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استجابة صنفين من نبات البطيخ لمرش بتراكيز مختمفة من السماد
العضوي Vit-Org

وفاء عمي حسين

بيان حمزة مجيد

قسم البستنة ،كمية الزراعة ،جامعة بغداد ،العراق

المستخمص -:

أجريت ىذه الدراسة في حقول كمية الزراعة (ابو غريب)

لمعرفة تأثير الرش بتراكيز مختمفة من السماد العضوي

 Vit-Orgفي نمو وانتاج

صنفين من نبات البطيخ (األناناس وحافظ نفسو) لمموسم الربيعي
السماد العضوي السائل عمى (نتروجين عضوي
وكاربون عضوي  %13والمادة العضوية الكمية

–جامعة بغداد
 ،2007يحتوي
%6

 ،%3اوكسيد البوتاسيوم

 ،)%22.4رشت النباتات حتى

مرحمة البمل التام بعد مرور  30يوم من الزراعة (مرحمة  5-4أوراق حقيقة) بتركيز
()4 ،3 ،2مل /لتر ماء فضالً عن معاممة المقارنة (الرش بالماء فقط) ،كررت

عممية الرش مرتين وبفاصل أسبوعين بين رشة وأخرى ،أظيرت النتائج تفوق الصنف
أناناس في زيادة عدد الثمار وحاصل النبات لتبمغ

 4.05ثمرة/نبات و 7.78كغم/

نبات عمى التوالي ،وأدى رش المركب العضوي بتركيز

4مل /لتر الى زيادة عدد

الثمار وحاصل النبات لتبمغ 5.93ثمرة/نبات و 8.54كغم/نبات عمى التوالي ،ادى
رش السماد العضوي السائل بتركيز  4مل /لتر الى زيادة معنوية في طول النبات
وعدد األفرع وعدد األوراق والمساحة الورقية والى زيادة في عدد الثمار لتبمغ

6.30

ثمرة /نبات و  5.57ثمرة /نبات لصنفي البطيخ األناناس وحافظ نفسو عمى التوالي
وحاصل النبات الواحد لمصنف األناناس  11.43كغم /نبات.
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الكممات المفتاحية :الرش الورقي ،حاصل البطيخ ،السماد العضوي

المقدمة:

أدت زيادة استعمال األسمدة والمبيدات الكيمياوية الى حصول ضرر في البيئة

والصحة العامة ،لذا فإن السياسة الزراعية واالقتصادية السميمة ال بد أن تأخذ بعين
االعتبار المحافظة عمى سالمة البيئة وصحة المجتمع وبالتالي االىتمام بتشجيع
المنتجين الزراعيين عمى اتباع الطرق السميمة التي تضمن إنتاج غذاء نظيف بنوعية
جيدةُ .بدئَ في السنوات األخيرة باستعمال المخصبات العضوية غير الضارة لإلنسان
والحيوان والنبات بتراكيز منخفضة لتحسين خواص التربة وتغذية النبات واإلسراع في
النمو وزيادة اإلنتاج (رياض وديوب  ،)2005 ،ومن خواص المخصبات العضوية
اإلسراع في إنبات البذور وزيادة اإلنتاج حيث أظيرت نتائج

كل من Piccolo

واخرون ( )2002 ( Togarinof،)1993و  )2003 ( Koznitsovالى

أن

المركبات الييومية تسرع في إنبات البذور بمعدل  2ـ  3أيام وتزيد اإلنتاج بنسبة  15ـ
 %30وتعمل عمى خفض محتوى الخض اروات من النترات بمقدار  25ـ .%40
وعمى ضوء ما جاء في أعاله اجري ىذا البحث لمحصول عمى نبات نظيف
بيئياً عن طريق دراسة تأثير المركب العضوي المتوفر في األسواق المحمية في نمو

نباتات البطيخ وكمية اإلنتاج ونوعيتو.
المواد وطرائق العمل:

نفذت ىذه التجربة في حقول كمية الزراعة – ابو غريب كتجربة عاممية وفق

تصميم القطاعات الكاممة التعشية (  )RCBDلمموسم الربيعي  .2007تضمنت
التجربة صنفين من نبات البطيخ ىما األناناس وحافظ نفسو و

