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الخالصة
نفذت الدراسة في حقل الخضراوات  /قسم البستنة وهندسة الحدائق  /كلية الزراعة والغابات فيي الموسيم الزراعيي
 2012/2011لدراسيية تييا ير مسييتويين ميين التسييميد الفوسييفاتي  40 ،0كغييم  /P2O5دونييم والييرال بيي وي مسييتويات ميين
المسييتخلا البحيير  4،2،0 Kelp 40مييل/لتر وفييي صيينفين ميين البزاليييا همييا  . Fabreca Little marvelرشييت
النباتات لمرتين االولى عند مرحلة  5-3اوراق حقيقية وال انية بعد  15يوم من الرشة االولى .اوضحت النتائج بان التسيميد
الفوسفاتي والرال بالمستخلا البحر كان لها تا يرا واضحا على نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية ونسيبة البيروتين ( )
بالبذور ،ونسبة النتروجين والفسفور باالوراق ،وعدد العقد الجذريية /نبيات .اعطيت معاملية التسيميد الفوسيفاتي اعليى نسيبة
ميين البييروتين  ، 30.08بينمييا اعطييى الييرال لمييرتين وبتركيييز  4ملم/لتيير ميين المسييتخلا البحيير اعلييى القيييم ميين نسي
النتروجين والفسفور باالوراق واعلى عدد من العقد الجذرية /نبات .كما بينت النتائج بان االصناف اختلفت عن بعضها في
جميع الصفات المدروسة.
الكلمات الدالة :فسفور ،Kelp 40 ،بزاليا ،اصناف.
تاريخ تسلم البحي ، 2013/2/18 :وقبوله.2013/9/30 :

المقذمة
تنتمي البزاليا  Pisum sativum L.اليى العائلية البقوليية  .Fabaceaeالتيي تعيد مين العيائوت المهمية مين الناحيية
االقتصادية اذ تحتل المرتبة ال انية في االهمية بعد العائلة النجيلية ( Vanceواخيرون .)2000،توضيع البزالييا فيي المرتبية
ال ال ة ضمن محاصيل الخضر من حيي القيمة الغذائية ،اذ تحتو على  27-19بروتين وهيي ننيية بالحيامال االمينيي
 Lysineوحيييوامال امينيييية اخييير ( Ceyahanو  ،)2005 ،Mehemtكميييا تحتيييو البيييذور الخضيييرا عليييى مركبيييات
كيميائية تستخدم كمواد مطهرة ضد الجرا يم ( ،)1981 ،Dukeوتحتو عليى الحيامال االمينيي  Cholineاليذ يفييد فيي
خفال نسبة الشحوم في الدم ويمنيع تصيل الشيرايين ( Mathewsو  .)1985 ،Arthurومين هنيا تكمين االهميية الغذائيية
للبزاليا مما اد الى زيادة في اسيتهوكها سينويا نايرا ليدخولها فيي وجبيات نذائيية رئيسية للمسيتهلل وبيالنار لقلية انتاجهيا
محليا يتم استيراد كمييات البي ب بهيا مين الخيارل (مطليو وعيدا  .)2002 ،يعيد التسيميد الفوسيفاتي ذو اهميية كبييرة فيي
محصييول البزاليييا ،كمييا تسييتعمل مستخلصييات االعشييا البحرييية التييي تعييد احييد انميياط الزراعيية العضييوية ك سييمدة ورقييية
( ،)1991 ،Blundunان النتائج االيجابيية عين تي ير مستخلصيات االعشيا البحريية فيي زييادة نميو وحاصيل العدييد مين
محاصيل الخضر شجع الك ير من الباح ين في دراستها نارا لما تحتويه من عناصر نذائيية وهرمونيات وحيوامال امينيية
وفيتامينات ليذا فانهيا تعميل عليى زييادة قيوة النبيات وزييادة امتصياا العناصير الغذائيية وهيذا بالتيالي يينعكب ايجابييا عليى
تحسييين النوعييية .وميين خييول مراجعيية المصييادر ال توجييد دراسيية سييابقة عيين اسييتخدام التسييميد الفوسييفاتي متييداخو مييع
المستخلا البحر  Kelp 40عدا تلل الدراسة التي اجراها (محمد )2013 ،باستعمال هذا المستخلا في نبيات البزالييا،
ونارا لوهمية الغذائية العالية للبزاليا وا لتوجه نحو الزراعة العضوية فقد تم اجرا هذا البحي الذ استهدف دراسية تيا ير
مستويين من التسميد الفوسفاتي  0و  40كغم / P2O2دونم متداخو مع الرال ب وي تراكيز من المستخلا البحير Kelp
 40ولمييرتين فييي صيينفي البزاليييا  Little marvelو  Fabrecaوهييو ميين االصييناف التييي لييم يسييبق زراعتهييا فييي العييراق
وتحت المنطقة الشمالية من العراق  /محافاة نينو .

