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 من الفلفل صنفين في نمو وحاصل Seaminoالمستخلص البحري  مستويات تأثير

(L. Capsicum annuum) 
 وهاب أكرمعبد الستار 

 جامعة كركوك  -كلية الزراعة  - ققسم البستنة وهندسة الحدائ
 

  13/5/2019وقبوله  17/3/2019تاريخ استالم البحث 

 

  المستخلص

جامعة كركوك أثناء الموسم الزراعي  -محطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة  في الحقلية نفذت التجربة    

. ( مل4,  2,  0وهي )Seamino المستخلص البحري العضوي  ثالثة مستويات من  تأثير دراسة  , بهدف 2018

صممت  . California Wonderو   Hungarian Wax وهما  الفلفل في نمو والحاصل لصنفين من 1-لتر

حللت البيانات باستخدام و وبثالث مكررات ( R. C. B. D)  تصميم القطاعات العشوائية الكاملة حسبالتجربة 

وكانت النتائج  0.05وقورنت المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود وعلى مستوى احتمال  SASبرنامج 

حيث بلغ ارتفاع النبات  صفات النمو الخضريفي معنويا California Wonder    الصنف تفوق : كما يلي

 .2دسم 35.88 مساحة الورقةو  1-نباتفرع . 5.11عدد االفرع و 1-نبات .ورقة75.80عدد األوراق و سم  74.25

  1-نبات.سم 27.80في الصفات المذكورة في أعاله وبلغت    معنويا 1-لتر . مل 2مستوى السماد  . وتفوق(1-ورقة

  California واظهر الصنف. 1-ورقة . 2دسم 36.65و 1-نبات .فرع 5.90و  1-نبات .ورقة  81.29و 

Wonder كغم  1.15و 1-ثمرة  .غم  34.82و   1-نبات .ثمرة  47.65 بصفات الحاصل حيث اعطىأعلى النتائج

 القيم بلغتفي صفات الحاصل وحقق افضل   1-لتر . مل 2, وتفوق مستوى السماد 1-دونم .طن  2.96و  1-تنبا .

 .   1-دونم .طن  3.43و   1-نبات .كغم  1.33و   1-ثمرة . غم 33.72و   1-نبات .ثمرة  41.89

 . . تغذية ورقية , الفلفل , األصناف Seamino الكلمات المفتاحية : المستخلص البحري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

EFFECT  0F SPARYING  SEAWEED  EXTRACT  SERMINO  ON 

THE GROWTH  AND  YIELD  OF  TWO  PEPPER  CULTIVARS       

(Capsicum annuum L.) 
Abdul Sattar  A. Wahab 

Horticulture Dept. - College of Agriculture -  University of Kirkuk 

 Date of research received 17/3/2019 and accepted 13/5/2019  

Abstract 

  The field experiment was carried out at the Agricultural Research Station of the 

Faculty of Agriculture - University of Kirkuk in Al-Sayad area during the agricultural 

season 2018, with the aim of effect the extract of Semino in the growth and yield of two 

varieties of pepper (Capsicum annuum L.) Hungarian Wax and California Wonder. 

on two varieties of pepper and three  1-L .vels (0, 2, 4) mm Samino was used in three le

replicates. The experiment was designed within the design of the complete random 

sections (R.C B. D).And three replicates The results were as follows. California 

Wonder excelled significantly in vegetative characteristics,where the height of the plant 

5.11 branch  number of branches ,1-plant.leaf number of leaves 75.80 ,1-plant .cm  74.25

,1-plant. moral in  1-ty of the level of fertilizer 2 ml.ltrsuperiori  The . 1-leaf .2mc 35.88d
-81.29 leaves . plant1                -which amounted to 80.27cm.plant the qualities mentioned

highest results  showed the California Wonder , 1-. leaf2,36.65 dc1-branch . plant 5.90,  1

in terms of yield wer he gave  
 .      1-and 2.96  t . Dn  ,1-, 1.15 kg, . plant1-, 34.82 g . fruit1-fruit . plant 47.65 
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             المقدمة                                                        

