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في كمية  2018ربيعي لعام نفذت دراسة حقمية خالل الموسم ال
حامض الييوميك والسماد البوتاسي في  تأثيرجامعة االنبار لمعرفة /الزراعة

رفع مقاومة نبات الفمفل لممموحة. نفذت تجربة عاممية بثالث عوامل العامل 
 يمنز( ديسيس8و 6 ,4 ,2مستويات ىي )  في أربعةماء الري  االول مموحة

( كغم 50و 25 ,0ميك بثالثة مستويات )والعامل الثاني حامض الييو  1-م
( كغم 150و 75 ,0ماد البوتاسي بثالثة مستويات )والعامل الثالث الس 1-ىـ

K2o  ونفذت باتباع تصميم القطاعات العشوائية الكاممة وبثالثة  .1-ىـ
مكررات نقمت الشتالت الى الحقل حسب معامالت التجربة بعد تنميتيا في 

يوم وبعد ظيور  20تيا تم سقييا بالمياه العذبة لمدة اطباق فمينية وبعد انبا
لمدة  1-م ديسيسيمنز 2خمسة اوراق تم ري جميع الشتالت بمياه مموحتيا 

ولمدة  1-م ديسيسيمنز  8و 6, 4 ,2م بعدىا تم رييا بمياه مموحتيا يو  15
يوم. ويمكن تمخيص اىم النتائج المتحصل عمييا من التجربة تفوق  15

في صفة ارتفاع النبات  1-م ديسيسيمنز 6ييف بالمستوى الممحي معاممة التك
 2بالمستوى الممحي سم. وتفوق معاممة التكييف  80.63اذ اعطى
-كغم نبات 7.10في صفة حاصل النبات الواحد اذ اعطى  1-م ديسيسيمنز

. اظيرت النتائج  زيادتيما عند اضافة حامض الييوميك والسماد البوتاسي. 1
نتائج زيادة في تركيز النتروجين والبوتاسيوم وانخفاض الفسفور كما اظيرت ال

عند اضافة حامض  (N P Kفي التربة بزيادة مموحة ماء الري وزيادتيما )
الييوميك والسماد البوتاسي.
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Abstract 

A field study was carried out during the spring season of 2018 in the fields of the 

Faculty of Agriculture- University  of Anbar to evaluate the effects study of the 

interaction between humic acid and potash fertilizer in raising the resistance of 

peppers to salinity. The  factorial experiment with three replicates was carried out 

with three factors. The first factor of irrigation water salinity at four levels was (2, 4, 6 

and 8) ds m
-1

. and the second factor was the humic acid levels (0, 25 and 50) kg ha
-1

  

and the third factor is the Potassium fertilizer at the levels of 0, 75 and 150  kg k2o 

ha
1
.                                                                                                                                          

And carried out by following the design of the complete random sectors and three 

replicates were transferred seedlings to the field according to the experimental factors 

after development in the dishes of cork and after germination were watering fresh 

water for 20 days. After five leaves, all seedlings were irrigated with saline water. 2 

ds m
-1

  for 15 days after it was irrigated with saline water 2, 4, 6 and 8 ds m
-1

. for 15 

days and then transferred to the field according to the experimental parameters. The 

most significant results obtained from the experiment can be summed up above the 

treatment of air conditioning at saline level 6 ds m
-1

 in plant height with 80.63 cm and 

The most significant results obtained from the experiment can be summed up above 

the treatment of air conditioning at saline level 2 ds m
-1

 in yield per plant 7.10 

kg.plant
-1

. The results showed an decrease in plant height and yield per plant by 

increasing the salinity of irrigation water by 8 ds m
-1

 for dry weight and the increase 

in the addition of humic acid and potassium fertilizer. The results showed an increase 

in nitrogen concentration and potassium and decrease of phosphorus by increasing the 

salinity and increase of irrigation water and increase (N. P. K) when adding HA and 

K. 

Keywords: Humic acid, potash fertilizer, salinity irrigation water, Pepper plant 

 المقدمة

اصبح من الضروري في الوقت الحاضر زيادة االنتاج الزراعي لمواجيو الطمب المتزايد من الموارد الغذائية بسبب 
الزيادة السكانية وىذا يتطمب الحصول عمى مياه عذبة تستخدم في االستعماالت البشرية والزراعية والصناعية 

االمر من العاممين والمختصين في مجال المياه ونتيجة لنقص المياه ال بد من ايجاد مصادر بديمو لذا تطمب 
التفكير في استخدام مياه ذات نوعية قميمة الجودة مثل استخدام مياه البزل او مياه الصرف الصحي بعد معالجتيا 
وان استعمال المياه ذات النوعيو الرديئة ليا تاثيرات سمبية في صفات التربة واضافة كميات من االمالح فييا كما 
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خر ىذه المياه يؤدي الى تراكم كمية من االمالح في التربة ويؤدي الى زيادة الضغط االزموزي وحصول ان تب
نقص في الماء الجاىز لمنبات لذا تطمب االمر ايجاد طرق واليات جديدة تالئم مشكمة المموحة ومنيا انتخاب 

الجينات المسؤولة عن تحمل المموحة او وزراعة االصناف المقاومة او استخدام تقانات اليندسة الوراثية في نقل 
( او استخدام االحماض 0( او استخدام منظمات النمو مثل الكانتين كما في دراسة )22استخدام زراعة االنسجة )

( ان لممخمفات العضوية دور في تقميل 4الدبالية ومنيا استعمال حامض الييوميك في بعض خصائص التربة )
(. وتاثير رش مستخمص خث القصب 6ائص التربة ونمو نبات الذرة الصفراء )تاثير مموحة ماء الري في خص

