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تأثير الرش بالمغذيات العضوية في نمو وحاصل هجن الفلفل  Capsicum annuumتحت ظروف البيوت
البالستيكية
حارث برهان الدين عبد الرحمن
دعاء عبدهللا خلف
كلية الزراعة  -جامعة تكريت
الخالصة
نفذت التجربة خالل الموسم الزراعي  2015- 2014تحت ظررف البيروت البالسرتيكية المردالت التابعرة
لمشتل مديرية الزراعة  -محااظة كركوك بهرد دراسرة ترل ير الررل بالمترذيات العفروية اري نمرو فحا رل
ال رة هجرن مرن نبررات الفلفرل الحلرو  ، Capsicum annuum L.اسررتعمل اري التجربرة المترذيات التاليررة
 Humique acidرمز لر  )Gف  Sea weed extractرمرز لر  )Pف  )Alga Cifo 3000رمرز لر )V
باإلضااة الى معاملة المقارنة  ،Controlف ال ة هجن  Mandra – F1رمز ل  )H1فالهجرين Remus
 CRX 6122رمز ل  )H2فالهجين  Festosرمرز لر  ،)H3رممت التجربرة فارظ نظراق القلرن الم شرقة
 ، split plot designفزعت الهجن اي القلن الرئيسية اما المتذيات اقد فزعت اي القلن الثانوية فكررت
بثالث مكررات ،حللت البيانات باستخداق برنامج  SASفقورنت المتوسلات باستعمال اختبرار دنكرن متعردد
الحدفد فعلى مستوى احتمال  ،0.05فكانت نتائج التجربة كما يلي
أعلى الهجين  )H2تفوقاً مع ويراً اري رفة محتروى اوفرا مرن الكلورفايرل ،فسرجل الهجرين )H1
تفوقاً مع وياً لصفة قلر الثمرت ففزنها ،بي ما تفو الهجين  )H3اي فة طول الثمرت ،فلم يالحظ فجود أي
ارف مع وية بين الهجن لصفة حا ل ال بات الواحد ،فاظهر المتذي  )Gتفوقاً مع ويراً اري رفتي محتروى
اوفرا من الكلورفايل فالمساحة الورقية ففزن الثمرت ،فكان التداخل بين الهجين  )H2فالمترذي  )Gقرد
اظهر تفوقاً مع وياً اي فة محتوى اوفرا من الكلورفايل الكلي ،اما التداخل بين الهجرين  )H1فالمترذي
 )Pاقد تفو اي فة المسراحة الورقيرة ،فتظهرر ترل ير المترذيات حردفث تفرو اري جميرن رفات الحا رل
الكمية فال وعية عدا فة عدد الثمار تفرو ايهرا معاملرة المقارنرة ،فسرجل الترداخل الث رائي برين  )H1ف )G
زيادت مع وية اي فات قلر الثمرت فطول الثمرت ففزنها فتفو التداخل بين  )H2ف  )Gاي فة الحا ل
الكلي فحا ل ال بات الواحد ،اما التداخل بين الهجين  )H3فالمتذي العفوي  )Gاتفو مع وياً على باقي
التداخالت لصفة طول الثمرت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات المفتاحية :المغذيات العضوية ،الفلفل ،البيوت البالستيكية .