 ( Solanaceae)  العائلة الباذنجانية   ليصامح أهم ثالث  Peppar  L. Capsicum annuum  الفلفل يعد     

هي الموطن  وتعتبر المناطق الوسطى من أمريكا الجنوبية وجنوب المكسيك وغونتيماال البطاطاوبعد الطماطة 

أهميته في وتأتي  , ( 1989,والمختار لخفاجي) المناطق األخرى من العالم إلىاألصلي للفلفل ومنها انتشرت 

 )الدهونبمركبات الطاقة المهمة للبناء من الكاربوهيدرات والبروتينات و اإلنسانتزويد جسم ب مساهمته

Balochوالمغنسيوم الفسفور والكالسيوم  والمعدنية البوتاسيوم  األمالحبعض  إضافة إلى ,(2008,وآخرون

عمل التغذية طازجا و ويستعمل في A, 6B , C ,E تفيتامينال  جيد مصدر ويعتبر (, 2004والحديد) خليل,

 ,الطبية للعالجات والدهانات المروغو التوابل صناعة تستخدم في التي الحريفة أصنافالمخلالت إضافة إلى 

(Ewulo 2007,واخزون. )  بمقدار 2014محصول  في عموم العراق لسنة بلغت المساحة المزروعة بهذا ال 

) المجموعة اإلحصائية 1-دونم .كغم  28600طن وبغلة مقدارها  8.579664دونم وبإنتاج كلي قدره  202680

 إلىوربما يعزى ذلك  مقارنة مع اإلنتاج العالمي هذا المحصول في العراق ال يزال قليال إنتاج إن ( 2015السنوية 

وعدم اختيار األصناف المالئمة وعدم االهتمام  درجات الحرارة ئمة وخاصة ارتفاعغير المالالظروف البيئية 

كما ونوعا يعتبر ضروريا لسد االحتياجات الغذائية  اجية هذا المحصولإنتلذلك فان العمل على زيادة بتغذية النبات .

بيئيا  اآلمنةاستخدام األسمدة العضوية ) مستخلصات البحرية( بذلك بدأ في السنوات األخيرة  إلى. وللوصول للسكان

, اإلنتاج وتحسين نوعيتهوالحيوان كتقنية حديثة في تنشيط النمو النباتي وزيادة  لإلنسان ةوغير ضار

(Kouznitsov ,2002 و Tugarino ,2002 و Thiluaو Bohma  ,2001  )رش  إن . فقد بينت الدراسات

سطحها الورقي عالوة مالعضوية أدى على تسريع في نموها وزيادة مساحة  باألسمدةنباتات الطماطة والبطاطا 

البيئية )  االجتهاداترفع مقدرتها على تحمل بعض  إلىعلى زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته وزيادة قدرة النبات 

Lozek and Fecenko  ,1996  وNeri تعد األصناف بشكل عام نتيجة للتداخل الوراثي  .(  2002,  واخزون

والبيئي والعوامل الوراثية والتي تحدد درجة نمو الكائن الحي وتطوره لذا تؤثر بشكل كبير في كمية المحصول 

أن الصنف )دي كايين( تفوق معنويا في عدد الثمار مقارنة  2002وجد الزبيدي  .(2000وآخرون , كمرونوعيته ) 

الذي تفوق في معدل وزن وطول وقطر وسمك جدار الثمرة والحاصل الكلي مقارنة بالصنف )دي بصنف )البراء( 

تعد مستخلصات العضوية النباتية البحرية مسمدات ومنظمات طبيعية تحتوي على العديد من العناصر  كايين( .

