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ضافة حامضتأثير الرش بمستخلص المادة العضوية  النمو  وتداخالتهما فيالهيوميك  وا 
    (.Fragaria ananasa Duch)ك يلالخضري للش

 وليد عبد الغني أحمد الراوي  أ. د.                          *يد الكروي حسين نوري رش م. م. 
 كلية الزراعة / جامعة بغداد 

 الخالصة 

بغداد النخيل / كلية الزراعة / جامعة  أبحاثنفذت الدراسة في أحد البيوت البالستيكية التابعة لوحدة 
ضافة حامض، لدراسة تأثير الرش بمستخلص المادة العضوية 3102-3102)أبو غريب( للموسم  الهيوميك  وا 

رش النباتات بأربعة عن معاملة هي عبارة  03 وتضمنت الدراسة. النمو الخضري للشليك وتداخالتهما في
من  إلى حجممستخلص المادة العضوية  فقط وحجم منمقطر  ماءوهي مستويات من مستخلص المادة العضوية 

من  حجم 0و 3:0حجم من الماء المقطر  3مستخلص المادة العضوية إلى  وحجم من 0:0الماء مقطر 
ثالثة تراكيز من  إضافةلوحده أو مع  إما ،2:0مقطر حجم من الماء ال 2مستخلص المادة العضوية إلى 

ultra-Humifert،  إلى التربة 0-. لترمل 2 ،3.2 ،1هي . 

 وبثالثة مكررات (R.C.B.D)نفذت كتجربة عاملية على وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 
عليها هي أهم النتائج التي تم الحصول و  .%2 احتمالعلى مستوى  L.S.D اختبارحسب  وقورنت المتوسطات

و التي  3:0 المستوى عند  أن رش النباتات بمستخلص المادة العضوية أدى إلى زيادة معنوية في ارتفاع النبات
 طول المداد أطول 0:0، في حين أعطت المعاملة سم في معاملة المقارنة..3.2انت سم بعد أن ك2..2بلغت 

 عدد( أعلى 2:0، بعد أن سجلت معاملة )سم272...عاملة المقارنة البالغة سم مقارنة بم2...021و الذي بلغ 
، 3سم6.232.، نبات\مداد 6.622، نبات \تاج 73..2بلغت   المدادات و مساحة الورقة الواحدة و التيجان من

 .التتابععلى  ، 3سم22.227، نبات\مداد.3.22نبات، \تاج .2..3على التتابع بعد أن كانت 

سم ، 2.262و عدد التيجان بلغا  معنوية في ارتفاع النبات أدت أضافة حامض الهيوميك إلى زيادةو  
نبات في \تاج3.276سم ، 2.077بعد أن سجال  0-مل.لتر2على التتابع عند المستوى  نبات\تاج 2...2

بلغ  لتاجعطاء أكبر قطر إب 0-مل.لتر 3.2ي حين تفوقت النباتات المعاملة بالتركيز ، فمعاملة المقارنة
.و كان لتداخالت عاملي الدراسة تأثير معنويًا في ملم في معاملة القياس 23.212ملم بعد أن كان  .22.72

و سم 2.201ل في ارتفاع النبات بلغ أعلى معد H2.T1، حيث سجلت المعاملة  جميع الصفات المدروسة 
ملم H1.T0 63.220بلغ قطر التاج عند معاملة سم و 022.032أطول مداد بلغ  H0.T2أعطت المعاملة 

أكثر عدد من  H2.T0ملم  و سجلت معاملة 33.020متفوقا بذلك معنويًا على معاملة المقارنة التي كانت 
نبات في معاملة المقارنة كما أشارت نتائج الدراسة إلى \تاج 0.111نبات بعد أن كان  \تاج 2.032التيجان بلغ 

 0.111  نبات بعد أن كان \مداد32...بلغ  عدد من المدادات أعطت أكبرمعنويا و  H0.T3تفوق معاملة 

                                                           
 للباحث األولبحث مستل من أطروحة دكتوراه  *
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وأعطت معنويا  H1.T3أما عن المساحة للورقة فقد تفوقت المعاملة . نبات في معاملة المقارنة\مداد
  .3سم 21.301مقارنة بمعاملة المقارنة التي سجلت  3سم012.632

Effect of foliar application by organic matter extract and humic acid 

in vegetative proprieties of strawberry (Fragarra ananassa. Duch. ) 

Hussain Nory Rasheed AL- Karawi                Prof. Dr. Walleed A. AL-Rawi 

College of Agriculture / University of Baghdad 

Abstract 

A study was carried out in a plastic house for a palm date research 

unit/agriculture college/university of Baghdad (Abu Ghraib). During the season 

2013-2014, to study the effect of spraying extract organic material and applying 

Humic acid and there interaction in the strawberry vegetative growth. The study 

include 12 treatments, to spray strawberry's plant with four levels from the 

extractions of organic matter (Distilled water, one volume of extracted organic 

matter to one volume of Distilled water 1:1, one volume of extracted organic 

matter to two volume of Distilled water 1:2 and one volume of extracted organic 

matter to three volume of Distilled water 1:3 just or with applied of three 

concentration of Humifert-ultra 0, 2.5, 5 ml.l-1 to the soil .A factorial experiment 

carried out at randomized completed blocked design (RCBD) with three 

replicates, Averages were tested with LSD at 5% level of probability. 

