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 نباتبحرية في نمو وحاصل الطحالب من المستخمصات  ةطريقة استعمال ثالث تأثير
 .belmoschus esculentus L الباميا

 (1*)قاسم جاسم عذافه

 العراؽ.( . قسـ عمـو الحياة، كمية التربية، القرنة، جامعة البصرة، 1)

 (.www.qassem.jassem@gmail.com)* لممراسمة : د. قاسـ جاسـ عذافو. البريد االلكتروني: 

 00/00/0000تاريخ القبول:    00/00/0000تاريخ االستالم: 

  الممخص
بيدؼ معرفة  9112ىمية شماؿ محافظة البصرة خالؿ موسـ النمو الدراسة في احد الحقوؿ اال أجريت
  واالجروسايف   Agazoneمستخمص االكازوف :ىيو بحرية المطحالب لثالث مستخمصات  تأثير

Agrosign  وااللجيفAlagen  نقع البذور ورش  :ىيليا و وثالث طرائؽ استعماؿ  ،مؿ/لتر 1بتركيز
والحاصؿ ومكوناتو لنباتات الباميا. وبينت  األزىارو في النمو  ، وذلؾرش النبات معونقع البذور  ،النبات
القيـ في صفات النمو الخضري والزىري  أعمى أعطتقد ف طريقة نقع البذور + رش النباتات أالنتائج 

القيـ  أعمى أعطىكما أظيرت النتائج أف مستخمص االلجيف  ،األخرىبطرؽ االستعماؿ  والحاصؿ قياساً 
القيـ لممساحة  أعمىفي حيف  نتجت  ،األزىارالمئوية لعقد  والنسبة األوراؽفي ارتفاع النبات وعدد 

لمنبات مف استعماؿ مستخمص  وزف لمثمرة والحاصؿ الكمي معدؿو  األزىارورقية وعدد التفرعات وعدد ال
 النمو الخضري والزىري والحاصؿ. الصفات في معنوياً  اً تأثير لتداخؿ عاممي التجربة االجروسايف. وكاف 

 .نبات الباميا ،مستخمص االلجيف ،مستخمص االجروسايف ،مستخمص االكازوف المفتاحية:الكممات 
:المقدمة  

وىي مف محاصيؿ الخضر الصيفية الميمة في العالـ،  Malvaceaeالعائمة الخبازية  .Abelmoschus esculentus Lتتبع الباميا 
موطنيا األصمي اثيوبيا ومنيا انتشرت عمى نطاؽ واسع في المناطؽ االستوائية  أفإذ تزرع بمساحات واسعة في أسيا وافريقيا ويعتقد 
الحتوائيا عمى الكربوىيدرات والمعادف والفيتامينات، إذ  ىمية في تغذية اإلنساف نظراً أوشبو االستوائية والمناطؽ المعتدلة بالعالـ. لمباميا 

 غ 1191و ،بروتيف غ 9111وسعرة حرارية  08111وماء  غ 6118ى مف القروف الخضر الطازجة في المتوسط عم غ111يحتوي كؿ 
مايكرو  16.111حديد و مغ 1191و ،سفورو ف مغ 21111و ،كالسيـو  مغ 60111و ،لياؼأ غ11.1و ،كربوىيدرات غ 6191و ،دىف
 ,Benchasri النياسيف مغ 1181الثياميف و مغ 1110و ،الرايبوفالفيف مغ 1116و ،حامض االسكوربؾ مغ 0.111و ،كاروتيف غراـ

لمحاصيؿ الخضر  اإلنتاجالبحرية في تحسيف النمو وزيادة  األعشابمستخمص ي اآلونة األخيرة وعمى نطاؽ واسع فاستخدـ . ((2012
في زيادة مقاومة النبات عمى دورىا  فضالً  ،وىرمونات نباتية ضرورية لمنمو أمينية أحماضلما تحوي مف عناصر غذائية و  ،مختمفةال

