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حامض الهيوميك في نمو وحاصل صنفين من الرش بو المصنع تأثير إضافة سماد الدواجن 
 الخس

 حميد حمدان العلي                        سمية هشام عبد الحميد
 جامعة األنبار -كلية الزراعة

 الخالصة

البستنة  ع لقسمفي حقل الخضروات التاب 2016نفذت دراسة حقلية خالل الموسم الزراعي الخريفي 
وحامض  المصنع غريب( لمعرفة تأثير إضافة سماد الدواجن أبوجامعة بغداد )-كلية الزراعة-وهندسة الحدائق

. شملت الدراسة عاملين العامل األول .Lactuca sativa Lالهيوميك في نمو وحاصل صنفين من الخس 
ماد عن توليفة من المعامالت )سعبارة األصناف وهي )الصنف المحلي والصنف األجنبي( والعامل الثاني 

 5-نبات غم 10 د كيميائي حسب التوصية السمادية،مقارنة تسميالمعاملة  الدواجن+ حامض الهيوميك( وهي:
 ،حامض الهيوميك 5-لتر مل 1.5  ،الدواجن سماد 5-نبات غم 40، الدواجن سماد 5-نبات غم 20 ن،الدواج سماد

 5-نبات غم 20و حامض الهيوميك5-لتر مل  1.5الدواجن+ سماد 5-نبات غم 10 ،حامض الهيوميك 5-لتر مل 3
حامض  5-لتر مل  1.5الدواجن+ سماد 5-نبات غم  40،حامض الهيوميك5-لتر مل  1.5الدواجن+ سماد

  3 الدواجن+ سماد 5-نبات غم 20، حامض الهيوميك 5-لتر مل  3الدواجن+  سماد 5-نبات غم 10 ،الهيوميك
التجربة عاملية  ،حامض الهيوميك5-لتر مل  3+ الدواجن سماد 5-نبات غم 40وأخيرًا  الهيوميكحامض 5-لتر مل
 (R.C.B.Dتصميم القطاعات العشوائية الكاملة )وفق ( وبثالثة قطاعات إذ وزعت المعامالت عشوائيًا 12× 2)

تلخيص أهم النتائج التي ويمكن  %5 ةوعلى مستوى معنوي L.S.Dوقورنت متوسطات المعامالت بحسب اختبار 
 :تم التوصل إليها بما يأتي

 12T تفوقت المعاملةفقد على الصنف المحلي لجميع الصفات  (Polaris)تفوق الصنف األجنبي 

 ،محتوى األوراق من الكلوروفيل ،عدد األوراق ،المساحة الورقية: معدل لكل من الصفات التالية أعلى عطائهابإ
  سجلتوالتي  ،والحاصل الكلي متوسط وزن الرأس الكلي ،نسبة التفاف الرؤوس ،محتوى األوراق من النترات

 طن 118.61و كغم 1.771 ،%88.58 ،5-غم ملغم 0.30 ،58.57 سباد ،5-نبات ورقة 51.278 ،7سم  1202
قد تميزت بإعطائها نتائج إيجابية في مؤشرات النمو الخضري  نستنتج أن هذه األسمدة الترتيب،على  5-ه

 .ومحتوى األوراق من العناصر الغذائية وكمية الحاصل

 

                                                      
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني 
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Effect of added processed poultry manure and spraying humic acid 

in growth and yield of two cultivars lettuce 

Hamid H. Al-ali                   Sumyia H. Abd AL-hameed 

Coll. of Agri.-Univ. of Anbar  

Abstract 

Afield study was carried out during fall season 2016, in vegetable field in 

Horticulture Department Horticulture, Agriculture College-University of Baghdad 

(Abu Ghraib). In order to study the effect of the application poultry manure and humic 

acid in growth and yield of two cultivars of lettuce (Lactuca sativa L.). The study 

included two factors: the first factor is the cultivars, Local and Foreign cultivar 