ثالثة مستويات من

الم ركب العضوي  Vit-Orgوىي  3 ،2و 4مل /لتر فضالً عن معاممة القياس

(الرش بالماء فقط) و بواقع ثالثة مكررات لممعاممة الواحدة  .ليصبح عدد الوحدات

التجريبية في التجربة (  )36 = 3 × 4 × 2وحدة تجريبية  ،رشت النباتات بعد 30يوم
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من الزراعة (مرحمة  5-4أوراق حقيقية) وحسب المعامالت وبواقع مرتين والمدة بين
رشة وأخرى  15يوم وحتى البمل التام لألوراق ،يحتوي المركب العضوي Vit-Org
والمنتج من قبل شركة  Greenااليطالية عمى (نتروجين عضوي=  %3وزن /وزن،
اوكسيد الكالسيوم=  %6وزن /وزن ،فسفور عضوي=

 %13وزن /وزن ،المادة

العضوية الكمية=  %22.4وزن /وزن) ،تم زراعة بذور األصناف المستعممة في
التجربة مباشرة في التربة بتاريخ

 ،2007/3/23بمغت مساحة الوحدة التجريبية

28م ،2تم اخذ القياسات آالتية بأخذ عشرة نباتات من كل وحدة تجريبية واخذ
معدليا:

 .1طول النبات/سم
 .2عدد األفرع /نبات

 .3عدد األوراق/نبات

 .4الوزن الجاف لمنبات (غم)
 .5المساحة الورقية/سم

2

 .6المحتوى النسبي لمكموروفيل في النبات و تم تقديرهفي اوراق نبات البطيخ
بواسطة جياز من نوع  Chlorophyll meterمن نوع SPAD-502
باخذ القراءة لعشرة نباتات اخذت بصورة عشوائية ولكل مكرر ثم اخذ
المعدل (الصالحي )2002 ،وقيست بالوحدات .SPAD units
 .7عدد الثمار /نبات
 .8وزن الثمرة/غم
 .9حاصل النبات /كغم
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 .10النسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية (%
النسبة بجياز المكسار اليدوي

 )T.S.Sقدرت ىذه

،A.O.A.C ( Hand Refractmeter

.)1970
 .11استعمل جياز الـ  Penetrometerلقياس صالبة لب الثمار بعد إزالة
جزء من القشرة وبواقع عشرة ثمار لممعاممة الواحدة وحسبت الصالبة عمى
أساس كغم /سم.2
تم مقارنة المعدالت حسب اختبار اقل فرق معنوي وعمى مستوى

%5

(الساىوكي و رجب.)2000 ،
النتائج:
يتبين من جدول (  )A-1عدم وجود فرق معنوي في طول النبات ،عدد
االفرع /نبات ،الوزن الجاف لممجموع الخضري /نبات ،الكموروفيل لألصناف الداخمة
في البحث ،في حين تفوق الصنف حافظ نفسو معنوياً في زيادة عدد األوراق /نبات

والمساحة الورقية ليعطي  270.8ورقة /نبات  3659سم  /2نبات مقارنة مع 246.8
ورقة /نبات و 3071سم/2نبات لنباتات الصنف أناناس.
ادى رش السماد العضوي (  )Vit-orgبتركيز 4مل /لتر الى زيادة معنوية في طول
النبات ،عدد األوراق ،الوزن الجاف لممجموع الخضري ،بمغت (

230سم23.17 ،

فرع /نبات 383 ،ورقة /نبات و  481غم /نبات) عمى التوالي مقارنة مع معاممة
المقارنة (الرش بالماء فقط) والتي كانت (  105.7سم8.17 ،فرع /نبات153.2 ،
ورقة /نبات و  177.2غم /نبات) عمى التوالي في حين اعطى تركيز السماد
العضوي  3مل /لتر زيادة معنوية في صفتي المساحة الورقية و الكموروفيل بمغت
4355سم 2و  50.1وحدة  SPADعمى التوالي مقارنة 1802سم /2نبات و 42.4
وحدة  SPADعمى التوالي (.)B-1
أدى رش نباتات الصنف اناناس بالسماد العضوي بتركيز

