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في النمو  )الجامكس وااللجرین ( البحریة عشاببالیوریا والرش بمستخلصي اال دتأثیر التسمی
  (.Pisaum Satium L)نوعیة البزالیاوالحاصل الكلي و يالخضر

  لةیمحمود الل بدر الدینولید 
  العراق   -جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم البستنة وھندسة الحدائق

    
  الـخـالصــة    

جامعة الموصƊل  - كلیة الزراعة والغابات - في حقل قسم البستنة وھندسة الحدائق الدراسة أجریت
 تƊأثیر وذلك لمعرفة ٢٠١٠-٢٠٠٩غرینیة خالل الموسم الزراعي الخریفي  مزیجیھ نسجھفي تربة ذات 

حریƊƊة مسƊƊتویان مƊƊن السƊƊماد النتروجینƊƊي ومستخلصƊƊي النباتƊƊات الب( األسƊƊمدةخمسƊƊة مسƊƊتویات مƊƊن  إضƊƊافة
 Little marvelفƊي نمƊو وحاصƊل البزالیƊا صƊنف ) معاملƊة المقارنƊة إلƊى إضƊافةااللجƊرین والجƊایمكس 

القرنƊة یƊوم وطƊول /نبƊات وموعƊدي التزھیƊر والنضƊج/األفƊرع دوعƊد) سƊم(درست صƊفات طƊول النبƊات .
) غƊƊم( بƊƊذرة١٠٠القرنƊƊة ووزن  يالبƊƊذور فƊƊوعƊƊدد  نبƊƊات/وعƊƊدد القرنƊƊات) غƊƊم( ومعƊƊدل وزن القرنƊƊة) سƊƊم(

 أظھƊرت )نبƊات/غƊم( والجاف وحاصƊل البƊذور الجƊاف والحاصƊل البƊایولوجي األخضروحاصل القرنات 
ھنƊƊاك اختالفƊƊات معنویƊƊة بƊƊین متوسƊƊطات المعƊƊامالت لجمیƊƊع الصƊƊفات المدروسƊƊة  أنتحلیƊƊل التبƊƊاین  نتƊƊائج

 ١٠٠وعƊدد البذوربالقرنƊة  ووزن  )غƊم( باستثناء صفتي موعدي التزھیر والنضƊج  ومعƊدل وزن القرنƊة
لمعƊامالت تفوقا على بقیة ا أظھرتدونم /كغم٦٠بینت النتائج بان معاملة التسمید النتروجیني ) .غم( بذرة

فƊƊي حƊƊین تقƊƊدمت معاملƊƊة االلجƊƊرین  وموعƊƊد التزھیƊƊر  وعƊƊدد البƊƊذور بالقرنƊƊة ،نبƊƊات /لصƊƊفات عƊƊدداالفرع
فƊƊي صƊƊفات عƊƊدد لصƊƊفات طƊƊول النبƊƊات  وموعƊƊد النضƊƊج  وطƊƊول القرنƊƊة ،  وتفوقƊƊت  معاملƊƊة الجƊƊایمكس 

البƊƊƊذور الجƊƊƊاف والجƊƊƊاف وحاصƊƊƊل  األخضƊƊƊربƊƊƊذرة  وحاصƊƊƊل القرنƊƊƊات  ١٠٠نبƊƊƊات  ووزن /القرنƊƊƊات 
  .والحاصل البایولوجي

  
  المقدمة

 إلىوالتي یعود موطنھا Fabaceمن نباتات العائلة البقولیة  )L. Pisaum sativum( ألبزالیاتعد 
 ، ھƊي المركƊز الƊرئیس للبزالیƊا الصƊالحة للتغذیƊة أثیوبیƊا إند بعض العلمƊاء قكما یعت اسیا ، وغرب أوربا

الغذائیƊة حیƊث یحتƊوي كƊل  حیƊث قیمتھƊا الخضƊر مƊن لمحاصƊیتوضع البزالیا في المرتبة الثالثة ضƊمن و
وحƊدة  ٧٠و كالسƊیومملغƊم  ٢٢٠و غƊم بƊروتین ٦.٧ ماء و غم ٧٤.٣من البذور الخضراء على  غم١٠٠

المƊین ربیƊو ف ملغƊم  ٠,١٥ثیƊامین و  لغƊمم ٢٥بیك وورغƊم حƊامض االسƊكمل ٢٨ و Aدولیة مƊن فیتƊامین 
تنتشر زراعƊة البزالیƊا فƊي منƊاطق عدیƊدة فƊي العƊالم .  )١٩٨٩، آخرونمطلوب و (ثیاسین ملغم  ٢.١٠و
 إنتƊƊƊاجوبمعƊƊƊدل دونƊƊƊم  ٤٠٣٦٨٧٥ حƊƊƊوالي بلغƊƊƊت المسƊƊƊاحة المزروعƊƊƊة مƊƊƊن البزالیƊƊƊا إذواسƊƊƊع  بشƊƊƊكلو