 The important result were found when the plants significantly at 2:1 

level's was reached 3.85cm comparing with 2.478cm of plant's control. While 

the treatment 1:1 give the longest of runner's length were reach 130.875cm 

comparing with 77.394cm of plant's control, while the treatment 3:1 record 

highest numbers of crowns, runners and one leave distance were reached 

3.792crown.plant-1,6.645runner.plant-1 and 76.423cm2 sequentially comparing 

with control's treatment that reach 2.737crown.plant-1,2.448 runner.plant-1 and 

53.359cm2 sequentially. The additions of Humic acid were increased the plant's 

height and crowns number's significantly reaches 3.465cm, 3.783crown.plant-1 

sequentially at 5ml.l-1 level. While the control was reached 3.199 cm and 2.496 

crown. plant-1 sequentially. 

 While the plants were treated with 2.5ml.l-1 superior on other treatments 

gives greater crown diameter reach 43.937 mm while control treatment was 

32.503mm. there were significantly effect to the two factors of the studies traits, 

the treatment H2.T1 give higher average of plant height's reach 4.510 cm, the 

treatment H0.T2 longest runner reach 143.124 cm and the crown diameter reach 

62.551mm at H1.T0 treatment's superior significantly comparing with control 

treatment's that give 22.131mm, the H2.T0 treatment gives highest number of 

crowns reaches 5.125 crown.plant-1 comparing with control treatment's that 

gives 1.000 crown. plant-1, the study's results show's that H0.T3 treatment was 



 ISSN: 1992-7479                                                       2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

492 
 

superior significantly in runners number which gives greater number of runners 

reach 7.823 runner. plant-1 comparing with control treatment's that gives 1.000 

runner. plant-1. While the leaves area were superior at the treatment H1.T3 

significantly which gives 104.623cm2 comparing with control treatment's that 

gives 50.210cm2 .                    

 المقدمة

وهو نبات معمر  .Rosaceaeالعائلة الوردية  إلىيعود  .Fragaria ananassa Duchالشليك 
الواسعة  ةالفاكهة الصغير  وهو من (.04ونبات مزروع )وينمو كنبات بري  درجات الحرارةيتكيف لمدى واسع من 

والبرتقال فاكهه أكثر استهالكًا بعد التفاح  ويأتي رابع (.04واسع )على نطاق  والتي تزرعفي العالم.  االنتشار
 0400اإلنتاج العالمي من الشليك عام  وقد بلغدولة  35تنتشر حاليًا زراعة الشليك في أكثر من  (.53والموز )
المرتبة  األمريكيةالمتحدة  وتحتل الواليات هكتار، 000042مقدارها  وبمساحة مزروعة طن، 0303104حوالي 
العالم  إنتاجطن إي ما يزيد عن ربع  0533134فيها  اإلنتاجفي قائمة الدول المنتجة للشليك إذ بلغ  األولى

سبانيا للعامفي المرتبة الخامسة بعد المكسيك  وتأتي مصر   (.00طن ) 000042نفسه  وتركيا وا 

من قبل المزارعين  )الفراولة(هناك اتجاه لزيادة زراعة الشليك  والدراسات بأنخالل البحوث  يالحظ من
إال أن بعض مناطق الزراعة تكون  عالية. أرباح وبالتالي تحقيقبسبب ارتفاع الطلب عليه من قبل المستهلكين 

والكيميائية والبيولوجية الفيزيائية  وسوء الخصائصالمنخفضة  ومنها الخصوبةغير مالئمة بسبب الظروف البيئية 
 (.05ان إضافة السماد العضوي تعد من العوامل المهمة لزيادة محتوى التربة من المادة العضوية ) (.2) للتربة

األسمدة العضوية بمختلف مصادرها على مدى واسع من المركبات العضوية الذائبة في الماء  هويتتح وذلك لما
والالدبالية وكل هذه المركبات تسهم  العضوية الدباليةواألحماض  األمينيةات واألحماض مثل السكريات والبروتين

بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نمو النبات وتطوره فهي أما أن تكون مشجعة للنمو بفعل إنزيمي أو هرموني 
الموجودة أصال في التربة أو إذ إنها تحوي على مغذيات يحتاجها النبات أو إنها تؤثر في زيادة جاهزية المغذيات 

  . (5المضافة إليها بحيث تؤدي إلى زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته )

إلى غزارة النمو  إضافة وتحسين نوعيتهالتسميد بالرش فعالة في زيادة كمية الحاصل  وتعد طريقة
كما وأن التغذية الورقية تقلل من التلوث البيئي الناتج عن إضافة المركبات السمادية للتربة  (.04الخضري )

من مستخلصات  0-لتر مل. 5 ،0 ،0 ،4( في دراسته التي تضمنت الرش بأربع تراكيز 04وبين ) (.00)
 0-. لترمل 0 ،0، بأن التركيزين  Reginaو  s samling,Kaiserالشليك النباتات البحرية على صنفي من 

المساحة و  وعدد التيجان وقطر التاج وطول المدادارتفاع النبات تفوقت معنويًا على معاملة المقارنة في كل من 
 مل. 5 ،4 بمستويين Algo344( أن معاملة نباتات الشليك بمستخلص الطحالب البحرية 0والحظت )الورقية. 

