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 جامعة بغداد ( أبو غريب) لمموسم-  كمية الزراعة-نفذت الدراسة في أحد البيوت البالستيكية التابعة لوحدة ابحاث النخيل

 لدراسة تأثير الرش بمستخمص المادة العضوية و إضافة حامض الهيوميك و تداخالتهما في حاصل نبات، 2014 -2013

 معاممة هي عبارة عن رش النباتات بأربعة مستويات من المستخمص العضوي وهي ] ماء12  و تضمنت الدراسة.الشميك
) حجم من مستخمص المادة1() و1:1( ) وحجم من مستخمص المادة العضوية إلى حجم من الماء مقطر0:0( مقطر فقط

) حجم من الماء المقطر3( ) حجم من مستخمص المادة العضوية إلى1() و2:1( ) حجم من الماء المقطر2( العضوية إلى
 نفذت كتجربة.إلى التربة

1-

لتر.) مل5، 2.5 ،0(  هي،Humifert-ultra ) [ اما لوحده أومع اضافة ثالثة تراكيز من3:1(

) و بثالثة مكررات و قد بينت النتائج أن رش النباتاتR.C.B.D( عاممية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة

بالمستخمص العضوي أدى إلى زيادة معنوية في عدد األزهار و النسبة المئوية لمعقد و عدد الثمار و لم يكن لها تأثير معنوي
 وأدت أضافة حامض الهيوميك إلى زيادة معنوية في عدد األزهار والنسبة المئوية لمعقد وعدد.ف ي زيادة كمية الحاصل لنبات
.الثمار و زيادة وزن الثمرة و كمية الحاصل لمنبات

. الثمار، وزن، األزهار،Fragaria ananassa :الكممات المفتاحية
بحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األول
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Abstract
This study was carried out in greenhouse Date to palm Research units, College of Agriculture,
University of Baghdad ( Abu Ghraib ) , seasons 2013 and 2014 to investigate the effect of foliar
application organic matter extract and humic acid and their interactions on yield of strawberry plants
. The study include 12 treatments , to spray strawberry's plant with four levels of organic matter spray
included distilled water only (T0) , (1) volume of organic matter extract to volume of distilled water (
1:1) (T1) , (2) volume of organic matter extract to volume of distilled water (2:1 ) (T2 ) and (3) volume
of organic matter extract volume of distilled water (3:1) (T3), the second factor was three
concentrations of humifert-ultra , 0( H0 ) , 2.5 ml.L-1 ( H2.5) and 5 ml.L-1 ( H5 ) to the soil . Factorial
Experiment carried out according to RCBD with three replications , averages compared by LSD test
at the level of 5% probability. Results that have been obtained is that spraying plants extract organic
matter led to a significant increase in the number of flowers and the percentage of the contract and the
number of fruits and had no significant effect on yield of plant. addition of humic acid led to a
significant increase in the number of flowers and the percentage of fruit set and the number of fruits
and fruit weight and yield of plant .
Key words : Fragaria ananassa , flowers , weight , fruits .
Part of Ph.D. Dissertation for the first Auther .
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و  Reginaللرش بمستخمص النبات البحري ،Phytophtar

المقدمة

إذ تفوق التركيز  3مل .لتر

الشليك Fragaria ananassa Duch.يعود إلى العائمة

1-

عمى المقارنة في عدد األزىار

ونسبة العقد و معدل وزن الثمرة و كمية الحاصل لنبات.

الوردية  .Rosaceaeوىو نبات معمر يتكيف لمدى واسع من

درجات الح اررة و ينمو كنبات بري ونبات مزروع ( .)30اال

ووجدت ( )7زيادة معنوية في عدد األزىار ونسبة العقد و

أن معظم اإلنتاج يتركز في النصف الشمالي من الكرة

معدل وزن الثمرة و حجميا و معدل حاصل النبات الواحد
عند الرش بمستخمص الطحالب البحرية

األرضية و خاصة المناطق ذات المناخ المعتدل و المتميز

 Alga600عند

المستوى  3مل .لتر .1-وذكرت (  )14أن رش نباتات

بدرجات الح اررة المعتدلو في الشتاء و الصيف ( .)17حيث

الشميك بمستخمص الطحالب البحرية عند المستوى  4.5مل.