(Polaris), and second factor which included 12 treatments. That is Control treatment 

fertilizing by recommended chemical fertilizer, 10 g plant-1 poultry manure, 20 g 

plant-1 poultry manure, 40 g plant-1 poultry manure, 1.5 ml L-1 humic acid, 3 ml L-1 

humic acid, 10 g plant-1 poultry manure + 1.5 ml L-1 humic acid, 20 g plant-1 poultry 

manure + 1.5 ml L-1 humic acid, 40 g plant-1 poultry manure + 1.5 ml l-1 humic acid, 

10 g plant-1 poultry manure + 3 ml L-1 humic acid,  20 g plant-1 poultry manure +3 ml 

L-1 humic acid and 40 g plant-1 poultry manure +3 ml L-1 humic acid. The experiment 

factorial (2×12) and three blokes the treatments were randomly distributed according 

to (R.C.B.D) and means according to L.S.D (P>0.05) and the  important  results  were 

summarized as  following:  

The application at  poultry manure  and humic  acid  led to superior produced 

cultivar over local cultivar for all studied traits, treatment T12 by giving  highest 

average of leaf area, number of  leaves, leaf content of  chlorophyll, leaf content of 

nitrate, percentage of head folding, mean of total head weight and total yield recorded 

1202 cm2, 51.278 leaf plant-1, 58.57spad, 88.58%, 1.771 kg and 118.61 ton h-1 

respectively, Concludes this is manures characterize given results positive in 

vegetative growth and contain leaves from nutrient elements and yield mount. 

 المقدمة

وهو من   Asteraceae ( أحد محاصيل العائلة المركبة .Lactuca sativa L)  Lettuceيعد الخس 
وجد ت ،العالية وسرعة نموهته الغذائية لقيم المحاصيل الورقية الشتوية المهمة والذي يزرع في العراق والعالم نظراً 

ترجع األصناف  ،فقط من هذه األصناف يكون ذا أهمية تجارية قليالً  مئات من أصناف الخس غير أن عدداً 
 Cos orالمحلية وغالبية األصناف األجنبية التي تزرع بالعراق إلى مجموعة الخس ذات الرؤوس المتطاولة )

Romaine Lettuce)،  لقيمته الغذائية  نظراً  26الخضر والفاكهة في التسلسل ويقع الخس من بين محاصيل
يحتوي على الكربوهيدرات والفيتامينات والبروتينات وعناصر معدنية مثل الفسفور والكالسيوم  إذ (52) العالية

على األلياف  الحتوائه ويستفاد من أوراقه في مكافحة اإلمساك إذ يعمل على ترطيب الجسم نظراً ( 18)والحديد 
 (.14)وهو مفيد للمصابين بالنقرس والرمال البولية  االستداريةيلوزية التي تساعد األمعاء في حركتها السل
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فأنه من المحاصيل المستهلكة للنتروجين لذا  أن استهالك المحصول يعتمد على تناول أوراقه الطازجة 
خطرًا على صحة األنسان وتلوث  ونظرًا لمحددات استعمال األسمدة الكيميائية كمصدر للنتروجين  كونها تشكل

واالتجاه إلى استخدام الوسائل البيئة وخاصة التربة والمياه لذا بدأ االتجاه بتقليل أستعمال األسمدة الكيميائية 
 Organicة سمدة العضويألستعمال اأومن الطرائق الحديثة المتبعة التوجه العالمي إلى ( 45)العلمية الحديثة 

manure  كونها غنية بالعناصر الغذائية وتزيد من خصوبة التربة وتعمل على تحسين خواصها الكيميائية
ن أ(، 15) إلى تحرر األحماض األميني باإلضافةوالفيزيائية كالسعة التبادلية الكاتيونية والطاقة الخزنية للماء 

وتوزيع  انتقالالزراعية المهمة لضمان على المجموع الخضري تعد من العمليات  المغذيات العضوية رشاً  استخدام
 (.51) للتفاعالت الكيميائية والفيزيائية كعملية التركيب الضوئي والنتح العناصر الغذائية إذ تعد الورقة مركزاً 

