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تأثير الرش بالمغذيات العضوية في نمو وحاصل هجن الفلفل  Capsicum annuumتحت ظروف البيوت
البالستيكية
حارث برهان الدين عبد الرحمن
دعاء عبدهللا خلف
كلية الزراعة  -جامعة تكريت
الخالصة
نفذت التجربة خالل الموسم الزراعي  2015-2014تحيت رير ا البييوت البالسيتيكية الميدلتا التابعية
لمشتل مديرية الزراعة  -محالظة كركيو بديدا دراسية تيتاير اليرم بالم يذيات العييوية لي نميو حا يل
االايية هجيين ميين نبييات الفلفييل الحلييو  ، Capsicum annuum L.اسييتعمل ل ي التجربيية الم ييذيات التالييية
 Humique acidرمز له ( Sea weed extract )Gرمز له ( )Alga Cifo 3000( )Pرميز ليه ()V
باإلضالة الى معاملة المقارنة  ،Controlاالاة هجن  Mandra – F1رمز ليه ( )H1الدجيين Remus
 CRX 6122رمز له ( )H2الدجين  Festosرميز ليه ( ،)H3يممت التجربية ليظ نظياق القلين الم شيقة
 ، split plot designزعت الدجن ل القلن الرئيسية اما الم ذيات لقد زعت ل القلن الثانوية كررت
بثالث مكررات ،حللت البيانات باستخداق برنامج  SASقورنيت المتوسيلات باسيتعمال اختبيار دنكين متعيدد
الحد د على مستوى احتمال  ،0.05كانت نتائج التجربة كما يل
يفة محتيوى او را مين الكلور لييل ،سيجل الدجيين ()H1
أعلى الدجين ( )H2تفوقا ً مع وييا ً لي
فة طول الثمرا ،لم يالحظ جود أي
تفوقا ً مع ويا ً لصفة قلر الثمرا زندا ،بي ما تفو الدجين ( )H3ل
يفت محتيوى
لر مع وية بين الدجن لصفة حا ل ال بات الواحد ،اردر الم يذي ( )Gتفوقيا ً مع وييا ً لي
او را من الكلور ليل المساحة الورقية زن الثمرا ،كان التداخل بين الدجيين ( )H2الم يذي ( )Gقيد
فة محتوى او را من الكلور ليل الكل  ،اما التيداخل بيين الدجيين ( )H1الم يذي
اردر تفوقا ً مع ويا ً ل
يفة المسياحة الورقيية ،تظدير تيتاير الم يذيات حيد ث تفيو لي جميين يفات الحا يل
( )Pلقد تفو لي
الكمية ال وعية عدا فة عدد الثميار تفيو ليديا معاملية المقارنية ،سيجل التيداخل الث يائ بيين ()G( )H1
فة الحا ل
فات قلر الثمرا طول الثمرا زندا تفو التداخل بين( )G( )H2ل
زيادا مع وية ل
الكل حا ل ال بات الواحد ،اما التداخل بين الدجين( )H3الم ذي العيوي ( )Gلتفو مع وييا ً عليى بياق
التداخالت لصفة طول الثمرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات المفتاحية :المغذيات العضوية ،الفلفل ،البيوت البالستيكية .