المقدمة
يعُد الفلفل الحلو ) Capsicum annuum L.(Sweet pepperالث اهم محا يل العائلة الباذنجانية
 Solaanaceaeمن بعد اللماطرة فالبلاطرا  ،فتعرد امريكرا الوسرلى فالج وبيرة المروطن او رلي لهرذا ال برات
الخفراجي فالمخترار ،)1989،يحترروي كرل 100غررم مرن الثمررار اللازجرة حرروالي  %4.8مرواد كاربوهيدراتيررة
ف% 1.2برفتين  ،أضااة الى بعض اومالح المعدنية مثل البوتاسريوق فالكالسريوق فالحديرد ،خليرل. )2004 ،
فيعتبر ال بات من أغ ى الخفرافات بفيترامين  ،Cكرذل يحتروي علرى ايترامين  Aف  B1فايتامي رات اخررى
 . )1980 ، McCollumبلترررت المسررراحة المزرفعررررة بهرررذا المحصررررول اررري عمرررروق العررررا لسرررر ة 2012
ب 33840دفنم ف بإنتاج كلي قدره  922925طن فبتلرة مقردارها  27273كتم/دفنرم المجموعرة اوحصرائية
الس وية  ،)2013 ،فهذا يعتبر تدهور اي اونتاج ربما يعود الى الظرف البيئية التير م اسبة و سيما ارتفاع
درجات الحرارت فعدق است باط هجن اف هجن محلية ذات انتاجية عالية افال عن عدق اوهتماق بتتذية ال بات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث اوفل
تاريخ تسلم البحث  2015/10/28فقبول 2016/3/27
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ان التسررميد الررورقي باسررتخداق مسررتخلب اللحالررا فاوعشرراب البحريررة الت يررة بالهرمونررات ال باتيررة
اللبيعيرة ف الفيتامي رات ف بعررض الع ا رر المتذيررة الكبررى ف الصرترى ،يعتبررر احرد الوسررائل الحديثرة لزيررادت
اونتاج الزراعي أل ره السرين اي تجهيز ال باتات بتل المتللبات .فقد كانت ه اك نتائج مشجعة ع د استخداق
اوعشاب البحرية لتل يرها اويجابي اي تحفيز الفعاليات الفسيولوجية فالحيويرة المهمرة ممرا يرادي الرى زيرادت
ال مو ف تلور ال بات ف تحسين نوعية الحا ل  Khanفآخرفن .)2009 ،
تو ل الجواري ) ) 2002اي دراسة لتل ير المتذيات الورقية رشر علرى المجمروع الخفرري ل باترات
الفلفل الحلو الى فجود زيادت اي محتوى الثمار من ايتامين  ،Cففجد الباحثان  Vargaف)2003) Ducsay
ع د أضااة هيومات الصوديوق قد أعلى زيادت مع ويرة اري محتروى مرار الفلفرل الحلرو مرن ايترامين  Cب سربة
 .%28.6فأشارت الزبيدي  ) 2004الى ان رل نبات الفلفل الحلو بع ا ر الحديد فالزن فالبورفن مجتمعة
أدى الى زيرادت مع ويرة اري محتروى اوفرا مرن الكلورفايرل فال سربة المئويرة لفيترامين  Cمقارنرة مرن معاملرة
المقارنرة ،كمرا برين الجبروري فاخررفن  )2006أن الرررل بسرماد الرورقي اليرونترين فال هررين فالمسررتخلب
المائي ل بات عرر السروق قرد أظهرر زيرادت مع ويرة اري نسربة ايترامين  Cمقارنرة بمعاملرة المقارنرة .فتو رل
الباحثان ميتادي فالعيد  )2008ان الرل بمحلول  Hupouseأدى الى زيادت مع ويرة اري المسراحة الورقيرة،
فتو رل  Al-Saidف )2008) Kamalع ررد رل نبررات الفلفررل باألحمرراا اومي يررة الاليسررين فالمثيررونين
فالسستين أدى الى زيادت فزن الثمرت فقلر الثمرت.
افض ر  Akandeفآخرررفن  )2008ارري دراسررتهم علررى نبررات الفلفررل الحريررف ع ررد أضررااة المتررذي
العفروي اعلرى أعلرى زيررادت اري عردد الثمرار فالحا ررل الكلري ،فأفضر  Aminifardفاخرررفن  )2010ان
اضرااة السرم اد ال ترفجي ري اليوريررا) الرى نبرات الباذنجران أدى الررى زيرادت محتروى اوفرا مرن الكلورفايررل،
فأشرار  EL-Bassionyفاخررفن ) )2010ان الررل بهيومرات البوتاسريوق علرى نبرات الفلفرل الحلرو أعلرت
زيررررادت مع ويررررة بالحا رررر ل الكلرررري فطررررول الثمرررررت ففزن الثمرررررت .تو ررررل الباحررررث Abdel-Mawgoud
فأخرفن ) ) 2010الى ان محتوى مار الفلفرل الحلرو ر ف كاليفورنيرا فنردر مرن ايترامين  Cقرد أزداد بزيرادت
مستويات تركيز المترذي العفروي  ، Chitosamأفضر اوبراهيمري  )2011أن رل المجمروع الخفرري
ل باترات الفلفررل الحلررو بررالبورفن فالسرركرفز مجتمعررة أ ررر مع ويرراً ارري محترروى الثمررار مررن ايتررامين  ،Cفبررين
عبدالرحمن  )2011تفوقاً مع وياً اي الهجرين ج ران علرى الهجرين حصرن اري رفات نسربة الكلورفايرل الكلري
فالمساحة الورقية ففزن الثمرت فحا ل ال برات الواحرد فقلرر الثمررت فسرم جردار الثمررت .فتو رل Abd
 El_Rheemفأخرفن ) )2012ان اعلى زيادت مع ويرة اري نسربة ايترامين  Cقرد تحقرظ ع رد الررل بحرامض
الهيومي فحده بتركيز  3مل.لتر 1-مقارنة من نبات المقارنة.
أشار عبرد الجبرار ) ) 2012اري دراسرة لر علرى ترل ير بعرض اوسرمدت السرائلة المحتويرة علرى نسرا مرن
اوحماا اومي ية فهما اومي و الكسين فاومي و كويل ت مي ورز رش على المجموع الخفري للفلفل ف
"كاريزما" إلى فجود تل ير مع وي لألسمدت المفااة اي حا ل نبات الفلفل .فتو ل علري  )2012الرى أن
استعمال سماد الهيومي فالرل بالمت يسيوق على نباتات الفلفل أدى الى زيرادت اري رفات محتروى اوفرا