مواد البحث وطرائقه
نفذت التجربة في حقل الخضروات التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق  /كلية الزراعة والغابيات /جامعية الموصيل
في الموسم الزراعي  .2012/2011زرعت البذور بتاريخ  2011/11/16على مروز بطول 3م وعرال  75سم ،المسافة
بييين نبييات واخيير  30سييم اجريييت جميييع العمليييات الزراعييية بشييكل متما ييل لجميييع الوحييدات التجريبييية حس ي (مطلييو
واخييرون .)1989 ،نفييذت التجربيية باسييتخدام تصييميم القطاعييات العشييوائية الكامليية ( )RCBDفييي تجربيية عاملييية ب ي وي
مكررات و وي عواميل تضيمن العاميل االول صينفي البزالييا  Little marvelو  Fabrecaوالعاميل ال ياني مسيتويين مين
التسميد الفوسفاتي  40 ،0كغم /P2O2دونم اضييفت بعيد اسيبوعين مين االنبيات والعاميل ال اليي يوي مسيتويات لليرال مين
المستخلا البحر  4 ،2 ،0 Kelp 40مل/لتر .رشت النباتات لمرتين االولى عند مرحلة  5-3اوراق حقيقية وال انية بعد
 15يوم من الرشة االولى وحتى البلل الكامل واستخدمت مادة  Tween 20كمادة ناشرة .تم تحليل النتيائج احصيائيا حسي
الت صميم المستخدم واجر اختبار دنكن متعدد الحدود لمقارنة المتوسطات عنيد مسيتو احتميال ( 5اليراو وخليف ه،
بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.
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 .)2000تييم دراسيية بعييال الصييفات النوعييية كنسييبة المييواد الصييلبة الذائبيية الكلييية باسييخدام جهيياز المكسييار اليييدو وحسي
( )1980 ،A.O.A.Cونسييييييييييبة البييييييييييروتين فييييييييييي البييييييييييذور حسيييييييييي المعاد ليييييييييية :نسييييييييييبة البييييييييييروتين ( )
نسييبة النتييروجين ×  Rastovski( 6.25و  .)1987 ،Vanesetalتييم تقييدير تركيييز النتييروجين باسييتخدام جهيياز كلييدال،
الفسيفور باسييتخدام جهياز المطييياف الضيوئي  Spectrophotometerوحسي (الصيحاف .)1989 ،تييم حسيا عييدد العقييد
البكتيرية في الجذور وذلل بعد اضافة السماد الفسفور وبتاريخ .2011/12/25

