
 ـــــــــــــــ 2020 (4د )العد (11المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

59 

 

ونسبة  .Gerbera jamesonii Lجربيرا لل بعض الصفات الخضرية سليكات الكالسيوم فيو النانويالسماد تأثير 

 االصابة بالبياض الدقيقي

 *       علي فاروق المعاضيدي**                كريم عبداهلل حسن البياتي *** حسيب سوسن طارق         
                *باحثة       
    ** كلية الزراعة و الغابات / جامعة الموصل     
 جامعة كركوك/ *** كلية الزراعة    

    17/8/2020 وقبوله 28/6/2020 تاريخ استالم البحث       

     البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث األول 

 الخالصة

 في البيت المغطاة 2019/غاية حزيران ول 2018 /الثانيتشرين نفذت هذه الدراسة خالل الموسم الزراعي الخريفي للفترة  من 

  جامعة كركوك/ منطقة شوراو، لغرض دراسة تأثير التسميد المركب /لقسم البستنة وهندسة الحدائق /كلية الزراعة  العائدةكالص  فايبرب

واشتمل  NPKعاملين االول السماد من  التجربة تكونتو. اإلصابة بالبياض الدقيقي زهار الجربيرا ونسبهكالسيوم في نمو وإالسليكات  و

، NPK 1وهي: )المقارنة بدون إضافة السماد، والسماد  20:  20: 20المتوازن  بروسول NPKخمسة مستويات من السماد المركب 

ماء مقطر،  مل 150المذابة في  1-غم.اصيص (0.50نانوي ال NPK، والسماد  0.75النانوي  NPKوالسماد  ،1النانوي NPK والسماد

، وصممت التجربة 1-( غم. اصيص3، 1.5وبثالثة مستويات )المقارنة بدون اضافة،  ₃CaSiOسليكات الكالسيوم والعامل الثاني التسميد ب

النانوي بمستوى  NPKإنَّ اضافة السمادبينت النتائج . .R.C.B.D)كتجربة عاملية وبواقع ثالث مكررات وفق القطاعات العشوائية الكاملة )

للمجموع  الطريوزن ال ، 1-خلفة.نبات 2.31خلفات الالتالية )عدد في الصفات الخضرية  ايجابية أدى الى زيادة  1-غم.اصيص 0.50

في  النانوي فقد سبب زيادة ايجابية NPKالسماد   1-غم.اصيص 1أما بالنسبة إلضافة  معاملة عدم االضافة،ة بمقارن( مغ 23.86الخضري 

بالتركيز   CaSiO₃سببت معاملة اضافة .( مقارنةً بمعاملة عدم اإلضافة غم 5.415للمجموع الخضري  الجاف وزنال)الصفات الخضرية 

، والمساحة الورقية 1-خلفة.نبات 2.50عدد الخلفات  ،1-نبات.ورقة 8.77اثراً معنويا في زيادة كل من )عدد األوراق  1 -غم.اصيص3العالي 

 ةتركيزي اضافة سليكات الكالسيوم سيطر وسبب غم( قياساً بمعاملة المقارنة. 24.15، والوزن الطري للمجموع الخضري  2سم762.27

  %.5.4نسبة االصابة  معاملة عدم االضافة التي اعطت على عدم ظهور االصابة بمرض البياض الدقيقي مقارنة مع

 سليكات الكالسيوم.النانوي، مفتاحية: الجربيرا، السماد الكلمة ال
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Summary 

The study was carried out during the autumn agricultural season for the period from November / 

2018 to June / 2019 in fiber class house of the Department of Horticulture and Landscape / College of 
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Agriculture / University of Kirkuk / Shuraw, for studying the effect of compound fertilizer and calcium 

silicates on the growth of gerbera and the percentage of powdery mildew infection , The experiment 

consisted of two factors, the first compound fertilizer and included five Levels of NPK Prosol (20: 20: 20) 

balanced fertilizer are: (control, NPK 1 gm.pot-1, Nano-NPK 1 gm.pot-1, Nano-NPK 0.75 gm.pot-1, Nano-

NPK 0.50 gm.pot-1) dissolved in 150 ml distilled water, and the second factor is fertilization with calcium 

silicate and at three levels (control, 1.5, 3) g.pot-1, and the experiment was designed as a experiment 

factorial with three replicates according to the Randomized Completely Block Design , The results showed 

that an  addition of Nano-NPK at the level of 0.50 g.potˉ l   resulted in a significant increase in the following      

vegetative characteristics (number of offshoots 2 .31offshoots. Plant 1-,  weight wet of the  vegetative 

total 23.86 g) compared Treated Non addition.                                                                                                        

As for the addition of 1 g. Pot ˉ ˡ  Nano-NPK has caused a significant increase in the vegetative  

characteristics (dry weight of the vegetative total 5.415 g) compared Treated Non addition . 

The  treatment of adding calcium silicate  at a high concentration  of 3 g.pot -1  had a significant effect in 

increasing each of (number of leaves 8.77 leaves .plant-1, number of offshoots 2.50 off shoots.plant-1 , 

leaf area 762.27 cm², wet weight for the vegetative total 24.15 g) compared to control treatment. 

And the reason for my concentration of adding calcium silicate was to control the absence of powdery 

mildew disease compared with the non-addition treatment, which gave the incidence of 5.4%. 

