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 شتالت الينكي دنيا البذريةنمو اليوريا وحامض الهيوميك في إضافة تأثير  
 أٌاد هانً إسماعٌل العالؾ

 العراق/ جامعة الموصل / ابات غكلٌة الزراعة وال/ قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 

 الخالصة
فة حامض وإضا %50,0و  25,0وُدرس تأثٌر الرش الورقً بالٌورٌا بثالثة مستوٌات صفر 

 شتالت الٌنكًل الخضري نموالتحسٌن والتداخل بٌنهما فً 1-لتر.مل 2و1وصفرلهٌومٌك بثالثة مستوٌات ا
لة الخشبٌة التابعة لقسم البستنة وهندسة ظالمزروعة فً ظروؾ الو سنة واحدة بعمر دنٌا البذرٌة

أظهرت النتائج .2011معة الموصل خالل الفترة من آذار وحتى أٌلول جا/كلٌة الزراعة والؽابات/الحدائق
% 50,0)هً معاملة التداخلالمستخدمة فً الدراسة  المعامالت السمادٌة أفضلالتً تم الحصول علٌها أن 

( المقارنة)مسمدة الوالتً سجلت تفوقا معنوٌا مقارنة بالشتالت ؼٌر  (حامض الهٌومٌك1-لتر.مل2+ٌورٌا 
المساحة الورقٌة للشتالت و األوراقد عدو نسبة الكلوروفٌل فً األوراق)بمعظم الصفات المدروسة 

ونسبة النتروجٌن فً  الوزن الطري والجاؾ لألوراقووالزٌادة فً قطر الساق الرئٌسً وللورقة الواحدة 
 92,1092وشتلة / ورقة  60,16 و % 93,63حٌث بلؽت القٌم لهذه الصفات على التوالً ( األوراق

 لهذه الصفات فً حٌن بلؽت هذه القٌم %91,1و ؼم 66,7وؼم  70,17ملم و83,2و2سم 00,66و2سم
ؼم 25,10وملم 06,1و2سم65,43و 2سم33,350وشتلة /ورقة 00,8و %80,54 لمعاملة المقارنة

من حامض  1-لتر.مل2وتم الحصول على أعلى طول للسالمٌة لمعاملة  .على التوالً %73,0و ؼم52,4و
 1-لتر.مل1+ٌورٌا%50,0)ي لمعاملة التداخل وأعلى زٌادة إلرتفاع الساق الرئٌس سم53,2الهٌومٌك وبلػ

سم وتفوقت معنوٌا على معاملة المقارنة والتً أعطت زٌادة بلؽت 00,35وبلؽت ( حامض الهٌومٌك
لكنها لم %( 15,46)من الٌورٌا أعلى نسبة للمادة الجافة وبلؽت  %50,0وأعطت معاملة سم ،33,14

 .ة المقارنةتتفوق معنوٌا على معظم المعامالت بضمنها معامل
 

 المقدمة
تحت ظروؾ المشتل نموها  ببطء .Eriobotrya japonica L لٌنكً دنٌال البذرٌة شتالتالتمتاز 

تصبح بحجم جاهز الحجم المالئم للتطعٌم وبالتالً  إلىحتى ٌصل قطرها تبقى لفترة طوٌلة  االعتٌادٌة حٌث
بتسمٌدها  من خالل القٌامهذه الشتالت لذلك ٌجب العمل على تحسٌن نمو ( 1991أؼا و داؤد ، )للبٌع 

حد العناصر أإذ ٌعد  النٌتروجٌنأهم هذه العناصر ومن للنمو  ذائٌة الضرورٌةغالعدٌد من العناصر الب
األساسٌة التً ٌحتاجها النبات حٌث ٌشجع النمو الخضري للنباتات وٌقوي المجموعة الجذرٌة لها ، وهو 

أهمٌة  إنكما  من المادة الجافة للنبات ،% 4-2نسبته  غبعد الماء وتبل لبروتوبالزم الخالٌا أساسٌاًا  مكوناًا 
النتروجٌن للنبات تأتً من كونه ٌدخل فً تركٌب معظم المواد الحٌوٌة المهمة فً النبات كالبروتٌنات 

 Singh)والهرمونات النباتٌة  واألحماض االمٌنٌة( DNAو RNA)واألنزٌمات واألحماض النووٌة 
ة الخضراء الخاصة غفً تكوٌن الصب ، كما ٌشكل جزءاًا أساسٌاًا ( 2005وآخرون، Havlinو 2003،

