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تأث رلومح مض نلوملضاي نلوم م نلومه ام كل لومفامف كل لنا علم هلومريلليل لضلمؤشروتللومن ال
ومخضريلألشج لنخ للومت ر )) Phoenix dactylifera L.لومفت عل صنفل رحي ل
عباس محسن سلمان الحميداوي

رعد طه محمد علي بالكت *

قسم البستنة و هندسة الحدائق  -كلية الزراعة  -جامعة الكوفة  -جمهورية العراق

وم

تخلص ل

نفذ البحث في بستان محطة النخيل النسيجية  /وزارة الزراعة الكائنة في المنطقة الصحراوية لمحافظة النجف
األشرف خالل العامين  2013و  2014على ستين شجرة فتية بعمر ثالث سنوات من نخيل التمر( صنف
برحي ) لغرض دراسة تأثير إضافة األحماض العضوية الدبالية في تحسين النمو الخضري للنخلة النامية في
المناطق الصحراوية و دورها في إحداث التغييرات في بعض الصفات المظهرية والتشريحية لألوراق حيث
استعملت عشر معامالت بتراكيز مختلفة من الحامضين العضويين ( الهيوميك والفولفيك ) وذلك بإضافة
محاليلها إلى التربة حول النخلة أو رشها على األوراق شهريا ولفترة ستة عشر شهرا متتاليا اعتبارا من 2 / 6
 2013 /مع استعمال نوعين من مياه الري ( ماء بئر أو ماء نهر الفرات )  ,أجريت قياسات نتائج الصفات
المدروسة في ثالثة مواعيد و هي  2013 / 6 / 1و  2013 / 11 / 1و  , 2014 / 6 / 1أظهرت النتائج بأن
معامالت األحماض العضوية سببت حصول زيادة معنوية في معدالت عدد األوراق و طول الورقة و طول
الوريقة وخفض معنوي في سمك طبقة الكيوتكل في األوراق عند موعدي القياس الثاني و الثالث و قد تفوقت
في معامالت حامض الهيوميك  15 ( %12مل.لتر )1-أو حامض الهيوميك  6 ( % 80غم .لتر )1-إضافة
أرضية أو حامض هيوميك  + % 18حامض فولفيك  6 ( % 3أو  9مل .لتر )1-رشا ً ورقيا ً  ,كما أظهرت
النتائج بأن استعمال ماء البئر سبب خفض معنوي في معدالت عدد األوراق و طول الورقة و طول الوريقة و
زيادة معنوية في سمك طبقة الكيوتكل و قد حصل العكس عند استعمال ماء النهر  ,أما التداخل بين عاملي
الدراسة فقد سبب تأثيرات معنوية في الصفات المدروسة ظهر أغلبها في موعدي القياس الثاني و الثالث و قد
تفوقت معدالتها في معامالت حامض الهيوميك  15( % 12مل.لتر )1-أو حامض الهيوميك  6 ( % 80غم.لتر

-

 )1إضافة أرضية أو حامض هيوميك  + % 18حامض فولفيك  6 ( % 3أو  9مل.لتر )1-رشا ً ورقيا ً إذ سببت
زيادة معنوية في معدالت عدد األوراق و طول الورقة و طول الوريقة و خفض معنوي في سمك طبقة الكيوتكل
.
كلمات مفتاحيه  :نخلة التمر ) .)Phoenix dactylifera L.األحماض العضوية الدبالية  .اإلجهاد الملحي .
التغذية الورقية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* البحث جزء من اطروحة دكتوراه للباحث األول .
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Effect of the humus organic acids ( humic and folvic ) and irrigation water
quality on the some of vegetative growth indicators of young date palm
( Phoenix dactylifera L. ) trees C.V. Barhee
Raad Taha Mohammed Ali Balaket*

Abbas Mohson Salman Al-Himidawi

Department of Horticulture and Landscape Gardening - Faculty of Agriculture University of Kufa – Republic of Iraq

Abstract
This research was conducted at the orchard of the tissue culture date palm station /
Ministry of Agriculture that is located in the desert region of Al-Najaf Al-Ashraf
Governorate/ Iraq during the years of 2013 and 2014 on sixty young trees of three
years old of date palm for Barhee cv. The aim was to study the effect of humus
organic acids on improving the vegetative growth of date palm witch grown in the
desert regions and its role to give the changes in some physical and anatomical
properties of the leaves . Ten treatments of different concentrations of humic and
folvic acids

by adding them as solution to the soil around the palm or sprayed

them on leaves monthly for sixteen months from 6 / 2 / 2013 with using two type of
irrigation water
measured

( well water or Euphrates river water ) . The results were

in three dates at 1/6 /2013 , 1/11/2013 and 1/6/2014 . The results

indicated that the humus organic acids treatments caused a significant increased in
the averages of

number of

new leaves, length of leaf and pinnate , and

significantly reduction the cuticle layer thickness in the leaves parameters at the
second and third calculated dates that superior in the treatments ; Humic acid 12 %
( 15ml.

) , humic acid 80 % ( 6 gm.

fulvic acid 3 % ( 6 or 9 ml.

) soil application or humic acid 18 %+

) foliar sprays. The results also induced that

irrigated with the well water caused significantly decreased on the averages of
number of

new leaves, length of leaf and pinnate also caused

significantly

increased in cuticle layer thickness . On the other hand, irrigated with the river
water gave opposite of this results in all characteristics. The interaction between the
treatments of humus organic acids with the well or river water caused significantly
influenced on the parameters that most obtained at the second and third calculated
dates which surpassed by the treatments ; Humic acid 12 % ( 15ml.
acid 80 % ( 6gm.

) , humic

) soil application or humic acid 18 %+ fulvic acid 3 % ( 6 or
52
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) foliar sprays as caused significantly increased in the averages of number
pinnate , while significantly decreased in layer

9 ml.

of new leaves , length of leaf and
thickness of cuticle.

