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تأثٌر تنقٌع البذور بالمعامالت الكٌمٌاوٌة والرش بمستخلص السماد العضوي فً
صفات النمو لشتالت البامٌا
Abelmoschus esculuntus L.
رحٌم عناد خضٌر حنون ناهً كاظم حلٌمة سجاد حسن
باقر جالب هادي
جامعة المثنى/كلٌة الزراعة
جامعة المثنى/كلٌة العلوم
الخالصة:
أجرٌت الدراسة لمعرفة تأثٌر تنقٌع بذور البامٌا بالمواد الكٌماوٌة وكذلك نمو الشتالت
الممرووة فً التربة القا ًا .استخدمت خمسة معامالت من تنقٌع البذور هً:
 :S1معاملة السٌطرة بدون تنقٌع.
 :S2التنقٌع بالماء المقطر.
 :S3التنقٌع بماللول  CuSO4تركٌم (  0.5وٌاري ).
 :S4التنقٌع بماللول  ZnSO4تركٌم ( 0.5وٌاري ).
 :S5التنقٌع بماللول  Greet Growوهو وبارة ون سماد ورقً بشكل مسالوق
ٌستخدم بتركٌم (  150غم  /لتر ماء مقطر )  .بعد مراوة الشتالت تم رشها بمستخلص
السماد العضوي بمستوٌٌن :F1:ودم الرش و  F2الرش بالمستخلص وولى فترتٌن بعد ( ) 40
ٌوم و ( ٌ ) 50وم من المراوة  .درست صفات الشتالت النامٌة وهً طول الشتالت (سم )،
طول الجذور ( سم ) ،الوزن الطري والجاف للجذور ( غم  /نبات ) ،الوزن الطري والجاف
للمجموع الخضري ( غم  /نبات ) ،عدد األوراق  ،عدد األفرع الثانوٌة  ،أظهرت النتائج أن
لتنقٌع البذور تأثٌر معنوي واضح وقد تفوق المستوى  S5معنوٌا ًا ولى جمٌع المعامالت ،وكذا
الالال بالنسبة لمستخلص السماد العضوي فقد أثر هو األخر معنوٌا ًا ولى جمٌع الصفات
المدروسة ما ودا الومن الطري للجذور .وقد أوطت المعاملة  S5والرش  F2أفضل النتائج فً
جمٌع الصفات المدروسة وقد كان هناك تداخل معنوي فً العدٌد من الصفات.
المقدمة:
تنتمً البامٌا  Abelmoschus esculuntus L.إلى العائلة الخبامٌة
(
 Malvaceaeوهً ذات قٌمة غذائٌة والٌة ،تالتوي ولى بروتٌنات ودهون والٌاف
)  Adelakun , et al , 2009وهً غنٌة أٌضا بعناصر الكالسٌوم والالدٌد والفسفور (
)  Omotoso and Falade , 2007ولقد وجد فً العدٌد من الدراسات التً أجرٌت ولى
بذور مالاصٌل الخضر أن معاملة البذور قبل المراوة ببعض المواد الكٌمٌائٌة تؤدي إلى مٌادة
نسبة وسروة إنباتها وأن العناصر الصغرى ممكن أن تجهم بثالث طرق أما من خالل نثر
السماد ،أو الرش الورقً أو من خالل معامالت تنقٌع البذور قبل المراوة .ولقد أثبتت المعاملة
األخٌرة أنها أفضل وسٌلة لخفض التكالٌف وتعطً دخالًا أولى وهذا ٌؤدي إلى دخول كمٌات
