
236

  األخرىوالسماد الورقي في الحاصل وبعض الصفات حامض الهیومك إضافةتأثیر 

  لنبات البامیا
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  جامعة االنبار/ رئاسة الجامعة*

  قسم البستنة-جامعة االنبار/ كلیة الزراعة**

  الخالصة

  2007محافظة االنبار للموسم الربیعي / ي احد الحقول الزراعیة التابعة لمدینة الرمادي فتجربةت النفذ

لنباتـات األخـرىیومك السائل والسماد الورقي في الحاصل وبعـض الصـفات الخضـریة رش حامض الهتأثیرلبیان 

  . البامیا

زیـادة كـل إلىأدتین رشا على المجموع الخضري ولمرتحامض الهیومك إضافةإنتشیر نتائج البحث 

دونـم علـى /كغـم1474سـم و25.6,سـم183.5(عـرض الورقـة والحاصـل معنویـا حیـث بلغـت , من ارتفاع النبات 

عـرض الورقـة والحاصـل ووصـلت , األوراقلكـل مـن عـدد أقـل قـیممعاملة المقارنـة كانت فيفي حین , ) التوالي 

  ) .ى التوالي دونم عل/كغم1298سم و 22.6, نبات /ورقة24.6( إلى

عــرض الورقــة والحاصــل , عــدد األوراق , ارتفــاع النبــات زیــادة إلــىاســتخدام الســماد الــورقي لمــرتین أدى

كانـت قیمهـا فیمـا , ) على التوالي و دونم /كغم1467وسم26.6, نبات /ورقة31.1, سم 176.8( معنویا وبلغت 

علـى التـواليللصـفات أعـاله و ) دونم /كغم1281و سم21.9, نبات /ورقة25, سم 146.1( معاملة المقارنة في 

  ."أیضا

    

Effect of humic acid and foliar fertilizer on the yield and other 
vegetative properties of okra

  

A. L. AL-Kasiy* , A. F. AL-Dulaimy** and S. A. Mahmood**

* University Headquarter/ University of AL-Anbar
** Hort. Dept.- College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
This experiment was carried out in one of Ramadi fields, AL-Anbar province 

in the spring season of 2007. The aim was to study of effect of liquid humic acid and 
foliar fertilizer on the yield and other vegetative properties of okra. 

Results showed that spraying treatment with humic acid for twice significantly
increased plant height, leaf width and yield by  (183.5cm, 25.6cm and 1474 kg/d, 
respectively), while the number of leaves, leaf width and yield decreasing 
significantly by (24.6 leaf/plant, 22.6cm and 1298 kg/d in control, respectively).

The foliar spray for twice led to increase plant height, number of leaves, leaf 
width and yield, significantly, which were (176.8cm, 31.1 leaf/plant, 26.6cm and 1467 
kg/d, respectively), while they were significantly decreased for all the above 
properties in control (146.1cm, 25 leaf/plant, 21.9cm and 1281 kg/d, respectively).
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  المقدمة

Hibiscusتعـود البامیـا  esculentus L. العائلـة الخبازیـة إلـىMalvaceae  وهـي مـن محاصـیل

وتتمیــز عــن بقیــة محاصــیل الخضــر االخــرى بكــون ثمارهــا مرغوبــة بدرجــة , الخضــر الصــیفیة المهمــة فــي العــراق 

  ) .1( سكان العراق أكثرلدى كبیرة 

في تحسین خصائص التربة الفیزیائیـة " امض الهیومك  دورا فعاالحومنها العضویة الدبالیة لمواداتؤدي 

للتربــة الفیزیائیـةوذلـك عـن طریـق تفاعـل هـذه المركبـات مــع معـادن التربـة ومـن ثـم تحسـین الخصـائص والكیمیائیـة 

فـي تحسـین العضـویة الدبالیـة األحماضعن ذلك تؤثر " فضال, ) 2( وكذلك سعة ادمصاص العناصر المعدنیة 

فـي حامض الهیومك یدخل كمصـدر مكمـل للفینـول المتعـدد أن) 3( أوضحوقد ,لنبات وجاهزیة العناصر نمو ا

زیــادة الفعالیــة الحیویــة إلــىلنمــو النبــات والــذي یعمــل كوســیط كیمیــائي تنفســي وهــذا بــدوره یــؤدي األولــىالمراحــل 

المـادة الجافـة إنتـاجور النظـام الجـذري ویـزداد ویزداد انقسام الخالیا وتطـاألنزیميحیث تزداد فعالیة النظام للنبات 

علــى المجمــوع الخضــري تســهم فــي حركــة وانقســام الخالیــا " اســتعمال مشــتقات الهیومــك رشــاإن) 4( كمــا بــین .

