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الملخص

أجريت هذه الد ارسةة فةي ملةتل قسةم الغابةات /كليةة الز ارعةة و الغابةات ،جامعةة الموصةل ،فةي منتصة
لمعرفةةة ت ةأثير السةةماد العضةةو فةةي البوهيةةومص بثالث ةة تراكيةةز ( )2 ، 1 ، 0غةةم /لتةةر ،الةةج جان ة

اللة ر ال اربةا عةام 2012

ال ايبراتونيةةو و الجةةا  300و بثالثةةة

تراكيز ايضا ( )2 ، 1 ، 0مل /لتر علج بعض الصفات الكيميائية و الفسةلجية للةتالت الصةنوبر الثمةر  .Pinus pinea L.وأظ ةرت

النتةةائ ان اعلةةج زيةةادة معنوي ةة سةةبب ا سةةماد البةةاوهيومص فةةي محتةةوو اقو ار مةةن الفسةةفور و البوتاسةةيوم و الكاربوهيةةدرات و الكلوروفيةةل
الكلي و الفينوقت فضال عن محتوو الجذور من النتروجين و البوتاسيوم ،في حين سب

سماد ال ايبراتونيو حصةول اعلةج زيةادة معنويةة

في محتوو الجذور من الفسفور ،كما أعطج الرش بسماد الجا  300اعلج زيادة معنوية فةي محتةوو اقو ار مةن النتةروجين و كةان تةأثيره

معنويا في ثباتية األغلية.

الكلمات الدالة :هيومات البوتاسيوم ،مستخلصات النباتات البحرية ،الصنوبر الثمر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Effect of Organic Fertilizer of Potasium Humate and Sea Weed Extracts on some
Chemical and Physiological Characteristics of Pinus pinea L. Seedlings
Munther Y. Mohammad
Mudhafar O. Abdullah
Department of Forestry/ College of Agriculture and Forestry/ University of Mosul
ABSTRACT
The study was conducted in the forest nursery at college of agriculture and forestry/ University of
Mosul during the mid of April 2012, to investigate the effect of organic fertilizer Pow humus with three
concentrations (0 , 1 , 2) g\ L. In addition to Hypra tonic and Alga 300 with three concentration
(0 , 1 , 2 ) ml \ L. on some chemical and physiological characteristics of Pinus pinea L. seedlings. The
results showed that the highest significant increase was caused by Pow humus fertilizer in the leaves
content of phosphorus, potassium, carbohydrate, total chlorophyll and phenols, as well as the root
content of nitrogen and potassium. While Hypra tonic fertilizer has the highest significant increase in
the root content of phosphorus. In addition spraying by Alga 300 fertilizer gave the highest significant
increase in leaves content of nitrogen and it is effect was significant in stability of membranes.
Keywords: Potassium humate, sea weed extracts, Pinus pinea .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المقدمة

متر تاج ا كثي
لجرة الصنوبر الثمر من اقلجار الدائمة الخضرة يبلغ ارتفاع ا  25ا

منبسط علج لكل مظلة ذات اغصان

نامية باتجاه اقعلج وأوراق ا ذات لون اخضر فاتح لماع و حافات ا مسننة يبلغ طول الورقة ( )10 – 8سم و عرض ا من
( )2.5 – 1.5ملم وازهارها الذكرية مخروطية اللكل و مغطاة بحرال

صفراء اللون مرصعة بالبني و بطول من ( )1.5 – 1سم اما

اقزهار اقنثوية فذات لون اخضر باهت تتخلل ا بعض البقا الوردية ،ومخاريط ا تكون منفردة او متجمعة و ذات عن قصير جدا و
تنض في السنة الثالثة من التكوين وهي بيضوية اللكل او لبه كروية طول ا من ( )10 – 8سم ،وعرض ا من ( )10 – 7سم وتتكون

من حرال

ذات ترس عريض وتحتو كل حرلفة علج بذرة واحدة تحت ابط ا ،وبذورها كبيرة الحجم و هذه الصفة تميزها عن اقنواع

اقخرو ،ويتراوح طول البذرة من ( )2 – 1.5سم و عرض ا من ( )11 – 7ملم وتستعمل للتغذية .وجذع ا سميو القلرة ولون خلب ا
ابيض يميل الج اقصفرار و ذات ل

احمر بني .ويعد الصنوبر الثمر من الجار لمال البحر اقبيض المتوسط و ينتلر في مناط

عدة من ا ايرلندا والبرتغال واسبانيا وايطاليا واليابان ويوغسالفيا واليونان وتركيا ولبه جزيرة القرم وكريت وسوريا ولبنان ،وقد ادخل الج
سوريا ولبنان منذ زمن بعيد جدا وهو واسا اقنتلار في لبنان حيث يلكل غابات متسعة اقرجاء  .و قد ادخل في هذه المناط
قستعمال بذوره في التغذية( ،داؤد .)1979 ،وهذا النوع أدخل إلج الع ار و ينتلر في الملاجر اقصطناعية في محافظتي نينوو و
أربيل ،كما يعتبر من األنواع المحبة للضوء و يقاوم اختال

