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ل نبات الباميا في نمو وحاص عدد النباتات بالجورة و( Hubestتاثير الرش بالهيوبست )

 صنف الحسيناوية
    

 سامي علي عبد المجيد        علي حسين مجباس                               موسى محمد حمزة

 

  المستخلص

/لتر( Bملغم 006، 066، 206، 6بالتراكيز ) بالهيوبستلدراسة تاثير الرش  2662نفذت التجربة خالل الموسم               

وحاصل نبات الباميا صنف الحسيناوية .واستعمل تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  في نمو وعدد النباتات بالجورة 

(R.C.B.D)  والتداخل بينهما تأثيرا معنويا في  لعدد النباتات بالجورة و بالهيوبستوبثالثة مكررات. اظهرت النتائج ان للرش

نتا  والحاصل، وان اعلى معدل لعدد االوراق والتفرعات وعدد الثمار/نبات ووزن الحاصل الكلي / نبات واالصفات النمو 

ورقة  20.28لتر مع ابقاء نباتين /جورة والذي بلغ /ملغم 206بتركيز  بالهيوبستالمبكر والكلي / دونم تحقق عند تداخل الرش 

طن/دونم على التوالي بينما اعطى تداخل  8.000كغم/دونم و 222.02غم/نبات و 062.00ثمرة و 026.20فرعا و 0.06و

فرعا  2.62ورقة و 80.82لتر مع ابقاء ثالثة نباتات /جورة  اقل معدل لهذه الصفات بلغ /ملغم 006بتركيز  بالهيوبستالرش 

 طن/دونم . 0.822كغم/دونم و 022.20غم/نبات و 208.26ثمرة و 28.02و

 

ABSTRACT  

          Experiment was conducted during the season 2006 to investigate the spraying of Hubest at 

(0,250, 500,750mg / l.) and plants number/hole on the growth and yield of Okra plants variety 

Hissainawya using R.C.B.D design with 3 replicates. Results showed that the spraying of Hubest 

and plants number/hole had a significant effect in growth and yield characteristics .The highest 

average of leaves , branches and fruits number /plant , totalyield/plant , early and total 

yield//donum realized at iteraction of (250 mg hubest /litre x 2 plants / hole) wich gave 87.23 

leaf,  6.69 branch,149.26 fruit, 504.51g, 242.14 Kg/donum and 3.171 ton / donum respectively, 

while the least average were 37.34 leaf,  4.02 branch,83.64 fruit, 213.40g, 128.45 Kg/donum and 

1.342 ton / donum respectively, at iteraction of (750 mg hubest /litre x 3 plants / hole). 

  

 المقدمة

، وهي من محاصيل Malvaceae( الى العائلة الخبازية .Abelmoschus esculentus Lتعود الباميا )   

 okra  ،lady fingerماء منها الخضرالصيفية المهمة التي تزرع في المناطق الحارة والدافئة في اسيا وافريقيا وتسمى بعدة اس

 ،gumbo وBamhia (Bohnert ،2662والباميا واسعة االنتشار .) 

في العراق حيث تزرع في جميع مناطق القطر لغرض الحصول على القرون التي تؤكل بعد الطهي او تستعمل بصورة مجمدة  

لمواد الكاربوهيدراتية والبروتين وااللياف والدهون او مجففة خالل فصل الشتاء، وتاتي اهميتها الغذائية من احتوائها على ا

( . وقد بلغت 0620الركابي وجاسم ،) A ،B1 ،B2 ،PP ،Cواالمالح المعدنية كالكالسيوم والحديد والفيتامينات مثل فيتامين 

 0062.2ها طن وبغلة مقدار 008266ويعادل انتاجها  2660دونم في عام  062066المساحة المزروعة بالباميا في القطر 

)أحماض  بُدَئ في السنوات األخيرة باستخدام المخصبات العضوية مثل . ( 2660كغم/دونم )المجموعة االحصائية السنوية ،

بتراكيز منخفضة لتحسين خواص التربة وتغذية النبات واإلسراع في النمو  الهيوميك والفولفيك الدبالية واألحماض األمينية(

بعد تحلل المادة العضوية النسجة النباتات والحيوانات الميتة   احماض الهيومكتتكون  (.2660يوب،)زيدان ود وزيادة اإلنتا 

