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 في بعض صفات النموNAA  ومنظم النمو نفثالين حامض الخليكHumic Acid تأثير التسميد العضوي بحامض الهيوميك
) صنف بعشيقيOlea europaea L.( لشتالت الزيتون
ومحمد منتاز البياتي

***
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الخالصــــة

- جامعة كركوك- اجريت هذه الدراسة في حقول قسم البستنة وهندسة الحدائق التابعة لكلية الزراعة

:الكلمات المفتاحية

 لدراسة تأثير التسميد العضوي بحامض الهيوميك،2016/10/1  ولغاية2016/4/1  للفترة من،العراق

 نفثالين حامض،Humic Acid

 في بعض صفات النمو لشتالت الزيتون صنف1-لتر.) ملغم2000 ، 1000 ، 0( بثالثة تراكيز

. L.

)NAA(  ومنظم النمو نفثالين حامض الخليك1-لتر.) ملغم100 ، 50 ، 0( ) بثالثة تراكيزHumic( Olea europaea ، NAA الخليك
:للمراسلة

 أظهرت النتائج زيادة معنوية في:  ويمكن تلخيص النتائج التي تم الحصول عليها بما يأتي.بعشيقي
 المساحة،  عدد التفرعات واالوراق، جميع صفات النمو الخضري والجذري (طول وقطر الساق الرئيسي

سوزان علي حسين

 طول وقطر الجذر الرئيسي،  الكلوروفيل النسبي في االوراق،  الوزن الجاف للمجموع الخضري، الورقية

:البريد االلكتروني
suzan_ali8@yahoo.com

 سواء بشكل مفرد او1-لتر. ملغم1000  بتركيزNAA  ونفثالين حامض الخليك1-لتر. ملغم100بتركيز

2017/1/3 :االستالم

والوزن الجاف للمجموع الجذري) لشتالت الزيتون صنف بعشيقي عند اضافة حامض الهيوميك
 لصفات طول وقطر1-لتر. ملغم100  حيث بلغ اعلى معدل عند المعاملة بالهيوميك بتركيز،متداخل

2017/3/14 :القبول

) سم على التوالي والوزن الجاف للمجموع0.91 ، 23.97 ، 0.77 ، 38.45( الساق والجذر الرئيسي

 في حين بلغ اعلى معدل عند المعاملة بتركيز، ) غم على التوالي69.78 ، 58.08( الخضري والجذري

 لصفات طول وقطر الساق والجذر الرئيسيNAA  من نفثالين حامض الخليك1-لتر. ملغم1000

) سم على التوالي والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري0.87 ، 22.27 ، 0.68 ، 33.47(
.) غم على التوالي50.68 ، 48.38(

Effect of Organic Fertilizing of Humic Acid and Growth Regulator Naphthalene Acetic Acid
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This study was carried out in horticulture and land scape design departments
fields- collage of agriculture- university of Kirkuk during 2016/4/1 to 2016/10/1
to study effect of organic fertilizer by Humic acid with three levels (0,50 and 100)
mg.L-1 and (NAA) with three levels (0,1000 and 2000)mg.L -1 on some growth
characteristics of olive seedlings Bashyki var.
The results shows significant increase in all shoot and root characteristics (height
and dimeter of main stem, number of branches and leaves, leaf area, shoot dry
weight, chlorophyll in leaf, height and dimeter of main root, and root dry weight )
for olive seedlings throw addition of Humic acid with the 100 mg.L-1 and NAA
with 1000 mg.L-1 singular or interaction which obtained (38.45 , 0.77, 23.97,
0.91)cm and dry weight of shoots and roots (58.08 , 69.78) g . In other side the
treatment with NAA 1000 mg.L-1 for height and dimeter of main stem (33.47 ,
0.68 , 22.27 , 0.87)cm and shoot and root dry weight (48.38 , 50.68)g.
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المقدمة :

ينتمي الزيتون ( )Olea europaea L.إلى العائلة الزيتونية  Oleaceaeالتي تضم من ( )29جنساً ،وهو من نباتات

المنطقة تحت االستوائية المستديمة الخضرة ،ومن االنواع المهمة التي تعطي ثما اًر صالحة لألكل (ابراهيم ومحمد .)2007،