المقدمة
يعُد الفلفل الحلو ) Capsicum annuum L.(Sweet pepperاالث اهم محا يل العائلية الباننجانيية
 Solaanaceaeمن بعد اللماطية البلاطيا ،تعيد امريكيا الوسيلى الج وبيية الميوطن او يل لديذا ال بيات
(الخفياج المختييار ،)1989،يحتيوي كييل 100غييم مين الثمييار اللازجيية حيوال  %4.8مييواد كاربوهيدراتييية
% 1.2بر تين  ،أضالة الى بعض اومالح المعدنيية مثيل البوتاسييوق الكالسييوق الحدييد( ،خلييل. )2004 ،
يعتبر ال بات مين أغ يى الخييرا ات بفيتيامين  ،Cكيذل يحتيوي عليى ليتيامين  B1 Aليتامي يات اخيرى
( . )1980 ، McCollumبل يييت المسييياحة المزر عييية بديييذا المحصيييول لييي عميييوق العيييرا لسييي ة 2012
ب 33840د نم بإنتاج كل قدره  922925طن ب لة مقدارها  27273ك م/د نيم (المجموعية اوحصيائية
الس وية  ،)2013 ،هذا يعتبر تدهور ل اونتاج ربما يعود الى الظر ا البيئية ال ير م اسبة و سيما ارتفاع
درجات الحرارا عدق است باط هجن ا هجن محلية نات انتاجية عالية ليال عن عدق اوهتماق بت ذية ال بات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث او ل
تاريخ تسلم البحث  2015/10/28قبوله 2016/3/27
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ان التسييميد اليييورق باسيييتخداق مسيييتخلا اللحالييير اوعشييياب البحريييية ال يييية بالدرمونيييات ال باتيييية
اللبيعييية الفيتامي ييات بعييض الع ا يير الم ذييية الكبييرى الص ي رى ،يعتبيير احييد الوسييائل الحديثيية لزيييادا
اونتاج الزراع ألاره السرين ل تجديز ال باتات بتل المتللبات .قد كانت ه ا نتائج مشجعة ع د استخداق
اوعشاب البحرية لتتايرها اويجاب ل تحفييز الفعالييات الفسييولوجية الحيويية المدمية مميا يي دي اليى زييادا
ال مو تلور ال بات تحسين نوعية الحا ل ( Khanآخر ن .)2009 ،
تو ل الجواري ) )2002ل دراسة لتتاير الم يذيات الورقيية ر يل عليى المجميوع الخييري ل باتيات
الفلفل الحلو الى جود زيادا ل محتوى الثمار من ليتامين  ،Cجد الباحثيان )2003) Ducsay Varga
ع د أضالة هيومات الصوديوق قد أعليى زييادا مع ويية لي محتيوى اميار الفلفيل الحليو مين ليتيامين  Cب سيبة
 .%28.6أ ارت الزبيدي( )2004الى ان رم نبات الفلفل الحلو بع ا ر الحديد الزن البور ن مجتمعة
أدى الى زييادا مع ويية لي محتيوى او را مين الكلور لييل ال سيبة المئويية لفيتيامين  Cمقارنية مين معاملية
المقارنيية ،كمييا بييين الجبييوري اخيير ن ( )2006أن الييرم بسييماد الييورق اليييون رين ال دييرين المسييتخلا
المائ ل بيات عير السيود قيد أردير زييادا مع ويية لي نسيبة ليتيامين  Cمقارنية بمعاملية المقارنية .تو يل
الباحثان ميتادي العيد ( )2008ان الرم بمحلول  Hupouseأدى الى زييادا مع ويية لي المسياحة الورقيية،
تو ييل  )2008) Kamal Al-Saidع ييد رم نبييات الفلفييل باألحميياا اومي ييية الاليسييين المثيييونين
السستين أدى الى زيادا زن الثمرا قلر الثمرا.
ا ض ي  Akandeآخيير ن ( )2008ل ي دراسييتدم علييى نبييات الفلفييل الحريييف ع ييد أضييالة الم ييذي
العيوي اعلى أعليى زييادا لي عيدد الثميار الحا يل الكلي  ،أ ضي  Aminifardاخير ن( )2010ان
اضييالة السييم اد ال تر جي ي (اليوريييا) الييى نبييات الباننجييان أدى الييى زيييادا محتييوى او را ميين الكلور ليييل،
أ يار  EL-Bassionyاخير ن ) )2010ان اليرم بديوميات البوتاسييوق عليى نبيات الفلفيل الحليو أعليت
زيييييادا مع وييييية بالحا ييييل الكليييي طييييول الثمييييرا زن الثمييييرا .تو ييييل الباحييييث Abdel-Mawgoud
أخر ن ) )2010الى ان محتوى اميار الفلفيل الحليو ي ف كاليفورنييا نيدر مين ليتيامين  Cقيد أزداد بزييادا
مستويات تركيز الم يذي العييوي  ، Chitosamأ ضي اوبراهيمي ( )2011أن رم المجميوع الخييري
ل باتييات الفلفييل الحلييو بييالبور ن السييكر ز مجتمعيية أايير مع وي يا ً ل ي محتييوى الثمييار ميين ليتييامين  ،Cبييين
يفات نسيبة الكلور لييل الكلي
عبدالرحمن( )2011تفوقا ً مع ويا ً ل الدجيين ج يان عليى الدجيين حصين لي
المساحة الورقية زن الثميرا حا يل ال بيات الواحيد قلير الثميرا سيم جيدار الثميرا .تو يل Abd
 El_Rheemأخر ن ) )2012ان اعلى زيادا مع ويية لي نسيبة ليتيامين  Cقيد تحقيظ ع يد اليرم بحيامض
الديومي حده بتركيز  3مل.لتر1-مقارنة من نبات المقارنة.
أ ار عبيد الجبيار ) )2012لي دراسية ليه عليى تيتاير بعيض اوسيمدا السيائلة المحتويية عليى نسير مين
اوحماا اومي ية هما اومي و الكسين اومي و كويل ت مي ورز ر ل على المجموع الخيري للفلفيل ي ف
"كاريزما" إلى جود تتاير مع وي لألسمدا الميالة ل حا ل نبات الفلفيل .تو يل علي ( )2012اليى أن
يفات محتيوى او را
استعمال سماد الديومي الرم بالم يسيوق على نباتيات الفلفيل أدى اليى زييادا لي
من الكلور ليل مقارنة بعدق أضالة سماد الديومي عدد الثمار زن الثميرا حا يل ال بيات .جيد الزبييدي
( )2012أن الص ف (دي كايين) تفو مع ويا ً ل عدد الثميار مقارنية بصي ف (البيراء) اليذي تفيو لي معيدل
زن طول قلر سم جيدار الثميرا الحا يل المبكير حا يل ال بيات الواحيد الحا يل الكلي مقارنية
بالص ف (دي كايين) محتوى الثمار من ليتامين ( )Cمقارنة بص ف (البراء).
نكيير  )2013( Mohammedان الييرم الييورق بمسييتخلا اوعشيياب البحرييية قييد زاد ميين طييول
قلييير اميييار الفلفيييل ال سيييبة المئويييية لفيتيييامين  .Cبيييين محميييد أخييير ن ) )2014لييي تجربييية لتيييتاير اليييرم
بالمسيييتخلا البحيييري  LAY_Oسيييماد عيييال الفسيييفور (سيييوليفي تييي  .بييي  )10ال يتييير جين العييييوي
يفات معيدل المسياحة الورقيية عيدد الثميار زن الثميار حا يل ال بيات
( ) Essentialحد ث زيادا ل
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الواحيد ،تو ييل رحميين اخيير ن ( )2014ع ييد اسييتعمال حييامض الديومي اسيييد تفوقييا مع ويييا علييى معامليية