الٌورٌا  تعتبرو (Hopkins ،2006)وإعطاء النبات اللون األخضر ( الكلوروفٌل)بعملٌة التركٌب الضوئً 
نتقالها وعدم قطبٌتها إو متصاصهاإمن أكثر أشكال النتروجٌن مالئمة لإلضافة الورقٌة بسبب سرعة 

ورخص تكالٌؾ  (%46) ٌتها القلٌلة وذوبانها العالً ، إضافة إلى محتواها العالً من النتروجٌنوسم
 تأشار دراساتالمن  عدٌدال أنم من غوبالر ( .2005و ألشبٌنً ، 2001وآخرون ، Bondada) هاصناعت

ٌادة محتوى وز فً تحسٌن مواصفات النمو الخضري والجذري استخدام التسمٌد الورقً للٌورٌا أهمٌة إلى
فً  (2001)وآخرون  Bondada ا ما وجدهالفاكهة منه وأشجارلشتالت  األنسجة النباتٌة من النتروجٌن

Abd El-Rahman (2009 )وOsman فً البرتقال و( Abd El-Kader2004(و Salehوالحمضٌات 
فً ( b2010)وآخرون  Hassanو لمانجو والموز والنخٌلفً ا( 2010)وآخرون Hassanو فً الجوافة

                                                
 2011/ 31/10وقبوله     20/9/2011تارٌخ تسلم البحث 
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 إلى ئواالمختصٌن بالمجال الزراعً لجأن إال ،  فً البرتقال( 2011)وآخرون  Chermahiniو زٌتونال
بهدؾ تحسٌن قوة وذلك المعدنٌة  األسمدةكبدٌل عن  (Organic fertilizers) العضوٌة األسمدة ستخدامإ

المتبقً للنترات والنترٌت فً  ثراألوللتقلٌل من للحصول الحقا على ثمار نظٌفة وخالٌة من التلوث النبات و
 حامض الهٌومٌكوٌعد ( 2008، وآخرون Eman)ستخدام التسمٌد النتروجٌنً إالثمار خاصة عند عصٌر 

(Poly mericpoly hydroxy acid)  من  هووأحد أهم األسمدة العضوٌة المستخدمة فً هذا المجال
ة الدبالٌة الناتجة من تحلل المادة العضوٌة مركبات المادومن  العضوٌة التً تنتج بشكل طبٌعً األحماض

متصاص العناصر إزٌادة  إلىتؤدي التربة  إلى حامض الهٌومٌك إضافةن إ. (2010، محمدنقطة و  أبو)
خاصة فً حالة تعرضه  النبات إلىذٌات من التربة مػحٌث تعمل كوسط لنقل ال ذائٌة من قبل النباتغال

من خالل زٌادة الوزن الجاؾ والرطب المجموعة الجذرٌة وتحسٌنها زٌادة قوة نمو  إلىؤدي يللجفاؾ كما 
 األحٌاءوٌزٌد من محتوى النبات من البروتٌنات وزٌادة عدد كما وزٌادة التفرعات الجانبٌة للجذور 

 التربة حبٌبات وحامض الهٌومٌك ٌفكك( Evans ،2000و  Hartwigsen)المجهرٌة المفٌدة فً التربة 
ها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة بتحطٌم جزٌئات الطٌن وٌزٌد من قدرة التربة وٌحسن خواص الثقٌلة

، وهو أمن وذو قابلٌة عالٌة للذوبان فً الماء سهل اإلضافة ذو فعالٌة سرٌعة وال ٌترك على االحتفاظ بالماء 
لكلوروفٌل من تطور ا حامض الهٌومٌك وٌزٌد( Anonymous ،2005)أي آثار ضارة لإلنسان والنبات 

،  وآخرون Chen) ب الضوئًوٌساعد فً عملٌة التركً واألنزٌمات االمٌنٌة واألحماضالسكرٌات تجمع و
،  وآخرون Tatini)نقسام الخالٌا مما ٌشجع من نمو النبات إودوره مشابه لدور االوكسٌنات فً  (2004
بالتالً و للنبات ي تسبب السمٌةالهٌومٌك تقلل من مشاكل الملوحة الزائدة والت أحماض أنكما ، ( 1991

وآخرون  Eissaذلك  أكدقد و، (Fawy ،2011و Khaled) حتراق الجذور الناتج من هذه الزٌادةإ
(b2007 )مرة كل أسبوعٌن من أواخر تموز حتى % 9,2بتركٌز  من أن إضافة حامض الهٌومٌك للتربة

وبالتالً حسنت  Le-Contلكمثرى صنؾ قللت التأثٌرات الضارة للملوحة على نمو شتالت ا تشرٌن األول
 إضافة أهمٌةدراسات عدٌدة لبٌان  أجرٌتلقد .من الصفات المدروسة للنمو الخضري والجذري للشتالت 

