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تأثير حامض الهيوميك في بعض خصائص التربة ونمو نبات الكوسة المروي بمياه ملحية 
 مختلفة

 ياس خضير حمزة                       ميسم عبد السالم رشيد
 جامعة األنبار-كلية الزراعة 

 الخالصة

وتضمنت دراسة  2016خالل الموسم الخريفي من العام جامعة األنبار –كلية الزراعةالدراسة في  أجريت
شملت  .تأثير حامض الهيوميك في بعض خصائص التربة ونمو نبات قرع الكوسة المروي بمياه ملحية مختلفة

 5.6و 3.8، 2، 1.1ذات ملوحة  3Sو 0S ،1S ،2Sهما ملوحة ماء الري وبأربعة مستويات  الدراسة عاملين
 0F ،1F ،2Fأضافة حامض الهيوميك رشًا على النباتات وبأربعة مستويات هي  العامل الثانيو  1-ديسي سيمنز م

. أظهرت النتائج انخفاض الوزن الجاف وحاصل 1-غم لتر 1.5و 1، 0.5بدون رش حامض الهيوميك  3Fو
مقارنة 1-م زديسي سيمن 5.6عند مستوى ملوحة  0.00النبات عند الري بالمياه المالحة، إذ وصلت قيمتها إلى 

على التعاقب بينما حققت مستويات 1-غم نبات 186.32و 1-غم نبات 16.72باستخدام المياه العذبة، أذ كانت 
، عند معاملة المقارنة إلى 1-غم نبات 8.74رش حامض الهيوميك زيادة معنوية في الوزن الجاف، إذ أزداد من 

 1-غم نبات 64.41نبات، إذ كان . وكذلك زاد من حاصل ال1-غم لتر 1.5عند مستوى رش 1-غم نبات 12.44
 . 1-غم لتر1.5عند مستوى رش  1-غم نبات 111.06عند معاملة المقارنة إلى 

سببت ملوحة مياه الري فروقات في تركيز كل من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في األجزاء الخضرية 
بينما أنخفض تركيز  1-كغم  Nملغم  2.225إلى  1-كغم  Nملغم  2.075للكوسة، إذ أزداد تركيز النتروجين من 
إلى  3.36وأنخفض تركيز البوتاسيوم من  1-كغم Pملغم  0.28إلى  0.38الفسفور بزيادة مستويات الملوحة من 

. زاد تركيز النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في األجزاء الخضرية للنبات بزيادة مستويات 1-كغم Kملغم  2.65
-غم لتر1.5على التعاقب عند مستوى رش 1-كغم ملغم 2.48و 0.29 ،1.11رش حامض الهيوميك، إذ بلغت 

على التعاقب. زيادة قيم اإليصالية 1-كغم ملغم 1.10و 90.1، 1.11مقارنة بمعاملة المقارنة التي كانت 1
بعد أن  1-م زديسي من 3.60الكهربائية في التربة بعد الزراعة بزيادة مستويات ملوحة مياه الري، إذ ازدادت إلى 

عند الري بمياه عذبة أما رش حامض الهيوميك سبب انخفاض قيم اإليصالية  1-ديسي سيمنز م 1.11كانت 
عند مستوى  1-ديسي سيمنز م 2.16عند معاملة المقارنة إلى  1-ديسيمنز.م 2.16الكهربائية، إذ انخفضت من 

 .1لتر غم 1.5رش 

Effect of humic acid in some soil properties and growth of irrigated 
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Abstract 

The study was conducted at the Faculty of Agriculture - Anbar University 

during the autumn season of 2016. The study included the effect of humic acid in 

some soil properties and the growth of squash with different saline water. The study 

included two salinity irrigation water and four levels of S0, S1, S2 and S3 salinity 1.1, 

2, 3.8 and 5.6 dS m-1 and factor 2 addition of humic acid spray on plants at four levels 

F0, F1, F2 and F3 Spraying, 0.5, 1 and 1.5 g L-1. The results showed a decrease in dry 

weight and plant yield when irrigation with saline water, with a value of 0.00 at 

salinity of 5.6 dS m-1, Compared with fresh water use 16.72 g Plant -1 and -1.66 g 

Plant-1, Levels of humic acid spray increased significantly in dry weight as it 

increased from 8.74 g   Plant -1, at the level of non-spraying to 12.44 g Plants -1, at the 

level of spraying 1.5 g L-1. Also increased the plant yield of 64.41 g. Plant -1 when 

compared to 111.06 g Plants -1 at the spraying level of 1.5 g L-1. 

