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المستخلص
أ جسٗج ُرٍ الدزاظت فيٖ هحةيت ًل٘يل هٌيدلٖ  /الِ٘ليت الؼاهيت للٌل٘يل ّ -شازة الصزاػيت فيٖ الوْظين
الصزاػيٖ  2014-2013لدزاظيت حيير٘س أضيافت الولبيباث الحْ٘ٗيت Effective Micro Organisms
)ّ ) EMIالؼضييْٗت (هعييخللط الةحاليير البحسٗييت ّ الجبييسل٘ي ) فييٖ حئييج٘غ ًوييْ فعييائل ييٌ ٖ الٌل٘ييل
الٌاحجيت هيي اركزياز بالصزاػيت الٌعي٘ج٘ت ً.يرث الخجسبيت ػلئ ّفيق حبيو٘ن التةاػياث
البسحيٖ ّاللي
الؼئييْائ٘ت الماهلييت ( )RCBDلخجسبييت ػاهل٘ييت .أظِييسث الٌخييائو ح ييْي هؼٌييْٕ لوؼاهلييت الخْل٘ ييت العييوادٗت
الز ر٘ت (هعخللط الةحالر البحسٗيت الولبير الح٘يْٕ  EMIالجبيسل٘ي) ،فيٖ جو٘يغ ي اث الٌويْ
اللضسٕ (ػدد ّطْل العؼف ّ قةس ال ع٘لت ّػدد البساػن ّطْل ّػسض اللْ ت ّػدد اللْ فٖ
العؼ ت ).
انكهماث انمفتاحيت :هعخللط الةحالر البحسٗت  ،الجبسل٘ي ،الولبر الحْٕ٘  ،EMIبسحٖ ،خ

.

انمقذمت
ٌٗخوٖ ًل٘ل الخوس  Date Palmالٔ السحبيت ّ Palmaeالخيٖ حؼيد هيي اُين السحير الٌباح٘يت الوؼسّفيت
الخٖ حٌخعر الِ٘ا اًْاع كز٘سة هي الٌل٘ل ّالرٕ حٌخئس شزاػخَ فٖ هٌاطق كز٘سة هيي الؼيالن ًّ ،لليت الخويس
حابؼت الٔ الؼائلت ّ Arecaceaeالٔ الجٌط ّ Phoenixالٔ الٌْع ( dactyliferaالبمسٗ .)1983 ،ؼختد
أى هْطٌِا ار لٖ ُْ هٌةتيت الللي٘و الؼسبيٖ ّاركزيس احخويا ج ُيْ جٌيْق الؼيساي (.)Wrigley،1995
ّقد أحخل الؼساي الوسكص ارّل ب٘ي بلداى الؼالن فٖ شزاػخِا لمٌِا حساجؼج فٖ الؼتيْد العيخت الواضي٘ت ،اذ
حئ٘س اإلحباءاث الٔ اًل ياض أػيدادُا الئ  14.765000هل٘يْى ًلليت ػيام ( 2012الجِياش الوسكيصٕ
لألحباء  ،)2013،بٌ٘وا كاًج حخجاّش  32هلْ٘ى ًللت ػام ( 1953البمس .)1983،حؼد الخوْز ذاث ق٘ويت
غرائ٘ت هخماهلت ،اذ ححخْٕ ػلٔ هؼظن الوسكباث ارظاظي٘ت هيي كازبُْ٘يدزاث ،بسّحٌ٘ياث  ،أهي د هؼدً٘يت
،ف٘خاهٌ٘اث ّغ٘سُا (الل اجٖ ّاخسّى .)1990،
أى اظخؼوال ا ظودة الم٘و٘ائ٘ت ٗؼد ػاه ج هحدداج ل ًخاج٘ت فٖ ّحدة الوعياحت ،فضي ج ػيي أرازُيا الوباشيسة
ػلٔ المائٌاث الدق٘تت الٌافؼت الوْجْدة فيٖ الخسبيت الصزاػ٘يت ليرا فياى اظيخؼوال ا ظيودة الؼضيْٗت ّالحْ٘ٗيت
ٗتلل هي ُرٍ الوئاكل ( ،)2002،Zaghlouiلرا حؼد حتٌ٘ت اظيخؼوال الولبيباث الحْ٘ٗيت ّالؼضيْٗت كيحيد
الختٌ٘ياث الحدٗزيت للحيد هيي ا ظيخؼوال الو يسط ل ظييودة الم٘و٘ائ٘يت ،ليرلا بيدأ ا حجياٍ الئ حسشي٘د اظييخؼوال
ا ظودة الم٘و٘ائ٘ت ّا ُخوام بخمٌْلْج٘يا الصزاػيت الؼضيْٗت الحْ٘ٗيت ّ Bio-0rganic Farmingحؼيس
اٗضيا ج بالصزاػيت الةب٘ؼ٘يت ّ، Natural Agricultureفِ٘يا حعيخؼول ا ظيودة الؼضيْٗت ّالمائٌياث الح٘يت
الدق٘تت الو ٘دة هي اجل حْف٘س غراء حٖ هغ اًخاج٘ت اكزس ّجْدة ػال٘ت ّفٖ ً يط الْقيج الوحافظيت ػلئ
ب٘لت ًت٘ت ًّظ٘ ت ّ ،حخضوي ُرٍ الخمٌْلْج٘ا حؼظ٘ن اظخؼوال المائٌاث الح٘ت الدق٘تت الو ٘دة بغسض حْظ٘ ِا
فٖ ححع٘ي الب اث الةب٘ؼ٘ت ّالم٘و٘ائ٘ت ّالباْٗلْج٘ت للخسبت ،اذ بخحْٗلِا الٔ البْزة الرائبت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حازٗخ حعلن البحذ . 2015 / 4 / 7
حازٗخ قبْل الٌئس . 2015 / 9 / 21
*البحذ جصء هي زظالت الواجعخ٘س للباحذ الزالذ