بلغƊƊƊت المسƊƊƊاحة ففƊƊƊي العƊƊƊراق  أمƊƊƊا ،)Anonymous,1997(دونƊƊƊم مƊƊƊن البƊƊƊذور الجافƊƊƊة/كغƊƊƊم٤٨٧٠٢٥
قسƊم  -وزارة الزراعƊة( األخضƊرالحاصƊل  مƊن دونƊم/كغƊم١٢٤١ إنتƊاجدونم و بمعƊدل  ١٦٧٢المزروعة 

 ، محاصیل العائلة البقولیƊة الكثیƊر مƊن البƊاحثین يتناول موضوع التسمید ف، )١٩٩٧ یةالزراع اإلحصاء
ھنƊاك زیƊادة  إنوجƊد  ھكتƊار/كغƊم نتƊروجین ٥٠-٢٠لسماد النتروجیني بمقداراإضافة في دراسة تضمنت 

الحƊƊظ  .)١٩٨٨، Khan و ١٩٨٦، وآخƊƊرون  Khan(فƊƊي الƊƊوزن الجƊƊاف والحاصƊƊل لنبƊƊات البزالیƊƊا 
Jensen )ا  ھكتار/كغم نتروجین  ٢٤٤ -٢١٣بمقدار  التسمید النتروجیني إضافةعند ) ١٩٨٧Ɗفي البزالی

إن زیادة الحاصƊل الكلƊي فƊي البزالیƊا  )١٩٩٢( وآخرون Carrذكر .حسن من صفات التزھیر في النبات
حƊƊول اسƊƊتخدام  )٢٠٠٢( Vessey مƊƊن قبƊƊل فƊƊي دراسƊƊة . افقƊƊا مƊƊع إضƊƊافة السƊƊماد النتروجینƊƊيكƊƊان متر

 إضƊافةھناك زیادة معنویة للحاصل الكلي متوافقة مع  أنوجد  على محصول البزالیا التسمید النتروجیني
 ٤٠ السƊماد النتروجینƊي وبمسƊتویات إضƊافة أن من )٢٠٠٤( وآخرونBrkic  حصل.لسماد النتروجینيا
زیادة معنویƊة فƊي حاصƊل القرنƊات وحاصƊل البƊذور ومعƊدل أدى إلى في البزالیا  ھكتار/كغم ١٢٠و ٨٠،

 أن )٢٠٠٤( Anonymous ذكƊƊر .قرنƊƊة/عƊƊدد القرنƊƊات فƊƊي النبƊƊات ومعƊƊدل وزن القرنƊƊة وعƊƊدد البƊƊذور
 إلƊى أدى ھكتار لنبات فول الصویا في باكستان/روجینكغم نت ٤٠-٣٠السماد النتروجیني  بمقدار  إضافة

   إضافة أن إلى )٢٠٠٥( Andrezj,Waldemar,توصل .زیادة الحاصل الكلي
  

  ٢٠١١/ ٦/ ٦وقبولھ  ٢٠١١/ ٣/  ٢٣تاریخ تسلم البحث 
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زیƊƊادة  إلƊƊى أدى ھكتƊƊار/كغƊƊم نتƊƊروجین  ٦٠و ٣٠،  صƊƊفر    السƊƊماد النتروجینƊƊي فƊƊي البزالیƊƊا وبمسƊƊتویات
 .بƊƊذرة١٠٠٠دي التزھیƊƊر والنضƊƊج ووزن لصƊƊفات موعƊƊ مقارنƊƊة بƊƊالكونترول٦٠و٣٠للمسƊƊتویین معنویƊƊة
 ٥٠ ، ٢٥ ،صƊفرلبزالیا وبمستویات في االسماد النتروجیني  إضافةعند  )٢٠٠٧(Abdul kabir الحظ 

نبƊات ومعƊدل /القرنƊاتزیادة معنویة في صفات عƊدد  إلى أدى ھكتار/كغم نتروجین ١٢٠و ١٠٠ ، ٧٥ ،
  .نات والحاصل الكلي وزن القر
على نطƊاق  أالنوطحالب بحریة وتستعمل  وأعشابتج مستخلصات النباتات البحریة من نباتات تن