تنتشر زراعة الزيتون في المناطق الشمالية والوسطى من العراق حيث سجل اكثر من ( )40صنف من الزيتون ومن اهم

هذه االصناف العراقية (بعشيقي  ،دكل  ،اشرسي  ،خستاوي) وتكثر زراعة الصنف بعشيقي في محافظة نينوى ودهوك ويعتبر من
االصناف الديمية ثنائية الغرض حيث يستخدم ثماره للتخليل واستخراج الزيت ،وثماره متوسطة الحجم يصل وزنها الى ()4غرامات
والبذرة ()0.6غم ونسبة الزيت في ثماره تبلغ ( )1998 ، FAO( )12-15%و( Fernandezو .)1999 ،Marin
يعتبر حامض الهيوميك احد النواتج الرئيسية من تحلل المادة العضوية (الدبال) اذ يؤثر في نمو النبات من خالل تأثيره

في عمليتي التركيب الضوئي والتنفس ( Dantasواخرون .)2007 ،كما يؤدي دو ار مهما في تحسين خواص التربة الفيزيائية

والكيميائية والبايولوجية ،كما انها تعمل كمستودع للعديد من العناصر الغذائية الالزمة للنبات .فضال عن دورها في المحافظة على
القدرة التنظيمية للتربة مما ادى الى استخدامها كبديل عن االسمدة المعدنية وذلك بهدف تحسين قوة نمو النبات والتقليل من الكلف

العالية واالثر المتبقي للنترات والنتريت الضار بصحة االنسان والحيوان والنبات نفسه ( Emanواخرون.)2008 ،
وفي دراسة قام بها بهاء واخرون ( )2009وجدوا ان اضافة  2000ملغم.لتر

1-

من حامض الهيوميـك Humic Acidالـى

شتالت اللوز ادت الـى زيـادة معنويـة فـي ارتفـاع وقطـر السـاق والـوزن الجـاف وعـدد االوراق والمسـاحة الورقيـة ونسـبة الكلوروفيـل فـي

االوراق .وتوصل  Yousefواخرون ( )2001الى ان رش شتالت الزيتـون صـنف كمـالي بحـامض الهيوميـك وبمسـتويات مختلفـة قـد

سبب زيادة معنوية في ارتفاع الشتالت وعدد االوراق والزيادة في قطر الساق والمساحة الورقية للشتالت ،وبين العباسي ( )2012ان
التسميد بحامض الهيوميك وال سـيما عنـد التركيـز 5ملغم.لتـر

1-

لشـتالت الينكـي دنيـا ادى الـى زيـادة معنويـة فـي ارتفـاع السـاق وقطـره

والــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري وطــول الجــذر الوتــدي ،وفــي د ارســة اجرتهــا هاشــم ( )2013لمعرفــة اســتجابة شــتالت صــنفين مــن
الزيتون عالي الزيـت ضضـافة الهيوميـك اذ اعطـى زيـادة فـي نمـو الجـذور وزيـادة المـادة الجافـة وكـذلك صـفات النمـو الخضـري (طـول

وقطر الساق الرئيسي ،المساحة الورقية) ،وتوصل الحياني واخرون ( )2014في د ارسـتهم حـول التسـميد بحـامض الهيوميـك فـي نمـو

بعض اصول الحمضيات الى زيادة معنوية في اغلب صفات النمو الخضري (طول الساق الرئيسي ،قطر السـاق ،المسـاحة الورقيـة،
والوزن الجاف للمجموعة الجذرية والخضرية) ،وحصل زينل ( )2014عند معاملة شتالت الزيتون بحامض الهيوميـك بتركيـز 1000

ملغم.لتر

1-

قد ادت الى زيادة معنوية في معظم صفات النمو الخضري (طول وقطر الشتالت  ،والمساحة الورقيـة ،ومحتـوى االوراق

من الكلوروفيل الكلي).
وتعد االوكسينات المجموعة اضولى من منظمات النمو النباتية وأكثرها أهمية حيث كانت وال تزال تحتل الصدارة من حيث

اضبحاث والدراسات المتعلقة بتنظيم نمو النبات ،ومن اهمها منظم النمو  NAAاهم االوكسينات الصناعية ( Synthetic auxins

