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 .Pisum sativum L البزاليا من صنفين وانتاجية نمو في Kelp 40 البحري بالمستخلص والرش الفوسفاتي التسميذ تأثير
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 الخالصة

/ جامعرة الموصرل  / كليرة الزراعرة والغابرات / قسرم البسرتنة وهندسرة الحردائق نفذت الدراسة في حقل الخضرراوات
/دونرم، P2O5كغرم  40،  0وذلك لدراسة تأثير مستويين من السرماد الفوسرفاتي همرا   2011/2012خالل الموسم الزراعي 

 مرررل/لتر لصرررنفين مرررن البزاليرررا همرررا   4، 2، 0هررري   Kelp 40والررررث برررثالي مسرررتويات مرررن المسرررتخل  البحرررر  
"Little Marvel و Fabreca يروم مرن  15أوراق حقيقرة، والثانيرة بعرد  5-3". رشت النباتات لمرتين األولى عند مرحلة

الرشة األولى. أظهرت النتائج ان إضافة السماد الفوسفاتي والرث بالمستخل  البحر  قد أثرا بشكل واضح على كرل مرن 
نة والحاصل الكلي من البذور الجافة لكال طول الساق، نسبة الكلوروفيل، موعد النضج، عدد القرنات/نبات، عدد البذور/قر

مل/لتر أعلى نسبة زيادة في الحاصل الكلي من  4لمرتين وبتركيز  Kelp 40الصنفين. أعطى الرث بالمستخل  البحر  
 ٪. كما أظهرت النتائج اختالف األصناف عن بعضها في جميع الصفات المدروسة. 23.45البذور الجافة 

 ات البحرية، األصناف، التسميد الفوسفاتي، البزاليا.الكلمات الدالة  المستخلص
 .30/9/2013: وقبوله، 11/3/2013  تاريخ تسلم البحي

 المقذمة
، وتعد البزاليرا محاصريل العائلرة Fabaceaeإلى العائلة البقولية  .Pea Pisum sativum Lتنتمي البزاليا 

بذورها الخضراء الطازجة، قرناتها الخضرراء الغضرة، برذورها الجافرة أو مجموعهرا البقولية المهمة. تزرع ألجل 
(. وللبزاليررا أهميررة اقتصررادية، وتوضررع البزاليررا فرري المرتبررة الثالثررة ضررمن محاصرريل 2006الخضررر  )العررايث، 

ت موسررم (. تررزرع البزاليرا انتراب البرذور الجافررة فري المنراطق ذا2002الخضرر مرن حيري القيمررة الغذائيرة )حسرن، 
النمررو البررارد نسرربيا" والخررالي مررن ارصررابات المرضررية والحشرررية والصررقيع الربيعرري وكررذلك ترروفر الرطوبررة فرري 

(. بلغ معدل انتاجية الهكترار الواحرد فري العرالم عرام 1983المراحل ارولى وجو جاف نسبيا وقت الحصاد )محمد، 
(. امررا فرري العررراق FAO ،2004اف )كغررم مررن الحاصررل الجرر 1650كغرم مررن الحاصررل ارخضررر و 8376 2003

هكتررار(  500) 2005فتشررير ارحصررائيات الررى انخفرراة انتاجيررة المحصررول اذ بلغررت المسرراحة المزروعررة لعررام 
(. توجد عدة 2006كغم/ هكتار من الحاصل األخضر )المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  4000وبإنتاجيه قدرها 

حصول ومن بين هذه الطررق اتبراع العمليرات الزراعيرة الصرحيحة وزراعرة طرق لتحسين النمو وزيادة انتاجية الم
 ارصرررناف المالئمررررة، إذ تمترررراز أصررررناف وسررررالرت البزاليررررا بخصوصررررية صررررفاتها البيولوجيررررة والمورفولوجيررررة 

(Cieslarova  ،وتلك الفروقات واضحة، إضافة إلى التنوع الوراثي من حيي النمرو الخضرر  2012وآخرون ،)
 فات القرنررررررات فضررررررالا عررررررن الصررررررفات النوعيررررررة للبررررررذور وصررررررفات مكونررررررات الحاصررررررل والزهررررررر  وصرررررر

(. كمررا ان العامررل الرروراثي لرريا هررو العامررل الوحيررد فرري تحديررد انتاجيررة المحصررول بررل هنرراك تررأثير 2012)ايشررو، 
لتسررميد للعامرل البيئري والتفاعرل برين العامررل الروراثي والبيئري، فضرال عرن اسررتخدام ارسرمدة الكيميائيرة. حيري يعرد ا

الفوسررفاتي ذو اهميررة كبيرررة فرري محصرررول البزاليررا، فعنصررر الفسررفور ضررررور  لزيررادة عقررد الثمررار والحاصرررل 
وارسراع بالنضج. وفي السنوات ارخيرة اصبح هناك توجه عالمي نحرو اسرتخدام مستخلصرات ارعشراب البحريرة 

في تغذية النبات، وهذا بالتالي ينعكا بشركل التي تعد احد انماط الزراعة العضوية، وهي تعد من التقنيات الحديثة 
ايجابي على تحسين نمو النبات وزيادة انتاجيته. لم تتفق البحوي فري عردد مررات الررث ومرحلرة الررث والتركيرز 
 ارمثل من المستخلصات البحرية في هذا المحصول. ولعدم وجود دراسة سابقة عن اسرتعمال المسرتخل  البحرر 

 Kelp 40 ( فري محصرول البزاليرا 2013تسميد الفوسرفاتي عردا تلرك الدراسرة التري أجراهرا )محمرد، متداخال مع ال
، والتوجره العرالمي نحرو الزراعرة العضروية، فضرال عرن األهميرة الغذائيرة Kelp 40باستعمال المستخل  البحر  

رث بتراكيرز مختلفرة مرن وارقتصادية لمحصول البزاليا فقد ارتأينا القيام بهذا البحي الذ  أستهدف دراسة تأثيـر ال
 40، 0مرل/لتر مترداخال مرع مسرتويين مرن التسرميد الفوسرفاتي همرا   4، 2، 0هي   Kelp 40المستخل  البحر  

تحرت ظرروف المنطقرة الشرمالية مرن  Fabrecaو Little Marvelوفي صنفين من البزاليا هما   P2O5كغم/دونم 
 العراق/محافظة نينوى.