 إضافة أنPartida (2003 )و  Rengrudkijبٌن الفاكهة فقد  وأشجارحامض الهٌومٌك فً تنمٌة شتالت 

من عنصر  األوراقومحتوى  الشتالت رتفاع وقطرسبب زٌادة فً معدل ا %12بمقدار  حامض الهٌومٌك
 للتربة حامض الهٌومٌك إضافة أن( a2007) وآخرون Eissa، ووجد  النٌتروجٌن لشتالت االفوكادو

حسنت بوضوح من صفات النمو  األولتموز حتى تشرٌن  أواخرمن  أسبوعٌنمرة كل % 9,2بتركٌز 
طول وعدد ) والجذري( من الكلوروفٌل وراقاألوالمساحة الورقٌة ومحتوى  األوراقعدد ) الخضري

ذائٌة لشتالت الخوخ غمن العناصر ال األوراقومحتوى  (الجذور والنسبة المئوٌة للمادة الجافة فً الجذور
 أن إلى( 2010) وآخرون  Fathyالحظوالضارة للملوحة على نمو الشتالت ، التأثٌراتوالمشمش وقللت 

والمساحة الورقٌة ألشجار  لألفرع األوراقفً زٌادة طول وعدد لحامض الهٌومٌك دور اٌجابً وفاعل 
خاصة عند معاملة  للتربة إضافته أوبرشه على المجموع الخضري  سواء ""Caninoالمشمش صنؾ 

 ، وبٌنشجرة من حامض الهٌومٌك/3سم75بتركٌز  واإلضافةشجرة /3سم 15التداخل بٌن الرش بالتركٌز 
Salem أنمن الكمثرى  أصولم حول التسمٌد العضوي والكٌمٌاوي لثالثة فً دراسته( 2010) وآخرون 

 إضافةتم الحصول علٌها عند  األفرعمعدل لطول وقطر  وأعلى الرئٌسًساق وقطر ال رتفاعإلمعدل  أعلى
حامض  إلضافةالتفوق المعنوي Kareem (2010 )وأكد ، شجرة/سم 60للتربة بتركٌز  حامض الهٌومٌك

 األوراقعدد شتلة و/الجذور والساق والنموات فً صفات طول ( 1-لتر.مل 4و 2) نبالتركٌزًٌ الهٌومٌك
لشتالت  األوراقفً ( NPK)وتركٌز العناصر  Bو Aمن كلوروفٌل  األوراقومحتوى والمساحة الورقٌة 

 أن إلىتوصلوا ( a2010) وآخرون Hassanوفً دراسة قام بها صنفً الزٌتون الزٌتً والصورانً ، 
 لألوراقمن حامض الهٌومٌك للتربة سببت زٌادة معنوٌة بصفات الوزن الجاؾ  1-ترل.مل20 إضافة

ألشجار الزٌتون  نٌزغنٌسٌوم والزنك والمنمػمن النٌتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم وال األوراقومحتوى 
 والعضوي( الٌورٌا)مٌد الكٌمٌاوي ستخدام التسإلقلة الدراسات حول مقارنة نتٌجة و.  Klamataصنؾ 

مرحلة  إلىوصول بالشتالت ألجل الوشتالت الٌنكً دنٌا البذرٌة  تحسٌن نموفً ( حامض الهٌومٌك)
 .هذه الدراسة  إجراءكان الهدؾ من فً مدة قصٌرة التطعٌم 
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 مواد البحث وطرائقه
كلٌة الزراعة / نة وهندسة الحدائق سم البستأجرٌت هذه الدراسة فً الظلة الخشبٌة التابعة لق

شتالت الٌنكً دنٌا البذرٌة عمرها سنة  ختٌرتإ.  2011جامعة الموصل خالل موسم النمو /  والؽابات
سم من سطح التربة 5رتفاع إعلى  ساقها الرئٌسً سم وقطر18-15 هارتفاعإ)متماثلة النمو تقرٌبا واحدة 

صفاتها  تحوي على تربة مزٌجٌه والموضحة بعضوكؽم  7تتسع لـبالستٌكٌة  أكٌاسمزروعة فً  (ملم2-3
  .(1)الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة فً الجدول 