درجات الح اررة و يفضل التر الخفيفة الخصبة و يتأثر نموه بالتر

الثقيلة ،و يعتبر الصنوبر الثمر من األنواع المقاومة للرياح الساحلية كما أنه قليل التحمل لالنجماد ،وتستعمل لتالته في تلجير
الرمال الساحلية الداخلية و للزينة في الحدائ و المتنزهات .وتحمل ألجاره البذور بعد حوالي خمسة علر سنة (عبداهلل.)1988 ،

ويتكاثر الصنوبر الثمر بواسطة البذور حيث يتم زراعة البذور مبالرة في اكياس البولي اثيلين داخل الظلة الخلبية ،وبعد عملية
اقنبات و الحصول علج اللتالت يجرو علي ا عمليات اقدامة و العناية من سقي و تعلي

في السنة اقولج ،ثم تجرو علي ا عمليات

تقسية و ذلو من خالل اخراج اللتالت خارج الظلة الخلبية قبل موسم اللتاء و تبقج اللتالت لمدة سنة او سنتين ثم تنقل الج ساحات
التلجير لزراعت ا .وت د

هذه الدراسة الج انتاج لتالت قوية ذات مواصفات جيدة تتحمل الظرو

البيئية المتغيرة خالل السنوات

اقولج من عمرها و اعدادها لساحات التلجير و ذلو بتطبي بعض المعامالت الحقلية ،ومن ا استخدام التسميد العضو الذ يؤد
دو ار م ما في تقليل التلوث و المحافظة علج البيئة ومن هذه المواد المرك

التجار  Pow humusالذ يحسن من صفات التربة و

تركيب ا و ينلط من حركة و جاهزية العناصر الغذائية من التربة الج النبات ( ،)Cimrin et al., 2010فضال عن استخدام بعض

مستخلصات النباتات البحرية وهي ( Hypra tonicو  )Alga 300التي تعمل علج تحفيز نمو و تطور الجذور و المجموع الخضر
للنبات و زيادة جاهزية و امتصاص العناصر الغذائية ،والموازنة بين المجموع الخضر و الجذر و زيادة مقاومة اللتالت للجفا

و

اقمراض (.)O´Dell, 2003
ان قلة الدراسات المنلورة حول استخدام التسميد العضو ومستخلصات النباتات البحرية لتحفيز نمو المجموع الخضر و

الجذر و تأثيرها في الصفات الكيميائية و الفسلجية في الغابات بلكل عام ولتالت الصنوبر الثمر بلكل خاص في الع ار و تحديدا
في محافظة نينوو كانت المحفز ل ذه الدراسة التي ت د

إلج :إنتاج لتالت قوية ذات مواصفات جيدة .وايجاد بدائل طبيعية غير

ملوثة للبيئة و قليلة الكلفة بدق من األسمدة الكيميائية و منظمات النمو الصناعية ذات الكلفة العالية واألثر السلبي في البيئة .ودراسة
تأثير المعامالت المطبقة في بعض الصفات الكيميائية و الفسلجية للتالت الصنوبر الثمر .

تأثير السماد العضو هيومات البوتاسيوم...............
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المواد و طرائق العمل

تم إجراء هذه الدراسة في ملتل قسم الغابات /التابا لكلية الز ارعة و الغابات في جامعة الموصل ما منتص

الل ر الرابا

للعام  ،2012حيث تم اقعتماد علج لتالت الصنوبر الثمر المتواجدة في ملتل قسم الغابات و التي تم اكثارها بواسطة البذور من
خالل زراعت ا في اكياس البولي اثلين بأبعاد ( )30 × 10سم و كانت اللتالت بعمر سنتين و ذات اطوال و اقطار متجانسة تقريبا.
وتم توزيا اللتالت في المراقد اذ احتوو المرقد الواحد علج  8وحدات تجريبية و تم ترو مسافة بين وحدة تجريبية و اخرو مقدارها 25
سم .وتضمنت التجربة دراسة عاملين هما:

أ -العامل اقول تضمن دراسة ثالث مواد سمادية فضال عن معاملة المقارنة بدون سماد ( ،)Controlوهي:
 -1السماد العضو ) POW (Pow humusو هو مخص

طبيعي و محفز لنمو النبات ويحتو علج هيومات البوتاسيوم الحبيبية

 Potasium Humate Soluble Granulaبنسبة  % 85القابلة للذوبان في الماء ذات انحالل  % 99.8مستخلصة من مادة
الليونارديت الطبيعية في المانيا ،وهذا السماد العضو يحسن صفات التربة و تركيب ا كما ينلط حركة العناصر الغذائية من التربة الج
النبات و كذلو يزيد من نفاذية اقغلية الخلوية في النبات و يزيد من توفر العناصر الغذائية الصغرو و يحتو البوهيومص علج

المكونات اقتية المثبتة علج العبوة.
الجدول  :1مكونات البوهيومص ( )Pow humus
المكونات
النسبة المئوية %

هيومات البوتاسيوم
C9H8K2O4
85

اوكسيد البوتاسيوم
K2O
12

النتروجين
N
0.8

الحديد
Fe
1

محفزات طبيعية
1.2

www. Humintech.com
 -2المستخلص البحر هايبراتونيو (  HT ) Hypra tonicهو مستخلص طحال

