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في بعض صفات النمو  Algazoneتأثير الرش بحامض الهيومك ومستخلص الطحالب البحرية 

 واسود ديالى. White Adriaticالخضري لشتالت التين صنفي 
 البستنة وهندسة الحدائققسم  -كلية الزراعة –جامعة الكوفة \علي سعيد عطيه الجنابي 

 قسم البستنة وهندسة الحدائق-كلية الزراعة–جامعة بغداد \ثائرة خيري الراوي 

 قسم العلوم-كلية التربية االساسية–جامعة ديالى \خمائل علي كريم 

 المستخلص

ت شتالت صنفين من , اذ  انتخب6332جامعة الكوفة للموسم  -كلية الزراعة-اجريت الدراسة في مشتل قسم البستنة       

مديرية زراعة محافظة النجف بهدف دراسة تاثيرالرش –ديالى( من محطة البستنة  واسود white Adriatic التين )ا

لتر  \(مل2و 6,  6لتر و حامض الهيومك بتركيز ) \(مل 8, و 2,6بتركيز)  Algazoneبمستخلص الطحالب البحرية 

الى معاملة المقارنة  وبواقع رشتين لكل صنف, استعمل تصميم القطاعات العشوائية الكاملة في التجربة .اظهرت  باألضافة

لتر على اغلب معامالت التجربة )مستخلص \مل 2النتائج تفوق معامالت حامض الهيومك وباالخص المعاملة بتركيز

لتر اذ كانت متقاربة مع معاملة \مل8الطحالب بتركيز  الطحالب البحرية ومعاملة المقارنة ( ما عدا معاملة مستخلص

 معنوي في بعض الصفات المدروسة.   لتر ولم يكن بينهم فرق \مل 2الهيومك 

  

EFFECT OF FOILAR APPLICATION OF HUMIC ACID AND 

MARINE ALGA EXTRACT (ALGAZONE) ON SOME 

VEGETATIVE GROWTH TRAITS OF WHITE ADRIATIC AND 

ASWAD DIALA CULTIVARS OF FIG TRANSPLANTS (Ficus carica 

L. ). 
Ali.Saeed.Atiyah.AL-Janabi      Thaera. K. Al-Rawi      Khamael Ali Kareem 

 

Abstract 

      This study was carried out in private nursery in Horticulture and Landscape gardening 

Department , Faculty of Agriculture, University of Kufa Iraq, ,two fig cultivars(White 

adriatic and Aswed diala)  were selected from Al-Najaf horticulture station ,in growing 

season 2016 to study the effect of Spraying  Marine Alga Extract (Algazone) with three 

concentration(4, 6 and 8 ml /L) and Humic Acid with three concentration(2, 4 and 6 ml /L) in 

addition to control  treatment(spraying water only) on Some Vegetative Growth traits of two 

fig cultivars . Treatments were replicated two times whith three replications in a Randomized 

Complete Block Design (RCBD) . All data were subjected to analysis , variance and means 

were tested by Duncan's Multiple Range Test at the 5%   level.The results showed that the 

humic acid treatment were significantly high on all experiment treatments for most of the 

studded traits   especially 6 ml/L, except Algazone treatment 8ml/L was the nearest to humic 

acid treatments.                           

 

     المقدمة 
(إلى العائلة التوتية .Ficus caricaLيعود التين )

(Moraceae التي تحتوي على أكثر من )  نوع 2000

يضم نحو أكثر  Ficusمن األشجار والشجيرات،فالجنس

نوع معظمها مستديمة الخضرة وأعداد محدودة 800 من 

من هذه األشجار تكون ثمارها صالحة لألكل والقسم 

نفة على أنها نباتات زينة األكبر منها مص

(Harrison،2005;Herre،تضاربت 2008وآخرون.)

اآلراء حول تحديد الموطن األصلي للتين إذ أشار 

Mango (2006 الى أن  الموطن األصلي للتين هو )

غرب آسيا وانتشرت زراعته في حوض البحر األبيض 

أن   2003)في حين ذكر عثمان وآخرون). المتوسط

موطن التين هو الجزء الخصب من شبه جزيرة العرب 

اليزال ينمو بحالته البرية ومنه انتشر إلى جنوب سوريا 

(فقد بين 1998ثم إلى شواطئ البحر المتوسط. أماحسن )

أن سوريا هي الموطن األصلي للتين. وفي الوقت 

الحاضر انتشرت زراعته في مناطق مختلفة من العالم 

واسبانيا واليونان وأمريكا وايطاليا  شملت تركيا ومصر

 والبرازيل وأماكن أخرى من العالم ) عثمان وآخرون،

;2003, Aksoy ، 2003 ;وآخرون Mars 

 (.2008وآخرون،



 الجنابي واخرون                                           ( 7332),   3341  - 3311:   (4) 9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3316                                                                 ISSN 2072-3875 

 

في العراق بنحو  6332قدر إنتاج التين للموسم الصيفي 

%( عن إنتاج 3.1( طن بزيادة قدرت نسبتها )1338)

، احتلت محافظة  ( طن6628اذ قدر بنحو )6336موسم 

(طن 663واسط المركز األول من حيث اإلنتاج اذ بلغ )

%( من مجموع إنتاج العراق ، تليها 16.83بنسبة )

من مجموع إنتاج  (%16.43)محافظة بغداد بنسبة 

العراق في حين احتلت محافظة القادسية المركز الثالث 

%( من مجموع إنتاج العراق فيما شكلت 36.13بنسبة )