 .المستخدمة فً الدراسةبعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة (: 1)الجدول  
 القٌمة الصفة القٌمة الصفة

 pH 7,53 462,55 (1-ؼمك.ؼم)رمل  

 97,30 (1-ؼمك.  ملؽم)البٌكاربونات 306,55 (1-ؼمك.ؼم)رٌن غ

 49,00 (1-ؼمك.ملؽم)النتروجٌن الجاهز 230,90 (1-ؼمك.ؼم)طٌن  

 22,00 (1-ؼمك.ملؽم)الفسفور الجاهز   همزٌجً النسجة

 130,00 ( 1-ؼمك.ملؽم)البوتاسٌوم الجاهز 17,10 (1-ؼمك.ؼم)المادة العضوٌة

EC(1-م.دسً سٌمنز) 31,29 (1-ؼمك.ملؽم)الكبرٌتات 1,456 
    .جامعة الموصل/ ابات غكلٌة الزراعة وال/ ةتربأجرٌت التحلٌالت فً مختبرات قسم علوم ال*  

 15الورقً للٌورٌا وإضافة حامض الهٌومٌك للتربة بأربعة مواعٌد وبفترة  نفذت معامالت الرش
 من الٌورٌالكل بثالثة مستوٌات و 13/5و 28/4و 13/4و 29/3ٌوما بٌن موعد وأخر والمواعٌد هً 

 .(2) المكونات الموضحة فً الجدول توي علىحامض الهٌومٌك والذي ٌحو( نٌتروجٌن% 46)
  

 المستخدم فً البحث مكونات حامض الهٌومٌك( : 2)الجدول 
 % 22 أحماض الفولٌك+  كحماض الهٌومًأ

 %12 حامض الهٌومٌك

 % 80 المادة العضوٌة

 % K2O 3البوتاسٌوم أوكسٌد 

 5,10 – 9 درجة الحموضة

 %100 االنحالل فً الماء

 لتر/ كؽم  12,1 الكثافة

 بنً ؼامق اللون

 300 التبادل األٌونً

 لمانٌةأ الشركة المصنعة
 

 HUMINTECH GmbHالشركة المصنعة لحامض الهٌومٌك هً 
GmbH,HeerdterLandstrasse 189/D. D-40459 Düsseldorf - GERMANY 

 

عاملة المقارنة م إلى إضافة المشترك تداخلهماوعلى حدة  الٌورٌا وحامض الهٌومٌك أضٌؾ كل من
 :وبذلك ٌكون عدد المعامالت تسعة وهً كالتالً 
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 المقارنة -1
 .%25,0بتركٌز  ٌورٌا -2
 .%50,0بتركٌز  ٌورٌا -3
 .1-لتر.مل 1بتركٌز حامض الهٌومٌك -4
 .1-لتر.مل 2بتركٌز  حامض الهٌومٌك -5
 حامض الهٌومٌك1-لتر.مل 1%+ 25,0ٌورٌا  -6
 امض الهٌومٌكح 1-لتر.مل 2%+ 25,0ٌورٌا  -7
 حامض الهٌومٌك1-لتر.مل 1%+ 50,0ٌورٌا  -8

 حامض الهٌومٌك 1-لتر.مل 2%+ 50,0ٌورٌا  -9
 

المادة  لتر من3/5سم 1 إضافةرشت الشتالت بسماد الٌورٌا فً الصباح الباكر حتى البلل الكامل وتم 
أضٌؾ  ض الهٌومٌك فقد، أما بالنسبة لحاماألوراقلتجانس توزٌع المحلول على ( Tween-20)اشرة الن

ثم تقسٌم هذا التركٌز  1-لتر.مل1لتر ماء لتحضٌر تركٌز1مل حامض الهٌومٌك فً 1 إذابةمن خالل للتربة 
وكذا  مللتر250كل شتلة على  حصلتبحٌث  شتالت( 4) وحدة التجرٌبٌة الواحدةعلى عدد الشتالت فً ال

أجرٌت جمٌع عملٌات .  فً لتر ماء ض الهٌومٌكمل حام2 إذابةب 1-لتر.مل2الحال بالنسبة لتحضٌر التركٌز
أتبع فً تنفٌذ هذه . الخدمة كالري والعزق لجمٌع الشتالت بصورة متشابهة وكلما دعت الحاجة ألجرائها 

بعاملٌن هما الٌورٌا وحامض ( R.C.B.D)للتجارب العاملٌة الدراسة تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة 

شتالت لكل وحدة تجرٌبٌة وبذلك ٌكون  4 ستخدامإوبكل منهما وثالثة مكررات الهٌومٌك وبثالثة مستوٌات ل
: من الموسم نفسه تم قٌاس الصفات التالٌة  أٌلولشهر  بداٌةفً  .شتلة  108عدد الشتالت فً هذه الدراسة 