النتائج والمناقشة
يتضح مين الجيدول ( )1بيان اليرال بالمسيتخلا البحير سيب زييادة فيي اليـ  ،TSSنجيد ان الزييادة ليم تصيل حيد
المعنوية .ويمكن تفسيير الزييادة فيي اليـ  TSSبانهيا ربميا تعيود اليى زييادة النميو الخضير  ،اذ ان هيذت الصيفة تتي ر بحجيم
المجموع الخضر (محمد ،)1988 ،وتتا ر ايضا بالاروف البيئية ،وان الحساسية لومراال قد تؤ ر في امتصاا الميا
من قبل النبات والتي لها تا ير اكبر على الـ  TSSمن االختوفات الورا ية في المحتو المعيدني مين اليـ Stevens( TSS
و  .)1986 ،Rickلقد بين هذان الباح ان بان هنال عوقة بين المحتو منالـ  TSSمن جهة وبين نمو وحاصل النبات مين
جهة اخر  ،اذ ان المحتو المرتفع من الـ  TSSيرتبط بالنباتات ذات المجموع الخضر الكبيير .ويتضيح مين نتيائج هيذت
الدراسيية بييان هنييال عوق ية بييين النمييو الخضيير والحاصييل ميين جهيية والييـ  TSSميين جهيية اخيير  .تتفييق هييذت النتييائج مييع
( )2004 ،Jensonفيييي الطماطييية و( Abdel-Mawgoudواخيييرون )2010 ،فيييي الرقيييي .ادت معاملييية اضيييافة السيييماد
الفوسييفاتي الييى زيييادة الييـ  TSSولكيين هييذت الزيييادة لييم تصييل حييد المعنوييية .وربمييا تعييود زيييادة الييـ  TSSالييى زيييادة النمييو
الخضر والناجمة عين تيا يرات الفسيفور عليى المجميوع الجيذر وبشيكل ايجيابي مميا ييؤد اليى زييادة امتصياا الميا
والعناصر الغذائية من التربة والذ انعكب بالتالي على النمو الخضر  .وهذت النتائج تتفق مع ما وجدته (طه )1989 ،في
البزاليا .ويوحا من الجدول ذاته بان هنال اختوفات معنوية بين االصناف في نسبة الـ  ،TSSوقد تفوق وبصورة معنويية
الصينف  Fabrecaواعطييى اعلييى القيييم ( ،) 15.44وربميا يعييود ذلييل الييى االختوفيات الورا ييية بييين االصييناف .اختلفييت
معنويييا معيياموت التييداخل ال نييائي بييين الصيينف والتسييميد الفوسييفاتي وقييد اعطييت معامليية التييداخل بييين الصيينف Fabreca
والتسميد الفوسفاتي اعلى القيم ( ،) 15.72كما اختلفت معنويا معاموت التداخل ال نائي بين الصنف والرال بالمسيتخلا
البحيير وكانييت اعلييى القيييم عنييد معامليية التييداخل بييين الصيينف  Fabrecaوالييرال بييـ  4مييل/لتر ميين المسييتخلا البحيير
( ،) 16.00بينما لم تختليف م عنوييا معياموت التيداخل ال نيائي بيين التسيميد الفوسيفاتي واليرال بالمسيتخلا البحير  .اميا
بالنسيبة الييى معياموت التييداخل ال و ييي فقيد اختلفييت بصيورة معنوييية .وقييد اعطيت معامليية التيداخل بييين الصيينف Fabreca
والتسميد الفوسفاتي والرال بـ  4مل/لتر من المستخلا البحر اعلى القيم (.) 16.33
يوضيح الجيدول ( ) 2بيان الييرال بالمسيتخلا البحير اد اليى زيييادة نيير معنويية فيي نسييبة البيروتين وميع زيييادة
مستويات الرال ،وربما تعز هذت الزيادة الى احتوا المستخلصات البحرية على هرمونيات نباتيية طبيعيية ادت اليى زييادة
النمو الخضر وبالتالي زيادة كفا ة عملية التم يل الضوئي والنيواتج االيضيية والتيي ا يرت بشيكل ايجيابي فيي زييادة نسيبة
البروتين .تتفق هذت النتائج مع ( Zodapeواخيرون )2010 ،و( Thambirajواخيرون )2012 ،و(Abou EL-Yazied
واخرون )2012 ،في الفاصيوليا و (محميد )2013 ،فيي البزالييا .ادت اضيافة السيماد الفوسيفاتي اليى زييادة نسيبة البيروتين