 The salinity of irrigation water caused differences in the concentration of 

nitrogen, phosphorus and potassium in the vegetative parts of the zucchini. The 

concentration of nitrogen increased from 2.075 mg N kg-1 to 2.225 mg N kg-1 while 

the concentration of phosphorus decreased by increasing salinity levels from 0.38 to 

0.28 mg P Kg-1 potassium concentration decreased from 3.36 to 2.65 mg Kg-1. The 

concentration of nitrogen, phosphorus and potassium increased in vegetative parts of 

the plant by increasing the levels of the humic acid spraying by 1.11, 0.29 and 2.48 

mg kg -1 respectively on the spraying level 1.5 g L-1 compared to the comparison 

treatment 1.11, 0. 19 and 1.10 mg kg-1 respectively. 

Increase the values of electrical conductivity in the soil after planting by 

increasing the salinity of irrigation water as it increased to 3.60 ds m-1 after it was 

1.11. ds m-1 when irrigated with fresh water. However, the spraying of the humic acid 

caused the decrease in the values of the electrical conductivity as it decreased from 

2.16 ds.m-1 when the comparison was compared to 2.16 ds.m-1 at the spraying level of 

1.5 g L-1. 

 المقدمة 

ن أذ ، إنتاج الزراعي في منطقة السهل الرسوبينخفاض األتعد مشكلة الملوحة من المسببات الرئيسية أل
مصادر مياه الري التقليدية ذات النوعية الجيدة شحيحة  ، أن(1)تهادى الى نقص خصوبأتراكم االمالح في التربة 

لذلك تطلب  (.20) وتملح التربة والمياه هو أكبر عائق يواجه زراعة المحاصيل، في المناطق الجافة وشبه الجافة
األمر من المختصين التفكير في أستخدام مياه ذات نوعية قليلة الجودة مثل مياه البزل أو مياه الصرف الصحي 

ستخدام المياه المالحة يهيء بيئة غير مالئمة لنمو المحاصيل من أن (. أ10بعد أجراء بعض المعالجات عليها)
 في نمومتصاص الماء والمغذيات من قبل النبات وبالتالي يؤثر إكمة في امالح المتر تركيز ونوعية األر ثيأخالل ت
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ثير أوهذا الت، وراق والمساحة الورقية وعدد األ والوزن الجافرتفاع النبات أختزال أثير في أويتمثل هذا الت النبات ،
 .(15ختالف النبات )أيختلف ب

جديدة  لياتايجاد طرق و إروري صبح من الضأن المعالجات التقليدية تعتبر مكلفة اقتصاديًا لذلك أ 
ثر تخفيف األ الذي يعني Alleviationفي الوقت الحاضر يستخدم مصطلح .و جهاد الملحي ألتالئم ظروف ا

جهاد والذي يتم من خالل تطبيق برامج التسميد الورقي ومنضمات النمو تحسين حالة األو جهاد الملحي الضار لأل
 (.8جهاد الملحي )وغيرها التي تساعد النبات على تحمل األ

( إن المخلفات العضوية تعتبر مخزون أضافي للنتروجين والفسفور والبوتاسيوم، والتي لها دور 24) بين
في تحسين نمو النبات  له دور حامض الهيوميكواستخدام التسميد العضوي المتمثل ب إيجابي في نمو المحاصيل،
المجهرية  األحياءحفز نشاط ي التربة، كذلكذائية الذائبة في الماء والمواد الغ امتصاصوزيادة كفاءة الجذور على 

عند استخدام األسمدة العضوية النباتية أو الحيوانية ومزجها مع التربة أدت إلى زيادة جاهزية ( 2)بين في التربة.
قرع  نبات علىالهيوميك وتأثيره  مضاح مناكيز تر  ثالثة( تجربة لدراسة إضافة (17النتروجين في التربة. أجرى 

النتائج زيادة في معدالت النمو الخضري وصفات  تالكوسة المزروعة في ترب ملحية مستصلحة حديثًا. أظهر 
 في األوراق.    Kو N ،Pتركيز  ،النبات، مثل عدد األوراق والمساحة الورقية ووزن المادة الجافة