 4مل /لتر الى

زيادة معنوية طول النبات ،عدد األفرع ،عدد األوراق ،الوزن الجاف لممجموع
الخضري بمغت  241.7سم 25 ،فرع /نبات 408.7 ،ورقة /نبات و  545.3غم/
نبات عمى التوالي مقارنة مع 104سم /نبات عند رش نباتات الصنف حافظ نفسو
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بالماء فقط و 8و  8.33سم عند رش نباتات الصنف حافظ نفسو واناناس بالماء فقط
و  118.3ورقة /نبات عند رش نباتات الصنف اناناس بالماء فقط و 156غم /نبات
عند رش نباتات الصنف حافظ نفسو بالماء فقط ،ادى رش نباتات الصنف حافظ
نفسو بتركيز  3مل /لتر من السماد العضوي الى زيادة معنوية في المساحة الورقية
بمغت  5027سم  /2نبات مقارنة مع 1601سم /2نبات عند رش نباتات الصنف
نفسو بالماء فقط ،.وكان لرش نباتات الصنف أناناس بتركيز 3مل /لتر من السماد
العضوي التأثير المعنوي في زيادة محتوى األوراق من الكموروفيل بمغ

 55.3وحدة

 SPADمقارنة مع  41.4وحدة  SPADعند رش نباتات الصنف نفسو بالماء فقط
(جدول .)C-1
جدول رقم  :1تأثير الصنف وتراكيز السماد العضوي والتداخل بينهما في صفات
النمو الخضري لنبات البطيخ
 Aالصنف

النبات(سم)

عدد االفرع/
نبات

عدد االوراق/

الوزن الجاف

المساحة

الورقية(سم )

النبات SPAD unit

167.7

15.33

246.8

321.5

3071

47.3

حافظ نفسو

167.5

13.33

270.8

329.3

3659

44.4

LSD 5%

N.S

N.S

23.51

N.S

128.9

N.S

الصنف
االناناس

طول

نبات

لمنبات(غم)

2

المحتوى النسبي لمكموروفيل في

 Bتراكيز السماد العضوي

0
2
3
4
LSD 5%

105.7
148.3
186.3
230.0
35.80

8.17
11.33
14.67
23.17
4.25

 Cتأثير الصنف × تراكيز السماد العضوي
8
107.3
0
11.67
133.3
2
اناناس
16.67
188.3
3
25
241.7
4
8.33
104
0
حافظ
11
163.3
2
12.67
184
3
نفسو
21.33
218.3
4
6.007
50.62
LSD 5%

153.2
204.7
294.3
383.0
33.25
118.3
185.3
275
408.7
188
224
313.7
357.3
47.02

177.2
278.5
365.0
481.0
51.66
198.3
218.1
323.3
545.3
156.0
33.8
406.7
416.7
73.06

1802
3175
4355
4127
182.3
2002
2559
3680
4041
1601
3791
5029
4213
257.8

42.4
45.1
50.1
45.1
9.40
43.4
45.1
55.3
45.6
41.4
45.1
46.3
44.6
13.30
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يتضح من جدول (  )A-2تفوق صنف أناناس في زيادة عدد الثمار وحاصل
النبات لتبمغ  4.05ثمرة/نبات و 7.78كغم /نبات مقارنة مع 3.35ثمرة /نبات و
5.76كغم /نبات عمى التوالي لمصنف حافظ نفسو ،ولم يكن لمصنف تأثير معنوي في
وزن الثمرة والنسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية ،كما ازدادت
الصنف حافظ نفسو لتبمغ

 9.11كغم /سم

2

صالبة ثمار

مقارنة مع  7.74كغم /سم

2

لثمار

الصنف أناناس.
وأدى رش المركب العضوي بتركيز 4مل /لتر الى زيادة عدد الثمار وحاصل
النبات ونسبة المئوية لممواد الصمبة الذائبة الكمية لتبمغ

5.93ثمرة/نبات و

8.54كغم/نبات و  ،%11.75وازداد وزن الثمرة عند الرش بتركيز  2مل /لتر ليصل
الى  2.17كغم /ثمرة مقارنة مع

 1.44كغم /ثمرة عند الرش بتركيز

4مل /لتر،

وازدادت صالبة الثمار معنوياً عند الرش بتركيز 3مل /لتر لتبمغ  10.53كغم /سم

2

مقارنة مع  6.17كغم /سم 2لمرش بالماء فقط (جدول .)B-2

وكان لرش نباتات الصنف االناناس و حافظ نفسو بالسماد العضوي بتركيز
لتر الى زيادة معنوية في عدد الثمار لتصل الى