Keywords : Date palm ( Phoenix dactylifera L.) The humus organic acids . Salt stress
. Leaf nutrition .
* Part of Ph.D. dissertation of the first author .
الناتجيية ميين تحلييل المييادة العضييوية و التييي تسييبب

وم ق مـــع ل

إضيييافتها للتربييية أو النبيييات زييييادة فيييي امتصيييا
تنتمييييييي نخليييييية التميييييير إلييييييى العائليييييية النباتييييييية
 Palmaceaeالتييي تضييم حييوالي 200

العناصيير المعدنييية الغذائييية خاصيية عنييد التعييرض

جيينس

لإلجهاد الملحي (  24و  ) 13كما تحسن الخوا

و  1500نوع تنميو فيي المنياطق االسيتوائية وشيبه

الفيزياوية والكيماوية و البايلوجية للتربة وتقلل من

االسيييتوائية بيييين خطيييي عيييرض  10درجييية ( فيييي

مشاكل وأضرار الملوحة والقلوية الزائيدة وبالتيالي

الصومال ) و 39درجة ( في تركمانسيتان ) شيماال

تزيييد ميين قييوة المجموعيية الجذرييية وقابليتهييا علييى

(  15و  , ) 25يعتقد بأن العراق ومناطق الخلييج

االمتصا

( . ) 23

العربييي هييي المييوطن األصييلي لنخليية التميير ومنهييا

وم ــــاو ل طــــروئقلومل ــل ل

انتشرت زراعتها عالميا (  ) 12وقد احتل العيراق
المركز األول بين بليدان العيالم فيي زراعتهيا لكنهيا

نفييذ البحييث فييي بسييتان محطيية النخيييل النسييييجية

تراجعت خالل العقيود السيتة الماضيية حييث تشيير

بمحافظة النجف األشرف  /وزارة الزراعة الكائنة

اإلحصيييائيات إليييى انخفييياض أعيييدادها إليييى

فييي المنطقيية الصييحراوية شييمال غربييي المحافظيية

)  ) 14.765.000مليييون نخليية عييا  2012بينمييا

خيالل العيامين  2013و  2014إذ اُختييرت سيتون

كانت تتجاوز (  ) 32مليون نخلة فيي عيا 1953

نخلة تمر فتية ( بعمر ثالثة سينوات ) مين الصينف

(  1و  ) 2إن هذا االنخفاض الكبيير يعيود ألسيبا

برحيييي مكثيييرة نسييييجيا جلبيييت فسيييائلها مييين دولييية

عديييييدة منهييييا عملييييية الييييتمل التييييي حصييييلت فييييي

اإلمارات العربيية المتحيدة وكانيت متجانسية تقريبيا

األراضي العراقية وارتفاع نسبة األميال فيي ميياه

فيييي حجيييم مجموعهيييا الخضيييري و مزروعييية فيييي

الري خاصة المناطق الصحراوية التي تعتمد عليى

خطييوط مسييتقيمة بأبعيياد  5×5متيير ,اسييتخدمت

مياه اآلبار في الري مما أثر سلبا في نمو وإنتاجيية

طريقة الري بيالتنقي بواسيطة شيبكتين تغيذيان مين

النخلية فقيد لييوحو حصيول انخفيياض فيي م شييرات

منظييومتين احييدهما ميين ميياء بئيير والثانييية ميين ميياء

نموها الخضري عند زراعتهيا فيي ظيروف ملحيية

نهيييير الفييييرات  ,اسييييتعملت األحميييياض العضييييوية

تزيييد عيين مسييتويات التحمييل (  20و  ) 10و

الدبالية بعشرة معامالت وذليك مين خيالل اإلضيافة

لغرض تقليل األضرار الناتجة من اإلجهاد الملحي

األرضية لمحاليلها حول المحي الدائري لكل نخلة

وتحسين النمو فقد استعمل في هذا البحث حامضي

يدويا أثناء عملية الري أو رشا على األوراق حتيى

الهيوميك والفولفيك وهما مين األحمياض العضيوية

االبتالل الكامل بواسطة مرشات يدوية سيعة ) ) 1

الدبالية التي تنتج بشيكل طبيعيي مين الميادة الدباليية
52
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لتر وذلك بعد إكمال الحجيم المسيتعمل لكيل معاملية

شهرية لمدة ستة عشر شهرا متتاليا ً اعتبارا مين 6

بالمييياء المقطييير إليييى لتييير واحيييد وكانيييت اإلضيييافة

 2013 / 2 /لغاية . 2014 / 5 / 6

هيئت ألمعامالت بالتراكيز التالية ونفذت في الصبا الباكر و قد أضيفت المادة الناشرة (  ) Tween 20إلى
محاليل معامالت الرش بنسبة : % 0.1
تسلسل

المعــامــــــــالت

طريقة اإلضافة

التركيز

المعامالت
ــــــــــــــــــ

أألولى

معاملة المقارنة ( رش األوراق بالماء المقطر )

ألثانية

محلول حامض الهيوميك % 12

 5مل .لتر

1-

ـــــــــــــــــ
أرضية

ألثالثة

محلول حامض الهيوميك % 12

 10مل .لتر

1-

أرضية

ألرابعة

محلول حامض الهيوميك % 12

 15مل .لتر

1-

أرضية

ألخامسة

حبيبات حامض الهيوميك % 80

 2غم .لتر

1-

أرضية

ألسادسة

حبيبات حامض الهيوميك % 80

 4غم .لتر

1-

أرضية

ألسابعة

حبيبات حامض الهيوميك % 80

 6غم .لتر

1-

أرضية

ألثامنة

محلول حامض الهيوميك  + %18حامض الفولفيك % 3

 3مل .لتر

1-

رش األوراق

ألتاسعة

محلول حامض الهيوميك  + %18حامض الفولفيك % 3

 6مل .لتر

1-

رش األوراق

ألعاشرة

محلول حامض الهيوميك  + %18حامض الفولفيك % 3

 9مل .لتر

1-

رش األوراق

أجريييت قياسييات الصييفات قيييد الدراسيية فييي ثالثيية

و وريقات ( خو

مواعيييد بعييد تنفييييذ البحييث بتييياري  2013 /6/1و

الخ الثالث بعد أوراق القمة النامية إذ تبلغ السعفة

 2013/11/1و 2014/6/1على أوراق ( سيعف )

أقصى نشاطها في هذه المرحلة (  ) 5وكما يلي :
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المعامليية الثانييية مقارنيية بمعييدل عييدد األوراق فييي

 -1ألصفات ألمظهرية :

معاملية المقارنية وقيد بليغ أعالهيا  8.83ورقية فيي

عيييدد األوراق الجدييييدة  :حسيييبت األوراق الجدييييدة

المعامليية العاشييرة و التييي لييم تختلييف معنويييا عيين

التي ظهرت بعد تنفيذ المعامالت .

