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 المستخمص 

 تأثيربيدف معرفة  9102الدراسة في احد الحقول االىمية  شمال محافظة البصرة  خالل موسم النمو  أجريت
و االلجين Agrosign  و االجروساين   Agazoneىي مستخمص االكازونمستخمصات لطحالب بحرية  ثالث

Alagen  و ثالث طرائق  استعمال ىي  نقع البذور وطريقة رش النبات وطريقة نقع البذور  0-. لتر مل0بتركيز
طريقة نقع البذور + رش  وبينت النتائج ان  والحاصل ومكوناتو لنباتات الباميا. واإلزىارفي النمو + رش النبات  

, كما رق االستعمال األخرى النباتات أعطت أعمى القيم في صفات النمو الخضري والزىري والحاصل قياسا بط
مئوية لعقد ال والنسبة األوراقعدد و  لنباتاارتفاع في القيم  أعمىمستخمص االلجين  أعطى  أنالنتائج  أظيرت
وزن لمثمرة  معدلو  اإلزىار وعدد تفرعاتال وعدد مساحة ورقية و لم القيم  أعمى تفي حين  نتج اإلزىار,

 في امعنوي التداخل عاممي التجربة تأثير وكان خمص االجروساين. لمنبات من استعمال مست والحاصل الكمي
 النمو الخضري والزىري والحاصل. الصفات

 . نبات البامياااللجينمستخمص مستخمص االكازون. مستخمص االجروساين . كممات المفتاحية: ال

 المقدمة

ىي من محاصيل و  Malvaceaeالعائمة الخبازية  .Abelmoschus esculentus Lتتبع الباميا 

افريقيا ويعتقد ان موطنيا األصمي  الخضر الصيفية الميمة في العالم, إذ تزرع بمساحات واسعة في أسيا و

اثيوبيا ومنيا انتشرت عمى نطاق واسع في المناطق االستوائية وشبو االستوائية والمناطق المعتدلة بالعالم. لمباميا 

غم من 011مى الكربوىيدرات والمعادن والفيتامينات, إذ يحتوي كل اىمية في تغذية اإلنسان نظرا الحتوائيا ع

 1.91بروتين و غم 9.01و سعرة حرارية  08.11وغم ماء  60.8القرون الخضر الطازجة في المتوسط عمى 

 0.91ممغم فسفور و  21.11ممغم  كالسيوم و 60.11غم الياف و1..0و كاربوىيدرات غم  6.91وغم دىن 

ممغم الرايبوفالفين و  1.16ممغم حامض االسكوربك و  11..0مايكرو غم كاروتين و  065.11ممغم حديد و 
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و وفي اآلونة األخيرة  وعمى نطاق واسع . (Benchasri, 2012ممغم النياسين 1.81ممغم الثيامين و 1.10

ما تحوي مختمفة  لال مو وزيادة االنتاج لمحاصيل الخضرنفي تحسين ال  مستخمص االعشاب البحريةاستخدام 

عمى دورىا في زيادة مقاومة النبات  فضال ىرمونات نباتية ضرورية لمنموو من عناصر غذائية واحماض امينية 

 .( Thom and Li,2004)و كونيا صديقة لمبيئة  لظروف االجياد المختمفة 

 Zadapehgdi (2008) دراسةومن الدراسات التي بينت تاثير مستخمصات االعشاب البحري عمى النباتات,  

 5و 9.5بالتراكيز    Kappapphycus alvareziiبمستخمص العشب البحري  عند الرش  نبات الباميا عمى 

 كما % الرش كل ثالثة اسابيع ابتداء من التزىير ادى الى ارتفاع النبات والوزن الطري والجاف . 01و 5..و

 Sargassumبمستخمص البحري ان رش نبات الباميا   Jothinayagi and Anbazhagan (2009)وجدد و 

wightii  ادى الى زيادة ارتفاع النباتات وزيادة في الوزنين الطري والجاف لممجموع  61و 81و 01و 91بتراكيز

 Dictyotaان رش النبات الباميا بمستخمص العشب البحري  Sasikumar et al. (2011) . والحظ  الخضري

dichotoma    لو تاثير معنوي في المساحة الورقية والوزنين  011و 5.و 51و 95و12.5 .بتراكيز %

إن رش نباتات الفاصوليا   Abdel-Mawgoud et al. (2011) ووجد الطري والجاف والتزىير بزيادة التركيز.