ولكن هذت الزيادة لم تكن معنوية .لقد ذكر (ابو ضاحي واليونب )1988 ،بان الفسفور يعد من العناصر الغذائية المهمة فيي
تحسين نوعية الحاصوت الزراعية ،وان عنصر الفسفور يخزن في االعضا ال مرية كالبذور وعلى هيئية فيايتين ()Fitin
وهو عبارة عن اموح الكالسيوم والمغنيسيوم لحامال الفايتيل والذ يتكون خول تكوين البيذور ولهيذا فبعيد عمليية التلقييح
واالخصا مباشرة هنال زييادة واضيحة فيي انتقيال الفسيفور اليى البيذور الحدي ية التكيوين ،وان الفسيفور ييدخل فيي تكيوين
االحماال النووية  DNAو  RNAوالمهمة في عملية تكوين البروتين (ابو ضاحي واليونب.)1988 ،
تتماشى هذت النتيائج ميع ميا توصيل الييه ( Marzoواخيرون )1997 ،و ( Ermanواخيرون )2009،فيي البزالييا و
( Abdul Galilواخرون ) 2010 ،في الباقو المحلية ويوحيا مين النتيائج بيان االصيناف ليم تختليف معنوييا عين بعضيها
لهذت الصفة .ولو ان الحاصل وموئمة االصناف تعد ذات اهمية بالغية فيي بيرامج تربيية النبيات ،اال ان جهيودا كبييرة بيذلت
لتحسين النوعية .ان النوعية تتحد بعدد من المكونات وان االهمية النسبية لكل مين هيذت المكونيات تعتميد عليى الغيرال مين
االستعمال ،وكذلل على ذوق المستهلل وان جميع هذت المكونات تت ر بعاملي الورا ة والبيئية والمعياموت الزراعيية .وتعيد
نسبة البروتين من الصفات النوعية المهمة جدا في البزاليا ،ان نسبة البروتين في بذور البزاليا الناضجة تتيراوح بيين (-15
 ) 35وهنال عوامل ورا ية هي التي تتحكم في نسبة البروتين ،اذ ان نسبة البروتين تختلف بياختوف االصيناف اذ تكيون
اعلى في االصناف المجعدة البذور بينما تكون اقل في االصناف ذات البذور الملسا  ،وهذا ما اكدتيه نتيائج هيذت الدراسية اذ
كانت اعلى نسبة من البيروتين فيي الصينف  Little marvelكونيه مين االصيناف المجعيدة البيذور .كميا ان نسيبة البيروتين
تختلف حس مناطق الزراعة ( Ali-Khanو .)1973 ،Youngsان هذت النتيائج تتفيق ميع ميا وجيدت ()1981 ،Matlob
فييييييييييييييي البزاليييييييييييييييا و (خضيييييييييييييير )1983 ،فييييييييييييييي البيييييييييييييياقو و(سييييييييييييييعيد وعلييييييييييييييي )2005 ،و()2006 ،Ali
و (محمد )2007 ،و(محمد )2009 ،و(محمد )2013 ،فيي البزالييا .يتضيح مين النتيائج بيان معياموت التيداخل ال نيائي بيين
الصنف والتسميد قد اختلفيت وبصيورة معنويية ،وان اعليى القييم كانيت عنيد معاملية التيداخل بيين الصينف Little marvel
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والتسييميد اذ بلغييت ( ،) 31.01بينمييا لييم تختلييف معنويييا معيياموت التييداخل بييين الصيينف والييرال وكييذلل بييين التسييميد
والرال.كما يوحا بان معاموت التداخل ال و ي لم تختلف معنويا في هذت الصفة.
الجدول ( :)1ت ير الصنف والتسميد الفوسفاتي ومستويات الرال بالمستخلا البحر  Kelp 40والتداخل بينهما في نسيبة
المواد الصلبة الذائبة الكلية ( ) لنبات البزاليا للموسم الزراعي .*2012/2011
Table (1): The effect of cultivar , phosphate fertilization, spraying levels with seaweed extract
Kelp 40 and their interactions on total soluable solids percentage (%) of pea plant in
the growing season 2011/2012.
الصنف
Cultivar