ففي  (8)عنه  تعتبر التغذية الورقية من العمليات الزراعية المكملة لعملية التسميد األرضي وليست بدالً  
ير مؤذ لإلنسان يستخدم حامض الهيوميك وهو منتج تجاري اقتصادي ذو فاعلية سريعة وغالوقت الحاضر 
حيث يحتوي على  العديد من  العناصر الغذائية  التي تؤدي إلى زيادة النمو الخضري  (،25) والحيوان والنبات
تحلل المادة العضوية وهو من مكونات المادة الدبالية )األسمدة العضوية( الناتجة من  (22) والحاصل للنبات

يؤدي استخدام األسمدة العضوية وخاصة مع المحاصيل الورقية إلى خفض نسبة تراكم المركبات الضارة  (،51)
 اوبناءً   (21) جسم األنسان إلىفيها وخاصة النترات والتي تعد الخضروات الورقية من أهم مصادرها التي تصل 

المصنع فة تأثير األسمدة العضوية والمتمثلة بسماد الدواجن على ما تقدم فأن هذه الدراسة هدفت إلى معر 
 على صفات وحاصل صنفين من الخس أحدهما محلي واآلخر أجنبي. وحامض الهيوميك

 المواد وطرائق العمل

جامعة بغداد  /نفذت التجربة في حقل الخضروات التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق في كلية الزراعة
بحراثتها بالمحراث القالب مرتين بشكل متعامد وقسمت إلى  لتربةتم تهيئة ا، 2016لموسم الخريفي ل( أبو غريب)
تصميم القطاعات العشوائية  باستخداموحدة تجريبية تم توزيعها عشوائيًا  24قطاعات يحتوي كل قطاع على  3

م 3 تجريبية طول الوحدة الكان و   Randomized Complete Block Desing( R.C.B.Dالكاملة )
نباتًا والمسافة  51الوحدة التجريبية على  احتوتم وبواقع خطين زراعيين لكل وحدة تجريبية حيث  0.70وعرضها 

 كغم  5،30-دونم Nكغم 25 ،حسب التوصية السمادية ,K P, N سمادتمت إضافة  ،م  0.30بين نبات وآخر
5O2P كغم  15-1دونم O2K بأعلى خط الزراعة وبدفعتين شملت الدفعة  نثرًا قبل الزراعة وأضيفت(، 5)5-دونم

يوم من 30 األولى كمية الفسفور والبوتاسيوم ونصف كمية النتروجين وأضيفت الدفعة الثانية من النتروجين بعد 
 .الدفعة األولى

ثم نقلت الشتالت إلى الحقل في 2016/9/5 يوم  إحدى المشاتل األهليةزرعت البذور في  
من عملية  االنتهاءوبعد  وأجريت عملية الشتل في الصباح الباكرأوراق حقيقية  1-2بعد تكون  2016/10/10
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من الطيور وأجريت عمليات  هبشباك صيد األسماك لحمايت تم تغطية الحقل وبعدهاالشتالت مباشرة  تم ري الشتل 
 . حسب حاجة النباتخدمة المحصول 

أستخدم في التجربة صنفين من بذور الخس وهي الصنف إذ  األصناف كانت العوامل المدروسة عاملين هما:
وهو من أنتاج الهيئة العامة للبستنة والغابات قسم البحوث والدراسات  V1ورمز له بالرمز (محليالمحلي )

، العامل الثاني من إنتاج الواليات المتحدة األمريكيةوهو  V2ورمز له بالرمز ( Polarisوالصنف األجنبي )
تم إذ  الدواجن )المصنع( ، هي سمادمعاملة 12 توليفة سمادية مكونة من  ميد باألسمدة العضوية إذ شملتالتس