تحفیƊز نمƊو وحاصƊل العدیƊد مƊن المحاصƊیل واسع في كثیر من المحاصیل بسƊبب تاثیراتھƊا الفسƊلجیة فƊي 
زیƊƊادة الحاصƊƊل  إلƊƊىؤدي اسƊƊتخدام المستخلصƊƊات البحریƊƊة تƊƊ أن إلƊƊى دراسƊƊاتوتشƊƊیر اغلƊƊب ال الزراعیƊƊة ،

                             فƊƊي دراسƊƊة قƊƊام بھƊƊا كƊƊل  .أفضƊƊلثمƊƊار ذات نوعیƊƊة  وإنتƊƊاجلمحاصƊƊیل الخضƊƊر % ٢٥التسƊƊویقي بنسƊƊبة 
مƊن مسƊتخلص % ١و ٠.٢،   ٠.٤ثالثƊة تراكیƊز  تƊأثیرلمعرفƊة  )١٩٩٦( Trumble و Rietz  مƊن 

النباتƊƊات المعاملƊƊة ازداد  أنصƊƊولیا لیمƊƊا وجƊƊد فƊƊي نبƊƊات الفا  Ascophyllum nodsum النبƊƊات البحƊƊري
 وآخƊرون Erisدرس . صفات النمƊو الخضƊري ومنھƊا طƊول السƊاق مقارنƊة بنباتƊات المقارنƊة معنویا فیھا

حظƊوا وجƊود فƊي نمƊو ونوعیƊة ثمƊار الفلفƊل وال صات البحریƊةثالثة معامالت من المستخل تأثیر )٢٠٠٤(
 إلƊىمستخلصات النباتات البحریة تودي  إن) ٢٠٠٤( Jensenذكر .زیادة معنویة في طول وقطر الثمرة

وذلك لما تحتویھ من عناصر غذائیƊة واوكسƊینات ن الثمار وبالتالي زیادة الحاصل ووز مزیادة عدد وحج
 )٢٠٠٥( وآخƊرون Sultana وجƊد .واستطالة الخالیا  في محصول البطاطا متحفیز انقسا إلىمما یودي 

إلƊى زیƊادة فƊي صƊفات النمƊو أدى حریة على بادرات نباتات البامیا الب استخدام مستخلصات األعشاب انب
ر蔼  أن إلƊى) ٢٠٠٥( Bayoumi أشƊار .ومنھا طول النبات وبالتالي زیادة في كمیة الحاصلالخضري 

 .زیƊƊادة المجمƊƊوع الخضƊƊري وزیƊƊادة الحاصƊƊل إلƊƊى أدىنباتƊƊات الطماطƊƊا  بمستخلصƊƊات النباتƊƊات البحریƊƊة 
فƊي دراسƊة علƊى نبƊات الخیƊار  إلƊى أن ر蔼 النباتƊات بمسƊتویات ) ٢٠٠٦( Hafez و Bayoumi  وجد 

وقƊƊد  األفƊƊرعوعƊƊدد زیƊƊادة فƊƊي صƊƊفات طƊول النبƊƊات  إلƊƊى أدىالسƊƊماد العضƊوي مختلفƊة  مƊƊن مستخلصƊƊات 
بƊان الƊر蔼 بمستخلصƊي  )٢٠٠٩(اسƊتنتج الجبƊوري  .انعكس ھذا ایجابیا على عدد الثمار وحاصل النبات

فƊي اغلƊب  زیƊادة معنویƊة  إلƊى أدىعلƊى نبƊات الخیƊار  Sea force و Sea mino  البحریƊة  األعشƊاب
نبƊات والمسƊاحة /األفƊرعنبƊات وعƊدد /األوراقوعƊدد الخضƊري  بمƊا فƊي ذلƊك طƊول النبƊات  صفات النمƊو

عنƊد ر蔼 نباتƊات الخƊس ) ٢٠٠٩(العƊالف  أشار .على زیادة الحاصل الكليبیا وانعكس ذلك ایجاالورقیة 
 .فƊƊي طƊƊول النبƊƊاتزیƊƊادة معنویƊƊة  إلƊƊى أدىلتƊƊر /مƊƊل ٣و١،٢ وبتركیƊƊزیمكس  بالمسƊƊتخلص البحƊƊري الجƊƊا

 إلƊى أن ر蔼 نباتƊات البطƊیخ بمستخلصƊات النباتƊات البحریƊة الجƊایمكس وااللجƊرین)٢٠١١( توصل اللیلة
  .نبات والحاصل الكلي/زیادة في عدد الثمار أدى إلى التبكیر في موعد النضج و