الوكسينات واألحماض الغذائية الكبرى والصغرى والكثير من منظمات النمو كالجبرلينات والسايتوكانينات وا

االمينية , وتستخدم حاليا هذه األسمدة العضوية في عديد من المناطق العالم لغرض تحفيز النمو الخضري وزيادة 

.   Thomas ,2004اإلنتاج وحدة المساحة كما ونوعا باإلضافة الستخدامها في مقاومة الظروف البيئية القاسية 

خيرة باستخدام تقنيات حديثة في الزراعة هي استخدام األسمدة العضوية وللوصول لهذا الهدف تم في السنوات األ

ذات أصل نباتي غير ضار للبيئة واإلنسان والحيوان لتنشيط النمو النباتي وزيادة اإلنتاج كما ونوعا فضال لدورها 

                                                                                                     (.Kouznitsof  ,2003و  Tugarinof, 2002 و Thilua,2002المهم في تسريع اإلنبات وزيادة تجانسه )

 البحرية الغنية بالهورمونات النباتية الطبيعية واألعشابباستخدام المستخلص الطحالب  تعد التغذية الورقية   

من أكثر و من الوسائل المتطورة لزيادة اإلنتاج نوعا وكما رىاصر المغذية الكبرى والصغوالفيتامينات وبعض العن

الطرق التسميد كفاءة فهي تقوم بتجهيز العنصر للنبات عندما تكون هناك حاجة النبات إليها وكذلك وجود مشكلة 

 .  ( Silberbush,2002و   Lingفي امتصاص العناصر من التربة )

وقد كانت هناك نتائج جيدة عند رش النباتات  بمتطلبات الغذائية النباتات تجهيززيادة والتسريع في ال إلىوتؤدي 

حيوية المهمة مما أدى إلى زيادة النمو والتطور النبات في تحفيز الفعاليات الكيمو وتأثيرهاالبحرية  باألعشاب

 (. 2009,واخزون Khan ) الكلي لحاصلا ته وزيادة فيينوع إلى تحسينوبالتالي 

فتي صفي  المقارنة الى تفوق معنويا على معاملة استخدام حامض الهيوميك إن 2014,وآخرونرحمن  استنتج  

المغذيات  استخدام إن 2002 أشار الجواري وندر. كاليفورنيافلفل صنف لارتفاع النبات والمساحة الورقية لنبات ا

حيث أدى استخدام محلول  زيادة في محتوى الثمار من الفيتامينات إلىأدى  للنباتات الفلف األوراقالورقية رشا على 

 و حداد 2008)ميتادي والعيد,    زيادة معنوية في المساحة الورقية إلى Hupouseالمستخلص البحري 
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نباتات الفلفل حقق نتائج عالية ل عند إضافة المغذي العضوي 2008 وآخرون Akande استنتج.  ( 2009واخرون,

عند رش الورقي لنباتات الفلفل بمستخلصات   2014, وآخرونمحمد  أوضح الثمار والحاصل الكلي .في عدد 

 إلىأدى  Essentialوالنيتروجين العضوي  Solifeg TCE . BE 1 وسماد عالي الفسفور  LAY-Oالبحرية 

قي ونظرا لتفشي ظاهرة التلوث  .وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد زيادة في المساحة الورقية وعدد الثمار و

حاجة ملحة الستخدام  إلىبمخلفات األسمدة الكيمياوية والمبيدات والذي أدى ذلك المنتجات الزراعية والتربة والمياه 

ية الذي يعتمد بمكوناتها المواد الطبيعية في الزراعة بديال عن المواد الكيمياوية وأيضا ستخلصات البحرالم أسمدة

 المزارع العراقي باختيار األصناف المالئمة للزراعة في المنطقة واتي لها القابلية لإلنتاج والنوعية العاليينقلة خبرة 

. 

في نمو وحاصل نبات  Seamino  السماد المستخلص البحري العضويتجربة لبيان تأثير اللذلك أجريت هذه  

  الفلفل .