http://www.agriculmag.uodiyala.edu.iq/
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ّالو٘عسة لخغرٗت الٌباث كوا حئازك فيٖ الوتاّهيت الباْٗلْج٘يت ليبؼف ا فياث ّا هيساض الٌباح٘يت .اى
الولبير الح٘يْٕ ( )Effective Micro Organisms( )EMIإٔ المائٌياث الدق٘تيت ال ؼاليت ٗ ،حخيْٕ
ػلٔ هجوْػت هخْافتت هيي المائٌياث الح٘يت الدق٘تيت الٌافؼيت الخيٖ لِيا دّز ًئيظ ّفؼيال فيٖ ححعي٘ي خبيْبت
الخسبت ،اذ ٗخمْى هي اكزس هي ًْ 60ع هي اًْاع المائٌاث الح٘ت الٌافؼت الخٖ حئول ػلٔ بمخسٗا ّفةسٗياث
ًافؼييت ّهييي اُوِييا البمخسٗييا الوزبخييت للضييْء (ّ )Photo Synthetic Bacteriaبمخسٗييا الخلوييس البٌييٖ
(ّ )Lactic Acid Bacteriaاللويائس ّػيدد هيي ال ةسٗياث ّاُوِيا الوياٗمْزاٗصا ّفةيس الخساٗمْدٗسهيا
ّال ةس الئؼاػٖ (.)2006،Higa( )Actinomycetes
حعخؼول هعخللباث الةحالر البحسٗت كوح ص حْٕ٘ للْظائف ال علج٘ت فٖ الٌباث ّػضْٕ فٖ
الصزاػ ت هي خ ل فؼال٘خِا كعواد للؼدٗد هي الوحا ٘ل البعخٌ٘ت ّذلا لوا ححخيْٕ ُيرٍ الوعخللبياث هيي
الوغرٗاث الضيسّزٗت للٌباحياث كيالٌ٘خسّج٘ي ّال عي ْز ّالبْحاظيْ٘م ّالحدٗيد ّالٌحياض ّالصًيا ّالبيْزّى
ّغ٘سُا(ّ Hegabاخسّى .)2005،
ٗؼد الجبسل٘ي هي هٌظواث الٌوْالخٖ حئجغ ػلٔ اظيخةالت افيسع الٌبياث هيي خي ل شٗيادة اظيخةالت
الل ٗييا ّحْظييؼِا (ّ Hartmannاخييسّى . )2002،كوييا اًييَ ٗييىدٕ اليئ حيييخ٘س شيي٘لْخت ا ّزاي ًخ٘جييت
للخيخ٘س فٖ ًتط الملْزّف٘ل ًخ٘جت لبظء ُدم ُرٍ الوسكباث ّشٗادة حلل٘تِا (ّ ٖ.)1995،
الومزيس بالصزاػيت الٌعي٘ج٘ت فيٖ دّليت
ّبِد دزاظت ًوْ فعائل يٌ ٖ الٌل٘يل البسحيٖ ّاللي
ا هازاث الؼسب٘ت الوخحدة ّالوِداة الٔ هحةت ًل٘ل هٌدلٖ ّ ،هؼسفت حير٘س الوؼاهلت بالولبباث الؼضْٗت
ّالحْ٘ٗت فٖ ًوْ ُرٍ ال عائلّ ،هي الوؼسّ اى اهخبا الوْاد الغرائ٘ت ٗخن ػي طسٗق الجرز لرلا فاى
ا ظودة اض٘ ج الٔ الخسبت  . )2005،Mengal( ،لرا ِٗد البحذ الٔ دزاظت حير٘س اضافت الولبباث
لٌل٘ل الخوس.
الحْ٘ٗت ّالؼضْٗت ّالخداخل بٌِ٘وا فٖ حئج٘غ ًوْ ٌ ٖ البسحٖ ّالل