( 1وأكد ). والمساحة الورقية/ نبات  وعدد المداداتإلى حصول زيادة معنوية في معدل قطر التاج  أدى 0-لتر
 Tethisنهار محايد  واألخر صنف Cadoncaصنف نهار قصير  أحدهمامن خالل رش صنفين لنبات الشليك 
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تفوق معنوي في  ،0-لتر مل. 0، 0.3، 0، 4وبأربعة مستويات  Matrix – 15البحرية األعشاب  بمستخلص
( في دراسة على نبات 00وأشارت ) القياس.بالمقارنة مع معاملة  والمساحة الورقية وعدد األوراققطر التاج 

عند رش النبـاتات  والمساحة الورقيةصفة عدد األوراق  معنوية فــــيإلى حصول زيادة  Festivalالشليك صنف 
  البحرية.الطحالب من مستخلص  0-مل.لتر 0.3بالتركيز 

هي المكونات  Fulvic acidو  Humic acidالـ وأشارت العديد من الدراسات إلى أن المواد الدبالية 
النباتات بهذه المواد يحسن النمو في العديد من  وأن معاملة، (53من المادة العضوية ) %44-33 الرئيسية
المعدنية لتحرير المغذيات النباتية  وكمصدر منظمالنباتية من خالل زيادة امتصاص العناصر الغذائية  األنواع

 وبحسب الصنف وتركيزها وطريقة استعمالها،( بأن تأثير المواد الدبالية يختلف بحسب نوعها 4وذكرت ) (.03)
( إلى حدوث زيادة كبيرة في استطالة التاج عند 00وأشارت ) به.المحيطة  وعمره والظروف البيئيةالمزروع 

( أن معاملة نباتات الشليك بحامض الهيومك أدى إلى زيادة استطالة 01) أكدبينما   هيوميك.الالتسميد بحامض 
( من خالل دراسة على 54كما أوضح ) أفضل.، مما أدى إلى نمو النبات بشكل والمساحة الورقية وقطر التاج

 التاج والمساحةغم/ لتر أدى إلى زيادة استطالة 0.3أن معاملة النباتات بحامض الهيوميك بتركيز  الشليك،نبات 
كمية الحاصل  ولغرض زيادة الحاضر،زراعة الشليك في جميع مناطق العراق في الوقت  ونظرًا النتشار الورقية.

لنمو الخضري عن طريق لذلك فقد هدفت الدراسة إلى تحسين ا لنبات.عن طريق تحسين النمو الخضري 
  العضوية.استخدام المخصبات 

 وطرائق العملالمواد 

جامعة بغداد  –كلية الزراعة  –النخيل  أبحاثالبيوت البالستيكية التابعة لوحدة  أحدنفذت الدراسة في 
من  Albinصنف  الشليك،تم استيراد شتالت نبات  .0/4/0400لغاية  0/4/0405/ أبو غريب للمدة من 

 األدغال إزالةتم تحضير تربة البيت البالستيكي من خالل أجراء عملية  الزراعية.األردن بوساطة إحدى المكاتب 
 الحراري،ثم التعقيم  )الكابوتا(ثم تسوية بواسطة الجرار الزراعي الخاص بالبيوت البالستيكية  والتنعيم،ثم الحراثة 

قسمت تربة البيت البالستيكي إلى  ها،بعد والفطرية والنيماتودا.ة للوقاية من األمراض الحشري واستعملت مبيدات
 ونهاية البيتفي بداية  م 4.34وتركت مسافة  م. 03وبطول م  4.54وارتفاع م  4.14عرض اطب سم

  البالستيكي.

 Double)بخطوط مزدوجة  ،0405/  0/04زرعت الشتالت بتاريخ  ذاته.زرعت بشتالت للصنف 

Row Beds System،)  وآخر نبات  والمسافة بينم  4.04بحيث تكون المسافة بين الخطين المزدوجين
أجريت عمليات الخدمة من تعشيب  .م 0.04، والمسافة بين مركز مصطبة وأخرى م 4.54الواحد الخط  ضمن
فضاًل  الحاجة،ساعة كلما دعت  \ لتر 0 – 5.3بين يتراوح  وبمعدل صرفإذ اتبع نظام الري بالتنقيط  وري،

عن عمليات التسميد التي أجريت بشكل موحد لكل المعامالت على وفق البرنامج السمادي المعتمد في معظم 
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 4:4مقطر فقط  وهي ماءالعضوية شملت المعامالت أربع مستويات من مستخلص المادة  (.50) مزارع الشليك
حجم من مستخلص المادة العضوية  0و 0:0من الماء مقطر  إلى حجممستخلص المادة العضوية  وحجم من