 .(Thom and Li, 2004صديقة لمبيئة ) كما تعتبر ،لظروؼ اإلجيادات المختمفة
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عمى  نبات  Zadapehgdi, (2008) التي نفذىا دراسةال ،عمى النباتات ةالبحري األعشابمستخمصات  تأثيرومف الدراسات التي بينت  
ؿ ثالثة وذلؾ بمعدؿ ك%  11و .1.و .و .91بالتراكيز   Kappapphycus alvareziiالباميا عند الرش بمستخمص العشب البحري 

 Jothinayagi and Anbazhaganكما وجد  الوزف الطري والجاؼ.زيادة ارتفاع النبات و  إلى أدى ذلؾ ، وقدمف التزىير سابيع ابتداءً أ

زيادة ارتفاع  إلى أدىقد  61و 81و 01و 91بتراكيز  Sargassum wightiiمستخمص البحري الرش نبات الباميا ب أف  (2009)
رش نبات الباميا بمستخمص  أف Sasikumar et al., (2011) النباتات وزيادة في الوزنيف الطري والجاؼ لممجموع الخضري. والحظ 

معنوي في المساحة الورقية والوزنيف  تأثير% لو  111و ..و 1.و .9و12.5 بتراكيز    Dictyota dichotomaالعشب البحري 
رش نباتات الفاصوليا الخضراء  أف Abdel-Mawgoud et al., (2011)ووجد التركيز.  كمما زادالطري والجاؼ والتزىير 

 :وىي ،زيادة مؤشرات نمو النبات إلى أدىأسابيع مف الزراعة  8و 0  لمرتيف بعد مؿ/لتر 0أو 9بتركيز  Amino green بالمستخمص 
في حيف لـ  تتأثر عدد األفرع   ،مؿ/لتر 9 والوزنيف الطري والجاؼ لمنبات عند التركيز المنخفض ،األوراؽوعدد  ،ارتفاع النبات

 أعمى أعطىقد   Anfazymeرش نباتات الباميا صنؼ الحسيناوي بمستخمص طحالب  أف( 9118خروف )آبالمعاممة. ووجد التحافي و 
لعكايشي وبينت نتائج دراسة ا .ومعدؿ الحاصؿ لمنبات الواحد ،معدؿ ووزف الثمرةو  األوراؽعات وعدد لتفر اعدد زاد ارتفاع لمنبات و 

صفات  أعمى أعطتقد  مؿ/لتر 0و  9و 1( بتركيز يا بمستخمص الطحالب )تكاميف الفارش نباتات البام أف(  .911والصحاؼ )
 بمعاممة المقارنة.  خضرية وصفات الحاصؿ قياساً 

 ،وبالنظر لمدور االيجابي لممستخمصات النباتية في نمو وحاصؿ نباتات الخضر ،محصوؿ الباميا الغذائية والطبية والصناعيةوألىمية 
 احسف قدرتيمما يجاءت ىذه الدراسة لتختبر فعالية بعض المحفزات الحيوية الطبيعية وطريقة استعماليا في نمو وحاصؿ نبات الباميا 

نتاج محاصيؿ نظيفة بيئياً  ،يةالبيئ اإلجياداتعمى تحمؿ   .وا 
 مواد البحث وطرائقه:

 تأثيرلغرض دراسة  9112حد الحقوؿ األىمية في قضاء القرنة شماؿ محافظة البصرة  خالؿ الموسـ الزراعي أالتجربة في  أجريت
وىو مستخمص طبيعي  Agazone مستخمص االكازوف :ىيو ضافة ثالثة مستخمصات لمطحالب البحرية إ طريقة

 عضوية فضالً  أحماضة و يمينأ أحماضويحتوي عمى السايتوكانينات واالوكسينات والجبرلينات و   Ascophyllum nodosumلمطحمب
يو مستخمص مف العشب البحري ف  Agrosign االجروسايف . أمافي تشجيع النمو تأثيرولو  ،عمى احتوائو عمى العناصر الغذائية

Ascophyllum modosum   وفيتامينات ومواد منشطة لمنمو ويساعد عمى تشجيع النمو وامتصاص  أمينية أحماضيحتوي عمى
وطريقة  ،ورش النبات ،نقع البذور :ىيلإلضافة و وبثالث طرؽ . االلجيف، إضافة لمستخمص (Blunden ,1991) العناصر الغذائية 

 نقع البذور ورش النبات في نمو وحاصؿ الباميا. 
 
