكلي (طن/هكتار)
Production /T.heacter.

0.75 d
0.91 b-d
1.14 ab
0.84 cd
1.03 a-c
1.21 a
0.79 c
0.97 b
1.17 a
0.93 a

21.22 b
27.68 ab
33.04 a
24.64 b
29.08 ab
34.23 a
22.93 c
28.38 b
33.63 a
27.31 a

1.02 a

29.32 a

large

* المتىسطات الم تركة بالحرىف اربجديالة نفسالوا ىلكالل عامالل علالل حالدا .ىالتالداخلت ال نائيالة .التختلالف عالن بعضالوا معنىيالا حسالب
اختبار دنكن متعدد الحدىد عند مستىى احتمال .0.05
Means of the same alphabet and each factor separately. And bilateral interactions.Not significantly
different from each according to Duncan polynomial test at the 0.05 level of probability.

 -5التحليل الكيميائي لعنصر :النتيروجين والبيروتين :يظوالر مالن البيانالات المىجالىدة فالي الجالدىل ( )7ان فضالافة
حالالاما الويىمالال ىبالالالتركيز  5مالالل/لتر ادت الالالل زيالالادة معنىيالالة فالالي نسالالبة النتالالرىجين ىالبالالرىتين فالالي ارىراق
الخارجية ىالداخلية قياسا الل معاملالة المقارنالة ،بينمالا نلحالظ عالدم ىجالىد فالرق معنالىي لمعاملالة حجالم ارىعيالة فالي
التحليل الكيميائي للنترىجين ىالبرىتين ،بينما لم يكن الختلف حجم اىعيالة ال التل تالا ير معنالىي فالي هالذ الصالفات
اما معاملت التداخل ال نالائي فقالد سالببت معاملالة حالاما الويىمال بالالتركيز  5مالل/لتر ىحجالم ارىعيالة الكبيالر الالل
حصىل زيادة معنىية قياسا الغلب المعاملت المطبقة ،في صفات النمالى الخضالري ىالجالذري ىجاهزيالة العناصالر
كما ذكر سابقا لجميع الصالفات المالذكىرة فالي الجالدىل ىقالد يرجالع ذلال فلالل دىر حالاما الويىمال ىحجالم ارىعيالة
ىتتما ل هذ النتائج مع ماتىصل فليه كل من  Salmanىآخالرىن )2005( ،ى Shehataى)2010( ،El-helaly
ى  )2011( ،Yousifمن ن حاما الويىم تؤدي الل تحسين صالفات النمالى الخضالري ىعالدد ارىراق للنباتالات
الخضر ىمن ضمنوا اللوانة.
مما سبق نستنتج بان حاما الويىم له دىر موم في تحسالين صالفات النمالى الخضالري ىالحاصالل الكمالي
ىالنىعي للوانة ،كما ان حجم اىعية ال تل كان له تا ير كبير في تحسين النمالى فقالد ادى حجالم اىعيالة ال التل الكبيالر
بقطر  10سم تا ير معنىي في زيادة النمى الخضري ىالحاصل ،لذا يىصي باستخدام حاما الويىم ىبتركيالز 5
مل/لتر مع حجم اىعية تل بقطر  10سم ،كذل يىصي باجرا ،دراسات مما لة علل اصناف اخرى من اللوانة.
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.2011/2010  تر ير حاما الويىم ىحجم ىعية ال تل ىمعاملت التداخل فيما بينوا في صفات الحاصل النىعية للوانة ىلمىسم النمى:)6( الجدىل
Table (6): Effect of humic acid and cell volume contained, and th interaction in the characterstics of Quality yield of cabbage.
 للمادة الجافة٪
للراس
% Dry maltter
of head
9.33 b
10.78 ab
13.11 a
10.28 b
11.33 ab
11.83 ab
9.81 c
11.06 b
12.47 a
11.07 a
11.15 a

تماس الراس
Strength of
head

طىل الساق الداخلي
Length of inner
stem cm

)طىل الراس (سم
Length/head cm

)محيط الراس (سم
circumference/
head cm

1.92 a
1.75 ab
2.00 a
1.39 b
1.67 ab
1.44 b
1.65 a
1.71 a
1.72 a
1.89 a

3.42 d
4.03 b-d
4.58 ab
3.75 cd
4.33 a-c
4.92 a
3.58 c
4.18 b
4.75 a
4.01 a

14.37 d
14.78 cd
15.79 ab
14.83 cd
15.25 bc
16.08 a
14.60 b
15.01 b
15.93 a
14.98 a