أسابيع من الزراعة أدى الى زيادة  8و  0  لمرتين بعد 0-لتر. مل 0أو 9بتركيز  Amino green الخضراء بال

 9 ت وىي ارتفاع النبات وعدد األوراق والوزنين الطري والجاف لمنبات عند التركيز المنخفضمؤشرات نمو النبا

( ان رش نباتات الباميا 9108ووجد التحافي واخرون ) .في حين لم  تتأثر عدد األفرع  بالمعاممة 0-لتر. مل

ات وعدد االوراق  اعطى اعمى ارتفاع لمنبات وعدد ىالتفرع  Anfazymeصنف الحسيناوي بمستخمص طحالب 

(  ان رش  .910لعكايشي والصحاف )معدل ووزن الثمرة ومعدل الحاصل لمنبات  الواحد وبينت نتائج دراسة ا

صفات خضرية   اعطت اعمى   0-مل . لتر 0و  9و 0باتات الباميا بمستخمص الطحالب )تكامين الفا ( بتركيز ن

 . وصفات الحاصل قياسا بمعاممة المقارنة

في نمو وبالنظر لمدور االيجابي لممستخمصات النباتية الغذائية والطبية والصناعية حصول الباميا م وألىمية

 وطريقة استعمالياجاءت ىذه الدراسة لتختبر فعالية بعض المحفزات الحيوية الطبيعية وحاصل نباتات الخضر, 

نتاج محاصيل نظيفة في نمو وحاصل نبات الباميا وتحسين قدرتو عمى تحمل االجيادات البيئية, و   بيئيا.ا 

 



 :مواد البحث وطرائقه

 9102شمال محافظة البصرة  خالل الموسم الزراعي في قضاء القرنة   األىميةجربة في احد الحقول تاجريت ال

وىو  Agazoneاالكازونىي مستخمص  البحرية  لمطحالبلغرض دراسة تاثير طريقة اضافة ثالثة مستخمصات 

يحتوي عمى السايتوكانينات واالوكسينات والجبرلينات و   Ascophyllum nodosumمستخمص طبيعي لمطحمب

واحماض امينة واحماض عضوية فضال عمى احتوائو عمى العناصر الغذائية ولو تاثير في تشجيع النمو 

يحتوي عمى    Ascophyllum modosumىو مستخمص من العشب البحري   Agrosignاالجروساين

 نات ومواد منشطة لمنمو  ويساعد عمى تشجيع النمو وامتصاص العناصر الغذائية احماض امينية وفيتامي

(Blunden ,1991)   وبثالث طرق ىي نقع البذور وطريقة رش النبات وطريقة نقع البذور والرش  االلجين

 . في نمو وحاصل الباميا النبات

 يائية لتربة الحقل بعض الصفات الفيزيائية والكيم: ( 1جدول )                       

 القيمة صفات التربة

 0.68  0-ديسسمنز.م (E.C)درجة التوصيل الكيربائي 

 0.. (pH)درجة تفاعل التربة   

 ..1 (0-النتروجين الكمي )ممغم .كغم  

 .090 (0-الفسفور الجاىز )ممغم.كغم  

 09.06 (0-البوتاسيوم الجاىز )ممغم.لتر  

 9 .6 المادة العضوية ٪  

 مفصوالت التربة  ٪

 09.02 رمل   

 08.50 غرين  

 50.11 طين  

 طينية غرينية   نسجة التربة  



 

وتضمنت التجربة  نقع البذور قبل الزراعة لمدة ست ساعات ومعاممة رش النباتات بعد اسبوعين من االنبات مع 

النباتات ومعاممة المقارنة )زراعة البذور  تكرار الرش كل اسبوعين ولثالث مرات ومعاممة نقع البذور مع رش

 0/0زرعت البذور بتاريخ  .  0-مل. لتر0بدون معاممة ( وبمغ عدد المعامالت عشرة معاممة وباستخدام تركيز 