( واستعمال بعض 2والري بمياه مالحة واستخدام متطمبات الغسل في نمو الذرة الصفراء وبعض خصائص التربة )
الصويا المخمفات العضوية والكمس والجبس في معالجة المياه المالحة وتاثيرىا في بعض صفات التربة ونمو فول 

(. وان حامض الييوميك مادة عضوية منشطة تعمل عمى زيادة سرعة النمو ولو دور ميم في التربة ويزيد من 2)
( ان استخدام المركبات 7مجاميع االحياء المجيرية وخاصة في الطبقة السطحية المحيطة لمجذور ووجد )

امض الييوميك ادى الى زيادة في النمو ( ان استخدام ح22العضوية ادى الى زيادة نمو نبات الفمفل وبين )
الخضري والجذري لنبات الخيار المزروع تحت ظروف مختمفة . كما ان استخدام االسمدة البوتاسية ليا اىمية 

 تأثير( ان استعمال السماد البوتاسي لو دور في تقميل 05(, اذا الحظ )24كبيرة في زيادة تحمل النبات لممموحة )
ه الفسيولوجي في عممية تنظيم الجيد االزموزي لمخاليا. ان كمية البوتاسيوم الجاىزة في المموحة من خالل دور 

التربة احيانا أعمى من الحد الحرج  وقد يكون احيانا االحتياطي كبيرًا ولكنو غير كاٍف وال يمبي الكمية التي 
السماد البوتاسي تجعل الكمية يتطمبيا المحصول وخصوصا لمنباتات ذات االحتياج العالي لو, لذلك فان اضافة 

( ان 04الجاىزة من البوتاسيوم متوفرة لمنبات كما تقوم بالتعويض عن المستنزف من االحتياطي. واشار )
محاصيل الخضر وخصوصا الدرنية منيا تأخذ كميات كبيرة من البوتاسيوم تفوق الكمية الممتصة من 

 255إلى  055استيم  حول تأثير التسميد البوتاسي بمستويات (  فقد وجدوا في در 02النايتروجين والفسفور. اما )
باتات وعدد السيقان النمو الخضري لمحصول البطاطا حيث ادى الى زيادة معنوية في أرتفاع الن في  0-ىـ K كغم

صنف كاليفورنيا وندر من محاصيل العائمة  Capsicum annum . L.   يعد نبات الفمفل الحمو والوزن الجاف
وىو من المحاصيل الخضر الميمة في جميع أنحاء العالم, وتأتي أىمية الفمفل من  Solanaceaeالباذنجانية 

خالل مشاركتو في تزويد جسم اإلنسان بمركبات الطاقة الميمة في البناء وىذه المركبات ىي البروتين 
الضروري لمنمو وعناصر أخرى مثل الكالسيوم والفسفور  Aايضا عمى فيتامين والكربوىيدرات والدىون ويحتوي 

(. تيدف ىذه الدراسة الى رفع مقاومة نبات الفمفل لممموحة باستخدام حامض الييوميك والبوتاسيوم 07والحديد )
في تركيز كل  ماوتأثيرىودراسة تأثير التداخل بين المموحة وحامض الييوميك والبوتاسيوم في نمو وحاصل الفمفل 

 من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في التربة.
 لمواد وطرائق العملا

 البوتاسيالسماد و  الييوميك حامض بين التداخل تأثير لدراسة االسنان طب لكمية التابعة الحقول في الدراسة اجريت
. مضمل بالستيكي بيت داخل االطباق ووضعت فمينية اطباق في البذور زرعت. لممموحةنبات الفمفل  تحمل زيادة في
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 2 مموحتيا بمياه الشتالت جميع ري  تم اوراق خمسة ظيور وبعد يوم 25 لمدة العذبة بالمياه الشتالت بري  واستمر
 8و 6 ,4 ,2 الكيربائية يصاليتياإ مالحة بمياه برييا الشتالت تكييف تم بعدىا يوم 00 ولمدة 0-م ديسيسيمنز
 .التجربة معامالت وحسب الحقل الى الشتالت نقل تم 2508/ 27/2 وبتاريخ يوم 00 ولمدة 0-م ديسيسيمنز

 التحمل عممية اكتممت اذ يوم 95 لمدة ىوائيا المخمفات ىذه حممت العضوية لممواد كمصدر القصب نبات اختيار تم
 الكيميائية الخصائص بعض يوضح 0 وجدول ( 25) قبل من المتبعة الطريقة حسب الييوميك حامض فصل تمو 

 .القصب خث لمخمفات

 القصب خث لمخمفات الكيميائية الخصائص بعض 1 جدول

حالة التحمل      
 لممادة العضوية

 9-غم . كغم
 C/Nنسبة 

 بوتاسيوم فسفور نتروجين كمي كاربون عضوي 

 51.30 3.55 0.72 7.64 392 قبل التحمل

 18.41 2.70 4.52 20.10 370 بعد التحمل

 الكيربائية يصاليتوإ الرمادي منطقة في الموجودة المبازل احد من مالحة مياه تمثل مخموطة مياه الري  في عملتاس
. ممحية مستويات اربعة عمى لمحصول 0-م ديسيسيمنز 0.0 الكيربائية يصاليتياإ عذبة مياه مع 0-م ديسيسيمنز 05

 .الشتالت وري  تكييف في المياه ىذه واستخدمت

 الكيميائية لمياه الري قبل الدراسة.بعض الصفات  2جدول 

 ذات( S3و S0, S1,  S2) مستويات باربعة الري  ماء مموحة االول العامل عوامل بثالث عاممية تجربة اجريت
 النبات عمى رشا الييوميك حامض اضافة فكان الثاني العامل اما 0-م ديسيسيمنز( 8و 6 ,4 ,2) ممحية تراكيز

