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تأثُز انًعايهت بـ  Humic acidو  K-Humateفٍ انًُى انخضزٌ وانظفاث انكًُت نهثًار
وانًحتىي يٍ انًغذَاث ألشجار َخُم انتًز طُف خستاوٌ انُايُت فٍ انتزب انجبسُت.
خانذ عبذ هللا سهز انحًذاٍَ*
أظزبذ هعبعد -قعن الجعزٌخ ٌُّدظخ الؾدائق -كل٘خ الصزاعخ – عبهعخ ركسٗذ Khalid_sa30@yahoo.com

انًستخهض
أعسٗذ الدزاظخ فٖ هؾطخ أثؾابس ًي٘اا الولْعاخ الزبثعاخ دلأ دائاسح الجعازٌخ – ّشازح الصزاعاخ الا
العبم  2013الالزجبز رأص٘س األظودح العمْٗخ ّنسٗقخ دلبفزِب فٖ ثعك ـوبد الٌوْ اليمسٕ ّهكًْبد
الؾبـااا ّهؾزاآْ األّزا هااي الٌزااسّع٘ي ّالوعااوْز ّالجْربظااْ٘م ّالكبزثُْ٘اادزاد ّالٌؽااب ّالعااكسٗبد
لفٌف الزوس العزبّٕ الٌبهٖ فٖ الزسة الغجع٘خ .رن دلابفخ األظاودح العماْٗخ  :ؽابهك الِْ٘هاد ثوعاد
 2غن .لزس 1-زؼب ً علٔ الوغوْع اليماسٕ ّ  4غان .لزاس 1-ألا٘ف دلأ الزسثاخ ّ الا  K-Humateثوعاد
 2غاان .لزااس 1-زؼااب ً علاأ الوغوااْع اليمااسٕ ّ  4غاان .لزااس 1-ألاا٘وذ دلاأ الزسثااخ ّالزااداالا ثاا٘ي ُاارٍ
الوعبه د فم ً عي هعبهلخ الوقبزًخ ّ ،رن هعبهلخ األؼغبز ثعد ص صخ أظبث٘ع علٔ دعساء الزلق٘ؼ  .اظازيدم
رفااو٘ن القطبعاابد العؽااْائ٘خ الكبهلااخ ّعوعااذ الج٘بًاابد ّؽللااذ اؽفاابئ٘ب ً ّقْزًااذ هزْظااطبد الوعاابه د
ثبالزجابز اقااا فااس هعٌاإْ ّ LSDعٌاد هعاازْٓ اؽزوااب ّ 0.05كبًااذ الٌزابئظ كوبٗاابرٖ  :روْقااذ الوعبهلااخ
 Humic acidثوعااد  4غاان .لزااس.1-دلاأ الزسثااخ ّ K- Humic acidثوعااد  4غاان .لزااس 1-دلاأ الزسثااخ
( ) T10ثإعطبئِاااب أعلااأ هعاااد لطاااْ الياااْؾ ّناااْ األّزا ّهؾزااآْ األّزا هاااي الكلْزّف٘اااا
ّالٌزاااسّع٘ي ّالوعاااوْز ّال جْربظاااْ٘م ّالكبزثُْ٘ااادزاد ّالٌؽاااب ّالعاااكسٗبد الكل٘اااخ ّّشى ّقطاااس الضواااسح
ّالؾبـا الكلاٖ دذا أعطاذ هعاد ؽبـاا ثلا  55.67كغانً .يلاخ  ، 1-ثٌ٘واب أعطاذ هعبهلاخ الوقبزًاخ اقاا
هعد للفوبد الوركْزٍ اًوب ً ّأعطذ هعاد ؽبـاا كلاٖ ثلا  37.33كغنً.يلاخ ، 1-أهاب ف٘واب ٗياؿ ًعاجخ
الكبزثُْ٘دزاد دلٔ الٌزسّع٘ي فقد روْقذ هعبهلخ الوقبزًخ ثإعطبئِب أعلٔ ًعجخ ثلغذ  ، 5.50ثٌ٘وب أعطذ
هعبهلخ  T10اقا ًعجخ ثلغذ .4.02

انكهًاث انًفتاحُت ً :ي٘ا الزوس  ،ؽبهك ُْ٘ه٘د  ،ال  ، K-Humateالعزبّٕ  ،رسثخ عجع٘خ.