  
 .الثانيمستل من رسالة الماجستير للباحي 

mailto:dr_albedri53@yahoo.com
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 وطرائقه البحث مواد
نفررذ هررذا البحرري فرري حقررل الخضررراوات/ قسررم البسررتنة وهندسررة الحرردائق/ كليررة الزراعررة والغابررات/ جامعررة 

. أخذت عينات التربة قبل الزراعة لدراسة بعرة الصرفات الفيزيائيرة 2011/2012الموصل في الموسم الزراعي 
ة العظمرى والصرغرى والرطوبرة (. كما تم تسجيل المعدرت الشرهرية لردرجات الحررار1والكيميائية للتربة جدول )

 و Little Marvel(. تمرت زراعرة البرذور لصرنفي البزاليرا 2النسبية وكمية األمطار في فترة تنفيذ البحي جدول )
Fabreca  سررم والمسررافة بررين نبررات وآخررر 75م وعرضرره 3علررى مررروز طررول كررل منهررا  16/11/2011بترراريخ

(. 1989الوحرردات التجريبيررة حسررب )مطلرروب وآخرررون،  أجريررت جميررع العمليررات الزراعيررة متماثلررة لكررل سررم.30
 Fabrecaو Little Marvelتضررمنت التجربررة دراسررة ثالثررة عوامررل  العامررل األول  صررنفين مررن البزاليررا همررا  

/دونم والعامل الثالي  ثالي مستويات مرن P2O5كغم  40، 0والعامل الثاني  مستويين من التسميد الفوسفاتي هما  
مررل/لتر. أضرريف السررماد الفوسررفاتي بعررد أسرربوعين مررن اكتمررال  4و 2، 0هرري   Kelp 40المسررتخل  البحررر  

ورقررة حقيقيررة  5-3ارنبررات. تررم الرررث بالمسررتخل  البحررر  لمرررتين األولررى  عنررد وصررول النباتررات إلررى مرحلررة 
 ناشره.  كماده Tween20يوم من الرشه األولى وحتى البلل الكامل، وقد استعملت مادة  15والرشة الثانية بعد 

 
 (  بعة الصفات الكيمياوية والفيزياوية لتربة حقل التجربة1الجدول )

Table (1): Some chemical and physical parameters of soil 

 Measuring التقدير Characteristics الصفة

 Soil PH 8.04                                   درجة تفاعل التربة

Salanity dsm                         1-ديسمنز م الملوحة
-1

 0.3 

 Orgalnic matter 0.4                       المادة العضوية )٪(

EC dsm                1-التوصيل الكهربائي دسيسيمنز.م
-1

 1.106 

Nitrogen mg.kg                  1-النتروجين ملغم.كغم
-1 1.05 

Phosphorous mg.kg             1-الفوسفور ملغم.كغم
-1 17.2 

Potassum mg.kg                 1-البوتاسيوم ملغم.كغم
-1 12 

Clay gm.kg                               1-غم.كغم الطين
-1 245 

Silt gm.kg                               1-غم.كغم الغرين
-1 247 

Sand gm.kg                              1-غم.كغم الرمل
-1

 508 

 Sandy clay loam         رملية طينية لومية Soil Texture                                    نسجة التربة

 والغابات / جامعة الموصل.اجر  التحليل في المختبر المركز  / كلية الزراعة 
 * مختبرات قسم التربة/ كلية الزراعة/ جامعة الموصل.

Central laboratory/ College of Agric. & Forestry/ Mosul University.  

Laboratory of Soil department/ College of Agric. & Forestry/ Mosul University. 

 
لرردرجات الحرررارة الصررغرى والعظمررى ومعرردل درجررة الحرررارة الشررهرية وكميررة (  المعرردرت الشررهرية 2الجرردول )

 األمطار )ملم( في مدة تنفيذ التجربة
Table (2): Monthly means of minimum and maximum temperature (°C) and falls 

quantity (mm) through the period of research 

 السنة
Years 

 الشهر
Months 

درجة الحرارة 
 (ºالصغرى )م

Mix Temp. °C 

درجة الحرارة 
 (ºالعظمى )م

Max Temp. °C 

معدل درجة الحرارة 
 (º)م

Temp. mean °C 

كمية األمطار 
 )ملم(

Fall (mm) 

2011 
 November 4.8 22.3 13.55 13.2 تشرين الثاني

 December 1.6 15.7 8.65 16 كانون األول

 
 

2012 

 January 1.9 12.8 7.35 44.2 كانون الثاني

 February 3.1 14.2 8.65 22.8 شباط

 March 4.8 16.9 10.85 48.8 آذار

 April 14.91 28.65 21.78 6 نيسان

 May 20.54 34.39 27.46 1.6 أيار

 - June 25.68 40.58 33.13  حزيران

  .Metrological Station-Mosul.  الموصل –* دائرة األنواء الجوية 
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 12=3×2×2( تجربرره عامليرره RCBDنفررذت التجربررة باسررتعمال تصررميم القطاعررات العشرروائية الكاملررة )
تم تحليل البيانرات احصرائياا وقورنرت المتوسرطات  مرز/مكرر. 24معامله عامليه وبثالي مكررات وعدد المروز 

ترم دراسرة صرفات طرول  (.2000٪ )الرراو  وخلرف  ، 5ل حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتما
المجهرز مرن  model spad50( الحقلري Chlorophyll Meterالساق )سرم(، الكلوروفيرل )٪( باسرتخدام جهراز )

اليابانية والنضج )يوم(، عدد القرنات/نبات، عدد البذور/قرنة والحاصل الكلي من البذور الجافرة  Minoltaشركة 
 )كغم/هـ(.

 والمناقشة النتائج
( بأن الرث بالمستخل  البحر  أدى الى زيادة معنوية في طول الساق، وقد أعطرت 3يتضح من الجدول )

أقررل القرريم ( سررم مقارنررة مررع معاملررة عرردم الرررث الترري أعطررت 81.28معاملررة الرررث بالمسررتوى العررالي أعلررى القرريم )
( سم. وربما يعود ذلك الى احتواء المستخلصات البحرية على العديد من العناصر الغذائية، واألوكسرينات 74.63)

والجبرلينات والسايتوكاينينات ممرا يريد  الرى تحفيرز انقسرام الخاليرا لانسرجة النباتيرة واسرتطالتها، كمرا تريد  الرى 
ولوجية داخررل األنسررجة النباتيررة والترري تسرربب زيررادة كفرراءة التمثيررل احررداي الترروازن فرري العمليررات الحيويررة والفسرري

( و)محمرد، Bomke ،1988و Templeالضوئي وبالتالي تحسين النمو الخضر  للنبات. تتفرق هرذه النترائج مرع )
( سرم مقارنرة 80.36( في البزاليا. أعطت معاملة اضافة السماد الفوسفاتي زيرادة معنويرة فري طرول السراق )2013
( سرم. اذ يعرد عنصرر الفسرفور مرن العناصرر الضررورية لنمرو النبرات اذ يطلرق عليره 76.50املرة المقارنرة )مع مع

( وذلك لردوره المباشرر فري معظرم العمليرات الحيويرة فري النبرات، فهرو يسراعد فري The key to lifeمفتاح الحياة )
وآخررون،  Singhتائج تتفق مع ما ذكرره )عملية تكوين وانقسام الخاليا مما ييد  الى زيادة طول الساق. وهذه الن

( فري البزاليرا. اختلفرت Nawar ،2011و Boghdady( و)2009وآخرون،  Erman( و)1989( و)طه، 1980
قد تفوق معنوياا وأعطى أعلى القريم  Little Marvelاألصناف معنويا في صفة طول الساق، ويالحظ بأن الصنف