 0-المرز غم( 2.76و 0.88 ,5) يعادل ما اي 0-ىـ  كغم( 05و 20 ,5) بمقدار H2و H0, H1 مستويات وبثالث
% 05( البوتاسيوم كبريتات) البوتاسي السماد من K2و K0, K1 مستويات ثالث اضافة فكان الثالث والعامل

 S0 S1 S2 S3 وحدة القياس الصفة
EC ds m-1 2 4 6 8 
pH ------ 7.7 7.7 7.6 7.6 

 االيونات الذائبة

Ca++ 

mM.L-1 

3.4 9.32 11.97 16.00 
Mg++ 3.6 7.50 9.87 15.03 
Na+ 3.7 8.76 14.40 15.20 
K+ 0.05 0.32 0.56 0.78 

SO4
= 5.20 9.64 14.35 21.06 

Cl - 4.66 14.94 19.18 25.22 
CO3

=     
HCO3

- 3.85 4.81 10.92 11.71 
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K2O كغم 005و 70 ,5 بمستويات K2O الدراسة تنفيذ وتم 0-مرز غم 022.0و 00.20 ,5 يعادل ما اي 0-ىـ 
 م 5.2 –5 عمق عمى التجربة ارض حرثت (.RCBD) الكاممة العشوائية القطاعات تصميم وبأتباع مكررات بثالث

 اخذت. مس75  واخر مرز بين والمسافة م 0.0 – 5.0 ابعادىا مروز الى والتقطيع والتنعيم التسوية عمميات واجريت
 يبين 2 وجدول والفيزيائية الكيميائية التحاليل ألجراء لمحقل ممثمة عينة لتصبح جيدا وخمطت من التربة عينات عدة

 سماد اضيف لمزراعة, الحقل تحضير عممية اجراء تم. لمتربة قبل الزراعة والكيميائية الفيزيائية الخصائص بعض
 تم وبعدىا. الزراعة قبل واحدة وبدفعة 0-ىـ P2O5 كغم 065 مستوى ب( P2O5 18.98%) االحادي فوسفات سوبر
 وكانت المرز من واحد جانب وعمى مروز في  الشتالت زراعة تم اذ 8/4/2508 بتاريخ الحقل الى الشتالت نقل

 0-ىـ N كغم 005 ستوى بم( N 46%) اليوريا سماد من النتروجيني السماد اضيف. سم 20 النباتات بين المسافة
 الدفعة من يوم 25 مرور بعد الثانية والدفعة الزراعة من يوم 04 مرور بعد كانت االولى الدفعة دفعات, ثالث وعمى
كعامل من عوامل التجربة  البوتاسي السماد واضيف. الثانية الدفعة من يوم 25 مرور بعد الثالثة والدفعة االولى

 الدفعة من يوم 25 مرور بعد الثانية والدفعة الزراعة, من يوم 00 بعد االولى الدفعة. دفعتين وعمى بالمستويات اعاله
 دفعات وبثالث النباتات عمى رشا اضيف فقد الييوميك حامض اما. النبات تحت تمقيما االضافة وكانت االولى
 من يوم 40 مرور بعد الثالثة والدفعة الشتل من يوم 25 بعد الثانية والدفعة الشتل من يوم 00 بعد االولى الدفعة
 :يمي وكما التالية والتحاليل القياسات اجراء وتم التجربة انياء تم 02/05/2508 بتاريخ.  الشتل

 .النامية القمة رأس إلى بالتربة الساق اتصال منطقة من ابتداء النبات ارتفاع قياس تم(: سم) النبات ارتفاع -0
 النباتات عدد عمى التجريبية الوحدة حاصل قسمة من الصفة ىذه تقدير تم(: 0-نبات كغم) الواحد النبات حاصل -2

 .التجريبية الوحدة في
 حسب ينالجاىز  والبوتاسيوم والفسفور الكمي النتروجين فييا وقدر التربة من العينات اخذت التجربة انتياء بعد -2

 .(06) في الواردة الطريقة
 والمناقشة النتائج 

تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الييوميك والبوتاسيوم في ارتفاع نبات الفمفل )سم(.  تأثير 4يبين جدول 
عمى التعاقب سم  80.63و 80.34 ,79.86بمغ  S0, S1, S2مستويات المموحة  اذا زاد ارتفاع النبات بزيادة

 .سم 72.20الذي بمغ ارتفاع النبات فييا  S3مع مستوى المموحة  معنويا وانخفض
وبفروق معنوية  H2و  H1و  H0في ارتفاع النبات بإضافة مستويات حامض الييوميك  معنوية نالحظ زيادةكما 

عمى  H0% قياسا بمعاممة 8.12% و7.52نسبة الزيادة و  سم 80.42و 79.97 ,74.38لنبات اذ بمغ ارتفاع ا
 التعاقب.

نوية اذ بمغ وبفروق مع K2و K0, K1مستويات من البوتاسيوم  بإضافةكما بين الجدول زيادة في ارتفاع النبات 
عمى  K0% قياسا بمعاممة 8.01% و1.42سم ونسبة الزيادة  81.98و 76.89 ,75.90ارتفاع النبات 

 التعاقب.
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 الدراسة لتربة والفيزيائية الكيميائية الخصائص بعض 3 جدول

 

ويظير الجدول تأثير التداخل الثنائي بين المموحة وحامض الييوميك إذ أدت إضافتو إلى حصول زيادة معنوية 
وبمغت  S3 H2سم وأقل قيمة عند معاممة   84.34اعمى قيمة بمغت  S2H2في ارتفاع النبات إذ سجمت معاممة 

