
 ( 2012العدد الرابع  –رابع المجمة كربالء لمعموم الزراعية )المجمد 

 

58 
 
 
 

 وحاصل  نموفي  Quickوالرش بمنظم النمو  Humo Backter-Aالسماد العضوي تأثير 
 تحت ظروف البيت الزجاجي (.Cucurbita pepo L)نبات قرع الكوسة 

 1زيد جعفر هاشم        2مروة حسن جار اهلل     2هديل احمد عبد الرحيم             1رياض كزار كاظم
               المعهد التقني / المسيب 1
 المسيب الكمية التقنية/ 2

  المستخمص
 Humo العضأوي السأمادلدراسة تأثيير  زجاجيالبيت الفي  2014/2013نفذت تجربة عاممية خالل الموسم    

Backter-A   النمأو بمأنظم ( والأرش 1-ىكتأارطن. 3 و 2 و 1و 0باربعأة مسأتويات ىأي Quick  0 بأالتركيز 
تصأأميم . واتبأأ  كاريزمأأاصأأن    (.Cucurbita pepo L) نبأأات عأأرع الكوسأأة وحاصأأل نمأأو %( فأأي 0.05و

 العضأأأأأوي السأأأأأمادضأأأأأافة الاظيأأأأأرت النتأأأأأاة  ان مكأأأأأررات. بثربعأأأأأة  (R.C.B.D)القطاعأأأأأات العةأأأأأواةية الكاممأأأأأة 
HumoBackter-A  النمأأأو بمأأأنظموالأأأرش Quick  الخضأأأري والتأأأداخل بينيمأأأا تأأأثييرا معنويأأأا فأأأي صأأأفات النمأأأو

وعأأدد اليمأأار  1-نبأأات. وعأأدد االورا  والمسأأاحة الورعيأأة وسأأما السأأا  النبأأات  لطأأولان اعمأأم معأأدل والحاصأأل و 
مأ  الأرش  1-ىكتارطن. 3بمستوى  العضوي السمادووزن اليمرة والحاصل الكمي لمنبات تحق  عند تداخل اضافة 

غأأم  137.04يمأأرة و 14.25و 2دسأأم 141.04و ورعأأة 22.25و  ممأأم 38.25سأأم و 78.75بمأأ   النمأأو بمأأنظم
، عياسأأأا الأأأم معاممأأأة المقارنأأأة التأأأي سأأأجمت ادنأأأم عمأأأم التأأأوالي  1-ىكتأأأارطن. 37.50و 1-نبأأأات. كغأأأم 1.953و

 .معدل ليذه الصفات

 Quick اننًى ، ينظىHumo Backter-A انؼضىي ،  ، انسًاد انكىست قرع كهًاث يفتاحيت :

 

Effect of Humo Backter-A and spraying the GPR (Quick) on growth 

and yield of Squash (Cucurbita pepo L.) under green house conditions 
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Abstract: 

A factorial experiment was conducted during the season of  2013/2014 in green 

house to study the effect of HumoBackter-A at 4 liveles (0,1,2,3) ton.hectar
-1

 A and 

spraying the GPR (Quick) (0 , 0.05)  on growth and yield of Squash var. Carisma, by 

using R.C.B.D design with 4 replicates. 

Results showed that the addition of HumoBackter-A, spraying the GPR (Quick) or 

their interaction had a significant effect on growth and yield, but the highest average 

of plant length, stem thick, leaves number, leaf area , fruit number, fruit weight, total 

yield per plant and hectar realized at the intraction of  3 ton of HumoBackter-A./ha
-1
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with Quick which gave 78.75cm , 22.25 leaf , 141.04 dec
2
, 14.25 fruit, 137.04 gm, 

1.953 kg.plant
-1

 and 37.50 ton. hectar
-1

 respectively while the control treatment gave 

the lowest average of these properties. 
Keyword : squash , Organic Fertilizer , Humo Backter-A , GPR (Quick). 