) ويساهم في العديد من العمليات الفسيولوجية المؤدية إلى نمو وتطور النبات حيث يقوم بتحفيز انقسام الخاليا واستطالتها وتكوين
الكالس كما يعمل على تنشيط تكوين الجذر وتنشيط نمو البراعم الجانبية وتحفيز السيادة القمية فضالً عن تكوين الثمار البكرية
وزيادة اضزهار اضنثوية في النباتات التي تتميز بارتفاع نسبة االزهار الذكرية فيها ( Salisburyو  )1985 ،Rossو ( Ozagaو

 ،)2003، Reineckفي حين توصل عدد من الباحثين عند الدراسة حول تأثير منظم النمو  NAAفي نمو اشجار الفاكهة الى
فروقات معنوية في عدد من الصفات ،حصلت البدري ( )2000على زيادة في عدد الجذور واطوالها نتيجة معاملة شتالت الزيتون

صنفي نبالي واشرسي بمادة  NAAبتركيز  1000و  1500ملغم.لتر

1-

 .ووجد المرعب ( )2008ان رش شتالت النارنج بنفثالين

حامض الخليك ادى الى زيادة معنوية في معدالت ارتفاع الشتالت وقطرها ووزن المجموع الخضري للشتالت .وتوصلت حسين،

( )2015في دراستها حول تأثير الرش بالنفثالين في نمو شتالت الزيتون صنفي خضيري وصوراني الى زيادة معنوية عند الرش
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بتركيز  500ملغم.لتر

1-

في صفات قطر الساق الرئيسي ،عدد تفرعات المجموع الخضري ،عدد االوراق ،محتوى االوراق من

الكلوروفيل الكلي ،والوزن الجاف للمجموع الخضري  ،طول الجذر.

ويعد انتاج شتالت الزيتون الجيدة النمو تعد من المشاكل الرئيسية التي تواجه اصحاب المشاتل وذلك لحاجتها للبقاء مدة

طويلة في المشتل لكي تصبح جاهزة للبيع ومرغوبة من قبل المزارعين ،وبالنظر لقلة دراسات في هذا المجال ال سيما على شتالت

الزيتون صنف بعشيقي فقد اجريت هذه الدراسة بهدف بيان تأثير االضافة االرضية لكل من حامض الهيوميك ومنظم النمو NAA
في بعض صفات النمو الخضري لشتالت الزيتون صنف بعشيقي.

المواد وطرائق العمل:

موقع تنفيذ التجربة :اجريت هذه الدراسة في حقول قسم البستنة وهندسة الحدائق التابعة لكلية الزراعة _ جامعة كركوك _ العراق،

للفترة من  2016/4/1ولغاية  ، 2016/10/1على شتالت الزيتون صنف بعشيقي بعمر سنة واحدة متجانسة الحجم وخالية من
االصابات المرضية والفطرية قدر االمكان ،تمت عملية نقل وزراعة الشتالت من االكياس البالستيكية سعة 1كغم الى اوعية
بالستيكية سعة  10كغم ،حيث جلبت الشتالت من مشتل مديرية الزراعة التابعة لمحافظة أربيل .تم اخذ عينات من التربة
المزروعة فيها الشتالت لتحليل بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية كما موضح في الجدول (:)1
جدول ( )1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة
نوع

التحليل
نتيجة

التحليل

الرمل غم.كغم
1

-

الغرين
غم.كغم

820

1-

60

الطين
غم.كغم
120

1-

PH
7.27

النسجة
مزيجية
رملية

EC
ds.m-1

Organic
matter%

0.24

5.44

N
ملغم.كغم

1-

3.01

K
 Pملغم.كغم
1
ملغم.كغم

14

1-

29.19

معامالت التجربة :صممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  R.C.B.Dكتجربة عاملية وتضمنت عاملين ،التسميد

العضوي بحامض الهيوميك (( )Humicالذي يحتوي على نسبة  Fulvic Acid %3و  %97مادة عضوية على اساس الوزن)
بثالثة تراكيز ( )100 ، 50 ، 0ملغم.لتر