بحرية و منلط طبيعي يحسن من نمو الجذور

وقوة النبات ،كما يزيد من تطور الجذور و يزيد من عملية امتصاص العناصر الغذائية و يوازن بين المجموع الخضر
والجذر  ،و يزيد من مقاومة النبات للنيماتودا واقمراض وهو غير سام لالنسان و البيئة ،و ال ايبراتونيو يذو في الماء و يحتو علج
المكونات اقتية المثبتة علج العلبة.
الجدول  :2مكونات الهايبراتونيك ()Hypra tonic
المكونات

Sodium Ortho-phenolate
C6H4NO3Na

Sodium Para-phenolate
C6H4NO3Na

النسبة المئوية %

0.6

0.9

اضافات طبيعية

مذيبات

1.35

100

تم المعاملة بالبوهيومص و ال ايبراتونيو عن طري اضافت ما الج تربة اللتالت عند ساعات الصباح اقولج بعد تعطيل ا لمدة
يوم لزيادة امتصاص المادة بصورة جيدة عن طري اذابت ا بالماء و كانت اقضافة بمعدل  50مل لكل لتلة مرة واحدة في الل ر

ابتداءا من منتص

ل ر نيسان الج منتص

ل ر تلرين الثاني باستثناء ل ر تموز و آ

الحيوية نتيجة ارتفاع درجات الح اررة في هذين الل رين.

بسب

توق

النمو و بطء العمليات

منذر يونس محمد و مظفر عمر عبداهلل

67

 -3مستخلص الطحال

البحرية الطبيعية منتجة في الصين و

البحرية الجا  )Alga 300 ( 300هو مواد خام مستخلصة من الطحال

هي غير سامة و ق ضارة ،هذا المستخلص ينلط النمو و يزيد من مناعة النبات ،و الجا  300هو محلول يحتو علج المكونات اقتية

المثبتة علج العلبة.

الجدول  :3مكونات الجا 300
المكونات

حامض ألجانيك
C14H22O13

اوكسيد البوتاسيوم
K2O

ثنائي اوكسيد ثنائي الفسفور
P2O2

نيتروجين
N

النسبة المئوية %

4

10

5

1

مواد اخرى
منظمات نمو طبيعية،
فيتامينات  ،بيتين  ،مانيتول

overseas@leili.com
تمت المعاملة بمستخلص الجا  300عن طري رش المحلول علج المجموع الخضر لللتالت بعد خلط ا ما الماء و اضافة
قطرات من سائل الزاهي بوصفه مادة نالرة بمعدل  3 – 2قطرة لكل لتر ،و تم الرش في ساعات الن ار اقولج حتج درجة البلل الكامل
 Run of pointلكل لتلة مرة واحدة في الل ر ابتداء من منتص

وآ

بسب

توق

ل ر نيسان الج منتص

ل ر تلرين الثاني باستثناء ل ر تموز

النمو و بطء العمليات الحيوية نتيجة ارتفاع درجات الح اررة في هذين الل رين.

 العامل الثاني :التراكيز المستخدمة :تم اعتماد تركيزين هما  :التركيز الواطئ الذ يمثل (  1غم  /لتر ) بالنسبة للبوهيومص ،و( 1مل  /لتر) بالنسبة لل ايبراتونيو ،والجا  300و التركيز العالي الذ
بالنسبة لل ايبراتونيو و الجا  .300تم تنفيذ التجربة بتطبي

يمثل (  2غم  /لتر ) بالنسبة للبوهيومص و ( 2مل /لتر)

التجربة العاملية  Factorial experimentضمن تصميم القطاعات

العلوائية الكامل  R.C.B.D.بثالث مكررات و بذلو اصبح عدد المعامالت العاملية  8 = 2 × 4معامالت و قد اعتمدت علر

لتالت لكل وحدة تجريبية وبذلو بلغ عدد اللتالت المستخدمة  240لتلة .تم التحليل اقحصائي باستخدام برنام
(  ) SAS system V 9.0و اجراء اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوو احتمال ( 0.05الراو و خل
بأخذ النتائ عند منتص

ساس

اهلل )2000 ،وتم البدء

ل ر كانون اقول و تضمنت القياسات.

الشكل  :1موقع التجربة في مشتل قسم الغابات – كلية الزراعة و الغابات بجامعة الموصل
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تقدير العناصر الغذائية في األوراق والجذور

تم جما عينات علوائية من األو ار والجذور وغسل ا وتنظيف ا ثم تجفيف ا في الفرن الك ربائي في درجة ح اررة  65درجة مئوية

لمدة  72ساعة .ثم طحنت العينات في هاون خزفي واُخذ وزن  0.4غم من المطحون ثم هضمت بوساطة  10مل من حامض
الكبريتيو المركز  H2SO4وترك ا لمدة  24ساعة .بعدها وضعت علج مصدر حرار واضافة  1مل من حامض البيروكلوريو المركز
 HCLO4تدريجيا إلج أن تغير لون العينة إلج اللون الرائ ( )1970، A.O.A.C.وتم تقدير العناصر الغذائية اآلتية:
-1النتروجين %

بطريقة كلدال باستخدام ج از مايكرو كلدال  Micro-Kjeldahوحس

-2الفسفور %
حس

طريقة  )1970) Mattباستخدام ج از المطيا

طريقة .)1970) A.O.A.C.

الضوئي  Spectrophotometerعند الطول الموجي  882نانومتر.