 
 

 بعض انصفبث انفيشيبئيت وانكيًيبئيت نتزبت انحقم .1جذول ان

 انقيًت صفبث انتزبت

 0168  /وديسسًُش (E.C)درجت انتىصيم انكهزببئي 
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 10. (pH)درجت تفبعم انتزبت 

 .11 (يػ/كػانُتزوجيٍ انكهي )

 .090 كػ(يػ/انفسفىر انجبهش )

 19106 نتز(يػ/انبىتبسيىو انجبهش )

 19 6 انًبدة انعضىيت ٪

 يفصىالث انتزبت  ٪

 19102 ريم 

 081.1 ؼزيٍ

 1111. طيٍ

 طينية غرينية َسجت انتزبت

مع تكرار الرش كؿ  اإلنباتسبوعيف مف أوتضمنت التجربة نقع البذور قبؿ الزراعة لمدة ست ساعات ومعاممة رش النباتات بعد 
بمغ عدد المعامالت حيث  .ومعاممة نقع البذور مع رش النباتات ومعاممة المقارنة )زراعة البذور بدوف معاممة( .سبوعيف ولثالث مراتأ

عمميات الخدمة  أجريتو  ،اإلنباتنبات واحد بعد  إلىت خف  و بذور  0بمعدؿ  1/0زرعت البذور بتاريخ  .مؿ/لتر1باستخداـ تركيز  ،عشرة
ية في جري تحميؿ لتربة الحقؿ قبؿ الزراعة وقدرت بعض الصفات الكيميائية والفيزيائأ .والمكافحة كما ىو متبع في إنتاج ىذا المحصوؿ

حسب  حصائياً إئج ىذه التحميالت. حممت النتائج ( نتا1ويوضح الجدوؿ ) .جامعة البصرة، كمية الزراعةب مختبر قسـ التربة والمياه
 القياسات التالية: أجريتوفي نياية التجربة  ،(1261 ،)الراوي RCBD  تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة

 .وعدد التفرعات األوراؽ( وعدد 9صفات النمو الخضري: تمثمت بارتفاع النبات )سـ( والمساحة الورقية )ـ  -1
 .(غووزف الحاصؿ لمنبات الواحد ) ،(غوزف القرنة )و  ،والنسبة المئوية لعقد الثمار األزىارعدد بصفات الحاصؿ: تمثمت  -9

  النتائج والمناقشة:
 النمو الخضري:صفات 
في ارتفاع  نبات متمثالً مزيادة النمو الخضري ل  إلىأدت  قدالمعاممة بمستخمصات الطحالب البحرية  أف( 9جدوؿ )المف نتائج  يالحظ

 أعمى أعطىقد مستخمص االلجنيف  أفبيف الجدوؿ يو  بمعاممة المقارنة. وعدد التفرعات قياساً  األوراؽالنباتات والمساحة الورقية وعدد 
 أكبرمستخمص االجروسايف  أعطىفي حيف  ،ورقة عمى التوالي ..1..سـ و 106181ت بمغ األوراؽعدد مف  أكثرارتفاع لمنبات و 
 ،في صفات النمو الخضري معنوياً  اً تأثير   اإلضافة. وكاف لطريقة اً فرع .818و 9ـ .118ذ بمغ إعدد مف التفرعات  أكثرمساحة ورقية و 

ذ بمغت إوالتفرعات  األوراؽعدد مف  أكثرمساحة ورقية و  أكبرارتفاع لمنبات و  أعمىمعاممة رش النبات ونقع البذور  أعطتقد و 
  اإلضافةلمتداخؿ بيف المستخمص وطريقة  أفبيف الجدوؿ يعمى التوالي. كما  اً فرع 199.ورقة و 61101وـ  11100سـ و..1061