، عدد ( Bassuk  ،2000و  Felixloh) SPAD meterبواسطة جهاز  األوراقفً نسبة الكلوروفٌل 
، Patton (1984 )حسب الطرٌقة التً ذكرها ( شتلة/2سم)شتلة ، المساحة الورقٌة للشتالت /  األوراق

بواسطة شرٌط القٌاس والزٌادة فً قطر ( سم)رتفاع الشتالت إ، الزٌادة فً ( 2سم)مساحة الورقة الواحدة 
جربة ونهاٌتها وذلك بقٌاس هذه الصفات فً بداٌة الت( Vernier)بواسطة القدمة ( ملم)الساق الرئٌس 

من كل  أوراق 8بأخذ  (ؼم) لألوراق، الوزن الطري ( 2001خربوتلً ،)وتسجٌل الفرق بٌن القراءتٌن 
لقٌاس حتى ثبات الوزن  °م70ذات حرارة ( Oven)وحدة تجرٌبٌة ووزنها ثم تجفٌفها فً فرن كهربائً 

على الوزن  لألوراقلوزن الجاؾ بقسمة ا األوراق، نسبة المادة الجافة فً ( ؼم) لألوراقالوزن الجاؾ 
رتفاع الساق إبقسمة ( سم)، طول السالمٌة ( 2008، ألعبٌدي% )100الطري لها وضرب الناتج فً 

حسب  األوراق، تركٌز النتروجٌن فً ( 1994،  وآخرون Agha)الرئٌسً لكل شتلة على عدد أوراقه 
نتائج إحصائٌا حسب التصمٌم ، حللت الRaghupathi (1999 )و Bhargavaالطرٌقة التً ذكرها 

، وقورنت المتوسطات SAS (Anonymous  ،1996 )المستخدم باستخدام الحاسوب على وفق برنامج 

 % .5حتمال إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى إباستخدام 
 

 النتائج والمناقشة
لتداخل بٌن الرش المعاملة  معنوٌاًا  هنالك تأثٌراًا  أن إلى( 3)لنتائج الموضحة فً الجدول تشٌر ا
فً زٌادة  حامض الهٌومٌك1-لتر.مل2+ٌورٌا % 50,0حامض الهٌومٌك وإضافةالورقً بالٌورٌا 

مقارنة  ، عدد األوراق ، المساحة الورقٌة للشتالت وللورقة الواحدة األوراقفً الكلوروفٌل  نسبةمتوسطات 
شتلة ، / ورقة  60,16،  % 93,63معاملة التداخل حٌث بلؽت قٌم هذه الصفات لبمعاملة المقارنة 

ورقة  00,8،  %80,54لمعاملة المقارنة  القٌم فً حٌن بلؽت، على التوالً 2سم 00,66 و2سم 92,1092
سم لمعاملة 53,2وتم الحصول على أعلى طول للسالمٌة  .للتوالً 2سم 65,43و2سم 33,350شتلة ، / 
لكنها لم تتفوق على معظم  املة المقارنةوالتً تفوقت معنوٌا على مع من حامض الهٌومٌك 1-لتر.مل2

ٌتفق العدٌد من الباحثٌن  .سم لمعاملة المقارنة77,1بلػ أقل طول للسالمٌة  فً حٌن المعامالت السمادٌة
 وآخرون Hassanو Abd El-Rahman ،2009و Osman)لوحدها  التسمٌد بالٌورٌا أهمٌة على

 Ferraraو  c2007، وآخرونEissa ) لوحده وحامض الهٌومٌك ، األوراقفً زٌادة عدد  (2010،
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 وآخرونبهاء )وتأثٌرهما المشترك والمساحة الورقٌة  األوراقفً زٌادة عدد ( Brunetti،2010و
  .الفاكهة لنباتات والمساحة الورقٌة األوراقوعدد  األوراقفً الكلوروفٌل نسبة فً زٌادة ( 2010،

 
 وعدد  األوراقفً  الكلوروفٌل فً نسبة ورٌا وإضافة حامض الهٌومٌكتأثٌر الرش الورقً بالً:  (3)الجدول        

 دنٌاحدة وطول السالمٌة لشتالت الٌنكً والمساحة الورقٌة للشتالت ومساحة الورقة الوا األوراق                
 .البذرٌة                  

 المعامالت
نسبة 

 الكلوروفٌل

 األوراقفً 

 عدد األوراق
 (شتلة/ورقة)

احة الورقة مس
 (2سم)الواحدة 

المساحة 
 الورقٌة

للشتالت 
 (ورقة/2سم)

طول 
السالمٌة 

 (سم)