أن معظم األصناف المتاحة ليست مييئو لتحمل درجات

لتر ،1-أدى إلى حدوث زيادة معنوية في عدد األزىار و نسبة

الح ارره العالية ( 16و .)26و تشير أغمب المصادر إلى أن

االزىار العاقدة و عدد الثمار و معدل وزن الثمرة و حاصل

الموطن األصمي ليذا النبـات ىو أمريكا الشمالية (.)23تنتشر

النبات الواحد .الحظ ( )21حدوث زيادة غير معنوية في عدد

حالياً زراعة الشميك في أكثر من  63دولة و قد بمغ اإلنتاج

األزىار ونسبة العقد وعدد الثمار ومعدل وزن الثمار وحاصل

العالمي من الشميك عام  2012حوالي  4516810طن و

بمساحة مزروعة مقدارىا  241109ىكتار ،و تحتل الواليات

النبات الواحد عند أضافة المادة العضوية إلى نباتات الشميك.

المتحدة االمريكية المرتبة االولى في قائمة الدول المنتجة

أشار ( )27إلى وجود زيادة غير معنوية في عدد األزىار
ونسبة العقد وأعمى وزن لمثمرة واعمى حاصل لمنبات عند

لمشميك إذ بمغ االنتاج فييا  1366850طن إي ما يزيد عن

معاممة نباتات الشميك بحامض الييوميك  .والحظ ( )4أن

ربع انتاج العالم و تأتي مصر في المرتبة الخامسة بعد

معاممة صنفي الشميك  Rubygemو Fernبحامض الييومك

المكسيك و تركيا و اسبانيا لمعام نفسو  242279طن (.)12

قد أثرت معنوياً في عدد األزىار والنسبة المئوية لمعقد و عدد

تحتوي األسمدة العضوية بمختمف مصادرىا عمى مدى واسع

لمثمار و معدل وزن ثمرة و حاصل النبات الواحد عند التركيز

من المركبات العضوية الذائبة في الماء مثل السكريات

1-

( )4مل.لتر  .وجد( )13زيادة في عدد األزىار لمنبات مع

والبروتينات واألحماض االمينية واألحماض العضوية الدبالية

زيادة نسبة العقد و عدد الثمار وكمية الحاصل لمنبات الواحد

والالدبالية وكل ىذه المركبات تسيم بصورة مباشرة أو غير

عند المستوى 3ممغم.لتر

مباشرة في نمو النبات وتطوره فيي أما أن تكون مشجعة

1-

من حامض الييوميك .بينما وجد

( )19أنخفاض عدد األزىار و كمية الحاصل لمنبات فيما لم

لمنمو بفعل إنزيمي أو ىرموني إذ إنيا تحوي عمى مغذيات

يتأثر كل من عدد الثمار وحجم الثمرة و وزن الثمرة معنوياً

يحتاجيا النبات أو إنيا تؤثر في زيادة جاىزية المغذيات

عند معاممة نباتات الشميك بـحامض الييوميك بتركيز4

الموجودة أصال في التربة أو المضافة إلييا بحيث تؤدي إلى

1-

زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتو ( .)15كما و تعد طريقة

غم.لتر

التسميد بالرش فعالة في زيادة كمية الحاصل و تحسين
نوعيتو إضافة إلى غ ازرة النمو الخضري ( .)20كما وأن

المواد وطرائق

نفذت الدراسة في احد البيوت البالستيكية التابعة لوحدة

التغذية الورقية تقمل من التموث البيئي الناتج عن إضافة

ابحاث النخيل – كمية الزراعة – جامعة بغداد-أبو غريب

نقص العناصر الرئيسة في النباتات بشكل سريع عن طريق

الشميك ،صنف  Albinمن األردن بوساطة إحد المكاتب

رش محاليميا عمى األجزاء الخضرية والتي تكون أسرع تأثير

الزراعية .تم تحضير تربة البيت البالستيكي من خالل أجراء

بالمقارنة مع المضاف منيا إلى التربة .وجد ( )22ان معاممة

عممية ازالة االدغال ثم الحراثة و التنعيم ،ثم تسوية التربة

عدد األزىار و نسبة العقد .وىذا يتفق مع ما وجدت ()28

مبيدات لموقاية من األمراض الحشرية والفطرية والنيماتودا.