انًمذيت
ٌٗزوٖ ًي٘ا الزوس  Phoenix dactylifera L.الٔ السرجخ  ُّٖ ،palmaeهي أُن السرت
الٌجبر٘خ الزٖ عسفِب اإلًعبى ّالٔ العبئلخ  Arecaceaeالزٖ رمن ؽْالٖ  220عٌعب ً ّؽْالٖ ًْ 2600عب ً
( الجكس  1972،؛ دثساُ٘ن ّالل٘ف  .)1998،رعد األظودح العمْٗخ هِوخ فٖ شٗبدح ًوْ الٌجبد الؽزْائِب
علٔ عٌبـس غرائ٘خ ثٌعت ع٘دح ،فم ً عي رؾعٌِ٘ب ليْاؾ الزسثخ الو٘صٗبئ٘خ ّالك٘و٘بئ٘خ كوب دًِب رعد
ظل٘وخ هي الٌبؽ٘خ الج٘ئ٘خ دذ ال رعجت رلْصب ً للزسثخ أّ الوبء أّ الغْ ( هسكص اإلهبزاد للوعلْهبد الج٘ئ٘خ
الصزاع٘خ  .)2008،رزكْى األؽوبق العمْٗخ فٖ الطج٘عخ هي هْاد عمْٗخ هزؾللخ ظْاء كبًذ ًجبر٘خ أّ
ؽْ٘اً٘خ ًز٘غخ العول٘بد الؾْ٘ٗخ ّالك٘و٘بئ٘خ الطج٘ع٘خ فٖ الزسثخ ّرعد األؽوبق الدثبل٘خ الوكْى األظبظٖ
للدثب هع ثعك الوْاد العمْٗخ األالسّٓ ،رؤدٕ ُرٍ األؽوبق دّزاً هِوب ً فٖ رؾدٗد الْاؾ الوبدح
العمْٗخ ّرأص٘سارِب الو٘صٗبئ٘خ ّالك٘و٘بئ٘خ ( اثْ ًقطخ ّثطؾخ ٗ .)2010 ،عسف العوبد العمْٕ العبئا
ّ K-Humateالرٕ ٗعؤ هؾل٘ب" العوبد الطؾلجٖ علٔ اًَ الٌبرظ الٌِبئٖ لزيوس ّرؾلا الوبدح العمْٗخ
ّٗؾزْٕ علٔ ؽبهمٖ الِْ٘هد ّالوْلود ّثٌعجخ رفا دلٔ  %18فم ً عي العٌبـس السئ٘عخ
كبلٌزسّع٘ي ّالوعوْز ّالجْربظْ٘م  ،كوب ّٗؾزْٕ علٔ العٌبـس الٌبدزح  (.هعله ّعوس  2012،؛
ّ ، )2001،Chapّ Hayesرزو٘ص ثقدزرِب العبل٘خ علٔ رجبد االًْٗبد ّاالؽزوبظ ثبلوبء ثوب ٗؾعي هي
الفْثخ الزسثخ ّرغرٗخ الٌجبد ًّوٍْ ّلوزساد نْٗلخ  ،كوب رزو٘ص ُرٍ الؾْاهك ثقدزرِب العبل٘خ علٔ زثه
االًْٗبد الوعدً٘خ ّاالّكع٘داد ّالِ٘دزّكع٘داد ّدن قِب ثجهء ّثبظزوساز دل ٔ الٌجبد عٌد الؾبعخ
ربزٗخ رعلن الجؾش . 2014 / 12 / 30
ربزٗخ قجْ الٌؽس . 2015 / 3 / 15

