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في نمو  Alga 300و  Hypra tonicومستخلصي النباتات البحرية  Pow humusتأثير السماد العضوي 

 .Pinus pinea Lوالثمري  .Pinus brutia Tenشتالت الصنوبر البروتي 
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 الخالصة

عنةد بدايةة فصةل الربية   ،جامعةة الموصةل ،الغابةاتو اُجريت هذه الدراسةة فةم ملةقل قسةم الغابةات/ كليةة الزراعةة
فةةم نمةةو  300ألجةةا و الهةةايبرا قونيةة  النباقةةات البحريةةةمسقخلصةةم و لمعرفةة قةةا ير القسةةميد العاةةوو بالبةةاوهيومس ،2012

أظهةرت نقةا ا الدراسةة أن لةقتت الصةنوبر  ..P. pinea Lال مةرو و .Pinus brutia Tenلةقتت الصةنوبر البروقةم 
كمةا قفوقةت ااةافة مةاد   ،الجذروو البروقم قفوقت معنويا على لقتت الصنوبر ال مرو فم معظم صفات النمو الخارو

فةم حةين أعطةت ااةافة مةاد   ،طةول الجةذرو عدد األفرعو أعطت أعلى معدل فم زياد  طول الساقو الباوهيومس معنويا
أعلةى معةدل فةم نسةبة المجمةوع  300أعطةى الةرب بمةاد  ألجةا ، والهايبرا قوني  أعلى زياد  معنوية فم معدل قطر السةاق

 ا أن القركيةةز الةواطف قفةةوق معنويةا علةةى القركيةز العةةالم فةم معظةةم صةفات النمةةو أظهةةرت النقةا ،الخاةرو الةةى الجةذرو
القركيةز الةواطف( أعلةى معةدل فةم زيةاد  و البةاوهيومسو أعطى القةداخل ال ت ةم )الصةنوبر البروقةم .الجذروو الخارو

قركيز العالم( أعلى معةدل الو 300ألجا و بينما أعطى القداخل )الصنوبر البروقم ،طول الجذرو عدد األفرعو طول الساق
القركيةز الةواطف( أعلةى معةدل فةم نسةبة المجمةوع و 300ألجةا و أعطى القداخل )الصنوبر ال مةرو، وفم زياد  قطر الساق
 .الخارو الى الجذرو

 .مسقخلصات النباقات البحرية ،حامض الهيومي  ،الصنوبر ال مرو ،الصنوبر البروقم :دالةالكلمات ال

 .26/2/2106: وقبوله،  01/2/2102 :قاريخ قسلم البحث

 المقذمة

 مدى واس يعد من األنواع القم قنمو فم و ( م عن مسقوى سطح البحر1600ـ  0) الصنوبر البروقم قنقلر ألجار
مقاومةة درجةات الحةرار  المنخفاةة له القابلية علةى و من األنواع المحبة للاوء هوو من القرب عدا القرب عالية الملوحة

 هلةقتق .مقر لهةا سةاق مسةققيم 35يصل ارقفاع اللجر  الى أك ر من و بطمء هنمو ،يقاوم الجفاف لحد ماو والمرقفعة نسبيا
كةان ذلة  فةم منةاطق الغابةات الطبيعيةة أو فةم المنةاطق الخاليةة مةن  قسقعمل بك ر  فم عمليات القلةجير فةم العةراق سةواء  

فةم الملةاجر  أنقلةرت زراعقةهو أدخةل الةى العةراق .Pinus pinea Lأمةا الصةنوبر ال مةرو  .(1988 ،دهللااأللةجار )عبة

بصةور  طبيعيةة فةم المنةاطق المطلةة علةى البحةر األبةيض  الةذو قنمةو ألةجاره ،أربيةلو اإلصطناعية فم محةافظقم نينةوى
يقةث ر نمةوه و يفاةل القةرب الخفيفةة الخصةبةو يقاوم القغير فم درجات الحرار  ،من األنواع المحبة للاوء يعد، والمقوسط

مقرا  نموه ك يةف منبسةط بلةكل  25يصل ارقفاع اللجر  الى  ،قليل القحمل لإلنجمادو لرياح الساحليةاقاوم ي ،بالقرب ال قيلة
 للزينةةة فةةم الحةةدا قو ة الداخليةةةقسةةقعمل لةةقتقه فةةم قلةةجير الرمةةال السةةاحلي ،مظلةةة ذات أاصةةان ناميةةة باقجةةاه األعلةةى

عمةل علةى الهةدف الدراسةة ق (.1988 ،القةم قسةقعمل كمةاد  اذا يةة )عبةدهللاو لحصةول علةى البةذورألةجاره لو المقنزهاتو

من ختل قطبيةق بعةض المعةامتت قوية ذات مواصفات جيد   وانقاج لقتت من الصنوبر قحسين نمو لقتت كت النوعين
لى البي ةة ومةن هةذه المةواد ـوالمحافظةة عةالقسميد العاوو الذو يلعب دورا  مهمةا  فةم ققليةل القلةوث  منها اسقخدامو الحقلية

جاهزية العناصر الغذا ية من و ينلط من حركةو الذو يحسن من صفات القربة وقركيبها Pow humusالمركب القجارو 
 Hypera)هةةم و ات النباقةةات البحريةةة، كةةذل  اسةةقخدام بعةةض مسقخلصةة(2010 ،وأخةةرون Cimrinالقربةةة الةةى النبةةات )

tonic وAlga 300) امقصاصو والقم قعمل على قحفيز نمو وقطور الجذور والمجموع الخارو للنبات وزياد  جاهزية 
 ،O'Dellالجةةذرو وزيةةاد  مقاومةةة اللةةقتت للجفةةاف وا مةةراض )و العناصةر الغذا يةةة والموازنةةة بةةين المجمةةوع الخاةةرو

2003). 

 

 مواد البحث وطرائقه

 ،ال مةروو قم اعقماد نوعين من لةقتت الصةنوبرالموجود  فةم ملةقل قسةم الغابةات همةا لةقتت الصةنوبر البروقةم
قم قوزي  الوحةدات القجريبيةة المقم لةة باللةقتت  .ققريبا   وكانت لقتت كل نوع بعمر سنقين وذات أطوال واقطار مقجانسة

وحدات قجريبيةة  8وحد  قجريبية مقسمة الى قسمين احقوى القسم األول على  16فم المراقد اذ احقوى المرقد الواحد على 
سةم  25قجريبية صنوبر  مرو وقةم قةر  مسةافة بةين وحةد  قجريبيةة وأُخةرى  وحدات 8صنوبر بروقم والقسم ال انم على 

قامنت القجربة دراسة  ت ة عوامل العامل األول نوعين مةن الصةنوبر همةا الصةنوبر البروقةم  .ومسافة مقر بين النوعين
Pinus burtia Ten. الصنوبر ال مرو وPinus pinea L.، مادية فاةت  عةن العامل ال انم قامن دراسة  تث مةواد سة

هةةو و POW (Pow humusالمةةاد  األولةةى السةةماد العاةةوو بةةاوهيومس ) (،(Control معاملةةة المقارنةةة بةةدون سةةماد

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.
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 Potasium Humate Soluble Granuleمخصب طبيعةم ومحفةز لنمةو النبةات يحقةوو علةى هيومةات البوقاسةيوم الحبيبيةة 