 المواد وطرائق العمل

الواقعة في منطقة  جامعة كركوك -محطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة في  الحقلية نفذت التجربة     

 البحري المستخلص من ثالث مستويات تأثير دراسة , بهدف 8201 - 2017أثناء الموسم الزراعي الصيادة

لصنفين  الحاصلفي صفات النمو و  3Bو 2B و 1B ويمز لها 1-لتر مل. 4و  2وهي صفر و  Seamino العضوي

تهيئة التربة بحراثتها  تم,  2Aو 1Aويرمز لها  California Wonderو  Hungarian Wax وهما الفلفل من

 , (1989)مطلوب وآخرون , 1-دونم. 3م10وتسويتها مع إضافة السماد الحيواني المتحلل بمقدار 

تم  . النباتات الري بالتنقيطلري ااستخدمت طريقة ,  وبثالث مكررات RCBDطبقت تجربة عاملية في تصميم

 في أطباق فلينية وبعد وصول الشتالت للحجم 2017 /20/8 بتاريخ  2Aو 1Aالفلفل من ينصنفالزراعة بذور 

على مساطب  2017 /5/10 بتاريخأوراق حقيقية تم نقلها إلى الحقل وشتلها  4-3سم و  15-10بارتفاع  المناسب

  ,المسطبة تيوعلى جه سم 40وأخرى المسافة بين شتلة  م 1بعرض 

وبثالث  شتالت 10 وي علىتح 2م .601 الوحدة التجريبية مساحة م 2حدة اطول الو 18 بلغ عدد الوحدات التجريبية

 ومرحلة نمو النباتات في الحقل حاصل في مرحلة الشتلالعمليات الخدمة الالزمة إلنتاج  جميع رات , أجريتمكر

الشتالت قبل الشتل بالمبيد الفطري بلتا نول بمعدل  رشت, و الفلفل محصولوحسب توصيات المتبعة في زراعة 

بعض  إلكمالكوقاية من اإلصابة باألمراض الفطرية وبعد أسبوع من الشتل أجريت عملية الترقيع  1-لتر .مل 1

وبصورة منتظمة  وخاصة في مراحل األولى بعد الشتلنابتة مع االهتمام بعملية الري وحسب الحاجة الجور الغير 

 لحرارة وتقدم الشتالت بالعمر.مع انخفاض درجات ا

 1-لتر.غم 1( مسحوق باودر بمعدل Acetamipridمكافحة الحشرات بالمبيد الحشري ) الخدمة تومن عمليا 

أجريت  , لمكافحة الحشرات القارضة والذبابة البيضاء والمن وبصورة متماثلة لجميع المعامالت كلما دعت الحاجة

ملية الرش في الصباح الباكر وحتى حصول البلل التام للنباتات في حين رشت معامالت المقارنة بالماء فقط وتمت ع

 يوما على الرشة األولى .  30من الشتل وكررت الرشة بعد مرور  يوما 30بعد الرشة األولى 

وقورنت المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود وعلى مستوى  SASحللت البيانات باستخدام برنامج 

 .( 2000) الراوي وخلف هللا,  0.05احتمال 
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 مدروسةلاالصفات 

 . تم تخصيص خمسة نباتات من كل وحدة تجريبية لحساب الصفات المدروسة في التجربة

 : تم قياس ارتفاع النبات من سطح التربة إلى القمة الطرفية للنبات . )سم ( رتفاع النباتا -1

ولجميع  معاملة كل من أخذت عشوائيا نباتات عدة أوراق تم حساب:   ( 1-نبات .) ورقة  عدد األوراق -2

  . نبات الواحد  معدلحسبت  ثم المعامالت

ثم  للنباتات الخمسة التي خصص من كل وحدة تجريبية األفرع: تم حساب عدد  ( 1-نبات .) فرع   عدد االفرع -3

 استخراج المعدل بقسمة الناتج على عدد النباتات  .