الملحي  من اإلجهادتخفيف للاألوراق حامض الهيوميك على  تأثير رشتجربة حقلية لدراسة  (19أجرى)
نتاج الكوسة، إذ أستخدم حامض الهيوميك رشًا على النباتات النامية في الترب المالحة نمو  فيللتربة  تسبب وا 

( لمعرفة 16معاملة بدون رش. وفي دراسة أجراها )مقارنة مع  Nونسبة  نبات،لكل  األوراقفي زيادة كبيرة بعدد 
 56و 28و 0 هي NaClتحت تأثير ثالث تراكيز ملحية من  حاصل الخيارو تأثير حامض الهيوميك في نمو 

من  السلبي، وزادخفضت حاصل الثمار بينما حامض الهيوميك خفض تأثير الملوحة  ةتربة، الملوح 1-ملمول لتر
استخدم  ونظرًا ألهمية القرعيات محتوى النتروجين والصوديوم والكلور في األوراق وزاد البوتاسيوم في األوراق.

تعتبر ثماره ذات قيمة غذائية والذي  (،.Cucurbita pepo L)له االسم العلمي و ( Squashنبات قرع الكوسة )
الكالسيوم  المعدنية، مثلوكذلك تحتوي على العناصر  واأللياف، والكربوهيدراتتحتوي على الدهون  عالية، إذ

 والثيامين، وحامض Aعلى فيتامين  أيضا وتحتوي والمغنسيوم، والفسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم 
حامض الهيوميك تأثير . تهدف هذه الدراسة لمعرفة (3وتحتوي على كميات متوسطة من الريبوفالفين ) بانثونيك،

نتاجيةفي تقليل األثر السلبي لملوحة مياه الري وتأثيرها في نمو  النباتات وتأثير ملوحة مياه الري في نمو  وا 
  .وحاصل الكوسة وبعض صفات التربة

 المواد وطرائق العمل 

وتضمنت  ،2016خالل الموسم الخريفي من العام  األنبارجامعة –كلية الزراعةالدراسة في  أجريت
 مختلفة،الدراسة تأثير حامض الهيوميك في بعض خصائص التربة ونمو نبات قرع الكوسة المروي بمياه ملحية 
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 سيمنز ديسي 10الكهربائية  اإليصاليةمياه مخلوطة تمثل مياه مالحة من أحد اآلبار في منطقة الدراسة  تعملتاس
 3.8 ،2 للحصول على ثالث مستويات ملحية هي 1-ممنز سي ديسي 1.1 الكهربائية هاتإيصاليمع مياه عذبة  1-م
  (.14من قبل ) الطريقة المتبعةوحسب  1-م  سيمنز ديسي 5.6و

الموقع  سم، تربة 30-0( ُأخذت من الطبقة السطحية Silt loamفي الدراسة تربة نسجتها ) استخدمت
حسب  TypicTorrifuventsوتحت المجوعة العظمى  Entisolsُمصنفة ضمن رتبة التربة الرسوبية الحديثة 

وُقدر فيها بعض الخصائص  مم، 2التربة هوائيَا وُطحنت وُنخلت بمنخل  الحديث، ُجففت األمريكيالتصنيف 
 .2الفيزيائية والكيميائية للتربة والموضحة في جدول

                         الخلط(نسبة  ×العذب ملوحة الماء )الخلط( + نسبة  ×ماء البئرملوحة المياه المخلوطة = )ملوحة            

 يوضح الصفات الكيميائية للمياه المخلوطة 1الجدول 

 نسبة الخلط ملوحة الماء العذب نسبة الخلط ملوحة ماء البئر ملوحة المياه المخلوطة
2 10 10% 1.1 90% 

3.8 10 30% 1.1 70% 

5.6 10 50% 1.1 50% 

  

 الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسةبعض  2جدول 

 القيم وحدة القياس الصفة القيم وحدة القياس الصفة
 0.42 1-كغمغم  النتروجين الكلي mds  2.8-1 1:1لمستخلص  ECالكهربائية  اإليصالية

 6.7 1كغمملغم  الفسفور الجاهز pH - 7.8درجة تفاعل التربة 

 السعة التبادلية الكاتيونية 364 1-كغمغم  المادة العضوية
CEC 

 11 1كغمسنتمول شحنة 

 364 1-كغمغم  الكلس )معادن الكاربونات(

األيونات  
 

الذائبة
 

 

 

Ca .756 

 Mg 4.50 16.4 1-كغمغم  الجبس

توزيع حجوم 
 الدقائق

 1-كغمغم 

 302 رمل

ملمول 
لتر

-
1

 