كافٌة من المغذٌات بهذه الطرٌقة مما ٌالسن من صفات النمو والالاصل مستقبالًا وٌعطً مٌادة
معنوٌة فً صفات الالاصل ،و الظ العدٌد من الباالثٌن أن تنقٌع البذور بماللول العناصر النادرة
كان أكثر فعالٌة مقارنةًا بتسمٌد التربة)  .( Arshad - Ullah , et al , 2002aأن استعمال
المالالٌل الكٌمائٌة والتً تجهم جنٌن البذرة بكمٌات كافٌة من األوكسجٌن من خالل وملٌة
التشرب ربما تالسن من وملٌة إنبات البذور وتختصر الوقت الالمم إلنبات البذور إضافة إلى
أن الكثٌر منها ٌالسن من صفات النمو للشتالت الناتجة وقد استعملت مادة  H2O2ولى بذور
البامٌا وأثبتت نجاالها فً تالسٌن اإلنبات وصفات الشتالت النامٌة Iqdal , et al , 2001
تأثٌر تنقٌع البذور بالمعامالت....
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)) .إضافة إلى ذلك ٌمكن استخدام تنقٌع البذور للسٌطرة ولى الكثٌر من األمراض التً تصٌب
مالاصٌل الخضر فقد استخدمت مادة ) ( Vitavax- 2000ومن خاللها أمكن السٌطرة ولى
خمسة أمراض أساسٌة تصٌب البامٌا )  .( Anam , et al , 2002إضافة إلى أن الجبرٌلٌن
 GA3ممكن أن ٌبكر فً إنبات بعض البذور لمدة شهر مقارنةًا بالبذور غٌر المعاملة ،وقد ٌنهً
دور السكون ،وٌعتقد أن للجبرٌلٌن دورا ًا هاما ًا فً مٌادة تكوٌن الشبكة األندوبالممٌة الخشنة
والعدٌد من الراٌبوسومات إضافة لذلك فأنه ٌشجع تكوٌن  mRNAوالذي هو مالدد ألنمٌم ألفا
امٌلٌر وللـ  mRNAدورا ًا بارما ًا فً تنظٌم تخلٌق البروتٌن الذي تالتاجه الخالٌا وند إنبات
البذور )  ) Tipirdamaz and Gomurgen , 2000وٌالصل بعد تشرب البذور
تغٌرات الٌوٌة مهمة منها مٌادة نشاط األنمٌمات والتً ترجع لسببٌن أما ألن جمئٌات األنمٌم
الموجودة وغٌر النشطة فً الظروف الجافة تصبح نشطة بعد امتصاص البذور للماء أو قد
تتكون جمئٌات جدٌدة فً البذور بعد وملٌة التشرب وأن التغٌر األول القابل للمالالظة فً
األٌض الالٌوي للبذور النامٌة هو ارتفاع معدل التنفس والذي ٌبدأ بعد  2-1ساوة من تشرب
البذور ) .( Nasreen et al , 2002من جانب أخر فأن للرش الورقً دور بارم فً
تجهٌم الشتالت بالعناصر الغذائٌة الضرورٌة للنمو ،أن معظم المالاصٌل تعانً من نقص
المغذٌات إذ أن معظمها ٌتعرض إلى الفقد بطرق مختلفة أو إلى تفاوالت األمتمام والترسٌب .
أن التغذٌة الورقٌة هً وملٌة رش العناصر المغذٌة ولى المجموع الخضري  ،إذ تعد األوراق