التراكيب الوراثية وتفاعلها مع الظروف البيئية، ولو أن هذه الصرفة ( سم. ويمكن تفسير ذلك الى اختالف 82.73)
( و)مطلروب 1996وآخررون،  Negornovicتتأثر كثيراا بالظروف البيئيرة السرائدة، وهرذا يتماشرى مرع مرا ذكرره )

( و)مطلروب، وآخررون، 2007( و)ايشو وآخررون، 2001( و)مطلوب وايشو، 2007( و)محمد، 2002وعدا ، 
 لقرد كانرت زاليا. يالحظ من الجدول وجود اختالفات معنوية بين معامالت التداخل الثنائي والثالثري.( في الب2009

 Little( سررم، وبررين الصررنف 84.47والتسررميد ) Little Marvelأعلررى القرريم عنررد معاملررة التررداخل بررين الصررنف

Marvel ( سم، وبين التسميد والرث بالمستوى العرا85.10والرث بالمستوى العالي )( سرم. وأعطرت 83.16لي )
 ( سم.85.88والتسميد والرث بالمستوى العالي أعلى القيم ) Little Marvelمعاملة التداخل الثالثي بين الصنف

 
في طول السراق  Kelp 40(  تأثير الصنف والتسميد الفوسفاتي ومستويات الرث بالمستخل  البحر  3الجدول )

 *2011/2012ت البزاليا للموسم الزراعي )سم( لنبا
Table (3): Effect of cultivar, phosphate fertilization and spraying levels with seaweed 

extract Kelp 40 on stem length (cm.) of pea plant in the growing season 
2011/2012 

 الصنف
Cultivar 

التسميد كغم 
P2O5دونم/ 

Fertilization Kg 
P2O5/Donum 

 الرث بالمستخل  البحر  مل/لتر
Spraying with seaweed extract m/L 

الصنف 
Cultivar 

التسميد  ×
Fertilization 

المتوسط 
العام 
Mean 

المتوسط 
العام 
Mean 

0 2 4 

Little Marvel 
0 77.84 c d 81.16 a b c 84.32 a 80.98 b 82.73 

a 
76.50 b 

40 83.32 a 84.22 a 85.88 a 84.47 a 

Fabreca 
0 67.73 f 73.82 d e 74.50 d e 72.01 d 74.13 

b 
80.36 a 

40 70.00 e f 78.32 b c d 80.44 a b c 76.25 c 
 Cultivarالصنف 
الرث × 

Spraying 

Little Marvel 80.40 b c 82.69 a b 85.10 a 
 

Fabreca 68.86 e 76.07 d 77.47 c d 

التسميد 
Fertilization  ×

 Sprayingالرث 

0 72.60 d 77.49 c 79.41 b c  
 40 76.66 c 81.27 a b 83.16 a 

  Mean 74.63 b 79.38 a 81.28 aالمتوسط العام 

 ٪. 5المتوسطات التي تشترك بنفا الحرف اربجد  ر تختلف معنوياا عن بعضها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  *
* Means with the same letter that don't differ significantly according to Duncan's multiple rang test at level 5%.  
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( يوضح بان الكلوروفيل قد ازداد عند الرث بالمستخل  البحرر  ومرع زيرادة مسرتويات الررث 4الجدول )
 Gollanولكن هذه الزيادة لم تكن معنويرة. وقرد يعرود ذلرك الرى احترواء المستخلصرات البحريرة علرى اروكسرينات )

( والسرايتوكاينينات قررد تعمرل علررى تشررجيع الفعاليرات الفسرريولوجية وزيرادة الكلوروفيررل، كمررا ان Wright ،2006و
العناصررر الغذائيررة الموجررودة بالمستخلصررات البحريررة تلعررب دورا مهمررا فرري تغذيررة النبررات، فالمغنيسرريوم يرردخل مررع 

ل وان كرل جزيئرة كلوروفيرل تحترو  النتروجين في تكوين جزيئة الكلوروفيل، فهو يعد جزءا مهمرا مرن الكلوروفير
٪ من وزن جزيئة الكلوروفيل، ومن هنرا تتضرح اهميرة 2.7على ذرة واحدة من المغنيسيوم وبهذا يشكل ما يقارب 

(. كمرا ان عنصرر الحديرد 1999الدور الذ  ييديه في عملية التركيب الضوئي التي اساسها الكلوروفيل )النعيمي، 
(، فضرال 1988فيل بالرغم من انه ر يدخل في تركيبه )أبرو ضراحي واليرونا، يشترك في مساعدة تكوين الكلورو

٪ مررن 80، وفرري تركيررب الكلوروبالسررت الررذ  يحتررو  علررى Ferrodoxinعررن ان الحديررد يرردخل فرري تركيررب الررـ 
الحديد الكلري فري النبرات، كمرا يردخل فري تركيرب البالسرتيدات الخضرراء ولرذا فران النباترات المجهرزة جيردا بالحديرد 
تكون فيها كمية الكلوروفيل عالية، وهذا ربما يفسر زيرادة عمليرة التركيرب الضروئي فري النبرات ممرا يريثر وبشركل 

( فري 1996واخررون،  Blunden(. تتماشى هذه النترائج مرع مرا وجرده )1999ايجابي على نمو النبات )النعيمي، 
( في الخيرار. ازداد الكلوروفيرل 2009 ، ( في الباقالء و)الجبورSaied ،2000و Sheekhالبزاليا والطماطة و)

(٪، بينمرا 47.38بصورة معنوية عند معاملة اضافة السماد الفوسفاتي والتري تفوقرت معنويرا واعطرت اعلرى القريم )
(٪. وربما يرجع ذلك الى ان الفسفور يعمرل علرى تقويرة المجمروع الجرذر  ونمرو 44.95اعطت معاملة المقارنة )
(، وهذا ما يزيد الطاقة ارمتصاصية للماء والعناصر الغذائية مرن التربرة، 1985محمد، الجذور وزيادة تفرعاتها )

وبالترررالي يرررنعكا ذلرررك وبشررركل ايجرررابي علرررى نمرررو النبرررات، اذ يررريد  الرررى زيرررادة النمرررو الخضرررر  فيرررزداد برررذلك 
 الكلوروفيل. 