من الكلورفايل مقارنة بعدق أضااة سماد الهيومي فعدد الثمار ففزن الثمرت فحا ل ال برات .فجرد الزبيردي
 )2012أن الص ف دي كايين) تفو مع وياً اي عدد الثمار مقارنرة بصر ف البرراء) الرذي تفرو اري معردل
ففزن فطول فقلر فسم جدار الثمررت فالحا رل المبكرر فحا رل ال برات الواحرد فالحا رل الكلري مقارنرة
بالص ف دي كايين) فمحتوى الثمار من ايتامين  )Cمقارنة بص ف البراء).
فذكرر  ) 2013 Mohammedان الرررل الررورقي بمسرتخلب اوعشرراب البحريررة قرد زاد مررن طررول ف
قلررر مرررار الفلفرررل فال سررربة المئويررة لفيترررامين  .Cبرررين محمرررد فأخرررفن ) )2014اررري تجربرررة لترررل ير الررررل
بالمسررتخلب البحررري  LAY_Oفسررماد عرررالي الفسررفور سرروليفي تررري  .برري  )10فال يترررفجين العفررروي
 ) Essentialحدفث زيادت اري رفات معردل المسراحة الورقيرة فعردد الثمرار ففزن الثمرار فحا رل ال برات
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الواحرد ،فتو رل رحمررن فاخررفن  )2014ع ررد اسرتعمال حررامض الهيومر اسرريد تفوقرا مع ويررا علرى معاملررة
المقارنة لصفتي ارت فاع ال بات  ،المسراحة الورقيرة) ل برات الفلفرل الحلرو ر ف كاليفورنيرا فنردر) ،فنظرراً
لتفاقم ظاهرت التلوث للم تجات التذائية فالتربرة فالميراه ببقايرا األسرمدت الكيمائيرة فالمبيردات ممرا أدى ذلر الرى
ظهور الحاجة وستخداق أسلوب نظاق الزراعة الذي يعتمد على استخداق المواد اللبيعية اي الزراعة بدوً مرن
األسمدت الكيميائية فكذل قلة خبرت المزارع العراقي باختيرار الهجرن المالئمرة للم لقرة فالتري لهرا القردرت علرى
إعلاء أعلى أنتاج لذا كان الهد من الدراسة هو البحث عن بدائل طبيعية لم تجري تجربتها اي العرا على
األ ا المستخدمة اي الزراعة تتميز بعدق سميتها لإلنسان فالحيوان فغير ملو ة للبيئة فرخيصة التكاليف
فمعراة أافل مستخلب نباتي اعال اي نمو فحا ل بعض الهجن ل بات الفلفل.
المواد وطرائق البحث
أجريت التجربة خالل الموسم الزراعي  2015-2014في احد البيوت البالستكية التابعة لمشتل مديرية
الزراعة/محافظةةةة وروةةةوا ب بعةةةا  25ق× 9م× 2.5م) وبمسةةةاحة 225م 2واعتمةةةد عمةةة ميةةةاس ا بةةةار لسةةة ي
المحصول باستعمال طري ة الري بةالتق ي  .هيئرت اورا فقسرمت الرى  )4مسراطا بلرول 23ق فعررا
60سم فالمسااة بين مسلبة فأخرى  85سم ،أس تعمل بذفر ال ة هجن من الفلفل الحلو هي  Festosفالهجين
 Mandraف الهجين  ، Remus CRX 61022زرعرت البرذفر بتراريخ  2014/9/11فأ نتجرت الشرتالت اري
أطبا بالستيكية  ،رفيت تربة البيت قبل ال ة اياق من نقل الشتالت لترطيا التربة ،بعد  47يوق من الزراعة
نقلت الشتالت الى تربة البيت البالستيكي اي بتاريخ  2014/10/28بعد تكوي هرا الورقرة الحقيقيرة الرابعرة اف
الخامسة ،شتلت ال باتات اي الوحدات التجريبية بحيث زرعت  8شتالت لكل فحدت تجريبية بمسرااة  40سرم
بررين نبررات فأخررر فعلررى جهترري المسررلبة ،اجريررت كااررة عمليررا ت الخدمررة مررن ري فتعشرريا فتسررميد لجميررن
المعرامالت ،سرمدت ال باتررات فرقيراً بعررد اسربوعين مررن الشرتل اي بترراريخ  2014/11/12تفرم ت  6رشررات
للموسرم بفتررت اسربوعين برين رشرة فاخررى فبتركيررز  3مرل/لتر  . 1-فكران ذلر بررل المحاليرل علرى المجمرروع
الخفري الجراح . )2014 ،
تم ت فيذ التجربة ضمن نظاق القلن الم شقة  )Split plotبثالث مكررات حيث أخذت الهجرن القلرن
الرئيسرية  )Main plotأخرذت اوسرمدت الورقيرة القلرن الثانويرة  )Sub plotفالتري ترم توزيعهرا باسرتخداق
القلاعررات العشرروائية الكاملررة ) Randomized Complete Block Design (R.C.B.Dفكانررت
المعامالت كاآلتي
الهجن Festos F1 _H3 Remus(CRX 61022 F1) _H2 (Mandra F1)_H1
المتذيات الورقية )Seaweed Extract - P )Alga cifo 3000 - V )Humique Acide - G -
أختيرت خمس نباتات بصورت عشوائية من كل فحدت تجريبية م أجريت القياسات التجريبية اوتية
المساااااحة الور(يااااة (دساااا .2نبااااات : )-1حسرررربت مسرررراحة باللريقررررة الوزنيررررة فحسررررا مررررا ذكررررره مرسرررري
فنورالدين  .) 1970اخذت خمسة افرا من كل نبات م سرجل فزن كرل فرقرة علرى حردت فحسرا معردلها رم
قلعت اوفرا بقرص دائرري معردني معلروق القلرر  4سرم)2وسرتخراج مسراحت فسرجل فزن اوفرا التري
قلعت بالقرص فحسبت مساحة الورقة حسا المعادلة التالية
مساحة الورقة دسم =)2مساحة القرص × متوسط فزن الورقة غم) /متوسط فزن القرص غم)
محتوى االوراق من الكلوروفيل  : )SPADتم تقدير هذه الصفة باستعمال جهاز ))Chlorophyll meter
نوع  CCM_200حيث قيست  5افرا لكل نبات من ال باتات المختارت فحسا معدلها
الحاصل الكلي (كغ  .بيت  :)1-حسا الحا ل الكلي للبيت البالستيكي من حا ل ضرب ال برات الواحرد اري
عدد نباتات البيت البالستيكي الواحد  )288نبات .
حاصل النبات الواحد (كغ  .نبات  . )1-تم احتساب هذه الصفة فاظ المعادلة التالية
42