المعاملة السابعة التيي بليغ معيدل عيدد األوراق فيي

طول الورقية ( سيم )  :قيسيت أطيوال ثالثية أوراق

أشييجارها  8.66ورقيية  ,أمييا فييي موعييد القييياس

من كل مكرر من منطقة اتصالها بالساق إلى مكان

الثالث فينالحو تفوقيا معنوييا للمعيامالت السيابعة و

اتصال آخر وريقة بالجريدة بواسيطة شيري قيياس

التاسعة و العاشرة على جمييع المعيامالت األخير

معدني ثم حسب معدلها .

إذ بلغ فيها معدل عدد األوراق على التوالي 14.33
و  14.33و  15.00ورقة  .كميا توضي النتيائج

طيييول الوريقييية ( سيييم )  :قييييس بواسيييطة مسيييطرة

تفوقيييا معنوييييا فيييي تيييأثير مييياء النهييير فيييي موعيييدي

مدرجيية لثالثيية ميين الوريقييات فييي منتصييف السييعفة

القيييياس الثييياني و الثاليييث إذ بليييغ المعيييدل 7.23

لكل مكرر ثم حسب معدلها .

و  12.43ورقيية للمعيياملتين علييى التييوالي مقارنيية

 -2ألصييفات التشييريحية  :أخييذت نميياذا الوريقييات

بماء البئر الذي سبب انخفاض معدل عيدد األوراق

مييين منتصيييف السيييعفة لكيييل مكيييرر وحفظيييت فيييي

فيي هيذين الموعيدين عليى التيوالي إليى  5.36و

الكحول األثيلي تركيز  % 70في المختبر لغيرض

10.33ورقيية  .و فيمييا يخيير تييأثير التييداخل بييين

تهيئيية المقيياطع النسيييجية وفقييا للطريقيية الموصييوفة

األحميياض العضييوية الدبالييية و نوعييية مييياه الييري

في  Cutlerو آخرون (  ) 14ثم قيس سمك طبقة

فان النتائج في الموعد الثاني تشير إلى أن استعمال

الكيوتكييييل ( مييييايكرو متيييير ) ميييين وسيييي المقطييييع

ماء النهر ميع المعاملية السيابعة أو التاسيعة أعطيت

المسييتعرض باسييتخدا المجهيير المركييب موديييل

أعلييى معييدل لعييدد األوراق إذ بلييغ المعييدل فيهمييا

XSP-136أوروبي المنشأ على قوة تكبيير العدسية

10.33و  9.66ورقية عليى التيوالي و ليم يختلفيا

الشيئية . X 40

معنوييييا فيميييا بينهميييا بينميييا كيييان اقيييل معيييدل عنيييد
اسيييتعمال مييياء البئييير ميييع معاملييية المقارنييية إذ بليييغ

صمم البحث بتصميم القطاعيات العشيوائية الكاملية

المعيييدل فيهيييا  3.00ورقييية منخفضييية معنوييييا عييين

وفق نظا األلوا المنشقة و حللت النتائج إحصائيا
باسييييييتخدا البرنييييييامج الجيييييياهز (

المعاملتين المذكورتين  ,وفي موعد القيياس الثاليث

Genstat

فقد كانت أعلى المعيدالت عنيد اسيتعمال مياء النهير

 ) 12theditionوقورنييييت المتوسييييطات بواسييييطة

مع المعامالت السابعة و التاسعة و العاشرة فقد بلغ

اختبار اقل فيرق معنيوي ) ) L.S.D.عنيد مسيتو

المعيدل فيهيا  15.33و  15.66و  16.33ورقية

احتمال . ) 4( % 5

على التوالي إذ لم يختلفيا معنوييا فيميا بينهميا  ,كميا

ومنتـــ ئجل لوم ن قشــعل :ل

نالحو مين خيالل الجيدول بيأن اسيتعمال مياء البئير
مع معامالت األحماض العضوية الدباليية الثالثية و

 -1معييدل عييدد األوراق  :تشييير النتييائج المييذكورة

حتيييى العاشيييرة أدت إليييى زييييادة فيييي معيييدل عيييدد

في الجدول (  ) 1إلى حصول تفوق معنوي لتأثير

األوراق وكانيييت معنويييية عنيييد مقارنتهيييا بمعاملييية

جميييع المعييامالت عنييد موعييد القييياس الثيياني عييدا
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المقارنة أو المعاملة الثانية اللتيان ليم يختلفيا معنوييا

اسيتعمال األحمياض العضيوية ميع مياء النهير عليى

و قد بلغ المعدل فيهما على التوالي  6.33و 6.66

ميييياء البئيييير أمييييا أعالهييييا فكانييييت فييييي معييييامالت

ورقة بينما بليغ أعالهيا فيي المعيامالت السيابعة و

األحماض العضيوية السيابعة و التاسيعة و العاشيرة

التاسعة و العاشرة التي بلغيت المعيدالت فيهيا عليى

مع استعمال ماء النهر إذ بلغيت فيي كيال الموعيدين

التوالي  13.33و  13.00و  13.66ورقة .