  Key words :gerbera, Nano Fertilizer ,Calsium 

Silicat.                                                                                                                                                                      

                                  

 المقدمة

نبات أسماء إنكليزية عدة (. ولهذا الChauhan) Traugott Gerber ،2005 سمه تشريفاً لعالم الطبيعة األلماني،را اينبات الجرب أخذ    

والذي يعود الى العائلة Hook ex Bolus.  Gerbera jamesoniiيعرف  ياً ، ونباتBarberton daisyوdaisy   Transvaalمنها

، Pattanashettiو Bailey ،1969اهمها زراعياً ) jamesoniiنوعاً، والنوع  45، ويضم هذا الجنس بحدود Asteraceaeالمركبة 

 (. Kessler ،2006وتعد جنوب افريقيا موطنها األصلي ) (،2009

هذا المجال، ويعتمد اقتصاد تنافس العديد من الدول في وت نتاج نباتات الزينة وازهار القطف من األعمال التجارية المهمة عالمياً،إ يعد    

بين األزهار الرئيسية بعد الورد   ةتحتل الجربيرا المرتبة الخامس(. Hassan ،2005العديد منها على هذا المورد وبدرجة كبيرة )

 (. Srinivasa  ،2009و Gowdaوالقرنفل والتيوليب والداوودي، )

وتنتج الجربيرا في العديد من الدول لنبات الجربيرا اهمية اقتصادية و ربحية كثيرة تعتمدها كثير من الدول المتقدمة في سياستها التجارية  

 (.  Pattanashetti،2009والهند ) ،والفلبين ،والنرويج ،وسويسرا ،وهولندا ،وايطاليا ،وكندا ،منها الواليات المتحدة األمريكية

، Sabbaghو  Mohseniالتسميد بالسيليكون مهم جدا في التحكم في شدة بعض األمراض والتخفيف من حدتها مثل البياض الدقيقي )وجد ان 

 ايجابياً في (. واثبتت االبحاث الحديثة ان التطبيق التكميلي للسيليكون، الذي يشارك في تحمل النبات العديد من عوامل االجهاد يؤثر2014

 (2006و 2002)  Kessler(.  في حين اكد Debicz ،2011و Wroblewskaيؤدي الى تحسين جودة نباتات الزينة ) تطور النبات مما

من خالل  لتسميد الجربيرا  NPKالجربيرا ضمن مجموعة النباتات المعتدلة االحتياج للنتروجين، ويوصي باستخدام السماد المعدني بان

  .صيفاً  1-لتر ( ملغم.250-200)ليتراوح  وترتفع 1-لتر.ملغم (200-150)ذابته واضافته اسبوعياً او مع كل رية بمقدار ا
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التقنيات او الوسائل التي تؤدي الى زيادة الحاصل وتحسين نوعية النبات، والتي تتعامل مع األجسام ذات أبعاد تتراوح  ية النانو منعد تقنت

وتقنية النانو من التقنيات الحديثة . 2010)ذرات هيدروجين حوالي نانومتر واحد )اإلسكندراني،  10نانومتر، ويبلغ طول  (0.1-100)من 

نتاج جزيئات متناهية في الصغر من العناصر المختلفة، وقد شاع استعمالها رة علمية جديدة وذلك لقدرتها في إحداث ثوإ التي لديها إمكانية في

نتاج األسمدة النانوية والمخصبات التي يتم إضافتها للتربة لزيادة خصوبتها او للتحسين من منها الزراعة من خالل إ الت كثيرةفي مجا

 (.2015قادرة على أن تقدم فوائد أكثر مما تقدمه الجزيئات العادية )صالح، هي خواصها أو من خالل رشها عل النبات، و

مالية فقد أجريت نانو في المجال الزراعي في العراق وألهمية النبات من الناحية االقتصادية والجال ةونظراً لقلة الدراسات عن تطبيقات تقني

 بهدف: هذه التجربة

  ونمو الجربيرا في األصص سليكات الكالسيوم في صفات النمو الخضريبيان اثر التسميد ب -1

 Erysiphe cichoracearumاو الفطر  Sphaerotheca fuscaبيان اثر سليكات الكالسيوم كبدائل لتثبيط نمو الفطر ل -2

  والسيطرة على البياض الدقيقي.

 مواد وطرائق العملال

ل الموسم لقسم البستنة وهندسة الحدائق، كلية الزراعة، جامعة كركوك خال العائد كالص الفايبرب بالبيت المغطاة نفذت هذه التجربة      

نورات ال ذو Sweet Dreamsالجربيرا صنف  اجريت الدراسة على 2019.ولغاية تموز/ 2018من تشرين الثاني/الزراعي الخريفي 

-10(، وتم الحصول على الشتالت من احد المشاتل األهلية في بغداد بعمر سنة ونصف ذات Cerise ي ذات لون كرز Dbouleزهرية ال

 تم تهيئة أرض البيت البالستيكي والحشرية لتنفيذ التجربة . الفطريةيوجد فيها اإلصابات  وال النمو ختيرت الشتالت المتماثلةوا ،ورقة )12

الموقع تم ملئ األصص المراد زراعة الشتالت فيها بوسط  وبعد تهيئة ،ا من بقايا األدغالوتنظيفه من خالل حرثها وتنعيمها وتعديلها

سم  20الى أصص قطر  15/10/2018المتجانسة بتاريخ تم تدوير الشتالت  ،بتموس ( 1تربة رملية "نهرية" :  1الزراعة المكون من )

الخدمة للنباتات بشكل متماثل واشتملت  أجريت قدر اإلمكان.بزالة تربة الزراعة السابقة حول الجذور بعد إ كغم 3 سم وبحجم 19.5وارتفاع 

الجافة من أسفل النبات وإزالة الحشائش  على عزق التربة السطحي قبل كل رية خالل االشهر األولى بهدف تهوية التربة وإزالة األوراق

األسبوع وفي الصيف  وفي الشتاء تم ري النباتات مرة واحدة في من الغبار واألتربة برشاش الماء، واالدغال الغريبة منها وغسلت األوراق

بقة من الساران فوق طبقة البالستيك واستخدمت مادة الجبس األبيض لطالء البيت البالستيكي وتم تغطية البيت البالستيكي بط كل ثالث أيام،

عن طريق فتح  تهوية في البيت البالستيكي شتاءً كما أجريت ال ،15/6/2019ها إلى نهاية التجربة واستمرت التغطية ب 2019نيسان  15في 

في فصل الصيف باستعمال مبردات الهواء وقد استعملت مبردتين  وتم تبريد البيت الفايبركالص ب كلما سمحت الظروف البيئية بذلك،األبوا