المقارنة لصيفت (ارت فياع ال بيات  ،المسياحة الورقيية) ل بيات الفلفيل الحليو ي ف (كاليفورنييا نيدر) ،نظيراً
لتفاقم راهرا التلوث للم تجيات ال ذائيية التربية الميياه ببقاييا األسيمدا الكيمائيية المبييدات مميا أدى نلي اليى
ردور الحاجة وستخداق أسلوب نظاق الزراعة الذي يعتمد على استخداق المواد اللبيعية ل الزراعية بيدوً مين
األسمدا الكيميائية كذل قلة خبرا المزارع العراق باختييار الدجين المالئمية للم لقية التي لديا القيدرا عليى
إعلاء أعلى أنتاج لذا كان الددا من الدراسة هو البحث عن بدائل طبيعية لم تجري تجربتدا ل العرا عليى
األ اا المستخدمة ل الزراعة تتميز بعدق سميتدا لإلنسان الحيوان غير ملواة للبيئة رخيصة التكياليف
معرلة أليل مستخلا نبات لعال ل نمو حا ل بعض الدجن ل بات الفلفل.
المواد وطرائق البحث
أجريت التجربة خالل الموسم الزراعي  2015-2014في احد البيوت البالستكية التابعة لمشتل مديرية
الزراعة/محافظةةةة وروةةةوا ب بعةةةا ( 25ق× 9م× 2.5م) وبمسةةةاحة 225م 2واعتمةةةد عمةةة ميةةةاس ا بةةةار لسةةة ي
المحصول باسيتعمال طري ةة الةرب بةالتط ي  .هيئيت اورا قسيمت اليى ( )4مسياطر بليول 23ق عيرا
60سم المسالة بين مسلبة أخرى  85سم ،أستعمل بذ ر االاة هجن من الفلفل الحلو ه  Festosالدجين
 Mandraالدجين  ، Remus CRX 61022زرعيت البيذ ر بتياريخ  2014/9/11أنتجيت الشيتالت لي
أطبا بالستيكية ،ر يت تربة البيت قبل االاة اياق من نقل الشتالت لترطير التربة ،بعد  47يوق من الزراعية
نقلت الشتالت الى تربة البيت البالسيتيك اي بتياريخ  2014/10/28بعيد تكوي ديا الورقية الحقيقيية الرابعية ا
الخامسة ،تلت ال باتات ل الوحدات التجريبية بحيث زرعيت  8يتالت لكيل حيدا تجريبيية بمسيالة  40سيم
بييين نبييات أخيير علييى جدت ي المسييلبة ،اجريييت كاليية عمليييات الخدميية ميين ري تعشييير تسييميد لجمييين
المعييامالت ،سييمدت ال باتييات رقي يا ً بعييد اسييبوعين ميين الشييتل اي بتيياريخ  2014/11/12تيييم ت  6ر ييات
للموسييم بفتييرا اسييبوعين بييين ر يية اخييرى بتركيييز  3مييل/لتر .1-كييان نلي بييرم المحاليييل علييى المجمييوع
الخيري (الجراح . )2014 ،
تم ت فيذ التجربة ضمن نظاق القلن الم شقة ( )Split plotبيثالث مكيررات حييث أخيذت الدجين القلين
الرئيسيية ( )Main plotأخيذت اوسيمدا الورقيية القلين الثانويية ( )Sub plotالتي تيم توزيعديا باسيتخداق
القلاعييات العشييوائية الكامليية ) Randomized Complete Block Design (R.C.B.Dكانييت
المعامالت كاآلت
الدجن Festos F1 _H3 Remus(CRX 61022 F1) _H2 (Mandra F1)_H1
الم ذيات الورقية )Seaweed Extract( -P )Alga cifo 3000( -V )Humique Acide( -G -
أختيرت خمس نباتات بصورا عشوائية من كل حدا تجريبية ام أجريت القياسات التجريبية اوتية
المساااااحة الور(يااااة (دساااا .2نبااااات : )-1حسييييبت مسيييياحة باللريقيييية الوزنييييية حسيييير مييييا نكييييره مرسيييي
نورالدين( .)1970اخذت خمسة ا را من كل نبات ايم سيجل زن كيل رقية عليى حيدا حسير معيدلدا ايم
قلعت او را بقرص دائيري معيدن معليوق القلير ( 4سيم)2وسيتخراج مسياحته سيجل زن او را التي
قلعت بالقرص حسبت مساحة الورقة حسر المعادلة التالية
مساحة الورقة (دسم =)2مساحة القرص × متوسط زن الورقة (غم) /متوسط زن القرص (غم)
محتوى االوراق من الكلوروفيل ( : )SPADتم تقدير هذه الصفة باستعمال جداز ))Chlorophyll meter
نوع  CCM_200حيث قيست  5ا را لكل نبات من ال باتات المختارا حسر معدلدا
الحاصل الكلي (كغ  .بيت :)1-حسر الحا ل الكل للبييت البالسيتيك مين حا يل ضيرب ال بيات الواحيد لي
عدد نباتات البيت البالستيك الواحد ( )288نبات .
حاصل النبات الواحد (كغ  .نبات . )1-تم احتساب هذه الصفة لظ المعادلة التالية
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معدل حا ل ال بات الواحد = حا ل الوحدا التجريبية /عدد ال باتات ل الوحدا التجريبية
(طر الثمرة (س ) :قيس قلر الثمرا من م تصفدا بواسلة القدمة (. )Verneir
طول الثمرة (س ) :قيس طول الثمرا من قاعدا الكتد الى قمة الثمرا بواسلة القدمة (. )Verneir
حتيى ندايتيه اسيتخرج المعيدل ليظ
عدد الثمار(ثمرة .نبات :)1-حسر عيدد الثميار مين بدايية موسيم الج ي
المعادلة اوتية -
عدد الثمار الكل  /نبات = عدد الثمار الكل  /عدد ال باتات الت اخذت م دا الثمار
وزن الثمرة (غ  .ثمرة:)1-
حسيير عيين طريييظ قسييمة زن الحا ييل الكلي لل باتييات لي الوحييدا التجريبييية الواحييدا علييى عييدد ال باتييات
المزر عة ليدا .
1نسبة فيتامين  Cفي الثماار (ملغا )100(.غا ) :أخيذ  10غيم مين العي ية اللريية أضييف لديا (10ميل) مين
حامض او كزالي بتركيز  % 6هرسيت العي ية بديا ن خزلي ايم ر يحت العي ية أضييف لديا ( 6ميل) مين
حييامض او كزالي ي بتركيييز  %3سييح ميين ييب ة (  2.6 _)dicholorophenol indol phenolكمييا
موض ل (. )1980( ، )A.O.A.C
النتائج والمنا(شة
المساحة الور(ية دس : 2
فة المساحة
توض نتائج الجد ل ( )1الذي يبين تتاير الدجن الم ذيات التداخل بي دما ل
الورقية  ،ان يالحظ عدق جود اختاللات مع وية بين الدجن لدذه الصفة كان الدجين ( )H1قد اعلى اعلى
مساحة رقية بل ت  37.66دسم 2بي ما سجل الدجين ( )H3اقل مساحة رقية بل ت  34.95دسم ،2كما
نالحظ من نفس الجد ل ل معاملة الم ذيات حد ث لر مع وية بين المعامالت لصفة المساحة الورقية ان
تفوقت معاملة الرم بالم ذي ( )Gبتعلائدا اعلى مساحة رقية بل ت  37.44 38.89دسم 2على التوال
مقارنة بتقل مساحة رقية كانت  33.44 33.92دسم 2لمعاملة عدق اضالة الم ذيات ( )0الرم بالم ذي
( )Vعلى التوال  .قد يعود سبر التتاير اويجاب لزيادا المساحة الورقية الى محتوى الم ذي العيوي من
الع ا ر ال ذائية ال تر جين الفسفور البوتاسيوق الت لدا اوار الواض ل الكثير من العمليات الحيوية
الفسلجية ت شيط تحفيز العديد من اونزيمات ما لدذه العمليات من عالقة بتص ين ال ذاء داخل ال بات ا