انمواد وطرائق انبحث
أجسٗييج الخجسبييت ارٌيياء هْظيين الٌوييْ  2014 -2013فييٖ هحةييت ًل٘ييل هٌييدلٖ الخابؼييت للِ٘لييت الؼاهييت
للٌل٘ل – ّشازة الصزاػت ّالْاقؼت فٖ قضاء بلدزّش – ًاح٘ت هٌيدلٖ شيسي بؼتْبيت هسكيص الوحافظيت بٌحيْ
90كيين قسٗبييا ج هييي الحييدّد ا ٗساً٘ييت – الؼساق٘ييتّ .أخخ٘ييسث  24فعيي٘لت لمييل هييي ييٌ ٖ الٌل٘ييل البسحييٖ
الومزييسة ًعيي٘ج٘اج ،ػليئ اظيياض الخوارييل فييٖ قييْة الٌوييْ اللضييسٕ ّالحج ين ّالللييْ هييي ا ييابت
ّاللي
الوسض٘ت ّالحئسٗت ّبؼوس ر د ظٌْاث  ُّٖ ،هصزّػت فٖ حسبت هصٗج٘ت بابؼياد غيسض 5× 5م ّحعيتٔ
زٗا ج بالخٌت٘ظ هي ه٘اٍ البلس .حددث ال عائل قبل الدزاظت بْضغ ػ هاث زقو٘ت ػلِ٘ا ّحعر الوؼاه ث.
اجسٗييج حجسبييت ػاهل٘ييت باظييخؼوال حبييو٘ن التةاػيياث الؼئييْائ٘ت الماهلييت ( ) R .C.B.Dلدزاظييت حييير٘س
ّ ،الجيدّل
اضافت الولبباث الحْ٘ٗت ّالؼضْٗت فٖ حئج٘غ ًوْ فعائل الٌل٘ل يٌ ٖ البسحيٖ ّاللي
ٗ 1ب٘ي الب اث الم٘و٘ائ٘يت ّال ٘صٗائ٘يت للخسبيت قبيل بيدء الخجسبيت  .حضيوٌج الخجسبيت  16هؼاهليت ًخجيج هيي
الخداخل ب٘ي الخْل٘ اث العوادٗت الؼضْٗت (هعيخللط الةحالير البحسٗيت ّالجبيسل٘ي) ّالح٘يْٕ (الولبير
ّ،هزلج الؼاهل الزياًٖ كيسزث كيل هؼاهليت
الحْٕ٘٘ ٌ ّ )EMIي هي فعائل الٌل٘ل ُن البسحٖ ،الل
ري د هييساث ّ،بييرلا ٗبييب لييدٌٗا ّ 48حييدة حجسٗب٘ييت بوؼييدل فعيي٘لت ّاحييدة لمييل ّحييدة حجسٗب٘ييت  .اضيي٘ف
هعيييييييييييييخللط الةحالييييييييييييير البحسٗيييييييييييييت ُ Anfazymeيييييييييييييْ ه عيييييييييييييخللط هيييييييييييييي الةحلييييييييييييير
البحسٕ ُّْ ،Ascophyllumnodsumهي اشِس الةحالر الوعخؼولت فيٖ هجيال الخعيو٘د حخْائيَ ػلئ
ييبغت ال ْ٘كييْشاًز٘ي Fucoxanthinالعييائدة فييٖ شييوال الوحيي٘ظ ا طلعييٖ ّ ٗؼييْد اليئ الةحاليير البٌ٘ييت
 )Phaeophyceaey( brown algaeهي ػائلت  Fucaceaeالؼائدة لوولمت ُّ.Chromalveolataرا
الوعخللط ذّ هحخْٓ ػالٖ هي ا ّكعٌ٘اث ّالعاٗخْكاٌٌٗ٘اث ّا ًصٗواث  ،ه ئن ل ظخلدام زشا ج اّ ػي
طسٗق ه٘اٍ السٕ اذ اظخؼول بمو٘ت  1هل .لخس 1-هغ هاء السٕ ّلز د هساث خ ل الوْظن حعر حؼل٘وياث
الئيييسكت الوٌخجيييت( شيييسكت ا ً يييال لبيييٌاػت ا ظيييودة – ا زدى ( .بيييدأث هؼاهليييت ال عيييائل با ظيييودة فيييٖ
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 ، 2013/4/23ػي طسٗق اإلضافت ارزض٘ت لوحال٘لِا حْل الوح٘ظ الدائسٕ لمل فع٘لت ٗدّٗا أرٌاء ػول٘يت
السٕ .اض٘ف الولبر الحْٕ٘  4EMIلخيس/دًّن ّ1-بخسك٘يص 4هيل.لخس1-هيغ هياء اليسٕ  ،حعير حؼل٘وياث
الئسكت الوٌخجت ) ،)Ragablazzazبدأث هؼاهلت ال عائل با ظودة فٖ ّ 2013 /4/23ظج هساث ب خسة
ْٗ 30ها ج ب٘ي هؼاهلت ّاخسٓ ،ػي طسٗيق اإلضيافت ارزضي٘ت لوحال٘لِيا حيْل الوحي٘ظ اليدائسٕ لميل فعي٘لت
ٗدّٗا أرٌاء ػول٘ت السٕ( ،ػبد السحوي .)2011 ،اض٘ف الجبسل٘ي الوؼسّ حجازٗا ج بـ  : Grofalcsالرٕ
ٗحخْٕ ػلئ  %10هيي الجبيسل٘ي الئ الخسبيت بخسك٘يص  2.5غين .لخيس 1-هيغ هياء اليسٕ .لميل فعي٘لت ،حعير
حؼل٘واث شركت. Green Riverالٌِدَٗ ،بدأث هؼاهليت ال عيائل با ظيودة فيٖ ّ 2013/4/23لعيخت هيساث
ب خسة ْٗ 30ها ج ب٘ي هؼاهلت ّاخيسٓ ،ػيي طسٗيق اإلضيافت ارزضي٘ت لوحال٘لِيا حيْل الوحي٘ظ اليدائسٕ لميل
ًللت ٗدّٗا أرٌاء ػول٘ت السٕ(،التحةاًٖ .)2004،
مؤشراث انذراست :
 -1هخْظظ الصٗادة فٖ طْل العؼف ّػدد العؼف.
 -2هخْظظ الصٗادة فٖ قةس ال ع٘لت ّػدد البساػن.
 -3هؼدل طْل ّػسض ّػدد اللْ فٖ العؼ ت لل ع٘لت الْاحدة.
اننتائج وانمناقشت
تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في متوسظ انزيادة في عذد انسعف و معذل طول انسعف نكم فسيهت.
حئ٘س الٌخائو الْازدة فٖ الجدّل٘ي  3 ، 2الٔ اى اضافت ا ظودة الحْ٘ٗت ّالؼضْٗت ببْزة
هٌ سدة اّ هلخلةت ادث الٔ شٗادة هؼٌْٗت فٖ هخْظظ الصٗادة فٖ ػدد العؼف ّهؼدل طْل العؼف لمل
فع٘لت هتازًت بوؼاهلت الوتازًت بغف الٌظس ػي ٌ ٖ الٌل٘ل ّ ،قد ح ْقج ا ضافاث الولخلةت هؼٌْٗا ج