عليى التيوالي (  134.11سيم و  133.67سيم و
 133.00سييم ) و ( 148.67سييم و 149.00سييم و

 - 2معدل طول الورقة ( سم )  :نالحو مين خيالل

 151.55سم ) مع مالحظة حصيول تفيوق معنيوي

النتائج المذكورة فيي الجيدول (  ) 2حصيول تفيوق

لعييييدد ميييين معييييامالت األحميييياض العضييييوية مييييع

معنوي لجمييع معيامالت األحمياض العضيوية عنيد

اسييتعمال ميياء البئيير مقارنيية بمعامليية المقارنيية مييع

الموعيييد الثييياني عيييدا المعييياملتين الثانيييية و الثالثييية

استعمال مياء البئير أو مياء النهير وكيان أعالهيا قيد

مقارنة بالمعدل في معاملية المقارنية التيي بليغ فيهيا

بلغ  141.33سم في المعاملة السيابعة فيي الموعيد

 100.27سم في حين كان أعالها عند المعياملتين

الثالييث و التييي لييم تختلييف معنويييا عيين المعيياملتين

السيييابعة و العاشيييرة إذ كيييان المعيييدل فيهميييا عليييى

التاسعة و العاشرة في هذا الموعد .

التوالي  128.94سم و  127.33سم  ,كذلك كان
لألحماض العضوية تأثيرا معنويا فيي زييادة معيدل

 -3معدل طول الوريقة ( سيم )  :يتبيين مين النتيائج

طول الورقة عند القيياس فيي الموعيد الثاليث و فيي

في الجدول (  ) 3بأن موعد القياس األول ال يظهر

جميع المعيامالت مقارنية بمعيدل طيول الورقية فيي

فروقا معنوية في تأثير األحماض العضوية الدبالية

أشجار معاملة المقارنة لكن كان اقلها فيي المعاملية

بين جميع المعامالت في معدل طول الوريقة بينما

الثانيييية إذ بليييغ  115.66سيييم إذ انخفيييض بشيييكل

أظهييرت النتييائج فييي الموع يد الثيياني تفوقييا معنويييا

معنيييوي عييين المعيييدل فيييي معيييامالت األحمييياض

للمعدل في جميع المعامالت عدا المعياملتين الثانيية

العضوية األخر  .و فيما يخر تأثير نوعية ميياه

و الخامسييية عنيييد مقارنتهيييا بالمعيييدل فيييي أشيييجار

الييري نالحييو فييي نفييس الجييدول بييأن تأثيرهييا كييان

معاملة المقارنة التي بلغ فيها  23.22سم وقد كان

تأثيرهييا معنويييا فييي الموعييدين الثيياني و الثالييث فقييد

أعالها قد بليغ 31.88سيم فيي المعاملية العاشيرة و

انخفض المعدل معنويا في معامالت ماء البئر إذ

التي لم تختلف معنوييا عين المعيدل فيي المعيامالت
الرابعييية و السيييابعة و التاسيييعة التيييي بلغيييت فيهيييا

بليغ فيي الموعيدين عليى التيوالي  109.19سيم و

المعدالت على التيوالي  29.66سيم و  30.22سيم

 128.18سم قياسا بالمعيدل فيي أشيجار معيامالت

و  30.89سم  ,كذلك في موعد القياس الثاليث فيان

ماء النهر التي بلغت  121.73سيم و  137.64سيم

جميع معامالت األحمياض العضيوية عيدا المعاملية

 ,أمييييا التييييداخل فييييي تييييأثير معييييامالت األحميييياض

الثانية قد تفوقت فيها المعدالت معنويا على معاملية

العضيوية و نوعيية ميياه الييري فينالحو مين خييالل

المقارنة و كان أعالها في المعاملية العاشيرة وهيو

النتائج المذكورة في نفس الجدول بأن التداخل كيان

35.55سييم ولييم تختلييف معنويييا عيين المعييدل فييي

تأثيره المعنوي واضيحا فيي نتيائج موعيدي القيياس

المعامالت الرابعة و السابعة و التاسعة التيي بلغيت

الثاني والثالث حييث تفوقيت فيهميا جمييع معيامالت

المعدالت فيها على التوالي  32.83سيم و 34.38
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و  34.72سيييم  .أميييا معييياملتي نوعيييية ميييياه اليييري

المعيييدل فيييي أشيييجار معاملييية المقارنييية اليييذي بليييغ

فتشييير النتييائج المييذكورة فييي نفييس الجييدول إلييى إن

 24.55سم .

التأثير المعنوي بينهما لم يظهر عنيد موعيد القيياس

إن تييأثير األحميياض العضييوية الدبالييية كييان السييبب

األول لكنيييه كيييان معنوييييا فيييي الموعيييدين الثييياني و

في إحداث الزييادة بمعيدل عيدد و طيول األوراق و

الثالث إذ انخفض معدل طول الوريقة عند استخدا

معدل طول الوريقيات مين خيالل دورهيا فيي تقلييل

ميياء البئيير بشييكل معنييوي علييى المعييدل فييي حاليية

األثر الضيار النياتج مين اإلجهياد الملحيي المتسيبب

استعمال ماء النهير فقيد بليغ فيهميا للموعيدين عليى

مين التربية أو مياء البئير(  ) 22و زييادة محتيو

التوالي )  26.26سم و  29.75سم ) و ( 29.99

التربييية الغيييذائي وتحسيييين قابليييية الجيييذور عليييى

سم و  33.55سم )  ,كما تبين النتيائج أيضيا تيأثير

امتصا

التييييداخل بييييين معييييامالت األحميييياض العضييييوية و

تييييوفر متطلبييييات النمييييو و تحفييييز نمييييو األنسييييجة

نيوعيتي ميياه الييري فيي معيدل طييول الوريقية إذ لييم

المرسيييييتيمية و تشيييييتر فيييييي انجييييياز أو تنشيييييي

يكييين معنوييييا عنيييد قياسيييه فيييي الموعيييد األول لكييين

العمليات الحيويية و الوظيفيية فيي األنسيجة النباتيية

نالحو فروقا معنويية بينهيا فيي الموعيدين الثياني و

المتعلقة بالتمثيل الحيوي لنواتج التركييب الضيوئي

الثاليييث إذ سيييببت معيييامالت اسيييتعمال األحمييياض

فيييي األوراق و التيييي تييي دي إليييى بنييياء المجميييوع

العضوية ميع مياء النهير إحيداث زييادة معنويية فيي
المعييدالت و كييان أعالهييا قييد بلييغ  34.22سييم