ارتفاع   أعمىنقع البذور + رش النباتات  مستخمص االلجيف  وباستعماؿ  طريقة أعطىفقد  ،في صفات النمو الخضري معنوياً  اً تأثير 
عدد مف  أعمى. في حيف نتج األخرىبالمعامالت  عمى التوالي قياساً   9ـ 1161وسـ  .1.110ذ بمغ إ ،مساحة ورقية أكبرلمنباتات و 
 1.1.ورقة و 60100ذ بمغت إالتفرعات عند المعاممة بالمستخمص االجروسايف وباستعماؿ طريقة نقع البذور + رش النباتات و  األوراؽ

 إلىالنمو الخضري عند النباتات المعاممة بالمستخمصات في زيادة العمى التوالي. وقد يعود سبب   األخرى،بالمعامالت  قياساً  اً فرع
تعمؿ عمى تطور المجموع الجذري وزيادة  التي ،واليرمونات النباتية المختمفة مينيةاأل حماضاحتواء ىذه المحفزات الحيوية عمى األ

ة المختمفة ما يزيد مف عممية البناء ييئالب لإلجياداتعف دورىا في زيادة مقاومة النبات  فضالً   ،عممية امتصاص المواد الغذائية
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 ىاماً  العناصر الغذائية الموجودة في ىذه المستخمصات تمعب دوراً  أفكما  ،((O"Dell, 2003الضوئي وبالتالي زيادة النمو الخضري 
 .((Wample, 1991يض البروتيف الضروري لبناء الخاليا وبالتالي زيادة النمو الخضري أفي 

 المعامالت بمستخمصات الطحالب البحرية في بعض الصفات الخضرية تأثير(: 2الجدول )

 :التزهير والحاصل 
وزيادة النسبة المئوية لعقد  األزىارزيادة معدؿ عدد  إلى  أدىالمعاممة بمستخمصات الطحالب البحرية  أف( 0يالحظ مف الجدوؿ )
المعاممة بمستخمصات الطحالب   أفبمعاممة المقارنة. كما  قياساً  حاصؿ النبات الواحدوزيادة معدؿ  ،وزف القرنةالثمار وزيادة معدؿ 

 أعمىو  ىاراألز عدد مف  أكثرمعاممة باالجروسايف  أعطتفي صفات الحاصؿ قيد الدراسة. فقد  البحرية اختمفت فيما بينيا معنوياً 
ذ بمغت إنسبة لعقد الثمار  أعمىمعاممة بمستخمص االلجيف ال أعطت. و غ 9.9100زىرة و  .6912ذ بمغ إحاصؿ لمنبات الواحد 

لطريقة  أفعف المعاممة بمستخمص االكازوف. وبيف الجدوؿ نفسو  غ 0161ذ بمغ إمعدؿ وزف لمقرنة  أعمىكما نتج  ،1166%.
نسبة مئوية لعقد  أعمىو  ،األزىارعدد مف  أكثرمعاممة رش النبات ونقع البذور  أعطتفي صفات الحاصؿ فقد  معنوياً  اً تأثير االستعماؿ 

بطرؽ  قياساً   ،عمى التوالي غ 9.2188و غ .012% و9198.زىرة و 69101ذ بمغ إحاصؿ لمنبات  أعمىو  ،وزف لمقرنة أعمىو  ،الثمار
فقد نتج  ،في صفات التزىير والحاصؿ معنوياً  اً تأثير يف المستخمص وطريقة االستعماؿ لمتداخؿ ب أفكما بيف الجدوؿ  ،األخرىاالستعماؿ 

نسبة مئوية لعقد الثمار  أعمىزىرة ونتج  66120ذ بمغ إعند المعاممة بمستخمص االجروسايف وطريقة رش النباتات  لألزىارعدد  أعمى
حاصؿ لمنبات مف  أعمىوزف لمقرنة و  أعمىفي حيف نتج  ،%0180.ذ بمغ إمف المعاممة بمستخمص االكازوف وطريقة رش النباتات 