(وجد كـل مـن .نفاذیة أكثرالمجرى الخلوي وجعل الغشاء الخلوي إلىنتیجة قدرة جزیئات الهیومك على الدخول 

وبالتـــالي زیـــادة معـــدل نمـــو م حـــامض الهیومـــك رشـــا یزیـــد مـــن امتصـــاص العناصـــر الغذائیـــة اســـتخداأن) 6و 5

االعتیــادي لــدى اســتخدام باإلنتــاجمقارنــة % 22یــزداد بمعــدل نباتــات الطماطــة إنتــاجأن) 7( وأشــار. النباتــات 

100( ات بمعــدل معاملــة شــتالت الطماطــة بالهیومــأن) 8( ووجــد . ) هیومــات البوتاســیوم ( الســماد العضــوي 

) 2م/ كغـم 4.5(بمعـدلاإلنتـاجزیـادة إلـىأدىوالمساحة الورقیة ممـا األوراقزیادة عدد إلىأدى)لتر / ملغم 

.  

أن) 10و9(أشـارنباتـات البامیـا فقـد وٕانتـاجعلـى نمـو الورقیـة األسـمدةإضـافةبتـأثیرفیمـا یتعلـق أما

تحسـین النمــو إلــىیـؤدي الخضـرعلـى المجمــوع الخضـري لنباتــات" رشـاأوالكیمیاویــة إلـى التربــةاألسـمدةإضـافة

زیــادة تركیــز التنــروجین فــي المحلــول المغــذي أن) 11(والحــظ . اإلنتــاجالخضــري لهــذه النباتــات وبالتــالي زیــادة 

دد النباتات فضال عـن زیـادة حجـم وعـأطوالزیادة إلىأدتوالمستخدم على نباتات البامیا ) 210ppm( حتى 

سـتوى البامیا یـزداد بزیـادة موالحاصل لنباتات األوراقعدد , األفرععدد , طول النبات أن) 12( وجد .األوراق

النمـو الخضـري لنباتـات البامیـا ازداد بزیـادة أن) 14و 13( كـل مـن بـینو . هكتـار / Nكغم 66إلىالتسمید 

.مقارنــة بالمعاملــة التــي لــم تســمد أكثــرزیــادة الحاصــل إلــىذلــك أدىالمضــاف وبالتــالي K,P,Nســماد تراكیــز

البامیــا حتــى زیــادة حاصــل إلــىیــؤدي   K,P,Nمركــبالســماد الإضــافةأنإلــى) 16و 15( كــل مــن أوضــح

بمعاملة المقارنة والتـي انخفـض ةمقارنانخفاض الحاصل إلىالسماد إضافةالزیادة في مستوى معین بعدها تؤدي 

. فیها الحاصل 

تأثیر كل من حامض الهیومك السائل والسماد الورقي في الحاصل دراسة م تنفیذ هذا البحث بهدف ت

  .وبعض الصفات الخضریة لنباتات البامیا

  

  المواد وطرائق العمل

الربیعـي محافظـة االنبـار للموسـم / في احد الحقول الزراعیة التابعة لمدینة الرمـادي تجربة حقلیة أجریت

وبعـــض الصـــفات والســـماد الـــورقي فـــي الحاصـــل الســـائل كـــل مـــن حـــامض الهیومـــك تـــأثیر ة بهـــدف دراســـ2007

  .الخضریة لنباتات البامیا 
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( بخطـوط بطریقـة االلــواح 1/4/2007فــي تربـة مزیجیـة فــي زرعـت نباتـات البامیـا صــنف المحلـي بتـراء 

عملیـات أجریت.وآخربات بین ن) سم 30( وبمسافة زراعیة وآخربین خط ) سم 80( بمسافة ) م 2.5× 2.5

المصـنع مـن قبـلالسـائلالهیومـكحـامض اسـتخدم سـماد ) .17( الخدمة حسب الطرق والكمیـات الموصـى بهـا 

  :تكون من المكونات التالیةیووه, ) German Leonardite( شركة

1- Humic and Falvic acid : ( 1 > 18 %  W/V ) .