 :المقدمة
ىو واحد من اىم محاصيل الخضر التي تعود الم العاةمة القرعية  (.Cucurbita pepo L)القرع         

 Cucurbitaceaeنسان باالضافة الم االغراض الطبية المتعددة تي من استعمالو كغذاء لألث( ، وىذه االىمية ت
من الخضر الصيفية لكن يزرع في مناط  العرا  جميعا بعروتين، ربيعية وخريفية فضال عن  . ويعد(23لو  

دونم في عام  39800في القطر  القرعب. وعد بمغت المساحة المزروعة 12)زراعتو في البيوت المحمية ةتاءا  
ن الدراسات الم واكدت العديد م (.31كغم/دونم   4206طن وبغمة مقدارىا  167600ويعادل انتاجيا  2012

 الفيزياةية التربة صفات تحسينمن خالل  نوعيتو اإلنتاج وتحسين زيادة في العضوية األسمدة إضافة دور
وزيادة السعة التبادلية ( 17و5   لمنبات الضرورية المغذيات من العديد عمم اواحتواةي والحيوية والكيمياةية

(. 18الرطوبة   حفظ في الجفا  من النات  االجياد مقاومة في النبات تساعد انياكما  وتنةيط االحياء الدعيقة
(، كما ان فعالية حامض الييوما  26و 25  وزيادة نفاذية االغةية الخموية وزيادة فعالية االنزيمات النباتية

النبات وزيادة نموه  ، وكل ذلا ينعكس عمم زيادة كفاةة(24تةبو فعالية اليورمونات الطبيعية داخل النبات  
ونتيجة الرتفاع درجات الحرارة في وسط وجنوب العرا  وعمة التساعط فان نسبة المادة العضوية في وانتاجو. 

( % فيفضل اضافة السماد العضوي 1 - 0.1الترب العراعية منخفضة جدا تتراوح في معظم االحيان بين  
 وكمية لمنبات الورعية والمساحة السا  في سما( زيادة معنوية 20وعد الحظ   (.31لمحاصيل الخضر  

. لتر 0.5 بنسبة البتموس اضافة عند   174Ardendoو  Fadwa الكوسة عرع من ليجينين الكمي الحاصل
 او االبقار لمخمفات العضوي السماد اضافة عند( 7 ووجد . المستورد الدواجن سماد بمعم  والمعامل 1-نبات

مجد اليجين زيادة معنوية  صن ( Cucumis sativus  بالخيار المزروعة البالستيكي البيت تربة الم الدواجن
( عند اضافة السماد 30كما الحظ   في الوزن الجا  لممجموع الخضري ووزن اليمرة والحاصل الكمي لمنبات.

طول السا   في معنوية زيادة 1-طن. دونم 2لوحده او م  سماد االغنام وبمستوى  Azotobacterالعضوي 
 الكمي الحاصلوالوزن الجا  والرطب لمنبات ونسبة الكموروفيل في االورا  و  لمنبات وعدد االفرع واالورا 

 التحكم في ميما دورا النباتية النمو منظماتول .Sucheimie 2 المحمي مال احمد و الكوسة عرع منلصنفين 
 النمو منظمفي تجربة لدراسة تثيير الرش بعدة تراكيز من ف النبات بنمو المتعمقة الفسيولوجية بالعمميات

Agritone  0.43 يحتوي  %NAA  +1.18 %Naphthaleneacetamide )  المجموع الخضري عمم
  1-غم.لتر 1و 0.8ن ي( ان التركيز 29 في بداية التزىير ولعدة مرات وجد  Victoriaصن  عرع الكوسة اليجين ل

 (6  ووجد ادة معنوية في عدد اليمار ووزن وحجم اليمرة والحاصل الكمي لمنبات .عد حققا زي  Agritoneمن الأ 
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( بالتراكيز Atonik منظم النمو ب البالستيكية في البيوت المزروع Opaline الكوسة صن   عرع نباتات رش إن
 الحاصل وكذلا واليمار الكمية واألورا  األفرع وعدد النبات طول في معنوية زيادة اعطم % 15،  10،  5