أجريت عمميات الخدمة والمكافحة وكما ىو متبع في إنتاج ىذا ت الى نبات واحد بعد االنبات بذور خف   0بمعدل 

حميل لتربة الحقل قبل الزراعة وقدرت بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية في مختبر قسم اجري ت .المحصول 

( نتائج ىذه التحميالت. حممت النتائج احصائيا 0جامعة البصرة , ويوضح الجدول )-التربة والمياه/ كمية الزراعة

ية التجربة اجريت القياسات وفي نيا(    0261)   الراوي,  RCBD  حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاممة

 التالية :

 ( وعدد االوراق وعدد التفرعات9ية )م رتفاع النبات )سم( والمساحة الورقصفات النمو الخضري: تمثمت  با -0

تمثمت عدد االزىار والنسبة المئوية لعقد الثمار و وزن القرنة )غم( ووزن الحاصل لمنبات  صفات الحاصل : -9

 الواحد )غم(

  المناقشة:النتائج و 

 -النمو الخضري:

زيادة النمو الخضري   إلى أدتالبحرية   الطحالبة بمستخمصات ( ان  المعامم9لوحظ من نتائج جدول )

وعدد التفرعات قياسا بمعاممة المقارنة .وبين  األوراقلنبات متمثال في ارتفاع النباتات والمساحة الورقية وعدد 

  .....سم و 006.80بمغ األوراقعدد من  وأكثرارتفاع لمنبات  ىأعم أعطىالجدول ان مستخمص االلجنين 

بمغ  آذاكثر عدد من التفرعات  مستخمص االجروساين اكبر مساحة ورقية و أعطىورقة عمى التوالي في حين 

اعطت معاممة فقد  ,معنويا في صفات النمو الخضري  تأثيرا فرع . وكان لطريقة االضافة  .8.8و 9م .0.8

اذ بمغت  التفرعاتالبذور اعمى ارتفاع لمنبات واكبر مساحة ورقية واكثر عدد من االوراق و ونقع  تلنباالرش ا

فرع عمى التوالي. كما بين الجدول ان لمتداخل بين المستخمص  99..ورقة و 60.01م و 0.000سم و5..006

 طريقة ن  وباستعمال مستخمص االلجي فقد اعطى ,و الخضريمالنتأثيرا معنويا في صفات   اإلضافةوطريقة 

 



 ريةخضالبحرية في بعض الصفات ال الطحالبمستخمصات ب معامالتال تاثير :(2جدول )ال        

ارتفاع النبات  المعامالت
 ) سم (

المساحة الورقية  
 ( 9)م

 عدد التفرعات  عدد االوراق

نوع 
 المستخمص

طريقة 
 االضافة

 
 االكازون

 5.12 70.00 0.632 8..001 نقع البذور

 8.09 70.12 0.640 000.11 رش النباتات

 6.89 78.87 0.930 21..00 نقع + رش

 6.14 6..1. 0.650 141.00 نقع البذور جروسايناال

 8.08 78.90 0.662 006.26 رش النباتات

 0... 83.43 1.090 148.00 نقع + رش
 االلجرين

 
 6.08 72.33 0.684 146.93 نقع البذور

 6.73 79.10 0.828 006.55 رش النباتات

 16.. 81.90 1.38 051.05 نقع + رش

 0.26 02.16 1.091 29.21 المقارنة

LSD 0.05  8.08 0.12 0.08 0..8 

متوسط تاثير 
 المستخمصات

 5.02 9.22. 00..1 000.66 االكازون

 .868 1.... 0.8.5 005.22 االجروساين

 8.80 ..... 1.280 006.80 االلجرين

LSD 0.05 9.16 1.00 0.09 0.15 

متوسط تاثير 
 معامالت

 ...5 0.10. 1.855 009.62 نقع البذور

 8.00 8.10. 01..1 008.60 رش النباتات

 99.. 60.01 0.000 5..006 نقع + رش

LSD  0.05 9.12 1.09 0.08 0.66 



   9م 0.60سم و 051.05اذ بمغ ,ارتفاع  لمنباتات واكبر مساحة ورقية   أعمىنقع البذور + رش النباتات 