هذه  ، أضيفت1 الموضح مكوناته في جدولالدواجن المصنع والمنتج من قبل شركة هولندية  سماد استخدام
 40، 20، 10وبتركيز التنقيط سم أسفل أنبوب ري 10األسمدة قبل يومين من عملية الشتل وذلك بحفر خط بعمق

( Humi Kingحامض الهيوميك والمعروف تجاريًا ) استخدامتم  الرش بحامض الهيوميككذلك ، 5-نبات غم
يوم من عملية الشتل وبواقع ثالثة  51بعد  ورشت النباتات عند الصباح الباكر ،2 والمبين مكوناته في جدول

 .5-لتر مل 2، 1.5يوم وبتركيز  15الفترة بين رشة وأخرى و  2016/10/25من  ابتدءً رشات 

 لسماد الدواجن المصنعبعض الصفات الكيميائية  1جدول 

 التركيز الصفات التركيز الصفات التركيز الصفات التركيز الصفات
 MgO 1.0 % C\N 9 % 3.6 النتروجين العضوي  % 88 مادة جافة

 5O2P 3.2 % CaO 2.1 % pH 4 % 62 مادة عضوية

   % O2K 3.2 % Cl 0.5 % 4.3 النتروجين الكلي

  DOFERM)  * التراكيز حسب ما موجود على العبوة الخارجية لشركة                 

 (Humi Kingحامض الهيوميك ) مكونات 2 جدول

 التركيز المادة الفعالة ت التركيز المادة الفعالة ت التركيز المادة الفعالة ت
 % 0.05 عنصر النحاس 11 % 3.98 عنصر الكالسيوم 6 % 70-75 الهيوميكحامض  1

 % 0.048 عنصر البورون  12 % 0.29 عنصر المغنيسيوم 7 15 % حامض الفولفيك 2

 % 95 مادة ذائبة 13 % 1.89 عنصر الحديد 8 % 0.7 عنصر النتروجين 3
 pH 8-6 14 % 0.043 عنصر المنغنيز 9 % 0.06 عنصر الفسفور 4

    % 0.013 عنصر الزنك 10 % 10 عنصر البوتاسيوم 5

 سب ما موجود على العبوة الخارجية* التراكيز ح            

ورقة من النبات  15اختيرت إذ  (7المساحة الورقية )سم، و5-نباتدرست صفات النبات كعدد األوراق 
بواسطة ثاقبة الفلين، وتم تجفيف المساحة المعلومة  7سم45 بأحجام مختلفة ثم أخذ منها مساحة معلومة وهي 

ساعة وبعدها أخذ الوزن الجاف لألوراق  72درجة مئوية ولمدة  70-60واألوراق في فرن خاص بدرجة حرارة 
عدد حسب  ومنها حسبت المساحة الورقية للنبات بطريقة النسبة والتناسب.حتى ثبات الوزن وللمساحة المعلومة 
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 ،ارتفاع النبات )سم(و م( وقطر الساق)م وقطر الرأس)مم(، ،محيط الرأس)سم(، و 5-نباتالحة لألكل األوراق الص
 الوزن الجاف للنبات )غم(.و 

 (5-ه طنحاصل الكلي )ال، وغم(ك) متوسط وزن الرأس الكلي، و  %سلتفاف الرؤو ألالنسبة المئوية قدرت 
ب محتوى الكلوروفيل حس .ونسب الى الهكتارأخذ الحاصل الكلي من وزن حاصل الوحدة التجريبية ومساحتها 

ات باستعمال جهاز قدرت النتر ، كما 5-غمملغم النترات  محتوى األوراق من، وكذلك Spad Unit األوراقفي 
للنتروجين والفسفور النسبة المئوية ، 545على طول موجي   Spectrophotometerالمطياف الضوئي