http://www.agriculmag.uodiyala.edu.iq/
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(ّ Stinoآالاااسّى  2009،؛ علاااْاى ّالؾواااداًٖ  .)2012 ،أؼااابز  )1997( Plasterدى دلااابفخ الوااابدح
العمْٗخ رصٗد هي عبُصٗخ العٌبـس الوغرٗخ هوب ٌٗعكط اٗغبث٘ب" فٖ ًوْ ّدًزبط الٌجبد ّّ ،عد ّ Dorer
 ) 1997( Peacockدى ؽبهك الِْ٘هد ٗؾعي هاي ًواْ الغارّز ًّؽابن الوغزواع الو٘كسّثاٖ فاٖ الزسثاخ
ّّفاسح العٌبـاس الغرائ٘اخ ّشٗابدح اؽزواابظ الزسثاخ ثبلوابء ّ،هاي صان رؾعاا٘ي ًواْ الٌجابدّ .ثارلد أًزغاذ عاادح
ؼسكبد العوبد العمْٕ العبئا ّهٌَ العوبد الوعزيدم فٖ ثؾضٌب ُرا ُّْ ّ K-Humateالوعؤ هؾل٘اب"
نؾلجٖ ّالوعازيلؿ هاي هاْاد نج٘ع٘اخ ذاد ًقابّح عبل٘اخ عادا" ُّاْ الٌابرظ الٌِابئٖ لزيو٘اس ّرؾلاا الوابدح
العماْٗخ الطج٘ع٘اخ ّٗوكاي اظاازيداهَ زؼاب" علأ األّزا كوٌؽاه عماإْ (هعاله ّعواس . )2012،دى
دلبفخ الويلوبد العمْٗخ رغعا الزسثخ رو٘ا دلٔ الؾبهم٘خ الى ُرٍ الويلوبد رؾسز الؾْاهك العماْٗخ
الويزلواااخ عٌاااد رؾللِاااب ّالزاااٖ رعااابعد فاااٖ ععاااا الوغااارٗبد الوْعاااْدح فاااٖ الزسثاااخ أكضاااس عبُصٗاااخ ّفبئااادح
(ّ .)1994 ، Kinseyعااد ّ Webbآالااسٗي ( )1988دى دلاابفخ ؽاابهك الِْ٘هااد دلاأ أؼااغبز ال لٌكااٖ
ّ Citrus reticulataالجسرقااب  Citrus sinensisأدد دلاأ رؾعاا٘ي ـااوبد الٌوااْ اليمااسٕ ،أهااب
 )2003( Partida ّ Phanuphongفقااد ّعاادا دى زغ الوؾلااْ الوغاارٕ الؾاابّٕ علاأ  %12ؽاابهك
الِْ٘هد هاع اللا٘ه هاي ؽابهك الوعاوْزٗد ّالجْربظاْ٘م علأ ؼاز د االفْكابدّ Persea americana
أدٓ دلٔ شٗابدح فاٖ ازروابع الؽاز د ّهؾزآْ األّزا هاي عٌبـاس الٌزاسّع٘ي ّالوعاوْز ّالجْربظاْ٘م ،
ّفاااٖ دزاظاااخ للجبؽاااش ّ Saeedآالاااسٗي ( )2009عاااي راااأص٘س ؽااابهك الِْ٘هاااد فاااٖ ثعاااك الياااْاؾ
الوْزفْلْع٘ااخ ّالوعاالغ٘خ ّالك٘وْؽ٘بر٘ااخ ل لٌكااٖ ؽ٘ااش راان دلاابفخ ؽاابهك الِْ٘هااد دلاأ الزسثااخ ثااض س
هعاااازْٗبد ُااااٖ  80ّ 60 ّ 40هااااا .لزااااس 1-ؽ٘ااااش الؽإااااْا دى الوعبهلااااخ ثؾاااابهك الِْ٘هااااد ّثوقااااداز
 80هاااا .ؼاااغسح 1-أدد دلااأ شٗااابدح ؽغااان ّّشى الضوااابز ّالؾبـاااا الكلاااٖ ّشٗااابدح هؾزااآْ األّزا هاااي
الٌزااسّع٘ي ّالوعااوْز ّالجْربظااْ٘م ّالكبزثُْ٘اادزاد ّالكلْزّف٘ااا .رْـااا عبظاان ( )2007دلاأ دى زغ
1 K-Humateعلٔ ؼز د الوؽوػ  Prunus armeniacaـٌف لج٘ت  1ثزسك٘ص1.5 ، 1 ، 0ها.لزس
ظجت شٗبدح فٖ الوعبؽخ الْزق٘خ ّعدد األّزا ّنْ األفسع ّ ،أكاد  )2010( Kareemدى ٌُاب روْقاب ً
هعٌْٗب ً إللبفخ العوبد الوؾزْٕ علٔ ؽبهك الِْ٘هد ثزسك٘ص ّ %20ثوقداز  60ها.ؼغسح  1-فٖ هؾزْٓ
األّزا هي الكلْزّف٘ا ّرسك٘ص الٌبٗزسّع٘ي ّالوعوْز ّالجْربظْ٘م ّالكبزثُْ٘دزاد فٖ األّزا ّناْ
العااااب ّعاااادد األّزا ّالوعاااابؽخ الْزق٘ااااخ لفااااٌوٖ الصٗزااااْى الصٗزااااٖ ّالفااااْزاًٖ هقبزًااااخ ثوعبهلااااخ
الع٘طسح.أكدد ّ Abd El-Moneamآالاسّى ( )2011دى زغ ؽابهك الِْ٘هاد ثزسك٘اص % 1 ّ 0.5
ّثبلعٌبـس الفغسٓ % 0.5علٔ ؼز د الصٗزاْى ظاجت شٗابدح الٌواْ اليماسٕ ّشٗابدح هؾزآْ األّزا
هي الوعوْز ّالصًد ّالكبزثُْ٘دزاد فما ً عاي شٗابدح عٌفاسٕ الٌزاسّع٘ي ّالجْربظاْ٘م الظا٘وب هعبهلاخ
ؽبهك الِْ٘هد  + % 1العٌبـاس الفاغسٓ ّ ،% 0.5فاٖ دزاظاخ لا ؽلػ ّآالاسٗي (ّ )2012عادّا اى