%( من مجموع 18.31محافظات نسبة مقدارها )بقية ال

إنتاج العراق وشكل إنتاج محصول التين نسبة مقدارها 

%( من مجموع إنتاج أشجار الفواكه الصيفية في 3.3)

( 32.8العراق, متوسط إنتاجية الشجرة الواحدة فقد بلغ )

%( عما كان 1.1بزيادة قدرت نسبتها ) 6332كغم لسنة 

( كغم. وان 32.1ث قدر )حي6336عليه في الموسم 

أعلى متوسط لإلنتاجية تحقق في محافظة النجف حيث 

شجرة واقل متوسط لإلنتاجية تحقق  \( كغم68.6قدر )

( كغم 33.2في محافظة واسط حيث قدر )

 ( ,2016شجرة.)الجهاز المركزي لالحصاء\

يعد التين من النباتات الطبية المعروفة منذ القدم كونه 

وعالجية متعددة ,إذ يحتوي على يمتلك فوائد طبية 

 B2و  B1الفيتامينات بكميات البأس بها مثل فيتامين )

( وحامض Citric acidحامض الستريك )و B5و

 D2( وفيتامين Ascorbic acidاالسكوربك )

( فضالً عن العناصر المعدنية مثل EوفيتامينD3و

الفسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم باإلضافة إلى 

كميات قليلة من البروتينات والدهون والكاربوهيدرات 

(Doymaz،2008  وMehmet لذا 2009) ،وآخرون

تستعمل ثماره في عالج كانت له استعماالت متعددة,إذ 

 fruitثمار)( في حين يعطى عصير الabscessالخراج )

juice )( لمعالجة حاالت اإلمساكconstipation) 

وعسر الهضم وتخفيف آالم الرأس وفي عالج حاالت 

 اإللتهابات المعوية الناتجة من إصابات جرثومية وطفيلية

McGovern) ،2002) بينما يفيد لب الثمرة الطري .

لعالج األورام وخراجات اللثة ,وعالج السعال الجاف 

لتهابات القصبات الهوائية )شوفالية , والمتهيج وا

(.كما بينت الدراسات العلمية الحديثة أن 2010

( تأثيراً Fig Leaves) extractلمستخلص أوراق التين 

في خفض مستوى السكر بالدم في حاالت مرضى 

( كذلك خفض 2000وآخرون،  (Canal  السكري

 Solomon مستوى الكوليسترول في الدم ، كما وجد

أن  2003) وآخرون)Lianjuو2006) وآخرون)

المستخلص المائي ألوراق التين قلل  من اضطرابات 

الكبد في الفئران المختبرية بشكل ملحوظ ، كما ذكر  

Abraham( أن اليابانيين 2008واخرون )

استخدموااوراق التين في الطب الشعبي لعالج ضغط 

 الدم المرتفع وألم األعصاب والصداع.

دة العضوية كبديل عن األسمدة المعدنية أن استخدام األسم

يمكن أن تكون الطريقة المناسبة للحصول الحقا على 

ثمار نظيفة وخالية من التلوث وان حامض الهيوميك هو 

احد األحماض العضوية التي تنتج بشكل طبيعي وهو من 

مركبات المادة الدبالية الناتجة من تحلل المادة العضوية 

ميك أكثر الصور شيوعا كذلك يعتبر حامض الهيو

للكربون العضوي في البيئة ومعظمها جاذبة كيميائيا 

للمكونات غير العضوية كأيونات المعادن واألكاسيد 

ومعادن الطين لتكوين مركبات ذائبة أو غير ذائبة في 

-Elالماء وتستطيع التفاعل مع المكونات العضوية )

mohamedy  وAhmed ,6336 لقد نال استخدام . )

المنتجات العضوية لتحسين نمو وإنتاج النباتات البستانية 

الكثير من االهتمام بل اصبح النظام الجديد في اإلنتاج 

الزراعي في اآلونة األخيرة وذلك بعد ان ثبت ان 

األسمدة الكيميائية تأثير ضار للبيئة وصحة اإلنسان) 

Don و Curry ,6331اسطتها التخلص من ( كما يتم بو

الكثير من المخلفات النباتية والحيوانية اضافة الى ان 

تجهيز العناصر الغذائية من خالل المصادر العضوية 

, Kannaiyanاصبح اساسيا لمختلف المحاصيل )

2000.) 

 extractتعتبر مستخلصات الطحالب البحرية 

seaweed   من بين المصادر العضوية المستخدمة في

لزراعي وهي مكملة لألسمدة وليس بديال اإلنتاج ا

(.ويستخدم  Verkleij,3666 ; Zodape  ,6333عنها)

مليون طنا في المجال الزراعي  13منها سنويا اكثر من 

في مختلف انحاء العالم وهي مواد غير سمادية تحفز نمو 

النبات بتراكيز قليلة وتحتوى على العناصر الغذائية 

من مجموعة واحدة من  الكبرى والصغرى وفيها اكثر

المواد المشجعة للنمو مثل السايتوكاينينات واألوكسينات 

والفيتامينات واألحماض االمينية والعضوية ومركبات 

( 6331وأخرون , Stirkمشابهة لالوكسينات )

 fucoidanوLaminaranوسكريات متعددة مثل 

والتي لها مدى واسع في تاثيرها في   alginateو

واخرون , Riouxية في النبات )النشاطات الحيو

الذي يعتبر مصدر   betaine(.كما تحتوى على6331

للنتر وجين في التراكيز القليلة ومنظم لألزموزية في 

التراكيز العالية وقد يعزى الية دور هذه المستخلصات 

في زيادة مقاومة النبات للملوحة والجفاف 

(Naidu,ان إضافة هذه المستخلصات 3681واخرون )