التسميد كغم
/P2O2دونم

الرال بالمستخلا البحر مل/لتر
Spraying with seaweed extract ml/liter

Fertilization
kg P2O5/
Donum

0

2

4

× Cultivar
Spraying

0
40
0
40
Little marvel

14.66abc
12.83c
14.83abc
15.33abc
13.75b

13.50bc
13.66bc
15.00abc
15.50ab
13.58b

13.66bc
14.16abc
15.66ab
16.33a
13.91b

Fabreca

15.08ab

15.25ab

16.00a

التسميد × الرال

0

14.75a

14.25a

14.66a

Little
marvel
Fabreca
الصنف × الرال

Fertilization
40
× Spraying
المتوسط العام General Mean

14.08a

14.58a

15.25a

14.41a

14.41a

14.95a

الصنف ×
التسميد
× Cultivar
Fertilization
13.94 bc
13.55c
15.16ab
15.72a

المتوسط
العام
Mean

المتوسط العام
GenerlMean

13.75b

14.55a

15.44a

14.63a

* المتوسطات التي تشترل بنفب الحرف االبجد ال تختلف معنويا عن بعضها حس اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستو احتمال . 5

يتضييح ميين الجييدول ( ) 3بييان الييرال بالمسييتخلا البحيير اد الييى زيييادة تركيييز النتييروجين ومييع زيييادة مسييتويات
الرال اال ان هذت الزيادة لم تصل حد المعنوية .ان زيادة تركيز النتروجين قد تعود الى امتصاصه بشكل مباشر من محلول
المستخلا البحر (التميمي ،)2009 ،او قد ترجع الى زيادة فعالية العمليات الحيويية كالتركيي الضيوئي مميا ييؤد اليى
زيادة النمو الخضر وهذا يعني ازدياد حاجة النبات من العناصر الغذائية وذلل الحول التوازن الغذائي واليذ يينجم عنيه
زيادة امتصاصها من التربة وبالتالي يزداد تركيزها في النبات (التميميي .)1998 ،ويمكين تفسيير زييادة تركييز النتيروجين
الحتوا المستخلصات البحرية على االوكسينات والسايتوكاينينات التي تعمل على زيادة النمو الخضر مما يؤد الى دفع
النبات المتصاا العناصر الغذائية الحول التوازن الغذائي وبالتالي يزداد تركيزها في النبات .تتماشى هذت النتيائج ميع ميا
وجييييدت ( Rayorathواخييييرون )2008 ،و(محمييييد )2009 ،فييييي الخيييييار و(التميمييييي )2009 ،فييييي نبييييات اكليييييل الجبييييل
و( Abdel-Mawgoudواخييرون )2010 ،فييي الرقييي و( Abou-El-Yaziedواخييرون )2012 ،فييي الفاصييوليا .ازداد
تركيز النتروجين عند اضافة السماد الفوسفاتي ولكن بصورة نير معنوية .ومن الممكن تفسير هذت الزيادة الى ان الفسيفور
يعمل على تقوية المجموعة الجيذر (ابيو ضياحي والييونب ،)1988،كميا ان الفسيفور يلعي دورا بيارزا فيي نميو الجيذور
وزيادة تفرعات الجذور (محمد.)1985 ،
وقيد ذكيير ( Lenkaو )1972 ،Gantamبيان للتسييميد الفوسيفاتي تييا ير عليى المجمييوع الجيذر لنبييات البزالييا ميين
خول تا يرت على كمية الجذور ،كما ان للفسيفور دورا فيي احيداي تغيييرات فيي النايام الجيذر حييي ييزداد عيدد الجيذور
واطوالها مما يؤد الى حدوي افضل توزيع للمجوع الجذر وبالتالي تزداد قابلية امتصاا المواد الغذائية والتي بدورها
تؤمن االحت ياجات الغذائية للنبات فيزداد نموت الخضر مما اد الى تكوين مجموع خضر كبير وهيذا يتطلي امتصياا
كميات اكبر من العناصر الغذائية من التربة وبالتالي تزداد تراكييز العناصير الغذائيية فيي النبيات .هيذت النتيائج تتفيق ميع ميا
توصل اليه ( Bakryواخرون )1987 ،فيي البزالييا و( )1998 ،El-Koumeyفيي الفاصيوليا و( Yemaneو،Stjelvag
 )2003و( Ermanواخييييييرون )2009 ،فييييييي البزاليييييييا و( Abdul-Galilواخييييييرون )2010 ،فييييييي البيييييياقو المحلييييييية
و( Boghdadyو ) 2011 ،Nawarفييي البزاليييا .اختلفييت االصييناف عيين بعضييها ولكيين لييم تصييل االختوفييات بينهييا حييد
المعنوييية .وربمييا يعييز هييذا االخييتوف الييى حجييم المجمييوع الخضيير الكبييير والييذ يتطل ي امتصيياا كميييات اكبيير ميين
العناصر الغذائية مما يؤد بالتالي الى ازدياد تراكيزها في النبات .ويوحا من النتائج بانه ال توجد اختوفيات معنويية بيين
معاموت التداخل ال نائي وال و ي.
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الجدول ( :)2تا ير الصنف والتسميد الفوسفاتي ومستويات الرال بالمستخلا البحر  Kelp 40والتداخل بينهما في نسيبة
البروتين في الجافة لنبات البزاليا للموسم الزراعي .*2012/2011
Table (2): The effect of cultivar , phosphate fertilization, spraying levels with seaweed extract
Kelp 40 and their interactions on protein percentage in dry seeds of pea plant in the
growing season 2011/2012.
الصنف
Cultivar
Little marvel
Fabreca
الصنف×الرال