الماء و العناصر المعدنية الغذائية التيي

الخضيري و زييادة عيدد األوراق (  , ) 19إضيافة

و

إلى دورها في تنظيم مستويات الهرمونات وتحفييز

 37.99سم في أشجار معاملة األحماض العضيوية

اإلنزيمات داخل األنسيجة النباتيية و التيي تزييد فيي

العاشييرة عنييد كييال موعييدي القييياس علييى التييوالي ,

قابلييية الخاليييا عل يى االنقسييا و االسييتطالة و رفييع

كما أدت جمييع معيامالت األحمياض العضيوية ميع

كفيييييياءة عملييييييية التركيييييييب الضييييييوئي و تصيييييينيع

استعمال ماء البئر أو ماء البئر عدا المعاملة الثانيية

الكربوهييييدرات و إنتييياا البروتينيييات التيييي تعتبييير

إلى إحداث زيادة معنويية فيي معيدل طيول الوريقية

مهميية فييي عمليييات النمييو لخاليييا البييرعم الطرفييي

مقارنيية بالمعييدل فييي أشييجار معامليية المقارنيية عنييد

المنييتج لييألوراق فييي النخيييل و حصييول زيييادة فييي

الموعيييييييد الثييييييياني وهيييييييو  22.11سيييييييم إذ بليييييييغ

نمو المجموع الخضري في األشجار التي عومليت

أقصاها  34.22سم و 29.55في أشجار المعاملة

بها خاصة في معامالت الرش الورقي لدورها فيي

العاشييرة لكييال النييوعين علييى التييوالي و لييم يختلفييا

زييادة سيرعة امتصييا

معنوييييا عييين المعيييدل فيييي المعيييامالت الرابعييية أو

العناصير (  9و , ) 11

كمييا إن زيييادة ملوحيية محلييول التربيية كانييت السييبب

السادسيية أو السييابعة أو التاسييعة  ,كييذلك فييي موعييد

في انخفاض معيدل عيدد و طيول األوراق و معيدل

القيياس الثاليث فقيد بليغ أعليى معيدل 37.99سيم و

طول الوريقات إذ سيببت رفيع الضيغ االزميوزي

 33.11فيييي أشيييجار المعاملييية العاشيييرة فيييي كيييال

لمحلول التربة مما نتج عنه قلة امتصيا

النيييوعين عليييى التيييوالي و ليييم يختلفيييا معنوييييا عييين

المياء و

العناصييير الغذائيييية مييين قبيييل الجيييذور و اإلخيييالل

المعيييدل فييييي المعيييامالت الرابعيييية أو السادسيييية أو

بييييالتوازن الغييييذائي و الهرمييييوني فييييي األنسييييجة

السابعة أو الثامنة أو التاسيعة متفوقية جميعهيا عليى

النباتيييية فحصيييل تثبيييي لنميييو و توسيييع الخالييييا و
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حصييول انخفيياض فييي النمييو الخضييري لألشييجار

تييأثير التييداخل بييبن المعييامالت إذ لييم يظهيير موعييد

(  ) 18إضيافة إليى الفعيل السيمي للملوحية الزائيدة

القياس األول فروقا معنوية بينها في حيين انخفيض

لمحلول التربة ودورها في تثبي أو تقليل العمليات

معدل السمك معنويا عن معاملة المقارنة في بعض

الحيوييية التييي تجيير فييي األنسييجة النباتييية خاصيية

معامالت األحماض العضوية مع اسيتعمال أي مين

النت و التركيب الضوئي وعملية انقسيا الخالييا و

نييوعي مييياه الييري فييي الموعييدين الث ياني و الثالييث

توسيعها (  ) 17مميا سيببت انخفياض فيي معيدالت

وكان أدنى معدل  12.73مايكرو متر في المعاملية

النميييو الخضيييري إذ الحظيييا بيييأن االنخفييياض كيييان

العاشييرة مييع اسييتعمال ميياء النهيير والتييي لييم تختلييف

اكبييرا عنييد اسييتعمال ميياء البئيير فييي عملييية الييري .

معنوييييا عييين المعيييدل فيييي بييياقي المعيييامالت عيييدا

تتفق هذه النتائج مع ما وجيده ( EL-Khawaga

المعامليية الثانييية و ذلييك عنييد موعييد القييياس الثالييث

 ( 16عند استعماله للحيامض العضيوي الهيومييك

بينمييا عنييد اسييتعمال المعييامالت مييع ميياء البئيير فييان

في ثالثة أصيناف مين نخييل التمير و ميع ميا وجيده

النتييائج تظهيير حصييول تييأثير معنييوي فييي خفييض

الحمد (  ) 3في تأثير الملوحة على الصنف برحي

معييدل سييمك الطبقيية فييي المعامليية العاشييرة إلييى

و مع ميا وجيده عبيد الكيريم (  ) 8و جيودي ( ) 7

13.26مايكرو متير و التيي ليم تختليف معنوييا عين

عند استعمالهما لألحمياض العضيوية الدباليية عليى

المعيامالت السييابعة و التاسيعة التييي انخفيض فيهمييا

شتالت الخوخ األجا

معييييييدل سييييييمك هييييييذه الطبقيييييية علييييييى التييييييوالي

الياباني .

14.54مايكرو متر و  14.56مايكرو متر .