عمم  1-ممغم.لتر 200بتركيز  IAA( عند الرش باالوكسين 2والحظ   .المستعممة التراكيز بزيادة لمنبات الكمي
 300لمنبات ، بينما اعطم التركيز  عرع الكوسة زيادة معنوية في طول النبات وعدد االفرع وعدد اليمار

-Opal typeبالنبات ووزن اليمرة والحاصل الكمي لصنفين من القرع ىما  اعمم معدل لعدد اليمار 1-ممغم.لتر
HED103 . وييد  البحث الم دراسة تثيير السماد العضوي  والمحمي مال احمدHumoBackter-A والرش 

 .اليجين Carisma كارزما صن  الكوسة عرع نباتالصفات الخضرية واالنتاجية ل في  Quick النمو بمنظم
 طرائق العملالمواد و 

 2012/2013اجريأأت تجربأأة عامميأأة فأأي البيأأت الزجأأاجي العاةأأد الأأم المعيأأد التقنأأي/ المسأأيب خأأالل الموسأأم     
صأأأيني  Quickمأأأنظم النمأأأو والأأأرش ب (1 جأأأدول  HumoBackter-Aالسأأأماد العضأأأوي  اضأأأافة تأأأاييرلدراسأأأة 
اليجأأأين مأأأن انتأأأاج ةأأأركة  Carismaصأأأن  كارزمأأأا  نبأأأات عأأأرع الكوسأأأةنمأأأو وحاصأأأل فأأأي ( 2 جأأأدول  المنةأأأث

SynGenta مأن حرايأة وتنعأيم  2م (1000)بعد تييةة ارض البيت الزجاجي الأذي مسأاحتو . الزراعية السويسرية
 ( 27:27:0)اضأي  السأماد المركأب(. 3،اخذت عينات مختمفة من التربة واجريت التحاليل الالزمة ليأا  جأدول 

NPK  الم التربة 
 HumoBackter-Aالسماد العضوي يحتىياث  :1 جدول

 النسبة المحتويات النسبة المحتويات

 % O.M 85 – 92 % N 1.2 – 2مواد عضوية 
 % P2O5 0.2 – 0.4فوسفور   % Humus 8 – 11ىيومس 

 % K2O 0.4 – 0.7بوتاسيوم   % 25 – 20 رطوبة
pH 5 - 6  مغنيسيومMgO 0.1 – 0.15 % 
 % Fe 0.06 – 0.1حديد      

 لبنان -بيروت  انتاج ةركة مصان  االسمدة العضوية /
 Quick: محتويات منظم النمو 2 جدول

4.5 g Alpha Naphthyl Acrtic Acid  1 
12.5 g Alpha Naphthyl - Acetamide   2 
35 g Sticking and dispersing agents  3 
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 الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة البيت الزجاجي : بعض3 جدول
انسجت 

 انتربه
انًادة  انتىزيغ انحجًي نًفصىالث انتربه

 انؼضىيت

% 

اننتروجين 

 انكهي %

كاربىناث 

انكانسيىو 
CaCO3 % 

انتىصيم 

انكهربائي 

ديسي 

 سيًنس/و

درجت تفاػم 

طينيه  (pH) انتربت

 غرينيه

 يسيجيه

نسبت 

 انريم %

 نسبت

 انغرين%

نسبت 

 انطين%

27 38.5 34.5 1.1 0.32 25 3.5 7.7 

المسافة بين واحده م لمساعية الواحدة و  13بطول ساعيو  (16) يم عسمت االرض الم كغم /الدونم (30) وبمعدل
السواعي عمم جانبي  بالتبادل كارزما صن تم زراعة بذور عرع الكوسة  .سم 16وعرض الساعية ( م 1واخرى  

 اعية الواحدةأأالس، وكان عدد النباتات في  36/36/3631بتاريخ  بين نبات واخر( سم 06  المييةة وعمم مسأافة
 3  ونفذت بعاممين سواعي اربعة ذه التجربةلي وخصص .نبات 3436نبات وفي البيت الزجاجي تقدر بأ  (120)