2- Organic matter             : ( 16.5 % ) .
3- Potassium ( K2O)        : ( 3% ).
4- Iron ( Fe )                    : ( 0.3 % ).
5- pH                               : ( 9-10.5 ).
6- Density                        : ( 1.12 Kg/L ).

وبثالث معامالت بـاختالف ) لتر /لم2( الهیومك رشا على المجموع الخضري بتركیز سماد إضافةتم 

  .رشتان -3    رشة واحدة -2   بدون رش -1  :وكاالتيعدد الرشات 

إضـــافتهحیـــث تـــم ) K=20و N=20 ,P=20( المتعـــادل ) یـــونغرین ( تخدم الســـماد الـــورقي واســـ

  :وكاالتي وبثالث معامالت باختالف عدد الرشات ) لتر /غم2( بتركیز 

  .رشتان -3    رشة واحدة -2   بدون رش -1

  :وتم دراسة الصفات التالیة 

  .القمة النامیة للساق الرئیسي إلىتم قیاسه من مستوى سطح التربة ) : نبات /سم( ارتفاع النبات -1

لنباتــات كــل وحــدة تجریبیــة ثــم اخــذ معــدلها بضــمنها األوراقتــم حســاب عــدد ) : نبــات /ورقــة( األوراقعــدد -2

  ) .18( تساقطة الماألوراق

األوراقوحسـب معـدل عــرض مـن كـل وحــدة تجریبیـة " نباتــات عشـوائیا5تـم اختیـار ) : سـم ( األوراقعـرض -3

  .لهذه النباتات بواسطة مسطرة القیاس 

ثــم ســجل الــوزن الكلــي لقرنــات كــل وحــدة أیــامأربعــةتــم جنــي القرنــات كــل ) : دونــم / كغــم(الحاصــل الكلــي -4

  .اصل الكلي للدونم بالحنتها مقار تم و تجریبیة 

ضــمن التجــارب العاملیــة وبواقــع ثــالث مكــررات لكــل معاملــة ) RCBD(نفــذت التجربــة بإتبــاع تصــمیم 

  .)19% (5مستوى احتمال وعلى).L.S.D(اختبار وحللت النتائج وفق

  

  النتائج والمناقشة

  ) سم ( ارتفاع النبات -1

حــامض الهیومــك لمــرتین فــي زیــادة ارتفــاع إلضــافةمعنــوي واضــح ثیرتــأهنــاك أنبینــت نتــائج الدراســة 

إلـىخفـض ارتفـاع النباتـات إلـىأدتلمـرة واحـدة اإلضـافةمعاملـة أنفـي حـین , ) سـم 183.5( النباتات وكانت 

الهیومـك فـي زیـادة الفعالیـات تـأثیرإلـىسبب االرتفاع وقد یعزى ) . 2( جدول ) سم 139.5( مستوى بلغ أدنى

, 6, 5, 4, 3, 2( الحیویة للنبات ورفع معدل امتصاص العناصر الغذائیة وبالتـالي زیـادة معـدل نمـو النبـات 

  ) .8و 7

وربمــا یرجــع , )ســم176.8(الســماد الــورقي لمــرتین زیــادة ارتفــاع النباتــات معنویــا وبلغــت إضــافةاظهــر 

نتیجـة زیـادة الفعالیـات رقي في زیادة عدد وحجم الخالیـا السماد الو العناصر الغذائیة الموجودة في دورإلىالسبب 

  ) .16و 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9( داخل الخالیا الحیة للنبات واإلنزیمیةالحیویة 
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سـم 202.7( مسـتوى لهـا أعلـىإلـىنتائج التداخل بین عاملي الدراسة ارتفاع النباتـات معنویـا أوضحت

مسـتوى أدنـىإلـىفیمـا وصـل ارتفـاع النباتـات , الهیومك والسماد الورقي لمرتین رش حامضوذلك في معاملتي ) 

  ) .سم 120( لكل من الهیومك والسماد الورقي وبلغ له في معاملتي الرش لمرة واحدة 

  

  )سم ( تأثیر حامض الهیومك والسماد الورقي في ارتفاع نباتات البامیا) 1( جدول 

  السماد الورقي

  حامض الهیومك

     بدون إضافة    

  )المقارنة ( 
  المعدل  رشتان  رشة واحدة

  147.1  162.0  138.7  140.7  )المقارنة ( بدون إضافة   

  139.5  165.7  120.0  132.7  رشة واحدة

  183.5  202.7  182.7  165.0  رشتان

    176.8  147.1  146.1  المعدل

 )L.S.D.43.9= وللتداخل    25.4= والسماد الورقي ,   25.4=للهیومك ) 0.05<أ

  