وتعتبر المواد الدبالية من مكونات المادة العضوية االكثر ثباتا في بواسطة االحياء الدقيقة ،   (Humusبالتربة الى الدبال )

حامضي الهيوميك والفولفيك التي تشمل  احماض الهيومكالية هي ومن اهم المواد الدب(. 2660واخرون،  Lutzowالتربة )

(Senn ، (. والمواد الدبالية يمكن ان تخلب االيونات الموجبة )1973واخرونcations المتعددة التكافؤ مثل )Mg
+2  

Caو 
+2

 

Feو 
+2

 و  Bohmeوقد اوضح (. 0666واخرون ،Wandruszka ) ، وهذا ما يزيد من جاهزية هذه االيونات الموجبة للنبات 

Thi Lua (1997 ان احماض الهيوميك تعمل على زيادة جاهزية العناصر وانتقالها خصوصا المغذيات الصغرى. ويمكن )

 ادمصاص لمجموعة األمين في أحماض الهيوميك
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 IAA ط(. كما ان أحماض الهيوميك تثبط من نشا2660واخرون،  Lutzowأنيونات الفوسفات وتحسين اتاحتها للنبات ) 

oxidase  ( مما تؤدي الى زيادة مستوى اندول حامض الخليكIAA الذي يشجع من نمو النبات وكذلك لها تاثير مشابه )

وتقوم أحماض الهيوميك بتحسين السعة التبادلية  .(0666، واخرون Wandruszka ) لالوكسين والذي يشجع نمو الجذور

ل التركيزات العالية من عنصر الصوديوم عن طريق ارتباطها بهذا العنصر لاليونات الموجبة وبذلك تساعد النبات على تحم

(Stevenson ،0662  . ) وقد وجدErtan Yildirim  (2660 ان اضافة حامض الهيوميك للتربة او رشه بتركيز )26 

جاف للمجموعين قد زاد من نمو النباتات والوزن ال ((Lycopersicon esculentumمل/لتر عدة مرات على نبات الطماطة 

الخضري والجذري كما زاد من وزن الثمرة وحاصل الثمار/نبات ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في عصير الثمار. كذلك 

 26و 86،  26،  06،  6( عند اضافة حامض الهيوميك للتربة او الرش بعدة تراكيز هي )2666واخرون ) Yasarاكد 

مل/لتر حقق افضل النتائج فزاد  26يوما ، ان التركيز  00 ث رشات ، بين رشة واخرى مل/لتر( بعد شهر من الزراعة وبثال

،  2.0،  6( ان اضافة عدة مستويات هي 2660) Akanbiمن وزن الثمرة والحاصلين المبكر والكلي لنبات الفلفل. كذلك وجد 

زاد من عدد االوراق بالنبات وارتفاع /هـ قد NPKكغم  266( مع manureطن/هـ من السماد الحيواني ) 06،  0.0،  0.6

( الى ان 2662) Cooperو  Liuواشار   النبات ووزن الثمار والحاصل الكلي لنبات الباميا بزيادة مستويات السماد العضوي .

فيها وبما ان تربة الحقل الهيومك  يعزز من نمو الجذور ومقاومة النباتات لالجهاد الملحي ويحسن من مقاومة الملوحة.  حامض

يميل للقاعدية مما يجعل بعض العناصر الغذائية مثل الحديد والعناصر الصغرى االخرى غير  pHنسبة من االمالح وذات 

 (.0622جاهزة لالمتصاص من قبل النبات )ابو ضاحي واليونس ، 

في العراق لذا تهدف التجربة الى  ولندرة البحو ث المتعلقة بدراسة تاثير احماض الهيومك في نمو وانتاجية نيات الباميا           

% حامض الهيومك باالضافة الى 20وهو مسحوق طبيعي  قابل للذوبان في الماء ويحتوي على دراسة تأثير الرش بالهيوبست )

بعض العناصر الغذائية المهمة كالنتروجين والبوتاسيوم والكبريت والحديد( وكذلك دراسة عدد النباتات بالجورة في نمو 

 نف الباميا المحلي الحسيناوية .وحاصل ص

 

 المواد وطرائق العمل 

. بعررد تهيئررة االرض مررن حراثررة وتنعرريم 2662اجررري البحررث فرري حقررول المعهررد التقنرري/ المسرريب خررالل الموسررم الزراعرري        