هذا السماد  ،مسقخلصة من ماد  الليونارديت الطبيعية فم ألمانيا ،٪ 99.8القابلة للذوبان فم الماء ذات انحتل  ٪ 85بنسبة 
العاوو يحسن من صفات القربة وقركبيها كما ينلط من حركة العناصر الغذا ية مةن القربةة الةى النبةات وكةذل  يزيةد مةن 

 :هيومس على المكونات القالية يحقوو الباوو نفاذية األالية الخلوية فم النبات ويزيد من قوفر العناصر الغذا ية الصغرى

 
 .Table (1): components of Pow humus                     .(Pow humusمكونات الباوهيومس ) :(1الجدول )

 المكونات
Components 

هيومات 
 البوقاسيوم

Potassium 

humate 

 البوقاسيوم
Potassium  

K2O 

 النقروجين
Nitrogen 

N 

 الحديد
Iron 

Fe 

مواد اخرى قلمل محفزات 
  طبيعية

Natural promoting 

materials  

 ٪ النسبة الم وية
Percentage%  

85 12 0.8 1 1.2 

 
هو مسقخلص طحالب بحرية ومنلط طبيعةم يحسةن  HT( Hypra tonicالماد  ال انية المسقخلص البحرو هايبرا قوني  )

ويةوازن بةين  ،كمةا يزيةد مةن قطةور الجةذور ويزيةد مةن عمليةة امقصةاص العناصةر الغذا يةة ،الجةذور وقةو  النبةات نمومن 
 ،وكةةذل  يزيةةد مةةن مقاومةةة النبةةات للنيمةةاقودا واألمةةراض وهةةو ايةةر سةةام لإلنسةةان والبي ةةة ،المجمةةوع الخاةةرو والجةةذرو

 :والهايبرا قوني  هو عبار  عن محلول يذوب فم الماء ويحقوو على المكونات القالية

 
 .Table (2): compononts of Hypera tonic               .(Hypera tonicمكونات الهايبرا قوني  ) :(2الجدول )

 المكونات
Components 

 طحلب بحرو
S.orthonitrophynolate 

طحلب بحرو  
S.paranitrophynolate 

 ااافات طبيعية 
Natural 

additives 

 مذيبات
Solvents  

 ٪ النسبة الم وية
Percentage% 

0.6 0.9 1.35 100 

 
عند الساعات األولةى مةن الصةباح  الهايبرا قوني  عن طريق ا اافة الى قربة اللقتتو قم المعاملة بالباوهيومس 

مل لكل  50 بعد قعطيلها لمد  يوم لزياد  امقصاص الماد  بصور  جيد  عن طريق اذابقها فم الماء وكانت اإلاافة بمعدل
المةاد   ،بمعدل لهرو ابقداءأ من منقصف لهر نيسان الى منقصف لهر قلةرين ال ةانم بتسةق ناء لةهرو قمةوز وا بو لقلة

منقجةة  ( هو مواد خام مسقخلصة من الطحالب البحرية الطبيعية(Alga 300 300الطحالب البحرية ا لجا ال ال ة مسقخلص 
هةذا المسةقخلص عبةار  عةن ، وهذا المسقخلص ينلط النمو ويزيد من مناعة النبةات ،فم الصين وهم اير سامة و  اار 
  -:محلول يحقوو على المكونات ا  قية

 
 .Table (3): components of Alga 300           .(Alga 300) 300مكونات ألجا  :(3الجدول )

 المكونات
Components 

 حامض ألجاني 
Alganic acid 

 بوقاسيوم
Potassium 

K2O 

 فسفور
Phosphore 

P2O2 

 نقروجين
Nitrogen 

N 

 مواد أخرى
Other materials 

 ٪ النسبة الم وية
Percentage% 

 
4 

 
10 

 
5 

 
1 

PGR،  فيقاميناتVitamines، 
 Mannitolومينقول  Betainبيقين 

 
عن طريق الرب على المجموع الخاةرو لللةقتت بعةد خلطهةا مة  المةاء وااةافة قطةرات  211قم المعاملة با لجا 

وقم الرب فةم السةاعات ا ولةى مةن النهةار حقةى درجةة  ،قطر  لكل لقر 2 - 3من سا ل الزاهم بوصفه ماد  نالر  بمعدل 
 1الةذو يم ةل )و العامل ال الث القراكيز المسقخدمة قم اعقماد قركيزين همةا القركيةز الةواطف .Run of pointالبلل الكامل 
 اةم / لقةر( 2الذو يم ل )و والقركيز العالم 300ألجا و مل/ لقر( بالنسبة للهايبرا قوني  1)و بالنسبة للباوهيومس ام / لقر(

قةةةم قنفيةةةذ القجربةةةة بقطبيةةةق القجربةةةة العامليةةةة  .300ألجةةةا و مةةةل/ لقةةةر( بالنسةةةبة للهةةةايبرا قونيةةة  2)و بالنسةةةبة للبةةةاوهيومس
Factorial experiment  اةمن قصةميم القطاعةات العلةوا ية الكامةلR.C.B.D. بةذل  أصةبح عةدد و وب ت ةة مكةررات

 240قد أعقمد علر لقتت لكةل وحةد  قجريبيةة وعليةه بلة  عةدد اللةقتت المسةقخدمة و 16= 2×4×2المعامتت العاملية 
قةم القحليةل ا حصةا م  .كما قم قياس طول وقطر وعدد ا فرع لللقتت قبل البدء بالمعةامتت .ل نوع من الصنوبرلقلة لك

 )الةراوو 0.05واجراء اخقبار دنكن مقعدد الحدود عنةد مسةقوى احقمةال  (SAS system V 9.0)باسقخدام برناما ساس 
  .(1980 ،خلف هللاو

 -:قامنت القياساتو كانون ا ول قم البدء بثخذ النقا ا عند منقصف لهر
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قم قياس معدل الزياد  فم طول اللقتت من ختل حساب نةاقا الفةرق بةين معةدل طةول  :الزيادة في طول الشتلة )سم( -1
 .اللقتت عند نهاية القجربة من معدل طول اللقتت عند بداية القجربة

قطر اللةقتت مةن خةتل حسةاب نةاقا الفةرق بةين معةدل قطةر قم قياس معدل الزياد  فم  :الزيادة في قطر الساق )ملم( -2
 .اللقتت عند نهاية القجربة من معدل قطر اللقتت عند بداية القجربة

قم قياس معدل الزياد  فم عدد األفرع لللقتت من ختل حساب نةاقا الفةرق  :شتلة / الزيادة في عدد االفرع الخضرية -3
 .اية القجربة من معدل عدد األفرع لللقتت عند بداية القجربةبين معدل عدد األفرع لللقتت عند نه

 .قم حساب معدل طول الجذور لذات اللقتت المعقمد  فم القياسات السابقة :طول الجذور )سم( -4
قةم حسةةاب نسةبة المجمةوع الخاةةرو الةى الجةذرو لةةذات اللةقتت المعقمةد  فةةم  :نسبةة المجمبوع الخضببرا / الجبذرا -5

 :قة وفق المعادلة القاليةالقياسات الساب

نسبة المجموع الخارو / الجذرو = 
الوزن الطرو للمجموع الخارو

الوزن الطرو للمجموع الجذرو
   

 النتائج والمناقشة

بين نوعم الصنوبر فم معدل زيةاد  طةول  ( وجود فروقات معنوية4يلحظ من الجدول ) :الزيادة في طول الساق )سم( -1
سةم( أو مةا  1.85سةم( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 11.00اذ قفوق الصنوبر البروقم معنويا  وأعطى أعلى معدل بلة  ) ،الساق