خمسة أوراق من كل نبات ثم  أخذت. بالطريقة الوزنية  سابهاتحا: تم  نبات ( 1-.2مدس)   مساحة الورقة معدل -4

( وسجلت  2سم 4األوراق بقطع معلومة المساحة )  من سجل وزن كل ورقة على حدة وحسب معدلها ثم قطعت

 . ( 1970 ,الدين رمرسي ونو) وزن األوراق التي قطعت وحسبت مساحة الورقة حسب المعادلة التالية :

 

 )غم( الكاملة لورقةل الجاف متوسط وزن                                                              

 (2)دسم القطعة  مساحة =(1-.نبات2دسم)الورقة مساحة

                                                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) غم ( لقطعةالجاف ل متوسط وزن                                                        

( : احتسب عدد الثمار لكل وحدة تجريبية بشكل تجميعي لكل جنيات ثم  1-نبات .عدد الثمار ) ثمرة معدل   -5

  اآلتيةقياسه بحسب المعادلة 

 عدد ثمار الوحدة التجريبية                                           

( = 1-نباتعدد الثمار )ثمرة . معدل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد النباتات في الوحدة التجريبية                                       

 

 :تم حسابه وفق المعادلة اآلتية:(1-. ثمرة)غم متوسط وزن الثمرة-6

 حاصل الوحدة التجريبية                                    

(  1-ثعععععععععععععمعععععععععععععرة .معععععععععععععععععععععععععععدل وزن العععععععععععععثعععععععععععععمعععععععععععععرة )غعععععععععععععم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدد ثمار الوحدة التجريبية                                   

 

عدد الثمار  في وزن الثمرة الواحدة ( : تم حساب هذه الصفة بضرب1-نبات .معدل حاصل نبات الواحد ) كغم  -7

 . للنبات الواحد

 معدل عدد ثمار للنبات الواحد .× الواحد  وزن الثمرة( = معدل 1-نبات .معدل حاصل نبات الواحد ) كغم 

النبات الواحد في عدد النباتات المزروعة  نتاجإب من حاصل ضرب احسال تم : (1-.هكتارالحاصل الكلي )طن -8

 . في دونم الواحد
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 النتائج والمناقشة

  الصفات النمو الخضري -1  

 California  تفوق صنف إذ ,نمو الخضريال صفات في للصنف تأثير معنوي وجود 1توضح نتائج الجدول        

Wonder 74.25 الصفات حيث بلغ ارتفاع النباتنتائج لجميع  أعلى ي جميع الصفات النمو الخضري وحققف 

دسم  35.88 مساحة الورقةو 1-نبات .فرع  .115 األفرععدد و 1-نبات .ورقة 75.80عدد األوراق و 1-نبات .سم 

و   1-نبات.سم 69.48 بلغت نتائجالوالذي سجل اقل  Hungarian Wax مقارنة بالصنف  ,1-ورقة .

ة اختالف البنية الوراثي إلىوقد يعزى ذلك . 1-ورقة. 2دسم 32.83و  1-نبات.  فرع .714و  1-نبات.ورقة71.56

    لمستويات السماد البحري فروق معنوية الجدول نفسه وجود واظهر  الفلفل  . للنبات في كل صنف من أصناف

Seamino  2 مستوى المستوى  صفات النمو الخضري حقق معظمفيB 3  27.80) تبلغ أعلى قيم 1-لتر .مل 

 مقارنة بمعامالت المقارنة 1-ورقة . 2دسم36.65و  1-نبات .فرع  5.90و 1-نبات .ورقة  81.29 و 1-نبات. سم

 1-نبات فرع. 4.22و  1-نبات ورقة. 63.98و  1-نبات. سم 62.20) ( التي سجلت اقل النتائج بلغت د)بدون التسمي

 .1-ورقة . 2دسم32.58و

ومستخلص الطحالب البحري تأثير معنوي في معظم الصفات المدروسة حيث  األصنافوكان للتداخل الثنائي بين  

و  1-ورقة . نبات 79.47و  1-سم. نبات 82.07النتائج وبلغت  أعلى 1-مل. لتر 2وعند مستوى   2Aحقق صنف 