زغ ؼز د الصٗزْى ـٌوٖ ّ K18ـْزاًٖ ثوؾلاْ الِ٘اْهغسٗي الؾابّٕ دلأ ؽابهك الِْ٘هاد %12
ّؽاابهك الوْلو٘ااد  %3ثاابلزساك٘ص  4، 2، 0هااا.لزس 1-أدٓ دلاأ رؾعاا٘ي ـااوبد الٌوااْ اليمااسٕ .رْـااا
الع ا ف ( )2012دلاأ دى زغ ؽاابهك الِْ٘هااد ثاابلزساك٘ص 2، 1، 0ها.لز اا سّ1-الْ٘زٗااب ثبلوعاازْٗبد
 % 0.50 ، 0.25 ، 0علٔ ؼز د الجؽولخ الجرزٗخ  Eriobotrya japonica L.أدٓ دلٔ رؾع٘ي هعإن
الفوبد الودزّظخ (عدد األّزا  /ؼازلخ ّالوعابؽخ الْزق٘اخ ّهؾزآْ األّزا هاي العٌبـاس الغرائ٘اخ).أهب
ّ Abbasآالسّى ( )2013فقد ثٌْ٘ا دى دلبفخ ؽبهك الِْ٘هد دلٔ أؼغبز ال لٌكٖ ثزسك٘اص ّ 60 ّ 40
 80ها /ؼغسح أدد دلٔ شٗبدح هؾزْٓ األّزا هي الكلْزّف٘اّ .لعادم ّعاْد هبٗعاله الماْء علأ راأص٘س
ؽبهك الِْ٘هد  K-Humateعلٔ أؼغبز ًي٘ا الزوس عوْهب ً ّالواصزّع فاٖ الزاسة الغجعا٘خ الفْـاب ً
لرلد أعسٗذ ُرٍ الدزاظخ.
انًىاد وطزائك انبحث
ًوااارد الزغسثاااخ فاااٖ هؾطاااخ ًي٘اااا الولْعاااخ الزبثعاااخ دلااأ دائاااسح الجعااازٌخ ّ/شازح الصزاعاااخ الااا
الوْظن  . 2013رن االز٘بز ً 33يلخ ـٌف العزبّٕ هزغبًعاخ ثابلؾغن ّثعواس 8ظاٌْاد رقسٗجاب ً ّهصزّعاخ
ثبلطسٗقخ السثبع٘خ  6×6م ّ ،قد أعسٗذ علٔ ُرٍ األؼغبز عول٘بد اليدهخ األظبظ٘خ ثؽكا هزعبّ  ،لقؾذ
األؼااغبز ثزاابزٗخ ّ 2013 /3/25ثعااد اكزوااب العقااد راان الااف العاارّ دلاأ صوبً٘ااخ عاارّ للٌيلااخ الْاؽاادح .
أالرد ًوابذط هاي الزسثاخ علأ عواق  60ظان قجاا الجادء ثبلزغسثاخ للزعاسف علأ ثعاك الفاوبد الو٘صٗبئ٘اخ
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ّالك٘و٘بئ٘خ للزسثخ ؽ٘ش أعسٗذ فٖ هيزجساد قعن الزسثاخ  -كل٘اخ الصزاعاخ – عبهعاخ ثغاداد (الغادّ ا) .ران
هعبهلخ األؼغبز ثعد ص صخ أظبث٘ع هي هْعد دعساء الزلق٘ؼ ال٘دّٕ ثكا هي الوعبه د العوبدٗخ اٙر٘خ:
 -1الوقبزًخ ( السغ ثبلوبء فقه) ّزهص لِب ثبلسهص (.)T0
 -2زغ  Humic acidثوعد  2غن .لزس.1-علٔ الوغوْع اليمسٕ ّزهص لَ (.)T1
 -3زغ K- Humic acidثوعد  2غن .لزس1-علٔ الوغوْع اليمسٕ ّزهص لَ (.)T2
 -4دلبفخ  Humic acidثوعد  4غن .لزس.1-دلٔ الزسثخ ّزهص لَ (.)T3
 -5دلبفخ  K- Humic acidثوعد  4غن .لزس .1-دلٔ الزسثخ ّزهص لَ (.)T4
 -6الوعبهلخ األّلٔ ( +)T1الوعبهلخ الضبً٘خ (ّ )T2زهص لَ (.)T5
 -7الوعبهلخ األّلٔ ( +)T1الوعبهلخ الضبلضخ (ّ .)T3زهص لَ (.)T6
 -8الوعبهلخ األّلٔ( + )T1الوعبهلخ الساثعخ(ّ. )T4زهص لِب (.)T7
 -9الوعبهلخ الضبً٘خ (+)T2الوعبهلخ الضبلضخ(ّ. )T4زهص لِب (.)T8
 -10الوعبهلخ الساثعخ( + )T4الوعبهلخ الضبً٘خ (ّ )T2زهص لِب (.)T9
 -11الوعبهلخ الساثعخ ( +)T4الوعبهلخ الضبلضخ(ّ )T3زهص لِب (.)T10
رمااوٌذ الزغسثااخ دؽاادٓ عؽااس هعبهلااخ هعاازقلخ ّثْاقااع ص صااخ هكااسزاد للوعبهلااخ الْاؽاادح ّروضااا الؽااغسح
الْاؽدح ّؽادح رغسٗج٘اخً ،وارد الزغسثاخ ؽعات رفاو٘ن القطبعابد العؽاْائ٘خ الكبهلاخ (ّ )RCBDاظازعوا
االزجاابز اقااا فااس هعٌاإْ للوقبزًااخ ثاا٘ي الوزْظااطبد عٌااد هعاازْٓ اؽزوااب (.0.05الوؾواادٕ ّالوؾواادٕ
.)2012،
انجذول . 1بعض انظفاث انفُشَائُت وانكًُُائُت نتزبت انذراست.
ًز٘غخ الزؾل٘ا
ّؽدح الق٘بض الوعزعولخ
الزؾل٘ا
7.31
------دزعخ pH
-1
4.8
ds.m
االٗفبل٘خ الكِسثبئ٘خ
11.4
غن .كغن رسثخ
الوبدح العمْٗخ
1330
غن .كغن رسثخ
الغجط
144
غن .كغن رسثخ
كبزثًْبد الكبلعْ٘م