 .سم( 9.15٪( اذا ما قورن م  الصنوبر البروقم الذو أعطى أقل معدل بل  ) 20.21يعادل )

مةاد  البةاوهيومس  قةد اخقلفةت معنويةا فيمةا بينهةا اذ قفوقةت ااةافة جمية  المةواد أما بالنسبة لقةث ير المةواد فةيلحظ أن
سةةم( أو مةةا يعةةادل  4.28) سةةم( بزيةةاد  معنويةةة قةةدرها 11.55معنويةةا  وأعطةةت أعلةةى معةةدل فةةم زيةةاد  طةةول السةةاق بلةة  )

كمةا يلحةظ مةن  .هذه الصفة سم( فم 7.27٪( قياسا  الى معاملة المقارنة )بدون سماد( القم أعطت أقل معدل بل  ) 58.87)

الجدول نفسه وجةود اخةقتف معنةوو فةم قةث ير القراكيةز المعقمةد  فةم معةدل زيةاد  طةول السةاق اذ قفةوق القركيةز الةواطف 
٪( مقارنة م  القركيةز  5.19سم( أو ما يعادل ) 0.51) سم( بزياد  معنوية قدرها 10.33أعطى أعلى معدل بل  )و معنويا  

 .هذه الصفةلسم(  9.82معدل بل  ) العالم الذو أعطى أقل

 ( عةدم وجةود فروقةات معنويةة بةين القةداختت4أما بالنسبة لقث ير القداخل بين األنواع والمةواد فةيلحظ مةن الجةدول)
( فةم معةدل زيةاد  300ألجةا و )الصنوبر البروقةمو الباوهيومس(و الصنوبر البروقمو) )الصنوبر البروقم والهايبراقوني (

سم(  5.57سم( بزياد  معنوية قدرها ) 12.23اذ أعطى القداخل األول أعلى معدل فم زياد  طول الساق بل  ) ،الساق طول
سم( فم هةذه  6.66٪( قياسا الى القداخل )الصنوبر ال مرو بدون سماد( الذو أعطى أقل معدل بل  ) 83.63أو ما يعادل )

 ،قث ير القداخل بين األنواع والقراكيز فم معدل زياد  طول الساقكما يبين الجدول ذاقه وجود اخقتفات معنوية فم  .الصفة
سةم( بزيةاد   11.54القركيز الواطف( وأعطى اعلى معدل فم زياد  طول الساق بل  )و اذ قفوق القداخل )الصنوبر البروقم

الةواطف( الةذو أعطةى  ٪( مقارنة  م  القداخل )الصنوبر ال مرو والقركيز 26.53سم( أو ما يعادل ) 2.42معنوية قدرها )
أما بالنسبة لقث ير القداخل بين المواد والقراكيةز فةيلحظ وجةود اخقتفةات معنويةة بةين القةداختت  .سم( 9.12أقل معدل بل  )

القداخل )الباوهيومس والقركيز الواطف( وأعطى أعلى معدل فم زياد  طةول السةاق  فقد قفوق ،فم معدل زياد  طول الساق
القركيةز و بةدون سةماد) القةداخل ٪( قياسةا  الةى 76.02سةم( أو مةا يعةادل ) 5.36اد  معنويةة قةدرها )سم( بزية 12.41بل  )

 .سم( فم هذه الصفة 7.05الذو أعطى أقل معدل بل  ) الواطف(

( عدم وجود اخقتف معنةوو 4أما بالنسبة لقث ير القداخل ال ت م بين األنواع والمواد والقراكيز فيلحظ من الجدول )
القركيز الواطف( و الهايبرا قوني و )الصنوبر البروقمو قداختت )الصنوبر البروقم والباوهيومس والقركيز الواطف(بين ال

سةم( بزيةاد   13.73جاء بالمرقبةة األولةى وأعطةى أعلةى معةدل بلة  )و اذ قفوق القداخل األول ،فم معدل زياد  طول الساق
القركيةز و سةماد٪( اذا مةا قةورن مة  القةداخل )الصةنوبر ال مةرو بةدون  100.14سم( أو ما يعةادل ) 7.33معنوية قدرها )

 .سم( فم هذه الصفة 6.40( الذو أعطى أقل معدل بل  )الواطف
 

 300هيومس والهايبرا قونية  وألجةا بقراكيز مخقلفة من الباو لقتت الصنوبر البروقم وال مرو معاملة قث ير(: 4الجدول )
 للقتت.لفم معدل الزياد  فم طول الساق الر يسم )سم(  بينهم والقداخل

Table (4): effect treatment of P. brutia and P. pinea seadlings by different concentrations Pow 

humus, Hypra tonic and Alga 300 and interactions treatments on increament stem 

length average (cm). 

 األنواع
Species 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 المواد×قث ير األنواع Concetrations   القراكيز
Effect 

materials×species 

 قث ير األنواع
Effect 

species 
 الواطف القركيز

Low conc. 
 العالم القركيز

High conc. 

الصنوبر 
 البروقم

P. brutia 

 Control 7.70 f 8.06 f 7.88 eبدون سماد

11.00 a 
 POW. 13.73 a 10.56 d 12.15 a باوهيومس

 HT. 13.00 a 11.46 bc 12.23 a هايبرا قوني 

 Alga 11.73 b 11.76 b 11.75 a 300ألجا 

 Control 6.40 g 6.93 g 6.66 g 9.15 bبدون سمادالصنوبر 
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 ال مرو
P. pinea 

 POW. 11.10 b-d 10.80 cd 10.95 b باوهيومس

 HT. 9.46 e 7.86 f 8.66 d هايبرا قوني 

 Alga 9.53 e 11.16 b-d 10.35 c 300ألجا 

 Effect conc. 10.33 a 9.82 bالقراكيزقث ير 

 

 القراكيز×قث ير األنواع
Effect species×conc. 

 Concetrationsالقراكيز

 الواطف
Low conc. 

 العالم
High conc. 

 األنواع
Species 

 الصنوبرالبروقم
P. brutia 

11.54 a 10.46 b 

 الصنوبر ال مرو
P. pinea 

9.12 c 9.19 c 

 

 القراكيز×الموادقث ير 
Effect materials×conc. 

  Concetrationsالقراكيز

 الواطف
Low conc. 

 العالم
High conc. 

 السماديةقث ير المواد
Effect fertilizer materials 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 Control 7.05 e 7.50 e 7.27 d بدون سماد

 POW. 12.41 a 10.68 c 11.55 a باوهيومس

 HT. 11.23 b 9.66 d 10.45 c هايبرا قوني 

 Alga 10.63 c 11.46 b 11.05 b 300ألجا 
 %.0.05* المعامتت ذات األحرف المقلابهة فم العمود الواحد   قخقلف فيما بينها معنويا حسب اخقبار دنكن مقعدد الحدود قحت مسقوى احقمال  

* treatments with the same letters in each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial 

under level probability 0.05 %.  