وتبين ستعمال مفرغة الهواء على جانبي البيت وذلك لسحب الرطوبة الزائدة والهواء. حصان( وضعت واحدة في كل طرف مع ا 2)حجم 

 (:1نتائج تحليل التربة كما موضح في الجدول )

 ائية للتربة المستخدمة في تحضير الوسط الزراعي.(: بعض الصفات الفيزيائية والكيمي1الجدول )

 القيم وحدة القياس الصفات

 0.26 % (Nنتروجين )

 4.0 1-ملغم.لتر (Pفسفور )

 10.0 1-ملغم.لتر (Kبوتاسيوم )

 0.42 % (MOالمادة العضوية )

⁻Meq.L (Caكالسيوم ) ¹ 0.8 

⁻Meq.L (Mgمغنيسيوم ) ¹ 0.82 

 Mmho.cm 0.11 (ECالتوصيل الكهربائي )

⁻pH Ds.mدرجة الحموضة التربة  ¹ 7.11 

 رملية  نسجة التربة

Clay 02 1-غم.كغم 

Silt          40 1-غم.كغم 

Sand         940 1-غم.كغم 
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 معامالت وهي: 5والتي اشتملت : NPKالعامل األول: التسميد بالسماد المركب تكونت التجربه من عاملين 

 مل ماء مقطر عند التسميد. 150بإضافة معاملة المقارنة  -1

  مل ماء مقطر. 150مذابة في  1-غم.اصيص 1بتركيز  NPKالتسميد بالسماد  -2

 مل ماء مقطر. 150مذابة في  1-غم.اصيص 1النانوي بتركيز  NPKالتسميد بالسماد  -3

 مل ماء مقطر. 150مذابة في  1-غم.اصيص 0.75النانوي بتركيز  NPKالتسميد بالسماد -4

 مل ماء مقطر.  150مذابة في  1-غم.اصيص 0.50النانوي بتركيز NPKالتسميد بالسماد  -5

جراء يت عملية تحضير السماد النانوي بإمن انتاج شركة دبانة. اجر 20:  20:  20بروسول المتوازن N P K  استخدم السماد مركب

تمت العملية باستخدام طاحونة كهربائية وتم جمع غبار السماد الملتصق على جوانب الطاحونة واستخدامه  عملية الطحن للسماد االعتيادي، إذ

لمدة  لدقالهاون العاجي واجراء عملية اامكانية الحصول على جزيئات نانوية للسماد باستخدام و .في تحضير معامالت السماد النانوي 

وكررت العملية  15/11/2018من تاريخ  االضافة بعد شهر من بدأ التجربة أبتداءاً  مت(. إذ ت2019،االلوسيو  2018)الدهش،ساعتين 

  .15/6/2019شهرياً حتى نهاية التجربة في شهر حزيران 

رضية والمصنعة من قبل شركة خدمت حبيبات سليكات الكالسيوم لإلضافة األاست: CaSiO₃التسميد بسليكات الكالسيوم  العامل الثاني /

SiO₂و   CaO %35و   MgO % 2الزراعي الكورية )البيت   مستويات: ةواضيفت بثالث (%25 

  معاملة المقارنة )بدون اضافة(. -1

 .1- .أصيصغم  5.1كات الكالسيوم بمستوىضافة سليإ -2

 .1-.أصيصغم 3ضافة سليكات الكالسيوم بمستوى إ -3

  .30/2/2019وكررت االضافة شهرياً حتى  30/11/2018ضافة سليكات الكالسيوم بداية التجربة الى التربة بتاريخ وتم إ

 Completely Randomized Block Designكاملة لعشوائية ال( ضمن تصميم القطاعات ا3×3×5×3ُصممت التجربة العاملية )

(R.C.B.D) ( 3×5بعاملين ) ,وكل ثالث ، يبيةوحده تجر 15لقطاع الواحد على (، إذ احتوى ا2000وبثالثة قطاعات )الراوي وخلف هللا

 .باتن 135نباتات تمثل )مشاهدات( وحدة تجريبية واحدة, وبذلك يكون مجموع النباتات الكلي بتجربة 

 الصفات المدروسة 

  15/6/2019تم اخذ الصفات الخضرية في نهاية التجربة بتاريخ  الصفات الخضرية:

 تجريبية ولجميع المكررات في نهاية التجربة. األوراق لكل نبات في  كل وحدة  دتم احساب عد (:1-عدد األوراق )ورقة.نبات)

 تجريبية ولجميع  المكررات بنهاية التجربة.د الخلفات لكل نبات من كل وحدة تم حساب عد: (1-)خلفة.نباتعدد الخلفات 

 في النبات. ةتربة إلى قمة أطول ورقاتصال النبات بالمسطرة القياس من منطقة  باستعمالطول ورقة النبات  قيسورقة )سم(:  طول أطول 

ورقة من كل نبات في كل وحدة تجريبية في نهاية التجربة ووزنت  2تم حساب المساحة الورقية من خالل أخذ (: ²المساحة الورقية )سم

ثم وزن األقراص وحدها وهي رطبة  اقراص من كل ورقة بقاطعة األقراص المعلومة القطر, 5بالميزان الكهربائي الحساس ثم قطع منها 

  -ثم إستخرج معدل وزن الورقة ومعدل وزن القرص وبعدها تم حساب المساحة الورقية بالقانون األتي:

 3.14×  ²مساحة القرص = نق

المساحة الورقية= 
معدل وزن  الورقة   ×  مساحة  القرص               

معدل وزن القرص
 

وبهذا تم حساب معدل مساحة الورقة الواحدة )سم(، وثم ضرب معدل مساحة الورقة الواحدة في عدد األوراق النهائية لحساب المساحة 

ظيفه الجذري من منطقة التاج وتم تنتم فصل المجموع الخضري عن : )غم ( ةالخضري ةللمجموع الجافو الوزن الرطب(. ²الورقية )سم

