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   الخالصة
 – 1978غريب في موسمي   أبيفي جامعة بغداد  –التجربة في حقل التجارب بكلية الزراعة  أقيمت            

 تأثيرلك لدراسة مزيجيه وذ. زرع صنف الباميا االيطالية في كل من الموسمين وفي تربة غرينية طينية  1979

 سيوم وهي  : بوتا فسفور( نتروجين  5-18-18بالسماد المركب  ) مستويات للتسميد أربع
 أربع مستويات لمسافات الزراعة بين النباتات هي :سماد مركب للدونم مع   300,  200,  100بدون تسميد , 

العوامل السابقة على بعض  تأثيرسم وقد درس  80سم ,  وكانت المسافة بين المروز      50,  40,  30,  20
 Split plotكال الموسمين حسب تصميم القطع المنشقة . صممت التجربة في الصفات الكمية والنوعية للباميا 

design    وذلك  األفرع, عدد  األوراقوتم دراسة الصفات المورفولوجية للنبات وشملت  ارتفاع النيات  , عدد

يوم من الزراعة ولموسمي التجربة  , كما درس المحتوى الكيميائي   139,  116,  94خالل موسم النمو بعد  
 والفسفورللنتروجين  ةالنسبة المئويوالسيقان وكذلك  األوراقالنسبة المئوية للمادة الجافة لكل من   للنبات وشمل

هي بعد  األوللال وراق والسيقان على ثالث فترات خالل الموسم  يوم فيهما واجريت التحليالت الكيميائيةوالبوتاس
يوما من الزراعة هذا  117ت فقط بعد يوما من الزراعة اما في الموسم الثاني فاجري 140,  117,  95

في ثالث  ( والكاروتينات   A  , B من الصبغات النباتية ) كلوروفيل  األوراقالى تقدير لمحتوى  باإلضافة

من الثمار   يوما من الزراعة . كما تم تقدير الحاصل الكلي  141,  118,  96هي بعد   األولفترات من الموسم 
 للثمرة تضمنت الطول والقطر . قياسات مورفولوجية وأخذت

والبوتاسيوم  والفسفوروالبروتين  األليافقدرت نسبة المادة الجافة في الثمرة ومحتوى هذه الثمرة من كل من   

 الوزن الجاف . أساسعلى كنسبة مئوية 
 -  نتائج الدراسة فيما يلي : أهموتتلخص   

 واألفرع األوراقرتفاع النبات , متوسط عدد زيادة طردية في متوسط ا إلىادى زيادة مستوى السماد  -1
 كغم / دونم من السماد المركب (  300مستوى )  أعلىلكل نبات حتى 

/  األوراقمعنويا في عدد  تأثيرهالم تؤثر مسافات الزراعة معنويا على متوسط ارتفاع النبات فيما كان  -2

 سم . 50حتى  20من / نبات مع زيادة المسافة بين النباتات  األفرعنبات ومعدل عدد 
/ نبات  األوراقمعنويا على معدل عدد  تأثيرااظهر التداخل بين مستويات التسميد ومسافات الزراعة  -3

السماد  إضافة/ نبات عند  األفرعوعدد  األوراق/ نبات حيث كان اعلى معدل لعدد  األفرعومعدل عدد 
ات في حين انخفضت الصفات السابقة سم بين النبات 50كغم / دونم والزراعة على مسافة  300بمعدل 

 للنباتات .  أسمدة إضافةسم وعدم  20ادنى حد لها عند الزراعة على مسافة  إلى

السيقان و األوراقادى زيادة مستوى السماد الى انخفاض في النسبة المئوية للمادة الجافة في كل من   -4
 وبصورة طردية .

والسيقان مع زيادة المسافة  األوراقدة الجافة لكل من كان هناك انخفاض طردي في النسبة المئوية للما -5
 بين النباتات ولكن هذا االنخفاض لم يكن معنويا في اغلب الفترات . 