 الواحدة الساعية عسمت حيث مكررات وباربعة( (R.C.B.D الكاممة العةواةية القطاعات تصميم وحسب( 4×
 االول العامل ميل. تجريبية وحدة لكل نبات 34 وبواع  التجريبية لموحدة م 1446 بطول تجريبية وحدات 3 الم

وخمطو م   3-طن. ىكتار( 1 ، 3 ، 3،  6  ىي مستويات باربعة Humobacter-A العضوي السماداضافة 
(. وتمت عممية الرش عمم % 6460بتركيز   Quik، الرش بمنظم النمو عدم الرش  وميل العامل الياني التربة.

( يوما من الرةة االولم بعد اضافة المادة الناةرة 36واليانية بعد  ير زىفي بداية التالنباتات لمرتين، االولم 
عمم اساس الحجم لتقميل الةد السطحي لجزيةات الماء وحتم البمل الكامل عند الصباح  0.1 %بمعدل  زاىي( 

 فقط. بالماء المقارنة معاممة نباتات رةت لتر، ىذا وعد 0سعة  يدويةالباكر باستخدام مرةة 
يأأأأة الحاصأأأأل لموحأأأأدة محيأأأأث تأأأأم حسأأأأاب عأأأأدد اليمأأأأار وك، 33/3/3634ي المحصأأأأول فأأأأتأأأأم البأأأأدء بجنأأأأي        

حسأأاب معأأأدل حاصأأل النبأأأات الواحأأد  كغأأأم( باسأأتخراج معأأأدل و ات المتكأأأررة ولنيايأأة الموسأأأم يأأالتجريبيأأة مأأأن الجن
نباتأأات تذخأأذ عةأأواةيا مأأن كأأل وحأأدة تجريبيأأة يأأم يضأأرب فأأي عأأدد النباتأأات المزروعأأة فأأي البيأأت  خمسأأةحاصأأل 

الكميأة فاع النبات وعأدد االورا  الزجاجي الستخراج معدل الحاصل الكمي لمبيت الزجاجي. كما تم عياس معدل ارت
بواسأأأأأأأأطة جيأأأأأأأأاز ( 3 سأأأأأأأأممسأأأأأأأأاحة الورعأأأأأأأأة نبأأأأأأأأات والمسأأأأأأأأاحة السأأأأأأأأطحية لمورعأأأأأأأأة ليأأأأأأأأذه النباتأأأأأأأأات. وعأأأأأأأأدرت لم

meter,Bioscientific LTD., Model 2000) (Area ،  نبأات كأل اذ اخأذ معأدل خمسأة اورا  مختمفأة مأن
نبأأات السأأتخراج فأأي ال ضأأرب فأأي عأأدد االورا اختيأأرت عةأأواةيا مأأن كأأل وحأأدة تجريبيأأة بعأأد ذلأأا  نباتأأات لخمسأأة

 . (3 دسم المساحة الورعية لمنبات

 (.4  6460حممت النتاة  وعورنت المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال     
 النتـائج والمناقشـة

 الخضري صفات النمو
في صفات النمو  امعنوي اتايير  Humo Backter-Aالسماد العضوي الضافة ( ان 5يالحظ من نتاة  جدول  

 1-نبات.االورا  وعدد السا  وسما النبات لطول معدل اعمم 3-طن. ىكتار 3حق  المستوى الخضري اذ 
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 120.57و 2سم 575.17و ورعة 20.82و ممم 34.75و سم 73.25 بم  الورعية والمساحة الورعة ومساحة
 1عمم المستوى تفو  ، و السا  وسماالنبات  طولفي عمم المعامالت كافة تفو  وبذلا  التوالي، عمم 2دسم

لمنبات. ىذا وعد  الورعية المساحةو  الورعة مساحةو  1-نبات.عدد االورا وعمم معاممة المقارنة في  3-طن. ىكتار
 معاممة سجمت 
والتداخل بينهم   Quikوالرش بمنظم النمو  Humo Backter-Aتاثير اضافة السماد العضوي  :4جدول 