 .في األوراق % والبوتاسيوم

 النتائج والمناقشة

 صفات النمو الخضري.في حامض الهيوميك ب المصنع والرشتأثير إضافة سماد الدواجن 

وجود تأثير معنوي لألصناف والمعامالت والتداخل  إلى 3 تحليل اإلحصائي في الجدولنتائج ال بينت
 V1 بينما أعطى الصنف ،5-نبات ورقة 57.260بلغ  عددعلى أ  V2عطى الصنف أ بينهما في عدد األوراق إذ 

 عددعلى مل حامض الهيوميك( أ  3غم سماد دواجن+  40) T12. كذلك حققت المعاملة 5-نبات ورقة 39.380
 وفيما. 5-نبات ورقة 45.228بلغ  عددعطت أقل أ والتي  T1بمعاملة المقارنة  قياساً  5-نبات ورقة  51.278بلغ 

ظهر في  عددمقارنة بأقل  5-نبات ورقة 61.240بلغ  عددأعلى  V2T12لتداخل فقد أعطت المعاملة ا يخص
أما فيما يخص المساحة الورقية فتشير نتائج الجدول نفسه  ،5-نبات ورقة  34.357والتي أعطت V2 T1المعاملة

 V2إذ أعطى الصنف  V1على الصنف  معنوياً  V2وجود فروق معنوية بين الصنفين فقد تفوق الصنف  إلى
 T12كذلك حققت المعاملة  .V1ظهر في الصنف  7سم 810مقارنة بأقل معدل بلغ  7سم1130أعلى معدل بلغ 

مقارنة بمعاملة المقارنة   T9، T10،T11 والتي لم تختلف معنويًا عن المعامالت 7سم 1202 معدل بلغ أعلى
T1  ما بالنسبة للتداخل فقد أعطت المعاملة أ. 7سم 524أقل معدل بلغ  أعطتوالتيT12.V2  أعلى معدل بلغ

 .7سم  471والتي أعطت     T1V1مقارنة بأقل معدل ظهر في المعاملة 7سم 1421

إلى دور األسمدة العضوية الحيوانية في تزويد التربة  عدد األوراق والمساحة الورقيةيعود سبب زيادة 
 Bo, Zn, Mn, Fe, CU, Mg, Ca, S, Pوالنبات بالمغذيات النباتية سواء العناصر الكبرى أو الصغرى مثل )

,Nإن تأثير  (،21) ( والتي تلعب دورًا مهمًا في نمو النبات من خالل اشتراكها في الفعاليات الحيوية للنبات
من عناصر غذائية فقط ولكنها تؤثر على صفات التربة إذ تعمل  هلعضوية ال يتوقف على ما تحتوية ااألسمد

أثيرًا معنويًا في ارتفاع كان لمعامالت التسميد تحيث  ،(71)على زيادة مسامية وتهوية التربة وتنظيم حركة الماء 
مع الرش بحامض الهيوميك إلى زيادة  5-نبات غم  20و  40، إذ أدى إضافة السماد العضوي الدواجن النبات

الذين أشاروا إلى أن المادة العضوية  ،(22، 28، 72) معنوية في ارتفاع النبات تتفق هذه النتائج مع ما وجده
حيث أن سماد الدواجن يعمل على زيادة المادة تعمل على زيادة النمو وارتفاع النبات لما توفره من عناصر 
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 التي بدورها اإلنزيماتالمجهرية ونشاطها ويعمل على زيادة نشاط  األحياءيد من أعداد العضوية في التربة مما يز 
 ويعود أيضاً  (28)، وبالتالي تحرر العناصر منها فتزيد معدالت النمو للنباتتعمل على تحلل المركبات العضوية

ين مما يؤثر في نمو النبات دور حامض الهيوميك الذي له فعل فسلجي بالنبات مشابه لالوكسين والسايتوكاين إلى
 (.22، 27، 71، 78، 71، 77) وزيادة مساحتِه الورقية. وهذه النتائج تتفق مع ما وجده

 2والمساحة الورقية سم 1-نباتعدد األوراق في وحامض الهيوميك تأثير إضافة سماد الدواجن  3جدول 
 لصنفين من الخس