  
  مواد البحث وطرائقھ

جامعƊƊة  - كلیƊƊة الزراعƊƊة والغابƊƊات –حقلیƊƊة فƊƊي قسƊƊم البسƊƊتنة وھندسƊƊة الحƊƊدائق أجریƊƊت  تجربƊƊة 
، تƊم حراثƊة  ، ٢٠١٠-٢٠٠٩الموصل في تربة ذات نسجھ مزیجیھ غرینیة خƊالل موسƊم النمƊو الخریفƊي 

سƊم ٤٥و ،بین مرز وأخƊر  سم٧٥مسافة بو م ٥الحقل بتعامد ثم نعمت وعدلت وقسمت إلى مروز بطول 
بتƊƊاریخ  Little marvelالبزالیƊƊا  فلصƊƊن الزراعƊƊةتمƊƊت  .جƊƊوره/بƊƊذرة ٣-٢دل وبمعƊƊ بƊƊین نبƊƊات وأخƊƊر

وبƊƊثالث مكƊƊررات حیƊƊث اشƊƊتمل  .R.C.B.DوفƊƊق تصƊƊمیم القطاعƊƊات العشƊƊوائیة الكاملƊƊة ٣/١٢/٢٠٠٩
نثƊرا دونƊم /كغƊم٦٠و ٣٠ )یوریƊا(النتروجینƊيسƊماد مستویان من ال على خمس معامالت ، دالمكرر الواح

إضƊافة إلƊى معاملƊة المقارنƊة والƊر蔼 بمستخلصƊي النباتƊات  أثنƊاء الزراعƊة، على سطح التربة لكل منھمƊا
لتر على التوالي لكƊل منھمƊا علƊى المجمƊوع الخضƊري /٣سم٢و ١البحریة االلجرین والجامكس وبتركیز 

وحتƊى موعƊد عقƊد  ةالحقیقیƊة الثالثƊمƊن ظھƊور الورقƊة  للنبات وبمعدل رشة واحƊدة كƊل أسƊبوعین  ابتƊداءا
لغƊرض  ة، تم تحدید عشرة نباتات لكƊل وحƊدة تجریبیƊ)الجامكس وااللجرین(تخلصین اعالهوللمسالقرنات 

طƊول و) یƊوم(نبات وموعد التزھیƊر والنضƊج /عدد األفرعو) سم( اء القیاسات المتضمنة طول النباتإجر
بƊذرة  ١٠٠وزن ات وعƊدد البƊذور فƊي القرنƊة ونبƊ/وعƊدد القرنƊات )غƊم( ومعدل وزن القرنƊة )سم( القرنة

 ).نبƊات/غƊم(وحاصƊل البƊذور الجƊاف و الحاصƊل البیولƊوجي  الجƊافو و حاصل القرنƊات األخضƊر) غم(
و الكیمائیƊة ) ١٩٨٦( KlutتƊم تقƊدیر الخƊواص الفیزیائیƊة حسƊب ، الزراعƊة لقبƊ التربةأخذت عینات من 

 بعض الصƊفات الكیمیائیƊة والفیزیائیƊة لتربƊة الحقƊل ،والجƊدول )١(ویبین الجدول ).١٩٨٢( Pageحسب 
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حللت النتƊائج إحصƊائیا باسƊتخدام تحلیƊل  یوضح التركیب الكیمیائي لمستخلصي الجامكس وااللجرین) ٢(
حسƊب الƊراوي % (٥د مسƊتوى احتمƊال التباین وباستعمال اختبار دنكن لمقارنة متوسطات المعامالت عن

  ). ١٩٨٠، خلف هللاو
  

جامعة /موقع كلیة الزراعة( حقلبعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة ال): ١(الج┎┎دول 
  )الموصل

 القیاس الصفة
 م/ دیسي سمینز ٣ التوصیل الكھربائي

 ٧.٥ )pH(درجة تفاعل التربة
 كغم/ غم  ١١ المادة العضویة

 كغم/ سنتي مول  ١٨ السعة التبادلیة لالیونات الموجبة
 كغم/ غم  ٢٧٠ الطین
 كغم/ غم  ٥٨٠ الغرین
 كغم/ غم  ١٥٠ الرمل

 مزیجیة غرینیة نسجةال
 كغم/ ملغم  ٧٠ النتروجین الجاھز
 كغم/ ملغم  ١٨ الفسفور الجاھز

 كغم/ ملغم  ٥٠ البوتاسیوم الجاھز
  

    
  .ي لمستخلصي الجامكس وااللجرینئایالتركیب الكیم :)٢(جدول ال

                
  