م برين 0مسرافة سرم وب 00( ، وقسمت الى مروز بعرض 0وتسوية واخذ عينات مختلفة منها واجراء التحاليل الالزمة لها )جدول 

 سرم برين جرورة واخررى 26علرى المرروز وبمسرافة جور في  0/8/2662مرز واخر. زرعت بذور الباميا صنف الحسيناوية في 

 8.2بذور. واشتملت الوحدة التجريبية مرزين وكان طول الوحدة التجريبية  2وعلى جهة واحدة من المرز ووضع في كل جورة 

 26( بمرا يعرادل 6  :20  :20)  NPKالمركرب  نبرات للوحردة. اضريف السرماد 16ة وبواقرع للوحدة التجريبي 2م 0.0م وبمساحة 

سم فري اخاديرد وغطيرت برالتراب ثرم سرقيت  06كغم / دونم بعد ثالثة اسابيع من االنبات وذلك بوضع السماد اسفل النبات بحوالي 

، 206، 6( هري 2 جدولربعة تراكيز من الهيوبست )( حيث كان العامل االول استعمال ا8×2نفذت تجربة عاملية )بعد التسميد. 

ملغم/لتر ، امرا العامرل الثراني فكران عردد النباترات / جرورة اذ خصرلت النباترات الناميرة فري الجرور الرى نبرات واحرد ،  006و 066

المررة االولرى  نباتين وثال ث نباتات في الجورة بعد اسبوع من االنبات. اجري الرش على المجموع الخضري للنباتات ولمرتين ،

بمعردل  Tween 20يومرا مرن الرشرة االولرى بعرد اضرافة المرادة الناشررة  26والثانية بعرد  00/2/2662في بداية التزهير بتاريخ 

% على اساس الحجم لتقليل الشد السطحي لجزيئات الماء وحتى البلل الكامل. وقد رشت النباتات في معاملة المقارنة بالماء  6.0

لتررر فرري عمليررة الرررش وعنررد الصررباح البرراكر. تررم البرردء بجنرري المحصررول فرري 10ت مرشررة ظهريررة سررعة فقررط. وقررد اسررتخدم

 ، وتم  2662/ 00/6.واستمر لغاية 2/0/2662

 

 لتربة الحقل (  بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية1) جدول

 

انسجة 

 التربه

المادة  التوزيع الحجمي لمفصوالت التربه

 العضوية

)%( 

النتروجين 

 لي الك

)%( 

كاربونات 

 الكالسيوم 

CaCO3  

)%( 

التوصيل 

 الكهربائي

ديسي  )

 سيمنز/م(

درجة 

تفاعل 

     التربة

 (pH( 

 

 

 مزيجيه

 نسبة الرمل

 )%( 

نسبة 

 الغرين)%(

 نسبة الطين

)%( 

30 34.5 35.5 1.2 0.32 25 6.4 7.8 
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 الغذائية ونسبها( محتويات الهيوبست من االحماض الدبالية والعناصر 2) جدول

 

 النسبة )%( المكونات 

Humic acid 58 

Fulvic acid 1.6 

K2O 8 

N 0.7 

SO2 3.7 

Fe 1.2 

 (American Hubest International Cropمن انتا  شركة )                             

 

ل الثمار الكلي للنبات من قسمة حاصل حساب عدد الثمار ووزنها لكل وحدة تجريبية تراكميا للجنيات المتعددة. حسب حاص

 على عدد النباتات في الوحدة التجريبية. وتم حساب الحاصل الكلي / دونم حسب المعادلة االتية :الوحدة التجريبية 

                 

      حاصل الوحدة التجريبية التسويقي )كغم( 

مX     2222                                                                                    الحاصل الكلي  )كغم/دونم( =  
2
   

م) التجريبية الوحدة مساحة                                  
2

  ) 

م 2266 الدونم مساحة عدت اذ
2

م 866 وخصص  
2
 .  الحقلية والممرات السواقي الى 

اع النبات وعدد االوراق في النبات ومساحة وتم قياسارتف. االولى الخمسة للجنيات المبكر الحاصل حساب تم

 مختلفة اوراق خمسة معدل الورقة الواحدة لخمسة نباتات اخذت عشوائيا من كل وحدة تجريبية عند الجني واخذ