  )نبات/ورقة( األوراقعدد -2

وكانـت األوراقالهیومـك لمـرة واحـدة معنویـا فـي زیـادة عـدد إضافةتفوق معاملة ) 2( یتضح من جدول 

4, 3, 2() 1( في مناقشة نتـائج الجـدول المذكورةاألسبابنفس إلىوربما یعود السبب ) نبات/ورقة28.7( 

  ) .نبات /ورقة24.6( إلىمعنویا في معاملة المقارنة لیصل األوراقفیما انخفض عدد , )8و 7, 6, 5, 

31.1( وبلــــغ األوراقالســــماد الــــورقي لمــــرتین تفوقــــا معنویــــا فــــي زیــــادة عــــدد إضــــافةمعاملــــة أظهــــرت

الدور الذي یؤدیه السماد الورقي في توفیر العناصر الغذائیـة للنباتـات إلىوقد یعزى سبب االرتفاع , ) نبات /ورقة

و 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9( األوراقوبالتــالي زیــادة عــدد والتــي تعمــل علــى زیــادة النمــو الخضــري 

  .وذلك في معاملة المقارنة ) نبات /ورقة25( إلىاألوراقفي حین انخفض عدد , )16

وذلـك ) نبات /ورقة31.7( إلىاألوراقتفاع عدد كل من الهیومك والسماد الورقي ار بیناظهر التداخل

وٕاضـــافةوذلــك فـــي معاملـــة المقارنـــة ) نبـــات /ورقـــة19( إلـــىاألوراقفیمـــا انخفــض عـــدد , لمـــرتین اإلضـــافةعنــد 

  .السماد الورقي لمرة واحدة 

  

  لنباتات البامیا)نبات / ورقة ( االوراقتأثیر حامض الهیومك والسماد الورقي في عدد) 2( جدول 

  السماد الورقي

  حامض الهیومك

          بدون إضافة

  )المقارنة ( 
  المعدل  رشتان  رشة واحدة

  24.6  30.7  19.0  24.0  )المقارنة ( بدون إضافة  

  28.7  31.0  28.0  27.0  رشة واحدة

  28.5  31.7  29.7  24.0  رشتان

    31.1  25.6  25.0  المعدل

 )L.S.D.6.1= وللتداخل   4.1= والسماد الورقي ,   3.5=للهیومك ) 0.05<أ

  

  

  

  ) سم ( األوراقعرض -3
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بلـــغو عـــرض الورقـــةمعنویـــا فـــي زیـــادة تینالهیومـــك لمـــر رشتفـــوق معاملـــة ) 3( جـــدول التشـــیر نتـــائج

ربمــا یعــود , ) ســم 22.6( اقــل عــرض لهــا فــي معاملــة المقارنــة وكانــت إلــىاألوراقفیمــا وصــلت ) ســم25.6(

ارتفـــاع معـــدل النمـــو الخضـــري للنبـــات نتیجـــة زیـــادة كـــل مـــن إلـــىعنـــد الـــرش لمـــرتین األوراقزیـــادة عـــرض ســـبب 

  .)8و 7, 6, 5, 4, 3, 2( الفعالیات الحیویة ومعدل االمتصاص للعناصر الغذائیة 

( وكانـت یـا عنـد الـرش لمـرتین معنو األوراقعلـى النباتـات زیـادة عـرض السـماد الـورقي رشتـأثیراظهر

13, 12, 11, 10, 9( ) 1( الجـدول المذكورة فـي مناقشـة األسبابنفس إلىوقد یعزى ذلك , ) سم 26.6

وذلـــك فـــي معاملـــة ) ســـم 12.9(عـــرض لهـــا وبلـــغ أدنـــىإلـــىاألوراقفـــي حـــین انخفضـــت , )16و 15, 14, 

  .المقارنة 

وذلـك ) سـم 30( مسـتوى  أعلـىإلـىمعنویـا األوراقزدیـاد عـرض التداخل بین عاملي الدراسـة اأوضح

معنویــا فــي معــاملتي األوراقعــرض بینمــا انخفــض , لــدى رش كــل مــن مــادتي الهیومــك والســماد الــورقي لمــرتین 

  ) .سم 21( المقارنة وبلغ 

  