مركما ًا مهما ًا للعدٌد من الفعالٌات األٌضٌة ولها المقدرة ولى امتصاص المغذٌات شأنها فً ذلك
شأن الجذور ،أن التغذٌة الورقٌة ٌمكنها أن تغطً  % 85من الاجة النبات ،لذا فهً مكملة
لإلضافة األرضٌة ولٌست بدٌالًا ونها ( مالمود والسلمانً  .) 2008 ،وٌمتام التسمٌد الورقً
بارتفاع نسبة استفادة النبات من العناصر المضافة له رشا ًا والتوفٌر فً األسمدة والتغلب ولى
مشاكل األرض والعوامل المؤدٌة نخفاض نسبة ا ستفادة من السماد سواء كانت تؤدي إلى
فقده أو ترسٌبه ،ولغرض ا ستفادة القصوى من المواد الكٌمٌائٌة فً تجهٌم البذور باالتٌاجاتها
من العناصر الغذائٌة وإمكانٌة استغالل قسم من المساالٌق المستخدمة فً الرش الورقً والغنٌة
بالعناصر الغذائٌة الكبرى والصغرى فً تنقٌع البذور بمالالٌلها وأٌضا إمكانٌة ا ستفادة من
مستخلص السماد العضوي رشا ًا ولى النباتات النامٌة لغرض استكمال الفائدة فً تجهٌم النبات
من العناصر الغذائٌة الضرورٌة له ،تقرر أجراء هذه الدراسة.
مواد وطرائق العمل :
أجرٌت التجربة فً الموسم المراوً  2009فً المختبر الٌث تم استكمال وملٌة تنقٌع
البذور ,بعدها تم مراوة البذور فً الالقل فً مدٌنة السماوة جنوب العراق ،استعملت فً
التجربة بذور البامٌا الماللٌة ،تضمنت الدراسة واملٌن:
العامل األول :تنقٌع البذور )  Soaking Seed ( Sوشمل خمسة معامالت:
 :S1معاملة السٌطرة ( بذور بدون تنقٌع ).
 :S2بذور نقعت بالماء المقطر.
 :S3بذور نقعت بماللول  CuSO4تركٌم (  0.5ع ).
 :S4بذور نقعت بماللول  ZnSO4تركٌم (  0.5ع ).
 :S5بذور نقعت بماللول لمسالوق  Greet Growبنسبة (  150غم /لتر ) ماء مقطر
ٌالتوي هذا المسالوق السمادي ولى (  ) N % 12و (  ) P2O2 % 3و ( K2O % 43
) وكمٌات متوامنة من  .Fe , Mn , Zn , Cu , Bأجرٌت وملٌات التنقٌع للبذور
المعاملة لمدة (  ) 12ساوة ثم تركت لتجف فً المختبر لمدة (  ) 12ساوة .الرثت أرض
التجربة ثم نعمت وأخذت وٌنات وشوائٌة من التربة ولى ومق ) 30 - 0سم )  ،ثم حللت
الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة ،وكما مبٌن فً الجدول ( أ ).
تأثٌر تنقٌع البذور بالمعامالت....
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جدول ( أ )
ٌوضح الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة المستخدمة
 Znملغم/كغم
Kملغم/كغم
Pملغم/كغم
Nملغم/كغم
E.C
ds/m
4.14