 

K 2.38 

 Na 0.98 555 غرين

 4SO 9.45 143 طين

النسبة
 

المئوية 
للرطوبة

 46 اإلشباععند  
Cl 7.22 

 3HCO 3.24 27 كيلو باسكال 33عند شد

3Co - 11 كيلو باسكال 1500عند شد 

ذات  3Sو 0S، 1S، 2Sُأجريت تجربة عاملية بعاملين العامل األول ملوحة ماء الري وبأربعة مستويات 
العامل الثاني إضافة حامض الهيوميك رشًا على النباتات  ن، وكا1-مسيمنز  ديسي 5.6و 3.8 ،2 ،1.1ملوحة 

. وأجريت الدراسة بثالثة مكررات 1-لترغم 1.5و  1، 0.5بدون رش و 3Fو 0F ،1F ،2Fوبأربعة مستويات هي 
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وحدة تجريبية على  48الوحدات التجريبية البالغة  (، ُوزعتRCBDوبإتباع تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )
ُملئت األصص بالتربة بعد إضافة  كغم،10بالستيكية سعة  أصصفي الدراسة  استخدمت قطاعات، إذثالثة 

إذ تم خلطه مع  ،1-هكتار Pكغم  100وبمعدل  5O2P %46السماد الفوسفاتي على هيئة سوبر فوسفات المركز 
، وتم في كل أصيص (Alexandria F1) بذور قرع الكوسة صنف  3زرعت البذور بمعدل الزراعة.التربة قبل 

نبات واحد في  إلىخفت النباتات  نباتاإلماء عذب لجميع المعامالت وبعد ري األصص حسب السعة الحقلية ب
 وجيني والبوتاسي بعد خف النباتات،السماد النتر  إضافةكل أصيص .وتم 

وبثالث  1-هـ Nكغم  100( وبمعدل N %46السماد النتروجيني على هيئة سماد اليوريا ) أضيفإذ  
 200( وبمعدل O2K %50، أما السماد البوتاسي فقد أضيف على هيئة سماد كبريتات البوتاسيوم )دفعات
 وتم ري األصص بعد خف النباتات حسب(، 9دفعتين وحسب التوصية السمادية )وأضيف على  1-هـ O2Kكغم

أما حامض الهيوميك فقد تم إضافته بعد  .متطلبات غسل %20 إضافةمع  .المعامالت وحسب الطريقة الوزنية
 التجربة،رشًا على النباتات وبمعدل ثالث رشات خالل موسم النمو وحسب معامالت  أضيف النباتات، إذخف 

 النامية في األصص.  األدغالوتم إزالة جميع نباتات 

جراء 2016/11/10تم إنهاء التجربة بتاريخ  قياس طول النبات )سم( ابتداًء من منطقة  :ما يلي وا 
تم قطع النباتات في األصص بعد أن  التجربة،رأس القمة النامية وحسب معامالت  إلىاتصال الساق بالتربة 

التربة من  تالتجربة. وفرغُأزيلت ثمارها وجففت داخل فرن كهربائي وتم قياس الوزن الجاف وحسب معامالت 
ّقدر النتروجين  األتية:أجريت التحاليل  مث الكيميائية.وجففت وطحنت ونخلت وحفظت للتحاليل  األصصجميع 

التي ذكرت  Olsenالتربة حسب طريقة  الجاهز منُأستخلص الفسفور ( و 22بطريقة كلدال في محاليل الهضم )
مولبيدات األمونيوم وحامض االسكوربيك  باستخدام( بواسطة محلول بيكربونات الصوديوم وبتطوير اللون 22في )

جهاز  باستخدامُقدر البوتاسيوم والصوديوم نانوميتر و  820والقراءة ُأخذت بجهاز المطياف الضوئي بطول موجي 
وقيم أقل فرق  Fعن طريق تحليل التباين واختبار  إحصائياحللت النتائج  .Meter Flame photoاللهب 
 .Genestateبرنامج  وباستعمال( 5في ) ءما جاوحسب  0.05( وتحت مستوى احتمال L.S.Dمعنوي )

 النتائج والمناقشة

 ( 1-الوزن الجاف لألجزاء الخضرية )غم نبات 

ألجزاء الخضرية لنبات لتأثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميك في الوزن الجاف  3يبين الجدول 
معنوي في الوزن الجاف لألجزاء الخضرية بزيادة مستويات ملوحة مياه  انخفاضنالحظ  ، إذ1-نباتالكوسة غم 