 ،5:0حجم من الماء المقطر  5من مستخلص المادة العضوية إلى  حجم 0و 0:0حجم من الماء المقطر  0إلى
 مل. 3و 0.3و 4هي  ،ultra-Humifertمن  وثالث تراكيز الترتيب.على  (0T، 1T، 2T، 3T)بـ  ورمز لها

 .0مكوناته في جدول  التربة والمشار إلىإلى  والتي تضاف الترتيب.على  (0H، 1H، 2H) ورمز لها ،0-لتر

الوسط  )مستنفذكغم من السماد العضوي 0اخذ  العضوية من خالل المادةتم تحضير مستخلص 
الخليك لتر من حامض  0.3 وأضيف له (Spent mushroom substratesالزراعي للفطر األبيض 

 والراشح الناتج ،Whatman00ساعة بعدها رشح بورق ترشيح  01ثم ترك لمدة  طبيعية(،بصورة  )المحضر
الخصائص الكيميائية  0 ويوضح جدول المقطر.حضرت منه األحجام المذكورة بقدر حجمه من الماء 

  الغذائية.لمستخلص من العناصر 

 األبيض(.عي للفطر الوسط الزرا مستنفذ)العضوية يوضح الخصائص الكيميائية لمستخلص المادة  1جدول 

 القيمة الوحدة الصفة القيمة الوحدة الصفة

EC  0.03 سمينزدسي pH 0.0 ـــــ 

N 

% 

 2.4 كغم\غم الكاربون العضوي 4.0

P 4.443 Fe 

ppm 

354 

K 4.00 pb 05 

Mg 4.44 Cl 4.0 

Ca 4.0 Zn 33 

B 4.43 Cu 04.4 

 السائل   (Humifert-ultra)يوضح مكونات سماد حامض الهيوميك  2جدول 

 Humic acid Fulvic acid Potassium Humote as K20 الرطوبة المكونات

 %5 %5 %00 %10 النسبة

واحدة كل  وبواقع إضافةنهاية التجربة  واستمرت حتىمن الزراعة  أشهرأربعة  المعامالت بعد أجريت
 Randomizedوفقًا لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  (،x 5 0)تم تنفيذ التجربة كتجربة عاملية  شهر.

Complete Block Design (R. C. B. D.،) وتم  تجربية،نبات لكل وحدة  05وبواقع  وبثالثة مكررات
واستعمل  (.3) %3عند مستوى احتمال (،.L.S.Dمعنوي )معدالت المعامالت بحسب اختيار أقل فرق  مقارنة
نهاية شهر حزيران تم قياس  أدناهو في  اإلحصائي.في التحليل  (Discovery virgon 3Genstat)برنامج 

تم قياس طول المداد ابتداء من  وارتفاع النبات ابتداء من سطح التربة حتى قمة النبات بواسطة شريط القياس 
قياس قطر التاج بوساطة القدمة  و  منطقة التفرع في الساق إلى نهاية طرف المداد بوساطة شريط القياس

عدد التيجان لجميع النباتات في كل و اخذ معدل   (أسفل منطقة التفرع لكل معاملة Vernier) اإللكترونية
عدد المدادات لجميع النباتات في كل وحدة تجربية و و  وحدة تجربية و تم حساب معدل عدد التيجان لكل نبات

( فقد تم أخذ كل من 00تم قياس مساحة الورقية وفقًا لما جاء به )و   اتتم حساب معدل عدد المدادات لكل نب
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في أوج نشاطهما الفسيولوجي ز هذين الزوجين بكامل اتساعهما و ، و ذلك لتميلزوج الثاني و الثالث من األوراقا
لحين ثبات الوزن و ه م 44سم ، ثم جففت في الفرن الكهربائي بدرجة حرارة  0ثم أخذت مقاطع دائرية بقطر 

 سجل الوزن الجاف و حسبت المساحة الورقية كما في المعادلة األتية . 

                                           الوزن الجاف للقرص المقطوع )غم( \ ((0المقطوع )سم مساحة القرص xوزن الورقة الجافة )غم( )=  (0)سممساحة الورقة 

 النتائج المناقشة

  )سم(ارتفاع النباتات 

 وال سيماالعضوي في ارتفاع النبات  المادة تفوق معامالت الرش بمستخلص 5الجدول أظهرت نتائج 
بمعاملة المقارنة التي  قياساً  ،سم 5.134اعلى معدل الرتفاع النبات بلغ  أعطتالتي  معنوياً  T2المعاملة 
إلى زيادة معنوية في هذه  أدت أضافتهفقد لوحظ ان  Humifert-ultraإما عن تأثير  سم. 0.041سجلت 
سم في  5.022سم بعد ان كان  5.033التي أعطت أعلى معدل لالرتفاع بلغ  H2 وخاصة المعاملةالصفة 
المعاملة  أعطتفقد  Humifert-ultraوأما عن التداخل بين مستخلص المادة العضوية  المقارنة.معاملة 
H2.T1  قد يرجع سبب  سم. 0.335سم فيما أظهرت معاملة المقارنة اقل معدل بلغ  0.304اعلى معدل بلغ