في دراسة عن استجابة صنفي الشميك Kaiser,s samling

بعدىا ،قسمت تربة البيت البالستيكي إلى مصاطب عرض

المركبات السمادية لمتربة ( .)8وذكر) )11إمكانية معالجة

.plant compost +

لممدة من  2013/7/1لغاية  .2014/7/1تم استيراد شتالت

بواسطة الجرار الزراعي ثم التعقيم الحراري ،و استعممت

نباتات الشميك بمستخمص النبات البحري أدى إلى زيادة في
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 0.80م و ارتفاع  0.30م و بطول  26م .وتركت مسافة

.3عدد الثمار /نبات :حسبت عدد الثمار المتكونة عمى

 0.50م في بداية ونياية البيت البالستيكي ،زرعت بشتالت

النبات الواحد حتى  ،2014/7/1و لجميع النباتات.

لمصنف ذاتو .زرعت الشتالت بتاريخ ،2013/ 10/1

.4وزن الثمرة (غم) :تم حساب وزن الثمار الكمي لمنبات بعد

بخطوط مزدوجة (،) Double Row Beds System

الجني من كل مكرر بميزان كيربائي حساس ثم قسم الوزن

بحيث تكون المسافة بين الخطين المزدوجين 0.20م والمسافة
بين نبات وآخر ضمن الخط الواحد 0.30م ،والمسافة بين

الكمي عمى عدد الثمار الكمي لمحصول عمى متوسط وزن

الثمرة بالغرام.

مركز مصطبة و آخرى  1.40م .أجريت عمميات الخدمة

.5كمية الحاصل لنبات الواحد (غم/نبات ) :و ذلك بحساب

1يتراوح بين 4 – 3.5لتر .ساعة كمما دعت الحاجة ،فضالً

النتائج المناقشة

عمى وفق البرنامج السمادي المعتمد في معظم مزارع الشميك

أدت إلى حصول زيادة معنوية في عدد األزىار /نبات ،إذ بمغ

العضوية وىي] ماء مقطر فقط ()0:0و حجم من مستخمص

 38.740زىرة /نبات ،في حين أظير التحميل اإلحصائي

من تعشيب وري ،إذ اتبع نظام الري بالتنقيط و بمعدل تعريف

معدل حاصل خمسة نباتات لكل معاممة مقد اًر بالغرام.

عن عمميات التسميد التي أجريت بشكل موحد لكل المعامالت

عدد األزهار /نبات :أظيرت نتائج الجدول  1أن المعاممة T2

( .)42شممت المعامالت أربع مستويات من مستخمص المادة

 41.686زىرة/نبات ،مقارنة بمعاممة القياس التي أعطت

المادة العضوية إلى حجم من الماء مقطر ( )1:1و()1

لمجدول نفسو أن بزيادة تركيز حامض الييوميك يزداد عدد

حجم من مستخمص المادة العضوية إلى ( )2حجم من الماء

األزىار في النباتات المعاممة ،إذ إن المعاممة  H2تفوقت

المقطر ( )2:1و( )1حجم من مستخمص المادة العضوية

معنويا في أعطاء اكبر عدد من األزىار بمغ  42.158زىرة /

( )T3 ،T2 ،T1،T0عمى الترتيب .وثالثة تراكيز من

نبات .أما فيما يخص تأثير التداخل بين العاممين ،فيالحظ إن

إلى ( )3حجم من الماء المقطر ( ،[ )3:1و رمز ليا بـ
 ،Humifert-ultraىي ( )5 ،2.5 ،0مل .لتر