 

( وجود فروقات معنوية بين نوعم الصنوبر فم صةفة معةدل زيةاد  5يلحظ من الجدول ) :الزيادة في قطر الساق )ملم( -2
ملةم( أو  1.12ملم( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 2.49اذ قفوق الصنوبر البروقم معنويا  وأعطى أعلى معدل بل  ) ،قطر الساق
امةا بالنسةبة لقةث ير المةواد  .ملةم( 1.37٪( اذا مةا قةورن مة  الصةنوبر ال مةرو الةذو أعطةى أقةل معةدل ) 81.75ما يعةادل )

فةم معةدل زيةاد   300الةرب بمةاد  ألجةا و ااةافة مةاد  الهةايبرا قونية  يواح الجدول ذاقه عدم وجود اخقتف معنوو بين
 0.8ملةم( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 2.20أعلى معدل فم زيةاد  قطةر السةاق بلة  ) اذ أعطت ماد  الهايبرا قوني  ،قطر الساق

كما يلحظ من  .ه الصفةملم( فم هذ 1.40٪( مقارنة م  بدون سماد القم أعطت أقل معدل بل  ) 57.14ملم( أو ما يعادل )

 .الجدول ذاقه عدم وجود اخقتف معنوو فم قث ير القراكيز المعقمد  فم معدل زياد  قطر الساق

( عةةدم وجةةود اخقتفةةات معنويةةة بةةين 5أمةةا بالنسةةبة لقةةث ير القةةداخل ال نةةا م بةةين األنةةواع والمةةواد فيلةةير الجةةدول )
 ،البةةاوهيومس(و )الصةةنوبر البروقةةمو الهةةايبرا قونيةة (و البروقةةم)الصةةنوبر و (300)الصةةنوبر البروقةةم وألجةةا  القةةداختت

ملةم( أو مةا يعةادل  1.79مةل( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 2.73وأعطى القداخل ا ول أعلى معدل فم زياد  قطر الساق بلة  )
كمةا يواةح  .ملةم( 0.94القداخل )الصنوبر ال مرو بدون سماد( الذو أعطى أقل معدل بل  ) ٪( اذ ما قورن م  190.42)

 )الصةةنوبر البروقةةمو القركيةةز الةةواطف(و ذات الجةةدول عةةدم وجةةود اخةةقتف معنةةوو بةةين القةةداختن )الصةةنوبر البروقةةم
ملةم(  2.50اذ قفةوق القةداخل األول معنويةا  وأعطةى أعلةى معةدل بلة  ) ،القركيز العالم( فم صفة معدل زياد  قطر السةاقو

القةداخل )الصةنوبر ال مةرو والقركيةز العةالم( الةذو  مقارنة  م  ٪( 87.96ادل )ملم( أو ما يع 1.17بزياد  معنوية قدرها )
  .ملم( 1.33أعطى أقل معدل بل  )

)الهةايبرا و القركيةز الةواطف(و الهةايبرا قونية )كما يبين الجدول ذاقه عةدم وجةود اخقتفةات معنويةة بةين القةداختت 
، القركيةةز العةةالم( فةةم معةةدل زيةةاد  قطةةر السةةاقو 300)ألجةةا و القركيةةز الةةواطف(و 300)ألجةةا و القركيةةز العةةالم(و قونيةة 

ملةم( أو مةا يعةادل  0.86ملةم( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 2.23أعطى القداخل ا ول اعلى معدل فم زياد  قطر الساق بل  )و
  .ذه الصفةملم( فم ه 1.37الذو أعطى أقل معدل ) القركيز الواطف(و بدون سماد) القداخل ٪( اذا ما قورن م  62.77)

اذ لةم يكةن  ،( وجود فروقات معنوية بين معامتت القداخل ال ت م فم معدل زيةاد  قطةر السةاق5كما يبين الجدول )
 البةاوهيومسو البروقةم )الصةنوبرو القركيز العالم(و 300الجا و هنا  اخقتفات معنوية بين القداختت )الصنوبر البروقم

القركيةز و الهةايبرا قونية و )الصنوبر البروقم و القركيز الواطف(و الهايبرا قوني و الصنوبر البروقمو) القركيز الواطف(و
أعطى القداخل ا ول أعلى معدل فةم زيةاد  قطةر السةاق بلة  ، والقركيز الواطف(و 300ألجا و )الصنوبر البروقمو العالم(

٪( اذا ما قورن م  القداخل )الصنوبر ال مرو بدون  203.22ملم( أو ما يعادل ) 1.89ملم( بزياد  معنوية قدرها ) 2.82)
  .ملم( 0.93( الذو أعطى أقل معدل بل  )القركيز الواطفو سماد
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 300بقراكيز مخقلفة من الباوهيومس والهايبرا قونية  وألجةا  لقتت الصنوبر البروقم وال مرو (: قا ير معاملة5الجدول )
 للقتت.ل( ملمالساق ) قطر فم معدل الزياد  فم بينهم والقداخل

Table (5): effect treatment of P. brutia and P. pinea seadlings by different concentrations Pow 

humus, Hypra tonic and Alga 300 and interactions treatments on increament 

diameter stem average (mm). 

 األنواع
Species 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 المواد×قث ير األنواع Concetrationsالقراكيز
Effect 

materials×species 

 قث ير األنواع
Effect 

species 
 الواطفالقركيز

Low conc. 
 العالمالقركيز

High conc. 

الصنوبر 
 البروقم

P. brutia 

 Control 1.82 cd 1.90 c 1.86 b بدون سماد

2.49 a 
 POW. 2.77 a 2.54 b 2.65 a باوهيومس

 HT. 2.75 a 2.65 ab 2.70 a هايبرا قوني 

 Alga 2.65 ab 2.82 a 2.73 a 300ألجا 

الصنوبر 
 ال مرو

P. pinea 

 Control 0.93 g 0.95 g 0.94 f بدون سماد

1.37 b 
 POW. 1.41 f 1.27 f 1.34 e باوهيومس

 HT. 1.71 de 1.69 de 1.70 c قوني هايبرا 

 Alga 1.62 e 1.41 f 1.52 d 300ألجا 

 Effect conc. 1.96 a 1.90 aقث ير القراكيز

 

 القراكيز×قث ير األنواع
Effect species×conc. 

 Concetrationsالقراكيز

 الواطف
Low conc. 

 العالمالقركيز
High conc. 

 األنواع
Species 

 الصنوبرالبروقم
P. brutia 

2.50 a 2.48 a 

 الصنوبر ال مرو
P. pinea 

1.42 b 1.33 c 

 

 القراكيز×قث ير المواد
Effect materials×conc. 

  Concetrationsالقراكيز

 الواطف
Low conc. 

 العالمالقركيز
High conc. 

 السماديةقث ير المواد
Effect fertilizer materials 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 Control 1.37 d 1.43 d 1.40 c بدون سماد

 POW. 2.09 b 1.90 c 2.00 b باوهيومس

 HT. 2.23 a 2.17 ab 2.20 a هايبرا قوني 

 Alga 2.13 ab 2.11 ab 2.12 a 300ألجا 
 %.0.05* المعامتت ذات األحرف المقلابهة فم العمود الواحد   قخقلف فيما بينها معنويا حسب اخقبار دنكن مقعدد الحدود قحت مسقوى احقمال   

* treatments with the same letters in each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial 

under level probability 0.05 %.  
 