 إلىأن وصل  إلى 1-غم نبات 9.67 إلىثم أنخفض  1-نبات غم 16.09 إلىوأنخفض  16.72كان  الري، إذ
على التعاقب. كما يبين الجدول زيادة  %100و 42.17 ،3.77 االنخفاضوكانت نسبة  3Sفي المستوى  0.00

، 8.74 إذ كانت قيمته النبات،معنوية في الوزن الجاف لألجزاء الخضرية نتيجة لرش حامض الهيوميك على 
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كذلك بين  .%42.33و 34.32، 9.38تعاقب وكانت نسبة الزيادة على ال 1-نبات غم  12.44و 11.74، 9.56
الجدول التداخل الثنائي بين ملوحة مياه الري ومستويات رش حامض الهيوميك ظهور فروقات معنوية في الوزن 

سجلت أعلى قيمة  إذ ،3Fالمستوى  إلى 0Fالجاف نتيجة لزيادة تركيز الرش بحامض الهيوميك من المستوى 
ولجميع  3Sعند المستوى  0.00ل قيمة كانت والري بمياه عذبة بينما أق 3Fعند المستوى  1-نبات غم  19.55

 .مستويات الرش بالهيوميك

 (1-نبات لوزن الجاف لألجزاء الخضرية )غم ا ثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميك فيأت 3جدول 

 S معدل الملوحة   Lg-1مستويات رش حامض الهيوميك   mds-1مستويات ملوحة ماء الري 

0F 1F 2F 3F 

S0 13.80 15.00 18.55 19.55 16.72 
S1 13.20 14.60 17.75 18.80 16.09 
S2 7.95 8.65 10.67 11.40 9.67 
S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  F 8.74 9.56 11.74 12.44معدل مستويات رش حامض الهيوميك
 0.05L.S.D S=0.504                                 F=0.713                        S*F=1.425اقل فرق معنوي 

 

 (1-نباتحاصل النبات )غم 

فقد  1-تأثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميك في حاصل نبات الكوسة غم.نبات 4يبين الجدول 
يمته في المستوى إذ كانت ق الري،لوحظ حدوث انخفاض معنوي في حاصل النبات بزيادة تراكيز ملوحة مياه 

 0.00وفي المستويين الثالث والرابع  1-نباتغم  140.57وفي المستوى الثاني  1-نباتغم  186.32األول 
وكذلك بين الجدول زيادة معنوية في قيم حاصل النبات برش حامض  .% 100و 24.55 انخفاضوبنسبة 

وكانت  3Fو 0F، 1F، 2Fلكل من  1-نباتغم  111.06و 80.45 ،70.97، 64.41كانت قيمته  الهيوميك، إذ
أظهر الجدول التداخل الثنائي لملوحة مياه الري مع  .على التعاقب %72.43و 24.90، 10.18نسبة الزيادة 

أزداد بزيادة مستوى الرش بالهيوميك وكانت  معنوية، إذرش حامض الهيوميك وتأثيره في حاصل النبات زيادة 
و  2Sند مستويات ملوحة ع 0.00قيمة  وأقل عذبة،والري بمياه  3Fعند مستوى  1-غم.نبات 232.70أعلى قيمة 

3S .لجميع مستويات الرش 

أن سبب انخفاض الوزن الجاف لألجزاء الخضرية وحاصل النبات عند استخدام المياه المالحة يعود إلى 
هذا تأثير ونوعية األمالح في مياه الري وبالتالي تؤثر على نمو النبات ومعدل تنفسه والتمثيل الكاربوني، إذ تمثل 

ملوحة ماء الري تسبب إعاقة امتصاص النبات لبعض العناصر األمالح  نالتأثير في اختزال الوزن الجاف، إ
بحيث تؤدي إلى موته وا عاقة نموه  ةتؤثر تأثيرا سميًا على النباتات عن طريق التدخل في العمليات الفسيولوجي

ن تأثير إيجابي في مختلف العمليات الحيوية ولحامض الهيوميك دور في زيادة مؤشرات النمو لما له م .(15)
كالتنفس والتركيب الضوئي وتصنيع البروتينات وتشجيع صفات النمو الخضري والحاصل وذلك الحتوائه على 
المركبات الكيميائية والتي تشمل الفينوالت والكاليكوسيدات واألحماض األمينية وبعض الهرمونات المنشطة لنمو 
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(. وهذه النتائج اتفقت 18جهاد الملحي )العناصر الغذائية تحت ظروف اإل ير في امتصاصالنبات كما له أثر كب