( فري Nawar ،2011و Boghadaday( و)2005وآخررون،  EL-Beheidiتتفق النتائج مرع مرا وجرده )
(٪ مقارنرة 48.50فري هرذه الصرفة واعطرى اعلرى القريم بلغرت ) Little Marvelالبزاليا. لقد تفوق معنويا الصنف 

(٪. وربما يعود ذلك الى زيادة المجموع الخضر  والرذ  انعكرا 43.83اذ اعطى اقل القيم ) Fabrecaبالصنف 
ايجابيا على كميرة الكلوروفيرل بالنبرات. يالحرظ وجرود اختالفرات معنويرة برين معرامالت الترداخل الثنرائي والثالثري، 

(٪، وبررين 49.58سررميد )والت Little Marvelوكانررت اعلررى القرريم عنررد معررامالت التررداخل الثنررائى بررين الصررنف 
(٪، وبرررين التسرررميد والررررث بالمسرررتوى العرررالي 49.41والررررث بالمسرررتوى العرررالي ) Little Marvelالصرررنف 

والتسررميد والرررث بالمسررتوى العررالي  Little Marvel(٪. اعطررت معاملررة التررداخل الثالثرري بررين الصررنف 48.08)
 (٪. 50.36اعلى كمية من الكلوروفيل )

 
فري الكلوروفيرل  Kelp 40(  تأثير الصنف والتسميد الفوسفاتي ومستويات الرث بالمستخل  البحر  4الجدول )

 *2011/2012)٪( لنبات البزاليا للموسم الزراعي 
Table (4): Effect of cultivar, phosphate fertilization and spraying levels with seaweed 

extract Kelp 40 on chlorophyll (%) of pea plant in the growing season 

2011/2012 

 الصنف
Cultivar 

التسميد كغم 
P2O5دونم/ 

Fertilization Kg 

P2O5/Donum 

 الرث بالمستخل  البحر  مل/لتر
Spraying with seaweed extract m/L 

الصنف 
Cultivar 

التسميد  ×
Fertilization 

وسط المت
العام 
Mean 

المتوسط 
العام 
Mean 0 2 4 

Little Marvel 
0 46.60 a b c d 47.23 a b c d 48.46 a b c 47.43 b 48.50 

a 

44.95 

b 40 48.73 a b c 49.65 a b 50.36 a 49.58 a 

Fabreca 
0 41.60 f 42.33 e f 43.50 d e f 42.47 d 43.83 

b 

47.38 

a 40 44.50 d e f 45.26 c d e f 45.80 b c d e 45.18 c 

 Cultivarالصنف 
 Sprayingالرث × 

Little Marvel 47.66 a 48.44 a 49.41 a 

 

Fabreca 43.05 b 43.80 b 44.65 b 

التسميد 
Fertilization  ×

0 44.10 b 44.78 b 45.98 a b 
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 Sprayingالرث 
40 46.61 a b 47.45 a 48.08 a 

  Mean 45.35 a 46.12 a 47.03 aالمتوسط العام 

* المتوسطات التي تشترك بنفا الحرف اربجد  ر تختلف معنوياا عن بعضها حسب اختبار دنكن متعردد الحردود 
 ٪. 5عند مستوى احتمال 

* Means with the same letter that don't differ significantly according to Duncan's 

multiple rang test at level 5%.  

( بأن الرث بالمستخلصات البحرية أدى الى تقليل عدد اريام الالزمة للنضج بصرورة 5يظهر من الجدول )
مسرتويات الرررث، لقررد أدت معاملرة الرررث بالمسررتوى العرالي تقليررل عرردد اريرام الالزمررة للنضررج معنويرة ومررع زيررادة 

( يروم. أن الررث بالمستخلصرات البحريرة يريد  178.10( يوم مقارنة بأقل القيم عنرد معاملرة المقارنرة )176.26)
فة السرماد الفوسرفاتي الرى الى نضج المحصول بوقت مبكر، وربما يعود ذلك الى التبكير في التزهير. لقد أدت اضا
( بأن الفسرفور يسررع 1988نضج القرنات بوقت مبكر ولكن بصورة غير معنوية. لقد ذكر أبو ضاحي واليونا )

(. ومرن الممكرن 1999من النضج، كما أن الفسفور يشارك فري تحفيرز النضرج وتكروين الثمرار والبرذور )النعيمري، 
في زيادة تكوين األزهرار وعقرد الثمرار وااسرراع فري عمليرة النضرج. تفسير هذه النتائج لما للفسفور من دور كبير 

( كمرا 1988( و)عبردول، 1986بينما النباتات التي تعاني من نق  الفسفور تترأخر فري النضرج )عبردول ومحمرد، 
اختلفرت ارصررناف معنويراا فري نضرج القرنرات، وقررد (. 1985أنره يلعرب دوراا مهمراا فري تبكيررر نضرج الثمرار )محمرد، 

( يروم، بينمرا تطلرب الصرنف 175.96إلى أقل عردد مرن األيرام للوصرول الرى النضرج ) Little Marvelاب الصنف احت
Fabreca ( ( و)حسرررن، 1989( يررروم وهرررذا يتفرررق مرررع مرررا ذكرررره )مطلررروب وآخررررون، 178.12فتررررة أطرررول للنضرررج

يعررد مررن  Little Marvel(. تعررد صررفة التبكيررر بالنضررج مررن الصررفات المهمررة فرري اصررناف البزاليررا، فالصررنف 1997
ارصناف المبكرة النضج، ومن صرفات الصرنف المبكرر النضرج أن لره القابليرة علرى النمرو وعقرد الثمرار والنضرج خرالل 
فترة زمنية قصيرة وذلك قبرل موسرم الجفراف وارتفراع درجرات الحررارة قبرل نهايرة فصرل الربيرع فري العرراق )مطلروب 

يقلرل مرن فرصرة ارصرابة براألمراة التري يتعررة لهرا النبرات فري  (، كما أن النضج المبكر للمحصول2001وايشو، 
والنيمراتودا والتري تعرد مرن مشراكل انتراب هرذا المحصرول  Botrytisنهاية الموسم كمرة البيراة الردقيقي والصردأ والـر

 فررررررررررررري العرررررررررررررالم، كمرررررررررررررا ان النضرررررررررررررج المبكررررررررررررررر سرررررررررررررييد  الرررررررررررررى اعطررررررررررررراء نبرررررررررررررات صررررررررررررررحي 
(Healthy Plant .وهررذا بالتررالي سررينعكا ايجابيرراا علررى انتاجيررة المحصررول ) إن ارخررتالف بالنضررج بررين ارصررناف

ربما يعزى الى ارختالف بين ارصناف من حيي متطلباتها من الفترة الضوئية ودرجات الحررارة المناسربة وذلرك 
ين ارصرناف الرى (. وقرد يعرود ارخرتالف بر1996وآخرون،  Negornovicلغرة وصولها الى مرحلة النضج )

(. إن هذه النتائج تتفق مرع مرا ذكرره 2009ارختالفات الوراثية ومدى تأثرها بالظروف البيئية )مطلوب وآخرون، 
( فري البزاليرا. ويظهرر مرن الجردول وجرود اختالفرات معنويرة 2012( في البزاليا و)محمد وصالح، 2007)محمد، 

ت معررامالت التررداخل الثنررائي مررن عرردد األيررام للنضررج وذلررك بررين بررين معررامالت التررداخل الثنررائي والثالثرري، لقررد قللرر
 ( يررررررررررررررررروم، وبرررررررررررررررررين الصرررررررررررررررررنف175.71والتسرررررررررررررررررميد ) Little Marvelالصرررررررررررررررررنف 