110
غن .كغن رسثخ
الط٘ي
1860
غن .كغن رسثخ
السها
1130
غن .كغن رسثخ
الغسٗي
-1
20.95
Mmol .L
Ca +2
10.75
Mmol .L-1
Mg+2
6.25
Mmol .L-1
Na+
1.6
Mmol .L-1
K+
10.50
Mmol .L-1
CL1.15
Mmol .L-1
 HCO3Lomay Sand
ًعغخ الزسثخ
0.06
غن/كغن
الٌزسّع٘ي الكلٖ
انظفاث انًذروست:
انظفاث انطبُعُت وتشًم:
يعذل طىل انىرلت (سى) .أالر نْ األّزا ثؽسٗه الق٘بض هي هٌطقخ ارفبلِب ثبلغرع دلٔ ًِبٗخ الْزقخ،
ّاظزيسط الوعد ليوعخ أّزا .
طىل انخىص (سى)
لُاص يحتىي األوراق يٍ انكهىروفُم (سباد) :قدز رسك٘ص الكلْزّف٘ا فاٖ األّزا ُّاٖ علأ األؼاغبز
ثأظزيدام الوق٘بض ال٘دّٕ السقوٖ .)2000 ،Bassuk ّ Felixloh( . SPAD meter
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انظفاث انكًُت نهحاطم:
انحاطم انكهٍ (كغى) :ثعد عول٘خ عٌٖ الضوبز لكا ًيلخ علٔ ؽدح رن ّشًِب ثْاظطخ ه٘صاى ؽقلاٖ ّهاي صان
اظزيسط هعد ّشى الؾبـا الكلٖ لكا هعبهلخ.
يعذل وسٌ انثًزة (غى) :أالرد  15صوسح ثفْزح عؽاْائ٘خ هاي كاا هكاسز ّعاسٓ ق٘ابض الاْشى ثو٘اصاى
ؽعبض ّهي صن رن ؽعبة هعد ّشى الضوسح.
يعذل وسٌ نحى انثًار (غى):رن دٗغبدٍ عي نسٗق الوس ث٘ي ّشى الضوسح ّّشى الجرزح
حجى انثًزة (سى : )3رن ؽعابة هعاد ؽغان الضواسح للضوابز الزاٖ ق٘عاذ أّشاًِاب قجاا ًاصع الٌاْاح هاي الا
اظاازيدام اظااطْاًخ هدزعااخ ّّلااعذ فِ٘ااب  15صوااسح ّؽعاات هعااد الؾغاان ثوعسفااخ كو٘ااخ الواابء الوااصاػ.
ّاظزيسط هعد ؽغن الضوسح الْاؽدح ثبلقعوخ علٔ .15
طىل انثًزة (سى) :ق٘ط نْ الضوسح ثأالر  15صوسح هاي كاا هكاسز ثفاْزح عؽاْائ٘خ فاٖ هسؽلاخ القطاف
ّعسٓ ذلد ثبظزعوب القدهخ . Verneir caliper
لطز انثًزة (يهى)  :اعسٕ ق٘بض قطس الضوسح علٔ ًوط الضوبز الزٖ االر ّشًِب ؽ٘ش ق٘ط القطاس ثبظازعوب
القدهخ Verneir caliper
انظفاث انكًُُائُت نألوراق:
راااان االاااار العٌ٘اااا بد هااااي الْزٗقاااابد (اليااااْؾ) الوْعااااْدح فااااٖ أّزا الفااااف الضبلااااش هبثعااااد القلاااات.
(العبًٖ ّ .)1998،رن غعلِب ع٘داً هي األرسثخ صن عووذ فٖ فاسى كِسثابئٖ علأ دزعاخ 70مّ 0عٌاد صجاْد
الااْشى راان نؾااي العٌ٘اابد الوغووااخ ثطبؽًْااخ كِسثبئ٘ااخّ.رن الِماان ثؾاابهك الكجسٗز٘ااد الوسكااص ّؽاابهك
الجسٗكلْزٗااد الوسكااص .دذ االاار  0.20غاان هااي العٌ٘ااخ الٌجبر٘ااخ الوطؾًْااخ ّألاا٘ف دلِ٘ااب  4هااا هااي ؽاابهك
الكجسٗز٘د ّ 1ها هي ّ HClO3فق الطسٗقخ الْازدح فٖ  .) 1971( Hesseقدزد العٌبـسكوب ٗبرٖ:
 - 1يحتىي انكاربىهُدذراث فدٍ األوراق (:):قادزد فاٖ الْزٗقابد ثعاد ظاٌخ هاي الوعبهلاخ ّفاق نسٗقاخ
.)1970( Josyln
 -2يحتىي انُتزوجٍُ فٍ األوراق ( :):االار  0.20غان هاي العٌ٘اخ الوطؾًْاخ ّألا٘ف دلِ٘اب  ) 4هللزاس
هي ؽبهك الكجسٗز٘د ّ( ) 1هلزس هي ؽبهك الجسٗكلْزٗد ّقدز الٌزسّع٘ي ثأظزعوب عِبشالوبٗكسّكلدا
علٔ ّفق الطسٗقخ الْازدح فٖ .)1999( Raghupathi ّ Bhargava
 -3يحتدددددىي انبىتاسدددددُىو فدددددٍ األوراق( :):قااااادز الجْربظاااااْ٘م ثْظااااابنخ عِااااابش اللِااااات الماااااْئٖ
 Flame photometerوفك انطزَمت انىاردة فٖ .)1999( Raghupathi ّ Bhargava
 -4يحتىي انفسفىر فٍ األوراق ( :):قدز الوعوْز ثْظبنخ عِبش  Spectrophotometerعلٔ ناْ
هْعٖ ً 700بًْه٘زس ّفق الطسٗقخ الْازدح فٖ  Bhargavaو .)1999( Raghupathi
َ -5سبت انكاربىهُذراث إنً انُتزوجٍُ :رن ؽعبثِب ثقعوخ ًزبئظ رؾل٘ا الكبزثُْ٘دزاد علٔ ًزبئظ رؾل٘ا