Cultivar
×Spraying
التسميد×الرال

Fertilization
×Spraying
المتوسط العام

التسميد كغم
/P2O2دونم
Fertilization kg
P2O5/Donum

الرال بالمستخلا البحر مل/لتر
Spraying with seaweed extract ml/liter

0
27.99a
30.33a
27.19a
28.65a
29.16a

2
29.38a
31.13a
27.27a
29.31a
30.25a

4
30.69a
31.56a
27.63a
29.52a
31.13a

Fabreca

27.92a

28.29a

28.57a

0

27.59a

28.32a

29.16a

0
40
0
40
Little marvel

40

29.49a

30.22a

30.54a

General Mean

28.54a

29.27a

29.85a

الصنف ×
التسميد
× Cultivar
Fertilization
29.35ab
31.01a
27.36b
29.16ab

المتوسط
العام
Mean

المتوسط
العام
General
Mean

30.18a

28.36a

28.26a

30.08a

* المتوسطات التي تشترل بنفب الحرف االبجد ال تختلف معنويا عن بعضها حس اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستو احتمال . 5

الجدول ( )4يبين بان الرال بالمستخلا البحر اد الى زيادة معنوية في نسبة الفسفور لووراق بزيادة مستويات
الييرال ،وقييد اعطييت معامليية الييرال بالمسييتو العييالي اعلييى القيييم ( ) 0.655مقارنيية باقييل القيييم عنييد معامليية المقارنيية
( .) 0.536وقييد يرجييع ذلييل الييى ان المستخلصييات البحرييية تعييد مخزنييا طبيعيييا لك ييير ميين العناصيير الغذائييية الكبيير
والص يغر والتييي تكييون فعاليية وسييهلة االمتصيياا ميين قبييل النبييات ( )1992،Verkleijو(Thomasو  .)2004 ،Liان
الرال بالمستخلصات البحريية يشيجع امتصياا المغيذيات مين قبيل الجيذور ( )1985 ،Alexanderمميا ييؤد اليى زييادة
تراكيز العناصر الغذائية بالنبات .تتفق النتائج مع ما ذكرت (محمد )2009 ،فيي الخييار و( Abdel-Mawgoudواخيرون،
 )2010في الرقي و( Abou El-Yaziedواخرون )2012 ،في الفاصوليا .لقد ازداد تركييز الفسيفور عنيد اضيافة السيماد
الفوسفاتي ولكين هيذت الزييادة ليم تكين معنويية ،وربميا تفسير هيذت الزييادة اليى زييادة الكمييات التيي امتصيها النبيات مين هيذا
العنصر من ا لتربة نتيجية تكيوين مجميوع خضير كبيير ،وذليل بفعيل اليدور اليذ يلعبيه هيذا العنصير فيي تقويية المجميوع
الجذر وزيادة اعداد الجذور واطوالها مميا اد اليى امتصياا كمييات اكبير مين هيذا العنصير فيازداد تركييزت بياالوراق.
وهييذت النتييائج تتماشييى مييع ( Rathiواخييرون )1993 ،و( Yemaneو )2003 ،Stielvagو( Ermanواخييرون)2009 ،
فييي البزاليييا و( Abdul-Galilواخييرون )2010،فييي البيياقو المحلييية و( Boghdadyو )2011 ،Nawarفييي البزاليييا.
اختلفييت االصييناف عيين بعضييها فييي نسييبة الفسييفور لييووراق ولكيين هييذت االختوفييات لييم تصييل حييد المعنوييية ،وربمييا يعييز
االخييتوف بييين االصييناف الييى تييا ير العوامييل الورا ييية فضييو عيين تييا ير العوامييل البيئييية .ياهيير ميين النتييائج بانييه ال توجييد
اختوفات معنوية بين معاموت التداخل ال نائي ين الصنف والتسميد الفوسيفاتي فيي حيين اختلفيت معنوييا معياموت التيداخل
ال نييائي بييين الصيينف والييرال بالمسييتخلا البحيير  ،اذ اعطييت معامليية التييداخل بييين الصيينف  Little marvelوالييرال
بالمستو العالي اعلى القيم ( ،) 0.662كما اختلفت معنويا معاموت التداخل بين التسميد الفوسفاتي والرال بالمسيتخلا
البحر وكانت اعلى القيم عند معاملة التداخل بين التسميد والرال بالمستو العالي ( .) 0.664اختلفت معنويا معياموت
التييداخل ال و ييي ،وقييد اعطييت معامليية التييداخل بييين الصيينف  Fabrecaوالتسييميد والييرال بالمسييتو العييالي اعلييى القيييم
(.) 0.688
ياهيير ميين الجييدول ( ) 5بييان الييرال بالمسييتخلا البحيير سييب زيييادة معنوييية فييي عييدد العقييد الجذرييية مييع زيييادة
مستويات الرال ،وقيد تفوقيت معنوييا معاملية اليرال بالمسيتو العيالي واعطيت اعليى القييم ( )52.05قياسيا باقيل القييم عنيد
معامليية المقارنيية ( .) 42.56وربمييا يعييز سييب هييذت الزيييادة الييى ان الييرال بالمسييتخلا البحيير اد الييى زيييادة النمييو
الخضر والجذر في النبات ،اذ تعمل المستخلصات البحرية على تحفيز نمو الجذور عندما تضياف اليى التربية او تيرال
على النبات ،نارا الحتوائها على الهرمونات النباتية ( ،)2003 ،O'Dellوكنتيجة لزيادة النمو الجذر فان ذليل سيينعكب
وبشكل ايجابي مما يؤد الى ازدياد عدد العقد الجذرية .لقد ادت اضافة السماد الفوسفاتي الى زيادة معنوية فيي عيدد العقيد
الجذرية ،وقد تفوقت تفوقا معنويا معاملة اضافة السماد الفوسفاتي واعطت افضيل القييم ( )50.17مقارنية بمعاملية المقارنية
التي اعطت اقل القيم ( .)43.88وقد تعيود هيذت الزييادة اليى تيا ير الفسيفور فيي كميية الجيذور ،كميا انيه يعميل عليى احيداي
تغيييرات مورفولوجييية فييي الناييام الجييذ ر ممييا يييؤد الييى ازدييياد عييدد الجييذور واطوالهييا وبالتييالي حييدوي افضييل توزيييع