1-

ومنظم النمو نفثالين حامض الخليك ( )NAAبثالثة تراكيز ()2000 ، 1000 ، 0

ملغم.لتر ، 1-وبثالثة مكررات وبواقع خمس شتالت للوحدة التجريبية الواحدة وبهذا كان عدد الشتالت في المكرر الواحد  45شتلة

وعدد شتالت التجربة الكلية  135شتلة .تم اضافة حامض الهيوميك و نفثالين حامض الخليك  NAAفي منطقة امتداد جذور

الشتالت في التربة مع ماء الري بواقع  6اضافات وبفترة  30يوما بين اضافة واخرى ،وكانت االضافة االولى في 2016/4/1

والثانية  5/1والثالثة  6/1والرابعة  7/1والخامسة  8/1والسادسة  ،2016/9/1حيث تم اضافة الهيوميك في الصباح الباكر وخالل
نفس اليوم وقبل الغروب تمت اضافة نفثالين حامض الخليك  NAAواجريت عمليات الخدمة من العزق والتعشيب وري ومكافحة

حسب الحاجة طول فترة التجربة.
الصفات المدروسة :تم اخذ جميع القياسات بنهاية التجربة في . 2016/10/1
اوال :صفات النمو الخضري:

 -1طول الساق الرئيسي (سم) :تم قياسه بواسطة شريط القياس من سطح تربة الكيس الى قمة الشتلة.
 -2قطر الساق الرئيسي (سم) :تم قياسه بوساطة القدمة ( )Vernierوذلك على إرتفاع (5سم) من سطح تربة الشتلة.
 -3عدد التفرعات لكل شتلة (فرع.شتلة :)1-تم أخذ القياسات لكل الشتالت في نهاية التجربة فقط.

 -4عدد االوراق لكل شتلة (ورقة.شتلة :)1-تم حساب عدد اضوراق لكل الشتالت في نهاية التجربة.
 -5مساحة الورقة الواحدة (سم :)2أخذ طول وعرض الورقة الخامسة والسادسة من قمة اضفرع الخضرية بعد انتهاء التجربة
في  2016/10/1وحسبت مساحة الورقة باستعمال المعادلة اآلتية:
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) S = 0.785(L.Wخاص باضوراق االهليجية وفق طريقة ( Stutleو)1986 ، Mantin
 = Lطول الورقة

اذ أن  = S -:مساحة الورقة

 = Wعرض الورقة

 -6الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم.شتلة :)1-تم فصل المجموع الخضري لشتلتين من كل وحدة تجريبية وجففت في فرن
كهربائي على درجة ح اررة (ْ 70م) لحين ثبات الوزن ثم وزنت بوساطة الميزان اضلكتروني الحساس.
 -7الكلوروفيل النسبي في االوراق ( :)Chlorophyll Content Index CCIتم تقدير الكلوروفيل النسبي في اضوراق
باستعمال جهاز  Chlorophyll meterمن نوع  CCM-200بعد معايرة الجهاز ( .)2007،Biber
ثانيا :صفات النمو الجذري :تم إزالة اضكياس لشتلتين من كل وحدة تجريبية بحذر وغسلت الشتالت بالماء اإلعتيادي عدة

مرات وأخي ار بالماء المقطر إلزالة االتربة وبعدها تم أخذ القياسات التالية :

 -1طول الجذر الرئيسي (سم) :تم قلع شتلتين لكل وحدة تجريبية وتم قياس طول الجذر بشريط القياس في نهاية التجربة.
 -2قطر الجذر الرئيسي (سم) :تم قياسه بوساطة القدمة ( )Vernierوذلك على مسافة 5سم تحت سطح تربة الشتلة.

 -3الوزن الجاف للمجموع الجذري (غم.شتلة :)1-تم تجفيف المجموع الجذري لشتلتين هوائيا وضعت في الفرن الكهربائي على

درجة ح اررة ْ 70م لحين ثبات الوزن ثم وزنت بوساطة الميزان اضلكتروني الحساس.
بعد جمع البيانات حللت احصائيا ووفق جدول تحليل التباين (  ) ANOVA TABLEباستخدام نظام ( 2001

،SAS

 ) V 9.0لتحليل التجارب الزراعية وقورنت المتوسطات بأستعمال اختبار دنكن المتعدد الحدود Duncan’s Multiple Range