الٌزسّع٘ي ّلكا عٌ٘خ.
 –6يحتددددىي األوراق يددددٍ انسددددكزَاث ( :):راااان رقاااادٗس ُاااارٍ الفااااوخ فااااٖ اليااااْؾ ّفااااق نسٗقااااخ
. )1970(Joslyn
 -7يحتىي األوراق يٍ انُشأ ( :):رن رقدٗس ُرٍ الفوخ ّفق نسٗقخ .)1970(Joslyn
انُتائج وانًُالشت
تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ بعض انظفاث انخضزَت وانثًزَت ألشجار َخُم انتًز طُف
خستاوٌ
رج٘ي الٌزبئظ فٖ األؼكب  7ّ 6ّ 5ّ 4ّ 3ّ 2ّ1دى االز ف األظودح ّاالز ف نسائق دلابفزِب قاد
اصس هعٌْٗب ً فٖ هعد ّشى ّنْ ّقطس الضوسح ّالؾبـا الكلٖ ّنْ اليْؾ ّنْ األّزا ّهؾزآْ
األّزا هي الكلْزّف٘ا دذ أعطذ الوعبهلخ  T10أعلٔ هعد لْشى ّناْ ّقطاس الضواسح ّالؾبـاا الكلاٖ
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ّنْ اليْؾ ّنْ األّزا ّهؾزْٓ األّزا هي الكلْزّف٘ا دذ ثلغذ  8.40غن.صوسح 3.60 ،1-ظن ،
2.35هلاان  55.67 ،كغن.ؼااغسح 54 ،1-ظاان  282،ظاان  65.20 ،ظااجبد ثبلززاابثع  ،صاان رلزِااب الوعبهلااخ  T9دذ
أعطاذ هعاد للفاوبد الواركْزح اًواب ً ثلا  7.40غن.صواسح 3.41 ،1-ظان  2.22 ،هلان  51 ،كغن.ؼااغسح، 1-
 43.67ظن  270 ،ظن  64،ظجبد ثبلززبثع ،ثٌ٘وب أعطذ هعبهلخ الوقبزًخ اقا هعد للفوبد الوركْزح اًوب ً اذ
ثلغذ  4.30غن.صوسح 2.50 ،1-ظن  1.80 ،هلن  37.33 ،كغن.ؼغسح 37.67 ، 1-ظان  240 ،ظان 57.53 ،
ظااجبد ثبلززاابثعّ ،قااد ٗعااْد العااجت دلاأ دّز الِْ٘هااد فااٖ شٗاابدح قاادزح األؼااغبز علاأ اهزفاابؾ عاادد هااي
العٌبـس الوعدً٘خ هي الزسثخ ّشٗبدح رسك٘صُب ّشٗبدح هؾزْٓ األّزا هي الكلْزّف٘ا ّالزٖ ٗوكي أى رصٗد
هااي كواابءح األّزا للق٘اابم ثعول٘ااخ الزوض٘ااا المااْئٖ ّاظاازيدام ًااْارظ رلااد العول٘ااخ فااٖ ثٌاابء أًعااغخ عدٗاادح
ّرؾعاا٘ي ـااوبد الٌوااْ اليمااسٕ لنؼااغبز ّهٌِااب شٗاابدح نااْ اليااْؾ ّنااْ األّزا دذ دى عول٘ااخ
الزسك٘ات الماْئٖ راْفس الواْاد األّل٘اخ ّهسكجابد الطبقاخ ال شهاخ لعول٘ابد الٌواْ ّالجٌابء (ثا ّاٗاادلوبى
 )1980،فم ً عي ذلد فبى دلبفخ ُرٍ الوبدح قد رؤدٕ دلٔ شٗبدح عدد األؽ٘بء الدق٘قخ ًّْارغِب فٖ الزسثاخ
ّاى ثعك ًْارغِب عجبزح عي ُسهًْبد ًجبر٘خ ( اّكعٌ٘بد ّعجسٗلٌ٘بد ّظبٗزْكبٌٌٗ٘بد ) ّالزٖ قاد رعاِن
فااٖ شٗاابدح اًقعاابم الي ٗااب ُّاارا ٗزْافااق هااع هاابذكسٍ علااْاى ّالؾوااداًٖ ( )2012هااي دى دلاابفخ ؽاابهك
الِْ٘هد رصٗد هاي ًؽابن األؽ٘ابء الدق٘قاخ ّدفساشارِاب ثبلزسثاخ ّاى ثعاك اإلفاساشاد عجابزح عاي ُسهًْابد
ًجبر٘خ ّالزٖ روزؿ هي قجا الٌجابد ّرصٗاد هاي اًقعابم الي ٗاب ّرْظاعِب.أهب ثيفاْؾ ّشى ّقطاس الضوابز
ّالؾبـا الكلٖ فقد ٗعاْد العاجت دلأ رؾعا٘ي كوابءح األّزا للق٘ابم ثعول٘اخ الزوض٘اا الماْئٖ ّشٗابدح كو٘اخ
الكبزثُْ٘اااادزاد الوفااااٌعخ فااااٖ األّزا (ّ Saeedآالااااسّى ّ )2009،لسثوااااب اًزقااااب عااااصء هااااي رلااااد
الكبزثُْ٘دزاد دلٔ أهبكي ريصٌِٗب فٖ الضوبز هواب قاد ٗاؤدٕ دلأ ًواْ أعاصاء الضواسح ّهاي صان شٗابدح ّشًِاب
ّقطسُااب ّثبلزاابلٖ شٗاابدح الؾبـااا الكلااٖ ّ،قااد رااؤدٕ دلاابفخ ؽاابهك الِْ٘هااد دلاأ شٗاابدح اًزؽاابز الغاارّز
ّرعوقِااااااب ّالزااااااٖ قااااااد رااااااؤدٕ دلاااااأ شٗاااااابدح اهزفاااااابؾ الواااااابء ّالعٌبـااااااس ّاًزقبلااااااَ دلاااااأ الضواااااابز
( علْاى ّالؾوداًٖ .)2012،