 المقارنة
80,54 

 ب
00,8 
 د

65,43 
 د

33,350 
 د

77,1 
 ج

يوريا %  25,0
53,60 

 أ ب
58,12 
 د -أ 

51,45 
 ج د

61,571 
 ج

20,2 
 ج –أ 

يوريا %  50,0
73,60 

 أ ب
08,11 
 د -ب 

18,51 
 د –ب 

14,570 
 ج

28,2 
 ب أ

لتر.مل 1
-1

حامض الهيوميك    
73,59 

 أ ب
66,13 
 ج -أ 

67,51 
 د –ب 

92,705 
 ب ج

38,2 
 أ ب

لتر.مل 2
-1 

 حامض الهيوميك  
93,59 

 أ ب
31,13 
 ج -أ 

76,53 
 د –ب 

05,715 
 ب ج

53,2 
 أ

مل حامض الهيوميك  1% + 25,0يوريا 
16,60 

 أ ب
43,13 
 ج -أ 

99,55 
 ج –أ 

94,755 
 ب ج

44,2 
 أ ب

مل حامض الهيوميك  2% +  25,0ريا يو
66,59 

 أ ب
05,9 

 ج د
75,60 

 أ ب
52,767 

 ب
49,2 

 أ ب

 مل حامض الهيوميك 1% + 50,0يوريا 
90,63 
 أ

16,14 
 أ ب

00,60 
 أ ب

25,848 
 ب

47,2 
 أ ب

 مل حامض الهيوميك 2% + 50,0يوريا 
93,63 
 أ

60,16 
 أ

00,66 
 أ

92,1092 
 أ

98,1 
 ب ج

 .الحدود حسب اختبار دنكن متعدد% 5بٌنها عند مستوى احتمال  معنوٌةالمتبوعة بحروؾ مختلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات المتوسطات *        

 
أؼلب المعامالت السمادٌة سجلت تفوقا معنوٌا بمتوسطات  أن( 4)فً الجدول توضح النتائج و

ة إلرتفاع الساق الرئٌسً لمعاملة التداخل فقد كانت أعلى زٌاد( المقارنة)مقارنة بمعاملة المبٌنة  الصفات
سم وتفوقت معنوٌا على معاملة المقارنة 00,35وبلؽت ( حامض الهٌومٌك1-لتر.مل1+ ٌورٌا 50,0%)

 فقد( حامض الهٌومٌك1-لتر.مل2+ٌورٌا% 50,0)معاملة التداخل  سم ،أما33,14والتً أعطت زٌادة بلؽت 

الوزن الطري والجاؾ زٌادة فً قطر الساق الرئٌسً وال)الصفات متوسطات زٌادة معنوٌة فً  أعطت
فات على الص ة هذهوبلؽت قٌممقارنة بمعاملة المقارنة  (ونسبة عنصر النتروجٌن فً األوراق لألوراق
ملم 06,1 لمعاملةالمقارنة قٌم هذه الصفات فً حٌن بلؽت %91,1و ؼم 66,7و 70,17ملم و83,2التوالً

لمعاملة % 15,46، أما أعلى نسبة للمادة الجافة فقد بلؽت الًعلى التو%73,0و ؼم52,4و 25,10و
و ( حامض الهٌومٌك1-لتر.مل1+ ٌورٌا % 25,0)ٌورٌا وقد تفوقت معنوٌاًا فقط على المعاملتٌن % 50,0

وٌؤٌد هذه النتائج العدٌد من الباحثٌن التً أظهرت  .(حامض الهٌومٌك1-لتر.مل 2+ ٌورٌا % 25,0)
فً زٌادة ارتفاع وقطر الساق (Kareem ،2010و Hussain ،2007)ٌا لوحدها أهمٌة الٌوردراساتهم 

فً ( 2010وآخرون ، Salemو  Partida  ،2003وRengrudkij )الهٌومٌك لوحده  وحامض،  الرئٌس

فً ( 2010بهاء وآخرون ،)والٌورٌا والهٌومٌك بصورة مشتركة  ، زٌادة ارتفاع وقطر الساق الرئٌس
وقطر الساق الرئٌس والوزن الجاؾ والطري وزٌادة تركٌز النتروجٌن فً أوراق نباتات زٌادة إرتفاع 

 . الفاكهة 
 

تأثٌر الرش الورقً بالٌورٌا وإضافة حامض الهٌومٌك فً الزٌادة فً إرتفاع الشتالت وقطر  ( : 4)الجدول    
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ة ونسبة النتروجٌن ألوراق شتالت ساقهاالرئٌسً والوزن الطري والجاؾ ونسبة المادة الجاؾ                 
 البذرٌة  الٌنكً دنٌا                 