ػلٔ ا ضافاث الوٌ سدة ّظجلج اػلٔ الت٘ن فٖ هخْظظ الصٗادة فٖ ػدد ّطْل العؼف ػٌد هؼاهلت الخْل٘ ت
العوادٗت الز ر٘ت(هعخللط الةحالر البحسٗت الولبر الحْٕ٘ الجبسل٘ي) اذ اػةج  12.66ظؼ ت
.فع٘لت 33.29 ، 1-ظن ػلٔ الخْالٖ هتازًت بوؼاهلت الوتازًت الخٖ اػةج  7.66ظؼ ت  .فع٘لت34 ،16 ، 1-
ظن ّ بصٗادة هؼٌْٗت قدزُا  %1 03.73 ، %65.27ػلٔ الخْالٖ  .حْجد فْازي هؼٌْٗت ب٘ي ٌ ٖ
) فٖ هخْظظ الصٗادة فٖ ػدد العؼف ّهؼدل طْل العؼف بغف الٌظس ػي اضافت
(البسحٖ ّالل
هؼاه ث الخعو٘د الحْ٘ٗت ّالؼضْٗت .
أى اضافت ا ظودة الحْ٘ٗت ّالؼضْٗت ببْزة هٌ سدة اّ هلخلةت ادث الٔ شٗادة هؼٌْٗت فٖ
هخْظظ الصٗادة فٖ ػدد العؼف لمل فع٘لت ّطْل العؼف ّلم البٌ ٘ي هتازًت بوؼاهلت الوتازًت ّ ح ْقج
ا ضافاث الولخلةت هؼٌْٗا ج ػلٔ ا ضافاث الوٌ سدة ّلم البٌ ٘ي ّظجلج اػلٔ الت٘ن فٖ هخْظظ الصٗادة
فٖ ػدد العؼف ػٌد هؼاهلت الخْل٘ ت العوادٗت الز ر٘ت(هعخللط الةحالر البحسٗت الولبر الحْٕ٘
الجبسل٘ي) ّلم البٌ ٘ي اذ اػةج  13.33 ،12.00ظؼ ت .فع٘لت 1-لمل هي ٌف البسحٖ ّالل
ػلٔ الخْالٖ هتازًت بوؼاهلت الوتازًت الخٖ ظجلج  8.00 ،7.33ظؼ ت .فع٘لت 1-ػلٔ الخْالٖ ّبصٗادة
ح ْي هؼٌْٗا ج ػلٔ ٌف البسحٖ فٖ ا ضافاث
هؼٌْٗت قدزُا .%66.62 ، %63.71اى ٌف الل
الولخلةت ّ ،اػةج ً ط الوؼاهلت اػلٔ الت٘ن فٖ هخْظظ طْل العؼف ّلم البٌ ٘ي  ،اذ اػةج
ػلٔ الخْالٖ هتازًت بوؼاهلت الوتازًت الخٖ كاًج
 32.50 ،34.08ظن لمل هي ٌف البسحٖ ّالل
 15.65 ،17.03ظن ػلٔ الخْالٖ ّبصٗادة هؼٌْٗت قدزُا ّ %107.66 ، %100.11أى ٌف البسحٖ
غ٘س هؼٌْٗاج.
ح ْي ػلٔ ٌف الل
قد ٗسجغ العبر فٖ شٗادة ػدد ّطْل العؼف الٔ هحخْٓ الوعخللباث ػلٔ الؼدٗد هي الوغرٗاث
المبسٓ ّالبغسٓ ّالِسهًْاث الٌباح٘ت خا ت ا ّكعٌ٘احْالجبسلٌ٘اث هوا ٗىرس فٖ الخٌئ٘ظ ح٘ذ ٗصٗد
هي هعخْٓ الملْزّف٘ل فٖ الٌباث ّٗصٗد هي ك اءة الخوز٘ل الضْئٖ ّاظختبال الةاقت الضْئ٘ت ّحٌئ٘ظ ًوْ
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الجرّز  ،هوا ٌٗؼمط ببْزة اٗجاب٘ت ػلٔ الٌوْ اللضسٕ ّهٌِا ػدد ا ّزاي (ابْال٘صٗد ،)2011،اذ
ٗب٘ي ) 2003(O, Dellأى للوعخللباث حير٘ساث اٗجاب٘ت هي خ ل حير٘س العاٗخْكاٌٗ٘ي ّ ارّكع٘ي
الوْجْداى فٖ الوعخللباث ّالخٖ حلؼر دّزا ج كب٘سا ج فٖ أًتعام الل ٗا فٖ هٌةتت الوسظخ٘واث ححج
التو٘ت ّ ،شٗادة حجن الل ٗا ًخ٘جت لخير٘س الِسهًْاث ،الخٖ لِا دّز فؼال فٖ شٗادة الخ سػاث الجاًب٘ت ّاى
الوحال٘ل الحاّٗت ػلٔ العاٗخْكاٌٌٗ٘اث ّالجبسلٌ٘اث حعخلدم لِرا الغسض ّ Demir(،اخسّى.)2006،
ّللولبر الحْٕ٘  EMIحير٘س كب٘س فٖ ًوْ الٌباثّ ،ل٘ط فٖ دّز ا ح٘اء الوجِسٗت الخٖ ٗحخِْٗا فٖ
الٌباث للؼٌا س الغرائ٘ت فحعرّ ،اًوا اٗضا ج ح سش بؼف هٌظواث الٌوْ
حْف٘س ّحعِ٘ل اهخبا
كا ّكعٌ٘اث ّالجبسلٌ٘اث ّالخٖ حىرس فٖ ًوْ الٌباحاث ،لرلا ح سش بؼف اللوائس بؼف ا ًصٗواث
ّهٌظواث الٌوْ الخٖ حئجغ ػلٔ اًتعام خ ٗا الجرّز ( ،)2006،Higaاذ حتْم بافساش اًصٗواث حتْم
بخحل٘ل الوْاد الؼضْٗت الوؼتدة ّهؼدًت الؼٌا س الغرائ٘تّ ،افساش ا حواض الخٖ حتْم باذابت الؼٌا س
الوؼدً٘ت الوْجْدة فٖ الخسبت هزل اذابت اه د ال ْظ اث البلسٕ غ٘س الرائبت ّححْٗلِا الٔ اه د
فْظ اث ذائبت ،فض ج ػي افساشُا لبؼف الوْاد الوللب٘ت الخٖ حؼس بحْاهل الحدٗد Siderophores
الخٖ ح٘عس للٌباث اهخبا ػٌبس الحدٗدّ ،ب٘ي الدل٘وٖ ( )2012اى ًئاط ارح٘اء الوجِسٗت الوْجْدة
فٖ الخعو٘د الحْٕ٘ قد اشداد بْجْد الخعو٘د الؼضْٕ هوا ظبر شٗادة فٖ ححسز ػٌبس الٌخسّج٘ي
ّالؼٌا س ارخسٓ هوا ظاُن فٖ ًئاط الل ٗا ّاًتعاهاحِا.
كوا أى حاهف الجبسل٘ي ٗئجغ اظخةالت الل ٗا ّاًتعاهِا ّٗح ص ًئاط بؼف ا ًصٗواث ّهٌِا
ال اّ Esteraseّ Ribonucleaseّ Proteaseّ Amylasغ٘سُا هي ا ًصٗواث ذاث الْظائف
الولخل ت داخل الٌباث.)2004(،Hunerّ Hopkins
جذول  .1تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في متوسظ عذد انسعف نكم فسيهت(سعفت .فسيهت .)1-
الوؼاه ث