عند المعاممة  التفرعاتعدد من االوراق  وعدد . في حين نتج اعمى قياسا بالمعامالت االخرى  قياسا,عمى التوالي

 فرع  0...ورقة و 60.00طريقة نقع البذور + رش النباتات اذ بمغت باستعمال بالمستخمص االجروساين و 

معاممة زيادة النمو الخضري عند النباتات الفي  .وقد يعود سبب . واليالت ىعمقياسا بالمعامالت االخرى ,

مما  ,مختمفة النباتية اليرمونات العمى االحماض االمينية و ء ىذه المحفزات الحيوية بالمستخمصات الى احتوا

مقاومة  زيادة فضال عن دورىا في   ,الجذري وزيادة عممية امتصاص المواد الغذائية المجموع تعمل عمى تطور 

يزيد من عممية البناء الضوئي وبالتالي زيادة النمو الخضري  ماات البيئة المختمفة النبات لالجياد

O"Dell,2003) )  كما ان العناصر الغذائية الموجودة في ىذه المستخمصات تمعب دورا ىاما في ايض البروتين

 ((Wample ,1991الضروري لبناء الخاليا وبالتالي زيادة النمو الخضري )

 :التزهير والحاصل 

 األزىارعدد   معدلالى زيادة   أدىالبحرية  الطحالببمستخمصات المعاممة (  ان 0يالحظ من الجدول )

حاصل النبات الواحد  قياسا بمعاممة وزيادة معدل  وزن القرنة  وزيادة معدل  النسبة المئوية لعقد الثمارزيادة و 

صات الطحالب البحرية  اختمفت فيما بينيا معنويا في صفات الحاصل قيد بمستخمالمعاممة المقارنة.  كما ان  

 69.25الدراسة . فقد اعطت معاممة باالجروساين اكثر عدد من االزىار و اعمى حاصل لمنبات الواحد اذ بمغ 

% كما 1.66.وأعطت معاممة  بمستخمص االلجين اعمى نسبة لعقد الثمار  اذ بمغت . غم   9.9.00زىرة  و 

غم  عن المعاممة بمستخمص االكازون. وبين الجدول نفسو ان لطريقة  0.61تج  أعمى معدل وزن لمقرنة اذ بمغ ن

البذور  أكثر عدد من األزىار االستعمال تاثيرا معنويا في صفات الحاصل فقد أعطت معاممة  رش النبات ونقع 

% 9.98.زىرة  و 69.01منبات اذ بمغ وأعمى نسبة مئوية لمعقد الثمار وأعمى وزن لمقرنة وأعمى حاصل ل

كما بين الجدول ان لمتداخل بين غم عمى التوالي  قياسا بطرق االستعمال  األخرى,  9.2.88غم و  .0.2و

التزىير والحاصل , فقد نتج اعمى عدد لالزىار عند تأثيرا معنويا في صفات   االستعمالالمستخمص وطريقة 

نتج اعمى نسبة مئوية لعقد الثمار  زىرة و 66.20اذ بمغ  ة رش النباتاتالمعاممة بمستخمص االجروساين وطريق

% في حين نتج اعمى وزن لمقرنة واعمى 0.80.اذ بمغ من المعاممة بمستخمص االكازون وطريقة  رش النباتات 

 غم  0.68حاصل لمنبات من المعاممة بمستخمص الجروساين وطريقة نقع البذور مع رش النباتات اذ بمغ 