 المعامالت
الزٌادة فً إرتفاع 

 (سم)الشتالت 

الزٌادة فً قطر 
الساق الرئٌس 

 (ملم)

الوزن الطري 
 (ؼم)لألوراق 

الوزن الجاؾ 
 (ؼم)لألوراق

نسبة المادة 
 )%(الجافة 

N 
) % ( 

 المقارنة
33,14 

 د

06,1 

 ج

25,10 

 ـه

52,4 

 ج

93,43 

 أ ب

73,0 

 هـ

 ٌورٌا%  25,0
33,27 

 ب ج

88,1 

 ب

90,10 

 د هـ

70,4 

 ب ج

11,43 

 أ ب

30,1 

 ب ج

 ٌورٌا%  50,0
00,25 

 ج
88,1 
 ب

46,11 

 هـ –ج 
31,5 

 ب ج
15,46 

 أ
18,1 

 ج د

لتر.مل 1
-1 

 حامض الهٌومٌك 
66,32 

 أ ب

38,2 

 أ ب

20,13 

 د –ب 

68,5 

 ب ج

04,43 

 أ ب

02,1 

 د 

لتر.مل 2
-1

 حامض الهٌومٌك 
66,33 

 أ

46,2 

 أ ب

20,12 

 هـ –ب 

36,5 

 ب ج

00,44 

 أ ب

22,1 

 ج د

 مل حامض الهٌومٌك 1% + 25,0ٌورٌا 
66,32 

 أ ب

66,2 

 أ ب

13,14 

 ب

95,5 

 ب

09,42 

 ب

50,1 

 ب

 مل حامض الهٌومٌك 2% +  25,0ٌورٌا 
66,31 

 أ ب

66,2 

 أ ب

50,13 

 د –ب 

65,5 

 ب ج

80,41 

 ب

30,1 

 ب ج

 مل حامض الهٌومٌك 1% + 50,0رٌا ٌو
00,35 

 أ

75,2 

 أ

93,13 

 ب ج

00,6 

 ب

28,43 

 أ ب

87,1 

 أ

 مل حامض الهٌومٌك 2% + 50,0ٌورٌا 
00,33 

 أ ب

83,2 

 أ

70,17 

 أ

66,7 

 أ

23,43 

 أ ب

91,1 

 أ
 .حسب اختبار دنكن متعدد  الحدود% 5احتمال  المتوسطات المتبوعة بحروؾ مختلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى*        

 
النمو الهٌومٌك فً زٌادة متوسطات ٌمكن أن ٌفسر التأثٌر االٌجابً لكل من الٌورٌا وحامض 

إلى دور النتروجٌن فً بناء صبؽة الكلوروفٌل إلشتراكه فً تركٌب وحدات الـ  الخضري فً هذه الدراسة
Porphyrins الداخلة فً تركٌب هذه الصبؽة (Havline  ،2005وآخرون ) وبناء البروتٌنات واألنسجة

والذي ٌلعب دوراًا مهماًا فً إنقسام الخالٌا ( IAA)النباتٌة الجدٌدة والهرمون النباتً االندول حامض الخلٌك 
وبالتالً تحسٌن صفات النمو الخضري ، ( Singh ،2003)وإستطالتها وزٌادة النشاط المرستٌمً للنباتات 

لحامض الهٌومٌك فأنه ٌزٌد من تطور الكلوروفٌل وتجمع السكرٌات واألحماض االمٌنٌة أما بالنسبة 
ودوره مشابه لدور االوكسٌنات فً إنقسام الخالٌا وزٌادة معدل ( 2004وآخرون ، Chen)واألنزٌمات 

تطور المجموع الجذري وزٌادة نسبة المادة الجافة مما ٌشجع من نمو النبات وبالتالً تحسٌن النمو 
وهذا ٌنعكس إٌجاباًا فً زٌادة إرتفاع ( 2002وآخرون ، Nardiو1991وآخرون ، Tatini)الخضري له 

 كما أن حامض الهٌومٌك ٌحسن من صفات التربة الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌة. النبات وباقً الصفات المدروسة 
قبل جذور النبات  والخصوبٌة والحٌوٌة وٌزٌد من جاهزٌة العناصر الؽذائٌة كالنتروجٌن وإمتصاصها من

أما بالنسبة لتفسٌر زٌادة تركٌز ( . 2010أبو نقطة ومحمد ،)ومن ثم زٌادة نمو المجموع الخضري 
النتروجٌن فً األوراق فقد ٌعود إلى التأثٌر التعاونً بٌن الٌورٌا وحامض الهٌومٌك نتٌجة زٌادة إمتصاص 