 في صفات النمو الخضري لنبات قرع الكوسة

 
 الهيموبكتر مستويات

 1-طن.هكتار
طول النبات 

 )سم(
 سمك الساق )ممم(

عدد 
 1-نبات.االوراق

مساحة الورقة 
 (2)سم

المساحة الورقية 
 (2)دسم

 

تاثير سماد 
 الهيموبكتر

0 45.49  c 22.91d 14.85c 422.67 c 63.38 c 
1 51.22 c 26.63  c 17.13 bc 469.32  bc 80.74  bc 
2 61.5 b 30.61 b 19.22 ab 523.22 ab 101.16 ab 
3 73.25 a 34.75 a 20.82 a 575.17a 120.57a 

 
 تاثير منظم النمو

0 53.67b 26.78 b 17.00b 437.26 b 75.53 b 
Quick 62.06 a 30.67  a 19.00 a 557.93a 107.39 a 

 تاثير التداخل
 مستويات هيموبكتر

طول النبات  Quickمنظم النمو  1-طن.هكتار
عدد  قطر الساق )ممم( )سم(

 االوراق/نبات
مساحة الورقة 

 (2)سم
المساحة الورقية 

 (2)دسم

0 
0 42.25   d 21.2       e 13.88      e 360.15    e 49.99      e 

Quick 48.73  cd 24.32    de 15.82   de 485.19 cd 76.76  cde 

1 
0 46.18  cd 25.38  cde 16.50  cde 410.25 de 67.69    de 

Quick 56.25  bc 22.88    cd 17.75  bcd 528.38  bc 93.79  bcd 

2 
0 58.50  bc 29.00    bc 11.25  bcd 462.18  cd 84.35    cd 

Quick 64.50    b 32.22     b 20.19  ab 584.25 ab 117.96 ab 

3 
0 67.75 ab 31.25    bc 19.38  abc 516.45  bc 100.09  bc 

Quick 78.75    a 38.25      a 22.25      a 633.88    a 141.04    a 
المعدالت التي تحمل حروفا متةابية ضمن العمود الواحد ال تختم  معنويا فيما بينيا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت 

 6460مستوى احتمال 
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 63.38و  2سم 422.67وورعة  14.85و ممم 22.91سم و  45.49بم   المقارنة اعل معدل ليذه الصفات
ان الزيادة الحاصمة في صفات النمو الخضري بسبب اضافة السماد العضوي   عمم التوالي.2دسم
 Humobacter-A ىذا السماد الذي يحتوي عمم نسبة عالية من المواد العضوية والييومس دور ( عد تعزى الم

الكيمياوية والفيزياوية والبايولوجية وزيادة  عدرتيا عمم  خواص التربة في تحسينوالتي ليا تايير ايجابي والبكتريا 
كما تميل المادة العضوية الم  Sو  Pو  Nالغذاةية ميل  وىي مصدر العناصر(، 18 و 4 االحتفاظ بالماء 

( فضال عن تثيير  3تكوين مركبات مخمبية م  كاتيونات العناصر خاصة الصغرى وتحمييا من الترسيب  
 المادة العضوية عمم درجة تفاعل التربة حيث ينت  عن تحمميا احماض عضوية والتي تذدي الم خفض 

pHفوسفور والمغذيات الصغرى كالحديد والمنغنيز والزنا التربة مما يسيل امتصاص العديد من العناصر ميل ال
الحامض الدبالي يذدي الم الزيادة في نفاذية الغةاء الخموي فتكون عمميات امتصاص  كما ان (.1  والبورون

(، اضافة الم احتواء 22الماء والعناصر الغذاةية اكير فاعمية في النبات ويساعد عمم حركة المعادن وانتقاليا  
كالنتروجين  نسبيا والضرورية في نمو النبات الغذاةية الجاىزة جيدة من العناصر العضوي عمم مستوياتالسماد 