تربة تؤدى الى تحسين صفاتها الفيزيائية والكيميائية لل

والبيولوجية ويزيد من قابليتها لالحتفاظ بالرطوبة ويزيد 

و اخرون, Kuwadaمن نشاط األحياء المجهرية ) و

(.لقد أجريت بحوث عديدة حول تأثير مستخلصات 6332

الطحالب البحرية في نمو وإنتاجية النباتات البستانية 

ج تختلف باختالف نوع الطحلب البحري وكانت النتائ

وطريقة االستخالص والتركيز المستخدم وطريقة 
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اإلضافة ووقتها وعدد مرات اإلضافة ونوع النبات 

(. ان هذه المركبات تزيد Ayad  ,3668ومرحلة نموه )

من نمو الجذور والمجموع الخضري وتزيد كمية 

الحاصل وتحسن نوعيته وتؤخر شيخوخة الثمار وتزيد 

 Demirمقاومة النبات لإلجهاد الحيوي وغير الحيوي)

 33( .فقد ازداد حاصل االلنكي بمقدار 6332واخرون ,

و زاد النمو الخضري و تحسنت نوعية ثمار البرتقال %

بزيادة نسبة السكريات فيها عند معاملة االشجار 

و اخرون Fornesبمستخلصات الطحالب البحرية )

Van  ,6336 تساقط حبات العنب  ( وادى الى تقليل

Kose)  وGuleryus ,1999 كما ان حاصل العنب )

وزاد من تجانس اللون seedless Thompsonصنف

  .و  Norrieعند الرش بهذه المستخلصات)

(2006,Keathley    كما ان هذه المستخلصات تزيد من

كفاءة امتصاص المغذيات وتقلل من ظاهرة تبادل الحمل 

الوراق من الكلوروفيل وتزيد في التفاح وتزيد محتوى ا

من عمليتي التركيب الضوئي والتنفس ,وهذه المركبات 

قد تعمل كمانع لالكسدة الحتوائها على الفا توكوفيرول و 

بيتاكاروتين والنياسين والثايمين وحامض األسكوربك 

ومن خالل دورها في زيادة نشاط انزيمات  

glutathione reductase  Superoxide 

dismutase,  وAyad)ascorbate peroxidase  

 .) .3668و

دوراً مهما في تحسين خواص  Humic Acidيؤدي

التربة الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية ، آما انها تعمل 

كمستودع للعديد من العناصر الغذائية الالزمة للنبات ، 

فضالً عن دورها في المحافظة على القدرة التنظيمية 

ا بالمختصين في هذا المجال الى للتربة ، مما حد

استخدامها كبديل عن االسمدة المعدنية وذلك بهدف 

تحسين قوة نمو النبات وللتقليل من الكلف العالية واألثر 

المتبقي للنترات والنتريت الضار بصحة االنسان 

( . 6338وآخرون ،Emanوالحيوان والنبات نفسه)

أن  (في دراسة قاموا بها6333وآخرون )Fathyالحظ

سواء برشه على المجموعة  HumicAcidإضافة

الخضرية او اضافته للتربة الى أشجار المشمش 

آان لها دوٌر ايجابي وفعال في زيادة Caninoصنف

طول االفرع ، وعدد األوراق والمساحة الورقية وفي 

(وجدوا أن اضافة  6333دراسة قام بها بهاء وآخرون )

والنتروجيني )اليوريا( إلى  Humic Acidحامض

شتالت اللوز أدت الى زيادة معنوية في ارتفاع وقطر 

الساق والوزن الجاف والطري وزيادة تركيز النتروجين 

في االوراق وعدد االوراق والمساحة الورقية ونسبة 

(أن  6336الكلوروفيل في االوراق . وقد وجد العالف )

ين والتداخل رش حامض الهيوميك وسماد اليوريا بترآيز

بينهما على اوراق شتالت الينكي دنيا البذرية ادى الى 

زيادة معنوية في ارتفاع وقطر الساق ونسبة الكلوروفيل 

في االوراق وعدد االوراق والمساحة الورقية والوزن 

الطري والجاف ونسبة المادة الجافة ونسبة النتروجين في 

ت هذه االوراق مقارنة مع معاملة السيطره.. لذا هدف

الدراسة الى معرفـــــة تـــــأثير مســـــتخلص 

الطحالـــــب البحريــــة برشــــات مختلفــــة فــــي 

 Whiteالنمـــو الخضــــري لشتالت صنفي التين 

Adristic  واسود ديالى.. معرفـــــة تـــــأثير اضافة

حامض الهيومكبرشــــات مختلفــــة فــــي النمـــو 

 White Adristicـري لشتالت صنفي التين الخضـــ

 واسود ديالى..

 

 Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل

كلية الزراعة -اجريت الدراسة في مشتل جامعة الكوفة   

اذ  انتخبت شتالت صنفين  6332قسم البستنة للموسم 

مديرية –نة واسود ديالى.( من محطة البست  من التين 

زراعة محافظة النجف, مزروعة في اكياس بالستيكية 

White Adristic  ( سوداء مثقبة نوع بولي اثيلين

كغم تربة( عمرها سنة واحدة متجانسة  1سم,  33)قطر 

سم وقطر ساقها  63-83النمو و االرتفاع تقريبا ,ارتفاعها

سم من سطح التربة  2الرئيسية على ارتفاع 

ملم                            .                                             1.2حوالي