 وذلك لكون تفوق إضافة األسمدة العضوية السائلة عن طريق األوراق في تأثيرها على صفات النمو الخضري 
فضاًل عن كونها طريقة فعالة  (.0والحيوية )األوراق تعد مركزًا مهمًا تحدث فيها العديد من العمليات الفسلجية 

مستخلص المادة العضوية  أهميةأخر تكمن  ومن جانب (.3داخل النبات ) أفضلفي انتقال المغذيات بشكل 
 والتي قدفي تحسين صفات النمو الخضري لما تحويه هذا المستخلص من العناصر المغذية مثل النتروجين 

وزيادة خالل تحفيز األنظمة األنزيمية  وتنشيطها منزيادة الفعاليات الحيوية للنباتات  في ليهاإيعزى السبب 
الهرمونات النباتية كاالوكسينات  إنتاج وتحفيزها في (.02و01) RNAو DNAاألحماض النووية  تكوين

 (.03واستطالة الخاليا )يشجع في عمليات االنقسام الخلوي  والسايتوكاينات مما

قد ، في أغلب صفات النمو الخضري  Humifert- ultraة التي حصلنا عليها عند أضافة أن الزيادو  
دوره األحماض الدبالية ) الهيوميك و الفولفيك ( في زيادة الفعاليات الحيوية و الفسلجية المختلفة يعود إلى 

( أن حامض الهيوميك يحتوي على مجموعة الكوانين التي تعمل  02الضرورية لنمو النبات ، فقد ذكره ) 
عمليتي التركيب الضوئي و  و كما أن له دور كبير في اإلنزيماتكمستقبل للهيدروجين و التي تزيد من نشاط 

، و الخاليا أغشيةلحامض الهيومك دور مهم في التفاعل مع مركبات الفوسفولبيد الموجودة في تركيب التنفس، و 
الخلوية و  لألغشيةل هذه المركبات كحامل لنقل المغذيات من خارج الخلية إلى داخلها مما يزيد من نفاذيته تعم

من نتروجين الورقة  %44بالتالي زيادة امتصاص الماء و العناصر المغذية و منها النتروجين و الحديد إذ أن 
ستيدات الخضراء لذلك تحسن من من الحديد يوجد في البال %14و  الكلوروفيليدخل في صبغة  Mgمع 

 ( . 54و  02عملية التركيب الضوئي و بناء البالستيدات ) 
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في ارتفاع نبات  والتداخل بينهماالهيوميك  ضافة حامضوا  العضوية تأثير الرش بمستخلص المادة  3جدول 
 .)سم(الشليك 

  )سم(طول المداد 

إذ لوحظ ان رش  البحث.أن طول المدادات قد تأثر معنويًا بمعامالت  0الجدول تبين من نتائج 
اعلى معدل بلغ  أعطتالتي  T1المعاملة  وال سيمامستخلص المادة العضوية عمل على زيادة هذه الصفة 

 سم. 44.520عن معاملة المقارنة التي سجلت أقل معدل في هذه الصفة بلغ  وبفارق معنوي سم  054.143
التي  H1المعاملة  وال سيماالمدادات  أطوالسببت انخفاضًا معنويًا في  Humifert-ultra إضافةفيما وجد أن 

سم 004.112بعد ان كان  سم، 043.112ل بمعد H2سم تلتها المعاملة  22.400وكان اقل معدل  أظهرت
 H0.T2إما عن تأثير التداخل فقد تميزت المعاملة . Humifert-ultraمتفوقة بذلك على نباتات المعاملة 

 لطول المداداقل معدل  H0.T0المعاملة  أعطتفيما  سم، 005.000اعلى معدل لطول المداد بلغ  بإعطائها
مستخلصات المادة العضوية على مواد شبيهة بالهرمونات  احتوى  إلىالسبب  وقد يعود سم. 53.540بلغ 

 أو (.03) وانقسام الخالياالدور في تشجيع استطالة  والصغرى والتي لهاإلى العناصر الكبرى  باإلضافةالنباتية 
الهرمونات النباتية كاالوكسينات  إنتاج وتحفيزها فيقد يعود السبب إلى دور مستخلص المادة العضوية في 

في الفقرة  ذكرهلما  باإلضافة (،03واستطالة الخاليا )يشجع في عمليات االنقسام الخلوي  السايتوكاينات مماو 
  السابقة.

 قطر التاج )مم( 

إلى أن المعاملة بمستخلص المادة العضوية سجلت انخفاض معنوي في هذه  3تشير نتائج الجدول 
 T1و T3م، متفوقة بذلك على المعاملتين م 04.050غ الصفة، حيث أعطت معاملة القياس أكبر قطر لتاج بل

في حين تفوقت  .مم 54.410لتاج بلغ أقل قطر ل T2م. في حين أعطت المعاملة م( 54.234، 52.034)
ملم قياسًا بمعاملة  05.254وسجلت أكبر قطر للتاج بلغ  Humifert-ultraأضافة معنويًا عند  H1المعاملة 

وأدى التداخل بين مستخلص المادة العضوية  م.م 50.345القياس التي أعطت أقل قطر للتاج بلغ 
معنويًا على كافة المعامالت ليصل معدل قطر التاج بها إلى  H1.T0إلى تفوق المعاملة  Humifert-ultraو

 مم. 00.050والتي أعطت أقل قطر للتاج بلغ  H0.T0مم وبفارق معنوي عن معاملة  30.330

مستخلص مستويات 

 ((T العضويةالمادة 

V : V 

 

 0-لتر مل. ،((H حامض الهيوميك مستويات

  (T)تأثير الـ 

L.S.D. 