  
  
  

  االلجرین  الجایمكس

  التركیز  المحتویات w/v  المحتویات

  النتروجین الكلي
  الفسفور

  تاسیومالبو
  الكبریت

  المغنیسیوم
  الكالسیوم
  الصودیوم

  الحدید
  النحاس
  النحاس
  المنغنیز
  البورون

  المادة العضویة

٠.٣-٠.٦  
٠.٣-٠.٢٦  
٥.١-٣.٣  
٠.٦-٠.٣  
٠.٢-٠.١  
٠.١-٠.٠٥  
١٠-٠.١  
٧٥-٤٦  
١٥-٩  
٤٣-٥  
٤-٢  
٤٤-٣٠  
١٦-١٣  

  سایتوكاینینات طبیعیة
  اوكسینات

  لتر/ملغم .،٣١
  لتر/ملغم ١١
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   )١٩٩٤،Csizinszky و   (Alexanderالتحلیل الكیماوي لمستخلص الجایمكس عن  تم  اخذ*         
  )Ecklenia maximamin( مستخلص نباتي مركز مستخلص من العشبة البحریة االلجرین *         

  )٢٠٠٤،Zurawics   و (Masny  االیطالیة  Green hasمن إنتاج شركة       
  

  النتائج والمناقشة
لصƊƊƊفتي طƊƊƊول النبƊƊƊات وحاصƊƊƊل القرنƊƊƊات عنƊƊƊد  معنƊƊƊوي تƊƊƊأثیروجƊƊƊود  )٣( یالحƊƊƊظ مƊƊƊن الجƊƊƊدول

باستثناء صفات موعƊدي التزھیƊر و النضƊج و معƊدل وزن القرنƊة  %١ولباقي الصفات عند % ٥مستوى
 Trumble و  RietzكƊل مƊن  بذرة وھذا یتفق مع مƊا وجƊده ١٠٠وزن وو عدد البذور في القرنة ) غم(
لصƊفتي ) ٢٠٠٧( Abdul kabir و المعƊامالت لصƊفة طƊول النبƊات نمن اختالفات معنویة بƊی) ١٩٩٦(

لجƊدول یالحظ من ا. نبات/األفرعلعدد  )٢٠٠٩( والجبوري  نبات والحاصل الكلي للقرنات/عدد القرنات
علƊى صƊفات  ینرجƊلالر蔼 بمستخلصي النباتات البحریة الجƊایمكس و االو التسمید النتروجیني تأثیر) ٤(

النبƊƊات وعƊƊدد طƊƊول لصƊƊفتي  معنƊƊوي بƊƊین متوسƊƊط المعƊƊامالت تƊƊأثیروجƊƊود  والزھƊƊري  يالنمƊƊو الخضƊƊر
سƊم مقارنƊة مƊع معاملƊة المقارنƊة  ٨١.٠٠طول للنبات  أعلىین رجلمعاملة اال أعطتحیث  .نبات/األفرع
جمیƊع المعƊامالت  بƊین ةحƊدا لمعنویƊاالختالفƊات تصƊل سƊم و لƊم  ٧١.٦٦٧ اقل طƊول للنبƊات أعطتالتي 

لصƊƊفة  )٢٠٠٦( Hafez و  Bayoumi و) ٢٠٠٥( وآخƊƊرون Sultana مƊƊا أشƊƊار إلیƊƊھ وھƊƊذا یتفƊƊق مƊƊع
 ٥.٥٠٠قیمƊة  أعلƊىم دونƊ/كغƊم٦٠معاملƊة التسƊمید النتروجینƊي  أعطƊت األفرعصفة عدد لو. طول النبات

اسƊƊتثناء معاملƊƊة معنویƊƊا علƊƊى جمیƊƊع المعƊƊامالت ب وتفوقƊƊت  األخƊƊرىنبƊƊات مقارنƊƊة ببقیƊƊة المعƊƊامالت /فƊƊرع
لزیƊادة ربما زیادة كفاءة النباتات للقیام بعملیة التركیب الضوئي  الى السبب في ذلك عزىقد یو .ینرجلاال

جدیƊƊدة فضƊƊال عƊƊن تحفیƊƊز  أنسƊƊجةالكاربوھیƊƊدرات فƊƊي بنƊƊاء ودورالكلƊƊي  لالكلوروفیƊƊمƊƊن  األوراقمحتƊƊوى 
الجایمكس تبكیرا في موعد التزھیƊر ة معامل أظھرت ).٢٠٠٣، Amar(النتروجین لعملیة انقسام الخالیا 