13.8

31

244

365

Cuملغم/كغم

6.9

نفذت التجربة السب تصمٌم القطاوات العشوائٌة الكاملة  RCBDوبثالث مكررات ،مروت
البذور المعاملة ٌوم  2009 / 3 / 1فً جور ،المسافة بٌن جورة واخرى (  50سم ) والمسافة
بٌن خطوط المراوة (  1متر ) وضعت ثالث بذور فً كل جورة.
أما العامل الثانً فكان الرش )  Foliar ( Fبمستخلص السماد العضوي وكان بمستوٌٌن:
 :F1 -1ودم الرش بمستخلص السماد العضوي.
 :F2 -2الرش بمستخلص السماد العضوي  (.وٌوضح جدول – ب – مواصفات
مستخلص السماد العضوي  ,السب ما موجود فً (السلمانً ووباس ) 2003

Ca

جدول – ب – بعض صفات المخلفات العضوٌة ( مخلفات االغنام )المستخدمة فً
معلق (  1:5مادة عضوٌة :ماء ) .
O.M
K
P
N HCO3 SO4 Cl
K
Na
Mg

C/N

_1

غم كغم

C.mole-1
5.52 4.00 2.91 2.91 2.42 3.20

15:28 562.3 20.1 7.70 22.70 1.68

وذلك بتركٌم  275غم سماد اغنام كامل التاللل  /لتر ماء مقطر الٌث تم تنقٌع الخلٌط لمدة
اسبوع ثم رشح من خالل قطعة قماش ململ واستعمل الراشح فً وملٌة الرش  ،وولى فترتٌن
األولى بعد ( ٌ ) 40وم و )ٌوم من المراوة  .وبعد مرور شهرٌن من مراوة البذور تم أخذ
القٌاسات التالٌة ولى الشتالت الناتجة:
صفات النمو الخضري  :اخذ معدل خمسة نباتات
-1طول الساق (سم) تم قٌاسه بشرٌط القٌاس من مستوى سطح التربة الى قمة الساق
الرئٌسً وأخذ المعدل .
 - 2طول الجذر (سم) تم قٌاسه بالمسطرة .
 -3الومن الطري للجذور (غم /نبات) تم ومن الجذور بعد غسلها وتجفٌفها من ماء الغسل
- 4الومن الطري للمجموع الخضري (غم /نبات ) تم ومن الساق وا وراق فقط .
- 5ودد األوراق  /نبات.
- 6ودد األفرع الجانبٌة فً النبات.
- 7الومن الجاف للمجموع الخضري (غم /نبات) السب بعد قلع النباتات وغسلها وتجفٌفها
بالفرن الكهربائً ولى درجة  75درجة مئوٌة لمدة  72ساوة لالٌن ثبوت الومن
- 8الومن الجاف للجموع الجذري ( غم  /نبات)  .كما فً الصفة السابقة .

تأثٌر تنقٌع البذور بالمعامالت....
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التحلٌل األحصائً:
الللت البٌانات المدروسة والسب التصمٌم المستعمل وتمت المقارنة بٌن المتوسطات
الالسابٌة باستعمال اختبار  L.S.D.وبمستوى معنوٌة  0.05واستعمل النظام األالصائً
.SPSS
النتائج والمناقشة:
ٌتضح من نتائج الجدول ( )1أن لتنقٌع البذور بالمواد الكٌمٌاوٌة تأثٌر معنوي واضح فً
جمٌع صفات النمو  ،فقد تفوق مستوى التنقٌع  S5معنوٌا فً جمٌع الصفات المدروسة  ،وقد
ٌرجع السبب فً ذلك الى تواجد العدٌد من المغذٌات الكبرى والصغرى فً هذا السماد  ،الٌث
ان توفر المغذٌات ٌساهم فً تصنٌع وتراكم المواد الغذائٌة مما ٌنتج ونه مٌادة فً الومن الجاف
للنبات  .وللمغذٌات دور آخر فً مٌادة سروة وكفاءة امتصاص وتمثٌل وانتقال بقٌة العناصر ،
( السٌن والركابً  ، ) 2006 ،وتتفق هذه النتائج مع ما اشار الٌه Arshad ullah, et al ,
) )2002bو )  . ( Iqbal, et al , 2001كما ان مٌادة الومن الطري للمجموع الخضري قد