 (( 0.05 H 0   (0)   H1     (2.5) H2  (5)  

   T 0        (0:0) 356.3 657.6 3506. 65472 T   = 0.0378 

T1 (1:1) 35333 35.7. 45.30 35206 H  = 0.0327 

T2  (2:1) 35960 45403 35393 352.0 T   ×  H  = 0.0655 

T3(3:1)   352.0 65600 3533. 3.062  

   .H)) 35399 35633 3546تأثير الـ 
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في طول مداد  والتداخل بينهماالهيوميك  حامض ضافةوا  العضوية الرش بمستخلص المادة  تأثير 4جدول 
 .)سم(نبات الشليك 

بعض العناصر الصغيرة المخلبة من قبل  إلى وجود (5جدول )التاج  معدل قطرسبب زيادة  وقد يعود
المهم في تصنيع الحامض األميني  منها،الزنك  وال سيما الدبالية( األحماض) Humifert-ultraمكونات 

وخاليا في زيادة انقسام خاليا أنسجة المرستيم القمي  أهمية والذي له IAAالتربتوفان الضروري في تصنيع 
إلى الداخل إذ يؤدي انقسام هذا النسيج إلى إضافة خشب  الوعائي،الكامبيوم  وخاصة منطقةالجانبي  المرستيم

  (.00) (5 التاج )جدولالخارج مما ينعكس على زيادة معدل قطر  ولحاء إلى

في قطر تاج  والتداخل بينهماالهيوميك  ضافة حامضوا  العضوية الرش بمستخلص المادة  تأثير 5جدول 
  .م(م)نبات الشليك 

 نبات  \عدد التيجان 

إلى أن هناك تأثيرًا لمعامالت الرش بمستخلص المادة العضوية في عدد  3الجدول نتائج  أظهرت
نبات مقارنة  \ تاج 5.420وبلغت نبات  \معنويًا في زيادة عدد التيجان  T3فقد تفوقت المعاملة  التيجان،
فيالحظ من الجدول نفسه أن النباتات المعاملة  Humifert-ultraإما تأثير أضافة  المقارنة.بمعاملة 

Humifert-ultra  في المعاملةH2 نبات  \عطاء أعلى عدد من التيجان ت معنويًا على معاملة المقارنة بإتفوق
معنويًا إذ  Humifert-ultraوداخل بين مستخلص المادة العضوية الت نبات. وكان تأثير \ تاج 5.415بلغ 

 3.003التي بلغ  H2.T0تشير النتائج إلى أن أكبر عدد للتيجان في النباتات تم الحصول علية عند المعاملة 
  نبات. \تاج  0.444أدنى المستويات بلغ    H0.T0نبات في حين سجلت المعاملة  \ تاج

مستخلص مستويات 

 (T)العضوية المادة 

V : V 

 ((H حامض الهيوميك مستويات

 0-لتر مل.

 .L.S.D (T)تأثير الـ 

 (( 0.05 

H 0   (0)   H1     (2.5) H2   (5)  

T 0        (0:0) 365306 9.5703 3005323 775394 T   = 0.764 

T1    (1:1) 3665.37 3665433 3395677 330527. H  = 0.662 

T2      (2:1) 3435364 3075207 .354.3 3005794 T   ×  H  = 1.324 

T3      (3:1) 3375.66 6656.9 3365646 3365030  

   H)) 3305276 995044 30.5229تأثير الـ 

مستخلص مستويات 

 (T) المادة العضوية

V : V 

 ((H حامض الهيوميك مستويات

 0-لتر مل.

 .L.S.D (T)تأثير الـ 

 (( 0.05 

H 0   (0)   H1     (2.5) H2     (5)  

T 0        (0:0)      665333 665..3 .75663 475434 T   = 0.121 

T1        (1:1) 425.09 305323 3.5393 375960 H  = 0.105 

T2        (2:1) 6.5326 3453.3 305707 305026 T   ×  H  =0.211 

T3     (3:1) 335922 425266 345633 395360  

   H)) 365.03 435937 395.37تأثير الـ 
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زيادة  ( وبتالي3 )جدولفي زيادة مساحة الورقة  المادة العضويةالسبب إلى دور مستخلص  وقد يعود
وتراكمها مما يؤدي إلى ازدياد المواد الغذائية في النبات  والتمثيل الكاربونيكفاءة عملية البناء الضوئي 

في زيادة نمو المجموع الخضري  إيجابيا والذي انعكسATP (00 ) والبروتينات ومركبات الطاقة كالكربوهيدرات
 األحماضربما يعود إلى دور  Humifert-ultra(. وإلضافة 0 )جدولالنبات المتمثل بعدد التيجان  وكبر حجم

( 50الدبالية في منع غسل العناصر من التربة مع مـــــاء الري مما يزيد من كفاءة استخدام األسمدة المضافة )
( 0للتربة ) (CEC)الكتيونية وزيادة السعة التبادلية  المغذية،العناصر  اهزيةوزيادة ج التربة، وتحسين خصوبة

  (.03مع ) وهذا يتفق (.0 جدول)التيجان زيادة امتصاص العناصر المهمة في نشوء عدد  ومن ثم

ضافةالعضوية الرش بمستخلص المادة  تأثير 6جدول  نبات  \التيجان  في عدد والتداخل بينهماالهيوميك  حامض وا 
 الشليك.