مثقبة وتم تجفيفها في فرن  وبعدها جمعت ووضعت في أكياسطب لكل نبات بميزان كهربائي حساس، ذ الوزن الروأخ من األتربة العالقة

 حساس.اخذ الوزن اليابس لكل وحدة تجريبية بميزان  م بعدهاº 65ساعة وعلى درجة حرارة  72( ولمدة Oven)كهرباء

حالة النباتات وتحديد المصابة  تم تقييم)%(: Percentage of Powdery Mildewنسبة اصابة االوراق بالبياض الدقيقي حتساب ا 

في مشاتل مدينة  20/5/2018والموعد الثاني بتاريخ  20/3/2018منها بعد اجراء مسح ميداني ألعراض االصابة بموعدين االول بتاريخ 

النباتات المصابة في نهاية التجربة واستخراج  كميةرصدت  صحة وساحة الطيران والياسمين، كذلككركوك الحمزاوي ومحمد ورئاسة ال

 .(Large ,1966حسب المعادلة المتبعة من قبل )بنسبة االصابة  
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= ) االصابة نسبة
    عدد النباتات المصابة

عدد النباتات الكلي
 )× 100 

( وأختبرت المعدالت وذلك بحسب اختبار دنكن المتعدد الحدود وتحت مستوى 2008) SASبأستخدام برنامج حللت النتائج احصائيا 

 .0.05المعنوية 

 النتائج و المناقشة

 (1-ورقة. نباتعدد االوراق )

 ذ تفوق اضافة ق مقارنة مع معاملة بدون اضافة، إفي عدد االورا زيادة ايجابية تقد سبب NPK ن اضافة السماد( أ2من الجدول ) تبيني

أقل  ضافة التي حققتمعاملة بدون ااً لقياس 1-نبات .ورقة 9.20وراق بلغأعلى معدل لعدد األ اعطاءفي 1-غم.اصيص 0.75السماد النانوي 

-غم.اصيص 3مستوى اضافة  نَّ أ كالسيوم كذلك ظهر من الجدولاليكات اضافة سل دما عنأ. 1نبات.ورقة 6.40بلغت  إذ وراقمعدل لعدد األ

عند مقارنتها مع معاملة  1-غم. اصيص1.5والتي لم تختلف عن المستوى 1-ورقة.نبات 8.77بلغ إذ وراقعنوية في عدد األسبب زيادة م  1

االوراق  في عدد وتشير محصالت الجدول وجود اختالفات ايجابية .1-نبات .ورقة 7.56بلغ  لألوراقد اعداادنى  بدون اضافة التي اعطت

اعلى عدد  1-غم. اصيص1.5مع اضافة سليكات الكالسيوم  1-غم.اصيص NPK 0.75النانوي  بتداخل السمادين اذ حققت معاملة التسميد

اقل عدد  1-غم.اصيص 3مع اضافة سليكات الكالسيوم  NPK لة بدون اضافة السمادمعامال ، فيما أعطت1-ورقة.نبات 9.72بلغ  لألوراق

د اعدافي  سليكات الكالسيوم والتداخل مع بعضهماو NPK النانوي(: تأثير التسميد بالسماد 2الجدول ).1-نبات .ورقة 6.33بلغ  لألوراق

 لنبات الجربيرا.( 1-)ورقة.نبات االوراق

تأثير السماد المركب   التسميد بسليكات الكالسيوم العامل

NPK  السماد المركبNPK 1-اصيص غم. 3 1-اصيص غم. 1.5 بدون اضافة 

 ج 6.40 و 6.33 و 6.44 و 6.44  بدون اضافة

 NPK1 أب 8.59 أب 9.44 ج-أ 9.22 و -ه 7.11 غم 

NPK  أ 9.07 ج-أ 9.22 أ 9.67 د-ب 8.33 1-غم.اصيص 1نانوي 

NPK  أ 9.20 أ 9.67 أ 9.72 ه-ج 8.22 1-غم.اصيص 0.75نانوي 

NPK  ب 8.35 ج-أ 9.22 ه-ج 8.11 ه-د 7.72 1-غم.اصيص 0.50نانوي 

 أ 8.77 أ 8.63 ب 7.56 سليكات الكالسيومتأثير 

 .0.05المتوسطات التي تحمل احرف متشابهة لعاملي الدراسة وتداخلهما ال تختلف فيما بينها معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى *

 (1-عدد الخلفات )خلفة.نبات

فات مقارنة مع معاملة عدد الخل في تزايد وجود تأثيرات معنوية لمعامالت السماد المركب( 3تبين النتائج الواردة في الجدول )

النانوي  المركب والتي لم تختلف معنوياً عن معامالت السماد 1-غم.اصيص NPK 0.50إذ تميزت معاملة السماد النانوي  بدون إضافة،

 إذ قياساً بمعاملة بدون اضافة والتي أعطت أقل عدد 1-خلفة.نبات 312.أعلى عدد خلفات بلغ  بإعطائها 1-( غم.اصيص0.75و  1األخرى )

الى تفوق اضافة سليكات الكالسيوم معنوياً إذ سجلت أعلى معدل لعدد  بالجدول تشير نفسه وايضاً المحصالت. 1-.نبات خلفة 1.44بلغ 

 والتي حققت مع معاملة بدون اضافة قياساً  1-نباتخلفة /  2.50عطائها أعلى عدد خلفات بلغ بإ 1-غم.اصيص 3الخلفات في معاملة اضافة 

ضافة سليكات مع إ 1-.أصيص غم NPK 1.وتميزت معاملة التداخل في السماد النانوي 1-خلفة.نبات1.56بلغ  إذ أقل معدل لعدد الخلفات

 بمعاملة بدون اضافة السماد المركب  مقارنة ،1-نباتخلفة/  3.00في تسجيلها أعلى معدل لعدد الخلفات بلغ  1-غم.اصيص 3الكالسيوم 