البسحٖ

الل

الوؼدل

الوتازًت

7.33

8.00

7.66

هعخللط الةحالر البحسٗت

9.00

9.00

9.00

الولبر الحْٕ٘

9.00

9.00

9.00

الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر البحسٗت
الولبر الحْٕ٘
الولبر الحْٕ٘ الجبسل٘ي

9.33

9.00

9.16

10.00

11.33

10.66

10.66

11.00

10.83

هعخللط الةحالر الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر الولبر
الحْٕ٘ الجبسل٘ي
الوؼدل

10.33

11.00

10.66

12.00

13.33

12.66

9.70

10.20

ق٘ن LSD
0.05

الخعو٘د
0.28

ار ٌا
0.57
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جذول  .2تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في متوسظ طول انسعفت (سم).
الوؼاه ث

البسحٖ

الل

الوؼدل

الوتازًت

17.03

15.65

16.34

هعخللط الةحالر البحسٗت

24.18

25.03

24.61

الولبر الحْٕ٘

24.28

24.25

24.27

الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر البحسٗت
الولبر الحْٕ٘
الولبر الحْٕ٘ الجبسل٘ي

24.15

24.15

24.15

27.67

27.52

27.59

27.96

28.14

28.05

هعخللط الةحالر الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر الولبر
الحْٕ٘ الجبسل٘ي
الوؼدل

28.28

27.78

28.03

34.08

32.50

33.29

25.95

25.62

ق٘ن LSD
0.05

الخعو٘د
0.72

ا ٌا
1.44

الخداخل
2.04

تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في متوسظ انزيادة في قطر انفسيهت وعذد انبراعم نكم فسيهت .
اظِسث الٌخائو فٖ الجدّل٘ي  5 ،4اى اضافت ا ظودة الؼضْٗت ّالحْ٘ٗت ببيْزة هٌ يسدة اّ هلخلةيت
ادث اليئ شٗييادة هؼٌْٗييت فييٖ هخْظييظ الصٗييادة فييٖ قةييس ال عيي٘لت ّػييدد البييساػن لمييل فعيي٘لت هتازًييت بوؼاهلييت
الوتازًت بغف الٌظس ػي ٌ ٖ الٌل٘ل ّ .قد ح ْقج ا ضافاث الولخلةت هؼٌْٗا ج ػلٔ ا ضافاث الوٌ يسدة
ّ ،اػةج هؼاهلت الخْل٘ ت العوادٗت الز ر٘ت (هعخللط الةحالر البحسٕ الولبر الحْٕ٘ الجبيسل٘ي)
اػلٔ الت٘ن لمل هي هخْظظ الصٗادة فيٖ قةيس ال عي٘لت ّػيدد البيساػن  ،اذ اػةيج 12.08ظين 4.83 ،بيسػن
ػلٔ الخْالٖ هتازًت بوؼاهلت الوتازًت الخٖ كاًج 3.49ظن 0.66 ،بسػن ّشٗادة هؼٌْٗت قدزُا %246.13
 %631.81 ،ػلٔ الخْالٖ .اها هخْظظ حير٘س البٌف فتد ح ْي ٌف البسحٖ بييػلٔ هخْظيظ شٗيادة بلي
اقل هخْظظ بلي  6.31ظين  .فعي٘لت .1-فيٖ حي٘ي حْجيد
 8.46ظن  .فع٘لت 1-بٌ٘وا اػةٔ ٌف الل
فييسّي هؼٌْٗييت بيي٘ي البييٌ ٘ي فييٖ ػييدد البييساػن لمييل فعيي٘لت بغييف الٌظييس ػييي هؼاهلييت ا ظييودة الحْ٘ٗييت
ّالؼضْٗت .اى اضافت ا ظودة الحْ٘ٗت ّالؼضْٗت ببْزة هٌ يسدة اّ هلخلةيت ادث الئ شٗيادة هؼٌْٗيت فيٖ
هخْظييظ الصٗييادة فييٖ قةييس ال عيي٘لت ّػييدد البييساػن ّكيي البييٌ ٘ي هتازًييت بوؼاهلييت الوتازًييت ّ ،ح ْقييج
ا ضافاث الولخلةت هؼٌْٗا ج ػلٔ ا ضيافاث الوٌ يسدة ّلمي البيٌ ٘ي ّ .ظيجلج هؼاهليت الخْل٘ يت العيوادٗت
الز ر٘ت(هعييخللط الةحاليير البحسٗييٖ الولبيير الح٘ييْٕ الجبييسل٘ي) اػليئ التيي٘ن لوخْظييظ الصٗييادة فييٖ
ػلئ الخيْالٖ
التةس ّلمي البيٌ ٘ي  ،اذ اػةيج  9.40، 14.74ظين لميل هيي يٌف البسحيٖ ّاللي
هتازًت بوؼاهلت الوتازًت الخٖ ظجلج 3.18 ، 3.80ظن ػلٔ الخْالٖ ّ ،بصٗادة هؼٌْٗيت قيدزُا %287.89
ّلجو٘غ الوؼياه ث ّ .اػةيج ً يط
ّ %195.597،أى ٌف البسحٖ ح ْي هؼٌْٗا ج ػلٔ ٌف الل
الوؼاهلت اػلٔ الت٘ن لؼدد البساػن ّلم البيٌ ٘ي  ،اذ اػةيج 4.66 ،5.00بيسػن لميل هيي يٌ ٖ البسحيٖ
ػليئ الخييْالٖ هتازًييت بوؼاهلييت الوتازًييت الخييٖ كاًييج 0.33 ،1.00بييسػن ػليئ الخييْالٖ ّبصٗييادة
ّالل ي
181

هجلت دٗالٔ للؼلْم الصزاػ٘ت 2016 ، 192 - 181 : ) 2 ( 8 ،

هؼٌْٗييت قييدزُا ّ %1321، %400اى
ّلجو٘غ الوؼاه ث.