ــــــــــــــ مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلد (  )8العدد (  2017 )4ـــــــــــــ

معدل حا ل ال بات الواحد = حا ل الوحدت التجريبية /عدد ال باتات اي الوحدت التجريبية
(طر الثمرة (س ) :قيس قلر الثمرت من م تصفها بواسلة القدمة . )Verneir
طول الثمرة (س ) :قيس طول الثمرت من قاعدت الكلق الى قمة الثمرت بواسلة القدمة . )Verneir
عدد الثمار(ثمرة .نبات  :)1-حسا عدد الثمرار مرن بدايرة موسرم الج ري ف حترى نهايتر فاسرتخرج المعردل فارظ
المعادلة اوتية -
عدد الثمار الكلي  /نبات = عدد الثمار الكلي /عدد ال باتات التي اخذت م ها الثمار
وزن الثمرة (غ  .ثمرة :)1-
حسا عن طريرظ قسرمة فزن الحا رل الكلري لل باترات اري الوحردت التجريبيرة الواحردت علرى عردد ال باترات
المزرفعة ايها .
1نسبة فيتامين  Cفي الثماار (ملغا )100(.غا ) :أخرذ  10غرم مرن العي رة اللريرة فأضريف لهرا 10مرل) مرن
حامض اوفكزالي بتركيز  % 6فهرست العي ة بهرافن خزاري رم رشرحت العي رة فأضريف لهرا  6مرل) مرن
حررامض اوفكزالي ر بتركيررز  %3فسررح مررن رربتة  2.6 _)dicholorophenol indol phenolكمررا
موض اي . )1980 ، )A.O.A.C
النتائج والمنا(شة
المساحة الور(ية دس : 2
توض نتائج الجدفل  )1فالذي يبين تل ير الهجن فالمتذيات فالتداخل بي هما اي فة المساحة
الورقية  ،اذ يالحظ عدق فجود اختالاات مع وية بين الهجن لهذه الصفة فكان الهجين  )H1قد اعلى اعلى
مساحة فرقية بلتت  37.66دسم 2بي ما سجل الهجين  )H3اقل مساحة فرقية بلتت  34.95دسم ،2كما
نالحظ من نفس الجدفل اي معاملة المتذيات حدفث ارف مع وية بين المعامالت لصفة المساحة الورقية اذ
تفوقت معاملة الرل بالمتذي  )Gبلعلائها اعلى مساحة فرقية بلتت  38.89ف  37.44دسم 2على التوالي
مقارنة بلقل مساحة فرقية كانت  33.92ف  33.44دسم 2لمعاملة عدق اضااة المتذيات  )0فالرل بالمتذي
 )Vعلى التوالي .فقد يعود سبا التل ير اويجابي لزيادت المساحة الورقية الى محتوى المتذي العفوي من
الع ا ر التذائية ال ترفجين فالفسفور فالبوتاسيوق فالتي لها او ر الواض اي الكثير من العمليات الحيوية
فالفسلجية فت شيط فتحفيز العديد من اونزيمات فما لهذه العمليات من عالقة بتص ين التذاء داخل ال بات اف
من خالل تحفيز انقساق الخاليا فاستلالتها فتتفظ هذه ال تائج من  El-Bassionyفآخرفن  )2010فالجميلي
.)2012
اما ما يتعلظ بالتداخل بين الهجن فالمتذيات العفوية ايالحظ ان معاملة التداخل بين الهجين )H1
فالمتذي  )Pسجلت اعلى مساحة فرقية بلتت  )39.99دسم 2مقارنة من اقل مساحة فرقية بلتت )30.41
دسم 2ع د معاملة التداخل الث ائي بين الهجين  )H3فع د الرل بالمتذي .V
جدول ( ) 1تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفة المساحة الور(ية (دس )2
Festos
Remus
Mandra
الهجن
H3
CRX 61022 H2
H1
المتذي
33.78abc
32.26bc
35.73abc
)Control (0
39.31a
38.20ab
39.17a
)Humique Acide (G
36.31abc
36.02abc
39.99a
)Seaweed Extract (P
30.41c
34.18abc
35.73abc
)Algacifo 3000 (V
34.95a
35.16a
37.66 a
معدل تل ير الهجن
اورقاق التي تحمل نفس اوحر و تختلف مع ويا ً حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى احتمال . % 5
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33.92b
38.89a
37.44a
33.44b
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محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي : Spad
يشير الجدفل  )2الى تل ير الهجن فالمتذيات فالتداخل بي هما اي فة مح توى اوفرا من
الكلورفايل الكلي ،فيالحظ فجود ارفقات مع وية بين المعامالت حيث تفو الهجين  )H2مع وياً على
الهجي ين  H1ف  ) H3فذل بتسجيل اعلى قيمة لمحتوى الكلورفايل الكلي اي اوفرا بلتت Spad 52.29
مقارنة بالهجين  H1ف  H3التي اعلت  53.94ف Spad 56.37على التوالي  .ان اوختال بين الهجن قد
يادي الى اوخ تال اي نشاط عملية التركيا الفوئي عبدالرحمن )2011،فقد يعزى اختال نسبة
الكلورفايل الكلي الى اختال الهجن ايما بي ها فرا ياً ،اما ع د استخداق المتذيات العفوية ا الحظ من خالل
الجدفل ذات تفو المتذيات  Gف  Pف  Vاي اعلائها اعلى محتوى من الكلورفايل الكلي فالتي بلتت
 57.45ف  55.01ف  Spad 54.112على التوالي مقارنة من معاملة المقارنة التي اعلت اقل محتوى من
الكلورفايل الكلي بل  . Spad 50.23قد يعزى السبا اي زيادت محتوى الكلورفايل اي اوفرا الى مساهمة
كل من المادت العفوية اي تواير ع صر ال ترفجين اي الذي يدخل اي تركي ا حلقات ال )Porphyrine
فالتي تدخل بدفرها اي تكوين جزيئة الكلورفايل افالً عن الع ا ر الصترى الداخلة اي تركيا المتذي
العفوي فخا ة الم ت يز الذي يساعد على ب اء الكلورفايل من خالل اختزال ال ترات داخل ال بات بواسلة
عمل معادوً انزيمياً فبالتالي تواير الكميات الالزمة من ع صر ال ترفجين المكون الرئيس لجزيئة
الكلورفايل ،كذل فجود الحديد الي يصاحا او نزيمات الخا ة بتمثيل الكلورفايل ،فان  % 80من الحديد
يوجد اي البالستيدات الخفراء فالتي لها دفر كبير اي عملية التمثيل الكاربوني فب اء الكلورفايل الصحا
 ،)1989 ،فتتفظ هذه ال تائج من ما ذكره  Abdel-Mawgoudفآخرفن  )2009ف El-Bassiony
 )2010فالعامري  . )2011أما بال سبة للتداخل بين الهجن فالمتذيات العفوية اقد اظهرت معاملة
التداخل بين الهجين  )H2فالمتذي  ) Gاعلى نسبة لمحتوى الكلورفايل الكلي اي اوفرا بلتت قيمتها
 59.12مقارنة بمعاملة التداخل بين عدق اضااة المتذيات للهجين .H3
جدول ( )2تأثير الهجن والمغذيات والتداخل بينهما في محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي Spad
Festos
Remus
Mandra
الهجن
H3
CRX 61022 H2
H1
المتذي
50.23 b
45.54 c
53.65 ab
bc151.5
)Control (0
57.45 a
57.26 b
59.12 a
55.97 ab
)Humique Acide (G
55.01 a
50.92 bc
59.08 a
55.03 ab
)Seaweed Extract (P
54.11 a
55.44 ab
53.65 ab
53.24 ab
)Algacifo 3000 (V
52.29 b
56.38 a
53.94 b
معدل تل ير الهجن
اورقاق التي تحمل نفس اوحر و تختلف مع ويا ً حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى احتمال . % 5