تحت مستوى احتمال  0.05على وفق ما ذكره  Roger Meadو . ) 2003( Hasted
النتائج والمناقشة:

اوال :صفات النمو الخضري:

أظهرت النتائج المبينة في الجدول ( )2ان التسميد العضوي بحامض الهيوميك بمستوى  100ملغم.لتر

1-

قد ادى الى

زيادة معنوية في جميع صفات النمو الخضري المدروسة (طول وقطر الساق الرئيسي  ،عدد التفرعات واالوراق  ،المساحة الورقية

 ،الوزن الجاف للمجموع الخضري و الكلوروفيل النسبي في االوراق) مقارنة مع معاملة المقارنة وبنسبة زيادة بلغت (، 41.6

 %)154 ، 52.56 ، 54.98 ، 29.37 ، 42.67 ، 42.59على التوالي ،وكذلك تفوق المستوى  50ملغم.لتر 1-معنويا على
معاملة المقارنة لجميع الصفات المذكورة وبنسبة زيادة بلغت (، 12.08 ، 34.4 ، 18.17 ، 24.17 ، 11.11 ، 12.81

 %)48.9على التوالي .وتفوق المستوى  1000ملغم.لتر

1-

من النفثالين  NAAمعنويا على معاملة المقارنة في صفات (طول

وقطر الساق الرئيسي وعدد التفرعات واالوراق والمساحة الورقية والكلوروفيل النسبي في االوراق) وبنسبة زيادة قدرها (، 10.17

 %)16.86 ، 13.38 ، 14.04 ، 10.29 ، 15.25على التوالي  ،في حين ادى التركيز العالي  2000ملغم.لتر

1-

من النفثالين

الى انخفاض معنوي في صفة الوزن الجاف للمجموع الخضري اذا بلغ 46.12غم مقارنة مع معاملة المقارنة والتركيز 1000

ملغم.لتر
ملغم.لتر

1-

الذي بلغا ( )48.35 ، 44.36غم على التوالي.

اما بالنسبة للتداخل الثنائي بين مستويات التسميد بحامض الهيوميك و النفثالين  NAAفقد تفوق التسميد بمستوى 100
1-

من الهيوميك و  1000ملغم.لتر

1-

من النفثالين  NAAمعنويا على بقية المعامالت في صفات (طول وقطر الساق

الرئيسي وعدد التفرعات واالوراق والمساحة الورقية والوزن الجاف للمجموع والكلوروفيل النسبي في االوراق) والتي بلغت (40.40

سم  0.83 ،سم  24.24 ،فرع.شتلة

1-

 129.60 ،ورقة.شتلة

1-

 5.07 ،سم 60.21 ، 2غم  )CCI 13.50 ،على التوالي  ،في

حين اعطت معاملة المقارنة اقل معدل للصفات المذكورة سابقاً اذ بلغ ( 25.30سم  0.49 ،سم  14.93 ،فرع.شتلة77.40 ، 1-

ورقة.شتلة

1-

 2.69 ،سم 36.37 ، 2غم )CCI 4.73 ،
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جدول ( )2تأثير التسميد العضوي بحامض الهيوميك  Humic Acidومنظم النمو نفثالين حامض الخليك ( )NAAفي بعض
صفات النمو الخضري لشتالت الزيتون صنف بعشيقي ()Olea europaea L.
الصفات المدروسة
Acid
Humic
(ملغم.لتر)1-

0

50

100
معدل
Acid
Humic
(ملغم.لتر)1-
معدل
NAA
1(ملغم.لتر )

NAA
(ملغم.لتر

-

طول الساق

قطر الساق

عدد التفرعات عدد االوراق

مساحة

الكلوروفيل

الوزن الجاف

النسبي في

للمجموع

)1

الرئيسي(سم)

الرئيسي(سم)