من خالل تحفيز انقساق الخاليا استلالتدا تتفظ هذه ال تائج من  El-Bassionyآخر ن ( )2010الجميل
(.)2012
اما ما يتعلظ بالتداخل بين الدجن الم ذيات العيوية ليالحظ ان معاملة التداخل بين الدجين ()H1
الم ذي ( )Pسجلت اعلى مساحة رقية بل ت ( )39.99دسم 2مقارنة من اقل مساحة رقية بل ت ()30.41
دسم 2ع د معاملة التداخل الث ائ بين الدجين ( )H3ع د الرم بالم ذي .V
جدول ( )1تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفة المساحة الور(ية (دس )2
Festos
Remus
Mandra
الدجن
H3
CRX 61022 H2
H1
الم ذي
33.78abc
32.26bc
35.73abc
)Control (0
39.31a
38.20ab
39.17a
)Humique Acide (G
36.31abc
36.02abc
39.99a
)Seaweed Extract (P
30.41c
34.18abc
35.73abc
)Algacifo 3000 (V
34.95a
35.16a
37.66 a
معدل تتاير الدجن
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33.92b
38.89a
37.44a
33.44b
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محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي : Spad
فة محتوى او را من
يشير الجد ل ( )2الى تتاير الدجن الم ذيات التداخل بي دما ل
الكلور ليل الكل  ،يالحظ جود لر قات مع وية بين المعامالت حيث تفو الدجين ( )H2مع ويا ً على
الدجي ين ( )H3 H1نل بتسجيله اعلى قيمة لمحتوى الكلور ليل الكل ل او را بل ت Spad 52.29
مقارنة بالدجين  H3 H1الت اعلت  Spad 56.37 53.94على التوال  .ان اوختالا بين الدجن قد
ي دي الى اوختالا ل نشاط عملية التركير اليوئ (عبدالرحمن )2011،قد يعزى اختالا نسبة
الكلور ليل الكل الى اختالا الدجن ليما بي دا رااياً ،اما ع د استخداق الم ذيات العيوية ل الحظ من خالل
الجد ل ناته تفو الم ذيات  V P Gل اعلائدا اعلى محتوى من الكلور ليل الكل الت بل ت
 Spad 54.112 55.01 57.45على التوال مقارنة من معاملة المقارنة الت اعلت اقل محتوى من
الكلور ليل الكل بل  .Spad 50.23قد يعزى السبر ل زيادا محتوى الكلور ليل ل او را الى مساهمة
كل من المادا العيوية ل تولير ع صر ال تر جين ل الذي يدخل ل تركير حلقات ال ()Porphyrine
الت تدخل بد رها ل تكوين جزيئة الكلور ليل ليالً عن الع ا ر الص رى الداخلة ل تركير الم ذي
العيوي خا ة الم يز الذي يساعد على ب اء الكلور ليل من خالل اختزال ال ترات داخل ال بات بواسلة
عمله معادوً انزيميا ً بالتال تولير الكميات الالزمة من ع صر ال تر جين المكون الرئيس لجزيئة
الكلور ليل ،كذل جود الحديد ال يصاحر اونزيمات الخا ة بتمثيل الكلور ليل ،ان  % 80من الحديد
يوجد ل البالستيدات الخيراء الت لدا د ر كبير ل عملية التمثيل الكاربون ب اء الكلور ليل (الصحاا
 ،)1989 ،تتفظ هذه ال تائج من ما نكره  Abdel-Mawgoudآخر ن (El-Bassiony )2009
( )2010العامري ( . )2011أما بال سبة للتداخل بين الدجن الم ذيات العيوية لقد اردرت معاملة
التداخل بين الدجين ( )H2الم ذي ( )Gاعلى نسبة لمحتوى الكلور ليل الكل ل او را بل ت قيمتدا
 59.12مقارنة بمعاملة التداخل بين عدق اضالة الم ذيات للدجين .H3
جدول ( )2تأثير الهجن والمغذيات والتداخل بينهما في محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي Spad
Festos
Remus
Mandra
الدجن
H3
CRX 61022 H2
H1
الم ذي
50.23 b
45.54 c
53.65 ab
bc151.5
)Control (0
57.45 a
57.26 b
59.12 a
55.97 ab
)Humique Acide (G
55.01 a
50.92 bc
59.08 a
55.03 ab
)Seaweed Extract (P
54.11 a
55.44 ab
53.65 ab
53.24 ab
)Algacifo 3000 (V
52.29 b
56.38 a
53.94 b
معدل تتاير الدجن
اورقاق الت تحمل نفس اوحرا و تختلف مع ويا ً حسر اختبار دنكن متعدد الحد د على مستوى احتمال . %5
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حاصل النبات الواحد (كغ  .نبات)1-
فة حا ل ال بات الواحد
يوض الجد ل ( )3تتاير الدجن الم ذيات العيوية التداخل بي دما ل
ان تشير ال تائج الى عدق جود لر مع وية بين الدجن لدذه الصفة اردر الدجين ( )H1اعلى حا ل
لل بات الواحد بل  2.60ك م بي ما اعلى الدجين ( )H2اقل حا ل لل بات الواحد بل  2.40ك م ،بال سبة
للم ذيات العيوية نالحظ حد ث لر قات مع وية بين المعامالت ان تفو الم ذي ( )Gتفوقا ً مع ويا ً على
باق انواع الم ذيات المستخدمة ل التجربة سجل اعلى حا ل لل بات الواحد بل  2.92ك م مقارنة بتقل
حا ل لل بات الواحد  2.07ك م كان ع د معاملة عدق اضالة الم ذيات .قد يعزى السبر الى مساهمة الع ا ر
ال ذائية الص رى الكبرى الموجودا ل الم ذيات ل زيادا ال مو الخيري المتمثل بزيادا عدد اولرع
الرئيسية المساحة الورقية محتوى او را من الكلور ليل زيادا عدد اوزهار بال بات كل نل ادى الى
زيادا عدد زن الثمار من ام انعكس على زيادا حا ل ال بات ،هذه ال تائج تتفظ من ما تو ل اليه
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 Deoreآخر ن ( ،)2010من ما جده كل من التحال (، )2005حسن ( )2010يوسف ( )2011الذين
ا ار ا الى تتاير الرم بالم ذيات ل نبات الباننجان .اما بال سبة للتداخل بين الدجن الم ذيات العيوية
يالحظ من خالل ال تائج ل الجد ل نفسه تفو التداخل بين الدجين ( )H2الم ذي ( )Gاعلى اعلى
حا ل لل بات الواحد بل  3.04ك م متفوقا ً بشكل مع وي على معظم التداخالت مقارنة بتقل حا ل لل بات
الواحد ل معاملة التداخل الث ائ بين معاملة الدجين ( )H2عدق الرم بالم ذيات العيوية الت بل 1.85
ك م.
1جدول ( )3تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل بينهما لصفة حاصل النبات الواحد (كغ  .نبات )
Festos
Remus
Mandra
الدجن
H3
CRX 61022 H2
H1
الم ذي
2.06 de
1.85 e
2.30 cde
)Control (0
2.85 ab
3.04 a
2.88 ab
)Humique Acide (G
2.69 abc
2.27 cde
2.61 abc
)Seaweed Extract (P
2.54 bc
2.44 bcd
2.64 abc
)Algacifo 3000 (V
2.53 a
2.40 a
2.60 a
معدل تتاير الدجن
ً
اورقاق الت تحمل نفس اوحرا و تختلف مع ويا حسر اختبار دنكن متعدد الحد د على مستوى احتمال . %5
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2.07 c
2.92 a
2.54 b
2.54 b