 - 4سيمك طبقية الكيوتكيل ( ميايكرو متير )  :تبيين
النتيائج فيي الجيدول (  ) 4بأنيه فيي الموعيد الثيياني

إن هييذه النتييائج ممكيين أن تفسيير قابلييية النبييات فييي

أظهرت المعامالت الرابعة و السيابعة و التاسيعة و

التكيييف لمقاوميية تييأثير ارتفيياع الملوحيية ميين خييالل

العاشيييرة تيييأثيرا معنوييييا فيييي خفيييض سيييمك طبقييية

زييادة سيمك طبقية الكيوتكيل الشيمعية لتقلييل عمليية

ألكيوتكييييل مقارنيييية بسييييمكها فييييي أوراق معامليييية

التبخر وفقدان الماء من أنسيجتها ليذلك نجيد ظهيور

المقارنة التي بليغ فيهيا  17.20ميايكرو متير  ,أميا

معاملية المقارنية بيأعلى المعيدالت وحصيول زيييادة

في الموعد الثالث فقد سببت جمييع المعيامالت عيدا

فييي السييمك فييي معييامالت الييري بميياء البئيير وذلييك

الثانييية خفضييا فييي معييدل السييمك و بفييارق معنييوي

نتيجة لتأثير الملوحية فيي تقلييل امتصيا

المياء و

عيين معامليية المقارنيية و قييد بلييغ اقييل سييمك 12.99

خفيييض النميييو الخضيييري وتثبيييي عمليييية انقسيييا

مايكرو متر في المعاملة العاشرة و التي لم تختليف

الخاليا وتوسعها مما أد إليى صيغر حجيم الخالييا

معنويا عن المعامالت الرابعية و السيابعة و الثامنية

واختييزال المسيياحة السييطحية للورقيية فسييبب ذلييك

و التاسيييعة  ,كميييا كانيييت النتيييائج مشيييابهه بالنسيييبة

حصول زيادة في سمك طبقة الكيوتكل التي تغطيي

لتييأثير نوعييية مييياه الييري إذ نالحييو فييي الموعييدين

سييط الورقيية (  , ) 26كمييا إن تييأثير األحميياض

الثاني و الثالث حصيول ارتفياع معنيوي فيي معيدل

العضوية الدبالية في تحسيين النميو الخضيري كيان

سمك هذه الطبقة عنيد اسيتعمال مياء البئير فقيد بليغ

له األثر الواض في تقليل سمك طبقية الكيوتكيل إذ

فيهما على التوالي  16.02مايكرو متير و 15.72

ليييوحو مييين خيييالل نتيييائج البحيييث حصيييول زييييادة

مييايكرو متيير  ,و فييي نفييس الجييدول نالحييو نتييائج

معنوية في معدالت طول الوريقات نتيجة الزيادة
52

مجلعلوم العلملللا لوم و علوم جل لوم

ج

للومل لو

للللللللللللللللل5102

ل(ل) 1لتأث رلوألح ضلوملضايعلوم م علل نا علم هلومريل لومت وخلل نه لليلمل ل

معامالت

الدبالية
 -1المقارنــــة

2013 / 6 / 1
نوعية مياه الري

) 5مل.لتر) 1-
 -3هيوميك %12
) 10مل .لتر)1-
 -4هيوميك %12
) 15مل.لتر)1-
 -5هيوميك %80
) 2غم .لتر)1-
 -6هيوميك %80
) 4غم .لتر)1-

2013 / 11 / 1
متوس تأثير

نوعية مياه الري

2014 / 6 / 1
متوس

نوعية مياه الري

متوس تأثير

ماء نهر

أألحماض

ماء بئر

ماء نهر

تأثير أألحماض

ماء بئر

ماء نهر

أألحماض

3.00

2.66

3.00

4.33

3.66

6.33

8.33

7.33

2.33

2.66

2.50

3.66

4.66

4.16

6.66

9.00

7.83

2.66

3.00

2.83

4.33

5.33

4.83

9.00

9.66

9.33

2.66

3.00

2.83

5.00

8.66

6.83

10.33

13.33

11.83

2.33

3.00

2.66

3.66

6.00

4.83

9.66

11.00

10.33

2.66

3.00

2.83

6.66

8.00

7.33

10.66

12.66

11.66

ماء بئر
2.33

( صفـــر )
 -2هيوميك %12

لأأل وقللمنخ للومت رلصنفل رحي ل

مــوعــــــــــد إجــــــراء القياســـــــــــات

األحماض
العضوية

.

.

21

مجلعلوم العلملللا لوم و علوم جل لوم
 -7هيوميك %80

3.00

) 6غم .لتر)1-

للللللللللللللللل5102

للومل لو

3.00

3.00

.

.

7.66

9.66

8.66

13.33

15.33

14.33

 -8هيوميك+ %18فولفيك 3
%

2.66

2.66

2.66

5.33

7.33

6.33

10.66

13.00

11.83

)3مل .لتر.1-رش)
 -9هيوميك+ %18فولفيك 3
%

3.00

3.00

3.00

7.00

8.00

7.50

13.00

15.66

14.33

(6مل.لتر1-رش)
-10هيوميك%18
+فولفيك%3

)9مل.لتر

-

3.00

3.00

3.00

7.33

10.33

8.83

13.66

16.33

15.00

.1رش)
متوس تأثير نوعية المياه

2.66

L.S.D
بمستو

أألحماض

احتمال
5%

غ.

2.93

نوعية
المياه
غ.

5.36

التداخل

غ.

أألحماض

0.86

20

7.32

نوعية
المياه

0.62

10.33

التداخل

1.19

أألحماض

0.79

12.43

نوعية
المياه

0.74

التداخل

1.12

مجلعلوم العلملللا لوم و علوم جل لوم

ج

للومل لو

للللللللللللللللل5102

ل(ل) 2لتأث رلوألح ضلوملضايعلوم م علل نا علم هلومريل لومت وخلل نه لليلمل لطا لوما قعل(لسمل)للمنخ للومت رلصنفل رحي ل

عامالت

مــوعــــــــــد إجــــــراء القياســـــــــــات

األحماض
العضوية
الدبالية
 -1المقارنــــة

.

.

2013 / 6 / 1
نوعية مياه الري
ماء بئر
93.66

ماء نهر
94.89

2013 / 11 / 1
متوس تأثير
أألحماض
94.27

نوعية مياه الري
ماء نهر

ماء بئر

103.66

96.89

2014 / 6 / 1
متوس تأثير
أألحماض
100.27

نوعية مياه الري
ماء بئر
108.55

ماء نهر
117.77

متوس تأثير
أألحماض
113.16

( صفـــر )
 -2هيوميك %12

93.89

95.00

94.44

102.55

97.55

100.05

110.78

120.55

115.66

) 5مل.لتر) 1-
 -3هيوميك %12

94.55

94.33

94.44

109.22

96.33

102.77

119.89

128.66

124.27

) 10مل .لتر)1-
 -4هيوميك %12

94.22

94.22

94.22

118.00

101.66

109.83

126.44

135.77

131.11

) 15مل.لتر)1-
 -5هيوميك %80

95.11

94.55

94.83

129.22

118.55

123.89

130.33

141.78

136.05

) 2غم .لتر)1-
 -6هيوميك %80

94.33

94.44

94.39

125.55

120.89

) 4غم .لتر)1-

25

123.22

128.33

139.66

134.00

مجلعلوم العلملللا لوم و علوم جل لوم
 -7هيوميك %80

94.44

للومل لو
95.00

للللللللللللللللل5102
94.72

.