تعمى الى الصول وملٌة توامن بٌن المغذٌات ومن ثم بناء نواتج فً التركٌب الضوئً واستغلت
فً بناء ونمو البادرات  ( .النعٌمً  . ) 2000 ،كماأن نمو الجذور ٌالدث فً الخالٌا التً تكون
خلف قمة الجذر الٌث تستطٌل طولٌا ًا وشعاوٌا ًا لدفع قمة الجذر لألمام وٌالدث النمو وندما ٌكون
ضغط األمتالء لخالٌا منطقة األستطالة كافٌا ًا للتغلب ولى متانة الجدار الخلوي التً تالاول منع
ذلك وكذا تفعل التربة ألن معدل استطالة الجذور ٌنخفض مع مٌادة صالبة التربة ( Gregory,
)  .2006وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إلٌه )  ( Iqbal, et al, 2001ولى البامٌا ولم تتفق
هذه النتائج مع ما ذكره (  ) Jaja and Odoemena , 2004ولى الطماطة .أن أنتقال
األٌونات من الـ  apoplastإلى الـ  ( Symplastالساٌتوبالمم ) وبر الروابط البالممٌة (
البالمما لما ) هو باألخص الجمء المهم فً طرٌق انتقال المغذٌات الى الخشب  ,بٌنما ا نتقال
الى الـ  Symplastثم إلى فجوة الخلٌة وبر العصٌر الخلوي  Tonoplastهو مهم لألٌونات
المخمونة فً الخالٌا ) ، ( Gregory, 2006وربما هذا ٌفسر تفوق المعاملة  S5معنوٌا ًا ولى
باقً المعامالت بسبب غمارة األٌونات الداخلة إلى الجذور وبر تلك الطرق .وتتفق هذه النتائج
مع ما أشار إلٌه ) )( Arshad ullah, et al , 2002bو )  ( Iqbal, et al , 2001ولى
نبات البامٌا  .وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره )  ( Arshad Ullah ,et al , 2002aمن أن
رش المغذٌات ون طرٌق المجموع الخضري ٌساهم فً الصول امتصاص مباشر مما ٌؤدي إلى
مٌادة تركٌمها فً األوراق  .وللمغذٌات دور مهم فً تنشٌط فعالٌة الهورمونات النباتٌة
المسٌطرة ولى نمو انقسام الخالٌا المرستٌمٌة وتنشٌط الفعالٌات الالٌوٌة ،وهذا ٌنعكس اٌجابا ًا
ولى المساالة الورقٌة وكمٌة المواد الغذائٌة المصنعة الالممة لبناء انسجة النبات ( مالمود
والسلمانً .) 2008 ،وٌتفق أٌضا ًا مع ما ذكره )  ( Jaja and Odoemena, 2004ولى
شتالت الطماطة .وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إلٌه ) ( Arshad Ullah ,et al , 2002a
من ان تنقٌع بذور نبات الـ )  ( Brassica carianta L.ببعض المواد الكٌمٌاوٌة ساهم فً
الصول مٌادة معنوٌة فً ودد األفرع الرئٌسٌة ولكن لم تختلف المعامالت معنوٌا ًا وند الساب
األفرع الثانوٌة  .وٌالصل تغٌر فً تومٌع المغذٌات داخل انسجة النبات اوتمادا ًا ولى مراللة
النمو )  .( Gregory ,2006وربما هذا ٌفسر تواجد مادة جافة فً  S5أكثر من البقٌة اوتمادا ًا
ولى غمارة المغذٌات فً الماللول المستعمل فً تنقٌع البذور .وتتفق هذه النتائج مع ما أكده
)) (Jaja and Odoemena, 2004ولى نبات البامٌا و ( ) Shah, 2007ولى نبات
الالبة السوداء ومع ). ) Arshad Ullah, et al , 2002a
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جدول ( )1تاثٌر مستوٌات تنقٌع البذور فً صفات النمو الخضري لنبات البامٌا
معدل الصفات
مستوٌات
تنقٌع
البذور