Little Marvel ( يرروم. لقررد قللررت 175.81( يرروم، وبررين التسررميد والرررث )175.31والرررث بالمسررتوى العررالي )
والمسرتوى العرالي أقرل عردد مرن عردد األيرام لحرين  والتسرميد Little Marvelمعاملة التداخل الثالثي برين الصرنف 

 ( يوم.175.00النضج )
 
فرري موعررد  Kelp 40(  تررأثير الصررنف والتسررميد الفوسررفاتي ومسررتويات الرررث بالمسررتخل  البحررر  5الجرردول )

 *2011/2012النضج )يوم( لنبات البزاليا للموسم الزراعي 
Table (5): Effect of cultivar, phosphate fertilization and spraying levels with seaweed 

extract Kelp 40 on date of maturity (day) of pea plant in the growing season 

2011/2012 

 الصنف
Cultivar 

التسميد كغم 
P2O5دونم/ 

Fertilization Kg 

P2O5/Donum 

 الرث بالمستخل  البحر  مل/لتر
Spraying with seaweed extract m/L 

الصنف 
Cultivar 

التسميد  ×
Fertilization 

المتوسط 
العام 
Mean 

المتوسط 
العام 
Mean 

0 2 4 

Little Marvel 
0 177.30 a b c 175.70 b c 175.63 b c 176.21 b c 175.96 

b 
177.43 a 

40 176.70 a b c 175.43 c 175.00 c 175.71 c 

Fabreca 0 179.33 a 178.83 a b 177.80 a b c 178.65 a 178.12 176.65 a 
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40 179.06 a 177.06 a b c 176.63 a b c 177.58 a b a 

 Cultivarالصنف 
الرث × 

Spraying 

Little Marvel 177.00 a b 175.56 b 175.31 b 
 

Fabreca 179.20 a 177.95 a 177.21 a b 

التسميد 
Fertilization  ×

 Sprayingالرث 

0 178.31 a 177.26 a b 176.71 a b  
 40 177.88 a b 176.25 a b 175.81 b 

  Mean 178.10 a 176.75 a b 176.26 bالمتوسط العام 

* المتوسطات التي تشترك بنفا الحرف اربجد  ر تختلف معنوياا عن بعضها حسب اختبار دنكن متعردد الحردود 
 ٪. 5عند مستوى احتمال 

* Means with the same letter that don't differ significantly according to Duncan's 

multiple rang test at level 5%.  

 
ازداد عرردد القرنررات معنويرراا عنررد الرررث بالمسررتخل  البحررر  ومررع زيررادة مسررتويات الرررث، وقررد تفوقررت 

( قرنرة/نبات، بينمررا 97.62وبصرورة معنويرة معاملررة الررث بالمسررتوى العرالي اذ اعطررت عردد أكثررر مرن القرنررات )
(. ان الرث بالمستخل  البحر  قرد 6( قرنة/نبات )الجدول 81.68أعطت معاملة المقارنة عدد أقل من القرنات )

سرربب زيررادة فرري النمررو الخضررر  والررذ  انعكررا ايجابيرراا علررى زيررادة عرردد الثمررار وذلررك قررد يعررود الررى محترروى 
المستخلصات البحرية من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى وبحالة جاهزة لالمتصا  من قبرل النبرات، فضرالا 

مستخلصات البحرية ييد  الى زيادة تراكيز عنصر البوتاسيوم باألوراق، الذ  لره دور كبيرر فري عن أن الرث بال
تنشيط التمثيل الضوئي وبالتالي تأثيره في تصنيع المواد الكاربوهديراتية باألوراق وانتقالهرا وتخزينهرا ممرا يسراهم 

لقرنرررات ربمرررا تعرررود الرررى احترررواء (، كمرررا أن زيرررادة عررردد ا2009فررري زيرررادة عررردد القرنرررات بالنبرررات )الجبرررور ، 
المستخلصات البحرية على عناصر غذائية وباألخ  الحديد، النحاا، المنغنيز والزنك وبحالة مخلبية، وهذا ممرا 
ييد  الى زيادة نمو ونشاط األوراق وبالتالي يزداد عدد األزهرار فضرالا عرن تحسرين حيويرة حبروب اللقراح فيرزداد 

رنات. وربمرا يفسرر زيرادة عردد القرنرات الرى الترأثير اايجرابي للمستخلصرات البحريرة، العقد وبالتالي يزداد عدد الق
وذلك نتيجة احتوائها على المغنيسيوم والكبريت، البورون، المولبدنم والنترروجين، والتري تعمرل علرى زيرادة نشراط 

( فيرررزداد Zurawicz ،2004و Mansyاألوراق وكفررراءة التركيرررب الضررروئي وبالترررالي ترررزداد األزهرررار والعقرررد )
بالنتيجة عدد القرنات. هذا من جانب ومن جانب آخر فقد تعود الزيادة في عدد القرنات الرى احترواء المستخلصرات 

 Alginicالبحرية على السايتوكاينينات التي تيثر في توجيه النبات نحو اازهار فضالا عن محتواهرا مرن حرامة 
وية، وهذا مما ييد  الى تحفيرز األزهرار ويرنجم عرن ذلرك زيرادة والفيتامينات واروكسينات وبعة المضادات الحي

( وبالتالي انعكراا ذلرك بشركل ايجرابي علرى النمرو الثمرر  فيرزداد عردد 2009في عدد األزهار والعقد )الجبور ، 
وآخررون،  Sarhanالقرنات في النبات. ان هذه النتائج تتفق مع العديد من الباحثين وفي محاصيل خضر مختلفرة )

( في البزاليا. يتضح من الجدول بأن معاملة اضافة السماد الفوسفاتي أدت الرى 2013( في الخيار و)محمد، 2011
( 84.90( قرنرة/نبات، بينمرا أعطرت معاملرة المقارنرة عردد أقرل )91.83زيادة معنوية في عردد القرنرات وأعطرت )

ثمرار، كمرا وان الفسرفور يلعرب دوراا مهمراا ( بأن الفسفور يشترك في تكروين ال1999قرنة/نبات. لقد ذكر النعيمي )
( وذلك من خالل دوره البارز في نمو الجذور وزيادة تفرعات 1985في زيادة عدد األزهار وعقد الثمار )محمد، 

الجذور وهذا مما ييد  الى زيرادة الطاقرة ارمتصاصرية للمراء والعناصرر الغذائيرة مرن التربرة وبمرا يضرمن التغذيرة 
ييثر على تشجيع النمو الخضرر  والرذ  بالترالي يرنعكا ايجابيراا علرى النمرو الثمرر . تتفرق هرذه  الجيدة للنبات مما

( فرري البزاليررا. لقررد تفرروق معنويرراا 2009وآخرررون،  Erman( و)1980وآخرررون،  Singhالنتررائج مررع مررا ذكررره )
ى قابليرة الصرنف (، وربما يعرود ذلرك الر97.45في هذه الصفة وأعطى عدد أكثر من القرنات ) Fabrecaالصنف 