 .S3 H2%. قياسا بمعاممة 20.55سم وبنسبة زيادة  69.96
لمتداخل الثنائي بين المموحة والبوتاسيوم أدى إضافتو إلى حصول زيادة معنوية في ارتفاع النبات اذ اما بالنسبة 

سم وبنسبة  68.61وبمغت  S3 K1سم وأقل قيمة عند معاممة  84.71أعمى قيمة بمغت  S1 K2سجمت معاممة 
 .S3 K1%. قياسا بمعاممة 23.47زيادة 

بين حامض الييوميك والبوتاسيوم الى حصول زيادة في ارتفاع النبات كما بين الجدول تأثير التداخل الثنائي 
سم 71.03وبمغت  K0 H0سم وأقل قيمة عند معاممة   85.10أعمى قيمة بمغت  K2 H2وسجمت معاممة 

 .K0 H0%. قياسا بمعاممة 19.81وبنسبة زيادة بمغت 

 القيمة        الوحدة              الصفة                       
 7.44 ـــــــــــــ pH 1:1درجة تفاعل التربة 

 10.34 -1ديسي سيمنز  م 1:1( ECااليصالية الكهربائية )

 8.2 -1كغم غم  (SOMمادة التربة العضوية )
 274 -1كغم غم  مكافئ معادن الكاربونات

 23.8 -1كغم سنتي مول شحنة (CECالسعة التبادلية لأليونات الموجبة )

 1.33 3-مميكا غرام  الكثافة الظاهرية

 األيونات الذائبة الموجبة

Ca2+ 20.62 -1لتر ممي مول 

Mg2+ 12.92 
Na+ 33.26 
K+ 0.89 

 األيونات الذائبة السالبة
SO4

 18.24 -1لتر  ممي مول  -2

HCO3
- 16.09 

Cl- 51.58 
 66 تربة -1كغم ممغم  النتروجين الجاهز

 7.8 تربة -1كغم ممغم  الجاهزالفسفور 

 132 تربة -1كغم ممغم  البوتاسيوم الجاهز

 PSD مفصوالت التربة
 331 تربة-1 كغم غم  الرمل

 320 الغرين
 349 الطين

                         Clay Loam صنف النسجة
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التداخل الثالثي بين المموحة وحامض الييوميك والبوتاسيوم بينت النتائج أن أعمى قيمة  تأثيركما يظير الجدول 
سم وبنسبة زيادة  61.20وبمغت  S3 K1 H2سم وأقل قيمة عند معاممة  88.40وبمغت  S2 K2 H2عند معاممة 

 .S3 K1 H2%. قياسا بمعاممة 44.44بمغت 
حامض اليوميك والبوتاسيوم في حاصل النبات الواحد )كغم(.  تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين 5يبين جدول 

اذ بمغ حاصل  S3و S0, S1, S2الحظ من الجدول وجود انخفاض في حاصل النبات عند مستويات مموحة اذ ي
% عمى 17.75% و11.27 ,%2.96سبة االنخفاض بو  1-نبات كغم 5.84و 6.30 ,6.89 ,7.10النبات 

 . S0التعاقب قياسا بمعاممة 
 H2و H0, H1مستويات حامض الييوميك  بإضافةنالحظ زيادة في حاصل النبات الواحد )كغم(  في حين  

% 23.38% و11.09زيادة  بنسبةكغم و  7.23و 6.51 ,5.86لنبات الواحد اوبفروق معنوية اذ بمغ حاصل 
 عمى التعاقب. H0قياسا بمعاممة 

 وبمغ K2و K0 ,K1مستويات من البوتاسيوم  بإضافة الواحدلنبات افي حاصل معنوية كما بين الجدول زيادة 
% قياسا 24.13% و16.15كغم وكانت نسبة الزيادة  7.15و 6.69 ,5.76حاصل الحبوب لمنبات الواحد 

 عمى التعاقب. K0بمعاممة 
ويظير الجدول تأثير التداخل الثنائي بين المموحة وحامض الييوميك اذ ادت اضافتو الى حصول زيادة معنوية 

 S3 H0كغم واقل قيمة عند معاممة  7.69اعمى قيمة بمغت  S0 H2لنبات الواحد اذ سجمت معاممة افي حاصل 
 .S3 H0ا بمعاممة س% قيا46.48م وبنسبة زيادة بمغت كغ 5.25وبمغت 

لنبات ااما بالنسبة لمتداخل الثنائي بين المموحة والبوتاسيوم ادى اضافتو الى حصول زيادة معنوية في حاصل 
كغم  4.88وبمغت  S3 K0كغم واقل قيمة عند معاممة  7.68اعمى قيمة بمغت  S0 K2الواحد اذ سجمت معاممة 

 .S3 K0قياسا بمعاممة  %57.38وبنسبة زيادة بمغت 
تأثير التداخل الثنائي بين حامض الييوميك والبوتاسيوم ادت اضافتيما الى حصول زيادة في كما وبين الجدول 

 K0 H0كغم واقل قيمة عند معاممة  7.73اعمى قيمة بمغت  K2 H2لنبات الواحد وسجمت معاممة احاصل 
 .K0 H0%. قياسا بمعاممة 49.52كغم وبنسبة زيادة بمغت  5.17وبمغت 

كما يظير الجدول تأثير التداخل الثالثي بين المموحة وحامض الييوميك والبوتاسيوم وبينت النتائج ان اعمى قيمة 
كغم وبنسبة زيادة  4.33وبمغت  S3 K0 H0كغم واقل قيمة عند معاممة  8.11وبمغت  S0 K2 H2عند معاممة 

 .S3 K0 H0%. قياسا بمعاممة 87.30بمغت 
زيادة مستويات المموحة المستخدمة لتكييف الشتالت قد أدت إلى نتائج سمبية إذ حصل انخفاض في صفات  ان

يرجع الى تجمع أيونات  S3السمبي لمستوى التكييف  التأثير. إن S3عند مستوى مموحة  والحاصل ارتفاع النبات
الصوديوم والكمور في الشتالت بكميات متزايدة لدرجة تؤدي إلى حدوث تأثيرات سمية مما يؤدي إلى تثبيط النمو. 