NPK والتي لم تختلف معنوياً عن معاملة التداخل  1-خلفة.نبات 1.22أقل عدد للخلفات بلغ  الغير مضافة والتي أعطتمع سليكات الكالسيوم

سليكات و NPK النانوي(: تأثير التسميد بالسماد 3الجدول )سليكات الكالسيوم.  1-غم.أصيص 1.5سماد مركب نانوي و   1-غم.أصيص 1

 جربيرا.لنبات ل (1-)خلفة.نبات خلفاتالكالسيوم والتداخل مع بعضها في عدد 

تأثير السماد المركب  التسميد بسليكات الكالسيوم العامل

NPK  السماد المركبNPK 1-اصيص غم. 3 1-اصيص غم. 1.5 بدون اضافة 

 ج 1.44 و-ه 1.56 و-ه 1.56 و 1.22 بدون اضافة

 NPK1 ب 1.96 ب-أ 2.56 ه-ج 1.89 و-ه1.44 غم 



 ـــــــــــــــ 2020 (4د )العد (11المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

64 

 

NPK  ب-أ 2.03  أ 3.00 و-د 1.67 و-ه1.44 1-غم.اصيص 1نانوي 

NPK  ب-أ 2.27 ب-أ 2.78 د-ب 2.22 ه-د1.83 1-غم.اصيص 0.75نانوي 

NPK  أ 2.31 ب-أ 2.61 ج-أ 2.45 ه-ج1.89 1-غم.اصيص 0.50نانوي 

 أ 2.50 ب 1.95  ج1.56 تأثير سليكات الكالسيوم

المتوسطات التي تحمل احرف متشابهة لعاملي الدراسة وتداخلهما ال تختلف فيما بينها معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت *

 .0.05مستوى 

 )سم(: ةل ورقطول اطو

وسليكات الكالسيوم كُل على  NPK السماد( أن النباتات التي أُجريت عليها معامالت اإلضافة ب4تظهر من النتائج في الجدول )

 للنباتات المدروسة. بشكل معنوي في معدالت طول اطول ورقة )سم( إنفراد أو متداخلة فيما بينها لم تُؤثر

 لنبات الجربيرا. )سم( في طول اطول ورقة سليكات الكالسيوم والتداخل مع بعضهماو NPK (: تأثير التسميد بالسماد النانوي (4الجدول

تأثير السماد المركب  التسميد بسليكات الكالسيوم العامل

NPK  السماد المركبNPK 1-اصيص غم. 3 1-اصيص غم. 1.5 بدون اضافة 

 أ 24.29 أ 24.83 *أ 24.72 أ 23.33 بدون اضافة

 NPK1 أ 23.35 أ 23.47 أ 23.05 أ 23.53 غم 

NPK  أ 25.02 أ 25.69 أ 25.11 أ 24.28 1-غم.اصيص 1نانوي 

NPK  أ 24.38 أ 24.72 أ 24.61 أ 23.83 1-غم.اصيص 0.75نانوي 

NPK  أ 24.87 أ 26.66 أ 24.28 أ 23.67 1-غم.اصيص 0.50نانوي 

 أ 25.07 أ 24.35 أ 23.72 سليكات الكالسيومتأثير 

اختبار دنكن متعدد الحدود تحت المتوسطات التي تحمل احرف متشابهة لعاملي الدراسة وتداخلهما ال تختلف فيما بينها معنوياً حسب *

 .0.05مستوى 

 ( 2)سم ةورقيال ةالمساح 

مع معاملة بدون إضافة،  قياساً  ةالورقي ةفي المساح NPKمركب السماد الحدوث تفوق معنوي لمعامالت ( 5جدول )يتضح من 

مقارنة مع معاملة  1-غم.اصيص NPK 0.75في معاملة السماد النانوي  2سم 823.82بلغ وورقية مساحة في  ارتفاعاذ يالحظ تسجيل إ

معامالت اضافة سليكات . وكان هناك  تأثيرات معنوية ل2سم 534.38 بلغإذ  يةورقال مساحهال نخفاضاً فيا ضافة والتي حققتبدون إ

التي  اضافةمعاملة بدون ب مقارنة 2سم 2.2767بلغ و ةورقي ةفي تسجيل أعلى مساح 1-اصيص.غم3معاملة اضافة  تذ تفوقالكالسيوم إ

 .2سم 671.38بلغت  إذ أعطت أقل قيمة

مع اضافة  1-اصيصغم. NPK 0.75معاملة السماد النانوي  ذ تميزتاً إمعنوي اً أيضاً بأن للتداخل تأثير وأظهرت المحصالت

 لمعاملة بدون اضافة السماد  , فيما حققت2سم 904.34 تبلغ إذ لمساحه ورقيهعطائها أعلى معدل في إ 1-اصيصغم. 3سليكات الكالسيوم 

NPK  2سم 515.20بلغ  إذ مساحة الورقيةلأقل معدل ل 1-اصيصغم. 3مع اضافة سليكات الكالسيوم. 

 لنبات الجربيرا.( 2)سم في المساحة الورقية سليكات الكالسيوم والتداخل مع بعضهما و NPK النانوي (: تأثير التسميد بالسماد5الجدول )

تأثير السماد المركب  بسليكات الكالسيومالتسميد  العامل

NPK  السماد المركبNPK 1-اصيص غم. 3 1-اصيص غم. 1.5 بدون اضافة 

 د 534.38 ه 515.20 ه 535.62 ه 552.32 بدون اضافة

 NPK1 ج 696.00 د-ج 719.96 د-ج 703.13 د 664.90 غم 

NPK  ب-أ 792.82    ب-أ 870.24  ج-ب 780.80 د-ج 727.44 1-غم.اصيص 1نانوي 

NPK  أ 823.82 أ 904.34 ب-أ 862.36 د-ج 704.75 1-غم.اصيص 0.75نانوي 

NPK  ب761.07 ج-أ 801.64 د-ب 774.09 د-ج 707.49 1-غم.اصيص 0.50نانوي 

 أ 762.27    أ 731.20 ب 671.38 تأثير سليكات الكالسيوم

وتداخلهما ال تختلف فيما بينها معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت المتوسطات التي تحمل احرف متشابهة لعاملي الدراسة *