ظِ٘ل ّآخسّى

ييٌف الل ي

ييٌف البسحييٖ ح ييْي ػليئ

ح ْق يا ج غ٘ييس هؼٌْٗ يا ج

قييد ٗؼييصٓ ظييبر الصٗييادة فييٖ هخْظييظ الصٗييادة فييٖ قةييس ال عيي٘لت ّػييدد البييساػن اليئ أى الوعييخللط
البحسٕ ٗحخْٕ ػلٔ الوغرٗاث المبسٓ ّالبغسٓ ّالِسهًْاث الٌباح٘ت خا ت ا ّكع٘ي IAAاليرٕ ٗيىرس
ببْزة هخو٘صة فٖ الخْظغ الللْٕ ّا ًتعام الللْٕ ّاحعاػِا هعيببا ج شٗيادة اقةازُيا (ٗاظي٘ي ، )2001 ،
كوييا ٗعييبر حح ٘ييص ّشٗييادة الخوز٘ييل الضييْئٖ ّبالخييالٖ ححعيي٘ي يي اث الٌوييْ اللضييسٕ ّشٗييادة حييساكن
المازبُْ٘دزاث هوا ٗح ص ًوْ البساػن الجاًب٘ت ّشٗادة ػدد ال سّع ( .) 2006 ، Syvertsen ّ Kuoكوا
اشاز الجبْزٕ ( )2010الٔ اى هي اكزس ا ح٘اء الدق٘تت فٖ الولبير الح٘يْٕ ُ EMIيٖ بمخسٗيا الخوز٘يل
الضْئٖ ،الخٖ حعاػد ّحدػن ًئياط ا ح٘ياء الدق٘تيت ا خيسٓ ػيي طسٗيق ححْٗيل الويْاد الوٌخجيت الئ هيْاد
ًافؼت للٌباث  ،اذ اى ال مسة ا ظاظ٘ت للولبر الحْٕ٘  ُٖ EMIالمائٌياث الح٘يت الدق٘تيت الو ٘يدة الٌئيةت
الوْجْدة فَ٘ حؼويل ػلئ ححعي٘ي ي اث الخسبيت الصزاػ٘يت ببيْزة طب٘ؼ٘يت (ّAhmedاخيسّى،)2000،
ّاشييازث الؼدٗييد هييي الدزاظيياث اليئ الييدّز ا ٗجييابٖ لحيياهف الجبييسل٘ي فييٖ شٗييادة كو٘ييت المازبُْ٘ييدزاث
الوبيييييٌؼت فيييييٖ ا ّزاي ّهيييييي رييييين اظيييييخلدام ُيييييرٍ الويييييْاد فيييييٖ ػول٘ييييياث البٌييييياء ّالٌويييييْ الولخل يييييت
( .)2004 ،;Chen2001، FucligamiّChengأى حير٘س الجبسل٘ي ػلٔ ًوْ ّحةْز الٌباث ٗسجغ الٔ
هؼد ث ك٘و٘ائ٘ت حْ٘ٗت ّفعْ٘لْج٘ت ػدٗدة ح٘ذ أى الٌوْ ٗؼخود بدزجت كب٘سة ػلٔ ًوْ الوجوْع الجيرزٕ
الوعييىّل ػييي اهخبييا الويياء ّالؼٌا ييس الغرائ٘ييت (ّ Mehouachiأخييسّى  ،)1996 ،أذ أى حيياهف
الجبسل٘ي الوضيا الئ الخسبيت أدٓ الئ ًئياط ًويْ ًبياث الع٘عيباى ػيي طسٗيق شٗيادة قيدزة الجيرّز ػلئ
أهخبا الؼٌا س الغرائ٘ت ّالواء هوا ظاػد ػلٔ ًئاط ا ٗف لللل٘ت (التحةاًٖ .)2004 ،
جذول .4تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في متوسظ قطر انفسيهت (سم).
الوؼاه ث

البسحٖ

الل

الوؼدل

الوتازًت

3.80

3.18

3.49

هعخللط الةحالر البحسٗت

7.16

5.78

6.47

الولبر الحْٕ٘

6.89

5.75

6.32

الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر البحسٗت
الولبر الحْٕ٘
الولبر الحْٕ٘ الجبسل٘ي

7.11

5.80

6.45

9.69

6.87

8.28

9.58

7.01

8.29

8.75

6.73

7.74

14.74

9.40

12.08

هعخللط الةحالر الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر الولبر
الحْٕ٘ الجبسل٘ي
الوؼدل
ق٘ن LSD
0.05

8.46
الخعو٘د
0.29
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ا ٌا
0.58

الخداخل
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جذول .5تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في عذد انبراعم نكم فسيهت.
الوؼاه ث

البسحٖ

الل

الوؼدل

الوتازًت

1.00

0.33

0.66

هعخللط الةحالر البحسٗت

2.33

2.00

2.16

الولبر الحْٕ٘

2.33

3.00

2.66

الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر البحسٗت
الولبر الحْٕ٘
الولبر الحْٕ٘ الجبسل٘ي

2.33

2.33

2.33

3.00

3.00

3.00

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

3.33

5.00

4.66

4.83

2.83
الخعو٘د
0.26

2.74
ا ٌا
0.52

الخداخل
0.74

هعخللط الةحالر الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر الولبر
الحْٕ٘ الجبسل٘ي
الوؼدل
ق٘ن LSD
0.05

تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في معذل طول وعرض انخوصت (سم) وعذد انخوص في انسعف .
هييي ًخييائو الجييداّل ٗ 8 ،7 ،6خبيي٘ي اى اضييافت ا ظييودة الؼضييْٗت ّالحْ٘ٗييت ببييْزة هٌ يسدة اّ
هلخلةييت ادث اليئ شٗييادة هؼٌْٗييت فييٖ طييْل ّػييسض ّػييدد اللييْ فييٖ العييؼ ت هتازًييت بوؼاهلييت الوتازًييت
بغف الٌظس ػي ٌف الٌل٘ل ّ ،ح ْقج ا ضافاث الولخلةت هؼٌْٗا ج ػلٔ ا ضيافاث الوٌ يسدة ّ .ظيجلج
هؼاهلت الخْل٘ ت العوادٗت الز ر٘ت هعخللط الةحالر البحيسٕ الولبير الح٘يْٕ الجبيسل٘ي اػلئ التي٘ن
لميييل هيييي طيييْل ّػيييسض ّػيييدد الليييْ فيييٖ العيييؼ ت الْاحيييدة ،اذ اػةيييج 36.18ظييين 3.81 ،ظييين ،
81.63خْ ت .فع٘لت 1-ػلٔ الخْالٖ هتازًت بوؼاهلت الوتازًت الخٖ ظجلج 21.08ظن 2.53 ،ظن 66.19 ،
خْ ت .فع٘لتّ 1-بصٗادة هؼٌْٗت بلغج  %23.32 ، %50.592 ،%71.63ػلٔ الخْالٖ.
) فٖ طْل ّهؼدل ػسض اللْ ّح يْي يٌف
حْ جد فْازي هؼٌْٗت ب٘ي البٌ ٘ي (البسحٖ ّالل
هؼٌْٗا ج ػلٔ ٌف البسحٖ فٖ هؼدل ػدد اللْ فٖ العؼ ت الْاحدةّ .بغف الٌظس ػي اضافت
الل
1ا ظييودة الؼضييْٗت ّالحْ٘ٗييت ،اذ ظييجل 74.28خْ ييت .ظييؼ ت هتازًييت ببييٌف البسحييٖ الييرٕ اػةييئ
73.32خْ ت .ظؼ ت . 1-اى اضافت ا ظودة الؼضْٗت ّالحْ٘ٗت ببْزة هٌ سدة اّ هلخلةت ادث الٔ شٗيادة
هؼٌْٗت فٖ طْل ّػسض ّػيدد الليْ فيٖ العيؼ ت الْاحيدة ّلمي البيٌ ٘ي هتازًيت بوؼاهليت الوتازًيت ،
ّح ْقج ا ضافاث الولخلةت هؼٌْٗيا ج ػلئ ا ضيافاث الوٌ يسدة ّلمي البيٌ ٘ي ّ .اػةيج هؼاهليت الخْل٘ يت
العوادٗت الز ر٘ت هعخللط الةحالر البحيسٕ الولبير الح٘يْٕ الجبيسل٘ي اػلئ التي٘ن لميل هيي طيْل
ّػسض ّػدد اللْ فٖ العؼ ت الْاحدة ّلم البٌ ٘ي  .اذ بلغيج  36.50 ،35.86ظين3.71 ،3.91 ،
ظييين  81,44 ، 81.83 ،خْ يييت .فعييي٘لت 1-لميييل هيييي طيييْل ّػيييسض ّػيييدد الليييْ ّلبيييٌ ٖ البسحيييٖ
ػليئ الخييْالٖ هتازًييت بوؼاهلييت الوتازًييت الخييٖ ظييجلج  22.00 ،20.16ظيين  2.33 ،2.73 ،ظيين
ّاللي
1 65.16 ،67.22،خْ ت .فع٘لت ّبصٗادة هؼٌْٗت قدزُا%59.22 ، %43.22 ، %65.90 ،%77.87
) ّلجو٘يغ الوؼياه ث
 . %24.98 ،%21.73 ،حْجد فسّي هؼٌْٗت ب٘ي البٌ ٘ي (البسحٖ ّ اللي
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فٖ طْل ّهؼدل ػسض اللْ باظخزٌاء هؼاهلت الخْل٘ ت العوادٗت الزٌائ٘ت هعخللط الةحالر الجبيسل٘ي
هؼٌْٗيا ج
هؼٌْٗا ج ػلٔ ٌف البسحٖ فٖ طيْل الليْ ّ ،ح يْي يٌف اللي
اذ ح ْي ٌف الل
ػلٔ ٌف البسحٖ ّلجو٘غ الوؼاه ث فٖ هؼدل ػيدد الليْ باظيخزٌاء هؼياه ث (هعيخللط الةحالير
البحسٕ الولبر الحْٕ٘  ،الخْل٘ ت العوادٗت الز ر٘ت) .اى الصٗادة فٖ ػسض ّطْل ّػدد الليْ قيد
حسجييغ اليئ الييدّز ا ٗجييابٖ للوعخللبيياث البحسٗييت ّذلييا حخْائِييا ػليئ الؼدٗييد هييي الوغييرٗاث المبييسٓ
ّالبغسٓ ّالِسهًْاث الٌباح٘ت خا ت ا ّكعٌ٘اث ّالجبسلٌ٘اث الخيٖ لِيا حيير٘س اٗجيابٖ فيٖ ي اث الٌويْ
اللضسٕ ّهٌِا شٗادة هعاحت الْزقت الْاحدة( ،)2002،Thomasفا ّكعٌ٘اث لِا دّز فؼيال فيٖ اًتعيام
الل ٗا ّاحعاػِا هوا ٗىدٕ الٔ شٗادة الوعاحت الْزق٘ت (ّ ،)2006،Wrigth ّ Gollanب٘ي Morales-
 ) 2010Norric ) ّPayanاى اضييافت هعييخللط الةحاليير البحييسٕ أدٓ اليئ شٗييادة الوعيياحت الْزق٘ييت
ّازح اع الٌباث ّهحخْٓ ا ّزاي هي الملْزّف٘ل ،اذ اًِا حصٗد هيي ظية ا هخبيا للوجويْع الجيرزٕ
هوييا ٗصٗييد هييي ك يياءة الٌبيياث ػليئ اهخبييا الويياء ّالؼٌا ييس الغرائ٘ييت ،كوييا اى الولبيير الح٘ييْٕ EMI
ٗحعيييي هيييي ييي اث الٌويييْ ّقيييد ٗؼيييصٓ ذليييا الييئ ػيييدة اظيييباق هٌِيييا حليييا الخيييٖ حْ يييل الِ٘يييا الباحيييذ
 )2003(EMROهييي اى الولبيير الح٘ييْٕ ٗتلييل دزجييت الحوْضييت الخسبييت ّحييصداد جاُصٗييت الؼٌا ييس
الغرائ٘ت فٖ الٌباث هوا ٗعياػد ػلئ شٗيادة الٌويْ اللضيسٕ هيي خي ل شٗيادة فؼال٘يت ػول٘يت البٌياء الضيْئٖ
ّالؼول٘اث ال علج٘ت ا خسّٓٗ ،تلل هي البْدْٗم ّ شٗادة الوادة الؼضْٗت فٖ الخسبت،كوا ح يسش فةسٗياث
الواٗمْزاٗص االوْجْدة فٖ الولبر الحْٕ٘  EMIأًصٗن ال ْظ اح٘ص الرٕ ٗحْل ال ْظي اث الؼضيْٕ الئ
فْظييي اث هؼيييدًٖ ذائييير (1997 ،Jilani؛2006 ،Higa؛.)2010،Mahmood ّ Javaidفضييي ج ػيييي
ذلم ياى حيياهف الجبييسل٘ي ٗئييجغ هييي اظييخةالت الل ٗييا ّأًتعيياهِا ّحح ٘ييص ًئيياط بؼييف ا ًصٗويياث ّهٌِييا
ال يييياّ Esteraseّ Ribonucleaseّ Proteaseّ Amylasغ٘سُييييا هييييي ا ًصٗويييياث ذاث الْظييييائف
الولخل ت داخل الٌباث (.)2004،Hunerّ Hopkins
جذول  .6تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في متوسظ طول انخوصت في انسعفتانواحذة (سم).
الوؼاه ث