عند الري بالمياه المالحة ىو أن نوعية األمالح تؤثر عمى  والحاصل ارتفاع النباتكما أن سبب انخفاض صفات 
لكربوني مما يؤدي إلى حصول اختزال ىذه الصفات كما تقمل من امتصاص نمو النبات ومعدل تنفسو والتمثيل ا
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العناصر كما تؤثر مموحة ماء الري سمبيا عمى النبات عن طريق التأثير في العمميات الفسيولوجية التي تؤدي إلى 
حداث أما بالنسبة لحامض الييوميك فقد عمل عمى إ .عمى نبات الفمفل (5) مع وتتفق ىذه ,(9موت النبات )

من خالل دورىا الميم في تقميل األثر الضار لممموحة الناتجة  والحاصل النبات ارتفاع صفاتزيادة في معدالت 
كما يعمل في تقميل مشاكل المموحة وأضرارىا من خالل تحسين الخواص الكيميائية  (19)من التربة أو مياه البئر 

لمتربة مما يؤدي ويزيد من قوة المجموعة الجذرية. أما بالنسبة لتأثير البوتاسيوم فكان لو تأثير معنوي  والبيولوجية
كما لو أىمية كبير في زيادة قابمية النبات عمى مقاومة البرودة واالنجماد في  والحاصل النبات ارتفاع صفاتفي 

 .ن مما يساىم في زيادة حجم الثماريالفصول الباردة ويحسن من كفاءة النبات عمى امتصاص النتروج

 )سم( : تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الهيوميك والبوتاسيوم في ارتفاع النبات4جدول   
 مستويات حامض الهيوميك

 H0 H1 H2  

 المعدل K0 K1 K2 K0 K1 K2 K0 K1 K2 الري  مياه مموحة

S0 66.43 76.50 79.57 77.03 82.03 85.70 80.90 83.40 80.17 79.86 

S1 73.47 76.13 80.33 79.13 77.77 85.60 80.17 82.23 88.20 80.34 

S2 73.93 74.27 78.80 78.73 81.10 85.80 81.20 83.43 88.40 80.63 

S3 70.30 71.07 71.77 77.43 73.57 75.80 72.07 61.20 76.60 72.20 

  80.42 79.97 74.38 معدل الهيوميك

  81.98 76.89 75.90 البوتاسيوممعدل 

L.S.D S= 2.92               K= 2.53               HA= 2.53               SKHA= 8.76 

 S0 S1 S2 S3  
 المموحة

 H0 74.17 76.64 75.67 71.04 L.S.D 
 

× H1 81.59 80.83 81.88 75.60 5.06 

 H2 83.83 83.53 84.34 69.96 L.S.D الهيوميك
 مموحة
 K0 74.79 77.59 77.96 73.27 5.06 

× K1 80.64 78.71 79.60 68.61  

  K2 84.16 84.71 84.33 74.72 سماد بوتاسي

 H0 H1 H2  
 هيوميك

 K0 71.03 74.49 77.62 L.S.D 
 

× K1 78.08 78.62 83.22 4.38 

  K2 78.58 77.57 85.10 سماد بوتاسي
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                 تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الهيوميك والبوتاسيوم في حاصل النبات الواحد  1جدول 

 (9-)كغم  نبات
 مستويات حامض الهيوميك

 المعدل H0 H1 H2 مموحة مياه الري 

K0 K1 K2 K0 K1 K2 K0 K1  K2 

S0 6.07 6.54 6.94 6.17 7.15 7.98 7.06 7.90 8.11 7.10 

S1 5.66 6.42 6.99 6.42 7.07 7.30 7.16 7.26 7.71 6.89 

S2 4.63 5.22 6.10 4.77 7.12 7.53 6.47 7.27 7.54 6.30 

S3 4.33 5.58 5.86 4.51 5.82 6.21 5.80 6.90 7.58 5.84 

  7.23 6.51 5.86 معدل الهيوميك
  7.15 6.69 5.76 معدل البوتاسيوم

L.S.D S= 0.28              K= 0.24              HA= 0.24              SKHA= 0.84 

 S0 S1 S2 S3  

 H0 6.52 6.35 5.32 5.25 L.S.D المموحة
 

× H1 7.10 6.93 6.47 5.51 0.48 

  H2 7.69 7.38 7.09 6.76 الهيوميك

 مموحة
× 

K0 6.43 6.41 5.29 4.88 L.S.D 
 

 K1 7.20 6.91 6.54 6.10 0.48 سماد بوتاسي 

 K2 7.68 7.33 7.06 6.55  

 H0 H1 H2  

 هيوميك
× 

 سماد بوتاسي 

K0 5.17 5.47 6.62 L.S.D 
0.42 K1 5.94 6.79 7.33 

 K2 6.47 7.26 7.73  

 
تركيز النتروجين في التربة  تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الييوميك والبوتاسيوم في 6يبين جدول 

 S0, S1, S2ونالحظ من الجدول وجود فروق معنوية في تركيز النتروجين عند مستويات مموحة  1-كغم ممغم
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, %5.63نسبة زيادة بو  1-كغم ممغم 44.11و 43.22 ,42.96 ,40.67إذ بمغ تركيز النتروجين  S3و
 .S0% عمى التعاقب قياسا بمعاممة 8.46% و6.27

ية إذ بمغ وبفروق معنو  H2و H0, H1ويات حامض الييوميك كما نالحظ زيادة في تركيز النتروجين بإضافة مست
 H0% قياسا بمعاممة 4.04و% 2.65نسبة زيادة ب. و 1-كغم ممغم 43.50و 42.92 ,41.81تركيز النتروجين 

 عمى التعاقب.
نوية وبمغ وبفروق مع K2و K0, K1كما بين الجدول زيادة في تركيز النتروجين بإضافة مستويات من البوتاسيوم 

 K0% قياسا بمعاممة 3.39و %3.13نسبة زيادة بو  1-ممغم كغم 43.25و  43.14 ,41.83تركيز النتروجين 
 عمى التعاقب.