الحاصل الكلي للبيت البالستيكي ( 225م( )2كغ  .بيت)1-
فة حا ل البيت
يوض الجد ل ( )4تتاير الدجن الم ذيات العيوية التداخل ليما بي دما ل
البالستيك (ك م) يتي من خالله عدق جود تتاير مع وي للدجن على فة حا ل البيت البالستيك
كان الدجين ( )H1قد اعلى اعلى قيمة للحا ل بل ت  750.0ك م اقل قيمة كانت قد سجلت للدجين
( )H2بل ت  690.6ك م ،بال سبة للم ذيات العيوية توض ال تائج بان الم ذي ( )Gقد اعلى اعلى
حا ل للبيت البالستيك بل  841.82ك م متفوقا ً مع ويا ً على باق انواع الم ذيات مقارنة من اقل حا ل
للبيت البالستيك  594.69ك م ع د معاملة عدق اضالة الم ذيات .قد يعود السبر ل زيادا الحا ل الى
التتاير اويجاب للرم بالم ذيات العيوية الت ت دي الى زيادا ع صر  K Nل ال بات اللذان لدما
اهمية ل مجمل العمليات الحيوية الت تجري داخل انسجة ال بات تحسين الحالة الت ذ ية مما انعكس ايجابيا ً
على تحسين ال مو الخيري المتمثل بوزنه الجاا المساحة الورقية محتوى او را من الكلور ليل مما
زاد من نواتج التمثيل الكاربون تراكم نواتج هذه العملية (كاربوهيدرات بر تي ات) انتقالدا الى الثمار
لتلبية متللبات نموها من ام زيادا زندا عددها الذي انعكس على زيادا الحا ل ( Neerajaآخر ن ،
 )2005هذه ال تائج ت سجم من ما نكره الفتال ي ( Deore ، )2005آخر ن ( )2010المرجان ()2011
 .اما بال سبة للتداخل الث ائ بين الدجن الم ذي يالحظ تفو التداخل بين الدجين ( )H2من الم ذي ( )Gان
اعلى اعلى حا ل للبيت البالستيك بل  874.75ك م متفوقا ً بشكل مع وي عن معظم التداخالت مقارنة من
اقل حا ل كان ع د معاملة التداخل الث ائ بين الدجن ( )H2ع د عدق اضالة الم ذيات بل ت  532.51ك م.
جدول ( )4تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل فيما بينهما لصفة حاصل البيت البالستيكي (كغ )
Festos
Remus
Mandra
الدجن
H3
CRX 61022 H2
H1
الم ذي
594.69 c
592.32 de
532.51 e
659.23 cde
)Control (0
841.82 a
821.76 ab
874.75 a
828.96 ab
)Humique Acide (G
726.18 b
773.95 abc
654.15 cde
750.43 abc
)Seaweed Extract (P
730.85 b
730.08 bc
701.18 cde
761.28 abc
)Algacifo 3000 (V
729.5 a
690.6 a
750.0 a
معدل تتاير الدجن
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طول الثمرة (س )
فة طول الثمرا الى حد ث
يبين الجد ل ( )5تتاير الدجن الم ذيات العيوية التداخل بي دما ل
لر مع وية بين المعامالت ،ان تشير ال تائج جود لر مع وية بين الدجن اردر الدجين ( )H3تفوقا ً
مع ويا ً على باق الدجن ل اعلائه اعلى معدل طول للثمرا بل ت  7.89سم مقارنة بتقل طول للثمرا كان ل
الدجين ( )H1بل  6.19 5.83سم على التوال ربما يعود السبر ل اختالا طول الثمرا الى اختالا
التركير الوراا للدجين ،ل معاملة الم ذيات لقد تفو الم ذي ( )Gمع ويا ً على جمين الم ذيات سجل
اعلى قيمة طول بل ت  7.25سم مقارنة بتقل طول بل  6.16سم ل معاملة عدق اضالة الم ذيات الذي لم
يختلف مع ويا ً عن معاملة الرم ب( .)Vاما بال سبة للتداخل الث ائ بين الم ذيات الدجن لقد تفو التداخل
بين الدجين ( )H3من جمين الم ذيات مع ويا ً على باق التداخالت باعلائدا اعلى القيم للول الثمرا بل ت
كانت اعالها للتداخل بين الدجين ( )H3من الم ذي ( )Gبل طول الثمرا ليه  7.98سم مقارنة بتقل طول
للثمرا بل  5.23سم كان ل معاملة التداخل الث ائ بين الدجين ( )H2عدق اضالة الم ذيات.
جدول ( )5تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفة طول الثمرة (س )
Festos
Remus
Mandra
الدجن
H3
CRX 61022 H2
H1
الم ذي
6.16 c
7.96 a
5.23 d
5.29 d
)Control (0
7.25 a
7.98 a
7.15 bc
6.63 c
)Humique Acide (G
6.68 b
7.64 ab
6.77 c
5.63 d
)Seaweed Extract (P
6.45 bc
7.97 a
5.60 d
5.76 d
)Algacifo 3000 (V
7.89 a
6.19 b
5.83 b
معدل تتاير الدجين
اورقاق الت تحمل نفس اوحرا و تختلف مع ويا ً حسر اختبار دنكن متعدد الحد د على مستوى احتمال .%5