 -3البوتاسيوم %
حس

طريقة  )1954) Richardsبواسطة ج از .Flam photometer

-4تقدير محتوى األوراق من الكاربوهيدرات (ملغم  /غم وزن جاف)
حس

طريقة  Duboisوأخرون (.)1956

-5تقدير محتوى الكلوروفيل الكلي في األوراق (ملغم  /غم نسيج نباتي طري)

بطريقة  )1941( Mackinneyالتي طورها .)1949( Arnon

-6تقدير ثباتية الغشاء البالزمي لخاليا الورقة (نضوح المواد )%
عن طري

نضوح المواد (ارتلاح األيونات  )Leakageلخاليا الورقة قبل وبعد إتالف ا بواسطة دراسة امتصاص ا لأللعة فو

البنفسجية وذلو اعتمادا علج (.Ehret et al., )1990
 -7تقدير الفينوالت الكلية في االوراق (ملغم  /غم وزن جاف)
حس

الطريقة التي أوردها (.Gao et al., )1999

النتائج و المناقشة
محتوى األوراق و الجذور من عنصر النتروجين

يلحظ من (الجدول  )4وجود فروقات معنوية في محتوو اقو ار من عنصر النتروجين اذ تفوقت جميا المعامالت علج معاملة

المقارنة و اعطت المعاملة بمستخلص الجا  300بتركيز (  1مل  /لتر ) اعلج قيمة لمحتوو اقو ار من عنصر النتروجين اذ بلغت (
التركيز الواطئة
 ) % 1.79مقارنة ما معاملة المقارنة التي اعطت اقل قيمة بلغت (  ،) % 1.37اما بالنسبة لتأثير التراكيز فقد تفوقت ا
لجميا المواد السمادية علج التراكيز العالية ،حيث أعطج التركيز الواطئ نسبة (  )% 1.64مقارنة بالتركيز العالي الذ

اعطج نسبة

(.)% 1.56
اما بالنسبة لمحتوو الجذور من عنصر النتروجين فيلحظ من (الجدول  )5وجود فروقات معنوية لجميا المعامالت علج معاملة
المقارنة ،إذ أظ رت النتائ تفوقا معنويا للبوهيومص بتركيز ( 1غم  /لتر) حيث سجل اعلج قيمة بلغت ( )% 1.38مقارنة ما معاملة
التركيز العالية حيث سجل التركيز
التركيز الواطئة معنويا علج ا
المقارنة التي اعطت اقل قيمة بلغت ( .)% 0.96كما تفوقت ايضا ا

الواطئ نسبة ( )% 1.21و بتفو معنو علج التركيز العالي الذ سجل نسبة (.)% 1.16
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محتوى األوراق و الجذور من عنصر الفسفور

يلحظ من (الجدول  )4وجود فروقات معنوية في محتوو اقو ار من عنصر الفسفور و لجميا المواد السمادية مقارنة ما

معاملة المقارنة ،اذ تفوقت جميا المعامالت معنويا علج معاملة المقارنة و تم تسجيل اعلج قيمة معنوية لمادة الباوهيومص بتركيز (1
غم  /لتر) التي بلغت ( )% 0.194مقارنة ما معاملة المقارنة التي اعطت اقل قيمة بلغت ( ،)% 0.127كما تفو التركيز الواطئ

معنويا و اعطج نسبة بلغت ( )% 0.163مقارنة ما التركيز العالي الذ اعطج نسبة بلغت (.)% 0.154

كما يلحظ من (الجدول  )5ان جميا المواد تفوقت بلكل معنو في صفة محتوو الجذور من عنصر الفسفور مقارنة ما
معاملة المقارنة ،اذ أعطت المعاملة بال ايبراتونيو بتركيز ( 1مل /لتر) أعلج قيمة و بتفو معنو بلغ ( )% 0.173مقارنة ما معاملة
المقارنة التي اعطت اقل قيمة بلغت (  ،) % 0.105و ايضا تفو التركيز الواطئ معنويا و سجل نسبة بلغت ( )% 0.146مقارنة ما

التركيز العالي الذ سجل نسبة بلغت (.)% 0.140
محتوى األوراق و الجذور من عنصر البوتاسيوم

يلحظ من (الجدول  )4ان هناو اختالفات معنوية لجميا المعامالت في محتوو اقو ار

من البوتاسيوم مقارنة ما معاملة

المقارنة ،حيث اعطت المعاملة بالبوهيومص تركيز (1غم  /لتر) اعلج قيمة بلغت ( )% 1.154مقارنة ما معاملة المقارنة التي اعطت
اقل قيمة بلغت ( ،)% 0.847كما تفو التركيز الواطئ معنويا علج التركيز العالي و سجل التركيز الواطئ نسبة بلغت ()% 1.025
مقارنة ما التركيز العالي الذ سجل نسبة وصلت الج (.)% 0.982
اما بالنسبة لمحتوو الجذور من عنصر البوتاسيوم فيلحظ من (الجدول  )5وجود فروقات معنوية لجميا المواد السمادية مقارنة