 معدل المعامالت (7المساحة الورقية )سم معدل المعامالت 5-نباتعدد األوراق  المعامالت

V1 V2 V1 V2 

T1 34.357 56.100 45.228 471 577 524 

T2 38.277 55.213 46.745 581 827 704 

T3 41.057 58.163 49.610 727 973 850 

T4 41.110 60.117 50.613 791 1080 935 

T5 38.200 53.357 45.778 798 1088 933 

T6 39.200 55.067 47.133 828 1102 965 

T7 40.237 53.070 46.653 841 1248 1044 

T8 40.357 59.073 49.715 906 1276 1091 

T9 39.113 59.210 49.162 913 1290 1102 

T10 40.160 56.240 48.200 927 1324 1125 

T11 39.173 60.273 49.723 957 1379 1168 

T12 41.317 61.240 51.278 983 1421 1202 

  1130 810  57.260 39.380 ألصنافمعدل ا
L.S.D 0.05  T=0.192 V=0.0786 T.V=0.272 T=109.2 V=44.6 T.V=154.4 

  صفات الحاصل.في حامض الهيوميك المصنع والرش بتأثير إضافة سماد الدواجن 

 بينهما،الى وجود فروق معنوية بين األصناف والمعامالت والتداخل  4 تبين النتائج في جدول
 5-رأسكغم  1.242 بـ قياساً  5-رأسكغم  1.616بلغ اعلى معدل  إعطاءفي  V2 األجنبي الصنف تفوق 

في  5-كغم.رأس 1.771بلغ  وزن للرأس أعلى T12المعاملة  كما أعطت. V1 المحلي ظهر في الصنف
ما لتداخل بخصوص ا أما. 5-رأسكغم  0.974بلغ  لوزن الرأس أقل معدل T1المقارنة  حين أعطت معاملة

 5-رأسكغم   2.018 للرأس بلغوزن أعلى  بإعطائها  T12.V2المعاملة تفوقتفقد بين األصناف والمعامالت 

 .5-رأسكغم  0.606والتي أعطت  T1.V1ظهر في المعاملة وزن للرأسمقارنة بأقل 

فروق معنوية بين األصناف الى وجود  أما بخصوص الحاصل الكلي فيشير الجدول نفسه 
معنويًا بإعطائه أعلى  V2الصنف  تفوق إذ  5-هالحاصل الكلي طن في والمعامالت والتداخل بينهما 

. كذلك V1ظهر في الصنف  5-هطن  80.42 بلغ حاصلمقارنة بأقل  5-هطن  105.05بلغ حاصل 
عطت أقل أ والتي  T1مقارنة بمعاملة المقارنة  5-طن ه 118.61بلغ  حاصلعلى أ  T12حققت المعاملة 

  T12.V2فقد أعطت المعاملة بين الصنف والمعامالت بالنسبة للتداخل أما. 5-هطن   71.04بلغ  حاصل
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 61.99 والتي أعطت T1.V1ظهر في المعاملة حاصلمقارنة بأقل  5-طن.ه 125.03بلغ  حاصلأعلى 
 .5-هطن 

المصنع في النباتات المعاملة بسماد الدواجن  الكلي الحاصلوزن الرأس الكلي و يعود سبب زيادة 
 الذي (3جدول )والمتمثلة بعدد األوراق والمساحة الورقية ورش حامض الهيوميك الى تحسين النمو الخضري 

تينات( في االجزاء الخازنة التمثيل الكاربوني وتراكم نواتج هذه العملية )كاربوهيدرات وبرو  نواتجزاَد من 
العضوية في  األسمدةدور  إلى أيضاسبب ال ويعود. (22) الحاصلينعكس على وزن الرأس و للنبات والذي 

 (،55و 71) التربة برطوبتها وزيادة تهويتها احتفاظتحسين خواص التربة الكيميائية والفيزيائية وذلك بزيادة 
ظروف مثالية لنمو المجموع الجذري وكذلك نمو األحياء الدقيقة في التربة وزيادة نشاطها  أدى الى توفر مما