.

134.11

123.77

128.94

141.33

148.67

145.00

) 6غم .لتر)1-
 -8هيوميك%18

94.11

94.00

94.05

128.33

98.55

113.44

135.66

143.00

139.33

+فولفيك %3
)3مل .لتر.1-رش)
 -9هيوميك%18

93.78

94.78

94.28

133.67

116.00

124.83

140.78

149.00

144.89

+فولفيك %3
(6مل.لتر1-رش)
-10هيوميك%18

95.00

95.33

95.16

133.00

121.66

127.33

139.66

151.55

145.61

+فولفيك%3
)9مل.لتر.1-رش)
متوس تأثير نوعية

94.31

109.19

94.65

128.18

121.73

137.64

المياه

L.S.D

أألحماض

بمستو
احتمال

نوعية

التداخل

نوعية

أألحماض

المياه
غ.

غ.

التداخل

أألحماض

المياه
غ.

1.66

2.83

5%

22

نوعية

التداخل

المياه
3.87

2.40

4.35

4.96

مجلعلوم العلملللا لوم و علوم جل لوم

ج

للومل لو

للللللللللللللللل5102

ل(ل) 3لتأث رلوألح ضلوملضايعلوم م علل نا علم هلومريل لومت وخلل نه لليلمل لطا لوما يقعل(لسمل)لمنخ للومت رلصنفل رحي ل

معامالت

مــوعــــــــــد إجــــــراء القياســـــــــــات

األحماض

2013 / 6 / 1

العضوية
الدبالية

.

.

نوعية مياه الري
ماء بئر

ماء نهر

2013 / 11 / 1
متوس تأثير
أألحماض

نوعية مياه الري
ماء نهر

ماء بئر

2014 / 6 / 1
متوس
تأثير

نوعية مياه الري
ماء بئر

ماء نهر

متوس تأثير
أألحماض

أألحماض
 -1المقارنــــة

22.66

24.00

23.33

24.33

22.11

23.22

24.55

28.55

26.55

( صفـــر )
 -2هيوميك %12

22.77

24.77

23.77

26.66

23.66

25.16

26.55

29.22

27.89

) 5مل.لتر) 1-
 -3هيوميك %12

22.66

25.00

23.83

27.55

26.33

26.94

28.77

32.66

30.72

) 10مل .لتر)1-
 -4هيوميك %12

23.00

24.66

23.83

31.55

27.77

29.66

30.77

34.88

32.83

) 15مل.لتر)1-
 -5هيوميك %80

22.66

23.33

23.00

28.44

25.55

25.00

27.78

32.66

30.22

) 2غم .لتر)1-
 -6هيوميك %80

22.66

25.00

23.83

31.11

26.66

) 4غم .لتر)1-

22

28.89

30.55

33.22

31.89

مجلعلوم العلملللا لوم و علوم جل لوم
 -7هيوميك %80

23.44

للومل لو
24.66

للللللللللللللللل5102
24.05

.

.

33.22

27.22

30.22

32.99

35.77

34.38

) 6غم .لتر)1-
 -8هيوميك%18

22.11

24.77

23.44

29.44

25.33

27.39

30.00

33.55

31.77

+فولفيك %3
)3مل .لتر.1-رش)
 -9هيوميك%18

22.44

25.11

23.77

33.33

28.44

30.89

32.44

37.00

34.72

+فولفيك %3
(6مل.لتر1-رش)
-10هيوميك%18

23.55

24.55

24.05

34.22

29.55

31.88

33.11

37.99

35.55

+فولفيك%3
)9مل.لتر.1-رش)
متوس تأثير نوعية

22.80

26.26

24.59

29.75

29.99

33.55

المياه

L.S.D

أألحماض

بمستو
احتمال

نوعية

التداخل

أألحماض

المياه
غ.

غ.

نوعية

التداخل

أألحماض

المياه
غ.

2.39

5%

22

0.26

نوعية

التداخل

المياه
3.21

2.74

3.33

4.02

مجلعلوم العلملللا لوم و علوم جل لوم
ج

للومل لو

للللللللللللللللل5102

ل(ل4ل)لتأث رلوألح ضلوملضايعلوم م علل نا علم هلومريل لومت وخلل نه لليلمل لس كلطبقعلوم ات لل(لم ي ر لمترل)لأل وقلمنخ للومت رلصنفل رحي ل

معامالت

مــوعــــــــــد إجــــــراء القياســـــــــــات

األحماض

2013 / 6 / 1

العضوية
الدبالية

.

.

نوعية مياه الري
ماء بئر

ماء نهر

2013 / 11 / 1
متوس تأثير
أألحماض

نوعية مياه الري
ماء نهر

ماء بئر

2014 / 6 / 1
متوس
تأثير

نوعية مياه الري
ماء بئر

ماء نهر

متوس تأثير
أألحماض

أألحماض
 -1المقارنــــة

16.68

17.08

16.88

16.16

18.23

17.20

18.91

16.16

17.53

( صفـــر )
 -2هيوميك %12

16.32

15.89

16.10

15.47

17.30

16.38

17.37

15.27

16.32

) 5مل.لتر) 1-
 -3هيوميك %12

15.17

16.10

15.63

15.39

16.10

15.75

16.30

14.47

15.38

) 10مل .لتر)1-
 -4هيوميك %12

16.13

15.25

15.69

14.92

15.30

15.11

15.21

13.24

14.23

) 15مل.لتر)1-
 -5هيوميك %80

15.89

16.27

16.08

16.56

16.38

16.47

15.54

15.18

15.36

) 2غم .لتر)1-
 -6هيوميك %80

16.98

15.15

16.07

16.54

15.30

) 4غم .لتر)1-

22

15.92

15.56

14.31

14.93

مجلعلوم العلملللا لوم و علوم جل لوم
 -7هيوميك %80

15.05

للومل لو
14.21

للللللللللللللللل5102
14.63

.