ما معاملة المقارنة ،اذ اعطت المعاملة بالباوهيومص تركيز ( 1غم  /لتر) اعلج قيمة و بفار معنو بلغت ( )% 1.229مقارنة ما
معاملة المقارنة التي اعطت اقل قيمة بلغت ( ،)% 1.012أيضا يلحظ من ذات الجدول ان التركيز الواطئ تفو معنويا علج التركيز
العالي و سجل نسبة بلغت ( )% 1.148في حين سجل التركيز العالي نسبة وصلت الج (.)% 1.121
الجدول  :4تأثير المعاملة بتراكيز مختلفة من البوهيومص و الهايب ار تونيك و ألجا  300في محتوى االوراق من عناصر النتروجين
و الفسفور و البوتاسيوم في شتالت الصنوبر الثمري

المواد السمادية

محتوى االوراق من النتروجين %

محتوى االوراق من الفسفور %

محتوى االوراق البوتاسيوم %

التراكيز

التراكيز

التراكيز

التركيز الواطىء

التركيز العالي

التركيز الواطىء

التركيز العالي

التركيز الواطىء

التركيز العالي

( 1مل /لتر)

( 2مل /لتر)

( 1مل /لتر)

( 2مل /لتر)

( 1مل /لتر)

( 2مل /لتر)

بدون سماد

1.38 f

1.37 f

0.128 e

0.127 e

0.875 f

0.847 f

باوهيومص

1.66 d

1.50 e

0.194 a

0.151 de

1.154 a

1.100 b

هايب ار تونيك

1.74 b

1.66 d

0.164 c

0.156 cd

1.045 c

0.916 e

الجا 300

1.79 a

1.69 c

0.165 c

0.181 b

1.029 d

1.066 c

تاثير التراكيز

1.64 a

1.56 f

0.163 a

0.154 b

1.025 a

0.982 b

( 1غم /لتر)

( 2غم /لتر)

* المتوسطات التي تحمل نفس الحر أو األحر للعوامل ق تختل

( 1غم /لتر)
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( 2غم /لتر)

( 1غم /لتر)

اختبار دنكن متعدد الحدود عند احتمال 0,05

( 2غم /لتر)
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الجدول  :5تأثير المعاملة بتراكيز مختلفة من البوهيومص و الهايب ار تونيك و ألجا  300في محتوى الجذور من عناصر النتروجين
و الفسفور و البوتاسيوم في شتالت الصنوبر الثمري

المواد السمادية

محتوى الجذور من النتروجين %

محتوى الجذور من الفسفور %

محتوى الجذور من البوتاسيوم %

التراكيز

التراكيز

التراكيز

التركيز الواطىء

التركيز العالي

التركيز الواطىء

التركيز العالي

التركيز الواطىء

التركيز العالي

( 1غم /لتر)

( 2غم /لتر)

( 1غم /لتر)

( 2غم /لتر)

( 1غم /لتر)

( 2غم /لتر)

( 1مل /لتر)

( 2مل /لتر)

( 1مل /لتر)

( 2مل /لتر)

( 1مل /لتر)

( 2مل /لتر)

بدون سماد

0.96 e

1.00 e

0.105 d

0.113 d

1.037 d

1.012 d

باوهيومص

1.38 a

1.15 d

0.156 b

0.153 b

1.229 a

1.141 cd

هايب ار تونيك

1.22 d

1.18 d

0.173 a

0.183 c

1.150 bc

1.166 bc

الجا 300

1.28 c

1.32 b

0.152 b

0.158 b

1.187 b

1.165 bc

تأثير التراكيز

1.21 a

1.16 b

0.146 a

0.140 b

1.148 a

1.121 b

* المتوسطات التي تحمل نفس الحر أو األحر للعوامل ق تختل

ان سب

معنويا حس

اختبار دنكن متعدد الحدود عند احتمال 0,05

تأثير البوهيومص في زيادة محتوو العناصر الغذائية األساسية (النتروجين و الفسفور و البوتاسيوم) في كل من اقو ار

و الجذور يعود إلج غنج هذا السماد العضو ب ذه العناصر و لدور حامض ال يوميو الذ يؤثر إيجابيا في نفاذية األغلية الخلوية،
ويمكن أن يتفاعل ما مركبات الفوسفولبيد و يعمل كحامل لنقل المغذيات من خالل األغلية إلج الخلية

(Chen, 1978

 Schnitzer and؛  ،)1983 ،Zientaraو كذلو لدور الباوهيومص في تحفيز نمو الجذور بسب

احتوائه علج األوكسينات و

الجبرلينات التي تحفز عمليات انقسام و استطالة الخاليا ،و بالتالي زيادة معدقت امتصاص الماء ،وهذا ينسجم ما ما توصل اليه
 ،)2010( Brunetti and Ferraraو قد بين  )2003( Partida and Rengrudkijأن ال يوميو يعمل علج زيادة السعة
التبادلية األيونية العالية مما يؤد

إلج تحفيز عملية امتصاص العناصر الغذائية من قبل الجذور ،كما أن لحامض ال يوميو فوائد

خاصة في زيادة جاهزية وانتقال العناصر الغذائية في التربة ( ،(Maggioni et al., 1987وهذا ما توصل إليه

( Kelting et al., )1997من دور حامض ال يوميو التحفيز في زيادة محتوو العناصر الغذائية نتيجة تأثيره في فعالية حفظ
العناصر الغذائية وتغلغل الماء ،وقابلية الماء عل تلكيل معقد مح