 .(11و 17) مع

 (1-نباتحاصل النبات )غم  امض الهيوميك فيــثير مياه الري ومستوى حأت 4جدول 

 S معدل الملوحة  Lg-1 مستويات رش حامض الهيوميك  m Sd -1مستويات ملوحة ماء الري 

0F 1F 2F 3F 

S0 151.95 174.62 186.00 232.70 186.32 
S1 105.70 109.25 135.80 211.55 140.57 
S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  F 64.41 70.97 80.45 111.06 الهيوميكمعدل مستويات رش حامض 
 0.05L.S.D S=1.247                                F=1.247                       S*F=2.494اقل فرق معنوي 

    

 الخضرية للكوسة األجزاءفي تركيز بعض العناصر الغذائية في  مياه الري ومستوى حامض الهيوميك ملوحةثير تأ

 الخضرية للنبات  األجزاءتركيز النتروجين في 

تأثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميك في تركيز النتروجين في األجزاء الخضرية  5يبين الجدول 
المستوى  أعطى ملحية، فقدحصلت زيادة معنوية في تركيز النتروجين نتيجة الري بمستويات  الكوسة، إذلنبات 

2S  ملغم  2.23اعلى تركيز للنتروجين بلغN  1عن الذي لم يختلف معنويًا  1-كغمS  ملغم  2.17الذي بلغN 
 0.00في حين بلغ  1-كغم Nملغم 2.08( والتي بلغت بةولكنه تفوق معنويًا عن معاملة المقارنة )مياه عذ 1-كغم

يظهر الجدول زيادة معنوية في تركيز النتروجين في األجزاء الخضرية برش حامض الهيوميك  .3Sعند المستوى 
 1-كغم Nملغم  1.95و 1.75 ،1.67 إلى 0Fفي المستوى  1-.كغمNملغم  1.11من  ازدادت النبات، إذعلى 

 . على التعاقب %75.65و 57.71، 0.145وكانت نسبة الزيادة  ،3Fو 1F، 2Fفي المستويات 

أن  الهيوميك،يبين الجدول التداخل الثنائي بين مستويات ملوحة مياه الري ومستويات الرش بحامض 
إذ سجلت أعلى قيمة  الخضرية، األجزاءرش حامض الهيوميك وملوحة مياه الري زاد من تركيز النتروجين في 

ميع مستويات الرش لج 3Sكانت عند المستوى  0.00بينما أقل قيمة  ،3F2Sعند المستوى  1-كغم Nملغم  2.66
يعزى سبب زيادة تركيز  أن( ويمكن 7و 13لتي تم الحصول عليها تتفق مع )أن النتائج ا .بحامض الهيوميك

فان نفس الكمية منه تكون  األحيانالنتروجين عنصر غذائي متحرك وفي معظم  أن إلىالنتروجين بزيادة الملوحة 
السلبي  التأثيرقد يكون السبب هو  أوجاهزة على سطح الجذر بغض النظر عن مستوى الملوحة وحجم الجذر 

اليوريز وبالتالي تثبيط تحلل المادة  إنزيمإذ أن الملوحة تؤثر في نشاط (، 23) للملوحة في نمو النبات وتقزمه
 العضوية.
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الحوامض العضوية تزيد من جاهزية النتروجين في التربة ونتيجة لزيادة حركة العناصر في المنطقة  نأ 
يادة جاهزية العناصر وكذلك للمادة العضوية الذائبة في الماء دور في ز  الخضري،الجذرية يزداد محتوى المجموع 

( 21 (العناصر الغذائية األساسية في نمو النبات امتصاصزيادة كفاءة  النتروجين، وبالتاليالغذائية وخصوصًا 
 (.11و)

 في األجزاء الخضرية للنبات بتركيز النتروجين ثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميكأت 5دول ج

 S معدل الملوحة  Lg-1مستويات رش حامض الهيوميك    mdS -1مستويات ملوحة ماء الري 
0F 1F 2F 3F 