( وجةود اخقتفةات معنويةة بةين نةوعم الصةنوبر فةم صةفة معةدل 6يلحظ مةن الجةدول ) :الزيادة في عدد األفرع / شتلة -3
فةرع / لةقلة( بقفةوق معنةوو قةدره  14.46اذ قفوق الصنوبر البروقم معنويا  وأعطى أعلةى معةدل بلة  ) ،زياد  عدد األفرع

فةرع /  7.77٪( اذا ما قورن م  الصنوبر ال مرو الذو أعطى أقل معدل بلة  ) 86.10فرع / لقلة( أو ما يعادل ) 6.69)
اذ قفوقةت ااةافة مةاد   ،أما بالنسبة لقث ير المواد المسةقخدمة فيبةين الجةدول ذاقةه وجةود فروقةات معنويةة بةين المةواد .لقلة(

فرع  5.49فرع / لقلة( بزياد  معنوية قدرها ) 13.14أعطت أعلى معدل فم زياد  عدد ا فرع بل  )و س معنويا  الباوهيوم
كمةا  .فةرع / لةقلة( 7.65٪( قياسا  الى المقارنة )بدون سةماد( القةم أعطةت أقةل معةدل بلة  ) 71.76/ لقلة( أو ما يعادل )
اذ قفةوق القركيةز الةواطف معنويةا  وأعطةى  ،ن الةواطف والعةالم( وجةود اخةقتف معنةوو بةين القركيةزي6يلحظ من الجدول )

٪(  9.32أو مةةا يعةةادل ) (فةةرع / لةةقلة 0.99بزيةةاد  معنويةةة قةةدرها ) (فةةرع / لةةقلة 11.61اعلةةى معةةدل لهةةذه الصةةفة بلةة  )
 .فرع / لقلة( فم معدل زياد  عدد األفرع 10.62مقارنة م  القركيز العالم الذو أعطى )

( الى وجود فروقات معنوية فم القداخل ال نا م بين قث ير األنواع والمواد فم معدل زياد  عدد 6كما يلير الجدول )
فةرع / لةقلة( بزيةاد   16.50فقد قفوق القداخل )الصنوبر البروقم والباوهيومس( معنويا  وأعطى أعلى معدل بل  ) ،األفرع

ما قةورن مة  القةداخل )الصةنوبر ال مةرو بةدون سةماد( ٪( اذا  260.26فرع / لقلة( أو ما يعادل ) 11.92معنوية قدرها )
كما يبين الجدول ذاقه وجود اخقتفات معنوية فم قث ير األنةواع والقراكيةز  .فرع / لقلة( 4.58الذو أعطى أقل معدل بل  )

معةدل فةم اذ قفوق القداخل )الصنوبر البروقم والقركيز الواطف( معنويا  وأعطةى اعلةى  ،فم صفة معدل زياد  عدد األفرع
٪( قياسةا   105.52فةرع / لةقلة( أو مةا يعةادل ) 8.02/ لقلة( بزياد  معنويةة قةدرها ) فرع 15.62زياد  عدد ا فرع بل  )

أمةةا  .فةرع / لةةقلة( 7.60الةى القةةداخل )الصةنوبر ال مةةرو والقركيةةز العةالم( الةةذو أعطةةى أقةل معةةدل فةةم هةذه الصةةفة بلةة  )
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لم يكن اخقتف معنوو بين القةداخلين ، ولقراكيز فيلحظ وجود فروقات معنوية فيما بينهابالنسبة لقث ير القداخل بين المواد وا
فةرع /  13.81أعطةى القةداخل األول أعلةى معةدل بلة  )، والقركيز الواطف(و 300)ألجا و القركيز الواطف(و )الباوهيومس

القركيةز و بةدون سةماد) القةداخل ا قورن م ٪( اذا م 82.39فرع / لقلة( أو ما يعادل ) 6.27لقلة( بزياد  معنوية قدرها )
 .فرع / لقلة( فم معدل زياد  عدد األفرع 7.61الذو أعطى أقل معدل بل  )الواطف( 

 
 300بقراكيز مخقلفة من الباوهيومس والهايبرا قونية  وألجةا  لقتت الصنوبر البروقم وال مرو (: قا ير معاملة6الجدول )

 للقتت.ل ةالر يسي فم عدد األفرع الر يسة فم معدل الزياد  بينهم والقداخل
Table (6): effect treatment of P. brutia and P. pinea seadlings by different concentrations Pow 

humus, Hypra tonic and Alga 300 and interactions treatments on branches number 

averge . 

 األنواع
Species 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 المواد×قث ير األنواع Concetrationsالقراكيز
Effect 

materials×species 

 قث ير األنواع
Effect 

species 
 الواطفالقركيز

Low conc. 
 العالمالقركيز

High conc. 

الصنوبر 
 البروقم

P. brutia 

 Control 10.46 de 10.96 d 10.71 c بدون سماد

14.46 a 
 POW. 17.63 a 15.36 b 16.50 a باوهيومس

 HT. 16.83 a 13.26 c 15.05 b هايبرا قوني 

 Alga 17.56 a 13.60 c 15.58 b 300ألجا 

الصنوبر 
 ال مرو

P. pinea 

 Control 4.76 gh 4.40 h 4.58 f بدون سماد

7.77 b 
 POW. 10.13 de 9.43 ef 9.78 d باوهيومس

 HT. 6.00 g 8.66 f 7.33 e هايبرا قوني 

 Alga 9.50 ef 9.26 ef 9.38 d 300ألجا 

 Effect conc. 11.61 a 10.62 bقث ير القراكيز

 

 القراكيز×قث ير األنواع
Effect species×conc. 

 Concetrationsالقراكيز

 الواطف
Low conc. 

 الواطف
Low conc. 

 األنواع
Species 

 الصنوبرالبروقم
P. brutia 

15.62 a 13.30 b 

 الصنوبر ال مرو
P. pinea 

7.94 c 7.60 c 

 

 القراكيز×قث ير المواد
Effect materials×conc. 

  Concetrationsالقراكيز

 الواطف
Low conc. 

 الواطف
Low conc. 

 السماديةقث ير المواد
Effect fertilizer materials 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 Control 7.61 d 7.68 d 7.65 d بدون سماد

 POW. 13.81 a 12.40 b 13.14 a باوهيومس

 HT. 11.41 c 10.96 c 11.19 c هايبرا قوني 

 Alga 13.53 a 11.43 c 12.48 b 300ألجا 
 %.0.05* المعامتت ذات األحرف المقلابهة فم العمود الواحد   قخقلف فيما بينها معنويا حسب اخقبار دنكن مقعدد الحدود قحت مسقوى احقمال   

* treatments with the same letters in each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial 

under level probability 0.05 %.  
 

القراكيةز فةم و المةوادو ( الى وجةود اخقتفةات معنويةة فةم قةث ير القةداخل ال ت ةم بةين األنةواع6كما يلير الجدول )
القركيةز و البةاوهيوسو لم يكةن هنةا  اخةقتف معنةوو بةين القةداختت )الصةنوبر البروقةم، وصفة معدل زياد  عدد األفرع

، القركيةةز الةةواطف(و الهةةايبرا قونيةة و )الصةةنوبر البروقةةمو القركيةةز الةةواطف(و 300ألجةةا و )الصةةنوبر البروقةةمو الةةواطف(
فةرع /  13.23فرع / لةقلة( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 17.63أعطى القداخل األول أعلى معدل فم زياد  عدد األفرع بل  )و

( الذو أعطى أقل القركيز العالمو قورن م  القداخل )الصنوبر ال مرو بدون سماد٪( اذا ما  300.68لقلة( أو ما يعادل )
 .فرع / لقلة( فم هذه الصفة 4.40معدل بل  )

( وجود اخقتف معنوو بين نوعم الصةنوبر فةم صةفة معةدل طةول الجةذر، اذ 7يلحظ من الجدول ) :طول الجذر )سم( -4
أو مةا يعةادل  (سةم 10.36سةم( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 47.08بلة  ) قفوق الصنوبر البروقةم معنويةا وأعطةى اعلةى معةدل