 .0.05مستوى 

 الوزن الرطب للمجموع الخضري )غم( : 
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 ةضريالخ ةفي الوزن الرطب للمجموع NPK( الى وجود تأثير معنوي لمعامالت السماد المركب 6جدول)المحصالت تشير 

غم في مقابل  23.86اكبر القيم المعنوية وبلغت   1-غم.اصيص NPK 0.50معاملة السماد النانوي  ذ حققتمقارنة مع معاملة المقارنة, إ

معنوية للوزن  ةالقيمكبر سجلت أ 1-غم.اصيص 3ضافة سليكات الكالسيوم الى أن إ يضاً نتائج أغم  للمعاملة المقارنة. كما أشارت ال18.42

 لمعاملة المقارنة.غم  20.63للوزن الرطب بلغت  قل قيمهأ وحققت غم، 24.15إذ بلغت  الطري

 1-اصيصغم. 3مع اضافة سليكات الكالسيوم  1-غم.اصيص NPK 1معاملة السماد النانوي التداخل بين  وأظهرت محصالت

 تمع اضافة سليكا NPKللسماد  غم عند المعاملة بدون اضافة 17.62غم وقلت الى  26.38بلغت إذ  حصول تزايد في الوزن الطري

 . 1-اصيصغم. 3كالسيوم 

 ةالخضري ةفي الوزن الرطب للمجموعليكات الكالسيوم والتداخل مع بعضهما وس NPK (: تأثير التسميد بالسماد النانوي6الجدول )

 لنبات الجربيرا. )غم(

 تأثير السماد المركب التسميد بسليكات الكالسيوم العامل

NPK  السماد المركبNPK  1-اصيص غم. 3 1-اصيص غم. 1.5 اضافةبدون 

 ب 18.42 ز 17.62 ز-ه 19.36 ز-و 18.27 بدون اضافة

 NPK1 أ 22.46 ج-أ 25.10 و-ج 21.86 ز-د 20.43 غم 

NPK  أ 23.59  أ 26.38 ه-أ 22.74 و-ج 21.66 1-غم.اصيص 1نانوي 

NPK  أ 23.21 ب-أ 26.25 ه-ب 22.50 ز-د 20.89 1-غم.اصيص 0.75نانوي 

NPK  أ 23.86 ج-أ 25.40 د-أ 24.29 و-ج 21.90 1-غم.اصيص 0.50نانوي 

 أ 24.15 ب 22.15 ب 20.63 تأثير سليكات الكالسيوم

المتوسطات التي تحمل احرف متشابهة لعاملي الدراسة وتداخلهما ال تختلف فيما بينها معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت *

 .0.05مستوى 

 للمجموع الخضري )غم( :الوزن الجاف 

مقارنة   ةالخضري ةللمجموع جاففي الوزن ال NPKبين معامالت السماد  معنويةفروق  ( الى هناك7تظهر النتائج في الجدول )

غم قياساً بمعاملة بدون  5.415بحوالي  1-غم.اصيص NPK 1معاملة السماد النانوي جاف في إذ ظهر أعلى وزن  افة،مع معاملة بدون اض

الى عدم وجود تأثيرات  محصالتالبينت فقد كالسيوم، ال تسليكا غم. وأما بالنسبة إلضافة 3.960التي سجلت أدنى وزن جاف بلغ  اضافة

 NPK  1للتداخل وتميزت معاملة السماد النانوي تائج الى حدوث تأثير ايجابيوأشارت الن معنوية في الوزن الجاف للمجموع الخضري.

 بمعاملة بدون اضافة السمادغم قياساً  5.586جاف بلغ أعلى وزن  حتوائهاإفي  1-اصيصغم. 3مع اضافة سليكات الكالسيوم  1-غم.اصيص

NPK  غم . 3.373التي أعطت أقل وزن جاف بلغت  1-غم.اصيص 3مع اضافة سليكات الكالسيوم 

 )غم( في الوزن الجاف للمجموع الخضري سليكات الكالسيوم والتداخل مع بعضهما و NPK تأثير التسميد بالسماد النانوي(: 7الجدول )

 لنبات الجربيرا.

تأثير السماد المركب  التسميد بسليكات الكالسيوم العامل

NPK  السماد المركبNPK 1-اصيص غم. 3 1-اصيص غم. 1.5 بدون اضافة 

 ج 3.960 د 3.373 ج 4.190 ج 4.317 بدون اضافة

 NPK1 ب 4.992 أ 5.306 ب-أ 5.170 ج-ب 4.500 غم 

NPK  أ 5.415 أ 5.586 أ 5.486 ب-أ 5.173 1-غم.اصيص 1نانوي 

NPK  ب-أ 5.300 أ 5.506 ب-أ 5.186 ب-أ 5.210 1-غم.اصيص 0.75نانوي 

NPK  ب-أ 5.165 ب-أ 5.020 ب-أ 5.103 أ 5.373 1-غم.اصيص 0.50نانوي 

 أ 4.958 أ 5.027 أ 4.914 تأثير سليكات الكالسيوم

كن متعدد الحدود تحت المتوسطات التي تحمل احرف متشابهة لعاملي الدراسة وتداخلهما ال تختلف فيما بينها معنوياً حسب اختبار دن*

 .0.05مستوى 

 لبياض الدقيقي في نباتات الجربيرا )%(:لألصابة با المئوية نسبة 
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الهم مشاتل محافظة  نباتات الجربيراللمجموع الخضري على ا بياض الدقيقيالمرضية بال ة( نسب االصاب8الجدول )يالحظ من 