.

13.34

15.35

14.35

14.54

13.26

13.90

) 6غم .لتر)1-
 -8هيوميك%18

16.07

16.24

16.15

15.84

15.88

15.86

16.00

13.44

14.72

+فولفيك %3
)3مل .لتر.1-رش)
 -9هيوميك%18

15.18

16.62

15.90

13.20

15.36

14.28

14.56

13.30

13.93

+فولفيك %3
(6مل.لتر1-رش)
-10هيوميك%18

15.05

14.04

14.54

13.13

15.02

14.08

13.26

12.73

12.99

+فولفيك%3
)9مل.لتر.1-رش)
متوس تأثير نوعية

15.85

16.02

15.69

15.72

15.06

14.13

المياه

L.S.D

أألحماض

بمستو
احتمال

نوعية

التداخل

أألحماض

المياه
غ.

غ.

نوعية

التداخل

أألحماض

المياه
غ.

1.88

5%

22

0.69

نوعية

التداخل

المياه
2.54

1.89

0.22

2.54

مجلةةةةةةةةةةةعلوم الةةةةةةةةةةةعلملللةةةةةةةةةةةا لوم و ةةةةةةةةةةةعلوم جلةةةةةةةةةةة لوم ةةةةةةةةةةة للوملةةةةةةةةةةة لو

للللللللللللللللل5102

.

.

في انقسيا الخالييا و اسيتطالتها مميا يعنيي حصيول

 -5ألعييياني  ,م ييييد رجيييب عبيييود  .1998 .دراسييية

توسع في المساحة السطحية للوريقة أد إليى زييادة

إمكانية تمييز جينس النخييل فيي مرحلية البيادرات

انتشيييار الطبقييية الشيييمعية المغطيييية للبشيييرة العلييييا و

باستخدا الهجيرة الكهربائيية للبروتينيات والميواد

بالتيالي انخفياض سيمكها إضيافة إليى دور األحميياض

الشيبيهة بالجبريلينيات  .أطروحية دكتيوراه  .كلييية

العضييوية الدبالييية فييي زيييادة امتصييا

الزراعة  .جامعة بغداد  .العراق .

الميياء الييذي

ينيييتج عنيييه زييييادة اميييتالء الخالييييا و توسيييعها ومنهيييا

 -6ألعلي  ,حميد حمدان و أثيير هاشيم عبيد المجييد .

خاليا بشرة الورقة مما تسبب في حصيول زييادة فيي

 . 2013تأثير رش حامض الهيوميك على بعض

طول الوريقة ( جدول  ) 3مما قليل مين سيمك طبقية

الصفات الخضرية و الفسلجية والتشريحية لنبات

الكيوتكييييييل التييييييي تغطيهييييييا  ,ي يييييييد هييييييذه النتييييييائج

ألخس المحلي  .مجلية الفيرات للعليو الزراعيية .

 Riedererو  ) 21 ( Carolineو العليي و أثيير

 26 : ) 2( 5ــ . 37

( .)6ل
وم ص

 -7جيودي  ,أحميد طاليب  . 2012 .تيأثير حيامض
الهيوميييك و السييترس رليييف فييي بعييض الصييفات

لل

لشيييييييييييييييييييتالت األجيييييييييييييييييييا
 - 1ألبكيير  ,عبييد الجبييار  . 1972 .نخليية التميير

اليابييييييييييييييييييياني

 PrunussalicinaL.المعرضة لإلجهاد الميائي

ماضيييييها وحاضييييرها والجديييييد فييييي زراعتهيييييا

 .مجلة الفرات للعلو الزراعية 43: ) 4 ) 4 ,

وصييناعتها وتجارتهييا  .مطبعيية العيياني  .بغييداد .

ــ . 51

العراق .
 -8عبييد الكييريم  ,علييي عييادل  . 2011.تييأثير نظييا
 -2ألجهيييييياز المركييييييزي لإلحصيييييياء 2013 .

.

التربييية و نييوع السييماد فييي نمييو وتطييور شييتالت

المجموعة اإلحصيائية السينوية 2013 – 2012

الخييوخ المفلطيي L.

 .دائرة النشر والعالقات العامة  .وزارة التخطي

رسالة ماجستير  .كلية الزراعية  .جامعية بغيداد .

والتعاون اإلنمائي  .بغداد  .العراق .
 -3ألحميييد  ,عبيييد اليييرحمن داود .

. Prunus persica

العراق .

 . 2010تيييأثير

 -9عبدول  ,كريم صال  . 1988 .فسلجة العناصر

نوعية مياه الري لموقعي الصدور و اليذنائب فيي

الغذائييية فييي النبييات  .جامعيية الموصييل  .وزارة

بعييض الم شييرات اإلنتاجييية لصيينفين ميين نخيييل

ألتعليم العالي والبحث العلمي  .العراق .

التمير  Phoenix dactylifera L .ألبرحيي و
 -10فرا  ,كريم محميد  . 2005 .نخلية التمير بيين

ألحالوي  .مجلية أبحياث البصيرة ( العلمييات )

البحييييث والتطبيييييق  .الطبعيييية األولييييى  .جامعيييية

. 57-65 : ) 3 (36

اإلسكندرية  .مصر.
 -4ألراوي  ,خاشع محمود وخليف الليه عبيد العزييز

11-Bama S., ; K. Somasundaram ; S.S.

محميييد  . 2000 .تصيييميم وتحلييييل التجيييار

Porpavai ; K.G. Selvakumari and

الزراعييية  ,الطبعيية الثانييية  ,جامعيية الموصييل .

Jayaraj . T.T. 2008. Maintenance of

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .العراق .
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