لوسط اقنتلار ما األيونات الذائبة وبالتالي زيادة امتصاص

العناصر الغذائية المعدنية من قبل الجذور ،كما ان إضافة حامض ال يوميو إلج التربة يعمل علج زيادة المادة العضوية ،وبالتالي زيادة

نلاط أحياء التربة التي تقوم بتحويل العناصر الغذائية من المادة العضوية إلج اللكل المعدني الميسر للنبات

( )Stevenson, 1994و يؤد إلج زيادة نمو و تطور النبات ،ولسماد الباوهيومص دور في زيادة حامضية التربة مما يس ل حركة و
امتصاص العناصر الغذائية (.)David et al., 1994
أما بالنسبة لتأثير مستخلصات النباتات البحرية في (محتوو األو ار و الجذور من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم) فيعود ذلو

إلج غنج هذه المستخلصات بالعناصر الغذائية فضال عن احتوائ ا علج منظمات نمو طبيعية مثل ملاب ات السايتوكينينات

منذر يونس محمد و مظفر عمر عبداهلل

71

واألوكسينات والجبرلينات التي تعمل علج تحفيز انقسام واستطالة الخاليا وزيادة نمو الجذور مما يؤد

إلج زيادة امتصاص العناصر

الغذائية وبالتالي زيادة محتوو األنسجة النباتية من هذه العناصر (ابو اليزيد.) 2011 ،
محتوى األوراق من الكاربوهيدرات (ملغم /غم وزن جاف)

يلحظ من (الجدول  )6ان هناو فروقات معنوية لجميا المعامالت مقارنة ما معاملة المقارنة في محتوو اقو ار

من

الكاربوهيد ارت .إذ أعطت المعاملة بالبوهيومص أعلج كمية بلغت ( 20.05ملغم  /غم) مقارنة ما معاملة المقارنة التي اعطت اقل
كمية للكاربوهيدرات بلغت ( 19.12ملغم  /غم) ،كما تفو التركيز الواطئ معنويا وأعطج قيمة بلغت ( 19.76ملغم  /غم) مقارنة ما
التركيز العالي الذ اعطج قيمة بلغت ( 19.65ملغم  /غم).
محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي (ملغم  /غم وزن طري)

يلحظ من (الجدول  )6ان هناو اختالفات معنوية بين المعامالت مقارنة ما معاملة المقارنة ،حيث أعطت المعاملة بالبوهيومص

اعلج تركيز من الكلوروفيل الكلي بلغ ( 1.084ملغم /غم) مقارنة ما معاملة المقارنة التي اعطت اقل تركيز بلغ ( 0.561ملغم /غم)،
تركيز للكلوروفيل بلغ ( 0.892ملغم /
ا
كما يلحظ من الجدول نفسه ان التركيز الواطئ قد تفو معنويا علج التركيز العالي و اعطج
تركيز بلغ ( 0.828ملغم /غم).
ا
غم) في حين اعطج التركيز العالي
درجة ثباتية األغشية لألوراق (نضوح األغشية )%

يلحظ من (الجدول  )7ان جميا المعامالت قد اثرت بلكل معنو في هذه الصفة مقارنة ما معاملة المقارنة ،إذ أعطت

المعاملة بالجا  300اقل معدل لنضوح المواد من اقغلية الخلوية بلغ ( )% 32.22مقارنة ما معاملة المقارنة التي اعطت

(38.75

 ، )%في حين لم يلحظ وجود فر معني بين التركيز الواطئ و التركيز العالي.
 -7محتوى األوراق من الفينوالت الكلية (ملغم  /غم وزن جاف):

يلحظ من (الجدول  )7ان هناو اختالفات معنوية بين جميا المعامالت ،اذ تفوقت المعاملة بالبوهيومص معنويا و سجلت اعلج

قيمة بلغت ( 21.59ملغم /غم) مقارنة ما معاملة المقارنة التي اعطت اقل قيمة بلغت ( 19.82ملغم /غم) ،كما تفو التركيز الواطئ
و بتفو معنو بلغ ( 20.95ملغم /غم) مقارنة ما التركيز العالي الذ اعطج قيمة بلغت ( 20.33ملغم /غم).

الجدول  : 6تأثير المعاملة بتراكيز مختلفة من البوهيومص و الهايبراتونيك و الجا  300في محتوى االوراق من الكاربوهيدرات و
الكلوروفيل الكلي في شتالت الصنوبر الثمري

المواد السمادية

محتوى االوراق من الكاربوهيدرات ملغم/غم وزن جاف

محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي ملغم/غم وزن طري

التراكيز

التراكيز

التركيز الواطىء

التركيز العالي

التركيز الواطىء

التركيز العالي

(1غم /لتر)(1مل /لتر)

(2غم /لتر)(2مل /لتر)

(1غم /لتر)(1مل /لتر)

(2غم /لتر)(2مل /لتر)

بدون سماد

19.12 d

19.12 d

0.564 e

0.561 e

باوهيومص

20.05 a

19.86 c

1.084 a

0.825 d

هايب ار تونيك

19.92 b

19.81 c

1.017 ab

1.021 ab

الجا 300

19.94 b

19.83 c

0.901 cd

0.907 cd

تأثير التراكيز

19.76 a

19.65 b

0.892 a

0.828 b

تأثير السماد العضو هيومات البوتاسيوم...............
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اختبار دنكن متعدد الحدود عند احتمال 0,05