السماد العضوي  تأثير إلى الفروقيعزى هذه  ربما. على الترتيب  1-ورقة.  2دسم  38.86و  -فرع . نبات 6.04

فيتامينات والمنظمات الو النتروجين والفسفور والبوتاسيوم مغذياتاللما يحتويه من  Seamino  لمستخلص البحري

والذي اثر في زيادة ة مساحة الورقوال األوراقعدد و األفرععدد و الطول زيادةك نمو النباتالنمو كل هذه تحفز 

العمليات الحيوية والفسلجية وتحفيز في   والتي لها تأثير وزيادة المواد الغذائية المتراكمة الكربونيعملية التمثيل 

 تهاوهذه العمليات لها عالقة بتصنيع الغذاء داخل النبات وتحفيز انقسام الخاليا واستطال األنزيماتوتنشيط العديد من 

والجميلي   2010,وآخرون  EL-Bassiony )وتتفق مع هذه النتائج الخضريةصفات النبات  تحسين إلىمما أدى 

 في نمو الخضري لصنفين من الفلفل  Seaminoتأثير الرش بالمستخلص البحري   1ول دج  ( . 2012

 0.05التي تحمل نفس األحرف ال تختلف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعلى مستوى احتمال  المتوسطات

 

 الصفات               

 المعامالت

 ارتفاع النبات

 )سم(

 عدد أوراق

 (1-نبات.)ورقة

 عدد تفرعات

 (1-نبات.)فرع 

 مساحة الورقية

 (1-ورقة.2)دسم

 

 تأثير األصناف

1A 69.48 

b 

71.56 

b 

4.71 

b 

32.83 

b 

2A 74.25 

a 

75.80 

a 

5.11 

a 

35.88 

a 

 

مستويات تأثير 

 السماد

1B 62.20 

c 

63.98 

c 

4.22 

b 

32.58 

c 

2B 80.27 

a 

81.29 

a 

5.90 

a 

36.65 

a 

B3 71.62 

b 

75.76 

b 

4.60 

b 

33.84 

b 

 

 

 

 

 األصناف

× 

ومستويات  

 السماد

 

 

 

A1 

1B 59.63 

d 

58.61 

d 

3.96 

c 

31.62 

f 

2B 78.47 

a 

83.11 

a 

5.76 

ab 

34.44 

c 

B3 70.34 

b 

72.95 

bc 

4.40 

c 

32.43 

e 

 

 

 

A2 

1B 64.77 

c 

69.36 

c 

4.48 

c 

33.53 

d 

2B 82.07 

a 

79.47 

ab 

6.04 

a 

38.86 

a 

B3 72.91 

b 

78.57 

ab 

4.81 

bc 

35.26 

b 
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 صفات الحاصل  -2

في النبات ووزن الثمرة  عدد الثماروالمتمثل ب في صفات الحاصل للصنف معنوي تأثيروجود  2أوضح جدول     

قيم في هذه ال أعلى  California Wonderالصنف  حيث أعطى اصل نبات الواحد والحاصل الكليوحالواحدة 

على  1-.هكتارطن  11.84 و 1-نبات .كغم 1.15 و  1-ثمرة .غم  34.82و 1-نبات .ثمرة  47.65بلغت فالصفات 

 26.18 و 1-نبات .ثمرة   27.46 تبلغالذي سجل اقل القيم حيث   Hungarian Waxصنف ال الترتيب مقارنة مع

  . لى الترتيب( ع1-هكتار .طن 10و 1-نباتكغم .   0.95و  1 -ثمرة  .غم 

 حيث Seaminoلمستخلص البحري  مستويات السماد العضويات معنوية لتأثير ويبين الجدول نفسه وجود     

و  1-ثمرة .غم 33.72و  1-نبات .ثمرة 41.89 أعطتحيث  صفات الحاصل في جميع 1-لتر .مل  2تفوق مستوى 