لƊƊƊم تصƊƊƊل االختالفƊƊƊات حƊƊƊد المعنویƊƊƊة مƊƊƊع بقیƊƊƊة و یƊƊƊوم علƊƊƊى التƊƊƊوالي ١٣٦,٦٧٧ و ٩٧,٣٣٣و النضƊƊƊج 
   .في البطیخ  لصفة موعد النضج )٢٠١١(ما ذكره اللیلة ھذا یتفق مع و المعامالت
اصƊل المكونƊات النباتƊات البحریƊة علƊى صƊفات ح صƊيالتسƊمید النتروجینƊي و الƊر蔼 بمستخل تأثیر

سƊم و ٧.٠٠طƊول للقرنƊة  أعلƊى أعطƊت لجرینباالمعاملة الر蔼  أن یتبین وفیھ) ٥( جدولالفي  موضحة
ویتفق ھƊذا مƊع مƊا  مدون/كغم٦٠معنویا على جمیع المعامالت باستثناء معاملة التسمید النتروجیني  تفوقت
تƊات الفلفƊل عنƊد اسƊتخدام مƊن زیƊادة معنویƊة فƊي طƊول وقطƊر الثمƊرة لنبا )٢٠٠٤( وآخƊرونEris  وجƊده

وزن  أعلىمعاملة المقارنة  أعطتلصفة معدل وزن القرنة و .ث مستویات من المستخلصات البحریةثال
عƊƊدد  أعلƊƊىالجƊƊایمكس  معاملƊƊة أعطƊƊت ،غƊƊم و لƊƊم تختلƊƊف معنویƊƊا عƊƊن بƊƊاقي المعƊƊامالت  ٢.٥٦٠للقرنƊƊة 
مƊا حصƊل یتفƊق ھƊذا مƊع ت ، ومعنویƊا عƊن معظƊم المعƊامال تمدقƊتنبƊات و/قرنة ٨٩.٦٦٧  نبات/للقرنات

عنƊد  البطƊیخ يفƊ الثمƊارعلى زیƊادة معنویƊة لعƊدد ) ٢٠١١(واللیلة ) ٢٠٠٦( Hafez و Bayoumi علیھ
عƊدد للبƊذور فƊي القرنƊة ظھƊرت فƊي معاملƊة التسƊمید  أعلى .البحریة األعشابر蔼 النباتات بمستخلصات 

اقل قیمƊة لعƊدد  أظھرتمقارنة مع معاملة المقارنة التي  قرنھ/بذرة ٦.٠٠دونم بلغت /كغم٦٠النتروجیني 
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عنƊƊد ) ٢٠٠٤( وآخƊƊرون BrkicمƊƊع ماتوصƊل إلیƊƊھ  و یتفƊƊق ھƊƊذا،  قرنƊة/بƊƊذرة ٤.٣٣٣البƊذور فƊƊي القرنƊƊة 
 كƊذلك.بƊذور وحاصƊل القرنƊاتإضافة السماد النتروجیني في البزالیا أدى إلى زیادة معنویة فƊي حاصƊل ال

بƊƊذرة  ١٠٠تفƊƊوق معاملƊƊة الƊƊر蔼 بالجƊƊامیكس فƊƊي صƊƊفات وزن  أیضƊƊا) ٥(مƊƊن خƊƊالل الجƊƊدول  تضƊƊحی
 البیولƊƊƊوجيحاصƊƊƊل البƊƊƊذور الجƊƊƊاف و الحاصƊƊƊل والجƊƊƊاف و األخضƊƊƊروحاصƊƊƊل القرنƊƊƊات غƊƊƊم  ٢١.٣٣٣
مقارنƊƊة مƊƊع المعاملƊƊة التسƊƊمید  ، علƊƊى التƊƊوالي نبƊƊات/غƊƊم ٣٦٦.٦٧و  ٥٦.٥٣و   ٧٤.٢٢٠و  ١٨٣.٣٣

لبƊƊƊذور الجƊƊƊاف وحاصƊƊƊل اغƊƊƊم  ٦.٢٥٠ بƊƊƊذرة ١٠٠اقƊƊƊل وزن  أعطƊƊƊتم التƊƊƊي دونƊƊƊ/كغƊƊƊم ٣٠النتروجینƊƊي 
الجƊاف و نبƊات/غƊم ١٠٧.٣٣ األخضƊر لصفات حاصل القرنƊات الكنترولمقارنة مع نبات /غم ٢٤.٧٣٣
 ماتوصƊل إلیƊھ كƊل مƊن  و یتفƊق ھƊذا مƊع. نبƊات/غƊم ١٤٤.٠٠ البیولƊوجيو الحاصƊل  نبات/غم٣٧.٥٦٧