عدد
عدد الوزن
طول
الساق(سم االوراق/شتلة االفرع الطري
الثانوٌة للمجموع
)
الخضري
(غم/نبات
)

الوزن
الطري
للمجموع
الجذري
(غم/نبات
)

طول
الجذور
(سم)

الوزن
الوزن
الجاف
الجاف
للمجموع
للمجموع
الخضري
الجذري
(غم/نبات)
(غم/نبات )

S1

20.50

4.95

4.85

4.47

0.82

9.87

0.86

0.24

S2

22.25

5.80

5.51

6.60

1.06

1.41 11.12

0.37

S3

17.25

3.55

3.65

2.37

0.52

8.62

0.34

0.16

S4

19.91

4.90

5.05

4.38

0.89

0.90 11.00

0.28

S5

29.25

7.95

6.55

19.92

2.56

3.21 14.25

0.82

L. S.
D.
0.05

0.55

1.33

1.12

1.42

0.62

0.77

0.05

0.35

ومن الجدول ٌ -2-الالظ ان للرش بمستخلص السماد العضوي تاثٌرات معنوٌة واضالة
فً صفات النمو الخضري ما ودا الومن الطري للجذور  ،وٌمكن ان ٌعمى ذلك الى ما ذكره (
 Patil, et al , 2008من ان تجهٌم النبات بالمغذٌات الكافٌة والضرورٌة سوف ٌالسن من
وملٌات البناء البروتوبالممً ومٌادة فً مختلف العملٌات الالٌوٌة للنبات والمسؤولة ون انقسام
الخلٌة واستطالتها  ،وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره ( سعدون وآخرون  ) 2004 ،من ان رش
المستخلصات النباتٌة ( مستخلص الثوم أوجذور ورق السوس ) ساهم بمٌادة معنوٌة فً ودد
ا وراق وفسر الباالثون ذلك ولى ان المستخلصات النباتٌة هذه تالتوي ولى مغذٌات صغرى
مثل الالدٌد الذي ٌساود ولى تكوٌن الكاربوهٌدرات وٌكون الالدٌد مساودا فً تكوٌن صبغة
الكلوروفٌل باألضافة الى دور المنك فً تصنٌع الالامض ا مٌنً الـ  Tryptophanالمهم فً
تصنٌع ا وكسٌن  IAAوالمهم فً انقسام واستطالة الخالٌا النباتٌة  ،كل هذه العوامل ادت الى
مٌادة انقسام الخالٌا واستطالتها مما انعكس فً مٌادة مباديء ا وراق ومن ثم مٌادة وددها .
وربما ٌعمى التفوق المعنوي فً الومن الجاف للمجموع الخضري إلى الصول أولى تراكم
وتكوٌن للمواد الكاربوهٌدرانٌة من خالل نشاط وملٌة التركٌب الضوئً واألجماء الخضرٌة
للنبات ) .( Patil , et al , 2008كما إن تشجٌع تكوٌن النموات الخضرٌة الجدٌدة ( جذور ،
أوراق  ،سٌقان ) بسبب تجهٌم النبات بالمغذٌات الضرورٌة ٌساهم فً تراكم المادة الجافة فً
أجماء نبات الفلفل المختلفة ،وتختلف كمٌات المواد الكاربوهٌدرانٌة المتراكمة السب مراللة نمو
النبات )  . ( Marcussi, et al , 2004وتتفق هذه النتائج اٌضا مع ما اشار الٌه (الربٌعً
وولً  ) 2011a ،من ان رش نبات الطماطة بالمغذٌات الورقٌة ساهم فً تالسٌن مجمل
صفات النمو الخضري للنبات ووما الباالثان ذلك الى توفر المغذٌات فً ا سمدة الورقٌة
وتاثٌرها ولى تالسٌن وملٌات البناء البروتوبالممً اضافة الى تصنٌع وتراكم المواد
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الكاربوهٌدراتٌة ودور العناصر الغذائٌة فً تنشٌط العدٌد من ا نمٌمات فً وملٌات ا ٌض
الالٌوي  .وكذلك تتفق مع ما اكده ( الربٌعً وآخرون  ) 2011b ,ولى نبات الخٌار .
جدول ( )2تاثٌر مستوٌات الرش فً صفات النمو الخضري لنبات البامٌا
معدل الصفات
مستوٌات
طول
الرش
الساق(سم
)

الوزن
الطري
للمجموع
الجذري
(غم/نبات
)

طول
الجذور
(سم)

الوزن
الجاف
للمجموع
الخضري
(غم/نبات)

عدد
عدد الوزن
االوراق/شتلة االفرع الطري
الثانوٌة للمجموع
الخضري
(غم/نبات )

الوزن
الجاف
للمجموع
الجذري
(غم/نبات
)