معدل تل ير المتذي

حاصل النبات الواحد (كغ  .نبات )1-
يوض الجدفل  )3تل ير الهجن فالمتذيات العفوية فالتداخل بي هما اي فة حا ل ال بات الواحد
اذ تشير ال تائج الى عدق فجود ارف مع وية بين الهجن لهذه الصفة فاظهر الهجين  )H1اعلى حا ل
لل بات الواحد بل  2.60كتم بي ما اعلى الهجين  )H2اقل حا ل لل بات الواحد بل  2.40كتم ،فبال سبة
للمتذيات العفوية نالحظ حدفث ارفقات مع وية بين المعامالت اذ تفو المتذي  )Gتفوقاً مع وياً على
باقي انواع المتذيات المستخدمة اي التجربة فسجل اعلى حا ل لل بات الواحد بل  2.92كتم مقارنة بلقل
حا ل لل بات الواحد  2.07كتم كان ع د معاملة عدق اضااة المتذيات .قد يعزى السبا الى مساهمة الع ا ر
التذائية الصترى فالكبرى الموجودت اي المتذيات اي زيادت ال مو الخفري المتمثل بزيادت عدد اوارع
الرئيسية فالمساحة الورقية فمحتوى اوفرا من الكلورفايل فزيادت عدد اوزهار بال بات فكل ذل ادى الى
زيادت عدد ففزن الثمار فمن م انعكس على زيادت حا ل ال بات  ،فهذه ال تائج تتفظ من ما تو ل الي
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 Deoreفآخرفن  ،)2010فمن ما فجده كل من التحااي ، )2005حسن  )2010فيوسف  )2011الذين
اشارفا الى تل ير الرل بالمتذيات اي نبات الباذنجان .اما بال سبة للتداخل بين الهجن فالمتذيات العفوية
يالحظ من خالل ال تائج اي الجدفل نفس تفو التداخل بين الهجين  )H2فالمتذي  )Gفاعلى اعلى
حا ل لل بات الواحد بل  3.04كتم متفوقاً بشكل مع وي على معظم التداخالت مقارنة بلقل حا ل لل بات
الواحد اي معاملة التداخل الث ائي بين معاملة الهجين  )H2فعدق الرل بالمتذيات العفوية التي بل 1.85
كتم.
1جدول ( ) 3تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل بينهما لصفة حاصل النبات الواحد (كغ  .نبات )
Festos
Remus
Mandra
الهجن
H3
CRX 61022 H2
H1
المتذي
2.06 de
1.85 e
2.30 cde
)Control (0
2.85 ab
3.04 a
2.88 ab
)Humique Acide (G
2.69 abc
2.27 cde
2.61 abc
)Seaweed Extract (P
2.54 bc
2.44 bcd
2.64 abc
)Algacifo 3000 (V
2.53 a
2.40 a
2.60 a
معدل تل ير الهجن
ً
اورقاق التي تحمل نفس اوحر و تختلف مع ويا حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى احتمال . % 5

معدل تل ير المتذي
2.07 c
2.92 a
2.54 b
2.54 b

الحاصل الكلي للبيت البالستيكي ( 225م( )2كغ  .بيت )1-
يوض الجدفل  ) 4تل ير الهجن فالمتذيات العفوية فالتداخل ايما بي هما اي فة حا ل البيت
البالستيكي كتم) فيتف من خالل عدق فجود تل ير مع وي للهجن على فة حا ل البيت البالستيكي
فكان الهجين  )H1قد اعلى اعلى قيمة للحا ل بلتت  750.0كتم فاقل قيمة كانت قد سجلت للهجين
 )H2بلتت  690.6كتم  ،فبال سبة للمتذيات العفوية توض ال تائج بان المتذي  )Gقد اعلى اعلى
حا ل للبيت البالستيكي بل  841.82كتم متفوقاً مع وياً على باقي انواع المتذيات مقارنة من اقل حا ل
للبيت البالستيكي  594.69كتم ع د معاملة عدق اضااة المتذيات .قد يعود السبا اي زيادت الحا ل الى
التل ير اويجابي للرل بالمتذيات العفوية فالتي تادي الى زيادت ع صر  Nف  Kاي ال بات فاللذان لهما
اهمية اي مجمل العمليات الحيوية التي تجري داخل انسجة ال بات فتحسين الحالة التتذفية مما انعكس ايجابياً
على تحسين ال مو الخفري المتمثل بوزن الجا فالمساحة الورقية فمحتوى اوفرا من الكلورفايل مما
زاد من نواتج التمثيل الكاربوني فتراكم نواتج هذه العملية كاربوهيدرات فبرفتي ات) فانتقالها الى الثمار
لتلبية متللبات نموها فمن م زيادت فزنها فعددها فالذي انعكس على زيادت الحا ل  Neerajaفآخرفن ،
 )2005فهذه ال تائج ت سجم من ما ذكره الفتالفي  Deore ، )2005فآخرفن  )2010فالمرجاني )2011
 .اما بال سبة للتداخل الث ائي بين الهجن فالمتذي يالحظ تفو التداخل بين الهجين  )H2من المتذي  )Gاذ
اعلى اعلى حا ل للبيت البالستيكي بل  874.75كتم متفوقاً بشكل مع وي عن معظم التداخالت مقارنة من
اقل حا ل كان ع د معاملة التداخل الث ائي بين الهجن  )H2ع د عدق اضااة المتذيات فبلتت  532.51كتم.
جدول ( ) 4تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل فيما بينهما لصفة حاصل البيت البالستيكي (كغ )
Festos
Remus
Mandra
الهجن
H3
CRX 61022 H2
H1
المتذي
594.69 c
592.32 de
532.51 e
659.23 cde
)Control (0
841.82 a
821.76 ab
874.75 a
828.96 ab
)Humique Acide (G
726.18 b
773.95 abc
654.15 cde
750.43 abc
)Seaweed Extract (P
730.85 b
730.08 bc
701.18 cde
761.28 abc
)Algacifo 3000 (V
729.5 a
690.6 a
750.0 a
معدل تل ير الهجن
 اورقاق التي تحمل نفس اوحر و تختلف مع ويا ً حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى احتمال . % 5
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طول الثمرة (س )
يبين الجدفل  )5تل ير الهجن فالمتذيات العفوية فالتداخل بي هما اي فة طول الثمرت الى حدفث
ارف مع وية بين المعامالت  ،اذ تشير ال تائج فجود ارف مع وية بين الهجن فاظهر الهجين  )H3تفوقاً
مع وياً على باقي الهجن اي اعلائ اعلى معدل طول للثمرت بلتت  7.89سم مقارنة بلقل طول للثمرت كان اي
الهجين  )H1فبل  5.83ف 6.19سم على التوالي فربما يعود السبا اي اختال طول الثمرت الى اختال
التركيا الورا ي للهجين ،فاي معاملة المتذيات اقد تفو المتذي  )Gمع وياً على جمين المتذيات فسجل
اعلى قيمة طول بلتت  7.25سم مقارنة بلقل طول بل  6.16سم اي معاملة عدق اضااة المتذيات فالذي لم
يختلف مع وياً عن معاملة الرل ب  . )Vاما بال سبة للتداخل الث ائي بين المتذيات فالهجن اقد تفو التداخل
بين الهجين  )H3من جمين المتذيات مع وياً على باقي التداخالت باعلائها اعلى القيم للول الثمرت بلتت
كانت اعالها للتداخل بين الهجين  )H3من المتذي  )Gبل طول الثمرت اي  7.98سم مقارنة بلقل طول
للثمرت بل  5.23سم كان اي معاملة التداخل الث ائي بين الهجين  )H2فعدق اضااة المتذيات.
جدول ( ) 5تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفة طول الثمرة (س )
Festos
Remus
Mandra
الهجن
H3
CRX 61022 H2
H1
المتذي
7.96 a
5.23 d
5.29 d
)Control (0
7.98 a
7.15 bc
6.63 c
)Humique Acide (G
7.64 ab
6.77 c
5.63 d
)Seaweed Extract (P
7.97 a
5.60 d
5.76 d
)Algacifo 3000 (V
7.89 a
6.19 b
5.83 b
معدل تل ير الهجين
اورقاق التي تحمل نفس اوحر و تختلف مع ويا ً حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى احتمال .% 5