معدل تتاير الم ذي

(طر الثمرة (س )
فة قلر الثمرا،
تشير نتائج الجد ل ( )6الى تتاير الدجين الم ذيات العيوية التداخل بي دما ل
يتي من الجد ل جود لر مع وية بين الدجن ان يالحظ تفو الدجين ( )H1باعلائه اعلى قيمة لقلر
الثمرا ان بل  5.87سم مقارنة بتقل قلر للثمرا بل  4.40سم ل الدجين ( )H3قد يعود اختالا قلر الثمرا
الى اختالا الدجن ل التركير الوراا لدا ،اما بال سبة لتتاير الم ذيات لصفة قلر الثمرا يالحظ من خالل
نتائج الجد ل ( )6جود لر مع وية بين المعامالت ان تفو الم ذي ( )Gتفوقا ً مع ويا ً نل باعلائه اعلى
قيمة قلر للثمرا بل  5.50سم مقارنة بتقل قلر للثمرا ل معاملة عدق اضالة الم ذيات بل  4.80سم .اما
بال سبة للتداخل الث ائ بين الدجن الم ذيات يالحظ من خالل نتائج الجد ل جود تفو مع وي للتداخل بين
الدجين ( )H1الم ذي ( )Gان بل ت قيمة التتاير  6.21سم مقارنة بتقل قلر للثمرا كان  4.01سم ل معاملة
التداخل الث ائ بين الدجين ( )H3معاملة عدق اضالة الم ذيات.
جدول ( )6تأثير الهجين والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفة (طر الثمرة (س )
Festos
Remus
Mandra
الدجن
H3
CRX 61022 H2
H1
الم ذي
4.01h
4.95efg
5.43cd
)Control (0
4.70 fg
5.58bc
6.21a
)Humique Acide (G
4.63g
5.21de
5.92ab
)Seaweed Extract (P
4.24h
5.02ef
5.92ab
)Algacifo 3000 (V
4.40c
5.19b
5.87a
معدل تتاير الدجن
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4.80c
5.50a
5.25b
5.06b
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عدد الثمار (ثمرة  .نبات: )1-
يوض الجد ل ( )7تتاير الدجين الم ذيات العيوية التداخل بي دما لصفة عدد الثمار بال بات،
يتبين من خالله تفو الدجين ( )H2الذي اعلى اعلى قيمة من عدد الثمار ان بل  29.77امرا مقارنة من
الدجين ( )H3الذي اعلى اقل قيمة من عدد الثمار ان بل ت  20.91امرا لك ه لم يختلف مع ويا ً عن الدجين
( )H1قد يعود السبر ل اوختالا نتيجة اختالا الب ية الورااية لل بات ل كل هجين من هجن نبات الفلفل،
بال سبة للم ذيات لقد اردرت معاملة المقارنة تفوقا ً مع ويا ً على جمين معامالت الم ذيات العيوية بل عدد
الثمار ليدا  28.92امرا ،أما معاملة الم ذي ( )Gلقد اعلت اقل قيمة لصفة عدد الثمار ان بل ت 24.23
امرا .قد يعود السبر ل زيادا عدد الثمار الى زيادا عدد اولرع المساحة الورقية محتوى او را من
الكلور ليل الذي اار ل زيادا عملية التمثيل الكاربون زيادا المواد ال ذائية المتراكمة ل ال بات مما
ي عكس على زيادا اوزهار نسبة العقد من ام زيادا عدد الثمار ( Neerajaآخر ن  )2005 ،ليالً عن
لعل الع ا ر ال ذائية الداخلة ل تركير اوسمدا لدذه المعاملة ل عملية التمثيل الكاربون الت فس ل
عمليات الب اء البر توبالزم  ،ان اندا تدخل ل تركير اوحماا ال و ية  RNA DNAالير رية
ونقساق الخاليا من ام الزيادا ل عدد التفرعات ،مما هيئ الفر ة لتكوين عدد اكبر من البراعم الزهرية
من ام زيادا عدد الثمار ل ال بات ( . )2007 ، Pilbeam Barkerتتفظ هذه ال تائج من ما حصلت
عليدا يوسف (. )2011
اما بال سبة للتداخل الث ائ بين الدجين الم ذيات العيوية ليالحظ تفو التداخل بين الدجين ()H2
من معاملة المقارنة (بد ن اضالة) اعلت اعلى قيمة لدذه الصفة بل ت  32.31امرا متفوقا ً مع ويا ً على
معظم التداخالت او انه لم يختلف مع ويا ً عن التداخل بين الدجين ( )H1معاملة المقارنة ( )H2من الم ذي
( )V Pمقارنة من اقل عدد للثمار بل ( )19.13امرا .نبات  1-ل معاملة التداخل الث ائ بين معاملة
اضالة الم ذي ( )Gالدجن (.)H3
جدول ( )7تأثير الهجين والمغذيات العضوية والتداخل بينهما لصفة عدد الثمار بالنبات (ثمرة)
Festos
Remus
Mandra
الدجن
H3
CRX 61022 H2
H1
الم ذي
24.85d
32.31a
29.61abc
)Control (0
19.13e
25.99cd
27.56bcd
)Humique Acide (G
19.25e
31.87ab
26.87cd
)Seaweed Extract (P
20.42e
28.89abcd
27.46bcd
)Algacifo 3000 (V
20.91b
29.77 a
27.87ab
معدل تتاير الدجن
اورقاق الت تحمل نفس اوحرا و تختلف مع ويا ً حسر اختبار دنكن متعدد الحد د على مستوى احتمال .%5

معدل تتاير الم ذي
28.92a
24.23b
25.99b
25.59 b

وزن الثمرة غ .نبات:1-
فة زن الثمرا (غم)
يبين الجد ل ( )8تتاير الدجين الم ذيات العيوية التداخل ل ما بي دما ل
حد ث لر قات مع وية بين المعامالت ْإن توض ال تائج تفو الدجين ( )H1الذي أعلى اعلى زن للثمرا ْإن
بل 72.05غم .نبات 1-مع ويا ً على الدجين ( )H3لم يختلف مع ويا ً عن الدجين ( )H2مقارنة بتدنى زن
للثمرا كان ع د الدجين ( )H3مقداره 51.90غم .نبات 1-الذي لم يختلف بد ره عن الدجين ( ،)H2قد يفسر
اإلختالا ل معدل زن الثمرا إلى التتايرات الورااية بين األ اا (سلمان )2007،ان هذا اإلختالا بين
الدجن قد ي دي إلى اختالا ل نشاط عملية التركير اليوئ تجمن المواد الكاربوهيدراتية زيادا معدل
حركة خزن هذه المواد باتجاه الثمار بالتال زيادا معدل زن الثمرا(محمد آخر ن . )2014 ،
1بال سبة للم ذيات العيوية يالحظ ان الم ذي ( )Gأعلى اعلى زن للثمرا بل 70.20غم .نبات
متفوقا ً مع ويا ً عن باق معامالت الم ذيات العيوية مقارنة بتدنى زن للثمرا بل 57.82غم.نبات 1-كان ع د
47

ــــــــــــــ مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلد ( )8العدد ( 2017 )4ـــــــــــــ