والسيما العناصر ، من قبل النبات امتصاصهامما زاَد من جاهزية العناصر الغذائية وزيادة  وا عدادها
في  أثرري الذي تاسيوم( التي لها الدور االساس في قوة النمو الخضو الضرورية )النتروجين والفسفور والب

 .(71و 72، 52، 1)زيادة الحاصل 

النتروجين والبوتاسيوم والفسفور وكذلك  الدواجن منى سماد الى زيادة محتو كما ويعود السبب  
من قبل  وامتصاصهاالعناصر  وزيادة جاهزيةسرعة التحلل فيه مما يزيد من  ratio C/N نسبة انخفاض

مع  المصنع من ثم زيادة الحاصل. أما سبب تفوق سماد الدواجنفي قوة النمو الخضري و  أثرالنبات مما 
زاَد من  مماك يعود الى أن سماد الدواجن يستمر بتجهيز العناصر الى مراحل متأخرة من النمو يرش الهيوم

  .(21و 75) قوة النمو الخضري 

والحاصل  متوسط وزن الرأس الكلي )كغم(في وحامض الهيوميك تأثير إضافة سماد الدواجن  4جدول
 لصنفين من الخس 1-هالكلي طن 

 معدل المعامالت 5-الحاصل الكلي طن.ه معدل المعامالت كغم(  وزن الرأس الكلي متوسط المعامالت
V1 V2 V1 V2 

T1 0.606 1.342 0.974 61.99 80.09 71.04 

T2 0.798 1.360 1.079 67.70 82.92 75.31 

T3 1.300 1.486 1.393 70.72 92.23 81.47 

T4 1.334 1.490 1.412 73.73 98.49 86.11 

T5 1.017 1.440 1.229 69.74 93.57 81.65 

T6 1.200 1.519 1.360 70.44 95.45 82.94 

T7 1.335 1.617 1.476 75.45 114.72 95.08 

T8 1.365 1.683 1.524 80.14 117.42 98.78 

T9 1.449 1.729 1.589 85.15 119.46 102.30 

T10 1.477 1.750 1.614 92.09 120.11 106.10 

T11 1.497 1.959 1.728 105.76 121.07 113.42 

T12 1.523 2.018 1.771 112.19 125.03 118.61 

  105.05 80.42  1.616 1.242 ألصنافمعدل ا
L.S.D 0.05  T=0.127 V=0.052 T.V=0.180 T=4.157 V=1.697 T.V=5.880 
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      الصفات النوعية.في حامض الهيوميك الرش بو  المصنع الدواجنتأثير إضافة سماد 

عدم وجود فرق معنوي لألصناف في محتوى األوراق من الكلوروفيل بينما  5نتائج الجدول  يظهر من
 Spad unitمحتوى كلوروفيل اعلى  T12المعاملة  حيث سجلتلمعامالت والتداخل بينهما لتأثير معنوي هناك 
تختلفا معنويًا لم واللتان  T2, T1المعاملتين  ءباستثناولم يختلف معنويًا عن المعامالت األخرى  سباد 58.57بلغ 

الثنائي بين للتداخل  وكان. 46.45 سبادبلغ كلوروفيل في أوراقها  محتوى أقل  T1عن بعضهما وسجلت المعاملة 
بإعطائها أعلى محتوى كلوروفيل   T12.V2الصنف والمعامالت تأثيرًا معنويًا في هذه الصفة فقد تفوقت المعاملة

 .45.34 سباد والتي أعطت  T1.V1في المعاملة محتوى كلوروفيلمقارنة بأقل  59.99 سبادبلغ  في أوراقها

فروق لى وجود إ نفسهالجدول  بخصوص محتوى األوراق من النترات فتشير النتائج المبينة في أما
 5-غرامملغم  0.37بلغ  محتوى على أ  V1الصنف  أعطىذ إوالمعامالت والتداخل بينهما  معنوية بين األصناف