ويظير الجدول تأثير التداخل الثنائي بين المموحة وحامض الييوميك إذ ادت إضافتو إلى حصول زيادة معنوية 
 S0وأقل قيمة عند معاممة  1-كغم ممغم 44.56أعمى قيمة بمغت  S3H1في تركيز النتروجين إذ سجمت معاممة 

H0  قياسا بمعاممة 12.64. وبنسبة زيادة بمغت 1-كغم ممغم 39.56وبمغت %S0 H0. 
أما بالنسبة لمتداخل الثنائي بين المموحة والبوتاسيوم أدت إضافتو إلى حصول زيادة معنوية في تركيز النتروجين 

 39.67وبمغت  S0 K0وأقل قيمة عند معاممة  1-كغم ممغم 44.33أعمى قيمة بمغت  S3 K2إذ سجمت معاممة 
 .S0 K0% قياسا بمعاممة 11.75وبنسبة زيادة بمغت  1-كغم ممغم

كما وبين الجدول تأثير التداخل الثنائي بين حامض الييوميك والبوتاسيوم أدت إضافتيما إلى حصول زيادة 
وأقل قيمة عند معاممة  1-كغم ممغم 44.58أعمى قيمة بمغت  K2H2معاممة  معنوية في تركيز النتروجين وسجمت

K0 H0  قياسا بمعاممة 9.86وبنسبة زيادة بمغت  1-كغم ممغم 40.58وبمغت %K0 H0. 
كما يظير الجدول تأثير التداخل الثالثي بين المموحة وحامض الييوميك والبوتاسيوم. وبينت النتائج أن أعمى 

 ممغم 38.33وبمغت  S0K0H0وأقل قيمة عند معاممة  1-كغم ممغم 46.33وبمغت  S3K2H2قيمة عند معاممة 
 .S0 K0 H0% قياسا بمعاممة 20.87نسبة زيادة وب 1-كغم

( الذين أشاروا إلى أن زيادة مستويات مموحة ماء الري أدى إلى زيادة في تركيز عنصر 5)مع  تتفق ىذه النتائج 
 الزراعة.النتروجين في التربة بعد 

بالنسبة إلضافة الحامض العضوي )الييوميك( فقد أدت إضافتو إلى حصول زيادة في كمية النتروجين اما 
عد مصدرا لعنصر النتروجين الجاىز في ي حامض الييوميكسبب إلى أن الالجاىز في التربة بعد الزراعة ويعزى 

يزيد من المجموع الخضري والجذري ومنو يزداد إفراز األحماض  (. إن إضافة األحماض الدبالية21التربة )
جاىز )عضوي( إلى نتروجين جاىز في الالعضوية واإلنزيمات التي ممكن أن تزيد من تحول النتروجين غير 

 (.8التربة )
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تربة تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الهيوميك والبوتاسيوم في  تركيز النتروجين في ال 6جدول 
 (9-)ممغم  كغم

 مستويات حامض الهيوميك

 المعدل H0 H1 H2 مموحة مياه الري 

 K0 K1 K2 K0 K1 K2 K0 K1 K2  

S0 38.33 41.33 39.00 40.33 39.67 41.00 40.33 43.33 42.67 40.67 

S1 40.00 41.33 43.00 42.00 44.33 43.67 42.67 45.00 44.67 42.96 

S2 40.67 43.67 43.33 42.00 44.33 44.00 43.67 42.67 44.67 43.22 

S3 43.33 45.33 42.33 44.33 45.00 44.33 44.33 41.67 46.33 44.11 

  43.50 42.92 41.81 معدل الهيوميك

  43.25 43.14 41.83 معدل البوتاسيوم

L.S.D S= 1.13              K= 0.98              HA= 0.98              SKHA= 3.38 

 S0 S1 S2 S3  

 H0 39.56 41.44 42.56 43.67 L.S.D المموحة

×  H1 40.33 43.33 43.44 44.56 1.95 

  H2 42.11 44.11 43.67 44.11 الهيوميك

 K0 39.67 41.56 42.11 44.00 L.S.D مموحة

× K1 41.44 43.56 43.56 44.00 1.95 

  K2 40.89 44.00 44.00 44.33 سماد بوتاسي

 H0 H1 H2  

 K0 40.58 42.17 42.75 L.S.D هيوميك

× K1 42.92 43.33 43.17 1.69 

  K2 41.92 43.25 44.58 سماد بوتاسي

تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الييوميك والبوتاسيوم في تركيز الفسفور في التربة  7يبين جدول 
إذ  S3و S0, S1, S2ونالحظ من الجدول وجود انخفاض في تركيز الفسفور عند مستويات مموحة  1-ممغم  كغم
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% 9.24 ,%4.00 ,%1.37نخفاض انسبة بو  1-كغم ممغم 7.27و 7.73, 7.90 ,8.01بمغ تركيز الفسفور 
و  H0وميك كما نالحظ زيادة في تركيز الفسفور بإضافة مستويات حامض اليي .S0عمى التعاقب قياسا بمعاممة 