4مل/

 6.30و  5.57ثمرة /نبات عمى

التوالي مقارنة  1.73ثمرة /نبات و 1.87ثمرة /نبات عمى التوالي لنباتات الصنفين
عند الرش بالماء فقط ،في حين ازداد وزن ثمار الصنف حافظ نفسو لتبمغ 2.57كغم/
ثمرة عند الرش بتركيز

2مل /لتر مقارنة مع

 1.07كغم /ثمرة عند رش نباتات

الصنف حافظ نفسو بتركيز 4مل /لتر ،كما ازداد حاصل نبات و النسبة المئوية
لممواد الصمبة الذائبة الكمية الصنف أناناس عند الرش بتركيز

4مل /لتر ليبمغ

 11.47كغم /نبات و  %12.67عمى التوالي مقارنة مع  2.80كغم /نبات و 7.67
عند رش نباتات الصنف حافظ نفسو بالماء فقط ،وازدادت صالبة ثمار الصنف
حافظ نفسو عند الرش بتركيز 3مل /لتر لتبمغ  12مقارنة مع  5.13كغم /سم  2عند
رش نباتات الصنف نفسو بالماء فقط (.)C-2
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جدول رقم  :2تأثير الصنف وتراكيز السماد العضوي والتداخل بينهما في صفات
الحاصل لنبات البطيخ
 Aالصنف

الصنف
االناناس

عدد الثمار/

وزن الثمرة/

حاصل

4.05

1.92

نبات

كغم

حافظ نفسو
LSD 5%
 Bتراكيز السماد العضوي
1.79
1.80
0
2.17
3.38
2
1.89
3.68
3
1.44
5.93
4
0.52
0.95
LSD 5%
 Cالتداخل بين الصنف وتراكيز السماد العضوي
2.08
1.73
0
1.76
4.17
2
اناناس
2.02
4
3
1.82
6.30
4
1.50
1.87
0
حافظ
2.57
2.60
2
1.75
3.37
3
نفسو
1.07
5.57
4
0.741
1.345
LSD 5%
3.35
0.67

1.72
N.S

النسبة المئوية لممواد

الصالبة كغم/

النبات /كغم

الصمبة الذائبة الكمية ()%

سم

7.78

8.51

7.74

5.76
1.09

9.54
N.S

9.11
1.36

3.22
7.33
6.95
8.54
1.54

5.93
8.45
9.97
11.75
1.99

6.17
7.68
10.53
9.32
1.92

3.60
7.34
8.08
11.47
2.80
6.68
5.90
5.96
2.179

4.20
7.90
9.27
12.67
7.67
9.00
10.67
10.83
2.810

2

7.20
7.07
9.07
7.63
5.13
8.30
12.00
11.00
2.716

المناقشة:
يتضح من جدول  1و  2ان اضافة المادة العضوية رشاً بتركيز  4مل /لتر

ادت الى زيادة معظم صفات النمو الخضري والحاصل ومكوناتو وقد يعزى تاثير

السماد العضوي وما يحتويو من عناصر كبرى في عممية التمثيل الكاربوني والتنفس
وفي عممية البناء البروتوبالزمي اذ انيا تدخل في تركيب االحماض النووية

DNA

و  RNAالضرورية النقسام الخاليا ومن ثم الزيادة في ارتفاع النبات (الصحاف،
 ،)1989والى دور النيتروجين الداخل في تكوين السماد العضوي اذ يؤدي الى زيادة
انقسام واستطالة الخاليا وبالتالي زيادة المجموع الخضري والى زيادة ارتفاع النبات
وبالتالي الوزن الجاف وتتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو

 RajagopalوRao
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( )1974من ان اضافة السماد النيتروجيني قد أدى الى زيادة ارتفاع النبات وقد
يكون سبب ذلك التأثير لعنصر الـ Nفي نشاط الجبرلينات داخل أنسجة النبات الذي
يعمل عمى زيادة ارتفاع الساق الرئيسي عن طريق زيادة استطالة الخاليا.