0
1000
2000
0
1000
2000
0
1000
2000

25.30 i
28.46 g
27.70 h
29.63 f
31.56 d
30.70 e
36.23 c
40.40 a
38.71 b

0.49 g
0.58 e
0.55 f
0.57 ef
0.63 d
0.61 d
0.72 c
0.83 a
0.77 b

14.93 h
17.50 f
16.73 g
19.56 e
21.26 c
20.20 d
22.63 b
24.24 a
23.23 b

0

27.15 c

0.54 c

16.38 c

93.13 c

50

30.63 b

0.60 b

20.34 b

110.06 b

4.18 b

100

38.45 a

0.77 a

23.37 a

120.49 a

4.82 a

58.08 a

0
1000

30.38 c
33.47 a

0.59 c
0.68 a

19.04 c
21.00 a

100.76 c
114.91 a

3.81 c
4.32 a

44.36 a
48.35 a

7.53 c
8.80 a

2000

32.37 b

0.64 b

20.05 b

108.02 b

3.98 b

46.12 b

8.23 b

الورقية (سم)2

الخضري (غم)

77.40 i
103.03 g
98.97 h
108.03 f
112.10 d
110.06 e
116.85 b
129.60 a
115.03 c

2.69 g
3.46 e
3.20 f
4.24 c
4.43 bc
3.87 d
4.51 b
5.07 a
4.88 a

36.37 i
40.31 g
37.53 h
41.48 f
44.52 d
42.03 e
55.24 c
60.21 a
58.80 b

االوراق
CCI
4.73 h
5.10 g
4.83 h
6.76 f
7.80 d
7.26 e
11.10 c
13.50 a
12.60 b

3.11 c

38.07 c

4.88 c

42.67 b

7.27 b
12.40 a

القيم ذات األحرف المتشابهة ضمن كل مجموعة ال تختلف معنوياٌ على وفق اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال .0.05

ثانيا :صفات النمو الجذري:

أظهرت النتائج المبينة في الجدول ( )3ان التسميد العضوي بحامض الهيوميك بمستوى  100ملغم.لتر

1-

قد ادى الى

زيادة معنوية في جميع صفات النمو الجذري (طول وقطر الجذر الرئيسي و الوزن الجاف للمجموع الخضري) مقارنة مع معاملة
المقارنة وبنسبة زيادة بلغت ( %)106 ، 37.87 ، 37.6على التوالي ،وكذلك تفوق المستوى  50ملغم.لتر

1-

معنويا على معاملة

المقارنة وبنسبة زيادة بلغت ( %)27.5 ، 28.7 ، 16.2لجميع الصفات المذكورة على التوالي .وتفوق المستوى  1000ملغم.لتر

1-

من النفثالين  NAAمعنويا على بقية المعامالت في جميع صفات النمو الخضري المذكورة اعاله وبنسبة زيادة بلغت (، 16.29

 %)7.05 ، 14.47على التوالي ،وكذلك تفوق المستوى  2000ملغم.لتر

1-

معنويا على معاملة المقارنة في صفة طول وقطر

الجذر الرئيسي وبنسبة زيادة بلغ ( %)3.94 ، 5.53على التوالي .اما بالنسبة للتداخل الثنائي بين مستويات التسميد بحامض

الهيوميك و النفثالين  NAAفقد تفوق التسميد بمستوى  100ملغم.لتر

1-

من الهيوميك و  1000ملغم.لتر

1-

من النفثالين NAA

معنويا على بقية المعامالت في صفات النمو الجذري (طول الجذر الرئيسي والوزن الجاف للمجموع الجذري) الذي بلغ (25.80
سم و  71.47غم) على التوالي  ،بينما لم يختلف التسميد بمستوى  100ملغم.لتر
النفثالين  NAAو التسميد بمستوى  50ملغم.لتر

1-

من الهيوميك و  1000ملغم.لتر

1-

1-

من الهيوميك و  1000ملغم.لتر

من النفثالين  NAAمعنويا في صفة قطر

الجذر الرئيسي اذ بلغ ( )0.94غم لكال المستويين ،في حين اعطت معاملة المقارنة اقل معدل بلغ  0.56سم.
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جدول ( )3تأثير التسميد العضوي بحامض الهيوميك  Humic Acidومنظم النمو نفثالين حامض الخليك ( )NAAفي بعض
صفات النمو الجذري لشتالت الزيتون صنف بعشيقي ()Olea europaea L.