H1  وH2  5.14نسبة زيادة ب. و 1-ممغم  كغم 8.00و  7.78و  7.40وبفروق معنوية إذ بمغ تركيز الفسفور %
كما بين الجدول زيادة في تركيز الفسفور بإضافة مستويات من  عمى التعاقب. H0% قياسا بمعاممة 8.11و

نسبة زيادة بو  1-كغم ممغم 7.94و 7.79 ,7.45معنوية وبمغ تركيز الفسفور  وبفروق  K2و K0, K1البوتاسيوم 
يظير الجدول تأثير التداخل الثنائي بين المموحة وحامض  عمى التعاقب. K0% قياسا بمعاممة 6.58% و4.56

أعمى قيمة بمغت  S0 H2الييوميك إذ أدت إضافتو إلى حصول زيادة معنوية في تركيز الفسفور إذ سجمت معاممة 
% 21.39. وبنسبة زيادة بمغت 1-ممغم  كغم 6.78وبمغت  S3H0وأقل قيمة عند معاممة  1-كغم ممغم 8.23

أما بالنسبة لمتداخل الثنائي بين المموحة والبوتاسيوم أدت إضافتو إلى حصول زيادة  .S3 H0قياسا بمعاممة 
قيمة عند معاممة وأقل  1-كغم ممغم 8.19أعمى قيمة بمغت  S0 K2معنوية في تركيز الفسفور إذ سجمت معاممة 

S3 K0  قياسا بمعاممة 17.34وبنسبة زيادة بمغت  1-كغم ممغم 6.98وبمغت %S3 K0. 
كما وبين الجدول تأثير التداخل الثنائي بين حامض الييوميك والبوتاسيوم أدت إضافتيما إلى حصول زيادة 

وأقل قيمة عند معاممة  1-كغم ممغم 8.19أعمى قيمة بمغت  K2 H2معنوية في تركيز الفسفور وسجمت معاممة 
K0 H0  قياسا بمعاممة 18.35وبنسبة زيادة بمغت  1-ممغم  كغم 6.92وبمغت %K0 H0. 

كما يظير الجدول تأثير التداخل الثالثي بين المموحة وحامض الييوميك والبوتاسيوم. وبينت النتائج أن أعمى 
 6.20وبمغت  S3 K0 H0أقل قيمة عند معاممة و  1-كغم ممغم 8.40وبمغت  S0 K2 H2عند معاممة كانت قيمة 
  .S3 K0 H0% قياسا بمعاممة 35.48نسبة زيادة بو  1-كغم ممغم

( الذين أشاروا إلى أن زيادة مستويات مموحة ماء الري أدى إلى انخفاض في 11و 4, 2تتفق ىذه النتائج مع )
الري بالمياه المالحة التي تعمل عمى اختالل سبب إلى التركيز عنصر الفسفور في التربة بعد الزراعة وقد يعزى 

 (.15في توازن العناصر الغذائية بزيادة مستويات المموحة وزيادة عنصر الصوديوم وىذا يتفق مع )
كذلك فإن زيادة تركيز الكالسيوم بزيادة مستويات مموحة ماء الري يعمل عمى ترسيب الفسفور عمى شكل مركبات 

 جاىزيتو في التربة.قميمة الذوبان فتنخفض 
أما بالنسبة إلضافة حامض الييوميك فقد أدت إضافتو إلى حصول زيادة في تركيز عنصر الفسفور في التربة 

إلى دور المركبات العضوية الذائبة في الماء التي تؤدي إلى زيادة جاىزية العناصر  يعود السبببعد الزراعة 
لى الدور الفعال لألحماض الدبالية في تقميل عمميات الترسيب إ وكذلك( 3المغذية في التربة وىذا يتفق مع )

واالمتزاز لمفسفور عمى أسطح الغرويات نتيجة التنافس عمى مواقع االمتزاز مما يزيد من تحرر الفسفور الى 
 (.1محمول التربة )
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الفسفور في التربة تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الهيوميك والبوتاسيوم في  تركيز  7جدول 
 (9-)ممغم  كغم

 مستويات حامض الهيوميك

 المعدل H0 H1 H2 مموحة مياه الري 

 K0 K1 K2 K0 K1 K2 K0 K1 K2  

S0 7.57 8.00 8.00 7.63 8.03 8.17 7.93 8.37 8.40 8.01 

S1 7.07 7.73 7.87 7.87 8.03 8.07 8.07 8.13 8.27 7.90 

S2 6.83 7.57 7.87 7.63 7.60 7.93 7.87 8.07 8.17 7.73 

S3 6.20 7.13 7.00 7.40 7.37 7.63 7.33 7.47 7.93 7.27 

  8.00 7.78 7.40 معدل الهيوميك

  7.94 7.79 7.45 معدل البوتاسيوم

L.S.D S= 0.15              K= 0.13              HA= 0.13              SKHA= 0.46 

 S0 S1 S2 S3  

 H0 7.86 7.56 7.42 6.78 L.S.D المموحة

×  H1 7.94 7.99 7.72 7.47 0.27 

  H2 8.23 8.16 8.03 7.58 الهيوميك

 K0 7.71 7.67 7.44 6.98 L.S.D مموحة

 × K1 8.13 7.97 7.74 7.32 0.27 

  K2 8.19 8.07 7.99 7.52 سماد بوتاسي

 H0 H1 H2  

 K0 6.92 7.63 7.80 L.S.D هيوميك

 × K1 7.61 7.76 8.01 0.23 

  K2 7.68 7.95 8.19 سماد بوتاسي

 