للمجموع الجذر مما يزيد من عدد العقد الجذرية ( Svobodaواخرون 1970 ،1969 ،و .)1971وقد تعود هيذت الزييادة
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اليى وجيود عوقية بيين مسيتويات التسيميد الفوسيفاتي وعيدد العقيد الجذريية الفعالية والمتكونية عليى الجيذور ،كميا ان اضييافة
الفوسفات تزيد مين ت بييت النتيروجين تعايشييا ( Sartainو .)1975 ،Kamprathبينميا الحيا  Badawyو،AL-Gayed
( ) 1976بان التسميد الفوسفاتي في الباقو لم يكن له تا ير على العقد البكتيريية التيي تحملهيا نباتيات البياقو  ،فيي حيين ان
اضافة السماد الفوسفاتي قد ا ر معنويا على العقد البكتيرية وهذا ما اكدته هذت الدراسة على نبات البزاليا ،وربما يعز ذلل
الى اختوف النوع النباتي ،اذ ان هذا التا ير يختلف حس نوع النبات البقولي ،صنفه ،السيوالت الرايزوبيية المسيتخدمة او
الموجييودة فييي التربيية باالضييافة الييى الاييروف المناخييية ( Pateو .)1961 ،Dartلقييد وجييد هييذان الباح ييان بييان محتييو
النتروجين باالوراق ازداد زيادة معنوية نتيجة اضافة السماد الفوسيفاتي وهيذا ميا اكدتيه نتيائج دراسيتنا هيذت (جيدول  .)3ان
هذت النتائج تتفق مع ما توصل اليه (خضير )1983 ،و( EL-Beheidiواخيرون )2005 ،فيي البزالييا و(هيذيلي واخيرون،
 )2008في الباقو و( )2009 ،Mokhtarفي الباقو المحليية و( Abdul Galilواخيرون )2010 ،فيي البياقو المحليية
و( Mishraواخرون )2010 ،في البزاليا و( )2010 ،Abdullahفي الباقو .
ان عملية ت بيت النتروجين الجو بواسطة بكتريا العقد الجذرية ( )Rhizobiumالتي تعيال في عوقية تكافليية ميع
البقوليات ،تعتبر ذات اهمية اقتصادية لما لها من تا ير على خصوبة التربة فهي تزيد مين نسيبة خصيوبة التربية .وقيد وجيد
( )1992 ،Wernerان معايم النباتيات البقوليية تكيون كفيو ة فيي عوقتهيا التعايشيية ميع الفطير Vasculr Arbuscular
 )VAM( Mycorrhizaويعو د ذليل اليى التحسين فيي التغذيية الفوسيفاتية للنبيات ونقيل المغيذيات االخير مين التربية اليى
النبات (سعيد وعلي .) 2005 ،وتعتبر البزالييا مين البقولييات النشيطة فيي عمليية ت بييت نتيروجين الهيوا الجيو مين خيول
بكتريا العقد الجذرية التي تعيال على جيذورها معيشية تعاونيية ،وان النيوع  Rhizobium leguminosaهيو الوحييد اليذ
يعيييال تعاونيييا فييي جييذور البزاليييا ،وميين المعييروف ان هييذت البكتريييا قييادرة علييى انتييال ميينام النمييو انييدول حييامال الخليييل
( ،)IAAوربمييا يكييون ذلييل هييو المحفييز علييى انقسييام خويييا الجييذر لتكييوين العقييدة (حسيين .)2002،لقييد اختلفييت االصييناف
وبصيورة معنوييية فيي عيدد العقيد البكتيرييية التيي انتجتهييا ،اذ تفيوق معنويييا الصينف  Little marvelواعطيى افضييل القيييم
( )59.78فيما اعطى الصنف  Fabrecaاقل القيم ( .)34.27ويمكن ان يعز السب اليى اخيتوف االصيناف فيي العواميل
الورا ية التي تتحكم بها ،باالضافة الى العوامل المناخية ( Pateو .)1961 ،Dartوهذت النتيائج تتفيق ميع (خضير)1983 ،
فييي البيياقو و( Abdul Galilواخييرون )2010 ،فييي البيياقو المحلييية .يتضييح ميين النتييائج وجييود اختوفييات معنوييية بييين
معاموت التداخل ال نائي وال و ي .لقد كانت اعلى القيم عند معاملة التداخل بين الصينف  Little marvelوالتسيميد ،وبيين
الصينف  Little marvelوالييرال بالمسيتو العيالي ،وبييين التسيميد واليرال بالمسييتو العيالي اذ بلغييت ( 63.41و67.79
و )57.62وعلى التوالي .لقد اعطت معاملة التداخل ال و ي بين الصنف  Little marvelوالتسميد بالمستو العالي اعليى
القيييم ( .) 76.00وكخوصيية لمييا تقييدم يتبييين ميين هييذت الدراسيية بييان التسييميد الفوسييفاتي كييان مييؤ را علييى النوعييية وتراكيييز
العناصير الغذائييية ،النتييروجين والفسيفور بييادوراق وعييدد العقييد البكتيريية ،كمييا ان الييرال بتراكييز مختلفيية ميين المسييتخلا
البحيير  Kelp 40قييد ا يير علييى الصييفات النوعييية وتراكيييز العناصيير الغذائييية ،النتييروجين والفسييفور وعلييى عييدد العقييد
البكتيرية ،كميا ان الصينف كيان ليه تي يرا واضيحا فيي انلي الصيفات المدروسية ،اضيافة اليى تي ير التيداخل بيين العواميل
المدروسة.
الجدول ( :)3تا ير الصنف والتسميد الفوسفاتي ومستويات الرال بالمستخلا البحر  Kelp 40والتداخل بينهما في نسيبة
النتروجين في االوراق ( ) لنبات البزاليا للموسم الزراعي .*2012/2011
Table (3): The effect of cultivar, phosphate fertilization, spraying levels with seaweed extract
Kelp 40 and their interactions on nitrogen percentage (%) in the leaves of pea
plant in the growing season 2011/2012.
الصنف
Cultivar