معاملة عدق اضالة السماد العيوي ،قد يعود السبر ل زن الثمرا إلى تتارها بزيادا ال مو الخيري
المتمثل بزيادا المساحة الورقية محتوى األ را من الكلور ليل مما ادى إلى زيادا نواتج هذه العملية
وسيما المواد الكاربوهيدراتية الت ت تقل إلى الثمار مما ادى نل إلى زيادا زن الثمرا .تتفظ هذه ال تائج
من ما تو ل اليه الجواري ( Malawadi، )2002آخر ن (، )2004مجيد (، )2010المرجان ()2011
اوبراهيم ( .)2011اما بال سبة للتداخل الث ائ بين الدجين الم ذيات العيوية يالحظ ان الدجين ()H1
من الم ذي ( )Gأردر تفوقا ً مع ويا ً على معظم التداخالت أعلى اعلى زن للثمرا بل  79.60غم مقارنة
بتدنى زن للثمرا كان ع د معاملة التداخل بين الدجين ( )H3عدق اضالة الم ذيات العيوية.
جدول ( )8تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل بينهما لصفة وزن الثمرة (غ .نبات)1-
الدجين

Mandra
)(H1

Remus
)(CRX61022) (H2

Festos
)(H3

معدل تتاير الم ذيات

Control

66.33c

56.67d

50.47 d

57.82 c

)Humique Acide (G
)Seaweed Extract (P

79.60a
70.20abc

76.93ab
71.73abc

54.07d
51.53d

70.20a
64.49b

)Algacifo 3000 (V

72.07 abc

68.13bc

51.53d

63.91b

معدل تتاير الدجن

72.05a

68.37ab

51.90b

الم ذي

األرقاق الت تحمل األحرا نفسدا و تختلف مع ويا ً حسر اختبار دنكن متعدد الحد د على مستوى إحتمال . %5

محتوى فيتامين ( Cملغ )100(.غ :)1-
يبين الجد ل ( ) 9تتاير الدجين الم ذيات العيوية التداخل بي دما لصفة محتوى الثمار من ليتامين
( ) Cان يتي من خالله عدق جود لر قات مع وية بين الدجن كان الدجين ( )H2( )H1سجل اعلى
نسبة من ليتامين ( )Cبل  49.59 49.70مل م )100( .غم 1-على التوال مقارنة من الدجين ( )H3الذي
اعلى اقل نسبة من ليتامين ( )Cان بل  48.38مل م )100( .غم 1-اما بال سبة للم ذيات العيوية يتي من
خالل نتائج الجد ل نفسه بتن الم ذي ( )Gتفو بشكل مع وي على جمين الم ذيات بل تتايره  53.66مل م.
( )100غم 1-مقارنة من اقل نسبة لفيتامين  Cكان ع د عدق الرم بالم ذي بل  40.99مل م  )100( .غم .1-قد
يعزى السبر الى ما تحويه الم ذيات من ع ا ر كبرى الت عملت على حصول ال بات على ت ذية جيدا
عن طريظ زيادا جاهزية الع ا ر ال ذائية بما ليدا ال تر جين الفسفور البوتاسيوق بعض الع ا ر
الص رى الت تعمل على ت شيط الفعاليات الحيوية ل ال بات الت تزيد من كفاءا ال بات ل تكوين ليتامين C
من ام زيادا نسبته ل الثمار هذه ال تائج ت كد ما تو ل اليه الجواري (، )2002الزبيدي (El- ، )2004
 Bassionyآخر ن ( Abdel-Mawgoud ، )2010آخر ن ( )2010المرجان ( . )2011أما بال سبة
للتداخل الث ائ يالحظ من خالل نتائج الجد ل ان الدجين ( )H2من الم ذي ( )Gاعلى اعلى نسبة من
ليتامين ( )Cان بل  58.39مل م )100( .غم 1-مقارنة من اقل نسبة لفيتامين  Cكان ع د معاملة التداخل
الث ائ بين الدجين ( )H2عدق اضالة الم ذيات.
جدول ( )9تأثير الهجين والمغذيات العضوية والتداخل بينهما لصفة نسبة فيتامين (( )Cملغ  100/غ )
Festos
Remus
Mandra
الدجن
H3
CRX 61022 H2
H1
الم ذي
47.80 d
38.91f
40.40 f
)Control (0
43.69 e
58.39a
54.80b
)Humique Acide (G
51.26c
50.47c
49.65cd
)Seaweed Extract (P
50.75c
50.31c
53.96b
)Algacifo 3000 (V
48.38a
49.52a
49.70a
معدل تتاير الدجن
ً
اورقاق الت تحمل نفس اوحرا و تختلف مع ويا حسر اختبار دنكن متعدد الحد د على مستوى احتمال . %5
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40.99 d
53.66a
51.67b
50.46c

ــــــــــــــ مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلد ( )8العدد ( 2017 )4ـــــــــــــ

المصادر
-1اوبراهيم  ،عبد الجواد عبد الزهرا كيلان .)2011(.تتاير نوع المخلفات العيوية الرم بالبور ن
المحلول السكري ل نمو حا ل الفلفل ( )Capsicum annuum L.المزر ع ل البيوت
البالستيكية .رسالة ماجستير .كلية الزراعة .جامعة الكولة .العرا .
-2التحال  ،سام عل عبد المجيد( .)2005تتاير اضالة ال تر جين الرم بالبور ن ل نمو حا ل
الباننجان ( )Solanum melongena Lالمزر ع تحت رر ا البيوت البالستيكية  .مجلة العلوق
الزراعية العراقية . 50-43 )5(36 ،
-3الجبوري ،عبد الجاسم محيسن جاسم عبدالرحمن خماد الجواري لاضل حسين رضا الصحاا
( .)2006تتاير الرم باوسمدا الورقية المستخلا المائ لعر السود ل محتوى امار فين
من الفلفل الحلو من المواد الصلبة الذائبة الكلية ليتامين ج .مجلة اق سلمة للعلوق. 392-388 )3(3 ،
-4الجراح ،طالر ملشر مزيد جراح ( . )2014تتاير الرم الورق باألرج ين السستين نترات البوتاسيوق
ل نمو حا ل نباتات اللماطة المزر عة ل البيوت البالستيكية ،رسالة ماجستير ،كلية الزراعة،
جامعة البصرا ،العرا .
-5الجميل  ،محمد عبيد سلوق  .)2012(.التتاير المتداخل للرم بالحاميين الدباليين (الديوم الفولف )
طريقة التسميد البوتاس ل نمو حا ل البلاطا ( . )Solanum tuberosum L.اطر حة
دكتوراه .قسم التربة الموارد المائية .كلية الزراعة .جامعة ب داد .العرا .
-6الجواري ،عبد الرحمن خماد سديل )2002( .تتاير الرم بم ذيات مختلفة ل نمو حا ل الفلفل الحلو
( . ) Capsicum annuumرسالة ماجستير  .قسم البست ة ه دسة الحدائظ  .كلية الزراعة  .جامعة
ب داد .العرا .
-7الخفاج  ،مك علوان ليصل عبد الدادي المختار ( .)1989إنتاج الفاكدة الخير زارا التعليم العال
البحث العلم  .جامعة ب داد  .بيت الحكمة .
ل نمو