KivijarviرونƊƊƊƊƊ٢٠٠٢( وآخ( و  Masnyو Zurawicz)٢٠٠٤ (و Jensen )و )٢٠٠٤  
Bayoumi)د ) ٢٠١١( واللیلة) ٢٠٠٩( الجبوري و )٢٠٠٥Ɗمن زیادة معنویة لصفة الحاصل الكلي عن

  .ةالبحری األعشاباتات بمستخلصات ر蔼 النب
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  في البزالیا تحلیل التباین للصفات المدروسة : )٣(الجدول 

  
  مصادر

 االختالف

  
درجات 
 الحریة

  Mean Squaresمتوسط المربعات 
  لنباتطول ا

 )سم(
  عدد األفرع

 نبات/
موعدالتزھیریو

 م
موعد النضج 

معدل وزن القرنة  طول القرنة سم یوم
  )غم(

  ٠.٠٨٠ ٠.٢١٦ ١٤٩.٠٦٦ ٣.٤٦٦ ٠.٣٥٠ ١٦.٤٦٦ ٢ ال┎م┎ك┎ررات

 ٠.١١٤ **٣.١٠٠ ١١.٠٢٦٦ ٢.٢٦٦ **٢٠٨٩١ *٥٢.٢٣٣ ٤ المعامالت

 ٠.١٧٨ ٠.١٧٥ ٣٢.٥٦٦ ٢.٤٦٦ ٠.٢٠٤ ٣١.١٣٣ ٨  الخطأ التجریبي
  على التوالي% ٥و% ١معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
  
  

  )٣(تابع الجدول 
  

  مصادر
 االختالف

  
درجات 
 الحریة

 Mean Squaresمتوسط المربعات 

  عدد البذور نبات/عدد القرنات
  القرنة يف 

 ١٠٠وزن 
 )غم(بذرة

حاصل القرنات 
األخضر 

 )نبات/غم(

حاصل القرنات 
 )نبات/غم(الجاف 

ذور حاصل الب
 )نبات/غم(الجاف 

الحاصل البیولوجي 
 )نبات/غم(

 ٢٤٥٢.٢٦٦  ١٩.٥١٣ ٦٧.٣٧٣ ٢٤٧.٢٦٦ ١٠.٤٣٤ ٠.١١٦ ٥٨.٨٦٦ ٢ ال┎م┎ك┎ررات

 **٢٥٤٣٨.٤٣٣ **٥٤٧.٥٠٦ **٨٢١.٩٩١ *٣٠٣٥.٦٠٠ ١٢.٤١٦ ١.١٠٨ **٩٥٤.١٠٠ ٤ المعامالت

 ١٥٥٢.٦٨٣ ٣٦.٥٩٦ ٧٩.٥٨٨ ٤٥٩.٣٥٠ ٣.٣٣٥ ٠.٣٤٥ ٥٣.٢٠٠ ٨  الخطأ التجریبي
  على التوالي% ٥و% ١معنویة عند مستوى احتمال ** ،*
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  في صفات النمو الخضري والزھري للبزالیا) االلجرین والجایمكس(تأثیر التسمید النتروجیني والر蔼 بمستخلصي النباتات البحریة) ٤(الجدول 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األرقام التي                    
  %٥المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال) دنكن(تشترك بنفس الحرف األبجدي الیوجد بینھا فرق معنوي حسب اختبار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفات
  

 المعامالت

  طول النبات
 )سم(

  عدد األفرع
 نبات/

 موعد التزھیر یوم
 

 عد النضج یوممو

 أ١٣٧.٦٦٧ أ ٩٩.٣٢٣ ج د٣.٦٦٦ ب٧١.٦٦٧   صفر

  كغم٣٠
  دونم)/ یوریا(سماد نتروجیني

 أ ١٣٧.٦٦٧ أ ٩٨.٠٠٠ د٣.٠٠٠ أ ٧٨.٣٣٣

  كغم٦٠
  دونم)/ یوریا(سماد نتروجیني

 أ ١٣٩.٠٠٠  أ ٩٩.٣٣٣ ا٥.٥٠٠ أ ٧٢.٠٠٠

  االلجرین
 )لتر/٣سم١(

  أ ١٤١.٦٦٧ أ ٩٨.٦٦٧ أب٤.٨٣٣  أ ٨١.٠٠٠

جایمكس اال  
)لتر/٣سم٢(  

 أ ١٣٦.٦٦٧ أ ٩٧.٣٣٣ ب ج٤.٥٠٠ أ ٧٣.٣٣٣ 
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  للبزالیا ھفي صفات الحاصل ومكونات) االلجرین والجایمكس(لر蔼 بمستخلصي النباتات البحریةتأثیر التسمید بالنتروجین وا) ٥( جدولال