أمةا بالنسةبة لقةث ير المةواد المسةقخدمة  .سةم( 36.72٪( مقارنة  م  الصنوبر ال مرو الةذو أعطةى أقةل معةدل بلة  ) 28.21)
وأعطةت أعلةى معةدل  اذ قفوقةت ااةافة مةاد  البةاوهيومس معنويةا   ،فيبين الجدول ذاقه أن هنا  فروقات معنوية بةين المةواد
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٪( قياسةا  الةى المقارنةة )بةدون  31.68سةم( أو مةا يعةادل ) 11.16سةم( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 46.38لطول الجةذر بلة  )
  .سم( لهذه الصفة 35.22سماد( القم أعطت أقل معدل بل  )

 
 300بقراكيز مخقلفة من الباوهيومس والهايبرا قونية  وألجةا  لقتت الصنوبر البروقم وال مرو (: قا ير معاملة7الجدول )

 طول الجذر الر يسم )سم( لللقتت. فم معدل الزياد  فم بينهم والقداخل
Table (7): effect treatment of P. brutia and P. pinea seadlings by different concentrations Pow 

humus, Hypra tonic and Alga 300 and interactions treatments on increament root 

length average (cm). 

 األنواع
Species 

 السماديةالمواد 
Fertilizer materials 

 المواد×قث ير األنواع Concetrationsالقراكيز
Effect 

materials×species 

 قث ير األنواع
Effect species 

 الواطفالقركيز
Low conc. 

 العالمالقركيز
High conc. 

الصنوبر 
 البروقم

P. brutia 

 Control 39.46 f-h 40.50 e-g 39.98 d بدون سماد

47.08 a 
 POW. 54.10 a 51.56 bc 52.83 a باوهيومس

 HT. 52.60 ab 49.80 c 51.20 b هايبرا قوني 

 Alga 42.63 e 46.00 d 44.31 c 300ألجا 

الصنوبر 
 ال مرو

P. pinea 

 Control 30.13 j 30.80 j 30.46 f بدون سماد

36.72 b 
 POW. 41.36 ef 38.50 gh 39.93 d باوهيومس

 HT. 40.86 e-g 35.76 i 38.31 e هايبرا قوني 

 Alga 39.13 f-h 37.26 hi 38.20 e 300ألجا 

 Effect conc. 42.53 a 41.27 bقث ير القراكيز

 

 القراكيز×قث ير األنواع
Effect species×conc. 

 Concetrationsالقراكيز

 الواطفالقركيز
Low conc. 

 الواطفالقركيز
Low conc. 

 األنواع
Species 

 الصنوبرالبروقم
P. brutia 

47.20 a 46.96 a 

 الصنوبر ال مرو
P. pinea 

37.87 b 35.58 c 
 

 القراكيز×قث ير المواد
Effect materials×conc. 

  Concetrationالقراكيز

 الواطفالقركيز
Low conc. 

 الواطفالقركيز
Low conc. 

 السماديةقث ير المواد
Effect fertilizer materials 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 Control 34.80 e 35.65 e 35.22 d بدون سماد

 POW. 47.73 a 45.03 b 46.38 a باوهيومس

 HT. 46.73 a 42.78 c 44.75 b هايبرا قوني 

 Alga 40.88 d 41.63 cd 41.25 c 300ألجا 
 %.0.05* المعامتت ذات األحرف المقلابهة فم العمود الواحد   قخقلف فيما بينها معنويا حسب اخقبار دنكن مقعدد الحدود قحت مسقوى احقمال   

* treatments with the same letters in each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial 

under level probability 0.05 %.  

اذ قفةوق القركيةز الةواطف  ،كما يواح الجدول ذاقه وجود اخقتف معنوو فم قث ير القراكيز فم معدل طول السةاق
٪( اذا مةا قةورن مة   3.05سةم( أو مةا يعةادل ) 1.26سم( بزياد  معنويةة قةدرها ) 42.53معدل بل  )معنويا وأعطى أعلى 

 .سم( لهذه الصفة 41.27القركيز العالم الذو أعطى أقل معدل بل  )

( الةةى وجةةود اخقتفةةات معنويةةة بةةين 7أمةةا بالنسةةبة لقةةث ير القةةداخل ال نةةا م بةةين األنةةواع والمةةواد فيلةةير الجةةدول )
سةم(  52.83أعطى أعلى معدل لطول الجةذر بلة  )و اذ قفوق القداخل )الصنوبر البروقم والباوهيومس( معنويا ،تالقداخت

٪( قياسا  الى القداخل )الصنوبر ال مرو بدون سماد( الذو أعطى  73.44سم( أو ما يعادل ) 22.37بزياد  معنوية قدرها )
 القةةداختن )الصةةنوبر البروقةةم م وجةةود اخةةقتف معنةةوو بةةينكةةذل  يلةةير الجةةدول ذاقةةه عةةد .سةةم( 30.46أقةةل معةةدل بلةة  )

أعطةى القةداخل األول أعلةى معةدل فةم ، وفةم صةفة طةول الجةذر القركيز العةالم(و )الصنوبر البروقمو القركيز الواطف(و
٪( قياسةا  الةى القةداخل )الصةنوبر  32.65سةم( أو مةا يعةادل ) 11.62سم( بزياد  معنوية قدرها ) 47.20طول الجذر بل  )

كما يلحظ أياا من الجدول وجةود فروقةات  .سم( 35.58القركيز العالم( الذو أعطى أقل معدل لهذه الصفة بل  )و ال مرو

)الهةايبرا و القركيةز الةواطف(و لم يكن هنا  اخقتف معنوو بين القداخل )الباوهيومس، ومعنوية بين قث ير المواد والقراكيز
سةةم( بزيةاد  معنويةةة قةةدرها  47.73وأعطةةى القةداخل ا ول أعلةةى معةدل فةةم طةول الجةةذر بلة  ) ،القركيةةز الةواطف(و قونية 

الةذو أعطةى أقةل معةدل  القركيةز الةواطف(و بةدون سةماد) القةداخل ٪( اذا ما قورن مة  37.15سم( أو ما يعادل ) 12.93)
  .سم( فم صفة طول الجذر 34.80لهذه الصفة بل  )
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عةدم وجةود فةرق معنةوو  (7القراكيةز فةيلحظ مةن الجةدول )و المةوادو لقث ير القداخل ال ت م بين ا نواع أما بالنسبة
القركيةةةز و الهةةايبرا قونيةة و )الصةةةنوبر البروقةةمو القركيةةز الةةواطف(و البةةاوهيومسو بةةين القةةداختن )الصةةنوبر البروقةةةم

سةم( أو مةا  23.97سم( بزيةاد  معنويةة قةدرها ) 54.10أعطى القداخل األول أعلى معدل فم طول الجذر بل  )، والواطف(
 30.13٪( اذا ما قورن م  القداخل )الصنوبر ال مرو بدون سماد( الذو أعطى أقل معدل لهذه لصةفة بلة  ) 79.55يعادل )

 .سم( فم معدل طول الجذر

صنوبر فةم معةدل صةفة ( وجود اخقتف معنوو بين نوعم ال8يلحظ من الجدول ) :نسةة المجموع الخضرا/الجذرا - 5
( بزيةاد  معنويةة 1.76اذ قفةوق الصةنوبر ال مةرو معنويةا  وأعطةى أعلةى معةدل بلة  ) ،نسبة المجمةوع الخاةرو / الجةذرو