   بلغ  حتوى على مأ  T1. كذلك حققت المعاملة V2ظهر في الصنف  5-ملغم غرام 0.36بلغ  محتوى مقارنة بأقل 
بالنسبة للتداخل  أما. 5-ملغم غرام 0.30بلغ  حتوى أقل م أعطتوالتي  T12معاملة المقارنة ب 5-ملغم غرام 0.47

ظهر في محتوى مقارنة بأقل  5-ملغم غرام 0.47بلغ  محتوى أعلى  T1V2و  T1.V1تينفقد أعطت المعامل
 .5-ملغم غرام   0.30والتي أعطت  T11.V2و  T12.V1وT12.V2المعاملة

ومحتوى  سبادمحتوى األوراق من الكلوروفيل في وحامض الهيوميك تأثير إضافة سماد الدواجن  5جدول
 لصنفين من الخس. 1-غماألوراق من النترات ملغم 

 معدل المعامالت 5-النترات ملغم.غم معدل المعامالت سبادالكلوروفيل  المعامالت

V1 V2 V1 V2 

T1 45.34 47.55 46.45 0.47 0.47 0.47 

T2 49.39 48.25 48.82 0.43 0.42 0.42 

T3 52.34 52.55 52.45 0.42 0.41 0.41 

T4 52.96 58.66 55.81 0.41 0.41 0.41 

T5 53.80 53.22 53.51 0.39 0.39 0.39 

T6 50.64 60.26 55.45 0.37 0.37 0.37 

T7 55.34 52.45 53.90 0.35 0.34 0.34 

T8 51.78 56.64 54.21 0.34 0.32 0.33 

T9 52.24 57.68 54.96 0.33 0.31 0.32 

T10 55.42 53.57 54.50 0.32 0.31 0.31 

T11 53.48 50.54 52.01 0.31 0.30 0.31 

T12 57.16 59.99 58.57 0.30 0.30 0.30 

  0.36 0.37  54.28 52.49 ألصنافمعدل ا
L.S.D 0.05  T=8.696 V=3.550 T.V=12.298 T=0.012 V=0.005 T.V=0.018 

الرش دواجن( مع سماد اليعود سبب زيادة محتوى النبات من الكلوروفيل عند التسميد العضوي )
 N،P ،K )المصنع  إلى زيادة جاهزية العناصر الغذائية المتوافرة في السماد العضوي  يكالهيومبحامض 

 الكلوروفيلفي تركيب  التي تدخل المهمةمجاميع بعض الالتي تشترك في تركيب  1جدول ( والعناصر األخرى 
سماد  ماستخدامن النترات عند  األوراقيعود سبب انخفاض محتوى و  (، 52) المهم في عملية التركيب الضوئي
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تحرر النتروجين بصورة تدريجية مقارنًة باألسمدة األسمدة ن هذه ألى إ الدواجن مع الرش بحامض الهيوميك
وهذه النتائج تتفق مع ما  النباتالعضوية مما يقلل تراكم النترات في  األسمدةفي  األمونياالكيمياوية واحتمال زيادة 

 (27و 25و 52و 51و 1و 1و 2و 7) كٌل من أثبته

 المصادر

. تأثير مسافة الزراعة والتسميد 5181 ،البهاش، نجم عبد الله وسالم عبد الغفور داود وايمان عبد الغني حسين1-
-22 (:7) 2، لبحوث الزراعية والموارد المائيةالنتروجيني على إنتاج محصول الخس. مجلة ا

21. 
نتاجيةتأثير التسميد العضوي من مصادر مختلفة في نمو . 2010، محمد حسن أسيل، الخفاجي2-          وا 
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 العراق.-جامعة بغداد المتأثرة باألمالح. رسالة ماجستير. كلية الزراعة.
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كلية  ،. رسالة ماجستير.Cucumis sativus Lنمو وحاصل الخيار للزراعة المكشوفة 
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