سجلت اقل  المقارنة التي مقارنة مع معامالتقياسا مع ال الترتيبعلى  1-.هكتارطن 13.72و 1-نبات .كغم 1.33

( على 1- . هكتارطن  7.92و   1-نبات .كغم  0.77و  1-ثمرة .غم  27.65و   1-نبات .ثمرة  33.54القيم بلغت 

وأظهرت نتائج الجدول نفسه وجود تأثير معنوي للتداخل الثنائي بين األصناف ومستويات السماد  الترتيب ,

غم  28.28و 1-نبات  .ثمرة  51.55بلغت أعلى نتائج  1-مل . لتر 2عند مستوى و  2Aصنف  حيث حقق العضوي

 إلىت المعنوية اثيرأربما يعزى هذه الت ي.( على التوال 1-. هكتارطن  44 .14و 1-نبات  .كغم  1.40و  1-ثمرة .

زيادة النمو الخضري التمثل  إلىأدى المستخلص البحري بالصغرى والكبرى الموجودة  الغذائيةمساهمة العناصر 

زيادة حاصل  إلىوالمساحة الورقية وزيادة األزهار مما أدى  األوراقوزيادة  واألفرع الرئيسة بارتفاع النبات

ما توصل وهذه النتائج تتفق مع مار في النبات وكمية الحاصل . زيادة في عدد الث إلىالنبات الواحد وبالتالي انعكس 

زياد عناصر  إلىالمستخلص البحري العضوي  التأثير إلى. وربما يعود السبب (  2010)  وآخرون  Deoreإليه 

N   وK   تحسين  إلىالنبات مما أدى  أنسجةفي النبات اللذان لهما أهمية كبيرة في كثير من العمليات الحيوية داخل

في مساحة األوراق التي تقوم بدورها بزيادة  وزيادة احتياجات النبات من المغذيات وبالتالي تحسين النمو الخضري

الثمار وتحسين نوعيتها بزيادة عددها  إلىنواتج التمثيل الكاربوني وتراكم كاربوهيدرات وبروتينات  وانتقالها 

 ,والمرجاني   2005,  وآخرون Neeraja ) ه النتائج تتفق مع ما ذكره ووزنها وبالتاي زيادة كمية الحاصل وهذ

في حاصل صنفين من  Seaminoالبحري  بالمستخلصالرش  تأثير  2 جدول .( 2005 , الويو الفت  2011

   الفلفل 

 الصفات                

 

 المعامالت 

 عدد الثمار

 (1-نبات.)ثمرة

 وزن الثمرة

 (1-ثمرة.)غم

 حاصل نبات

 (1-نبات.)كغم

 الحاصل الكلي

 (1-هكتار.)طن

 

 تأثير األصناف

1A 27.46 

b 

26.18 

b 

0.95 

b 

9.8 

b 

2A 47.65 

a 

34.82 

a 

1.15 

a 

11.84 

a 

 

تأثير مستويات 

 السماد

1B 33.54 

c 

27.65 

c 

0.77 

c 

7.92 

c 

2B 41.89 

a 

33.72 

a 

1.33 

a 

13.72 

a 

B3 47.24 

b 

30.14 

b 

1.05 

b 

10.84 

b 

 

 

 

 تأثير

 األصناف 

× 

مستويات 

 السماد

 

 

 

A1 

1B 23.82 

f 

31.17 

c 

0.74 

d 

7.64 

f 

2B 32.23 

d 

39.16 

a 

1.26 

b 

13.00 

b 

B3 26.33 

e 

34.14 

b 

0.84 

c 

8.64 

c 

 

 

 

A2 

1B 43.25 

c 

24.13 

f 

0.80 

cd 

8.24 

de 

2B 51.55 

a 

28.28 

d 

1.40 

a 

14.44 

a 

B3 48.16 

b 

26.14 

e 

1.26 

b 

13.00 

b 
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ال تختلف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعلى مستوى احتمال  األحرفالتي تحمل نفس  المتوسطات
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