  )سم ( تأثیر حامض الهیومك والسماد الورقي في عرض أوراق نباتات البامیا) 3( جدول 

  السماد الورقي            

  حامض الهیومك

        بدون إضافة 

  )المقارنة ( 
  المعدل  رشتان  رشة واحدة

  22.6  22.0  24.7  21.0  )المقارنة ( بدون إضافة  

  24.4  27.7  23.7  21.7  رشة واحدة

  25.6  30.0  23.7  23.0  رشتان

    26.6  24.0  21.9  المعدل

   )L.S.D.5.0= وللتداخل   2.9= والسماد الورقي ,   2.5= للهیومك ) 0.05<أ

  

  )دونم /كغم( الحاصل الكلي -4

( مسـتوى وبلـغ أعلـىإلـىارتفـع معنویـا الحاصل الكلي لنباتات البامیاأن)4( جدول نتائج یتضح من 

المـادة دور هـذهإلـىسـبب هـذا االرتفـاع وربمـا یعـزى , تین الهیومـك لمـر وذلـك فـي معاملـة رش ) دونم /كغم1474

زیــادة كمیــة المــواد إلــىممــا یــؤدي ) األوراقوعــرض األوراقعــدد , ارتفــاع النبــات ( فــي زیــادة النمــوات الخضــریة 

الحاصــــل الكلــــي أنحــــین فــــي, )8و 7, 6, 5, 4, 3, 2( الغذائیــــة المصــــنعة وبالتــــالي زیــــادة الحاصــــل 

  ) .دونم /كغم1298( لىإصل وو في معاملة المقارنة مستوى أدنىإلىانخفض معنویا 

دورا كبیـرا فـي زیـادة معاملـة رش السـماد لمـرتین أظهـرتفقـد السماد الورقي إضافةبتأثیرفیما یتعلق أما

ارتفـــاع كمیـــة المـــواد الغذائیـــة إلـــىوقـــد یعـــود ســـبب ذلـــك , ) دونـــم /كغـــم1467( كمیـــة الحاصـــل معنویـــا وكانـــت 

, 12, 11, 10, 9( تصــاص نتیجــة لنشــاط نمــو النباتــات المصــنعة داخــل النبــات فضــال عــن زیــادة معــدل االم

1281( مســـتوى لـــه ألدنـــىخفـــض الحاصـــل معنویـــا إلـــىمقارنـــةمعاملـــة الأدتفیمـــا , )16و 15, 14, 13

تفوق كمیة الحاصل معنویا عند رش الهیومك والسماد الـورقي لمـرتین إلىالتداخل تأثیرتشیر نتائج .)دونم /كغم

وذلــك فــي )دونــم /كغــم1221( مســتوى لــه أدنــىإلــىفــي حــین انخفــض الحاصــل , ) دونــم /كغــم1652( وبلغــت 

  .معاملتي رش كل من الهیومك والسماد الورقي لمرة واحدة 
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رشــا )یــونغرین (والســماد الــورقيالســائلكــل مــن حــامض الهیومــكإضــافةأنیتضــح مــن نتــائج الدراســة 

عملیــة وان تكــرار , تحسـین الصــفات الخضــریة وزیــادة الحاصــل إلــىتأدعلـى المجمــوع الخضــري لنباتــات البامیــا 

ولـذلك نوصـي , لمـرة واحـدة تهماإضـافمـن أكثـرایجابیـا تـأثیراأظهـرتلمـرتین الهیومـك والسـماد الـورقي سماد رش 

النمـو الخضـري وزیـادة الحاصـل صـفات الهیومـك والسـماد الـورقي لتحسـین اسـتخدام إلـىالدراسـةعلى ضوء نتائج

  .اكبر كمیة حاصل لنباتات البامیا وٕاعطاءنمو خضري أفضللمرتین للحصول على اإلضافةضال عن تكرار ف

  

  )دونم /كغم( تأثیر حامض الهیومك والسماد الورقي في الحاصل الكلي لنباتات البامیا) 4( جدول 

  السماد الورقي            

  حامض الهیومك

      بدون إضافة 

  )المقارنة ( 
  المعدل  رشتان  ة واحدةرش

  1298  1364  1221  1308  )المقارنة ( بدون إضافة  

  1316  1385  1311  1253  رشة واحدة

  1474  1652  1489  1282  رشتان

    1467  1340  1281  المعدل

 )L.S.D.232.5= وللتداخل   142.4= والسماد الورقي , 134.2= للهیومك ) 0.05<أ
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