1-

نبات قياساً بمعاممة المقارنة التي أعطت 32.305زىرة /

و رمز

المعاممة  H2.T0تفوقت معنوياً في زيادة عدد األزىار إلى

شير من الزراعة و استمرت حتى نياية التجربة و بواقع

 22.553زىرة  /نبات ،و التي انخفضت معنوياً عن معاممة

وفقاً لتصميم القطاعات الكاممة المعشاة Randomized

النسبة المئوية لمعقد

بواقع  13نبات لكل وحدة تجربية ،و تم مقارنة معدالت

في ىذه الصفة اذ بمغت  % 94.195بالقياس مع معاممة

ليا ( )H2 ، H1 ، H0عمى الترتيب .اجريت المعامالت بعد

 48.178زىرة  /نبات ،قياساً بمعاممة المقارنة التي أعطت

اضافة واحدة كل شير .تم تنفيذ التجربة العاممية (،)3 x 4

 H0.T3التي أعطت  29.787زىرة /نبات.

 )R C B D( Complete Designو بثالثة مكررات و

تشير نتائج الجدول  2إلى أن المعاممة  T1قد تفوقت معنوياً

المعامالت بحسب اختيار أقل فرق معنوي ( ،)L.S.D.عند

المقارنة و التي بمغت  % 89.936و التي تفوقت معنوياً

 )virgon 3Genstatفي التحميل اإلحصائي.

عمى التتابع .أما عن تأثير حامض الييوميك فيالحظ من

مستوى احتمال ( .)%5واستعمل برنام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج( Discovery

عمى كال المعاممتين  T3و% ) 86.720 ، 86.926 ( T2

الصفات المدروسة

الجدول نفسو زيادة نسبة العقد معنوياً مع زيادة تركيز حامض

اخذت القياسات ادناه نياية شير حزيران و كاألتي

الييوميك .إذ سجمت المعاممة  H2أعمى نسبة عقد

.1عدد األزهار/نبات :حسب عدد األزىار المتكونة عمى

بمغت .% 91.175في حين سجمت معاممة المقارنة أقل

.2النسبة المئوية لمعقد :تم حساب ىذه الصفة لمنباتات في

المعاممة  H0.T1سجمت أعمى نسبة عقد بمغت ،%98.070

النباتات الواحد حتى  ،2014/7/1ولجميع النباتات.

نسبة عقد بمغت  .% 86.949أما التداخل فيظير أن

 2014/7/1استناداً إلى ( ،)29و كما يأتي:النسبة المئوية
لمعقد %

والتي لم تختمف معنوياً عن المعاممتين H2.T1و  H2.T0إذ

بمغا ( % )96.509 ، 96.735عمى التتابع .في حين

= عدد الثمار العاقدة 100 x

سجمت المعاممة  H0.T3أقل نسبة عقد بمغت ،% 79.761

عدد األزهار الكمي
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.% 82.450

والتي انخفضت معنوياً عن معاممة المقارنة التي سجمت

جدول  . 1تأثير الرش بمستخمص المادة العضوية و أضافة حامض الهيوميك و التداخل بينهما في عدد األزهار  /لنبات
الشميك ،لمموسم .2014 -2013
مستىيات مستخلص المادة
العضىية( ) T
V:V

H0
)(0
22.553
37.925
38.956
29.787
32.305

T0
)(0:0
T1
)(1:1
T2
)(2:1
T3
)(3:1
تأثير ))H
L.S.D.
( ( 0.05

مستىيات حامض الهيىميك ))H
1مل  .لتر
H2
H1
)(5
)(2.5
48.178
45.489
38.449
31.783
42.027
44.075
39.978
41.041
42.158
40.597
T = 0.448
H = 0.388
T × H = 0.776

تأثير
()T
38.740
36.052
41.686
36.935

جدول  . 2تأثير الرش بمستخمص المادة العضوية و أضافة حامض الهيوميك و التداخل بينهما في نسبة العقد لنبات الشميك
( ،)%لمموسم .2014 -2013

مستىيات مستخلص المادة
العضىية( ) T
V:V
)T 0(0:0
)T1 (1:1
)T2 (2:1
)T3 (3:1
تأثير ))H