في  الجاىز تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الييوميك والبوتاسيوم في تركيز البوتاسيوم 8يبين جدول 
 S3و  S0, S1, S2مستويات مموحة  بزيادةوجود فروق معنوية في تركيز البوتاسيوم  اذ يالحظالتربة بعد الزراعة 
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, %7.53نسبة زيادة بو  1-كغم ممغم 130.81و 125.00, 123.19 ,114.56تركيز البوتاسيوم إذ بمغ 
 .S0% عمى التعاقب قياسا بمعاممة 14.18% و9.11

وبفروق  H2و H0, H1في تركيز البوتاسيوم بإضافة مستويات حامض الييوميك  معنوية كما نالحظ زيادة
% 38.29نسبة زيادة ب. و 1-كغم ممغم 141.67و 132.61 ,95.89ة إذ بمغ تركيز البوتاسيوم معنوي

 عمى التعاقب. H0% قياسا بمعاممة 47.74و
ية وبفروق معنو  K2و K0, K1في تركيز البوتاسيوم بإضافة مستويات من البوتاسيوم  لوحظ فروق معنويةكما 

% قياسا 2.38% و 0.95نسبة زيادة بو  1-كغم ممغم 124.94و 123.19 ,122.03وبمغ تركيز البوتاسيوم 
 عمى التعاقب. K0بمعاممة 

تأثير التداخل الثنائي بين المموحة وحامض الييوميك إذ أدت إضافتو إلى حصول زيادة  الى الجدول كما يشير
وأقل قيمة عند  1-كغم ممغم 146.00أعمى قيمة بمغت  S3 H2معنوية في تركيز البوتاسيوم إذ سجمت معاممة 

 .S0 H0% قياسا بمعاممة 66.53. وبنسبة زيادة بمغت 1-كغم ممغم 87.67وبمغت  S0 H0معاممة 
أما بالنسبة لمتداخل الثنائي بين المموحة والبوتاسيوم أدت إضافتو إلى حصول زيادة معنوية في تركيز البوتاسيوم 

وبمغت  S0 K0وأقل قيمة عند معاممة  1-ممغم كغم 132.22أعمى قيمة بمغت  S3 K2إذ سجمت معاممة 
 .S0 K0% قياسا بمعاممة 18.17وبنسبة زيادة بمغت  1-كغم ممغم 111.89

كما وبين الجدول تأثير التداخل الثنائي بين حامض الييوميك والبوتاسيوم أدت إضافتيما إلى حصول زيادة 
يمة عند وأقل ق 1-كغم ممغم 143.58أعمى قيمة بمغت  K1 H2معنوية في تركيز البوتاسيوم وسجمت معاممة 

 .K0 H0% قياسا بمعاممة 53.84وبنسبة زيادة بمغت  1-كغم ممغم 93.33وبمغت  K0 H0معاممة 
بينت النتائج أن أعمى قيمة حة وحامض الييوميك والبوتاسيوم. كما يظير الجدول تأثير التداخل الثالثي بين الممو 

 ممغم 83.33وبمغت  S0 K0 H0وأقل قيمة عند معاممة  1-كغم ممغم 147.00وبمغت  S3 K2 H2عند معاممة 
 .S0 K0 H0% قياسا بمعاممة 76.41وبمغت نسبة الزيادة  1-كغم

( الذين أشاروا إلى أن زيادة مموحة ماء الري أدت إلى زيادة تركيز البوتاسيوم 5و 4, 3تتفق ىذه النتائج مع )
( 18كما بين ) البوتاسيوم وااليونات الموجبة. التنافسي بينالجاىز في التربة. وقد يعزى سبب الزيادة الى التضاد 

 حصول زيادة طفيفة في كمية البوتاسيوم الجاىز في التربة بزيادة مموحة ماء الري.
أما بالنسبة إلضافة حامض الييوميك فقد أدت إضافتو إلى زيادة تركيز البوتاسيوم الجاىز في التربة؛ وقد يعزى 

تزيد من جاىزية البوتاسيوم في التربة بسبب قمة تثبيت البوتاسيوم نتيجة إحالل أيون  إلى أن األحماض العضوية
 الييدروجين الناتج من تفكك االحماض العضوية محل البوتاسيوم عمى اسطح التبادل.
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ركيز البوتاسيوم في التربة تأثير تكييف الشتالت والتداخل بين حامض الهيوميك والبوتاسيوم في  ت 8جدول 
 (9-كغم ممغم)

 مستويات حامض الهيوميك

 المعدل H0 H1 H2 مموحة مياه الري 

 K0 K1 K2 K0 K1 K2 K0 K1 K2  

S0 83.33 89.00 90.67 122.00 121.00 121.67 130.33 138.00 135.00 114.56 

S1 95.00 95.00 101.67 135.00 127.00 129.33 138.00 143.67 144.00 123.19 

S2 94.67 95.33 99.00 137.00 131.33 134.67 139.67 146.67 146.67 125.00 

S3 100.33 100.67 106.00 144.00 144.67 143.67 145.00 146.00 147.00 130.81 

  141.67 132.61 95.89 معدل الهيوميك

  124.94 123.19 122.03 معدل البوتاسيوم

L.S.D S= 1.57              K= 1.36              HA= 1.36              SKHA= 4.70 

 S0 S1 S2 S3  

 H0 87.67 97.22 96.33 102.33 L.S.D المموحة

× H1 121.56 130.44 134.33 144.11 2.71 

  H2 134.44 141.89 144.33 146.00 الهيوميك

 K0 111.89 122.67 123.78 129.78 L.S.D مموحة

× K1 116.00 121.89 124.44 130.44 2.71 

  K2 115.78 125.00 126.78 132.22 سماد بوتاسي

 H0 H1 H2  

 K0 93.33 134.50 138.25 L.S.D هيوميك

× K1 95.00 131.00 143.58 2.35 

  K2 99.33 132.33 143.17 سماد بوتاسي
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