معاملة الشتالت مرتين وبواقع شهر بين المعاملة تم 

وذلك  6332\6\32و  6332\1\32األولى والثانية في 

بالرش على االوراق بمستخلص الطحالب البحرية  و 

حامض الهيومك باإلضافة إلى معاملة المقارنة وبذلك 

معامالت وبثالث مكررات  1يكون عدد المعامالت 

عدد الشتالت الكلي  شتالت لكل مكرر  ليكون 1بواقع 

شتلة لكل صنف 21
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                                           وكما في الجدول التالي:                                                                                                        

 ت الرمز المعامالت

 Con. 1 )استخدام الماء المقطر فقط(معاملة المقارنة 

 Algazone4 2 مستخلص الطحالب البحريةAlgazoneلتر\مل4بتركيز 

 Algazone6 3 مستخلص الطحالب البحريةAlgazoneلتر\مل6بتركيز 

 Algazone8 4 مستخلص الطحالب البحريةAlgazoneلتر\مل8بتركيز 

 H2 5 حامض الهيومكHumic Acidلتر\مل  2بتركيز 

 H4 6 حامض الهيومكHumic Acidلتر\مل  4بتركيز 

 H6 7 حامض الهيومكHumic Acidلتر\مل  6بتركيز 

وبعد اجراء المعامالت تم أخذ القياسات التالية في تاريخ 

 وهي كاالتي . 6332\2\32

 متوسط الزيادة في ارتفاع النبات )سم(-3

معدل ارتفاع النباتات في نهاية التجربة  تم ذلك باخذ

سم  2باستعمال شريط القياس المتري، وحسب االرتفاع 

من منطقة اتصال ساق الشتلة بالجذر الرئيس ) منطقة 

التاج ( حتى القمة النامية وطرح منها معدل ارتفاعات 

نباتات المعامالت في بداية التجربة لكل صنف تين 

(Patton ,3686). 

لزيادة  في قطر الساق الرئيس للشتالت متوسط ا-2

 :  )ملم(
( في قياس الزيادة بقطر vernerاستخدمت القدمة )

الساق الرئيس وبنفس طريقة ووقت قياس متوسط الزيادة 

 (.Patton ,3686بطول الشتالت لكل صنف تين)

 متوسط الزيادة بعدد االوراق الكلية /شتلة:-1

وحسب المعدل  يحسب الزيادة بعدد االوراق لكل شتلة

لكل وحدة تجريبية وذلك عن طريق حساب عدد االوراق 

الظاهرة قبل تنفيذ المعامالت وطرحها من عدد االوراق 

 الظاهرة بعد انتهاء التجربة لكل صنف تين .

معدل المساحة الورقية سم -4
2
 /شتلة: 

تم تقدير المساحة الورقية في نهاية التجربة واستخدمت 

 Counting projectedطاة طريقة المربعات المغ

squares  حيث اخذت ثالثة اوراق من كل نبات من كل

وحدة تجريبية وحسبت مساحة كل ورقة نباتية على ورق 

بياني وحسب معدل المساحة الورقية للنبات )الشتلة(  

 :(Patton ,3686)لكل صنف تين بحسب المعادلةالتالية 

 

 مجموع المساحة الورقية لالوراق الثالثة                                                  

معدل المساحة الورقية للشتلة )سم
6

           عدد االوراق للشتلة   ×            -----------------------------------( =   

                                                                     1 

  

 الوزن الطري لالوراق )غم ( . - 5

تم غسل االوراق و وزنها بميزان حساس وسجل      

الوزن لجميع اوراق  شتالت الوحدات التجربية على 

انفراد ولكل صنف من شتالت التين  ومن ثم حساب 

 معدل الوزن الرطب لالوراق .

 الوزن الجاف لألوراق )غم( .– 6

وضعت االوراق في اكياس ورقية مثقبة وجففت في فرن 

م لحين ثبوت 65( على درجة حرارة  ovenكهربائي ) 

الوزن   و تم وزنها وحساب معدل الوزن الجاف 

 لألوراق لشتالت كل وحدة تجريبية .

:تم حسابه النسبة المئوية للمادة الجافة لالوراق)%(-7

 وفق المعادلة التالية:

 الوزن الجاف                                                         

 011×   ------------------النسبة المئوية للمادة الجافةلالوراق=      

 الوزن الرطب                                                            

 تقدير محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي : -8

االوراق من صبغة  الكلوروفيل في قدر محتوى        

غم طري من  0.25نهاية  التجربة   حيت اخذت عينة 

اوراق الشتالت من منتصف االفرع وسحقت في جفنة 

مل اسيتون ثم رشحت باستخدام اوراق 10 خزفية مع 

مل 10مل من الراشح واكمل الحجم الى  1الترشيح واخذ 

باستخدام االسيتون وقرأت الكثافة الضوئية للمستخلص 

عند االطوال  Spectrophotometerباستخدام جهاز 

نانوميتر وحسب الكلوروفيل  642.5و 660الموجية 

و Mahadeveanالكلي على وفق  الصيغة االتية)

Sridhar,3682: )- 
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 × ] A660  ×1.36  +A642.5 ×32.8[الكلوروفيل الكلي =

A ) قراءة الجهاز ) قراءة االمتصاص الضوئي = 

V)حجم محلول االستخالص )مل = 

W     )وزن العينة )غم = 

نفذت التجربة حسب تصميم القطاعات العشوائية      

 Randomized Complete( RCBDالكاملة)