F1

19.96

4.84

4.74

5.59

1.01

9.95

1.03

0.32

F2

23.70

6.01

5.50

9.46

1`.33

12.00

1.65

0.42

L. S.
D.
0.05

0.35

0.84

0.71

0.90

NS

0.22

0.48

0.03

ومن نتائج الجدول – ٌ – 3تضح ان هناك تأثٌرات معنوٌة للتداخل بٌن مستوٌات تنقٌع البذور
والرش بمستخلص السماد العضوي الٌث كانت اولى قٌم لصفات النمو الخضري وند معاملة
تداخل تنقٌع البذور بمسالوق  ) S5 ( Greet Growمع استعمال الرش بمستخلص السماد
العضوي والتً اختلفت معنوٌا ون اقل المعامالت تأثٌرا( معاملة تداخل تنقٌع البذور بـ
 ) S3( CuSO4مع ودم استعمال الرش بمستخلص السماد العضوي {  ،وٌمكن تفسٌر ذلك
ولى اساس توفر المغذٌات فً السماد المستعمل وانعكاس ذلك ولى تنشٌط النمو الخضري
وتالسٌن البناء الضوئً وبالتالً تصنٌع الغذاء اضافة الى تالفٌم العدٌد من الفعالٌات الالٌوٌة
داخل النبات ( الربٌعً وآخرون  . ) 2011b ،أو قد ٌعمى الى تفاوت ا ستجابة لمختلف
معامالت التنقٌع والرش بمستخلص السماد  .وٌمكن تفسٌر هذا التداخل ولى اساس وفرة
المغذٌات فً هذه المعاملة ٌدفعان النبات نالو النمو الخضري الغمٌر والذي
ٌكون المٌادة فً الومن الطري للمجموع الخضري أهم مظاهره كما ان مٌادة امتصاص
العناصر الغذائٌة المرشوشة ون طرٌق ا وراق ٌؤدي الى تنظٌم التوامن الهورمونً ودور هذه
العناصر فً كفاءة التركٌب الضوئً وانتاج الطاقة وتخلٌق البروتٌن داخل انسجة النبات (
الجبوري وآخرون . ) 1991 ،
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جدول ( )3تاثٌرالتداخل بٌن مستوٌات تنقٌع البذوروالرش بالمغذٌات فً صفات النمو
الخضري لنبات البامٌا
معدل الصفات
مستوٌات مستوٌات
الوزن
عدد
عدد
طول
الوزن
الوزن
طول
الرش
تنقٌع
الجذور الجاف
االفرع
/
االوراق
الطري
الطري
الساق(سم
البذور
للمجموع
الثانوٌة
شتلة
للمجموع للمجموع (سم)
الخضري
الخضري الجذري
(غم/نبات)
(غم/نبات (غم/نبات
S1

S2

S3

S4

S5

L. S. D.
0.05

الوزن
الجاف
للمجموع
الجذري
(غم/نبات

F1

18.50

4.40

4.20

3.02

0.58

8.50

0.65

0.18

F2

22.50

5.50

5.50

5.93

1.06

1.07 11.25

0.30

F1

20.00

5.20

5.01

4.80

1.04

1.02 10.25

0.33

F2

24.50

6.40

6.02

8.20

1.09

1.80 12.00

0.41

F1

16.00

3.02

3.40

1.94

0.42

8.00

0.26

0.13

F2

18.50

4.08

3.90

2.80

0.62

9.25

0.42

0.19

F1

18.83

4.50

4.90

3.80

0.68

9.50

0.73

0.21

F2

21.00

5.30

5.20

4.96

1.11

1.08 12.60

0.35

F1

26.50

7.10

6.20

14.43

2.35

2.53 13.50

0.75

F2

32.00

8.80

6.90

25.42

2.78

3.90 15.00

0.89

0.78

1.89

1.59

2.02

0.88

1.09

0.08
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Effect of Chemical treatments on soaking seed and Foliar
applications with Organic fertilizer extract on seedling growth
of Okra ( Abelmoschus esculuntus L. )
B. CH. Hade Al- Rubaee
, R. Ekh. Al- Zeyade , H. N. K. AlBureke H.S.Hassan
ABOSTRACT:
An experiment was carried out to investigate the effect of
different chemical treatments on seedling growth of okra cv. petra.
Pre- sowing seed treatment with different micronutrient solutions(
control , water, CuSO4. 0.5 N, ZnSO4 0.5 N and Greet Grow
solutions .
Results indicated that soaking the seed prior to planting in
greet grow and foliar spray with organic fertilizer extract resulted in
a significant increase in the most physical properties of seeding.
The results revealed that shoot length, Root length , Root wt,
shoot wt , leaves No., secondary branch No., shoot DM and Root
DM. Were affected significantly by these seed treatments.

باقر جالب هادي

64

....تأثٌر تنقٌع البذور بالمعامالت