Fabreca  على عقد الثمار تحت الظروف السائدة، والتي تتحكم فيها عدة عوامرل ومنهرا كفراءة النبرات فري التمثيرل

وخزن المواد الغذائية المصنعة كالكاربوهيدرات والبروتينات وانتاب وتكروين منظمرات النمرو والتري لهرا ترأثير فري 
وبالتالي زيادة نمو الثمرار العاقردة علرى النبرات وهرذا يتفرق مرع مرا توصرل  بناء خاليا جديدة انتاب البراعم الزهرية

( فري البزاليرا. إن ارخرتالف 2012( و)محمد وصرالح، 2001( و)مطلوب وايشو، 1991اليه )مطلوب وإبراهيم، 
درجررة  (، كتررأثير2و 1فري عرردد القرنررات قررد يعررود أساسراا الررى العوامررل الوراثيررة، وكررذلك العوامرل البيئيررة )الجرردول 

(. أو أن ارخررتالف فرري عرردد القرنررات بررين 2009الحرررارة علررى عمليترري التلقرريح وارخصرراب )مطلرروب وآخرررون، 
ارصناف قد يرجع الى قابلية النبات لإلزهار وعقد الثمار ضمن ظروف بيئية مرن حيري درجرات الحررارة وطرول 

مرواد الغذائيرة والكاربوهيدراتيرة والبروتينيرة الفترة الضوئية، ومن ثم كفاءة النبات فري التمثيرل الضروئي وتخرزين ال
فضالا عن التراكيب الوراثية الميثرة في هذه الصفة من حيي انتاب منظمرات النمرو وتكوينهرا والتري لهرا ترأثير فري 
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بناء خاليا جديدة انتاب البراعم الزهرية ومرن ثرم زيرادة فري نمرو القرنرات العاقردة علرى النبرات. وهرذا يتفرق مرع مرا 
( فرري البزاليررا. ومررن 2012( و)محمررد وصررالح، 2007( و)ايشررو وآخرررون، 1966وآخرررون،  Stanfieldوجررده )

كونره صرنف قصرير، قرو  النمرو، غزيرر المحصرول،  Little Marvelخالل النترائج يمكرن تفسرير تفروق الصرنف 
وهرو صرنف (، فضرال عرن تأقلمره للظرروف البيئيرة السرائدة 2002مبكر النضج ومقاوم للذبول الفيوزرمي )حسن، 

(. ويالحررظ مررن الجرردول وجررود اختالفررات معنويررة بررين 1989منتشررر الزراعررة فرري العررراق )مطلرروب وآخرررون، 
 Fabrecaمعررامالت التررداخل الثنررائي والثالثرري وكرران أعلررى عرردد مررن القرنررات عنررد معاملررة التررداخل بررين الصررنف 

( وبرررين التسرررميد والررررث 107.61والررررث بالمسرررتوى العرررالي ) Fabreca( وبرررين الصرررنف 100.22والتسرررميد )
(. أمرا بالنسربة الررى معرامالت الترداخل الثالثري فقرد أعطررت معاملرة الترداخل برين الصررنف 98.07بالمسرتوى العرالي )

Fabreca ( قرنة/نبات.108.23والتسميد والرث بالمستوى العالي )  
مسرتوى الررث، وقرد لقد ازداد معنوياا عدد البرذور فري القرنرة عنرد الررث بالمسرتخل  البحرر  ومرع زيرادة 

(. وقرد يعرود 7( مقارنة بأقل القيم عند معاملة المقارنة )الجدول 6.145اعطى الرث بالمستوى العالي أعلى القيم )
ذلرك الررى دور المسررتخل  البحررر  فرري زيرادة النمررو الخضررر  والررذ  انعكررا بشركل ايجررابي علررى النمررو الثمررر ، 

( فرري البزاليررا. أدت 2013ه النتررائج مررع مررا توصررل اليرره )محمررد، وبالتررالي ازداد عرردد البررذور فرري القرنررة. تتفررق هررذ

 اضافة السماد الفوسفاتي الى زيادة عدد البذور في القرنة بيد أن هذه الزيادة لم تصل حد المعنوية. 
 
فرري عرردد  Kelp 40(  تررأثير الصررنف والتسررميد الفوسررفاتي ومسررتويات الرررث بالمسررتخل  البحررر  6الجرردول )

 *2011/2012القرنات لنبات البزاليا للموسم الزراعي 
Table (6): Effect of cultivar, phosphate fertilization and spraying levels with seaweed 

extract Kelp 40 on pods number/plant of pea plant in the growing season 

2011/2012 

 الصنف
Cultivar 

كغم التسميد 
P2O5دونم/ 

Fertilization Kg 

P2O5/Donum 

 الرث بالمستخل  البحر  مل/لتر
Spraying with seaweed extract m/L 

الصنف 
Cultivar 

التسميد  ×
Fertilization 

المتوسط 
العام 
Mean 

المتوسط 
العام 
Mean 

0 2 4 

Little Marvel 
0 68.80 d 69.25 d 87.35 b c 75.13 c 

79.29 b 84.90 b 
40 79.61 c 82.80 b c 87.91 b c 83.44 b 

Fabreca 
0 87.66 b c 89.37 b c 107.000 a 94.67 a 

97.45 a 91.83 a 
40 91.13 b 101.31 a 108.23 a 100.22 a 

الصنف 
Cultivar  ×

 Sprayingالرث 

Little Marvel 74.20 d 76.02 d 87.63 c 
 

Fabreca 89.39 b c 95.34 b 107.61 a 

التسميد 
Fertilization  ×

 Sprayingالرث 

0 78.23 c 79.31 c 97.17 a  
 40 85.37 b c 92.05 a b 98.07 a 

  Mean 81.80 b 85.68 b 97.62 aالمتوسط العام 

* المتوسطات التي تشترك بنفا الحرف اربجد  ر تختلف معنوياا عن بعضها حسب اختبار دنكن متعردد الحردود 
 ٪. 5عند مستوى احتمال 

* Means with the same letter that don't differ significantly according to Duncan's 

multiple rang test at level 5%.  