 نبات  \عدد المدادات 

أن عدد المدادات في النباتات يزداد معنويًا عند الرش بمستخلص المادة  4الجدول يتبين من نتائج 
 مداد 3.303بلغ معنويًا بإعطاء أعلى عدد من المدادات  T3إذ تفوقت النباتات التي رشت بالمستوى  العضوية،

 ،Humifert-ultraإما بالنسبة لتأثير أضافة  المقارنة.نبات في معاملة  \مداد 0.001بعد أن كانت  ،نبات \
ونباتات  Humifert-ultraبـ فتشير نتائج الجدول نفسه إلى عدم وجود فروق معنوية بين النباتات المعاملة 

عند المعاملة  Humifert-ultraوفي حين كان للتداخل بين مستخلص المادة العضوية  المقارنة. معاملة
H0.T3  نبات قياسًا بمعاملة  \ مداد 4.105المدادات إذ أعطت أعلى عددًا من  الصفة،تأثير معنوي في هذه
H0.T0  الفقرةفي  ما ذكرهالسبب إلى  وقد يعود نبات. \مداد  0.444بلغ التي أعطت اقل عدد من المدادات 
  السابقة.

  (6)سممساحة الورقة الواحدة 

الرش بمستخلص المادة العضوية في مساحة الورقة  تأثير لمعامالتإلى أن هناك  1الجدول بين 
أن  بعد 0سم 43.005وأعطت معنويا في زيادة معدل مساحة الورقة الواحدة  T3فقد تفوقت المعاملة  الواحدة،

مستويات 

مستخلص المادة 

 ((T العضوية

V : V 

 ((H حامض الهيوميك مستويات

 0-لتر مل.

 .L.S.D (Tالـ )تأثير 

 (( 0.05 

H 0    (0) H1     (2.5) H2    (5) 

T 0     (0:0) 35000 65027 .536. 65737 T   = 0.146 

 (1:1)  T1      357.9 35760 35437 3564. H  = 0.126 

 (2:1)    T2     653.0 45446 3507. 35666 T   ×  H  = 0.252 

T3    (3:1) 35076 45724 35.37 35796  

   H)) 65496 35762 35723تأثير الـ 
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Humifert-في حين لم تكون هناك أي تأثير معنوي عند أضافة  المقارنة.في معاملة  0سم 30.314كانت 

ultra  الصفة.للنباتات في هذه   

 في عدد  والتداخل بينهماالهيوميك  حامض ضافةوا  العضوية الرش بمستخلص المادة  تأثير 7جدول 
 الشليك.نبات  \المدادات 

تفوقت معنويًا في مساحة  H1.T3فيالحظ أن المعاملة  العاملين،أما فيما يخص تأثير التداخل بين 
اقل مساحة  H1.T1بينما سجلت المعاملة  التداخل،بكافة معامالت  مقارنة 0سم 040.305بلغت إذ  الورقة،
سبب تفوق إضافة األسمدة العضوية السائلة عن طريق األوراق في تأثيرها  وقد يرجع .0سم 53.455بلغت للورقة 

األوراق تعد مركزًا مهمًا تحدث فيها العديد من العمليات الفسلجية  وذلك لكون على صفات النمو الخضري 
 بومن جان (.3داخل النبات ) أفضلفضاًل عن كونها طريقة فعالة في انتقال المغذيات بشكل  (.0والحيوية )
مستخلص المادة العضوية في تحسين صفات النمو الخضري لما تحويه هذا المستخلص من  أهميةأخر تكمن 

 وتنشيطها منليها في زيادة الفعاليات الحيوية للنباتات إيعزى السبب  والتي قدالعناصر المغذية مثل النتروجين 
 إنتاج وتحفيزها في (.29و01) RNAو DNAاألحماض النووية  وزيادة تكوينخالل تحفيز األنظمة األنزيمية 
 (.03) واستطالة الخاليافي عمليات االنقسام الخلوي  والسايتوكاينات مما يشجعالهرمونات النباتية كاالوكسينات 

إلى العناصر  باإلضافةمستخلصات المادة العضوية على مواد شبيهة بالهرمونات النباتية  احتواءنتيجة  أو
في زيادة مساحة  وانعكاس ذلك( 03) وانقسام الخالياالدور في تشجيع استطالة  لهاوالصغرى والتي الكبرى 
 الورقة.