معدل تل ير المتذي
6.16 c
7.25 a
6.68 b
6.45 bc

(طر الثمرة (س )
تشير نتائج الجدفل  ) 6الى تل ير الهجين فالمتذيات العفوية فالتداخل بي هما اي فة قلر الثمرت،
فيتف من الجدفل فجود ارف مع وية بين الهجن اذ يالحظ تفو الهجين  )H1باعلائ اعلى قيمة لقلر
الثمرت اذ بل  5.87سم مقارنة بلقل قلر للثمرت بل  4.40سم اي الهجين  )H3فقد يعود اختال قلر الثمرت
الى اختال الهجن اي التركيا الورا ي لها  ،اما بال سبة لتل ير المتذيات لصفة قلر الثمرت يالحظ من خالل
نتائج الجدفل  )6فجود ارف مع وية بين المعامالت اذ تفو المتذي  )Gتفوقاً مع وياً فذل باعلائ اعلى
قيمة قلر للثمرت بل  5.50سم مقارنة بلقل قلر للثمرت اي معاملة عدق اضااة المتذيات بل  4.80سم .اما
بال سبة للتداخل الث ائي بين الهجن فالمتذيات يالحظ م ن خالل نتائج الجدفل فجود تفو مع وي للتداخل بين
الهجين  )H1فالمتذي  )Gاذ بلتت قيمة التل ير  6.21سم مقارنة بلقل قلر للثمرت كان  4.01سم اي معاملة
التداخل الث ائي بين الهجين  )H3فمعاملة عدق اضااة المتذيات.
جدول ( )6تأثير الهجين والمغذيات العضوية والتداخل بينهما في صفة (طر الثمرة (س )
Festos
Remus
Mandra
الهجن
H3
CRX 61022 H2
H1
المتذي
4.01h
4.95efg
5.43cd
)Control (0
4.70 fg
5.58bc
6.21a
)Humique Acide (G
4.63g
5.21de
5.92ab
)Seaweed Extract (P
4.24h
5.02ef
5.92ab
)Algacifo 3000 (V
4.40c
5.19b
5.87a
معدل تل ير الهجن
اورقاق التي تحمل نفس اوحر و تختلف مع ويا ً حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى احتمال .% 5
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4.80c
5.50a
5.25b
5.06b
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عدد الثمار (ثمرة  .نبات : )1-
يوض الجدفل  )7تل ير الهجين فالمتذيات العفوية فالتداخل بي هما لصفة عدد الثمار بال بات،
فيتبين من خالل تفو الهجين  )H2الذي اعلى اعلى قيمة من عدد الثمار اذ بل  29.77مرت مقارنة من
الهجين  )H3فالذي اعلى اقل قيمة من عدد الثمار اذ بلتت  20.91مرت لك لم يختلف مع وياً عن الهجين
 )H1فقد يعود السبا اي اوختال نتيجة اختال الب ية الورا ية لل بات اي كل هجين من هجن نبات الفلفل،
فبال سبة للمتذيات اقد اظهرت معاملة المقارنة تفوقاً مع وياً على جمين معامالت المتذيات العفوية فبل عدد
الثمار ايها  28.92مرت ،أما معاملة المتذي  )Gاقد اعلت اقل قيمة لصفة عدد الثمار اذ بلتت 24.23
مرت .قد يعود السبا اي زيادت عدد الثمار الى زيادت عدد اوارع فالمساحة الورقية فمحتوى اوفرا من
الكلورفايل فالذي ا ر اي زيادت عملية التمثيل الكاربوني فزيادت المواد التذائية المتراكمة اي ال بات مما
ي عكس على زيادت اوزهار فنسبة العقد فمن م زيادت عدد الثمار  Neerajaفآخرفن  )2005 ،افالً عن
اعل الع ا ر التذائية الداخلة اي تركيا اوسمدت لهذه المعاملة اي عملية التمثيل الكاربوني فالت فس فاي
عمليات الب اء البرفتوبالزمي  ،اذ انها تدخل اي تركيا اوحماا ال وفية  DNAف  RNAالفرفرية
ونقساق الخاليا فمن م الزيادت اي عدد التفرعات  ،مما هيئ الفر ة لتكوين عدد اكبر من البراعم الزهرية
فمن م زيادت عدد الثمار اي ال بات  Barkerف  . )2007 ، Pilbeamفتتفظ هذه ال تائج من ما حصلت
عليها يوسف . )2011
اما بال سبة للتداخل الث ائي بين الهجين فالمتذيات العفوية ايالحظ تفو التداخ ل بين الهجين )H2
من معاملة المقارنة بدفن اضااة) فاعلت اعلى قيمة لهذه الصفة بلتت  32.31مرت متفوقاً مع وياً على
معظم التداخالت او ان لم يختلف مع وياً عن التداخل بين الهجين  )H1فمعاملة المقارنة ف  )H2من المتذي
 Pف  )Vمقارنة من اقل عدد للثمار بل  )19.13مرت .نبات  1-اي معاملة التداخل الث ائي بين معاملة
اضااة المتذي  )Gفالهجن .)H3
جدول ( ) 7تأثير الهجين والمغذيات العضوية والتداخل بينهما لصفة عدد الثمار بالنبات (ثمرة)
الهجن
المتذي
)Control (0
)Humique Acide (G
)Seaweed Extract (P
)Algacifo 3000 (V
معدل تل ير الهجن
اورقاق التي تحمل نفس اوحر

Festos
Remus
Mandra
H3
CRX 61022 H2
H1
24.85d
32.31a
29.61abc
19.13e
25.99cd
27.56bcd
19.25e
31.87ab
26.87cd
20.42e
28.89abcd
27.46bcd
20.91b
29.77 a
27.87ab
و تختلف مع ويا ً حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى احتمال .% 5