Block Design  7مكونة من  وكانت الدراسة 

ولكل مكرر ثالث شتالت معامالت وبثالثة مكررات 

شتالت ليكون عدد  6حيث استخدمت في كل معاملة 

شتلة لكل صنف من التين)االبيض  21الشتالت للتجربة 

(. ، 3663,و وهيب واالسود(كل على انفراد)الساهوكي

واختبرت المتوسطات حسب  اختبار دنكن وحللت النتائج 

%  باستعمال  2,عند مستوى احتمال متعدد الحدود 

 . geneststالبرنامج االحصائي 

 النــتائـــج

بتركيز  ( تفوق معاملة حامض الهيومك3يظهر الجدول )

لتر عن بقيه المعامالت في اظهار الزيادة بارتفاع \مل  2

( سم  63.1شتالت التين االبيض اذ بلغ معدل الزيادة )

والتي لم تختلف معنويا عن معاملة مستخلص الطحالب 

لتر والتي بلغت ايضا \مل8بتركيز  Algazoneالبحرية 

( سم وكانت اقل زيادة معنوية في ارتفاع الشتالت 63)

(سم فيما  31.1ن نصيب معاملة المقارنة والتي بلغت )م

 .توسطت باقي المعامالت بين اعلى قيمة واقل قيمة 

اما في صفة الزيادة بقطر الشتالت اظهرت ايضا معاملة 

لتر اعلى زيادة في قطر الشتالت للتين \( مل 2الهيومك )

( ملم وكانت اقل زيادة معنوية في 36االبيض اذ بلغت )

الشتالت للتين االبيض قد ظهرت في معاملة قطر ساق 

( ملم فيما توسطت باقي 2.6المقارنة والتي بلغت )

 .المعامالت بين اقل قيمة واعلى قيمة 

( ايضا الى ان اعلى زيادة معنوية في 3يشير الجدول )

عدد االوراق الظاهرة على شتالت التين االبيض كانت 

مستخلص لتر ومعاملة \( مل2في معاملتي الهيومك )

لتر واللتان \مل8بتركيز  Algazoneالطحالب البحرية 

( على التوالي فيما توسطت باقي 8.6( و ) 8.8بلغتا )

 .المعامالت بين اعلى قيمة واقل قيمة 

( الى تفوق المساحة الورقية التين 3يشير الجدول )

 Algazoneاالبيض معنويا لمعاملة الطحالب البحرية 

فيما كانت اقل  6سم 162.8ت لتر اذ بلغ\مل 8بتركيز 

المعامالت مساحة ورقية هي معاملة المقارنة ومعاملة 

 6( سم 388.11و  316.13لتر اذ بلغتا )\مل6الهيومك 

( تأثير مستخلص الطحالب البحرية وحامض الهيومك في متوسط الزيادة في ارتفاع وقطر وعدد االوراق 0جدول)

 .White adriaticساحة الورقية لشتالت التين صنف ومعدل الم

 المعامالت

 متوسط الزيادة في

ارتفاع النبات 

 )سم(

متوسط الزيادة  

 في

قطر الساق 

الرئيس للشتالت 

 )ملم(

متوسط الزيادة 

 بعدد

االوراق الكلية 

 /شتلة

 معدل المساحة

الورقية سم
2

 

 /شتلة

Con. 13.3 d 6.2 d 3.5 c 179.31 c 

Algazone4 15.8 c 8.8 c 6.1 b 195.73 b 

Algazone6 18.1 b 9.6 bc 6.4 b 266.21 a 

Algazone8 20.0 a 10.4 b 8.2 a 325.81 a 

H2 16.3 c 8.3 c 6.6 b 201.88 b 

H4 19.3 ab 9.4 bc 5.5 b 188.37 bc 

H6 21.3 a 12.0 a 8.8 a 197.73 b 

عدم وجود اختالفات معنوية فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت *الحروف  المتشابهة عمودياً تشير الى 

 %.5مستوى احتمال 

( تفوق 6اما في التين االسود فيظهر الجدول )     

لتر و \( مل2معاملتي الهيومك بتركيز )

لتر في صفة الزيادة \( مل8بتركيز ) Algazoneمعاملة

( سم 66.6( و)66.2ت  واللتان بلغتا )بارتفاع الشتال

على التوالي فيما كانت اقل زيادة معنوية في معاملتي 

لتر حيث بلغتا \( مل6بتركيز ) Algazoneالمقارنة و

V   

  
1000       ×W 
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( سم على التوالي والتي لم تحتلف معنويا 32.6و 36.3)

لتر والتي  \(مل 8بتركيز ) Algazoneعن معاملة 

زيادة بقطر الشتالت ( سم. اما من حيث ال31.6بلغت )

فقد اظهرت النتائج التفوق معاملة حامض الهيومك 

( ملم وكانت اقل 31.2لتر والتي بلغت )\( مل 2بتركيز )

زيادة في قطر ساق الشتالت من  نصيب معاملة 

( ملم فيما توسطت باقي 2.2)المقارنة ( والتي بلغت )

اظهرت النتائج في   .المعامالت بين اعلى واقل قيمة

( ان اعلى زيادة في عدد اوراق الظاهرة 6ل رقم )جدو

على شتالت التين االسود كانت من نصيب معاملتي 

لتر واللتان بلغتا  \( مل 2لتر و)\( مل 6الهيومك )

( على التوالي واللتان لم تختلفان معنويا 33.6( و)33.1)

لتر والتي بلغت  \( مل 6عن معاملة الهيومك بتركيز )

زيادة في عدد االوراق في معاملة ( وكانت اقل 33.1)

( فيما توسطت باقي المعامالت 6المقارنة التي بلغت )

( تفوق 6يالحظ في الجدول ) .بين اقل واعلى قيمة 

لتر في \مل  Algazone 8معاملة الطحالب البحرية  

معدل المساحة الورقية لشتالت التين االسود والتي بلغت 

سم 111.22
2

رقية لمعاملة فيما كانت المساحة الو 

لتر هي اقل مساحة ورقية والتي بلغت  \مل  6الهيومك 

سم 366.63
2

في شتالت التين االسود فيما كانت  

المساحة الورقية في شتالت التين االسود لبقية المعامالت 

 متوسطة بين اعلى قيمة واقل قيمة .