التسميد كغم
/P2O2دونم
Fertilization kg
P2O5/ Donum

الرال بالمستخلا البحر مل/لتر
Spraying with seaweed extract ml/liter

0
40
0
40
Little marvel

0
1.172a
1.173a
1.042a
1.045a
1.172a

2
1.176a
1.169a
1.172a
1.176a
1.172a

4
1.304a
1.826a
1.176a
1.306a
1.565a

Cultivar
×Spraying

Fabreca

1.044a

1.174a

1.241a

التسميد×الرال

0

1.107a

1.174a

1.240a

40
General Mean

1.109a
1.108a

1.172a
1.173a

1.566a
1.403a

Little marvel
Fabreca
الصنف×الرال

Fertilization
×Spraying

المتوسط العام

الصنف
×التسميد
× Cultivar
Fertilization

1.217a
1.389a
1.130a
1.176a

المتوسط
العام
Mean

المتوسط
العام
General
Mean

1.303a

1.173a

1.153a

1.282a

* المتوسطات التي تشترل بنفب الحرف االبجد ال تختلف معنويا عن بعضها حس اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستو احتمال . 5
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 والتداخل بينهما في نسيبةKelp 40  تا ير الصنف والتسميد الفوسفاتي ومستويات الرال بالمستخلا البحر:)4( الجدول
.*2012/2011 الفسفور في االوراق ( ) لنبات البزاليا للموسم الزراعي
Table (4): The effect of cultivar , phosphate fertilization, spraying levels with seaweed extract
Kelp 40 and their interactions on phosphorus percentage (%) in the leaves of pea
plant in the growing season 2011/2012.
المتوسط
العام
General
Mean

المتوسط
العام
Mean

0.575a

0.588a

0.626a

0.613a

×الصنف
التسميد
Cultivar×
Fertilization

0.567a
0.608a
0.583a
0.643a

لتر/الرال بالمستخلا البحر مل
Spraying with seaweed extract ml/liter

التسميد كغم
دونم/P2O2
Fertilization kg
P2O5/ Donum

4
0.662ab
0.661ab
0.628abc
0.668a

2
0.560abc
0.616abc
0.608abc
0.658ab

0
0.479c
0.549abc
0.512bc
0.605abc

0.662a

0.588ab

0.514b

Little marvel

0.648a
0.645a

0.633a
0.584ab

0.558ab
0.496b

Fabreca
0

0.664a

0.637a

0.577ab

40

0.655a

0.610a

0.536b

General Mean

0
40
0
40

الصنف
Cultivar
Little marvel
Fabreca
الصنف×الرال
Cultivar
×Spraying
التسميد×الرال
Fertilization
×Spraying

المتوسط العام

. 5 * المتوسطات التي تشترل بنفب الحرف االبجد ال تختلف معنويا عن بعضها حس اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستو احتمال

 والتداخل بينهما فيي عيددKelp 40  تا ير الصنف والتسميد الفوسفاتي ومستويات الرال بالمستخلا البحر:)5( الجدول
.*2012/2011 العقد البكتيرية لنبات البزاليا للموسم الزراعي
Table (5): The effect of cultivar , phosphate fertilization, spraying levels with seaweed extract
Kelp 40 and their interactions on roots nodules number in pea plant in the growing
season 2011/2012.
المتوسط
العام
General
Mean

المتوسط
العام
General
Mean

43.88b

59.78a

50.17a

34.27b

×الصنف
التسميد

لتر/الرال بالمستخلا البحر مل
Spraying with seaweed extract ml/liter

Cultivar×
Fertilization

56.15a
63.41a
31.62b
36.93b

التسميد كغم
دونم/P2O2

4

2

0

Fertilization kg
P2O5/Donum

59.58b
76.00a
33.37d
39.25cd
67.79a

55.75b
61.25b
32.50d
36.41d
58.50ab

53.11bc
53.00bc
29.00d
35.12d
53.05b

0
40
0
40
Little marvel

36.31c
46.47b

34.45c
44.12b

32.06c
41.05b

Fabreca
0

57.62a

48.83ab

44.06b

40

52.05a

46.47ab

42.56b

General Mean

الصنف
Cultivar
Little
marvel
Fabreca
الصنف×الرال
Cultivar
×Spraying
التسميد×الرال
Fertilization
×Spraying

المتوسط العام

. 5 * المتوسطات التي تشترل بنفب الحرف االبجد ال تختلف معنويا عن بعضها حس اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستو احتمال
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ABSTRACT
This study was conducted in the vegetable farm/Hort. & land scape Dept./College of
Agric. & Forestry / Mosul Univ. to study the effect of two levels of phosphate fertilization,
zero, 40 kg P2O5/Donum, and spraying with three levels of seaweed extract, kelp 40, Zero, 2,4
ml/l in two pea cultivars namely: "Little Marvel and Fabreca". Plants were sprayed twice, the
first one at 3-5 true leaf stage, whereas the second after 15 days from the first spraying.
Results indicated that phosphate fertilization & seaweed extract showed a clearly effects in
TSS, protein percentage of seeds, nitrogen & phosphorus concentrations of leaves, in addition
to number of root nodules/plant. Phosphate treatment gave the highest protein percentage
(30.08%), while spraying with 4 ml/l of seaweed extract resulted in the highest values of
nitrogen, phosphorus concentrations in leaves, and the large number of root nodules/plant.
The results revealed also that cultivars varied between them in all parameters studied.
Keywords: Phosphorous, Kelp 40 , Pea, Cultivars.
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