في حين

الحظ  )1971( Mcintyreان اضافة السماد النيتروجيني لمنبات يزيد من عدد
الفروع وربما يرجع سبب ذلك الى تأثير النيتروجين في مستوى االوكسين داخل
النبات الذي يعمل عمى تقميل تأثير السيادة القمية مما أتاح الفرصة لمبراعم الجانبية
لكي تنفتح وتنمو كما تبين ان محتوى النبات من المادة الجافة يزداد بزيادة مستويات
الـ  Nالمضاف وقد يعزى ذلك الى تأثيره في جعل النبات يكون مجموعاً خضرياً

وجذرياً جيدين مما يزيد من عممية امتصاص وتراكم العناصر المعدنية وبالتالي زيادة
كمية المواد الغذائية المصنعة داخل أنسجة النبات وبذلك يزداد محتوى النبات من

المادة الجافة.
ان من اىم المواصفات القياسية ألصناف البطيخ عالية الجودة انيا تمتمك
كتمة حيوية كبيرة ومعدل انتشار عال لمنمو الخضري ،يكون ذلك من خالل زيادة
عدد االفرع الرئيسة والثانوية لمنبات الن ذلك ينعكس بشكل مباشر عمى نسبة التعبير
الجنسي وبالتالي عمى الحاصل  Sunواخرون ( )2004كما ان عدد االفرع من اكثر
الصفات ارتباطاً بالحاصل ولذا نجد ان رش النباتات بتركيز 4مل /لتر من المركب
العضوي ادى الى زيادة عدد االفرع /نبات وبالتالي تفوق تمك المعاممة في زيادة

الحاصل ،كما ذكر  )2006( Elsahookieان زيادة المساحة الورقية لمنبات يعني
زيادة احدى الصفات المظيرية ذات العالقة المباشرة بمقدرة النبات عمى االمتصاص
والتمثيل الكربوني فزيادة مجموع المواد االيضية المصنعة في النبات بالتالي زيادة
الحاصل.
يعود سبب الزيادة في المادة الجافة الى عالقة االرتباط الموجبة والعالية بين
الوزن الجاف لمنبات وعدد األفرع الرئيسة والثانوية والمساحة الورقية لمنبات وطول
النبات ( Tahaواخرون)2003 ،
ولكون المادة العضوية مصد ار غنيا لكثير من العناصر الغذائية وخاصة
النتروجين والفسفور والبوتاسيوم  ،والتي تعمل عمى تقميل فقد العناصر الغذائية
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بعمميات الغسل الناتجة من الري الغزير (  Tisdaleواخرون  ،)1997 ،واشار كل
من الدخولة (  )2001و  )2002(Abdelrazzagوعثمان( )2007الى ان االسمدة
العضوية تجيز النباتات بالعناصر المغذية الضرورية

وخصوصاً النتروجين

والبوتاسيوم والذي يعود ليما الفضل في زيادة قوة ونشاط النمو الخضري والذي

ينعكس بشكل ايجابي في زيادة حاصل النبات الواحد والحاصل الكمي  .وتتفق النتائج
مع  )2000( Gluskaوالذي اشار الى دور االسمدة العضوية في الحاصل الكمي
من خالل تجييزىا بالعناصر الضرورية وخصوصاً النتروجين والبوتاسيوم.
تم حساب عدد الثمار ومعدل وزن الثمرة الواحدة تحت تأثير الم

عدالت

المختمفة من المادة العضوية المضافة .تشير نتائج جدول  2إلى زيادة مستمرة في
كمية الحاصل بزيادة نسبة المادة العضوية المضافة  .كما تبين ىذه النتائج أن كمية
الحاصل عند أي معدل من المادة العضوية ىو أعمى مما ىو عميو في الزراعة
التقميدية .اوضح ت الدراسة ا ستجابة النبات الكبيرة من حيث النمو والتطور بزيادة
المادة العضوية ومن دون إضافة أي كيماويات سواء عمى شكل مبيدات أو أسمدة
وانعكس في وزن النبات وارتفاعو ومعدل نموه .وتتفق ىذه النتائج مع ما أشار اليو
محمد (  )2002الى ان ىناك زيادة مستمرة في كمية حاصل