انشكم  .1تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ وسٌ انثًزة (غى) نُخُم انتًز طُف خستاوٌ .
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انشكم .2تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ طىل انثًزة (سى) نُخُم انتًز طُف خستاوٌ .

انشكم .3تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ لطز انثًزة (يهى) نُخُم انتًز طُف خستاوٌ.

انشكم  .4تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ انحاطم انكهٍ (كغى.شجزة )1-نُخُم انتًز طُف
خستاوٌ.
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انشكم .5تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ طىل انخىص (سى) نُخُم انتًز طُف خستاوٌ.

انشكم .6تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ طىل انىرلت (سى) نُخُم انتًز طُف خستاوٌ.

انشكم . 7تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ يحتىي األوراق يٍ انكهىروفُم (سباد) نُخُم
انتًز طُف خستاوٌ.
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تأثُز انهُىيك و  K-Humateفٍ يحتىي انىرَماث يٍ انُتزوجٍُ وانفسفىر وانبىتاسُىو وانكاربىهُذراث
وَسبت  Nإنً CHO
رؽ٘س ًزبئظ األؼكب  11ّ 10ّ 9ّ 8الٔ ّعاْد فسّقابد هعٌْٗاخ ثا٘ي الوعابه د فاٖ الزاأص٘س فاٖ هؾزآْ
األّزا هي الٌزسّع٘ي ّالوعوْز ّالجْربظْ٘م ّالكبزثُْ٘دزاد دذ أعطذ الوعبهلخ  T10أعلٔ هؾزْٓ للعٌبـس
الواركْزح دذ ثلغاذ  ، % 5.27 ، 1.99 ، 0.58 ، 1.31رلزِاب الوعبهلاخّ T8الزاٖ أعطاذ هؾزآْ ثلا ، 1.27
% 5.19 ، 1.95 ، 0.53ثبلززبثع ،صان رلزِاب ثق٘اخ الوعابه د ّالزاٖ االزلواذ هعٌْٗاب عاي هعبهلاخ الوقبزًاخ ّالزاٖ
أعطاااذ اقاااا هعااادالد للفاااوبد الواااركْزح اًواااب ً اذ ثلغاااذ  %4.5، 1.18، 0.16، 0.82ثبلززااابثع .ثبلٌعاااجخ دلااأ
الكلْزّف٘ا فصٗبدرَ قد رعْد دلٔ شٗبدح رسك٘ص عٌفاس الٌزاسّع٘ي فاٖ األّزا دذ دى لِارا العٌفاس دّزاً هجبؼاساً
فٖ ثٌبء ـجغخ الكلْزّف٘اا ثبعزجابزٍ اؽاد هكًْابد هغابه٘ع الا  Porphyrinsالدااللاخ فاٖ رسك٘ات ُارٍ الفاجغخ
( ّ Havlinآالسّى ّ ، )2005،هي الوؾزوا أى ٗكْى الِْ٘هد ظجت شٗبدح رسك٘ص عٌبـس أالسٓ فٖ األّزا
هضااا الؾدٗااد ّالوغٌعااْ٘م ّدّز ُاارٍ العٌبـااس فااٖ شٗاابدح هؾزاآْ األّزا هااي الكلْزّف٘ااا ظااْاء ثبلاادالْ فااٖ
رسك٘جِب هضا الوغٌعْ٘م أّ عي نسٗق رؾو٘ص ّرٌؽا٘ه العول٘ابد الؾْ٘ٗاخ اليبـاخ ثإًزبعِاب فاٖ اليل٘اخ (Havlin
ّآالسّى ّ ) 2005،قد ٗعْد العجت فٖ ذلد دلأ رؾاسز ثعاك العٌبـاس الوعدً٘اخ هاي ُارا العاوبد ثاجهء ّهٌِاب
الٌزسّع٘ي ّهي صن شٗبدح اهزفبـَ هي قجا األؼغبز ّالرٕ ٌٗعكط ثفاْزح اٗغبث٘اخ علأ رسك٘اصٍ فاٖ األّزا
،كوب دى ّعْد الٌزسّع٘ي هع الوْاد العماْٗخ ّرؾاسزٍ ثاجهء زثواب ٗقلاا الكو٘اخ الووقاْدح هاي الٌزاسّع٘ي ظاْاء
ثبلغعا أّ الزطبٗس دلٔ الغْ اليبزعٖ علٔ ؼكا آهًْ٘ب ّٗصٗد عبُصٗزَ لنؼغبز ألناْ هادح  ،فما ً عاي دّز
األظودح الوؾزْٗخ علٔ ؽبهك الِْ٘هد فٖ شٗبدح ًوْ ّاًزؽبز الوغوْع الغرزٕ لنؼاغبز ّالارٕ قاد ٗاؤصس فاٖ
شٗبدح اهزفبؾ الٌزسّع٘ي ّالوعوْز ّالجْربظْ٘م هي هؾلْ الزسثخ ّرسك٘صُن فٖ األّزا (ّ Tatiniآالسّى
 ، )1991،كوب دى دلبفخ الوْاد الوؾزْٗخ علٔ الِْ٘هاد رصٗاد هاي ًؽابن األؽ٘ابء الدق٘قاخ ّدفساشارِاب فاٖ الزسثاخ
ّهٌِب ثعك األؽوابق العماْٗخ الزاٖ رعواا علأ الواك  PHالزسثاخ ّرصٗاد هاي رؾاْ العٌبـاس الغرائ٘اخ هاي
الفْزح غ٘س الغبُصح دلٔ الفْزح الغبُصح ّالوزْفسح للٌجبد ّرؾْ الٌزسّع٘ي العمْٕ دلٔ ًزسّع٘ي هعدًٖ
ـبلؼ ل هزفبؾ هي قجا الٌجبد ( ّ Eissaآالسّى ) 2007،

انشكم  .8تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ يحتىي األوراق يٍ انُتزوجٍُ (.):
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الؾوداًٖ

انشكم .9تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ يحتىي األوراق يٍ انفسفىر (.):

انشكم .10تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ يحتىي األوراق يٍ انبىتاسُىو (.):

انشكم  .11تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ يحتىي األوراق يٍ انكاربىهُذراث (.):
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الؾوداًٖ

أهب ثؽبى ًعاجخ الكبزثُْ٘ادزاد دلأ الٌزاسّع٘ي فا٘ ؽع هاي الٌزابئظ فاٖ الؽاكا ّ 12عاْد فسّقابد
هعٌْٗخ اذ روْقاذ هعبهلاخ الوقبزًاخ ثإعطبئِاب أعلأ ًعاجخ ثلغاذ  ، 5.50رلزِاب ّثوابز هعٌإْ الوعبهلاخ T1
ّثٌعجخ ثلغذ  ، 5.17صن رلزِب ّثوبز هعٌْٕ الوعبهلزبى  T7 ّ T2اللزابى أعطزاب ًعاجخ ثلغاذ 4.52 ، 4.57
ثبلززبثع  ،فٖ ؽ٘ي دى الوعبه د  T5 ّ T9 ّ T4لن ريزلف ف٘وب ثٌِ٘ب هعٌْٗب ً  ،ثٌ٘وب أعطاذ هعبهلاخ  T10اقاا
ًعجخ ثلغذ .4.02

انشكم  .12تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ َسبت انكاربىهُذراث انً انُتزوجٍُ.
رؽ٘س الٌزبئظ فٖ الؽكل٘ي  14 ّ13دلٔ ّعْد رأص٘س هعٌْٕ الظزيدام األظودح العماْٗخ فاٖ هؾزآْ
األّزا هي الٌؽب ّالعكسٗبد دذ ظغلذ الوعبهلاخ  T10أعلأ هؾزآْ هاي الٌؽاب ّالعاكسٗبد دذ ثلا ، 1.76
 %3.51ثبلززااابثع  ،رلزِاااب الوعبهلزااابى  T7 ّ T8اللزااابى أعطزاااب هؾزااآْ ثلااا 3.43 ، 3.46، 1.72 ، 1.73
%ثبلززبثع  ،صن رلزِواب الوعابه د ّ T5ّ T9 ّ T6ثوؾزآْ ثلا ، 3.33 ، ، 3.37 ، 1.65، 1.66 ، 1.68
% 3.29ثبلززبثع  ،ثٌ٘وب أعطذ هعبهلخ الوقبزًخ اقا هؾزْٓ للفوز٘ي الوركْزر٘ي أًوب ً دذ ثلغزب % 3 ، 1.50

انشكم  .13تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ يحتىي األوراق يٍ انُشا نُخُم انتًز طُف
خستاوٌ.
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الؾوداًٖ