الجدول  :7تأثير المعاملة بتراكيز مختلفة من البوهيومص و الهايبراتونيك و الجا  300في درجة ثباتية األغشية لألوراق و محتوى
االوراق من الفينوالت الكلية في شتالت الصنوبر الثمري

المواد السمادية

ثباتية األغشية ( نضوح المواد ) %

محتوى االوراق من الفينوالت الكلية ملغم/غم وزن جاف

التراكيز

التراكيز

التركيز الواطىء

التركيز العالي

التركيز الواطىء

التركيز العالي

(1غم /لتر) (1مل /لتر)

(2غم /لتر) (2مل /لتر)

(1غم /لتر) (1مل /لتر)

(2غم /لتر) (2مل /لتر)

بدون سماد

38.30 d

38.75 d

19.82 b

19.96 b

باوهيومص

35.26 c

35.10 c

21.59 a

21.12 a

هايب ار تونيك

34.83 b

32.95 a

21.34 a

20.98 a

الجا 300

32.22 a

32.93 a

21.04 a

19.27 b

تأثير التراكيز

35.15 a

34.93 a

20.95 a

20.33 b

* المتوسطات التي تحمل نفس الحر أو األحر للعوامل ق تختل

ان سب

معنويا حس

اختبار دنكن متعدد الحدود عند احتمال 0,05

تأثير البوهيومص في زيادة محتوو األو ار من الكاربوهيدرات نتيجة لزيادة محتوو األو ار من الكلوروفيل الكلي ومن ثم

زيادة كفاءة عملية التركي

الضوئي ،والج دور البوهيومص الفسلجي في العمليات األيضية كما ذكر انفا مما قد يؤد إلج زيادة محتوو

السكريات الذائبة في النبات ( .)Avaid and Chen, 1990و لسماد الباوهيومص دور في زيادة حامضية التربة مما يس ل حركة و
امتصاص العناصر الغذائية خاصة الزنو و الحديد و المغنيسيوم مما يلجا علج تكوين و تنليط الكلوروفيالت و بالتالي زيادة كفاءة

عملية التركي

الضوئي (.)David et al., 1994

كم ةةا يع ةةود ت ةةأثير البوهي ةةومص ف ةةي درج ةةة ثباتي ةةة األغل ةةية ل ةةألو ار ال ةةج دور ح ةةامض ال يومي ةةو ف ةةي تحفي ةةز نم ةةو النب ةةات واحتة ةواء
البوهيومص علج بعض العناصر الغذائية األساسية كالنتروجين والبوتاسيوم التي تعمل علج تحسين بناء الخاليا و األنسجة النباتية وهذا

ينسةجم مةا وجةده ( El- Tohamy et al ., )2006فةي د ارسةة تةأثير الةرش بتراكيةز مختلفةة مةن الفوسةفات و كلوريةد البوتاسةيوم وارتفةاع
صفة ثباتية األغلية و انخفاض معنو في ارتلاح األيونات من األو ار قياسا إلج معاملة المقارنة.

أما بالنسبة لتأثير البوهيومص في محتوو األو ار من الفينوقت الكلية فذلو يرجا إلج دور حامض ال يوميو في تحفيز وتصنيا
األنزيمةةات ( ،)Malkolm and Vaughan, 1985ولحةةامض ال يوميةةو دور م ةةم فةةي عمةةل األنزيمةةات مةةن خةةالل تةةأثيره فةةي القاعةةدة
النتروجينيةة (الكةوانين) التةي تعمةل كمسةتقبل لل يةدروجين كمةا ذكةر انفةا ،وهةذا ينسةجم مةا مةا ذكةره ( )Bama et al ., 2008أن إضةافة

حامض ال يوميو ادت إلج زيةادة نلةاط أنزيمةات  Catalaseو  ،Dehydrogenaseوبةين ( )Dantas et al., 2007مةن أن أحمةاض
ال يوميةةو تعمةةل علةةج تنلةةيط العديةةد مةةن األنزيمةةات مثةةل  Cytochome Oxidaseو  Phosphotaseو  Phosphorilaseوبنةةاء
بعض أنزيمات .Invertase
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أمةةا بالنس ةةبة لتةةأثير مستخلص ةةات النباتةةات البحري ةةة ف ةةي زي ةةادة محت ةةوو األو ار مةةن الكاربوهي ةةدرات فربمةةا يع ةةود إل ةةج زي ةةادة محت ةةوو
الكلوروفيل الكلي و التي تعمل علج زيادة كفاءة عملية التركي

الضوئي وبالتالي زيادة في تةراكم الكاربوهيةدرات ،و قةد يسة م احتةواء هةذه

المستخلصةات علةج محفةزات ومنلةطات مثةل حةامض الجانيةو  Algianic acidومةواد عضةوية أخةرو تعمةل علةج زيةادة كفةاءة عمليةة
التركية ة

الض ةةوئي و بالت ةةالي زي ةةادة محت ةةوو األو ار م ةةن الكاربوهي ةةدرات ،و ه ةةذا ينس ةةجم م ةةا م ةةا ذكة ةره اب ةةو اليزي ةةد ( )2011ح ةةول احتة ةواء