 بأكبر نسبه%  6 % فيما بلغ3محمد  وبنسبة اصابة  بالقراءة االولى سجلت في مشتل  دنى نسبة اصابةأ نَّ ذ يالحظ أ، إ2018كركوك لعام 

% في مشتل محمد وارتفعت  11دنى نسبة أما بالنسبة للقراءة الثانية التي جرت بعد شهرين فقد كانت أ ن.في مشتلي ساحة الطيران والياسمي

نسب بالقراءات الثانية بسبب مالئمة الظروف وارتفاع نسب الرطوبة جراء حاجة النباتات في مشتل ساحة الطيران، وان ارتفاع  % 19الى 

حاجة المشاتل لتشغيل منظومات ومنها المبردات بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع  عنفضالً وارض المشاتل الى رطوبة ومياه السقي 

 سبورات الفطر وظهور االعراض. إلنباتتقدم عمر الجربيرا في الشهر الخامس مما يجعل الظروف اكثر مالئمة 

 5.4المقارنة وبنسبة بلغت لنباتات  ةالخضري هتمجموعيقي بالدق ( حصول نسبة اصابة مرضية بالبياض9ويالحظ من الجدول )

 يالحظ ايضاً خلو باقي نباتات المعامالت بالتسميد بسليكات الكالسيوم وبكال المستويين من االصابة. % ، كذلك

 جربيرا في بعض مشاتل محافظة كركوك .لل الدقيقي بياضالالمئوية المرضي ب اإلصابة(: مسح 8الجدول )

 المشتل

 نسبة االصابة )%(

 االولىالقراءة 

20/3/2018 

 القراءة الثانية

20/5/2018 

 15 4 مشتل الحمزاوي

 11 3 مشتل محمد

 15 4 مشتل رئاسة الصحة

 19 6 مشتل ساحة الطيران

 17 6 مشتل الياسمين

 

  2018(: نسب االصابة المرضية بالبياض الدقيقي للمجموع الخضري لنباتات الجربيرا لعام9الجدول )

 نسبة االصابة )%( النباتات المصابةد اعدا  المعامالت

 5.4 12 كالسيومالبدون اضافه سليكات 

 0 0 1-غم. اصيص 1.5كالسيوم التسميد بسليكا 

 0 0 1-غم. اصيص 3التسميد بسليكات الكالسيوم 

 

 لمناقشةا

 عددلصفات  NPKكيمياوي الخضري لوحظ هنالك استجابة ايجابية للتسميد بسماد من خالل استعراض النتائج الخاصة بالنمو 

 سجل تقوقاً ايجابياً  العادي قد NPKمركب السماد ال. إذ يالحظ أنَّ خضريال ة والوزن الرطب والجاف للمجموعورقيال االوراق والمساحة

. ةمع معاملة بدون اضاف عند مقارنتها مجموع الخضريبال الجافوالوزن الطري و ة،ورقيال المساحةوخلفات الد األوراق وعدد اعدافي 

  ةورقيال ةوالمساحالخلفات النانوي بجميع مستوياته قد تفوق على معاملة بدون اضافة في عدد االوراق وعدد  NPKكذلك يالحظ أنَّ السماد 

في عدد  1-غم.اصيص 0.5النانوي بمستوى  NPK زت معاملة التسميد بالسمادللمجموع الخضري، كذلك تماي والوزن الرطب والجاف

 0.75العادي، وتمايز جميع مستويات االضافة للسماد النانوي وبشكل اكبر للمستوى  NPKبالمقارنة مع السماد المركب الخلفات 

-غم.اصيص 1النانوي بالمستوى  NPKمركب، وتمايزت معاملة التسميد العادي NPKقياساً مع سماد  ةورقيال ةمن المساح 1-غم.اصيص

. اما بالنسبة لعدد األوراق فيالحظ أنَّ نتائج الدراسة NPK العادي مركبال السمادلمقارنة مع با ةالخضري ةمجموعلل في الوزن اليابس 1

 الزينياعلى نبات  2005 واخرون و Javaidو  الجربيرا على 2016 و واخرون Fayazو  2011و واخرون Khosaتتماشى مع )

على نبات الداليا( الذين حصوا على زيادة في عدد األوراق  2007واخرون،  Goharعلى نبات الجاسمنيوم و 2003واخرون،  Qasimو

 الجربيراعلى نبات  2011واخرون،  Khosaمع )الخلفات . كذلك اتفقت النتائج لعدد NPKمع المستوى األعلى للعناصر الكبرى من سماد 

( Escallonia maranthaعلى نبات  Wilson  ،1996وDick و .Codiaem Variegatum Lعلى نبات  Nahed ،2006 و

جربيرا. على نبات ال (2011واخرون،  Khosaورقية مع )الوتتفق محصالت المساحة  خلفات. العدد  في الذي سبب تزايد NPKاستخدام ب

الجربيرا ( عندما سمد نباتات 2001واخرون ) Pedraza-Santosللمجموع الخضري مع نتائج  وتماشت نتائج الوزن الطري والجاف

 .NPKبالسماد المركب 
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دخوله ب نتروجين الفسيولوجي القد يعود الى دور  NPKتسميد بالسماد المركب اللمعاملة الخضري  اليجابي في صفات النموإنَّ التأثر ا

في  الضروريةت اسايتوكرومالفضال عن  المهمة مثل صبغات اليخضور الموجودة في المركبات األيضية Porphyrinبتركيب جزيئة 

التنفس وعملية التمثيل الضوئي وعمل المرافقات االنزيمية التي تنشط بفعل عنصر الفسفور وتدخل في عمل االنزيمات وانتاج الحوامض 

 (. كما يلعب البوتاسيوم دوراً اساسياً في فعالية االنزيمات ويحافظ على1999واخرون،  Espinosaفي بناء البروتين ) الضروريةاألمينية 

وتعمل جنباً الى جنب في السيطرة على عمل  NPK(. ومما تقدم تشترك العناصر Mendel ،2009و (Hanschثبات البروتينات 