 ارتفبع انُببث انًعبيالث

 )سى(

انًسبحت انىرقيت 

)و
2

) 
 عذد انتفزعبث عذد األوراق

 طزيقت اإلضبفت َىع انًستخهص

 

 االكبسوٌ

 112. 70.00 0.632 1011.8 َقع انبذور

 8119 70.12 0.640 100111 رش انُببتبث

 6.89 78.87 0.930 10.121 + رشَقع 

 االجزوسبيٍ

 6.14 11.6. 0.650 141.00 َقع انبذور

 8118 78.90 0.662 106126 رش انُببتبث

 1.1. 83.43 1.090 148.00 َقع + رش

 االنجزيٍ

 

 6.08 72.33 0.684 146.93 َقع انبذور

 6.73 79.10 0.828 ..1061 رش انُببتبث

 116. 81.90 1.38 .1.110 َقع + رش

 0126 02116 11091 29121 انًقبرَت

LSD 0.05  8108 0.12 0118 01.8 

 يتىسظ تأثيز انًستخهصبث

 102. 9122. 11.00 100166 االكبسوٌ

 .868 1.1.. ..118 10.122 االجزوسبيٍ

 8180 ..1.. 11280 106181 االنجزيٍ

LSD 0.05 9116 1111 1119 111. 

 يتىسظ تأثيز يعبيالث

 ..1. 1110. ..118 109162 َقع انبذور

 8100 8110. 11.11 108160 رش انُببتبث

 199. 61101 11100 ..1061 َقع + رش

LSD  0.05 9112 1119 1118 1166 
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وقد يعود تفوؽ نباتات  ،عمى التوالي غ 926121و غ 0168ذ بمغ إالمعاممة بمستخمص الجروسايف وطريقة نقع البذور مع رش النباتات 
دور المستخمصات في زيادة النمو الخضري كما  إلىالمعاممة بالمستخمصات قياسا بالنباتات غير المعاممة في صفات التزىير والحاصؿ 

 الحاصؿ. و ( مما انعكس ذلؾ عمى صفات التزىير 9جدوؿ )الفي زيادة النمو الخضري كما بينيا  اً تأثير لطرؽ االستعماؿ  أف
 انًعبيالث بًستخهصبث انطحبنب انبحزيت في بعض صفبث انتشهيز وانحبصم تأثيز .3جذول ان

 االستنتاجات:
 تأثيرفي زيادة النمو الخضري والزىري والحاصؿ كما أف لطريقة االستعماؿ  دوراً البحرية لممستخمصات  أفيستنتج مف الدراسة الحالية 

اتيا في النمو تأثير خرى لمعرفة أويوصى باستخداـ مستخمصات طحالب بحرية  ،يجابي في صفات النمو الخضري وصفات الحاصؿإ
 الخضري والزىري والحاصؿ ولكونيا صديقة لمبيئة.

 
 
 

  :المراجع
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Abstract 

The study was conducted at a private field north of Basra Governorate during 

the growing season 2019 with objective of exploring the effect of three seaweed 

extracts (Agazone, Agrosign and Alagen) at a concentration of 1ml per liter and 

three application methods (soaking seeds, spraying plants and soaking seeds 

+spraying) on growth, flowering and yield of Okra. The results indicated that 

soaking seeds+ spraying the plants gave the highest values of vegetative and 

flowering growth characteristics compared to the other methods. Also, the 

results showed that Alagen extract gave the highest values in plant height, 

number of leaves and the percentage of flowering .Whereas the highest values 

resulted in leaf area, number of branches, number of flowers and total fruit 

weight of plant were resulted from the use of the Agrosign extract. The 

interaction between both factors was  significant on vegetative growth and yield  

characteristics.  

Key words: Agazone extract, Agrosign extract, Alagen extract, Okra.     

 