 

ة وحامض الهيومك في متوسط الزيادة في ارتفاع وقطر وعدد االوراق ( تأثير مستخلص الطحالب البحري2جدول)

 ومعدل المساحة الورقية لشتالت التين صنف اسود ديالى.

 متوسط الزيادة في المعامالت

ارتفاع النبات  

 )سم(

متوسط الزيادة  

 في

قطر الساق  

الرئيس للشتالت 

 )ملم(

متوسط الزيادة 

 بعدد

االوراق الكلية  

 /شتلة

 معدل المساحة 

 الورقية

سم 
2
 /شتلة 

Con. 14.1 c 6.5 d 4.0 d 202.02 bc 

Algazone4 15.2 c 7.8 c 5.3 d 197.07 bc 

Algazone6 17.2 bc 9.46 c 7.9 c 250.51 b 

Algazone8 22.2 a 10.2 b 8.1 bc 333.56 a 

H2 17.3 bc 10.8 b 10.3 ab 211.51 b 

H4 19.6 b 10.7 b 11.3 a 192.91 c 

H6 24.5 a 13.5 a 11.4 a 205.21 bc 

*الحروف  المتشابهة عمودياً تشير الى عدم وجود اختالفات معنوية فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت 

 %.5مستوى احتمال 

(في قياس الوزن 1اظهرت النتائج في الجدول )     

الرطب للتين االبيض تفوق معاملتي الهيومك بتركيز 

( 61.63( و )66.26لتر واللتان بلغتا )\(مل 6( و)6)

غم على التوالي والتي لم تختلف معنويا عن معاملة 

(غم 63.66لتر والتي بلغت ) \( مل 2الهيومك بتركيز )

ة ظهرت على معاملتي المقارنة وان اقل زيادة معنوي

( 32.16لتر حيث بلغتا ) \( مل 6بتركيز ) Algazoneو

( غم على التوالي فيما توسطت باقي 33.22و)

المعامالت بين اقل واعلى قيمة. اما من ناحية قياس 

( تفوق 1الوزن الجاف فقد اظهرت النتائج في الجدول )

غت لتر والتي بل \( مل 2معاملة الهيومك بتركيز )

( مل 8بتركيز ) Algazone( غم وكذلك معاملة 32.8)

( ملغم .اقل زيادة في الوزن 31.36لتر والتي بلغت ) \

(غم  1.66الجاف ظهرت على معاملة المقارنة والبالغة )

 فيما توسطت باقي المعامالت بين اعلى واقل قيمة.

( بان النسبة المئوية للمادة الجافة بلغت 1اظهر الجدول )

لتر  \( مل 2في معاملة الهيومك بتركيز )اعالها 

(% وكذلك معاملة الطحالب البحرية 18.36تقريبا)

Algazone ( مل 8بتركيز )\ ( 22.82لتر والبالغة %)

وكانت اقل زيادة بالنسبة المؤدية للمادة الجافة في 

 %(. 62.28معاملتي المقارنة التس بلغت )

يل الكلي (يبين ان اعلى زيادة في الكلوروف1الجدول )

كانت في معاملة مستخلص الطحالب 

لتر والهيومك بتركيز \مل 8بتركيز  Algazoneالبحرية

و  26.25 ,66.23لتر اذ بلغت )\مل6لتر و\مل2

غم والتي لم تختلف معنوياً عن معاملة 333\(ملغم62.66

لتر وكانت اقل نسبة للكلوروفيل من \مل6الهيومك 



 الجنابي واخرون                                           ( 7332),   3341  - 3311:   (4) 9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3316                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 غم.333\ملغم31.36نصيب معاملة المقارنة والتي بلغت 

 

( تأثير مستخلص الطحالب البحرية وحامض الهيومك في الوزن الطري والجاف والنسبة المئوية للمادة الجافة 3جدول )

 .White Adriaticومحتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي في اوراق شتالت التين صنف 

 الوزن الطري المعامالت

 غم (لالوراق )

 الوزن الجاف

 لالوراق )غم(

النسبة المئوية 

 للمادة 

الجافةلالوراق)

)% 

 محتوى االوراق من

 الكلوروفيل الكلي 

 غم011\ملغم

Con. 15.32 c 3.92 d 25.58 d 13.02 c 

Algazone4 10.55 c 6.51 c 58.29 b 14.08 bc 

Algazone6 18.86 b 8.51 c 45.12 c 16.71 b 

Algazone8 19.77 b 13.02 a 65.85 a 29.51 a 

H2 22.52 a 10.60 b 47.06 bc 25.29 a 

H4 27.91 a 9.71 b 34.79 d 24.41 ab 

H6 20.22 ab 15.8 a 78.14 a 26.25 a 

*الحروف  المتشابهة عمودياً تشير الى عدم وجود اختالفات معنوية فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت 

 %.5مستوى احتمال 

( يبين تفوق معاملة الطحالب البحرية 6الجدول )