 ةمساحالبط تزايد ب(، والذي يحسن ايجابياً مؤشرات النمو الخضري للنبات. وترت1991واخرون،  Jonesالبروتينات ) االنزيمات وتكوين

ري الذي يمكن أْن للنمو الخض طردية مع الوزن الرطب والجافبعالقة ( التي انعكست ايجابياً 2لاألوراق )جدو عددورقية الى زيادة ال

الخلفات الى دور النتروجين المهم في تحفيز نشاط البراعم الجانبية  عددوئي. ويمكن تحديد سبب تزايد لبناء الضكفاءة ا يكون بسبب تزايد

 (. 1991لنمو وخاصة السايتوكاينينات المسؤول عن التفرعات )محمد و اليونس، لدوره االساسي في بناء منظمات ا

% للفسفور هذا يعني أنَّ هنالك (25 – 10)% للنتروجين و (50 – 20) تبلغ حوالي ةاألسمدة التقليدي كما هو معروف أنَّ كفاءة استعمال

سمدة النانوية تمتاز بكفاءة مرتفعة جداً (. في حين أنَّ األ2014واخرون،  Tarafdarخسائر كبيرة على حساب ما يستفيد منه النبات )

واخرون،  DeRoseالتي تكون سريعة التحرر ومن ثم االمتصاص من قبل النبات، مما يقلل من خسائر هذه المغذيات ) NPلعنصري 

د النانوي قد تفوق في اغلب صفات النمو الخضري مع تفاوت (. وعند مقارنتنا لنتائج السماد النانوي والسماد العادي، يالحظ أنَّ السما2010

من السماد النانوي كان األفضل بين المستويات النانوية، اذا ما  1-غم.أصيص1التفوق حسب مستوياته وبصورة عامة نعتقد أنَّ المستوى 

 مما يجعل صعوبة دقائق بلورية ذات احجام كبيرةى قورنت مع السماد المركب العادي، وقد يعود السبب الى أنَّ األسمدة التقليدية تحتوي عل

خفض كفاءة االستخدام وخاصة النتروجين، على العكس من األسمدة النانوية التي تمتاز بأحجام  على متصاص بواسطة النباتات مما يعملاأل

بب المساحة السطحية الدقيقة واألكثر كثافة ، التي تمتاز بقدرة تفاعل عالية بسعن األسمدة التقليدية بلورية صغيرة الحجم وذات أبعاد أقل

( الذين ذكروا وجود خصائص معينة 2009واخرون ) Auffan(. وأكد ذلك Anonymous ،2009والتي تسهل من عملية امتصاصها )

 NPKالنانوية المركبة  دةحسن من النمو عند استعمال األسمالتي ت للمغذيات النانوية مثل تأثير السطح والحجم والطاقة. إنَّ األسباب المحتملة

 Ma(، كما أعد Wu ،2013فإنها تعزز النبات المتصاص مياه التربة والمواد الغذائية، والتي ستعمل على تحسين التمثيل الضوئي )

( Liao ،2008و  Liuالنانوي المضخة البايولوجية للنباتات المتصاص المواد الغذائية والماء، كذلك ذكر ) NPK( أنَّ 2009واخرون )

لذي من امتصاص الماء ا من قبل النبات بالجانب  Kو  P و  Nاص امتص بعد اضافة المواد النانوية سيؤدي على تزايد أنَّ فعالية الماء

النانوي قد خفف من نفاذية الغشاء البالزمي وقلل من موت  NPK( أنَّ السماد 2011واخرون ) Duاالنتاج، وقد سجل  ينعكس على تزايد

حت تأثير الجسيمات النانوية في نباتات القمح. اما عن نتائج التسميد بسليكات الكاليسيوم واثرها في صفات النمو الخضري فيالحظ الخاليا ت

من سليكات  وبزيادة المستوى زاد عدد الخلفات ، وكان للمستوى العالي لورقيةا وراق ومساحةاأل عدد ان كال المستويين قد سببا زيادة في

حسين ومحمد  مساحه الورقية مع محصالتالوراق وبالمجموع الخضري، ، وتماشت نتائج عدد األ صول تزايد الوزن الطريالكاليسيوم ح

في السيطرة  CaSiO₃كال مستويي  ( دور9الجدول ) يالحظ من محصالت الباذنجان.  بوتاسيوم علىال ت( عند استخدامه سليكا2017)

( اذ بينوا ان سليكات 2008واخرون ) Moyerعلى مرض البياض الدقيقي ومنع ظهوره على اوراق النباتات. لم تتفق هذه النتيجة مع 

عند الجريبيرا وعزوا عدم التأثير لقلة تراكم السليكون في اوراق الجربيرا الكاليسيوم لم تكن فعالة في تقليل البياض الدقيقي على اوراق 

( عند 2015واخرون،  Elshorkawy، فيما اتفقت النتائج مع )1-غم.اصيص( 7.3- 0.9)%( بنسب20استخدامهم سليكات الكاليسيوم )

استخدامه السليكون على نبات الورد. ويمكن أّن يعزى هذا األثر االيجابي في السيطرة على مرض البياض الدقيقي الى الدور للسليكون 

و  Peroxidasesللنبات، اذ ان النباتات المعالجة بالسليكون سيزيد نشاط  ر على تعزيز استجابة الدفاع الطبيعيكعنصر نشط بيولوجياً قاد

Chitinases  وPoly phenol oxidases  وFlavonoid phytoalexins نبات ضد مسببات البارزاً في مقاومة دوراً  والتي تقوم

 glycosylated phenolic(. فضال عن ذلك فهو يقوم بزيادة1998واخرون،  Faweو  1994واخرون،  Cherifفطرية )الاالمراض 

في النباتات المعالجة بالسليكون والتي تعمل على بالبروتين الغني والبرولين  di terpenoid phytoalexinsومضادات الميكروبات مثل 

 (.2004واخرون،  Rodriguesو  2003واخرون،  Kaussو  2003واخرون،  Belangerحمايته ضد االمراض )
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