٪( اذا مةةا قةةورن مةة  الصةةنوبر البروقةةم الةةذو أعطةةى أقةةل معةةدل لهةةذه الصةةفة بلةة   50.42( أو مةةا يعةةادل )0.59قةةدرها )
اذ قفوقةت الةرب بمةاد   ،وقات معنوية فم قث ير المةواد المسةقخدمة فةم هةذه الصةفةكما يبين الجدول ذاقه وجود فر .(1.17)

( 0.55( بزياد  معنوية قدرها )1.73أعطت أعلى معدل فم نسبة المجموع الخارو الى الجذرو بل  )و معنويا   300ألجا 
أمةا بالنسةبة لقةث ير القراكيةز  .(1.18٪( قياسا  الى المقارنة )بدون سماد( القم أعطت أقل معدل بلة  ) 46.61أو ما يعادل )

اذ قفوق القركيز الواطف معنويا  وأعطةى أعلةى معةدل فةم نسةبة  ،فيلحظ وجود اخقتف معنوو بين القركيز الواطف والعالم
٪( اذا مةةا قةورن مةة   10.79( أو مةةا يعةادل )0.15( بزيةاد  معنويةةة قةدرها )1.54المجمةوع الخاةرو الةةى الجةذرو بلةة  )

 .( فم هذه الصفة1.39م الذو أعطى أقل معدل بل  )القركيز العال

( أن هنةةا  اخقتفةةات معنويةةة فةةم قةةث ير القةةداخل بةةين األنةةواع والمةةواد فةةم معةةدل صةةفة نسةةبة 8كمةةا يلةةير الجةةدول )
أعطةى أعلةى معةدل فةم هةذه و ( معنويةا300اذ قفةوق القةداخل )الصةنوبر ال مةرو وألجةا  ،المجموع الخارو الى الجةذرو

٪( اذا مةا قةورن مة  القةداخل )الصةنوبر البروقةم  115.78( أو مةا يعةادل )1.1( بزياد  معنوية قةدرها )2.05الصفة بل  )
أمةا بالنسةبة لقةث ير القةداخل بةين ا نةواع والقراكيةز فيبةين الجةدول ذاقةه أن  .(0.95بدون سماد( الذو أعطى أقل معدل بل  )

اخل )الصنوبر ال مرو والقركيز الواطف( معنويا  وأعطى أعلةى معةدل فقد قفوق القد ،هنا  اخقتفات معنوية بين القداختت
٪( قياسةا  الةى  62.60( أو مةا يعةادل )0.72( بزيةاد  معنويةة قةدرها )1.87فم نسبة المجموع الخارو الى الجذرو بل  )

اةح الجةدول ذاقةه أن كذل  يو .(1.15القداخل )الصنوبر البروقم والقركيز العالم( الذو أعطى أقل معدل لهذ الصفة بل  )
 والقركيةز الةواطف( معنويةا 300اذ قفةوق القةداخل )ألجةا  ،هنا  اخقتفةات معنويةة فةم قةث ير القةداخل بةين المةواد والقراكيةز

( أو مةا يعةادل 0.76( بزيةاد  معنويةة قةدرها )1.91أعطى أعلى معدل فةم نسةبة المجمةوع الخاةرو الةى الجةذرو بلة  )و
( فةةم نسةةبة المجمةةوع 1.15الةةذو أعطةةى أقةةل معةةدل بلةة  ) القركيزالةةواطف(و بةةدون سةةماد)٪( قياسةةا  الةةى القةةداخل  66.08)

 .الخارو الى الجذرو

( أن هنا  فروقات معنوية فةم قةث ير القةداخل ال ت ةم بةين األنةواع والمةواد والقراكيةز فةم 8كما يلحظ من الجدول )
أعطةى و القركيةز الةواطف( معنويةا  و 300ق القداخل )الصنوبر ال مرو وألجةا اذ قفو ،نسبة المجموع الخارو الى الجذرو

٪( اذا مةةا قةةورن مةة  القةةداخل  163.04( أو مةةا يعةةادل )1.5( بزيةةاد  معنويةةة قةةدرها )2.42أعلةةى معةةدل لهةةذه الصةةفة بلةة  )
المجموع الخارو الى  ( فم صفة نسبة0.92( الذو أعطى أقل معدل بل  )القركيز العالمو )الصنوبر البروقم بدون سماد

 .الجذرو

 300بقراكيز مخقلفة من الباوهيومس والهايبرا قونية  وألجةا  لقتت الصنوبر البروقم وال مرو (: قا ير معاملة8الجدول )

 نسبة المجموع الخارو الى الجذرو لللقتت. فم معدل الزياد  فم بينهم والقداخل
Table (8): effect treatment of P. brutia and P. pinea seadlings by different concentrations Pow 

humus, Hypra tonic and Alga 300 and interactions treatments on shoots \ roots ratio 

average (cm). 

 األنواع
Species 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 المواد×قث ير األنواع Concetrationsالقراكيز
Effect 

materials×species 

 قث ير األنواع
Effect 

species 
 الواطفالقركيز

Low conc. 
 العالمالقركيز

High conc. 

الصنوبر 
 البروقم

P. brutia 

 Control 0.97 g 0.92 g 0.95 f بدون سماد

1.17 b 
 POW. 1.21 f 1.18 f 1.21 e باوهيومس

 HT. 1.22 f 1.03 g 1.12 e هايبرا قوني 

 Alga 1.40 e 1.43 e 1.42 d 300ألجا 

الصنوبر 
 ال مرو

P. pinea 

 Control 1.42 e 1.39 e 1.41 d بدون سماد

1.76 a 
 POW. 1.80 cd 2.02 b 1.91 b باوهيومس

 HT. 1.85 c 1.46 e 1.66 c هايبرا قوني 

 Alga 2.42 a 1.69 d 2.05 a 300ألجا 

 Effect conc. 1.54 a 1.39 bقث ير القراكيز

 القراكيز×قث ير األنواع 
Effect species×conc. 

 القراكيز

 الواطفالقركيز
Low conc. 

 العالمالقركيز
High conc. 
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 األنواع
Species 

 الصنوبرالبروقم
P. brutia 

1.20 c 1.15 c 

 الصنوبر ال مرو
P. pinea 

1.87 a 1.64 b 
 

 القراكيز×قث ير المواد
Effect materials×conc. 

  القراكيز

 الواطفالقركيز
Low conc. 

 العالمالقركيز
High conc. 

 السماديةقث ير المواد
Effect fertilizer materials 

 السماديةالمواد 
Fertilizer 

materials 

 Control 1.20 d 1.15 d 1.18 d بدون سماد

 POW. 1.50 c 1.61 b 1.56 b باوهيومس

 HT. 1.53 bc 1.24 d 1.39 c هايبرا قوني 

 Alga 1.91a 1.56 bc 1.73 a 300ألجا 
 %.0.05* المعامتت ذات األحرف المقلابهة فم العمود الواحد   قخقلف فيما بينها معنويا حسب اخقبار دنكن مقعدد الحدود قحت مسقوى احقمال   

* treatments with the same letters in each column do not differ significantly according to Duncan test polynomial 

under level probability 0.05 %. 