انشكم .14تأثُز  Humic acidو  K-Humateفٍ يحتىي األوراق يٍ انسكزَاث نُخُم انتًز طُف
خستاوٌ.
اهب رأص٘س ؽبهك الِْ٘هد فٖ رؾع٘ي ـوبد الٌوْ اليمسٕ لٌي٘ا الزواس ـاٌف العازبّٕ فسثواب
ٗعْد دلٔ هبٗؾزَْٗ هي هسكجبد عمْٗخ ّأؽوبق اهٌ٘٘خ ّعٌبـس هعدً٘خ ال ظ٘وب الجْربظْ٘م الارٕ ٗعاِن
ثؽكا فبعا فٖ كض٘س هي العول٘بد الوعلغ٘خ كزٌإ٘ن عواا الضغاْز دذ دى رساكواَ فاٖ الي ٗاب الؾبزظاخ ٗاؤصس
فٖ المغه االشهْشٕ لرا فبًَ هاع العاكسٗبد ٗكاْى ثوضبثاخ القاْح الوؾسكاخ لوازؼ ّغلاق الضغاْز (Dumas
ّآالسّى ُّ ) 2004 ،رٍ العول٘خ راؤصس ثؽاكا هجبؼاس فاٖ الع قابد الوبئ٘اخ داالاا الٌجابد ّهٌِاب اهزفابؾ
الواابء ّالوغاارٗبد هااي الزسثااخ  .كوااب دى ؽاابهك الِْ٘هااد ٗصٗااد هااي ًوبذٗااخ األغؽاا٘خ اليلْٗااخ ّاهزفاابؾ
الوغرٗبد (ّ )2008 ، Dalielّ Karmegamهي ٌُب عبءد الصٗبدح فاٖ هؾزآْ األّزا هاي العٌبـاس
الغرائ٘خ ّالوزوضلخ ثبلٌزسّع٘ي (الؽكا  ، )7الوعوْز (الؽكا ، )8الجْربظْ٘م (الؽكا. )9لقد رْافقاذ الٌزابئظ
هع  )2003( Partida ّ Phanuphongاللراى ؽف علأ شٗابدح فاٖ ازروابع ؼاز د االفْكابدّ ّقطاس
ظ٘قبًِب ّهؾزْٓ األّزا هي الٌزسّع٘ي ّالوعوْز ّالجْربظْ٘م عٌد زغ هؾلْ هغر ٗؾزإْ علأ% 12
ؽبهك الِْ٘هد.فم ً عي هبرقدم فأى ؽبهك الِْ٘هد ٗعِن فٖ رٌؽ٘ه ركْٗي ـجغخ الكلْزّف٘ا ّرغو٘ع
العكسٗبد ّاألؽوبق االهٌ٘٘اخ ّاألًصٗوابد (ّ Chenآالاسّى ّ ، )2004،رٌؽا٘ه اًقعابم الي ٗاب ّشٗابدح
هعااد ًوااْ ّرطااْٗس الوغوااْع اليمااسٕ ّالغاارزٕ ّشٗاابدح الواابدح الغبفااخ فااٖ األًعااغخ الٌجبر٘ااخ (Tatini
ّآالسّى .)1991 ،أهب ّ Pandyآالسّى ( )2012فقاد ذكاس دى ؽابهك الِْ٘هاد ٗصٗاد هاي كوابءح الزوض٘اا
الماْئٖ ّرفااٌ٘ع الكسثُْ٘اادزاد ّالجسّرٌ٘اابد ّرقل٘ااا رؾلااا األؽوابق االهٌ٘٘ااخ الٌاابرظ عااي اإلعِاابد .لقااد
اروقذ الٌزبئظ هع عبظن ( )2007دذ ّعدّ شٗبدح فٖ نْ األفاسع ّقطاس العاب ّعادد األّزا ّهعابؽزِب
عٌاد زغ الوؽاوػ ث ا  . K – humateكوااب اروقاذ الٌزابئظ هاع ؼالػ ّآالاسٗي ( )2012عاي رااأص٘س زغ
هؾلْ الِْ٘هغسٗي ( % 12ؽبهك الِْ٘هاد) علأ ؼاز د الصٗزاْى دذ رؾعاٌذ ـاوبد الٌواْ اليماسٕ
للؽز د.
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EFFECTS OF HUMIC ACID AND K-HUMATE TREATMENT ON
VEGETATIVE GROWTH ,FRUITS QUANTITATIVE CHARACTERS
AND NUTRIENTS CONTENT OF DATE PALM CV. KHASTAWI
GROWN IN GYPSIFRIOUS SOIL.
Kh. A.S.AL- Hamdani*
* Assist. Prof.- Horti.Dept.college.of Agri-Tikrit- Univ. Khalid_sa30@yahoo.com

ABSTRACT
This experiment was conducted at Falluja date palm research station
province fellow horticulture station ,Ministry of Agriculture during the growing
season 2013 to test the effect of organic fertilization and addition methods on
some vegetative properties and yield component, leaves content of nitrogen,
phosphors ,potassium, carbohydrate, starch and sugar of date Khastawi grown
in Gypsifrious Soil . The addition organic fertilization Humic acid at 2 gm.l -1
spraying on vegetative part, 4 gm.l -1 addition to soil, and addition K-Humate
acid at 2 gm.l-1 spraying on vegetative part, 4 gm.l -1 addition to soil, include
interaction between them and the control treatment , three weeks after of
pollination . RCBD was used , the data collect , analyzed and compared the
significantly inferences with LSD level 0.05. The results were:The treatment
Humic acid at 4 gm.l-1 and K-Humate 4 gm.l-1 (T10) had superiority by giving
highest leaf length, leaflet length ,leaves contents of chlorophyll, nitrogen
,phosphors, potassium ,carbohydrate, starch , total sugar , fruit diameter , weight
and total yield of 55.67 kg.date palm 1- ,while the lowest average of these
parameters were found in the control treatment and gave the yield total 37.33
date palm 1- .C/N ratio of control treatment had superiority compared with (T 10)
treatment (5.50- 4.02).
Key words: date palm, Humic acid, K-humate, Khastawi, Gypsifrious Soil
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