وبالتالي تذدي ىذه ،  (11و 8 والفوسفور والبوتاسيوم والحديد التي ليا دورا كبيرا في الوظاة  االيضية لمنبات
لتفرعات واالورا  في النبات وزيادة المساحة الوظاة  الحيوية الم زيادة النمو الخضري كارتفاع النبات وعدد ا

 4 (30و  20و  7  تنسجم ىذه النتاة  م  الورعية لمنبات.
اعمم   Quickمنظم النمو بمعاممة التايير معنوي في ىذه الصفات اذ حققت   Quickمنظم النمولكان         
 سم و 62.06بم   الورعية المساحةو  الورعة مساحةو  1-نبات.وعدد االورا وسما السا  النبات  لطولمعدل 
عمم التوالي، وبذلا تفوعت معنويا عمم معاممة  2دسم 107.39و 2سم 557.93وورعة  19.00و ممم 30.67

و  2سم 437.26وورعة  17.00و ممم 26.78سم و  53.67المقارنة التي اعطت اعل معدل ليذه الصفات بم  
 الخضري النمو تحفيز في نمو كمنظم  Quick المنت  دوروربما يعزى ذلا الم عمم التوالي. 2دسم 75.53
 (21  لمنبات الورعية والمساحة واالورا  االفرع وعدد النبات ارتفاع زيادة وبالتالي الخاليا واستطالة انقسام وزيادة

مرونة جدار زيادة و االنقسامات الخموية والذي يسبب زيادة او الم دوره في زيادة مستوى االوكسين الداخمي 
ان منظم و عد تعود الم (. 32  كما ان االوكسينات تعمل عمم تنةيط خاليا النبات وزيادة حجميا( 31الخمية  

فينعكس ذلا ايجابا عمم  (15الستعمال االميل لمكربوىيدرات والنتروجين والمغذيات االخرى  عمم ا ساعدي النمو
( التي بينت 28  نتاة . كما تتماةم ىذه النتاة  م   (29و  6و  2  نتاة  تنسجم ىذه النتاة  م   .نمو النبات

  40يزبترك   NAAالنمو بمنظم Purple Clusterو Pusa Purple  الباذنجان رش نباتات صنفي  ان
. وكذلا تنسجم  الورعية ساعو ومساحتو وعطر أوراعو وعدد النبات طول معنوية في زيادةادت الم   1-لتر.ممغم
والمساحة  1-حصال عمم زيادة معنوية في ارتفاع النبات وعطر السا  وعدد االورا .نبات( المذان 19 م  
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( NAAالورعية ومحتوى الكموروفيل عند رش نباتات الطماطة صن  ةييرة اليجين بمنظم النمو  
  .1-ممغم.لتر25بتركيز

( تاييرا   Quickومنظم النمو  Humo Backter-Aالسماد العضوي وظير ان لمتداخل بين العاممين           
 منظم النموم   3-طن. ىكتار 3بمستوى العضوي السماد  معنويا في صفات النمو الخضري اذ اعطم تداخل  

Quick  )ومساحة الورعة والمساحة الورعية بم   1-اعمم معدل لطول النبات وسما السا  وعدد االورا . نبات
عمم التوالي ، وبذلا تفو  عمم  2دسم 141.04و 2سم 633.88ورعة و 22.25ممم و 38.25سم و 78.75

م   Humo Backter-Aالسماد العضوي من  3-طن. ىكتار 2 المستوىتداخل جمي  المعامالت باستيناء 
 3  المستوىومعاممة  ومساحة الورعة والمساحة الورعية لمنبات 1-في عدد االورا . نبات   Quickمنظم النمو 
، كما  1-عدد االورا . نباتو من دون استخدام منظم النمو في طول النبات  د العضويالسمامن  3-طن. ىكتار

 42.25بم   معاممة المقارنة اعل معدل ليذه الصفات. وعد سجمت سما السا  تفو  عمم جمي  المعامالت في
 عمم التوالي. 2دسم 49.99و  2سم 360.15ورعة و 13.88ممم و 21.50سم و 