 
( و)أبرو ضراحي واليرونا، 1999وقد يرجرع ذلرك إلرى دور الفسرفور فري تكروين البرذور والثمرار )النعيمري، 

(، نظراا للوظائف العديدة والمختلفة التي يقوم بها هذا العنصر في عمليرات البنراء الحيويرة، كمرا أن الفسرفور 1988
يردخل فري تركيرب ارحمراة النوويرة فري البرذور، بينمرا النباترات التري تعراني مرن يعد عنصرراا ضررورياا وهامراا اذ 

(. تتماشررى هررذه النتررائج مررع مررا ذكررره 1988نقرر  الفسررفور تقررل فيهررا كميررة ارزهررار والثمررار والبررذور )عبرردول، 
(Singh  ،( و)1989( و)طرررره، 1980وآخرررررونEL-Beheidi  ،فرررري البزاليررررا.2005وآخرررررون )  لقررررد اختلفررررت

وأعطى أعلرى  Little Marvelوبصورة معنوية في صفة عدد البذور بالقرنة، اذ تفوق معنويا الصنف  ارصناف
(. ان ارختالف في عدد البذور بالقرنة قد يعود أساسرا الرى العوامرل الوراثيرة وكرذلك العوامرل البيئيرة 5.908القيم )

ويمكرن تفسرير اخرتالف عردد  (.2009 كتأثير درجة الحرارة على عمليتي التلقيح وارخصراب )مطلروب وآخررون،
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البذور بالقرنة بين ارصناف الى تأثير العوامل الوراثية التي تتحكم بهذه الصرفة فضرال عرن ترأثير العرـوامل البيئيرة 
( مرن حيري درجرات الحررارة والضروء والرطوبرة فري نمرو القرنرة وتكروين الجنرين وقابليرة الصرنف 2و 1)الجدول 

( و)مطلروب وايشرو، 1966وآخررون،  Stanfieldلقرنرة. هرذا يتفرق مرع مرا ذكرره )على تصرنيع المغرذيات داخرل ا
كمررا يتضررح مررن الجرردول بررأن معررامالت التررداخل الثنررائي قررد اختلفررت معنويررا ماعرردا معررامالت  ( فرري البزاليررا.2001

 الترررررررررررررداخل برررررررررررررين الصرررررررررررررنف والتسرررررررررررررميد، اذ أعطرررررررررررررت معاملرررررررررررررة الترررررررررررررداخل برررررررررررررين الصرررررررررررررنف 
Little Marvel لعالي وبين التسميد والرث بالمستوى العالي أعلى القريم لهرذه الصرفة إذ بلغرت والرث بالمستوى ا

( وعلرى التروالي. كمررا يالحرظ بررأن معرامالت الترداخل الثالثرري اختلفرت وبصررورة معنويرة، وقررد 6.266( و)6.375)
علرى عردد والتسميد والرث بالمستوى العالي وأعطت أ Little Marvelتفوقت معنوياا معاملة التداخل بين الصنف

  (.6.400من البذور في القرنة )
( برررأن الحاصرررل الكلررري مرررن البرررذور الجافرررة ازداد وبصرررورة معنويرررة عنرررد الررررث 8يتضرررح مرررن الجررردول )

بالمستخل  البحر  ومرع زيرادة مسرتويات الررث، وقرد تفوقرت معنويراا معاملرة الررث بالمسرتوى العرالي اذ اعطرت 
( كغم/هررـ. وهررذا قررد 2394.8أعطررت معاملررة المقارنررة أقررل حاصررل )( كغم/هررـ، بينمررا 2956.5حاصررالا كليرراا قرردره )

يرجع إلى أن الزيادة الحاصلة في إنتاب النبات الواحد ربما تعود الى أن الررث بالمستخلصرات البحريرة يريد  الرى 
زيررادة مقاومررة النبررات لامررراة ممررا يرريد  الررى زيررادة كفرراءة الورقررة فرري التركيررب الضرروئي فيررزداد الحاصررل 

(Diamond وJames ،1959 أو ربما يعود ذلك الى تحسين قوة نمو النباتات، كما وأن الررث بالمستخلصرات ،)
البحرية ييد  الى اعطاء نباتات قوية وسليمة وذلرك نتيجرة زيرادة قابليرة النبرات رمتصرا  العناصرر الغذائيرة مرن 

وآخرررون،  Abou EL-Yazied( فرري الفاصرروليا و)2010وآخرررون،  Zodapeالتربررة. تتفررق هررذه النتررائج مررع )
( 2832.04( فرري الفاصرروليا. لقررد تفوقررت معنويرراا معاملررة التسررميد الفوسررفاتي وأعطررت أعلررى حاصررل بلررغ )2012

( كغم/هرـ. إن الزيرادة فري الحاصرل الكلري مرن البرذور الجافرة ربمرا 2513.44كغم/هـ مقارنة مرع معاملرة المقارنرة )
وآخررون،  Gubbelsعردد البرذور فري القرنرة. تتفرق هرذه النترائج مرع )تعود الى زيرادة إنتراب النبرات مرن القرنرات و

 ( في البزاليا.2009وآخرون،  Erman( و)1995وآخرون،  Henry( و)1989( و)طه، 1982
فرري عرردد  Kelp 40(  تررأثير الصررنف والتسررميد الفوسررفاتي ومسررتويات الرررث بالمسررتخل  البحررر  7الجرردول )

 *2011/2012ذور/قرنة لنبات البزاليا للموسم الزراعي الب
Table (7): Effect of cultivar, phosphate fertilization and spraying levels with seaweed 

extract Kelp 40 on seed number/pod of pea plant in the growing season 

2011/2012 

 الصنف
Cultivar 

التسميد كغم 
P2O5دونم/ 

Fertilization Kg 

P2O5/Donum 

 الرث بالمستخل  البحر  مل/لتر
Spraying with seaweed extract m/L 

الصنف 
Cultivar 

التسميد  ×
Fertilization 

المتوسط 
العام 
Mean 

المتوسط 
العام 
Mean 

0 2 4 

Little Marvel 
0 5.033 b c 6.000 a b c 6.350 a b 5.794 a 

5.908 a 
5.558 

a 40 5.333 a b c 6.333 a b 6.400 a 6.022 a 

Fabreca 
0 4.866 c 5.400 a b c 5.700 a b c 5.322 a 

5.427 b 
5.777 

a 40 5.066 a b c 5.400 a b c 6.133 a b c 5.533 a 

 Cultivarالصنف 
الرث × 

Spraying 

Little Marvel 5.183 c d 6.166 a b 6.375 a 
 

Fabreca 4.966 d 5.400 b c d 5.916 a b c 

التسميد 
Fertilization  ×

 Sprayingالرث 

0 4.950 c 5.700 a b c 6.025 a b  
 40 5.200 b c 5.866 a b 6.266 a 

  Mean 5.075 b 5.783 a 6.145 aالمتوسط العام 

* المتوسطات التي تشترك بنفا الحرف اربجد  ر تختلف معنوياا عن بعضها حسب اختبار دنكن متعردد الحردود 
 ٪. 5عند مستوى احتمال 

* Means with the same letter that don't differ significantly according to Duncan's 

multiple rang test at level 5%.  