Acid Humic
(ملغم.لتر)1-
0
50
100
معدل
acid humic
(ملغم.لتر)1-
معدلNAA

(ملغم.لتر)1-

NAA
(ملغم.لتر )
1-

0
1000
2000
0
1000
2000
0
1000
2000
0
50
100
0
1000
2000

الصفات المدروسة
طول الجذر الرئيسي
(سم)
15.46 h
19.53 ef
17.26 g
19.37 f
21.50 d
19.88 e
22.63 c
25.80 a
23.50 b
17.42 c
20.25 b
23.97 a
19.15 c
22.27 a
20.21 b

قطر الجذر الرئيسي
(سم)
0.56 e
0.72 d
0.70 d
0.82 c
0.94 a
0.80 c
0.91 ab
0.94 a
0.87 b
0.66 c
0.85 b
0.91 a
0.76 c
0.87 a
0.79 b

الوزن الجاف للمجموع
الخضري (غم)
37.33 g
32.96 h
31.19 i
40.43 f
47.62 d
41.39 e
68.46 c
71.47 a
69.43 b
33.83 c
43.15 b
69.78 a
48.74 b
50.68 a
47.34 c

القيم ذات األحرف المتشابهة ضمن كل مجموعة ال تختلف معنوياٌ على وفق اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال .0.05

قد يعزى السبب في زيادة صفات النمو الخضري (جدول  )2و الجذري (جدول  )3عند التسميد بحامض الهيوميك الى ان

الحامض يعد مخزناً للعناصر الغذائية ويعمل على تحسين السعة التبادلية الكاتيونية وزيادة جاهزية العناصر الغذائية ومن ثم سهولة
امتصاصها من قبل النبات وزيادة كميتها داخله  ،وكذلك بناء مجموع جذري ذو كفاءة عالية في امتصاص العناصر الغذائية
الكبرى والصغرى مما يساعد في تحسين نمو النبات وزيادة طول وقطر الساق الرئيسي والمساحة الورقية وزيادة كمية المواد

المصنعة في االوراق من الكاربوهيدرات والبروتينات الالزمة لبناء انسجة النبات وبالتالي تؤدي الى زيادة الوزن الجاف للمجموعة

الخضرية والجذرية ،باإلضافة الى دور الهيوميك في تنشيط الوظائف الفسلجية للنبات وزيادة كتلتها الحيوية من خالل تحفيز انقسام

واستطالة الخاليا وزيادة حجمها ( Wanpleواخرون ،)1991 ،وتتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه بهاء واخرون )، )2009

 Yousefواخرون ( ، )2011الحياني واخرون ( )2014و زينل (.)2014

بينما تعود الزيادة في صفات النمو الخضري عند المعاملة بالنفثالين حامض الخليك ( )NAAالى دور اضوكسين في

بناء البروتينات واضنزيمات الخاصة بعملية انقسام الخاليا واستطالتها اضمر الذي أدى إلى زيادة الضغط االزموزي داخلها  ،ومن ثم
امتصاص كمية من الماء والمغذيات وانعكاس ذلك ايجابياً في زيادة مؤشرات نمو النبات التي منها ارتفاع الشتالت االمر الذي ادى
الى تشجيع النمو الخضري وزيادة تكوين مبادئ االوراق وبالتالي زيادة عدد البراعم الورقية وانعكاسها على زيادة عدد االوراق
ومساحتها الورقية إضافة إلى ان اضوراق المعاملـة باضوكسينات تصبح مركز لتجميع المواد الغذائية مما يساعد على زيادة الفعاليات
الحيوية فيها وبالتالي زيادة نمـوها التي تنعكس على زيادة نمو النبات (عبدول  )1987 ،باإلضافة الى الدور الفعال للـ  NAAفي

زيادة نمو الجذور االمر الذي ادى الى زيادة امتصاص الماء والمغذيات وانعكاس ذلك على زيادة نمو الخضري للنبات ( Weaver
 1972 ،و  . )1981 ،Krishnamoorthyوتتفق هذه النتائج مع ما وجده حسين ( .)2015ويستنتج من هذه الدراسة ان

تسميد شتالت الزيتون صنف بعشيقي بالمعامالت المفردة او المشتركة من الحامض الهيوميك  Humic Acidبمستوى 100
ملغم.لتر

1-

ونفثالين حامض الخليك ) (NAAبمستوى  1000ملغم.لتر

الخضري والجذري .
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قد ادت الى زيادة معنوية في جميع صفات النمو
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