H0
)(0
82.450
98.070
87.517
79.761
86.949

L.S.D.
( ( 0.05

مستىيات حامض الهيىميك ))H
1مل  .لتر
H1
)(2.5
90.849
87.780
89.060
93.145
90.208
T = 1.052
H = 0.911
T × H = 1.822

H2
)(5
96.509
96.735
83.583
87.872
91.175

تأثير
()T
89.936
94.195
86.720
86.926

 38.483ثمرة  /نبات .في حين سجمت معاممة المقارنة أقل

عدد ثمار/نبات :يالحظ من نتائج الجدول  3وجود فروق

عدد من الثمار بمغ  28.407ثمرة  /نبات .إال إن االستجابة

معنوية في عدد الثمار/نبات نتيجة المعاممة بمستخمص المادة

العضوية .إذ تفوقت المعاممة  T2بإعطائيا  36.156ثمرة

الكبيرة لزيادة عدد الثمار قد ظيرت في التداخل بين

 /نبات معنوياً عمى معاممة القياس التي أعطت 35.472

المعاممتين ،إذ سجمت المعاممة  H2.T0تفوقاً معنوياً عمى

كافة المعامالت بأعطائيا

ثمرة  /نبات .أما عن تأثير حامض الييوميك ،فيالحظ من

 46.496ثمرة  /نبات .بينما

أعطت المعاممة  H0T0أدنى عدد من الثمار بمغ 18.594

الجدول نفسو ،أن زيادة التركيز سببت زيادة معنوية في عدد

ثمرة  /نبات.

الثمار ،إذ سجمت المعاممة  H2أعمى عدد لثمار بمغ

جدول  . 3تأثير الرش بمستخمص المادة العضوية و أضافة حامض الهيوميك و التداخل بينهما في عدد ثمار /نبات الشميك
،لمموسم .2014 -2013
مستىيات مستخلص
المادة العضىية( ) T
V:V
)T 0 (0:0
)T1 (1:1
)T2 (2:1
)T3 (3:1
تأثير ))H
L.S.D.
( ( 0.05

H0
)(0
18.594
37.188
34.088
23.759
28.407

مستىيات حامض الهيىميك ))H
1مل  .لتر
H1
)(2.5
41.325
27.891
39.254
38.227
36.674
T = 0.320
H = 0.277
T × H = 0.555
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تأثير ( ) T
H2
)(5
46.496
37.189
35.127
35.122
38.483

35.472
34.089
36.156
32.369
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وزن الثمرة (غم):تشير نتائج الجدول  4إلى أن زيادة تركيز

نتيجة المعاممة بحامض الييوميك ،وأعطت المعاممة H1
أعمى وزن لمثمرة بمغ  22.646غم ،مقارنة بمعاممة القياس

مستخمص المادة العضوية أدى إلى حصول زيادة في معدل

التي سجمت أقل وزن لثمرة بمغ  20.153غم .بينما أظيرت

وزن الثمرة ،وأعطت المعاممة  T1أعمى وزن لثمرة بمغ

نتائج التداخل زيادة معنوية في ىذه الصفة ،إذ سجمت

 22.117غم ،و التي لم تختمف معنويا عن المعاممتين T0

المعاممة  H1.T1أعمى معدل لوزن الثمرة وكان 25.259

و T2التان أعطتيا (  ) 21.547، 21.117غم عمى

غم .في حين سجمت معاممة  H0.T0أقل معدل لوزن الثمرة

التتابع.في حين سجمت المعاممة  T3أقل وزن لمثمرة بمغ

بمغ 19.489غم.