S0 1.41 2.10 2.27 2.54 2.08 
S1 1.47 2.27 2.34 2.60 2.17 
S2 2.56 2.30 2.39 2.66 2.23 
S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  F 1.11 1.67 1.75 1.95 الهيوميكمعدل مستويات رش حامض 
 0.05L.S.D S=0.1200                         F=0.1200                     S*F=0.2399اقل فرق معنوي 

 

 (1-كغم  Pتركيز الفسفور في األجزاء الخضرية للنبات )ملغم 

تأثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميك في تركيز الفسفور في األجزاء الخضرية  6يبين الجدول 
ملغم  0.38أذ أنخفض من  الري،معنوي نتيجة لزيادة تراكيز الملوحة في مياه  انخفاضإذ لوحظ حصول  للنبات،

P0عند المستوى  1-.كغمS غم ملغم  0.32 إلىP1في المستوى  1-.كغمS ملغم  0.28وPفي المستوى  1-.كغم
2S في المستوى  0.00وS3،  حين اظهر  يالتعاقب. فعلى  %100و 26.32 ،15.79وكانت نسبة االنخفاض

في المستوى  1-.كغمPملغم  0.19كان  الهيوميك، إذلرش حامض  ةالفسفور نتيجالجدول زيادة معنوية بتركيز 
0F  ملغم  0.29و 0.26و 0.23 إلىوأزدادP1 في المستويات 1-.كغمF ،2F 3وF  وكانت نسبة  التعاقب،على

أظهر جدول التداخل الثنائي بين ملوحة مياه الري ورش  .على التعاقب %52.63و 36.84، 21.05الزيادة 
 Pملغم  0.48وكانت اعلى قيمة  الخضرية، األجزاءحامض الهيوميك زيادة غير معنوية في تركيز الفسفور في 

ولجميع مستويات  3Sكانت عند المستوى الملحي  0.00 والري بمياه النهر أما أقل قيمة 3Fعند مستوى 1-كغم
 ك.بالهيوميالرش 

 الخضرية للنبات األجزاءتركيز الفسفور في امض الهيوميك في ــثير مياه الري ومستوى حأت 6جدول 

  Sمعدل الملوحة L g-1مستويات رش حامض الهيوميك   mdS-1مستويات ملوحة ماء الري 

0F 1F 2F 3F 

S0 0.29 0.35 0.40 0.48 0.38 
S1 0.26 0.31 0.35 3.38 0.32 
S2 0.21 0.28 0.31 0.33 0.28 
S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  F 0.19 0.23 0.26 0.29 الهيوميكمعدل مستويات رش حامض 
 0.05L.S.D S=0.02432                        F=0.02432                       S*F=0.04864اقل فرق معنوي 
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  1-كغم K الخضرية للنبات ملغم األجزاءتركيز البوتاسيوم في 

في األجزاء الخضرية تأثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميك في تركيز البوتاسيوم  7يبين الجدول 
ة مياه الري، إذ معنوي في تراكيز البوتاسيوم بزيادة مستويات ملوح انخفاضأذ بين الجدول  لنبات الكوسة،
، 13.09 االنخفاضوكانت نسبة على التعاقب،  1-كغم Kملغم  0.00و 2.65 ،2.92، 3.36أنخفض من 

 1.10أزداد من  البوتاسيوم، أذأما الرش بحامض الهيوميك فقد أظهر زيادة معنوية في تركيز  .%100و 21.13
وبنسبة  3Fو 1F، 2Fللمستويات  1-كغم Kملغم  2.48و 2.35 ،2.11 إلى 0F في المستوى  1-كغم K ملغم
 التعاقب. على %24.00و 17.5، 5.5زيادة 

معنوي في تركيز  انخفاضبين الجدول التداخل الثنائي بين ملوحة مياه الري والرش بحامض الهيوميك 
لجميع مستويات رش حامض  3Sعند المستوى  0.00إذ كانت اقل قيمة  الملوحة،البوتاسيوم بزيادة مستويات 

بزيادة  Kدة معنوية في تركيز وذلك لوجود زيا 3F0Sكانت عند  1-.كغمKملغم  3.59بينما أعلى قيمة  الهيوميك،
كمية البوتاسيوم الذي أمتصه النبات بزيادة ملوحة مياه  إلىالبوتاسيوم يعود  انخفاضأن سبب  الرش.مستويات 

زيادة تركيز أيون الصوديوم في محلول التربة وحدوث تنافس بين أيون البوتاسيوم واأليونات  إلىالري وهذا يرجع 
سبب زيادة تركيز البوتاسيوم يعزى  أما (.6في جذور النبات ) االمتصاصالموجبة األخرى وتنافسها على مواقع 