في مساحة ورقة  والتداخل بينهماالهيوميك  ضافة حامضوا  تأثير الرش بمستخلص المادة العضوية  2جدول 
 (.6)سمنبات الشليك 

مستخلص مستويات 

 ((Tالعضوية المادة 

V : V 

 ((H حامض الهيوميك مستويات

 لتر \ مل

 .L.S.D (T) تأثير الـ

 (( 0.05 

H 0       (0)   H1        (2.5) H2   (5)  

T 0        (0:0)     35000 65.6. 35720 65442 T   = 0.424 

T1          (1:1) .5303 .5333 35944 452.3 H  = 0.367  

T2         (2:1) 45047 .5362 35933 45443 T   ×  H  = 0.735 

T3      (3:1) 75263 .5463 65696 6564.  

   H)) 45.34 45666 45.26تأثير الـ 

مستخلص مستويات 

 T))العضوية المادة 

V : V 

 ((H حامض الهيوميك مستويات

 لتر \ مل

 .L.S.D (T)تأثير الـ 

 (( 0.05 

H 0       (0) H1    (2.5) H2     (5) 

T 0       (0:0) .0563 .45730 ..53.3 .353.9 T   = 4.809 

T1      (1:1) 635223 3.5033 ..5263 .35.20 H  = 4.165 

T2     (2:1) 265073 .05797 ..5643 645032 T   ×  H  = 8.330 

T3    (3:1) 6759.7 3045663 .65690 765463  

   H)) 675036 635693 ..5762تأثير الـ 
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 المصادر

منشورات جامعة  النظري.الجزء  والتسميد.خصوبة التربة  .0400 الشاطر، ومحمد سعيدفالح  نقطة، أبو -0
 .540ص  سوريا. –كلية الزراعة  دمشق.

جامعة بغداد  والبحث العلمي.وزارة التعليم العالي  التطبيقي.تغذية النبات  .0212 حسين،فاضل  الصحاف، -0
 العراق. –بيت الحكمة  –

المستخلصات المائية لبعض المخلفات العضوية في نمو  تأثير .0445، الفرطوسي، بيداء عبود جاسم -5
 –كلية الزراعة  –علوم التربة والمياه  قسم-. رسالة ماجستير Triticum aestivuimالحنطة 

 العراق. –جامعة بغداد 
والرش دراسة تأثير التلقيح بالسيانوبكتريا المعزولة محليًا  .0400 محمد،سعادات مصطفى  الهرمزي، -0

لنبات  والحاصل والصفات الكيميائيةفي النمو  (Algo600)الطحالب البحرية  بمستخلص
: (5) 00المجلد  للعلوم.مجلة جامعة تكريت  (..Fragaria x ananassa   Duch)الشليك 

04-34  

دار الحكمة  وتحليل التجارب.تطبيقات في تصميم  .0224 وكريمة وهيب،مدحت مجيد  الساهوكي،  -3
 الموصل. والنشر.للطباعة 

تأثير السماد العضوي هيومس في  .0442 مطر، ونعيم شتوي مانع  وعلي عباديعلي حسين  جاسم، -3
وقائع المؤتمر العلمي  بابل.مجلة جامعة  الخس. والحاصل لنباتصفات النمو الخضري 

 . 22-20 عشر.الحادي 

تأثير المخصب العضوي أجروتون في نمو بعض أصناف البندورة  .0400 نجال،صفاء  زبيدة، حسين، -4
نتاجيتها في  . 41 -33:  0(  54)  الزراعية.مجلة جامعة دمشق للعلوم  المحمية.الزراعة  وا 

 

 (Matrix-15البحري )تأثير رش المستخلص  .0400 وشلير محمود،لمياء محمد شريف محمد  صالح، -1
 .(.Fragaria x ananassa Duch)من الشليك  والجذري لصنفينفي صفات النمو الخضري 

 .(0)العدد  (5)مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية المجلد 

دار  بيئة نظيفة. صحي،غذاء  والزراعة العضوية،الحيوية  األسمدة .0444 رمضان،الشحات محمد  طه، -2
 العربية.جمهورية مصر  للنشر.الفكر العربي 

من النباتات  والسايكوسيل وبثالث مستخلصاتتأثير الرش بحامض الجبرليك  .0441 محمود،شلير  طه، -04
لصنفي من الشليك  والزهري ومكونات الحاصلالبحرية في بعض صفات النمو الخضري 

(Fragaria x ananassa Duch..)  كلية- وهندسة الحدائققسم البستنة  –أطروحة دكتوراه 
 العراق. –جامعة صالح الدين  –الزراعة 
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 وحاصل الشليكنمو  والتظليل فيتأثير الرش بمستخلص الطحالب البحرية  .0403 جبار،يسرى  فرحان، -00
ـ كلية الزراعة ـ جامعة بغداد ـ  وهندسة الحدائقرسالة ماجستير ـ قسم البستنة  .Fastivalصنف 
 العراق.

الجزء  األول.الجزء  ومورفولوجيا(. )خليةعلم الحياة النباتية  .0400 وجورجيت بابوجيان،هيفاء  قاسم، -00
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