 AM/100/AREA METER,BIOSCIENTIFICجهاز مساحة الورقة بواسطة وقدرت نبات. لكل

LTD,MODEL 2000 ، م) اتللنب الورقية المساحة واستخرجت
2

 االوراق عدد×  الورقة مساحة بضرب( 

 RANDOMIZED COMPLETE BLOCK الكاملة العشوائية القطاعات تصميم استعمل.  للنبات

DESIGN (R.C.B.D) مكررات. حللت النتائج حسب تحليل التباين وقورنت المتوسطات باستخدام  وبثالثة

 (.   1980وي وخلف هللا, )الرا 0.05اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال

 

 النتائج والمناقشة

 النمو الخضري

( ان للرش بالهيوبست  تأثيرا معنويا في صفات النمو الخضري اذ تفوق الرش بالهيوبست 8يالحظ من الجدول )         

تفاع النبات وعدد ملغم/لتر وعلى معاملة المقارنة ، وبلغ اعلى معدل الر 006ملغم/لتر على التركيز  066و 206بتركيزيه 

م 0.28فرعا و 0.60ورقة و 02.02سم و 022.60االوراق والتفرعات والمساحة الورقية للنبات 
2
على التوالي عند التركيز  

 6.08فرعا و 8.00ورقة و 86.00سم و 000.20ملغم/لتر اقل معدل لهذه الصفات بلغ  006مل/لتر ، بينما سجل التركيز  206

م
2
م 6.20فرعا و 2.62ورقة و 22.06سم و 006.28ان على التوالي في حين ك 

2
على التوالي في معاملة المقارنة. وتعود  

الزيادة الناتجة من الرش بالهيوبست الى تاثير حامض الهيومك والعناصر الغذائية الموجودة في الهيوبست في زيادة هذه 

. ويبدو من (Cooper ،2662 و Liu و  Thi Lua  ،1997 و  Bohmeو 0666واخرون ،Wandruszka ) الصفات 

ملغم/لتر من الهيوبست  كان مناسبا اكثر من بقية التراكيز في احدا ث التأثير االيجابي في صفات النمو  206النتائج ان التركيز

ملغم/لتر عاليا مما سبب ظهور بعض االعراض السمية على النباتات مثل اصفرار بعض  006الخضري ، بينما كان التركيز 

(. تتفق هذه 8ق وحرق حوافها وصغر حجمها وقلة عددها مما انعكس ذلك سلبا على الصفات االنتاجية للحاصل )جدول االورا

/ لتر للوسط الزراعي ادى الى زيادة HAمل  006و 066( اللذين وجدا ان اضافة 0666) Guvenceو Dursanالنتائج مع 

 اطة والباذنجان المزروعة في البيت الزجاجي.  عدد االوراق والمساحة الورقية وطول الساق لشتالت الطم

 2او 0وظهر ان لعدد النباتات بالجورة تاثيرا معنويا في صفات النمو الخضري عدا طول النبات وقد تفوق عدد النباتات         

 /االوراق والتفرعاتنبات/جورة على الثالثة نباتات/جورة في عدد االوراق والمساحة الورقية/نبات ، وقد بلغ اعلى معدل لعدد 
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نباتين/ جورة والذي لم يختلف معنويا عن نبات واحد/ جورة بينما بلغ زراعة فرعا على التوالي عند  0.26ورقة و 00.08نبات 

فرعا على التوالي عند ثالثة نباتات/جورة . كما اعطت معاملة نبات واحد/جورة اعلى معدل  2.06ورقة و 20.02اقل معدل 

م0.00نبات بلغ للمساحة الورقية/
2
م0.60في حين بلغ المعدل  

2
 عند ثالثة نباتات/جورة .  