 20.209غم ،منخفضة بذلك معنوياً عن المعامالت

األخرى .كما لوحظ وجود فروق معنوية في معدل وزن الثمرة
جدول .4تأثير الرش بمستخمص المادة العضوية و أضافة حامض الهيوميك والتداخل بينهما في وزن ثمرة نبات الشميك
(غم)،لمموسم .2014 -2013

مستىيات مستخلص المادة
العضىية( ) T
V:V
T0
)(0:0
T1
)(1:1
T2
)(2:1
T3
)(3:1
تأثير ))H
L.S.D.
( ( 0.05

مستىيات حامض الهيىميك ))H
1مل  .لتر
H2
H1
H0
)(5
)(2.5
)(0
23.066
22.087
19.489
20.759
25.259
20.333
20.912
22.756
20.532
19.489
20.481
20.259
21.156
22.646
20.153
8410. = T
728 0.= H
1.456= H × T

تأثير ( ) T
21.547
22.117
21.400
20.209

بمغا ()819.410 ،823.400غم عمى التتابع مقارنة بـ

كمية الحاصل لنبات الواحد(غم/نبات) :يتبين من نتائج

 574.920غم في معاممة القياس .وكان لمتداخل بين

الجدول  5أن مستخمص المادة العضوية أدى .إلى حصول

مستخمص المادة العضوية و حامض الييوميك عند المعاممة

انخفاض في ىذه الصفة ،إذ سجمت المعاممة  T0اعلى معدل

 H1.T0تأثير معنوي في ىذه الصفة إذ أعطت أعمى حاصل

للحاصل بلغ  024.247غم والتي تفوقت معنوياً عمى

لمنبات بمغ  1072.520غم قياساً بمعاممة  H0.T0التي

المعاممة  T3و التي أعطت أقل حاص ـ ـل قدره 654.240

أعطت أقل حاصالً لمنبات بمغ  362.560غم.

غم ،أما بالنسبة لتأثير حامض الييوميك فقد لوحظ ىناك
زيادة معنوية في معدل الحاصل في المعاممتين  H1و  H2إذ

جدول  . 5تأثير الرش بمستخمص المادة العضوية و أضافة حامض الهيوميك و التداخل بينهما في حاصل نبات الشميك (غم)،
لمموسم .2014 -2013

مستىيات مستخلص المادة
العضىية ( ) T
V:V
T0
)(0:0
T1
)(1:1
T2
)(2:1
T3
)(3:1
تأثير ))H
L.S.D.
( ( 0.05

H0
)(0
362.560
756.000
699.990
481.130
574.920

مستىيات حامض الهيىميك ))H
1مل  .لتر
H1
)(2.5
912.790
704.500
893.270
783.040
823.400
T = 30.794 N.S
H = 26.669
T × H = 53.337
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H2
)(5
1072.520
772.030
734.540
698.540
819.410

تأثير
()T
782.620
744.170
775.930
654.240
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يتضح مما تقدم إن رش مستخمص المادة العضوية قد أثر

حامض الييوميك في تحسين خواص التربة الكيميائية و

في كل من عدد األزىار و النسبة المئوية لمعقد في نبات

الفيزيائية و ذلك بزيادة احتفاظ التربة برطوبتيا و زيادة

الشميك و ربما يعود السبب إلى دور الزنك الموجود ضمن
األميني

تيويتيا ( )1و رفع درجة ح اررتيا ( )3مما وفر ظروفاً مثالية
لنمو المجموع الجذري و كذلك نمو األحياء الدقيقة في التربة

 Tryptophanالذي يتحول إلى اوكسين طبيعي محفز عمى

و زيادة نشاطيا و إعدادىا مما زاد من جاىزية العناصر

أحتواء مستخمص المادة العضوية عمى األحماض األمينية و

العناصر الضرورية (النتروجين والفسفور والبوتاسيوم) التي

خاصة الـ  .)10 ( Trypotophanكما أظيرت النتائج زيادة

ليا الدور األساس في قوة النمو الخضري الذي اثر في زيادة

معنوية في نسبة العقد نتيجة المعاممة بمستخمص المادة

وزن الثمرة وحاصل النبات (.)5

تركيبة

المستخمص

في

تكوين

الحامض

الغذائي وزيادة امتصاصيا من قبل النبات ( )25والسيما

األزىار و زيادتيا ،او ربما تعزى زيادة عدد األزىار إلى

العضوية و ربما تعود ىذه الزيادة إلى تأثير العناصر الغذائية
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