معنويا على النسبة المئوية للمادة الجافة في  تأثيراومسافات الزراعة  األسمدةكان للتداخل بين مستويات  -6

سم مع عدم  20عند الزراعة عل مسافة  األوراق حيث نتجت اعلى نسبة للمادة الجافة في األوراق
 . السماد إضافة

والسيقان  األوراقزيادة معنوية في النسبة المئوية للنتروجين في كل من  إلىزيادة مستوى السماد  أدى -7
معنوي في النسبة المئوية  تأثيرلم يكن للتسميد  أخرىفيهما ومن جهة  الفسفور إلىوعلى العكس بالنسة 

 يوم من الزراعة  140يوم من الزراعة وكان التاثير معنوي بعد  117,  95بعد   األوراقفي  للبوتاسيوم

معنوي في النسبة المئوية للنتروجين والفسفور والبوتاسيوم  تأثيرلم يكن لمسافات الزراعة بين النباتات  -8
 والسيقان . األوراقفي كل من 

 
 
 



 
 

 
 

النباتية )الكلوروفيل , من الصبغات  األوراقي محتوى زيادة طردية ف إلىزيادة مستوى السماد  أدى -9
 والكاروتينات (

 

 يوم من    141   ,  118  بعد من الصبغات  األوراقمعنوي في محتوى  تأثيركان لمسافات الزراعة   -10
 , حيث كان هناك ارتفاع في تركيز الصبغات في المسافات الضيقة عنه في المسافات الواسعة .الزراعة      

 حاصل النبات الواحد وحاصل وحدة المساحة من الثمار  إلى زيادة طردية في أدت األسمدةزيادة كميات   -11
   إضافةللدونم عند    %  65.5,    38.7حتى اعلى كمية مستخدمة من السماد وبلغ مقدار الزيادة        
300   

 على 1979,  1978ف لها  سماد ولعامي كغم من السماد المركب للدونم مقارنة بتلك التي لم يضا     
 التوالي

  سم الحصول على اعلى كمية حاصل  20  إلىسم  50تضييق مسافات الزراعة بين النباتات من   أدى – 12
 على التوالي , ومن  1979,  1978في عامي    23.0,    26.2لوحدة المساحة وبلغت نسبة الزيادة         

 تسط حاصل النبات الواحد من الثمار اتجاها عكسيا حيث نتج اعلى حاصل للنبافقد سلك متو أخرىجهة      

 سم بين النباتات .  50 إلى 20بزيادة  مسافة الزراعة من      
 او مسافات الزراعة في كل من طول وقطر الثمرة وكذلك  األسمدةمعنوي لكميات  تأثيرلم يكن هناك  -13

 في الثمرة . واألليافنسبة المئوية لكل من المادة الجافة في ال لتأثيرهماالحال بالنسبة      
 مع  النسبةمعنويا في النسبة المئوية للبروتين في الثمار حيث ازدادت  تأثيرا األسمدةمستويات  أظهرت – 14

 زيادة مستوى السماد .       

 ولم يكن   1978في موسم  في النسبة المئوية للبروتين في الثمارمعنوي  تأثيركان لمسافات الزراعة  – 15
 . 1979معنويا في عام         

 مسافات الزراعة تاثير معنوي في النسبة المئوية للفسفور في ثمار الباميا . أو  األسمدةلم يكن لكميات  – 16
 
 

 
  كمية سماد  وأفضلسم  20مسافة بين النباتات للصنف المستعمل هي  أفضلوقد استنتج من الدراسة بان 

NPK    18  :18  :5   كغم / دونم  وتحت ظروف مشابهة لظروف التجربة في وسط العراق 200هو 
 سم .  80عندما تكون المسافة بين المروز  
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 تأثير الجبرلين والسايكوسيل ونترات البوتاسيوم واالرتباع  

 وبذور القرنابيط أقراصوموعد الزراعة في حاصل   

 
 1999جامعة بغداد ,  -كلية الزراعة  –دكتوراه   أطروحة                              

  ألعبيديحميد صالح حماد                                            
 

 الخالصة 
في ابي غريب  –كلية الزراعة  –بستنة الدراسة في حقل التجارب التابع لقسم ال أجريت         