 انحاصم صفاث -2
 صفات في معنويا تاييرا  Humo Backter-Aالعضوي  لمسماد ان (5الحظ من النتاة  في جدول  ي

في  المقارنة معاممة وعمم 3-طن. ىكتار 1عمم المستوى  3-طن. ىكتار 3و 2 المستويان تفو  اذ الحاصل
 اليمرة وزنو ( 1-نبات.يمرة 12.88  اليمار لعدد معدل اعمم جمي  الصفات باستيناء وزن اليمرة ، وان

عد ( 1-زجاجي بيت. طن 3.356  الزجاجي ولمبيت( 1-نبات.غم1.748  لمنبات الكمي والحاصل( غم135.55 
 9.30  بم  الصفات ليذه معدل اعل المقارنة معاممة سجمتفي حين  3-طن. ىكتار 3تحق  عند المستوى 

عد تعزى  .التوالي عمم( 1-زجاجي بيت. طن 2.358 و (1-نبات.غمك 1.228 و( غم 132.02 و( 1-نبات.يمرة
 في زيادة صفات النمو  Humo Backter-A العضوي لسمادا في صفات الحاصل الم دورالزيادة الحاصمة 

 جدول ومساحة الورعة والمساحة الورعية  1-نبات.االورا  وعدد التفرعات وعدد النبات رتفاعوالمتميمة با الخضري
( مما زاد من كمية الكربوىيدرات المصنعة في االورا  وانتقاليا الم مناط  النمو االخرى مما يزيد من احتمالية 4

 .( 30و  20و  7 . تتماةم ىذه النتاة  م  الحاصلكمية من البراعم الزىرية وزيادة في  اكبرتفتح عدد 
الرش معاممة  اعطتذ الكمية االحاصل  صفات في معنويا تاييرا  Quick  النمو منظمبمرش ان لوظير 

  لمنبات الكميحاصل الو غم  134.40زن اليمرة  و ( 1-نبات.يمرة 12.31  اليماراعمم معدل لعدد  النمو بمنظم
 (1-نبات.غم 1.66  ( 1-زجاجي بيت. طن 3.188بيت الزجاجي  ولم

 اعل المقارنة معاممة سجمت عدا وزن اليمرة . وعدفي جمي  ىذه الصفات  المقارنة معاممة عمموبذلا تفوعت 
 بيت. طن 2.563( و 1-نبات.غم 1.335غم( و  132.82 و( 1-نبات.يمرة 10.10  بم  الصفات ليذه معدل

في زيادة  Quick  النمو منظم دور الم الحاصل صفات في الحاصمة الزيادة تعزى عد. التوالي عمم( 1-زجاجي
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مما زاد من كمية الكربوىيدرات المصنعة في االورا   الورعيةوخاصة المساحة ( 4 جدول  صفات النمو الخضري
 الحاصل وزيادة الضوةي التركيب عممية نوات  زيادة في دور الورعية المساحة ولزيادةاليمار ، وانتقاليا الم 

اليمار لكونو يساىم  الذي يعمل عمم من  تساعط NAAاليمار الم دور  عدد زيادة في السبب يعود وعد(. 10 
المادة والتي تكون مركز جذب  في زيادة تراكم االوكسينات في مبايض وانسجة يمار النباتات المعاممة بيذه

  .النتقال المواد الغذاةية المصنعة من االورا 
في الصفات   Atonikوالرش بمنظم النمو  Humo Backter-A: تاثير اضافة السماد العضوي 2جدول 

 الكمية لمحاصل لنبات قرع الكوسة
الحاصل الكمي  وزن الثمرة )غم(  1-نبات .عدد الثمار  

 (1-)كغم. نبات
 الحاصل الكمي 

 (1-بيت زجاجي .)طن

 هيموبكتر تأثير
 1-طن.هكتار

0 9.3          b 132.02    a 1.228        c 2.358       c 
1 10.50      b 132.63    a 1.378        b 2.646       b 
2 12.13      a 134.74    a 1.637        a 3.142       a 