البسحٖ
20.16

هعخللط الةحالر البحسٗت

25.33

25.33

الولبر الحْٕ٘

25.50

26.00

25.75

الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر البحسٗت
الولبر الحْٕ٘
الولبر الحْٕ٘ الجبسل٘ي

26.33

25.13

25.73

28.33

27.66

28.00

27.00

28.00

27.50

هعخللط الةحالر الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر الولبر
الحْٕ٘ الجبسل٘ي
الوؼدل

27.66

30.66

29.16

35.86

36.50

36.18

27.02

27.66

ق٘ن LSD
0.05

الخعو٘د
0.50

ا ٌا
1.00

الوتازًت
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22.00

21.08
25.33

الخداخل
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جذول  .7تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في متوسظ عرض انخوصت (سم)في انسعفت.
الوؼاه ث

البسحٖ

الل

الوؼدل

الوتازًت

2.73

2.33

2.53

هعخللط الةحالر البحسٗت

3.00

3.00

3.00

الولبر الحْٕ٘

3.00

3.00

3.00

الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر البحسٗت
الولبر الحْٕ٘
الولبر الحْٕ٘ الجبسل٘ي

3.00

3.00

3.00

3.48

3.30

3.39

3.41

3.33

3.37

هعخللط الةحالر الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر الولبر
الحْٕ٘ الجبسل٘ي
الوؼدل

3.30

3.40

3.35

3.91

3.71

3.81

3.23

3.13

ق٘ن LSD
0.05

الخعو٘د
0.09

ا ٌا
0.18

الخداخل
0.25

جذول  .8تأثير االسمذة انعضويت وانحيويت في متوسظ عذد انخوص في انسعفت انواحذة.
الوؼاه ث

البسحٖ

الل

الوؼدل

الوتازًت

67.22

65.16

66.19

هعخللط الةحالر البحسٗت

71.00

71.50

71.25

الولبر الحْٕ٘

71.83

73.00

72.41

الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر البحسٗت
الولبر الحْٕ٘
الولبر الحْٕ٘ الجبسل٘ي

71.33

73.16

72.25

73.00

75.66

74.33

74.72

76.33

75.52

هعخللط الةحالر الجبسل٘ي
هعخللط الةحالر الولبر
الحْٕ٘ الجبسل٘ي
الوؼدل

75.66

78.00

76.83

81.83

81.44

81.63

73.32

74.28

ق٘ن LSD
0.05

الخعو٘د
0.47

ا ٌا
0.94
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EFFECT OF ORGANIC AND BIOFERTILIZERS IN PROMOTING OFF
SHOOTS GROWTH OF DATE PALM VARIETIES Al-BARHI AND
KHALLAS PROPAGATED BY TISSUE CULTURE
Faris Muhammed Sahel
Nabil Ibrahim Abd al-Wahab
Nada Muhammed Shandouk

*Dept. of

Hort. And landscaping- College of Agriculture- University of Diyala.

ABSTRACT
This study was conducted in the Mandali Palm Station- General
Authority for Palm – Ministry of Agriculture. During the growing season of
2013-2014 to study the effect of adding biofertilizers (EMI) and organic
(Seaweed extract and gibberellin) in promoting off shoots growth of date Palm
varieties Barha and Khallas, propagated by tissue culture. Arandomized
Complete Block Design (RCBD) in a factorial experiment was used in the
study. Results showed that tricombination treatment seaweed extract and
gibberellin and EMI recorded significant increase in all vegetative growth
characteristics (number and length of leaf, stem diameter, number of bads,
length and width of leaflet and numbr of leaflets of leaf)
Keywords : Seaweed extract , Gibrllin, EMI, Barhi , Khallas.
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