. تضمنت الدراسة ثالث تجارب    1997/1998,    1996/1997  خالل موسمي الزراعة
( واستعمل فيها الصنف القرنابيط  .Brassica oleracea var. botrytis Lعلى القرنابيط )

 ( . White Cloudالسحابة البيضاء ) 

ملغم/لتر  150,  100,  50من الجبرلين تركيز : رش النباتات بكل  األولىالتجربة 
 والسايكوسيل

فضال  %2,  1/لتر ونترات البوتاسيوم تركيز ملغم  4000,   2000تركيز                     
 عن 

 معاملة المقارنة ) بدون رش ( .                      
  وأسبوعينلمدة شهر للبذور م و5ذور والشتالت على درجة  إجراء ارتباع للبالتجربة الثانية : 

 تباع (  , معامالت هي : المعاملة ) بدون ار 4, وتضمنت التجربة  للشتالت                     
 , ارتباع الشتالت , ارتباع البذور + الشتالت . ارتباع البذور                      

 ونقلت الى   1/9,  15/8,  1/8التجربة الثالثة : زراعة البذور في المشتل بثالث مواعيد هي  
 يوما من البذار في كل موعد .  45الحقل بعد                     

 هذه المعامالت في نمو النبات وحاصل تأثيركان الهدف معرفة  أعالهوللتجارب الثالث            
 وحاصل البذور .  األقراص   

 :  يأتيبما  هاإليويمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل             

 معنوي لكل من الجبرلين والسايكوسيل ونترات البوتاسيوم في كل من عدد  تأثيركان هناك  -1
 الورقة ,طول الحامل الزهري وعدد الحوامل الزهرية  عرض,طول الورقة ,/ نبات  األوراق     

 تركيزبزيادة كال موسمي الزراعة , وكانت هناك زيادة طردية في هذه الصفات / نبات وفي     
ملغم/لتر( بينما حصل انخفاض فيها باستخدام  150تركيز مستخدم )  أعلىالجبرلين والى    

الرش بنترات  وأدىالسايكوسيل وبصورة طردية مع زيادة التركيز عن معاملة المقارنة , 
 .عن المقارنة وبصورة طردية مع زيادة التركيز  زيادة في هذه الصفات إلى أيضاالبوتاسيوم 

 من الجبرلين والسايكوسيل ونترات البوتاسيوم في وزن القرص الزهري مع  للتأثير ككان  -2
  في صفات النمو الخضري وكان اعلى  لتأثيرهامشابها  وقطره األوراق, وبدون  األوراق     

 قطر للقرص الزهري عند معاملة  واكبر أوراقوبدون  األوراقالزهرية مع  لألقراص وزن     
   ملغم/لتر جبرلين .  150     

 الزهرية باستخدام كل واألقراص األوراقانخفضت النسبة المئوية للمادة الجافة في كل من  -3
 من الجبرلين ونترات البوتاسيوم عن معاملة المقارنة بينما ازدادت باستخدام السايكوسيل اال   

 . راقاألوفي  األوللم  يكن معنويا اال في الموسم  التأثير إن   



 واالقرص ولكال موسمي األوراقوالبوتاسيوم في كل من  نللنتروجيازدادت النسبة المئوية  -4
 .  الزراعة وبصورة معنوية باستخدام كل من الجبرلين ونترات البوتاسيوم    

 ونضج الثمار باستخدام الجبرلين األزهارالزهرية وتفتح  األقراصحصل تبكير في نضج  -5
 وكذلك تبكير بدرجة اقل عند استخدام السايكوسيل ونتراتة مع زيادة التركيز وبصورة طردي    

 البوتاسيوم .    
 