ويمكن تفسير ذلك بان النبات الواحد في الجورة اليوجرد مرن ينافسره علرى المراء والضروء وامتصراص المغرذيات  لرذا يكرون نمروه 

 الخضري اقوى مما لو نافسته نباتات اخرى في نفس الجورة . وتفوق معاملة 

 

( وعدد النباتات بالجورة والتداخل بينهما في صفات النمو الخضري لنبات Hubestتاثير الرش بالهيوبست )( 3ول )جد

 2225الباميا صنف الحسيناوية للموسم  الزراعي 

تركيز الهيوبست 

 )ملغم/لتر(

عدد النباتات / 

 الجورة

 طول النبات 

 )سم(

عدد االوراق/ 

 نبات

عدد التفرعات / 

 نبات 

ة الورقية المساح

 للنبات

)م
2

) 

 

2 

 

1 170.13bcd 45.33    bc 3.54        bc 0.88           c 

2 169.51bcd  47.62    bc 4.62      abc 0.86           c 

3 168.66bcd  41.12    bc 4.07        bc 0.70           c 

 

282 

1 185.22    a 81.76      a 6.24          a 1.50           a 

2 182.13  ab 87.23      a 6.69          a 1.43         ab 

3 178.68 a-d 55.34      b 5.22        ab 1.36         ab 

 

822 

1 182.11  ab 80.55      a 6.18          a 1.48           a 

2 181.41abc  85.45      a 6.46          a 1.41           b 

3 178.25 a-d 56.27      b 5.15        ab 1.28         bc 

 

082 

1 158.22  cd 33.55      c 3.24          c 0.77           c 

2 156.18    d 42.23    bc 4.18        bc 0.73           c 

3 154.41    d 37.34      c 6.02        bc 0.69           c 

      

النباتات/ عدد 

 الجورة

1 173.92    a 61.80      a 4.80        ab 1.16           a 

2 172.31    a 65.63      a 5.49          a 1.11           a 

3 170.00    a 47.52      b 4.70          b 1.01           b 

      

تأثيرالهيوبست 

 )ملغم/لتر(

0 169.43    b 44.69      b 4.08          b 0.81           b 

282 182.01    a 74.78      a 6.05          a 1.43           a 

822 180.59    a 74.09      a 5.93          a    

   

1.39           a 

082 156.27    c 33.71      b 3.75          b 0.73           b 

روفا متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى ا الرقام التي تحمل ح

 6.60احتمال 

 

نباتين/جورة على معاملة ثالثة نباتات /جورة ربما تعرود الرى ان نبراتين/جورة تعنري جمرع صرفات نبراتين وبسربب التنرافس بينهمرا 

نباتات تزداد شدة المنافسة برين هرذه النباترات ممرا يقلرل مرن  8زيادة عدد النباتات /جورة الى تكون الزيادة ليست كبيرة ولكن عند 

(  الرذي وجرد تفروق الزراعرة 0668نموها الخضري والمتمثلة في عردد االتفرعرات واالوراق .     تتفرق هرذه النترائج مرع عبراس )

 بنبات واحد او نباتين/الجورة في ارتفاع 

نبات على الزراعة بثالثة نباترات/ الجرورة فري فري نباترات البامبرا المزروعرة برالبيوت البالسرتيكية.  وكران النبات وعدد االوراق /

عدد النباتات بالجورة( تاثير معنروي فري صرفات النمرو الخضرري اذ تميرزت معرامالت × للتداخل بين العاملين )تركيز الهيوبست 

ند النبات الواحد او النبراتين/جورة عرن بقيرة المعرامالت بتسرجيلها قيمرا ملغم/لتر ع 066و 206تداخل الرش بالهيوبست بتركيزيه 
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م 2.06سم و 020.22اعلى لصفات النمو الخضري. وبلغ اعلى معدل لطول النبات والمساحة الورقية/نبات 
2

عنرد ترداخل الررش 

م 6.06سررم و 002.20ملغم/لتررر مررع نبررات واحررد/جورة ، بينمررا اقررل معرردل كرران  206بالهيوبسررت بتركيررز 
2
عنررد تررداخل الرررش  

ورقرة  20.28ملغم/لتر مع ثال ث نباتات/جورة. كمرا بلرغ اعلرى معردل لعردد االوراق والتفرعرات بالنبرات  006بالهيوبست بتركيز 

مرل/لتر مرع نبراتين / جرورة. فري حرين سرجل ترداخل الررش  206فرع على التوالي عند تداخل الررش بالهيوبسرت بتركيرز  0.06و

فرع/نبرات  2.62ورقرة/نبات و 80.82ملغم/لتر مرع ثرال ث نباترات /جرورة اقرل معردل لهرذه الصرفات بلرغ  006بالهيوبست بتركيز 

 على التوالي .