اسيوم فضال عن دورها النبات للبوت امتصاصرش الحوامض العضوية على المجموع الخضري يزيد من  أن إلى
زيادة تركيزه  إلىالعناصر المختلفة مما يؤدي  امتصاصفي زيادة كفاءة الفعاليات الحيوية التي تزيد من قابلية 

 (.17و 12وهذه النتائج تتفق مع ) (11في النبات )

 اتالخضرية للنب األجزاءتركيز البوتاسيوم في ثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميك في أت 7جدول 

 معدل الملوحة   Lg-1مستويات رش حامض الهيوميك m dS-1مستويات ملوحة ماء الري 
S 0F 1F 2F 3F 

S0 3.15 3.32 3.39 3.59 3.36 
S1 2.62 2.75 3.08 3.25 2.92 
S2 2.23 2.37 2.93 3.07 2.65 
S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  F 2.00 2.11 2.35 2.48 الهيوميكمعدل مستويات رش حامض 
 0.05L.S.D S=0.03473                     F=0.03473                           S*F=0.06946اقل فرق معنوي 

 

 لكيميائية في التربة بعد الزراعةبعض الصفات اثير مياه الري ومستوى حامض الهيوميك في أت
 ( في التربة بعد الزراعة 1-م منزيس الكهربائية )ديسي اإليصالية 

 1-مالكهربائية ديسي سيمنز  اإليصاليةتأثير مياه الري ورش حامض الهيوميك في  8يبين الجدول      
 2.72 ،1.26 ،1.11كانت  الري، إذمعنويًا بزيادة ملوحة ماء  اإليصاليةقيم  ازدادت الزراعة، إذللتربة بعد 

 145.04 ،13.51التعاقب بنسبة زيادة  ىعل 3Sو 0S، 1S، 2Sفي المستويات  1-مديسي سيمنز  3.60و
برش حامض  اإليصاليةوكذلك أظهر الجدول فروقات غير معنوية في قيم  التعاقب،على % 224.32و
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 ىعل 3Fو 0F ،1F ،2Fعند المستويات  1-مسيمنز  ديسي 2.16و 2.10، 2.26، 2.16كانت  الهيوميك، إذ
بين الجدول التداخل الثنائي بين ملوحة مياه الري ورش حامض الهيوميك زيادة غير معنوية في قيم  التعاقب.
 3.70وكانت أعلى قيمة  3Sالمستوى  إلى 0Sالقيم من المستوى  ازدادتإذ  الري،بزيادة ملوحة مياه  اإليصالية

  .0F2Sكانت عند المستوى  1-م منزيس ديسي 1.05 وأقل قيمة 1F1Sعند المستوى  1-مديسي سيمنز 

 التربة،في  األمالحوتكرار الري بمياه مالحة يسبب تراكم  التربة،أن الري بالمياه المالحة يزيد من ملوحة 
المادة العضوية لها دور  (.15و 4سلبي في نمو النبات وجميع الفعاليات الحيوية وهذا يتفق مع ) أثروالتي لها 

الكهربائية بزيادة أضافة الحامض العضوي الذي يعمل على تكوين مجموع جذري قوي  اإليصاليةفي خفض 
أكبر كميات من المياه  امتصاصالعناصر الغذائية ويساعد على  امتصاصمما يزيد من  التربة،ومتشعب في 
 (.11الكهربائية ) اإليصالية انخفاضاألمالح في التربة وبالتالي يسبب  ويقلل تركيز

 الكهربائية للتربة بعد الزراعة اإليصاليةفي  ر مياه الري ومستوى حامض الهيوميكثيأت 7جدول 

   معدل الملوحة L g-1مستويات رش حامض الهيوميك   mds-1مستويات ملوحة ماء الري 
 S 0F 1F 2F 3F 

S0 1.09 1.23 2.83 3.52 1.11 
S1 1.20 1.38 2.76 3.70 1.26 
S2 1.05 1.21 2.63 3.53 2.72 
S3 1.10 1.25 2.64 3.64 3.60 

  F 2.16 2.26 2.10 2.16 الهيوميكمعدل مستويات رش حامض 
 0.05L.S.D S=0.0649                                F=0.0649                  S*F=0.1297اقل فرق معنوي 
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