3 12.88      a 135.55    a 1.748        a 3.356      a 

      
 النمو تأثيرمنظم

Quick 
9 10.10      b 132.82    a 1.335        b 2.563        b 

Quick 12.31      a 134.40    a 1.660        a 3.188        a 

 التداخل تأثير
 مستويات هيموبكتر

 1-طن.هكتار
منظم النمو 

Quick 
حاصل النبات  وزن اليمرة  غم(   1-نبات.عدد اليمار

  كغم(
 الحاصل الكمي 

 (1-بيت زجاجي . طن

0 9 8.25        d 131.82      a  1.088      c 2.089        d 

Quick 10.35     cd 132.22    a 1.368      b 2.627      bc 

1 9 9.78      cd 132.04    a    1.291      b 2.479      cd 

Quick 11.00       c 133.21    a 1.465      b 2.813      bc 

2 9 10.64       c 133.35    a 1.419      b 2.724      bc 

Quick 13.62    ab 136.12    a 1.854      a 3.560        a 

3 9 11.50     bc 134.06    a    1.542      b 2.961        b 

Quick 14.25       a 137.04    a 1.953      a 3.750        a 
دنكن متعدد الحدود تحت المعدالت التي تحمل حروفا متشابهة ضمن العمود الواحد ال تختمف معنويا فيما بينها حسب اختبار 

 0.0.مستوى احتمال 
ديمومة نةاط االوعية الناعمة في اعنا  اليمار ايناء مراحل تطورىا لحين وصوليا الم مرحمة  اليمار وبالتالي

 Pusa  الباذنجان رش نباتات صنفي  انالتي بينت ( 28  نتاة  تتماةم ىذه النتاة  م  . (34القط   
Purple  وPurple Cluster   النمو بمنظمNAA    عدد معنوية في زيادةادت الم   1-لتر .ممغم  40بتركيز 

 .الكمي النبات وحاصل اليمار
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 منظم النموم   3-طن. ىكتار 3بمستوى العضوي السماد   وبالنسبة لمتداخل بين العاممين ظير ان تداخل 
Quick  ) الكمي والحاصل غم 137.04  اليمرة وزن( 1-نبات.يمرة 14.25  اليمار لعدد معدلعد اعطم اعمم 
ت معامالال عمم تفو  وبذلا( 1-زجاجي بيت. طن 3.750  الزجاجي ولمبيت( 1-نبات .غم 1.953  لمنبات

منظم النمو الرش بم   3-طن. ىكتار 3 بتركيز Humo Backter-Aالسماد العضوي  تداخلكافة باستيناء 
Quick   الذي لم يختم  عنو معنويا في ىذه الصفات. ىذا وعد سجمت معاممة المقارنة اعل معدل ليذه الصفات

 عمم( 1-زجاجي بيت. طن 2.089 و( 1-نبات.غم1.088 و( غم 131.82 و( 1-نبات.يمرة 8.25  بم 
السماد العضوي اضافة عند تداخل  الزجاجي ولمبيت لمنبات الكمي الحاصلوعد بمغت نسبة الزيادة في  .التوالي

Humo Backter-A منظم النمو الرش بم   3-طن. ىكتار 3 بتركيزQuick  42.76 عن معاممة المقارنة 
منظم و   Humo Backter-Aمسماد العضوي ل%.  ويمكن ان تعزى ىذه النتاة  الم التثيير االيجابي المةترا 

 .  Quickالنمو 
في حققا نتاة  مرضية   Quickمنظم النمو و   Humo Backter-Aان السماد العضوي  نستنت  من التجربة

العضوي السماد  زيادة النمو والحاصل لنبات عرع الكوسة صن  كاريزما ، وان افضل معاممة كانت اضافة
افضل نمو خضري  باعطاةيا النتاة  افضل حققتوالتي  Quick منظم النموم   3-طن. ىكتار 3بمستوى 

 وزيادة في كمية الحاصل.
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