 

 الصفات الكمية للحاصل

 066و 206( ان للهيويست تاثيرا معنويا في الصفات الكمية للحاصل اذ حقق كال التركيزين 2يتضح من الجدول )            

ملغم/لتر وعلى معاملة المقارنة في كل الصفات الكمية للحاصل، وبلغ  006فوقا معنويا على التركيز ملغم/لتر من الهيوبست ت

غم  8.20ثمرة و 020.02اعلى معدل لعدد الثمار ووزن الثمرة والحاصل الكلي/نبات والحاصلين المبكر والكلي/دونم 

ملغم/لتر من الهيوبست. وقد بلغ  206د التركيز طن/دونم على التوالي عن 2.606كغم/دونم و 220.60غم/نبات و 202.02و

طن/دونم على التوالي عند  0.080كغم/دونم و 026.60غم/نبات و 222.08غم و 2.02ثمرة و 62.02اقل معدل لهذه الصفات 

 0.620كغم/دونم و 022.02غم/نبات و 800.66غم و 2.02ثمرة و 000.02ملغم/لتر في حين كان المعدل  006التركيز 

على التوالي في معاملة المقارنة. تعزى الزيادة الحاصلة في الصفات الكمية للحاصل الى دور حامض الهيومك  طن/دونم

والمغذيات الموجودة في الهيوبست في زيادة النمو الخضري والمتمثلة في ارتفاع النبات وعدد االوراق والتفرعات والمساحة 

لمواد الغذائية المصنعة في االوراق وانتقالها الى االجزاء الثمرية مما يؤدي ( والتي تؤدي الى زيادة ا8الورقية للنبات )جدول

 ( الذين وجدوا ان 2666واخرين ) Yasar( و2660) Ertan Yildirimالى زيادة الحاصل. تتفق هذه النتائج مع 

 

هما في الصفات الكمية لحاصل نبات ( وعدد النباتات بالجورة والتداخل بينHubestتاثير الرش بالهيوبست )( 6جدول )

 2225الباميا صنف الحسيناوية للموسم  الزراعي 

تركيز الهيوبست  

 ملغم/لتر

عدد النباتات 

 / جورة

عدد الثمار 

 /نبات

وزن الثمرة 

 )غم(

الحاصل الكلي 

 )غم/نبات(

 الحاصل المبكر

 )كغم/دونم(

الحاصل الكلي 

 )طن/دونم(

 

2 

 

1 121.23abc 2.72   b 329.08bcd  193.24cd 2.075     d 

2 126.04abc  2.68   b 338.16bcd   200.41bcd 2.130    cd 

3 105.67bcd 2.63   b 278.03  cd 172.68  de 1.749    de 

282 1 142.60   a 3.40    a 485.05    a 229.52abc 3.043      a 

2 149.26   a 3.38    a 504.51    a 242.14    a 3.171      a 

3 133.06 ab 3.04  ab 404.48abc    194.07  cd 2.543     b 

822 1 140.28   a 3.34    a 468.56  ab  223.62abc  2.945     a 

2 147.15   a 3.33    a 490.18    a 236.55  ab 3.080     a 

3 132.87 ab 2.97  ab 394.60abc    192.60  cd 2.480    bc 

082 1 94.60   cd  2.69   b 255.02   d 142.22  ef 1.601    ef 

2 99.32 bcd 2.67   b 265.18  cd 149.52  ef 1.667    ef 

3 83.64     d 2.55   b 213.40   d 128.45    f 1.342      f 

       

عدد النباتات / 

 جورة

1 124.68   a 3.04    a 384.43    a 197.15    a 2.416      a 

2 130.44   a 3.02    a 399.51    a 207.16    a 2.512      a 

3 113.81   b 2.80   b 322.63   b 171.95   b 2.029     b 

       

تأثير الهيوبست 

 ملغم/لتر

0 117.64   b 2.64   b 315.09   b 188.78   b 1.985     b 

282 141.64   a 3.27    a 464.68    a 221.91    a 2.919      a 

822 140.10   a 3.21    a 451.11    a 217.59    a 2.835      a 

082 92.52     c 2.64   b 244.53    c 140.06    c 1.537      c 

دد الحدود تحت مستوى ا الرقام التي تحمل حروفا متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار دنكن متع

 6.60احتمال 
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وكان لعدد  الرش بحامض الهيومك ادى الى زيادة وزن الثمرة والحاصلين المبكر والكلي لنبات الطماطة والفلفل على التوالي.