-8الزبيدي ،ه د جواد كارم ( )2004تتاير الرم بالحديد الزن البور ن حامض الجبرلي
حا ل نوعية الفلفل الحلو  .رسالة ماجستير -كلية الزراعة – جامعة الكولة  .العرا .
الحيوان ل ال مو الحا ل لص فين من
-9الزبيدي ،عل عدنان زغير( .)2012تتاير التسميد ال تر جي
الفلفل الحريف  Cpsicum annuum L.تحت رر ا البيوت البالستيكية غير المدلتا ،رسالة
ماجستير ،كلية الزراعة ،جامعة البصرا  ،العرا .
-10الصحاا ،لاضل حسين ( . )1989ت ذية ال بات التلبيق  ،زارا التعليم العال البحث العلم  ،جامعة
ب داد ،بيت الحكمة ،العرا .
-11العامري ،نبيل جواد كارم )2011(.استجابة اللماطة المزر عة تحت رر ا البيوت المحمية لألسمدا
العيوية اوحيائية .اطر حة دكتوراه .قسم البست ة .كلية الزراعة .جامعة ب داد .العرا .
-12الفتال ي ،كارم محمد عبدهللا( .)2005تتاير المحلول الم ذي (ال درين) السماد البوتاس ل نمو
حا ل البلاطا ( )Solanum tuberosum L.المزر عة ل الم لقة الصحرا ية .رسالة
ماجستير .كلية الزراعة .جامعة الكولة .العرا .
-13المجموعة اوحصائية الس وية ( .)2013الجداز المركزي لإلحصاء  .زارا التخليط  .العرا .
-14المرجان  ،عل حسن لرج ( .)2011تتاير اضالة بعض األحماا اومي ية من ماء الري بالرم ل
نمو حا ل اللماطة ( )Lycopersicon esculentum Mill.ل تربة الزبير الصحرا ية .
اطر حة دكتوراه  ،قسم التربة الموارد المائية .كلية الزراعة .جامعة ب داد .العرا .
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-15حسن ،محمد كريم ( . )2010تتاير الرم بالم ذيات الورقية طريقة الزراعة ل بعض الصفات
اللبيعية الكيميائية للباننجان ف( )Barcelonaالمزر ع ل البيوت البالستيكية ،مجلة جامعة
المث ى. 112-87 )12(6 ،
-16خليل ،محمود عبد العزيز ابراهيم ( . )2004نباتات الخير اإلكثار – مشاتل – زراعة الخاليا
األنسجة ال باتية – التقسيم – الو ف ال بات – الدجن  .جامعة الزقازيظ  .م شتا المعارا .
اإلسك درية  .مصر .
-17رحمن ،رزا كارم سلمان بير عاكول عامر عباد حسين ( )2014تتاير مواعيد تراكيز مختلفة
ف
من السماد العيوي (حامض الديوم )على ال مو مكونات الحا ل ل بات الفلفل الحلو
كاليفورنيا ندر  ،مجلة القادسية للعلوق الزراعية . 37-26 )4(1 ،
-18سلمان ،حسن علوان ( . )2007تتاير الرم بمستويات مختلفة من ع صر الحديد ل نمو حا ل فين
من اللماطة ل رر ا البيت الزجاج  ،مجلة جامعة بابل411-405 )4(14 ،
-19عبد الجبار ،غالر ( .)2012تتاير الت ذية الورقية ل نمو حا ل الفلفل الحلو Cpsicum annuum
ف كاريزما  ،مجلة الفرات للعلوق الزراعية . 62-57 )2(3 ،
-20عبد الرحمن ،حارث برهان الدين ( . )2011تتاير نظاق الري مصدر الت ذية ل ال مو اونتاجية
اوضرار الفسلجية المحتوى المعدن لص فين من اللماطة ، Lycopersicon esculentum Mill
اطر حة دكتوراه  ،كلية الزراعة ال ابات  ،جامعة المو ل  ،العرا .
-21عل  ،محمد حسن سلمان ( . )2012تتاير اضالة مستويات مختلفة من سماد الديوم الرم بالم يسيوق
فات ال مو ل بات الفلفل المزر ع ل البيوت البالستيكية ،مجلة الكولة للعلوق الزراعية4 ،
ل
ملحظ(. 304-296 )1
-22مجيد ،بيان حمزا .)2010( .تتاير الرم بالم ذي العيوي  Vit-orgل نمو مكونات حا ل البلاطا
 .قسم البست ة ه دسة الحدائظ .كلية الزراعة  .جامعة ب داد .مجلة العلوق الزراعية العراقية)4(41 .
. 7-1
ايمن يحيى يت اسماء محمد سللان ابراهيم لارد محمد طير (. )2014
-23محمد ،عل حسن عل
فات
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Influence of spraying different nutrients in the growth and yield Hybrid of
peppers Capsicum annuum under greenhouse
Duaa A. Khalaf
Harith B. Abdl-Rahman
College of Agricalture – Tikrit University
Abstract
The experiment was conducted in Agricultural season 2014-2015 beneath
heated plastic house condition which belong to Agricultural state nursery / Kirkuk
government, to study the effect of organic nutrition spraying on growth and yield
of three pepper hybrid Capsicum annum L. the nutrient following were used
Humque acid G , seaweed extract P and alga cifo 3000 V in addition to control
treatment Three hybrids were used Mandera H1, Remus CR×6122 H2 and Festose
H3 . The experiment designed as split plot design with two factors, and hybrid
distributed in main plots , while the nutrient distributed in secondary plot with
three replicates for two factors , so the experiment included 36 experimental unit.
The results were analyzed using in SAS of composed in using Duncan that
multiple boards at level 0.05 . The result were summarized as following :
H2 had highest chlorophyll contacts , H1 recorded significant increasing in fruit
diameter and weight, while H3 in fruit length , there are no significant differences
between the hybrids to individual plant yield. The nutrient spraying with G
spraying recorded spurting in main leave content of chlorophyll , leaves area and
fruit weight , For the interaction between nutrient and hybrids the interaction
between of H2 with G had superiority in total chlorophyll contact . H1 with P in
total leave area. Nutrient effect appeared significant in all quantitve and qualitative
characters expect number of fruit character It superior as a comparison treatment.
the interaction between H1 and G significant increasing in fruit diameter, fruit,
length and weight fruit while interaction between H2 and G in characters yield,
total yield and individual plant yield, the interaction between G, H3 had superiaty
in fruit length .
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