منها النتروجٌن والذي ٌتركز فً األوراق مقارنة الٌورٌا من قبل األوراق والتً تتحلل داخل النبات لٌتحرر 
، إضافة إلى أن الرش ( 1987علً ،)بشتالت معاملة المقارنة مما ٌؤدي إلى زٌادة تركٌزه فً األوراق 

والتً تجعل الجذور أكثر كفاءة  ATPبالٌورٌا قد ٌزٌد من كمٌة الطاقة المجهزة للنظام الجذري على شكل 
، فً حٌن  (2002وآخرون ،  Dong)لتربة حٌوٌاًا ولوقت متأخر من الموسم فً امتصاص النتروجٌن من ا

أن حامض الهٌومٌك ٌزٌد من نفاذٌة األؼشٌة مما ٌساعد فً تحسٌن إمتصاص العناصر الؽذائٌة كالنتروجٌن 
وبقٌة العناصر مثل البوتاسٌوم والكالسٌوم والمؽنٌسٌوم والفسفور حٌث ٌزٌد من حركتها خالل الشعٌرات 

فٌزداد  من التربة ،وٌعمل كمادة مخلبٌة تمنع ؼسل العناصر الؽذائٌة( 1999وآخرون ، Pascual)ذرٌة الج
 .(Daliel  ،2008و Karmegam)تجهٌزها للنبات 
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أفضل المعامالت السمادٌة المستخدمة فً هذه الدراسة هً معاملة التداخل  أنمما سبق ٌتبٌن                      
حامض  1-لتر.مل1+ ٌورٌا % 50,0)تلتها معاملة التداخل ( حامض الهٌومٌك 1-لتر.مل2+ ٌورٌا % 50,0)

القٌم المعنوٌة لمعظم صفات النمو الخضري المدروسة ، كما أن الرش الورقً  أعلىالهٌومٌك حٌث أعطتا 
 2و1وإضافة حامض الهٌومٌك لوحده وبالتراكٌز  %50,0و 25,0وبالتراكٌز المستخدمة  بالٌورٌا لوحده

عدد األوراق والمساحة الورقٌة للشتالت وطول السالمٌة )أعطى نتائج جٌدة لبعض الصفات خاصة  1-لتر.مل
، وتوصً الدراسة ( المقارنة)مقارنة بالشتالت الؽٌر مسمدة ( والزٌادة فً طول وقطر الساق الرئٌسً

فً  اإلسراعب وذلك لؽرض حد مناس إلى زٌادة التراكٌز المستخدمة من الٌورٌا وحامض الهٌومٌك بإمكانٌة
 .وقت بأقصرلمرحلة التطعٌم  وإٌصالهانمو الشتالت 

   
  

EFFECT  OF UREA AND HUMIC ACID APPLICATION ON 

VEGETATIVE GROWTH OF LOQUAT SEEDLINGS  
Ayad.H. E. Al-Alalaf 

Hort.& Landscape Design Dept. College of Agric. &Forestry,Mosul Univ. Iraq. 

 

ABSTRACT 
The effect of urea spray at the concentrations (0 , 0.25 and 0.50%) and 

humic acid at the concentrations (0 , 1 and 2m.L
-1

) and their interactions were 

studied to improve vegetative growth of one years old Loquat seedlings grown on 

lath house in Hort . Dept. College of Agriculture & Forestry .Mosul 

University,Results indicated that all fertilization treatments gave the highest values 

of the studied characteristics,and the interaction between (0.50% urea and 2m.L
-1  

humic acid) was the best and was superior with the control treatment in most of 

the studied characteristics ( Chlorophyll , leaves number , seedling leaves area , 

fresh and dry weight of the leaves ,stem diameter increment and of leaves N 

concentration) , as their values were 63.93 % , 16.60 leaf/seedling , 1092.92 cm
2
 , 

66.00 cm
2
, 17.70gm, 7. 66gm,2.83 mm and 1.91% respectively , whereas control 

treatment values were 54.80 % , 8.00 leaf/seedling, 350.33cm
2
, 43.65cm

2
, 

10.25gm , 4. 52gm,1.06 mland 0.73% respectively.The treatment 2m.L
-1

 humic 

acid gave the highest internodes length (2.53cm) while the highest increase in the 

stem length (35cm) was from the interaction between 0.50% urea and 1m.L
-1

 

humic acid, and was superior significant over control treatment (14.33cm). 

Highest dry matter (46.15%) was in the treatment of 0.50% urea, but differences 

with control treatment was not significant. 
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