 (: تأثير المعامالت بمستخمصات الطحالب البحرية في بعض صفات التزىير والحاصل 0ل )جدو 

عدد االزىار  المعامالت
 الكمية 

النسية المئوية  
 لمقرنات العاقدة

متوسط وزن 
 القرنة )غم( 

حاصل النبات  
 الكمي )غم(

نوع 
 المستخمص

 طريقة االضافة 

 
 االكازون

 221.26 4.86 63.12 72.13 نقع البذور

 227.64 4.71 64.35 75.11 رش النباتات

 256.92 4.84 5.88. 78.90 نقع البذور+ رش النباتات

 227.23 4.92 65.05 71.00 نقع البذور االجروساين

 290.9 5.12 73.04 88.94 رش النباتات

 298.90 0.68 70.32 88.91 نقع البذور+ رش النباتات
 االلجرين

 
 230.34 0.11 67.20 74.78 نقع البذور

 261.41 0.00 74.64 79.06 رش النباتات

 .960.0 5.90 1.81. 79.11 لبذور + رش النباتاتا نقع

 006.98 8..0 81.50 52.62 المقارنة

LSD  0.05 0.09 9.00 1.62 8.88 

متوسط تاثير 
 المستخمصات

 .905.9 0.61 0...8 5.06. االكازون

 9.9.00 .0.8 .82.0 69.25 االجروساين

 956.01 0.55 1.66. 85... االلجرين

LSD 0.05 0.6. 0.50 1.6. 0.0. 

تاثير  متوسط
 طريقة

 االضافو

 .998.9 0.52 85.09 9.80. نقع البذور

 952.26 0..0 .1.8. 60.10 رش النباتات

 9.2.88 .0.2 9.98. 69.01 نقع البذور  + رش النباتات

LSD 0.05  9.00 0.00 1.50 0.80 



 

تفوق نباتات المعاممة بالمستخمصات قياسا بالنباتات غير  وقد يعود غم عمى التوالي   926.21و

كما ان لطرق  المستخمصات في زيادة النمو الخضري المعاممة   في صفات التزىير والحاصل الى  دور 

 الحاصل.  التزىير  عمى صفات ( مما انعكس ذلك9جدول )االستعمال تاثيرا في زيادة النمو الخضري كما بينيا 

 أندورا في زيادة النمو الخضري والزىري والحاصل كما يستنتج من الدراسة الحالية ان لممستخمصات 

ات النمو الخضري وصفات الحاصل ويوصى باستخدام فايجابي في ص تأثيرليا  األخرىلطريقة االستعمال ىي 

في النمو الخضري والزىري والحاصل ولكونيا صديقة لمبيئة لطحالب بحرية اخرى لمعرفة تاثيراتيا  مستخمصات 

. 

 

  مراجعال

(. رش بعض المستخمصات النباتيةة ودورىةا .910العكاشي,حسين محمد شمران وفاضل حسين رحمن الصحاف)

 Abelmoschus فةةةي الصةةةفات النمةةةو الخضةةةري والزىةةةري والحاصةةةل اثالثةةةة اصةةةناف مةةةن الباميةةةا

esculentus L81( :0)2عموم الزراعية . مجمة الكوفة لم-... 

(. 9108التحافي , سامي عمةي عبةد الحسةين واحمةد عبةد الةرحيم لطيةف وريةاض كةزار كةاظم والزم محمةد حسةين )

فةةةي نمةةةو وحاصةةةل الباميةةةا  Afezyrneالطحالةةةب البحريةةةة تةةةاثير اضةةةافة الكبريةةةت الزراعةةةي و مسةةةتخمص

Abelmoschus esculentus L 22-20(:9)6موم الزراعية.صنف الحسيناوية.مجمة الفرات لمع. 

(. تصةةةميم وتحميةةةل التجةةةارب الزراعيةةةة. دار الكتةةةب 0261الةةةراوي, خاشةةةع محمةةةود وعبةةةد العزيةةةز محمةةةد خمةةةف ا  )
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Abstract 

The study wase conducted in  aprivate field north of Basra Governrate during the 

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

seaweed extracts, which are the with Agazone ,Agrosign and Alagen at a concentration 

of 1ml per liter and three methods of use are the method of sowing seeds, the method of 

spraying plants and the method of sowing  seeds +spraying  on growth ,flowering and 

yield of Okra. The results indicated that the method of using the soaking seeds + 

spraying the plants gave the highest values in the characteristics of vegetative and 

flowering growth obtained by other methods of use, The results also 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 leafy area, number of 

branches, number of flower and total fruit wight ratio of plant from the use of the 

agrosign extract, The interaction between both treatment factor had  a significantly 

effect on vegetative growth and yield  characteristic .  
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