معدل تل ير المتذي
28.92a
24.23b
25.99b
25.59 b

وزن الثمرة غ .نبات :1-
يبين الجدفل  ) 8تل ير الهجين فالمتذيات العفوية فالتداخل اي ما بي هما اي فة فزن الثمرت غم)
حدفث ارفقات مع وية بين المعامالت ْإذ توض ال تائج تفو الهجين  )H1الذي أعلى اعلى فزن للثمرت ْإذ
بل 72.05غم .نبات  1-مع وياً على الهجين  )H3فلم يختلف مع وياً عن الهجين  )H2مقارنة بلدنى فزن
للثمرت كان ع د الهجين  )H3مقداره 51.90غم .نبات  1-فالذي لم يختلف بدفره عن الهجين  ،)H2قد يفسر
اإلختال اي معدل فزن الثمرت إلى التل يرات الورا ية بين األ ا سلمان )2007،فان هذا اإلختال بين
الهجن قد يادي إلى اختال اي نشاط عملية التركيا الفوئي فتجمن المواد الكاربوهيدراتية فزيادت معدل
حركة فخزن هذه المواد باتجاه الثمار فبالتالي زيادت معدل فزن الثمرت محمد فآخرفن . )2014 ،
1فبال سبة للمتذيات العفوية يالحظ ان المتذي  )Gأعلى اعلى فزن للثمرت بل 70.20غم .نبات
متفوقاً مع وياً عن باقي معامالت المتذيات العفوية مقارنة بلدنى فزن للثمرت بل 57.82غم.نبات  1-كان ع د
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معاملة عدق اضااة السماد العفوي ،فقد يعود السبا اي فزن الثمرت إلى تل رها بزيادت ال مو الخفري
المتمثل بزيادت المساحة الورقية فمحتوى األفرا من الكلورفايل مما ادى إلى زيادت نواتج هذه العملية
فوسيما المواد الكاربوهيدراتية التي ت تقل إلى الثمار مما ادى ذل إلى زيادت فزن الثمرت  .فتتفظ هذه ال تائج
من ما تو ل الي الجواري  Malawadi، )2002فآخرفن ، )2004مجيد ، )2010المرجاني )2011
فاوبراهيمي  .)2011اما بال سبة للتداخل الث ائي بين الهجين فالمتذيات العفوية يالحظ ان الهجين )H1
من المتذي  )Gأظهر تفوقاً مع وياً على معظم التداخالت فأعلى اعلى فزن للثمرت بل  79.60غم مقارنة
بلدنى فزن للثمرت كان ع د معاملة التداخل بين الهجين  )H3فعدق اضااة المتذيات العفوية.
جدول ( ) 8تأثير الهجن والمغذيات العضوية والتداخل بينهما لصفة وزن الثمرة (غ .نبات )1-
الهجين

Mandra
)(H1

Remus
)(CRX61022) (H2

Festos
)(H3

معدل تل ير المتذيات

Control

66.33c

56.67d

50.47 d

57.82 c

)Humique Acide (G
)Seaweed Extract (P

79.60a
70.20abc

76.93ab
71.73abc

54.07d
51.53d

70.20a
64.49b

)Algacifo 3000 (V

72.07 abc

68.13bc

51.53d

63.91b

معدل تل ير الهجن

72.05a

68.37ab

51.90b

المتذي

األرقاق التي تحمل األحر

نفسها و تختلف مع ويا ً حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى إحتمال . % 5

محتوى فيتامين ( Cملغ )100(.غ :)1-
يبين الجدفل  ) 9تل ير الهجين فالمتذيات العفوية فالتداخل بي هما لصفة محتوى الثمار من ايتامين
 ) Cاذ يتف من خالل عدق فجود ارفقات مع وية بين الهجن فكان الهجين  )H1ف  )H2سجل اعلى
نسبة من ايتامين  )Cبل  49.70ف  49.59ملتم )100 .غم  1-على التوالي مقارنة من الهجين  )H3الذي
اعلى اقل نسبة من ايتامين  )Cاذ بل  48.38ملتم )100 .غم  1-اما بال سبة للمتذيات العفوية يتف من
خالل نتائج الجدفل نفس بلن المتذي  )Gتفو بشكل مع وي على جمين المتذيات فبل تل يره  53.66ملتم.
 )100غم  1-مقارنة من اقل نسبة لفيتامين  Cكان ع د عدق الرل بالمتذي بل  40.99ملتم  )100 .غم  .1-قد
يعزى السبا الى ما تحوي المتذيات من ع ا ر كبرى فالتي عملت على حصول ال بات على تتذية جيدت
فعن طريظ زيادت جاه زية الع ا ر التذائية بما ايها ال ترفجين فالفسفور فالبوتاسيوق فبعض الع ا ر
الصترى التي تعمل على ت شيط الفعاليات الحيوية اي ال بات التي تزيد من كفاءت ال بات اي تكوين ايتامين C
فمن م زيادت نسبت اي الثمار فهذه ال تائج تاكد ما تو ل الي الجواري ، )2002الزبيدي El- ، )2004
 Bassionyفآخرفن  Abdel-Mawgoud ، )2010فآخرفن  )2010فالمرجاني  . )2011أما بال سبة
للتداخل الث ائي يالحظ من خالل نتائج الجدفل ان الهجين  )H2من المتذي  )Gاعلى اعلى نسبة من
ايتامين  )Cاذ بل  58.39ملتم )100 .غم  1-مقارنة من اقل نسبة لفيتامين  Cكان ع د معاملة التداخل
الث ائي بين الهجين  )H2فعدق اضااة المتذيات.
جدول ( ) 9تأثير الهجين والمغذيات العضوية والتداخل بينهما لصفة نسبة فيتامين (( )Cملغ  100/غ )
Festos
Remus
Mandra
الهجن
H3
CRX 61022 H2
H1
المتذي
40.99 d
47.80 d
38.91f
40.40 f
)Control (0
53.66a
43.69 e
58.39a
54.80b
)Humique Acide (G
51.67b
51.26c
50.47c
49.65cd
)Seaweed Extract (P
50.46c
50.75c
50.31c
53.96b
)Algacifo 3000 (V
48.38a
49.52a
49.70a
معدل تل ير الهجن
اورقاق التي تحمل نفس اوحر و تختلف مع ويا ً حسا اختبار دنكن متعدد الحدفد فعلى مستوى احتمال . % 5