 
( كغم/هـ بينمرا 2808.84في هذه الصفة وأعطى حاصالا قدره ) Little Marvelلقد تفوق معنوياا الصنف 

( كغم/هرـ. وقرد يعرود اخرتالف الحاصرل برين األصرناف الرى أن 2536.64أقرل حاصرل ) Fabrecaأعطى الصرنف 
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كمية الحاصل تتأثر بعدد من العوامل الوراثية والفسيولوجية، وذلك رختالف قدرة الصرنف علرى امتصرا  المراء 
فرعرات، وتكروين والمغذيات من التربة والتي يكون لها تأثير مباشر في زيادة النمو الخضرر  ممرثالا فري زيرادة الت

 وزن وحجررم القرنررات والبررذور الجافررةالبررراعم الزهريررة، وكررذلك زيررادة تكرروين وعقررد القرنررات، اضررافة الررى زيررادة 
 ( 2002( و)مطلرررررررررررررروب وعرررررررررررررردا ، Walton ،1991) والررررررررررررررذ  يتماشررررررررررررررى مررررررررررررررع مررررررررررررررا ذكررررررررررررررره

لوراثيرة (. إن صفة الحاصل تختلرف برين األصرناف أ  بمعنرى أنهرا تررتبط بالخصرائ  ا2007و)ايشو وآخرون، 
لكل صنف وتفاعلها مع الظرروف البيئيرة وبالترالي ترأثير علرى عمليرات النمرو فضرالا عرن ترأثير العمليرات الزراعيرة 

( للصرنف 2و 1(. وقد يعود ارختالف بين األصناف الى مالئمة الظروف البيئية )الجدول 2013وغيرها )محمد، 
الرطوبة المتروفرة للنبرات. ان أهرم صرفة يتصرف بهرا  وذلك من خالل تكوين األزهار وعقد الثمار ونضجها وكذلك
يعرد صرنفاا ناجحراا اذ أعطرى أعلرى  Little Marvelالصنف الناجح هي الحاصل المرتفرع، ومرن هنرا فرإن الصرنف 

القيم من الحاصل وبتفوق معنو . يتضح من الجردول بران هنراك اختالفرات معنويرة برين معرامالت الترداخل الثنرائي 
 والتسررميد، وبررين الصرررنف  Little Marvelلررى القرريم عنررد معاملررة الترررداخل بررين الصررنف والثالثرري، وكانررت أع

Little Marvel ( 3117.8( و)3040.7والرررث بالمسررتوى العررالي، وبررين التسررميد والرررث بالمسررتوى العررالي )
سرميد والت Little Marvel( كغم/هـ وعلرى التروالي. لقرد أعطرت معاملرة الترداخل الثالثري برين الصرنف 3116.5و)

 ( كغم/هـ.3340.3والرث بالمستوى العالي أعلى القيم بلغت )
لقرد أثررت معرامالت الترداخل الثنرائي والثالثري فري غالبيرة الصرفات المدروسرة وربمرا يعرود هرذا الترأثير إلررى 
الدور الذ  تيديه المستخلصات البحرية في تغذيرة النبرات والرذ  يرنعكا إيجابيرا علرى تحسرين نمرو النبرات وزيرادة 

نتاجيته ونوعيته، فضالا عن تأثير الفسفور الضرور  لزيادة عقد الثمار والحاصل وارسراع بالنضج، ومن جهرة ا
أخرى فان تأثيرات العوامل الوراثية والبيئية هي من األهمية على نمو النبات وانتاجيته والتي هري محصرلة تفاعرل 

 والفسفور المضاف.الوراثة مع البيئة متداخلة مع تأثير المستخلصات البحرية 
ومررـن خررالل نتررائج هررذا البحرري فرران التسررميد الفوسررفاتي والرررث بتراكيررز مختلفررة مررن المسررتخل  البحررـر  

Kelp 40  مررل/لتر  4قررد أثرررت معنويرراا علررى النمررو الخضررر  والحاصررل ومكوناترره، وقررد أعطررى الرررث بتركيررز
مرل/لتر هرو  4( كغم/هرـ وعليره يعتبرر التركيرز 2956.5ولمرتين أعلى القيم في الحاصل الكلي من البذور الجافرة )

   األفضل من الناحية ارقتصادية.
 

فري الحاصرل  Kelp 40تأثير الصرنف والتسرميد الفوسرفاتي ومسرتويات الررث بالمسرتخل  البحرر  (  8الجدول )
 *2011/2012الكلي من البذور الجافة )كغم/هكتار( لنبات البزاليا للموسم الزراعي 

Table (3): Effect of cultivar, phosphate fertilization and spraying levels with seaweed 

extract Kelp 40 on total dry seed yield (kg/ha) of pea plant in the growing 

season 2011/2012 

 الصنف
Cultivar 

التسميد كغم 
P2O5دونم/ 

Fertilization Kg 

P2O5/Donum 

 الرث بالمستخل  البحر  مل/لتر
Spraying with seaweed extract m/L 

الصنف 
Cultivar 

التسميد  ×
Fertilization 

المتوسط 
العام 
Mean 

المتوسط 
العام 
Mean 0 2 4 

Little Marvel 
0 2353.3 d 2482.4 c d 2895.3 a b c 2577.0 b 2808.84 

a 

2513.44 

b 40 2636.3 c d 3145.5 a b 3340.3 a 3040.7 a 

Fabreca 
0 2268.7 d 2383.2 d 2697.7 a b c 2449.9 b 2536.64 

b 

2832.04 

a 40 2321.1 d 2656.5 c d 2892.7 a b c 2623.4 b 

 Cultivarالصنف 
الرث  ×

Spraying 

Little Marvel 2494.8 b c 2813.9 b 3117.8 a 
 

Fabreca 2294.9 c 2519.9 b c 2795.2 b 

التسميد 
Fertilization  ×

 Sprayingالرث 

0 2311.0 c 2432.8 c 2796.5 b  
 40 2478.7 c 2901.0 a b 3116.5 a 

  Mean 2394.8 c 2666.9 b 2956.5 aالمتوسط العام 

* المتوسطات التي تشترك بنفا الحرف اربجد  ر تختلف معنوياا عن بعضها حسب اختبار دنكن متعردد الحردود 
 ٪. 5عند مستوى احتمال 

* Means with the same letter that don't differ significantly according to Duncan's 

multiple rang test at level 5%. 
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ABSTRACT 

This study was conducted in vegetable farm/ Hort. & Landscape Dept./ College 

of Agric. & Forestry/ Mosul Univ. during the growing season 2011/2012, to study the 

effect of two levels of phosphate fertilizer, zero, 40 kg P2O5/Donum, and spraying with 

different levels of seaweed extract, "Kelp 40", zero, 2, 4, ml/l in two pea cv. namely: 

"Little Marvel, Kanadia". Plant sprayed twice, the first at 3-5 true leaf stage, the 

second after 15 days from the first spraying. Results showed that phosphate fertilizer 

and spraying with seaweed affected on the stem length, chlorophyll (%), maturity, 

number of pods/plant, No. seeds/pod, and total dry seeds yield in the two cultivars. 

Results indicated that twice spraying with "Kelp 40" at 4 ml/l gave greater increase in 

the percentage of dry seeds yield 23.45%, and showed that cultivars differ in all the 

studied parameters.  

Keywords: Seaweed Extracts, Cultivars, Phosphate Fertilization, Pea. 
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