50.89 c
52.83 bc
55.75 ab
53.83 bc
55.65 ab
58.18 a
52.36 c
54.24 b
56.97 a
53.16 b

small
large
small
large
small
large

small

صغير

1.50 a

4.34 a

15.39 a

55.89 a

large

كبير

حجم ارىعية
Cells volume
صغير
كبير
صغير
كبير
صغير
كبير
0
2.5
5

لتر/حاما الويىم مل
Humic acid m/l
0
2.5
5
المتىسط العام للويىم
General effect of
humic acid
المتىسط العام للحجم
General effect of
cell volume

.0.05  ال تختلف عن بعضوا معنىيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدىد عند مستىى احتمال. ىالتداخلت ال نائية.* المتىسطات الم تركة بالحرىف اربجدية نفسوا ىلكل عامل علل حدا
Means of the same alphabet and each factor separately. And bilateral interactions.Not significantly different from each according to Duncan polynomial test at the
0.05 level of probability.
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.2011/2010  تر ير حاما الويىم ىحجم ىعية ال تل ىمعاملت التداخل فيما بينوا في التحليل الكيميائي لعنصري النترىجين ىالبرىتين للوانة ىلمىسم النمى:)7( الجدىل
Table (7): Effect of humic acid and cell volume contained, and th interaction in the chemical analysise for nitrogen and protein.

189 c
2.39 b
2.78 ab
1.81 c
2.75 ab
2.92 a

 للنترىجين الكلي٪
في ارىراق الداخلية
% nitrogen
total /inner
leaves
4.50 bc
4.94 a-c
5.44 ab
4.11 c
5.22 ab
5.67 a

 للنترىجين الكلي٪
في ارىراق
الخارجية
% nitroge total
/outer leaves
3.78 c
4.78 b
5.78 a
3.61 c
5.50 ab
5.89 a

2.18 b

1.85 b

4.31 b

3.69 c

0

16.06 a

2.54 a

2.57 a

5.08 a

5.14 b

2.5

17.36 a

17.79 a

2.78 a

2.85 a

5.56 a

5.83 a

5

15.51a

14.69 a

2.48 a

2.35 a

4.96 a

4.78 a

small

صغير

15.74 a

15.55 a

2.52 a

2.49 a

5.00 a

5.00 a

large

كبير

 للنترىجين٪
الممتا في
ارىراق الداخلية

 للنترىجين٪
الممتا في
ارىراق الخارجية

% nitrogen total
/inner leaves

%nitrogen total
/ outer leaves

11.81 c
14.93 b
17.35 ab
11.23 c
17.19 ab
18.23 a

2.25 bc
2.47 a-c
2.72 ab
2.11 c
2.61 ab
2.83 a

13.63 b

11.52 b

15.89 a

 للبرىتين في٪
ارىراق الداخلية
% protein/inner
leaves

 للبرىتين في٪
ارىراق الخارجية
% protein /
outer leaves

14.06 bc
15.45 a-c
17.01 ab
13.19 c
16.32 ab
17.71 a

حجم ارىعية
Cells volume
صغير
كبير
صغير
كبير
صغير
كبير

small
large
small
large
small
large

حاما الويىم
لتر/مل
Humic acid
m/l
0
2.5
5
المتىسط العام
للويىم
General
effect of
humic acid
المتىسط العام
للحجم
General
effect of cell
volume

.0.05  التختلف عن بعضوا معنىيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدىد عند مستىى احتمال. ىالتداخلت ال نائية.* المتىسطات الم تركة بالحرىف اربجدية نفسوا ىلكل عامل علل حدا
Means of the same alphabet and each factor separately. And bilateral interactions. not significantly different from each according to Duncan polynomial test at the
0.05 level of probability.
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EFFECT OF HUMIC ACID AND TRANSPLANTING CONTAINER SIZE ON
GROWTH, QUANTITY AND QUALITY YIELD OF PLANT CABBAGE
Khaleda Abdullah Omar

Ahmed Faris Al-Sawaf

Horticulture Sciences and Landscape Design, College of Agriculture and Forestry,
Mosul University. Iraq
E-mail: Alsawaf_86@yahoo.com

ABSTRACT
The experiment was carried out at the field of During the growing season of
2010 – 2011 .The aim was to study the effect of humic acid with threes concentration
(0, 2.5 and 5 ml/litter) and two transplanting container size (7 , 10 cm) and the
interaction treatments growth , quantity and quality yield of cabbage, The experiment
design was arranged according to R.C.B.D with three replicates The results showed
that adding humic acid with 5 ml/Litter caused significant increase in the growth
parameters (the number of external leaves,chlorophyll percentage ، leaf area ، the
Fresh weight for external and internal leaf , the percentage of dry matter for internal
leaves). Meanwhile the big size of transplanting container caused a significant increase
in the percentage of dry matter in the external leaves. The interaction treatment
between the addition of humic acid with 5 ml/Litter and the big transplanting container
size caused the best growth in the leaves , roots and added the highest production
34.23 T/hea.
Keywords: Plant Cabbage, Humic Acid, Transplanting Container Size
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