Algazone لتر ومعاملة حامض  \مل  8بتركيز

لتر في الوزن الرطب الوراق  \مل 2الهيومك بتركيز 

و  38.11شتالت التين صنف اسود ديالى اذ بلغتا 

غم على التوالي فيما كان اقل وزن رطب  36.62

التين صنف اسود ديالى في معامالت المقارنة  الوراق

 ,11.22لتر  والتي بلغت  \مل 2لتر و\مل  6والهيومك 

غم على التوالي.  اما في الوزن الجاف  12.05و 13.21

 Algazoneكذلك تفوقت معاملة الطحالب البحرية 

مل لتر على  2لتر ومعاملة حامض الهيومك \ 8بتركيز 

لجاف لألوراق في الصنف بقية المعامالت في الوزن ا

غم على  6.22و  33.23اسود ديالى والتي اعطتنا 

التوالي فيما كانت معاملة المقارنة اقل المعامالت في 

 غم .  5.05الوزن الجاف لألوراق بلغت 

( ان اعلى زيادة معنوية في النسبة 6يظهر الجدول )     

المئوية للمادة الجافة كانت من نصيب معاملة مستخلص 

لتر \مل 2بتركيز  Algazoneطحالب البحرية البحريةال

% فيما كانت اقل نسبة مئوية للمادة الجافة في  22.26

اوراق شتالت التين صنف اسود ديالى ظهر في معاملة 

% والتي لم تختلف معنويا عن 62المقارنة والتي بلغت 

لتر  فيما توسطت باقي \مل6معاملة حامض الهيومك

( يبين 6يمة واقل قيمة . الجدول )المعامالت بين اعلى ق

كمية الكلوروفيل الكلي في اوراق التين اسود ديالى اذ 

بتركيز  Algazoneاعطت معاملتي الطحالب البحرية 

لتر واللتان \مل 2لتر ومعاملة حامض الهيومك   \مل 8

غم على التوالي فيما 333\ملغم 66.63و  62.26بلغتا 

لوروفيل في اوراقها اعطت معاملة المقارنة اقل كمية ك

 غم.333\ملغم32.13
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( تأثير مستخلص الطحالب البحرية وحامض الهيومك في الوزن الطري والجاف والنسبة المئوية للمادة الجافة 4جدول )

 ومحتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي في اوراق شتالت التين صنف اسود ديالى

 الوزن الطري المعامالت

 لالوراق )غم (

 الوزن الجاف

 لالوراق )غم(

 النسبة المئوية للمادة

 الجافةلالوراق)%( 

 محتوى االوراق من 

الكلوروفيل 

 غم011\ملغمالكلي

Con. 11.22 c 5.05 c 45.0 c 15.30 c 

Algazone4 13.21 bc 7.44 b 56.32 b 16.06 bc 

Algazone6 12.05 c 7.91 b 65.64 a 16.33 bc 

Algazone8 18.77 a 9.55 ab 50.87 b 25.59 a 

H2 14.41 b 7.86 b 54.54 b 17.70 b 

H4 14.98 b 6.92 bc 46.19 c 18.80 b 

H6 19.96 a 11.61 a 58.11 b 29.40 a 

متعدد الحدود تحت *الحروف  المتشابهة عمودياً تشير الى عدم وجود اختالفات معنوية فيما بينها حسب اختبار دنكن 

 %.5مستوى احتمال 

 المنــــاقشة
اشــــارت بحـــوث عديــــدة الـــــى دور التغذيــــة 

فــــي نمــــو النباتـــــات و منهــــــا الــــــرش 

بمســــــتخلص الطحالــــــب البحريــــــة الـــذي لـــ 

كمنتجـــات اوليـــة للمـــواد العضـــوية كمـــا  دوركبيـــر

إن المـــــواد التركيبيــــــة كخاليــــــا الطحالــــــب 

البحريــــــة تتكـــــون مــــــن العديـــــــد مـــــــن 

المركبــــــــات المهمـــــــة كالســـــــكريات 

 RNA  ،DNA واألحمـــــــاض االمينيــــــــة

واألنزيمــــــــات وكــــــــــذلك البروتينـــــــــات كمــــا 

ان التحليـــل الكيميــــائي للطحالــــب البحريـــة قــــد 

اوضــــح ان اغلبهــــــا يتكـــــون مــــــن مركبـــــات 

هامــــــة كالفيتامينــــــات والمـــــواد المعدنيـــــــة 

مينيـــــــة الحــــــــرة اذ يحتـــــــوي واالحمـــــــاض اال

% مـــــن  62- 6علــــــــى البـــــروتين مـــــا بـــــين 

 (.3663الــــوزن الجــــــاف)المياح واخرون,

وربمــــا يرجــــع الســــبب فـــــي ذلــــــك الــــــى دور 

 وكـــــــذلك الــــــى دور C,B,E الفيتامينــــــات

المركبـــــــات الداخلــــــــة فــــــــي مســــــــتخلص 

الطحالــــــــب البحريــــــــة كاالنزيمـــات والكلورفيــــل 

واالحمــــاض االمينيــــة الضــــرورية ممــــا ادى 

الـــــى زيـــــادة قابليــــة النبــــات فــــي تصــــنيع 

اكمهــــــا فــــــي النبــــــات المــــواد الذائيــــة وتر

(وقـــــــد اتفقــــــت هــــــذت 3663)المياح واخرون,

 (.Jyotsana,6336النتــــــائج مــــــع )