ة النباتات بالجورة تاثير معنوي في صفات الحاصل الكمية اذ تفوقت معاملة نبات واحد/جورة ونباتان/جورة معنويا على ثالث

 866.00و ثمرة 086.22نباتات/جورة، وبلغ اعلى معدل لعدد الثمار والحاصل الكلي/نبات والحاصلين المبكر والكلي/دونم  

طن/دونم على التوالي عند زراعة نباتين/جورة في حين بلغ اقل معدل لهذه  2.002و  كغم/دونم 260.00غم/نبات و

طن/دونم على التوالي عند ابقاء ثال ث نباتات /جورة.  2.626/دونم وكغم 000.60غم/نبات و 822.08و ثمرة 008.20الصفات

غم وبذلك تفوق معنويا على الثال ث نباتات /جورة  8.62اما بالنسبة لوزن الثمرة فان النبات الواحد/جورة سجل اعلى معدل بلغ 

ي الصفات الكمية للحاصل الى دور غم. تعود الزيادة الحاصلة ف 8.62لكنه لم يختلف معنويا عن النباتين/جورة الذي اعطى 

معاملة نبات واحد/جورة او نباتين/جورة في اعطاء  نمو خضري افضل من معاملة ثالثة نباتات/جورة والمتمثل بعدد االوراق 

جزاء ( والتي تؤدي الى زيادة المواد الغذائية المصنعة في االوراق وانتقالها الى اال8والتفرعات والمساحة الورقية للنبات )جدول

صفات النمو  الثمرية مما يؤدي الى زيادة الحاصل. ان زيادة عدد النباتات الى ثالثة نباتات/جورة ادى الى انخقاض قيم

 واخرين El-Habbasha( وهذا ما انعكس سلبا على الحاصل الكلي للنبات. تتفق هذه النتائج مع 8الخضري للنبات )جدول

( 0668ميا للصنف البلدي قد ازداد عند الزراعة نباتين/جورة . كماحصل عباس )( الذين وجدوا ان حاصل نبات البا0608)

 على زيادة معنوية في الحاصل المبكر وحاصل النبات الواحد عند زراعة الباميا بهيئة نبات واحد/جورة .

ملغم/لتر من  206بتركيز  وظهر ان للتداخل بين العاملين تاثيرا معنويا في صفات الحاصل الكمية اذ حقق تداخل الرش        

الهيوبست مع ابقاء نباتين /جورة اعلى معدل لعدد الثمار ووزن الثمرة والحاصل الكلي/نبات والحاصل المبكر والكلي/دونم بلغ 

طن/دونم على التوالي ، بنما اعطى تداخل الرش بتركيز  8.000كغم/دونم و 222.02غم/نبات و 062.00ثمرة و 026.20

م/نبات  208.26وثمرة   83.64الهيوبست مع زراعة ثال ث نباتات بالجورة اقل معدل لهذه الصفات بلغ ملغم/لتر من 006

ملغم/لتر من الهيوبست مع ابقاء نبات  206طن/دونم على التوالي. كما حقق تداخل الرش بتركيز 1 .822كغم/دونم و 022.20و

ملغم/لتر من  006غم عند تداخل الرش بتركيز 2.00معدل بلغ  غم ، بينما اقل 8.26واحد /جورة اعلى معدل لوزن الثمرة بلغ 

 الهيوبست مع ابقاء ثال ث نباتات /جورة. 

ملغم/لتر مع ابقاء نباتين / جورة حقق افضل النتائج  206نستنتج من هذه التجربة ان استخدام الرش بالهيوبست بتركيز        

ية اذ زاد من ارتفاع النبات وعدد االوراق والتفرعات والمساحة ضمن ظروف التجربة وحسن من الصفات الخضرية واالنتاج

 الورقية للنبات ووزن الثمرة وحاصل النبات الواحد والحاصل المبكر والكلي للدونم لنبات الباميا صنف الحسيناوية . 

 

 المصادر

 –اعررة والنشررر جامعررة الموصررل  ( دليررل تغذيررة النبررات ، دار الكترب للطب0622ابرو ضرراحي ، يوسررف محمررد و مؤيررد احمرد اليررونس )
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