معدل تل ير المتذي
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المصادر
- 1اوبراهيمي ،عبد الجواد عبد الزهرت كيلان .)2011 .تل ير نوع المخلفات العفوية فالرل بالبورفن
فالمحلول السكري اي نمو فحا ل الفلفل  )Capsicum annuum L.المزرفع اي البيوت
البالستيكية .رسالة ماجستير .كلية الزراعة .جامعة الكواة .العرا .
- 2التحااي ،سامي علي عبد المجيد  .)2005تل ير اضااة ال ترفجين فالرل بالبورفن اي نمو فحا ل
الباذنجان  )Solanum melongena Lالمزرفع تحت ظرف البيوت البالستيكية  .مجلة العلوق
الزراعية العراقية . 50- 43 )5 36 ،
- 3الجبوري ،عبد الجاسم محيسن جاسم ف عبدالرحمن خماق الجواري فااضل حسين رضا الصحا
 .) 2006تل ير الرل باوسمدت الورقية فالمستخلب المائي لعر السوق اي محتوى مار فين
من الفلفل الحلو من المواد الصلبة الذائبة الكلية فايتامين ج .مجلة اق سلمة للعلوق. 392- 388 )3 3 ،
- 4الجراح ،طالا ملشر مزيد جراح  . ) 2014تل ير الرل الورقي باألرج ين فالسستين فنترات البوتاسيوق
اي نمو فحا ل نباتات اللماطة المزرفعة اي البيوت البالستيكية ،رسالة ماجستير ،كلية الزراعة،
جامعة البصرت ،العرا .
- 5الجميلي ،محمد عبيد سلوق  .)2012 .التل ير المتداخل للرل بالحامفين الدباليين الهيوم فالفولف )
فطريقة التسميد البوتاسي اي نمو فحا ل البلاطا  . )Solanum tuberosum L.اطرفحة
دكتوراه .قسم التربة فالموارد المائية .كلية الزراعة .جامعة بتداد .العرا .
- 6الجواري ،عبد الرحمن خماق سهيل )2002 .تل ير الرل بمتذيات مختلفة اي نمو فحا ل الفلفل الحلو
 . ) Capsicum annuumرسالة ماجستير  .قسم البست ة فه دسة الحدائظ  .كلية الزراعة  .جامعة
بتداد .العرا .
- 7الخفاجي ،مكي علوان فايصل عبد الهادي المختار  .)1989إنتاج الفاكهة فالخفر فزارت التعليم العالي
فالبحث العلمي  .جامعة بتداد  .بيت الحكمة .
- 8الزبيدي ،ه د جواد كاظم  ) 2004تل ير الرل بالحديد فالزن فالبورفن فحامض الجبرلي اي نمو
فحا ل فنوعية الفلفل الحلو  .رسالة ماجستير  -كلية الزراعة – جامعة الكواة  .العرا .
- 9الزبيدي ،علي عدنان زغير  .)2012تل ير التسميد ال ترفجي ي فا لحيواني اي ال مو فالحا ل لص فين من
الفلفل الحريف  Cpsicum annuum L.تحت ظرف البيوت البالستيكية غير المدالت ،رسالة
ماجستير ،كلية الزراعة ،جامعة البصرت  ،العرا .
- 10الصحا  ،ااضل حسين  . ) 1989تتذية ال بات التلبيقي  ،فزارت التعليم العالي فالبحث العلمي ،جامعة
بتداد ،بيت الحكمة ،العرا .
- 11العامري ،نبيل جواد كاظم ) 2011 .استجابة اللماطة المزرفعة تحت ظرف البيوت المحمية لألسمدت
العفوية فاوحيائية .اطرفحة دكتوراه .قسم البست ة .كلية الزراعة .جامعة بتداد .العرا .
- 12الفتالفي ،كاظم محمد عبدهللا  .)2005تل ير المحلول المتذي ال هرين) فالسماد البوتاسي اي نمو
فحا ل البلاطا  )Solanum tuberosum L.المزرفعة اي الم لقة الصحرافية .رسالة
ماجستير .كلية الزراعة .جامعة الكواة .العرا .
- 13المجموعة اوحصائية الس وية  .)2013الجهاز المركزي لإلحصاء  .فزارت التخليط  .العرا .
- 14المرجاني ،علي حسن ارج  .) 2011تل ير اضااة بعض األحماا اومي ية من ماء الري فبالرل اي
نمو فحا ل اللماطة  )Lycopersicon esculentum Mill.اي تربة الزبير الصحرافية .
اطرفحة دكتوراه  ،قسم التربة فالموارد المائية .كلية الزراعة .جامعة بتداد .العرا .
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- 15حسن ،محمد كريم  . ) 2010تل ير الرل بالمتذيات الورقية فطريقة الزراعة اي بعض الصفات
اللبيعية فالكيميائية للباذنجان ف  )Barcelonaالمزرفع اي البيوت البالستيكية ،مجلة جامعة
المث ى. 112- 87 )12 6 ،
- 16خليل ،محمود عبد العزيز ابراهيم  . )2004نباتات الخفر فاإلكثار – مشاتل – زراعة الخاليا
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Influence of spraying different nutrients in the growth and yield Hybrid of
peppers Capsicum annuum under greenhouse
Duaa A. Khalaf
Harith B. Abdl-Rahman
College of Agricalture – Tikrit University
Abstract
The experiment was conducted in Agricultural season 2014-2015 beneath
heated plastic house condition which belong to Agricultural state nursery / Kirkuk
government, to study the effect of organic nutrition spraying on growth and yield
of three pepper hybrid Capsicum annum L. the nutrient following were used
Humque acid G , seaweed extract P and alga cifo 3000 V in addition to control
treatment Three hybrids were used Mandera H1, Remus CR×6122 H2 and Festose
H3 . The experiment designed as split plot design with two factors, and hybrid
distributed in main plots , while the nutrient distributed in secondary plot with
three replicates for two factors , so the experiment included 36 experimental unit.
The results were analyzed using in SAS of composed in using Duncan that
multiple boards at level 0.05 . The result were summarized as following :
H2 had highest chlorophyll contacts , H1 recorded significant increasing in fruit
diameter and weight, while H3 in fruit length , there are no significant differences
between the hybrids to individual plant yield. The nutrient spraying with G
spraying recorded spurting in main leave content of chlorophyll , leaves area and
fruit weight , For the interaction between nutrient and hybrids the interaction
between of H2 with G had superiority in total chlorophyll contact . H1 with P in
total leave area. Nutrient effect appeared significant in all quantitve and qualitative
characters expect number of fruit character It superior as a comparison treatment.
the interaction between H1 and G significant increasing in fruit diameter, fruit,
length and weight fruit while interaction between H2 and G in characters yield,
total yield and individual plant yield, the interaction between G, H3 had superiaty
in fruit length .
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