مستخلصات النباتات البحرية علج األحماض األمينية والفيتامينات التي تسة م فةي زيةادة محتةوو األو ار مةن الكلوروفيةل واسةتقبال الطاقةة
الضوئية وسكريات البناء الحيو  ،و قد تفسةر أيضةا الزيةادة فةي محتةوو الكلوروفيةل الكلةي نتيجةة المعاملةة بمستخلصةات النباتةات البحريةة

إلةةج احت ةواء هةةذه المستخلصةةات علةةج محف ةزات طبيعيةةة تزيةةد مةةن نلةةاط وجاهزيةةة العناصةةر الغذائيةةة المعدنيةةة وقسةةيما الحديةةد والمغنيسةةيوم
والزنو قحتوائ ا علةج أحمةاض أمينيةة مثةل حةامض الجانيةو الةذ يعمةل علةج تحسةين كفةاءة عمليةة األيةض والتمثيةل األيةوني لألحمةاض
الذائبةة مثةل الحديةد والبةورون ( )Vernieri et al., 2006 ; Bottger and Luthje, 1995و احتوائ ةا علةج البيتةين Betaines
والتةةي تعمةةل علةةج تحسةةين عمليةةة امتصةةاص الحديةةد الةةذ لةةه دور أساسةةي فةةي عمليةةة تصةةنيا الكلوروفيةةل (Blunden et al., 1985
; .)Wapham et al., 1993

أمةةا بالنسةةبة لتةةأثير مستخلصةةات النباتةةات البحريةةة فةةي درجةةة ثباتيةةة األغلةةية لةةألو ار فيرجةةا ذلةةو إلةةج دورهةةا التحفيةةز فةةي نمةةو

النبةةات والةةج احتوائ ةةا علةةج بعةةض العناصةةر الغذائيةةة األساسةةية كالفسةةفور والبوتاسةةيوم و علةةج بعةةض منظمةةات النمةةو الطبيعيةةة التةةي تعمةةل
 )Kardoush and Ismail,و ه ة ة ة ةةذا ينس ة ة ة ةةجم م ة ة ة ةةا م ة ة ة ةةا ذكة ة ة ة ةره

عل ة ة ة ةةج تحس ة ة ة ةةين بن ة ة ة ةةاء أنس ة ة ة ةةجة الخالي ة ة ة ةةا النباتي ة ة ة ةةة (2011

) El- Tohamy et al., (2006فةي د ارسةته إذ وجةد ارتفاعةا فةي صةفة ثباتيةة األغلةية و انخفاضةا معنويةا فةي ارتلةاح األيونةات مةن

األو ار قياسا إلج معاملة المقارنة.

أمةةا بالنسةةبة لتةةأثير مستخلصةةات النباتةةات البحريةةة فةةي محتةةوو األو ار مةةن الفينةةوقت الكليةةة فيعةةود الةةج احتوائ ةةا علةةج األنزيمةةات
الطبيعيةة ( )Khan et al ., 2012قحتوائ ةا علةةج البيتةين  Betainesالتةةي تعمةل علةةج زيةادة مسةةتوو األنزيمةات الداخليةةة و قحتوائ ةةا
علج فينوقت طبيعية و فيتامينات ل ا دور ملابه ل رمونات النمو الطبيعية التي تعمل علج حماية األنزيمةات النباتيةة و تحفيةز و تكةوين

الفينوقت في النبات ( أبو اليزيد.)2011 ،
-1

االستنتاجات

أعطج التركيز الواطئ ( 1غم  /لتر) و ( 1مل  /لتر) لجميا المواد المستخدمة أفضل النتائ  ،وزيادة معنوية في أغل

الصفات الكيميائية الفسلجية.
-2

أعطت مادة البوهيومص أفضل النتائ ألغل

الصفات المدروسة ثم يلي ا مادة المستخلص البحر ألجا  ،300ثم يلي ا مادة

ال ايب ار تونيو.
-3

بينت هذه الدراسة أنه باإلمكان استخدام التسميد العضو لتحسين الصفات الكيميائية و الفسلجية و انتاج لتالت قوية ذات

مواصفات جيدة بدق من استخدام المواد الكيميائية والصناعية الضارة علج اإلنسان والبيئة.

أبو اليزيد ،أحمد ( .)2011استخدام مستخلصات الطحال

المصادر العربية

و اقعلا

البحرية في تحسين نمو و جودة الحاصالت البستنية خطوة نحو

منظومة زراعية مستدامة .مجلة لمس الزراعية.3 – 1 ،122 ،
الراو  ،خالا محمود؛ عبدالعزيز محمد خل

اهلل ( .)2000تصميم و تحليل التجار الزراعية.
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...............تأثير السماد العضو هيومات البوتاسيوم

.  جم ورية الع ار، و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل.ألجار الغابات

 تصني.)1979(  محمود داؤد،داؤد
.148 –

 و ازرة التعليم العالي والبحث، جامعة الموصل،للطباعة والنلر

 مؤسسة دار الكت. أسس تنمية الغابات.)1988(  ياووز لفي،عبداهلل
.297 – 295 .  جم ورية الع ار،العلمي

. سوريا،  جامعة حل، كلية الزراعة.) علم اللجر (الدندرولوجيا.)2003(  إبراهيم،نحال
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