الخيار بزيادة نسبة

المادة العضوية المضافة .ان الزيادة في حاصل النبات قد يكون راجعاً الى تكوين

مجموع خضري جيد ونتيجة لذلك ستتراكم سكريات جديدة تساعد في زيادة سرعة
انقسام الخاليا وبالتالي زيادة حجم المجموع الخضري (ارسالن)1974 ،

وىذه النتيجة تتناقض مع ما وجده الباحثين  Baarstو Vanhanowm
( )1995إذ وجدا أن الزراعة العضوية تعطي إنتاجاً اقل من الزراعة التقميدية ويمكن

أن يفسر ىذا عمى أساس االختالف اليائل بين تربة العراق وترب الدراس ات المشار

الييا في آنفاً .إذ تتميز ترب العراق بان

األس الييدروجيني مرتفع أكثر من 7.6

نتيجة لمحتواىا العالي من كاربونات الكالسيوم ( أكثر من  )%25وكذلك ندرة محتواىا

من المادة العضوية (اقل من  )%1.0مما يؤدي إلى سرعة تحول األسمدة المضافة
إلى صيغ غير جاىزة لمنبات والكمية الجاىزة المتبقية تفقد بسرعة مع الزمن مما
يؤدي إلى عدم توفر العناصر المغذية لمنبات بالكمية الكافية ومن ثم تؤثر في
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اإلنتاجية  .وىذا يعطي صورة واضحة عما توفره المادة العضوية من عناصر كبرى
مغذية منيا النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم وما ليذه العناصر من دور ميم في
البناء الحيوي سوف ينعكس عمى تحسين النمو الخضري والجذري والثمري وزيادة
اإلنتاج من خالل ىذه النتائج تتأكد أىمية المادة العضوية في زيادة اإلنتاج في طول
مدة النمو الثمري وىذا مستحصل من دورىا الكبير في الحفاظ عمى التوازن األيوني
داخل النبات وخارجو (محيط الجذور وأنسجة النبات) (  Tisdaleواخرون . )1997،
ومن ىذا فان انظمة الزراعة العضوية تساعد عمى خمق حالة توازن بين محتوى
التربة وكمية ونوعية االنتاج ( Eliaواخرون  )1998،كما أن المادة العضوية تعمل
عمى تمبية حاجات النبات خالل مراحل النمو الخضري واعطاء النبات القدرة عمى
النمو والتطور لسد حاجات النمو الثمري واإلنتاج وايصال الثمار إلى مرحمة العمر
الفسمجي (التسويقي) وبمواصفات الصنف ذاتيا من الطول والوزن لمثمرة .وىذه
النتائج تتفق مع ما وجده  Waddllواخرون ( )1999و .)1990( Jablonska
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The response of two variety of Muskmelon to sprays
different concentration of (Vit-Org) organic fertilizer
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Abstract
This research was undertaken in the farm of the
Horticulture department- college of Agriculture- University of
Baghdad/ Abu-Ghraib (pH=7.5) and (Ec=4.2). During spring
season of 2007, to investigate organic nutrient fertilizer on
vegetative growth characters of sweet melon plant. Two variety
experimented (Ananas an Hafed nafsa) with three levels of
organic fertilizer (2, 3 and 4 ml/ l) were tested plus the control
treatment.
The Vit-org organic fertilizer contains ( organic N = 3%
w/w , K2O =6% w/w , organic P = 13% w/w , total organic
matter = 22.4% w/w), plants were sprayed for two times for two
weeks intervals beginning with 30 days after transplanting to
drip point with either distilled water. Factorial experiment in
Randomize Complete Block Design was adapted with three
replicates.
The Ananas variety increased number of fruit/ plant, plant
yield at 4.05 fruit/ plant and 7.78 kg/ plant respectively,
spraying Vit- org at rate 4ml/ L increased fruit number and plant
yield at 5.93 fruit/ plant and 8.54kg/ plant respectively, The
Ananas variety increased plant length, number of branches/
plant, number of leaves/ plant, Dry matter/plant when vit-org
sprayed at the rate 4 ml/ L, and increased fruit number/plant at
6.30 fruit/ plant and 5.57fruit/ plant for Ananas and Hafed nafsa
variety respectively and yield/ plant at 11.43 kg/ plant for
Ananas variety.
Keywords: foliar spraying , sweet melon yield, organic
fertilizer