 الثمرة في طولمعنوي لكل من الجبرلين والسايكوسيل ونترات البوتاسيوم  في  تأثيرلم يكن  -6
 في حين كان معنويا في الموسم الثاني .  األولالموسم     

 حاصل البذور/نبات ,وحاصل البذور الكلي /هكتار بزيادة تركيز     البذور/ثمرة , دازداد عد -7
 ملغ/لتر , وكذلك كانت هناك زيادة معنوية 150 متركيز مستخدالجبرلين وحتى اعلى    

 باستخدام نترات البوتاسيوم مقارنة مع معاملة المقارنة وبصورة طردية مع زيادة التركيز .   
  1000ل من الجبرلين والسايكوسيل ونترات البوتاسيوم في وزن لم يكن هناك تأثير معنوي لك -8

 في الموسم الثاني و كان اعلى وزن عند معاملة  معنويوكان التأثير  األولبذرة في الموسم     
 بذرة 1000نترات البوتاسيوم  تليه التراكيز العالية من الجبرلين في حين انخفض وزن  1%   

 . لإلنباتال بالنسب للتأثير في النسبة المئوية عند المقارنة , كذلك الح   
 /نبات,طول وعرض الورقة ولكال موسمياألوراقلم تؤثر معامالت االرتباع معنويا في عدد  -9

 هناك تأثير معنوي الرتباع الشتالت , وارتباع )البذور+الشتالت ( في كل  الزراعة في حين     

 لزهرية/نبات والنسبة المئوية للمادة الجافة في  من طول الحامل الزهري وعدد الحوامل ا    
 حيث ازدادت مقارنة مع معاملة المقارنة ) بدون ارتباع ( .  األوراق   

 ,وبدون األوراقلم يكن هناك تأثير معنوي لمعامالت االرتباع في وزن القرص الزهري مع  -10
   ,ارتباع الشتالت إجراءما عند كان هناك انخفاض معنوي فيه بينمافي الموسم االول  أوراق     

 , وانخفض قطر القرص الزهري معنويا عند وارتباع البذور +الشتالت ( في الموسم الثاني     
 ارتباع الشتالت , وارتباع )البذور + الشتالت ( ولكال موسمي الزراعة .     

 رتباع الشتالتونضج الثمار عند ا األزهارالزهرية وتفتح  األقراصحصل تبكير في نضج  -11
 , وارتباع )البذور+الشتالت ( ولموسمي الزراعة .    

 بذرة   1000لم يكن هناك تأثير معنوي لمعامالت االرتباع في كل من طول الثمرة , وزن   -12
 وفي كال موسمي الزراعة .   لإلنباتوالنسبة المئوية     

 الكلي/ر/نبات , وحاصل البذور حصلت زيادة معنوية في عدد البذور/ثمرة , حاصل البذو -13
 ارتباع الشتالت , وارتباع )البذور+ الشتالت( ولكال موسمين الزراعة. إجراءعند هكتار       
 / نبات , طول الورقة , عرض  األوراقحصل انخفاض وبصورة معنوية في كل من عدد  -14

 أخير موعد الزراعة ولكال الورقة , طول الحامل الزهري وعدد الحوامل الزهرية / نبات بت      
 موسمي الزراعة .      

 ؤية للمادة الجافة في كل من يلم يكن هناك تأثير معنوي لمواعيد الزراعة في النسبة الم -15
 الزهرية .  واألقراص األوراق       

 أوراق, وبدون  األوراقحصل انخفاض وبصورة معنوية في وزن القرص الزهري مع  -16
 موعد الزراعة .  تأخيررص الزهري مع وقطر الق      

  اإلزهارالزهرية وتفتح  األقراصلتكوين  األيامتقليل عدد  إلى أدىموعد الزراعة  تأخير -17
 . الثمارونضج      

 حصل انخفاض معنوي في طول الثمرة  , عدد البذور/ ثمرة  , حاصل البذور /  نبات , -18
 موعد الزراعة ولكال الموسمين بتأخير لإلنباتالمئوية  وحاصل البذور /هكتار  , والنسبة      

 بذرة . 1000معنوي في  وزن   االنخفاضولم يكن         
 

  



 
 