يُعد دور مســــــتخلص الطحالــــــب البحريــــــة فــــــي 

تنشــــــيط عمليــــــة البنــــــاء الضـــــوئي وزيــــــادة 

ــــا مــــــن الكربوهيــــــدرات التــــــي نواتجهــ

تعمــــــل علــــــى بنـــــــا كاليكوســــــيدات مــــــن 

خـــالل عمليــــــة التكثيــــــف لمجموعـــــــة 

الهيدروكســيل فـــي 

وعمليــــةAglyconالجــــــزءالســـــكري

Hemafacetalـي لمجموعـــة الهيدروكســـــيل فــــ

الجـــزء الســـكري وربمــــا يعـــــود الســــــبب فــــــي 

ذلـــــــك الـــــــى دور مســــــتخلص الطحالـــــــب 

البحريــــــة فــــــي تحســــــين الصــــــفات 

الخضــــــرية لنباتــــــات وهـــــــذا يعــــود لمــــا 

ـوية واحمــــاض تحتويـــه مــــن مركبـــــات عضـــ

امينيــــة و عناصـــــر معدنيـــــة اســـــهمت بشـــــكل 

فاعـــــل فـــــي كثيـــــر مـــــن العمليات 

 (6332و اخرون  Dougالفسلجية)

كما ان المواد المشابهة للسايتوكاينينات تزداد في النباتات 

, Kannaiyanالمعاملة بمستخلص الطحالب البحرية)

تلعب هذه المستخلصات كمانع (وقد 2000

(او الى دوره في زيادة محتوى .3668و Ayadلألكسدة)

( بسبب Blunden,3661 االوراق من الكلوروفيل)

الذي له دور مهم في منع تحلل betaineاحتوائه على 

(و بشكل 6333واخرون , MacKinnon الكلوروفيل)

عام فأن طريقة عمل هذه المستخلصات لم تفهم بشكل 

ماما و ال يوجد تفسير دقيق مفترض حول واضح ت

تاثيرها في زيادة نمو وانتاجية النباتات لكن نستطيع 

القول بان مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير 

 Spinelliالمباشرة تسهم في إحداث هذه التغيرات)

 (6336واخرين ,

وان حامض الهيوميك هو احد األحماض العضوية التي 

ن مركبات المادة الدبالية تنتج بشكل طبيعي وهو م

الناتجة من تحلل المادة العضوية كذلك يعتبر حامض 

الهيوميك أكثر الصور شيوعا للكربون العضوي في 
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البيئة ومعظمها جاذبة كيميائيا للمكونات غير العضوية 

كأيونات المعادن واألكاسيد ومعادن الطين لتكوين 

التفاعل مركبات ذائبة أو غير ذائبة في الماء وتستطيع 

 Ahmedو  El-mohamedyمع المكونات العضوية )

( 6338واخرون) Abd El-Monem( .اشار6336,

الى ان أحماض الهيوميك تزيد من امتصاص األيونات 

أحادية التكافؤ مثل األمونيوم والبوتاسيوم و تقلل من 

تبخر الماء من التربة وهو أمر مهم خاصة في األراضي 

و  El-Shenawey. اما التي يقل بها نسبة الطين

Fayed  (,6332( وHavlin( ,فقد 6332و واخرون )

اشاروا الى الدور الكيميائي والبايلوجي والبيئي لحامض 

الهيومك اذ يعمل على خلب أيونات المعادن في الظروف 

القلوية و يحول عدد من  العناصر لصورة صالحة 

ئدة وميسرة للنبات كما انها تقلل من مشاكل الملوحة الزا

والتي تسبب السمية وتقلل من احتراق الجذور الناتج من 

هذه الزيادة وتستخدم أحماض الهيوميك بكفاءة في 

مواجهة التعرية للتربة نتيجة لزيادة نمو الجذور 

 . وتشابكها مع التربة وبالتالي تقليل انجرافه

 المصادر العربية

. تأثير إضافة السماد  6333بهاء ، عامر عبد العزيز. 

النتروجيني )اليوريا( وحامض الهيوميك على نمو 

 AmygdalusPrumus) Batschشتالت اللوز

 )(2):69-75.مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية.

10).  

. أشجار الفاكهة في بالد  1998حسن ، طه الشيخ . 

تها . الطبعة العرب زراعتها ، أصنافها ، وخدم

األولى. منشورات دار عالء الدين . للنشر والترجمة . 

 . 175دمشق . ص

الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات . 

وزارة التخطيط والتعاون االنمائي . تقرير انتاج 

 . العراق. 2016اشجار الفواكه الشتوية لسنة 

. 1990الساهوكي ، مدحت مجيد وكريمة وهيب. 

ات في تصميم وتحليل التجارب. دار الحكمة تطبيق

 للطباعة والنشر . الموصل.

. تأثير أضافة  6336العالف ، اياد هاني اسماعيل . 

اليوريا وحامض الهيوميك في نموشتالتاللينكي دينا 

 -آلية الزراعة -البذرية . قسم البستنة وهندسة الحدائق 

 . جامعة الموصل . جمهورية العراق

عتمان ، عبد الفتاح و محمد لطيف و أبو زيد محمود . 

 . محاصيل الفاكهة المستديمة  2003

الخضرة والمتساقطة األوراق . الطبعة األولى . دار 

 المعارف للترجمة والنشر. 

 .302اإلسكندرية . ص 

المياح ، عبد الرضا عموان وفالير حميم ابراهيم الحميم 

النباتات المائية والطحالب . الجز االول .  1991.

وزارة التعميم العالي والبحث العممي . جامعة البصرة 

الساهوكي ، مدحت مجيد وكريمة ... كمية الزراعة 

. تطبيقات في تصميم وتحليل التجارب. 1990وهيب. 

 دار الحكمة للطباعة والنشر . الموصل.

 

اوي باألعشاب . الطب البديل.التد2010شوفالية ، اندرو.

 والنباتات الطبية. ترجمة عمر األيوبي.                     

 بيروت. لبنان.
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