  

بينت نقا ا هذه الدراسة قفةوق نةوع الصةنوبر البروقةم معنويةا علةى الصةنوبر ال مةرو فةم صةفات النمةو الخاةرو 
قةد يرجة  ذلة  الةى و (7و 6و 5و 4)الجةداول  (لمقم لة )طول الساق وقطر الساق وعدد ا فرع وطةول الجةذروالجذرو وا

 ،الةى اخةقتف اسةقجابة األنةواع للظةروف البي يةة السةا د و (Groninger، 2009و Scilerالقبةاين الةورا م بةين النةوعين )

المقوسةةطية نظةةرا  لمت مقةةه للظةةروف المناخيةةة فةةم هةةذه نةةاطق محيةةث أن الصةةنوبر البروقةةم يمقلةة  سةةرعة نمةةو جيةةد  فةةم ال
ان أنةةواع الصةةنوبر قخقلةةف فةةم العديةةد مةةن الصةةفات ، و(Simsek، 1985المنةةاطق مقارنةةة مةة  انةةواع الصةةنوبر ا خةةرى )

أمةةا سةةبب قفةةوق نةةوع الصةةنوبر ال مةةرو فةةم صةةفة نسةةبة المجمةةوع الخاةةرو الةةى  (.1998 ،واخةةرون Priceالمظهريةةة )
 ،الى قفوق وزن المجموع الخارو الطرو للصنوبر ال مرو قياسا  الى وزن المجمةوع الجةذرو الطةرو الجذرو فقد يعود

فم حين سجل ققارب بين وزنم كل من المجموع الخارو والجذرو الطرو فةم حالةة نةوع الصةنوبر البروقةم كمةا مبةين 
علةى لةقتت الصةنوبر اذ وجةد أن ( فةم دراسةة 2001واخةرون ) Sternbergوهذا يقمالى م  ما ذكره  ،(8فم الجدول )

 Gharachorlouواياةا ينسةجم مة   ،الصنوبرالبروقم قفوق معنويا  على الصنوبر ال مةرو فةم طةول السةاق وحجةم القةاج
 .قفوق معنوو للصنوبر البروقم على الصنوبر ال مرو فم قطر الساق وا( اذ  حظ2010أخرون )و

فةم معظةم صةفات النمةو الخاةرو والجةذرو لنةوعم الصةنوبر وقد يفسر سبب قفوق معامتت الباوهيومس معنويا 
( للةةدور القحفيةةزو لحةةامض 7و 6و 4الجةةداول )قياسةةا  الةةى معاملةةة المقارنةةة  ()طةةول السةةاق وعةةدد ا فةةرع وطةةول الجةةذر

عمليةة وزيةاد  كفةاء   بالقةالم زيةاد  الباد ةات الجذريةة ونموهةاو الهيومي  من ختل زياد  نفاذية األالةية وقةث يره فةم النمةو
القركيب الاو م مما يؤدو الى زياد  محقوى األنسجة من السكريات الذا بة ونقيجة لذل  قعمل على زياد  مقغيةرات النمةو 

كمةا قةد يرجة  الةدور القحفيةزو لحةامض الهيومية  فةم صةفات ، (Avaid، 1990و Chenللمجموع الخارو والجذرو )
( ممةا يةؤدو الةى زيةاد  نسةبقها فةم 1)جةدول  NPKة األساسةية خاصةة النمو الى احقوا ه على العديد مةن العناصةر الغذا ية

هةذا ينسةجم مة  (، وDevarajan، 2005و Sivakumarنمةو وقطةور النبةات ) يعمةل علةى قحفيةزو القربة والنسيا النبةاقم
Dantas ( أن أحمةةةةةاض الهيوميةةةةة  قعمةةةةةل علةةةةةى قنلةةةةةيط العديةةةةةد مةةةةةن األنزيمةةةةةات م ةةةةةل 2007واخةةةةةرون )Oxidase 

 أخةرونو Hagaggأياا  م  مةا حصةل عليةه ، و Invertaseوبناء بعض أنزيمات  Phosphorilaseو Phosphotaseو
زياد  معنويةة فةم طةول السةاق وعةدد األفةرع وطةول الجةذر للةقتت  فم احداثقث ير حامض الهيومي   من حيث (2012)

  .الزيقون نقيجة المعاملة بحامض الهيومي  قياسا  الى معاملة المقارنة

سةةبة لقةةث ير مسقخلصةةات النباقةةات البحريةةة فةةم زيةةاد  قطةةر السةةاق ونسةةبة المجمةةوع الخاةةرو الةةى الجةةذرو أمةةا بالن
فقد يرج  الى انى هذه المسقخلصات بمنظمات النمو الطبيعية م ل ملابهات السةايقوكينين واألوكسةينات  (8و 5)الجدولين 

كمةةا قحقةةوو مسقخلصةةات  ،خاةةرو والجةةذرو للنبةةاتقنلةةيط النمةةو الو اسةةقطالة الختيةةاو والقةةم قعمةةل علةةى قحفيةةز انقسةةام
الةذان يعمةتن  (3)جةدول  Betaines and Alganic acidالنباقات البحرية على منلطات م ل حامض ألجانية  والبيقةين 

منظمات النمو الطبيعية وأياةا  قحسةين كفةاء  عمليةة القركيةب الاةو م وزيةاد  عمليةات األيةض والقم يةل  على قحفيز عمل
كذل  قعود الزياد  فم صةفات النمةو الخاةرو لنةوعم الصةنوبر  (،2006 ،أخرونو Spinelliألحماض الذا بة )األيونم ل

 على ء مسقخلصات النباقات البحريةاحقوا من (Keathley، 2006و Norrie)ما ذكره  بمسقخلصات النباقات البحرية الى
وبالقالم حصةول  نلاط الكلوروفيتتو قكوينالقم قعمل على و الزن و المغنيسيومو م ل الحديد العناصر الغذا ية الصغرى

( عةن طريةق ااةافة مسقخلصةات 2011اخةرون )و Ismailوهذا يقمالى م  مةا وجةده ،زياد  فم عملية القركيب الاو م
 اذ أدت الى قحفيةز النمةو الخاةرو وزيةاد  معنويةة (.Citrus aurantium Lالنباقات البحرية الى قربة لقتت البرققال )
 .فم قطر الساق قياسا  الى معاملة المقارنة
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ABSTRACT 

This study was carried out in forest department nursery \ college of agriculture and 

forestry, Mosul university, at spring season 2012. The aim of this research to study the effect 

of organic fertilizer Pow humus and two seaweed extracts Hypra tonic and Alga 300 on 

growth and development Pinus brutia Ten. and Pinus pinea L. seedlings. Pinus brutia was 

superior in most vegetative and root parameter length and diameter of stem, number of 

branchs and root length as compared with Pinus pinea except in shoot to root ratio only. 

Application of Pow humus matter gave a significant increases higher in stem length, number 

of branchs and root length . Adding Hypra tonic matter resulted in a significant increase 

higher in stem diameter, while foliar spraying of Alga 300 matter gave a significant increase 

higher in shoots to roots ratio. Low concentration was superior in most vegetative and root 

parameter as compared with high concentration. The tri-interaction (Pinus brutia, Pow humus 

and low concentration) gave a significant increase higher in stem length, number of branchs 

and root length, while (Pinus brutia, Alga 300 ana high concentration) recorded a significant 

increase higher in stem diameter, the interaction (Pinus pinea, Alga 300 and low 

concentration) gave a significant increase higher in shoots to roots ratio. 

Key words\ Pinus brutia, Pinus pinea, humic acid, seaweed extracts 
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