  
  .%٥مستوى احتمال  المتعدد الحدود وعند) دنكن(األرقام التي تشترك بنفس الحرف أو الحروف األبجدیة ضمن العامود الواحد الیوجد بینھا فرق معنوي حسب اختبار  

 
  
  
  
  
  
  

  الصفات
  
  

  المعامالت

طول القرنة 
  سم

معدل وزن 
  )غم(القرنة

عدد البذور  نبات/عدد القرنات 
 القرنة يف

 ١٠٠وزن 
 )غم(بذرة

حاصل القرنات 
األخضر 

 )نبات/غم(

حاصل القرنات 
الجاف    

 نبات/غم

ل البذور حاص
الجاف    

 نبات/غم

الحاصل 
البیولوجي  

 نبات/غم

  ب ١٤٤.٠٠٠  ب٢٧.٣٠٠  ب٣٧.٥٦٧  ب١٠٧.٣٣  أب ١٧.٨٣٣  ب ٤.٣٣٣  د٤٣.٣٣٣  أ ٢.٥٦٠  ج٥.١٦٦  صفر

كغم سماد ٣٠
یور(نتروجیني

  دونم/ یا 

  أ ٢٨٨.٣٣٠  ب٢٤.٧٣٣  ب٣٨.٧٥٠  أب ١٤١.٦٧  أب ٦.٢٥٠   ا ب٤.٨٣٣  ج٦٢.٣٣٣  أ ٢.٢٦٣  ج٤.٥٠٠

سماد /كغم٦٠
نتروجیني 

  دونم)یوریا(

  أ ٣٥٨.٣٣٠  أ ٤٧.٢٢٠  أ ٦٦.١٣٧  أ ١٧٦.٦٧  أ ٢٠.٤٤٣  أ ٦.٠٠٠  أب ٨٠.٦٦٧  أ ٢.٢٠٦  أب٦.٥٠٠

االلجرین 
  )لتر/٣سم١(

  أ ٣٤٠.٠٠٠  أ ٤٥.٠٨٣  أ ٦١.٠٠٠  أ ١٧٣.٣٣  أب ١٩.٣٣٣  أب ٥.١٦٦  ب ج٧١.٦٧٧  أ ٢.٤١٠  أ ٧.٠٠٠

الجایمكس 
  )لتر/٣سم٢(

  أ ٣٦٦.٦٧  أ ٥٦.٠٥٣  أ ٧٤.٢٢٠  أ ١٨٣.٣٣  أ ٢١.٣٣٣  بأ ٥.٠٠٠  أ ٨٩.٦٦٧  أ ٢.٠٥٠  ب٦,١٦٦
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EFFECT OF UREA FERTILIZER AND WEED EXTRACTS SPRAY 
(JAMIX AND ALGERIAN ON VEGETATIVE,YIELD AND QUALITY 

OF PEAS (Pisum sativum L .)  
      Waleed B.A. AL-Lelah 

Dept. of Hort. & Landscape Design, Collage of Agric.& Forestry, Univ. 
of Mosul,Iraq  

  
ABSTRACT  

          This experiment was carried out at the field of Horticulture and landscape 
Design Department , College of Agriculture and Forestry , University of Mosul 
, in a clay loam soil texture. during the growing season ( 2009/2010) to study 
the effect of five levels of fertilizer (Two levels of Nitrogen fertilizer and sea 
plant extracts of Jamix and Algerian). In the growth and yield of Peas(Little 
marvel). The following characters were studied: plant length(cm),number of 
branch / plant , dates of flowering and maturity/day , pod length(cm) , average 
pod weight (gm) , number of pods /plant , number of seeds/pod , 100seed 
weight (gm) , yield of green and dry pod weight, yield of dry seeds and 
biological yield(gm/plant).The results showed that there were significant 
differences between treatment means  for all the studied characters , except for 
dates of flowering and maturity and pod weight (gm) , seed number/pod and 
100 seed weight (gm).The results showed that the treatment of nitrogen 
fertilizer (kg/Donum) gave a high significant level compared with other 
treatments for the number of branch/plant , flowering date , and number seeds 
per pod, while the Algren treatment was the best for the characters plant height 
, pod maturity date and pod length. Aljamex treatment was superior for the 
characters number of pods/plant and 100 seed weight, total yield of green and 
dry pods and dry seed yield and biological yield.  
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