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Abstract
A field experiment was conducted during the growing season of 2016 -20117, in AlMuthanna province, to study N P K availability in soil, number and weight of root nodules
and yield broad bean by adding HA and FA acid to soil. A simple experiment designed by
using RCBD method included adding HA and FA acid (0, 5 ,10 ,15ml ha-1 ). Significant
increases in N P K availabilities were accompainied with H2 treatment for N and K 32.76,
204ml.kg-1 sequentially. H3 gave the highest rate of N.P.K. availabilities 28.62 ,14.30 , 155
ml kg-1 s, respectively. H3 gave highest nodule fresh weights 616.00 mg. Besides the highest
rate of plant yield 169g, and 134.8g, as compared to control.
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تأثير اضافة حامض الهيوميك والفولفيك في جاهزية  N P Kفي التربة وفي عدد ووزن العقد الجذرية وحاصل نبات الباقالء ()Vicia Faba L.
عالء خضير جبارة العتبي /دائرة االرشاد والتدريب الزراعي *
تركي مفتن سعد /كلية الزراعة  /جامعة المثنى
رحيم علوان هلول /كلية الزراعة  /جامعة المثنى

المستخلص
نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الزراعي  0202- 0202في محافظة المثنى ,وذلك لمعرفة تأثير اضافة حامض الهيوميك والفولفيك ارضيا ً في
جاهزية  N P Kفي التربة  ,صممت تجربة بسيطة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  RCBDوبثالث مكررات تضمنت اضافة خليط حامض
الهيوميك والفولفيك ( )05, 02, 5, 2لترهـ  . 0-اظهرت النتائج تفوق معنوي في زيادة تركيز  N.P.Kالجاهز في التربة اذ اعطت المعاملة H2
اعلى معدل بلغ ()60.22 , 02..22ملغم كغم تربة  0-لعنصري  N.Kعلى التوالي  ,كذلك اعطت المعاملة  H3اعلى زيادة في تركيز العناصر
الكبرى  N.P.Kالجاهز في التربة بعد الحصاد اذ بلغت ( )055.22, 0..62, 06.20ملغم كغم تربة  0-على التوالي ,واعلى عدد ووزن للعقد
0الجذرية بلغ ( 20.22عقدة نبات  202.22 ,0-ملغم نبات  ) 0-بالتتابع عند المعاملة  H3واعلى معدل للحاصل الفردي بلغ ( )022.22غم نبات
عند المعاملة  , H3قياسا بمعاملة المقارنة الذي بلغ( )06..62غم نبات . 0-
المقدمــــــــــــــة

نمو النبات لكونها مركبات كاربونية تعمل على بناء االنسجة

االحماض الدبالية عبارة عن مزيج معقد التركيب وذات اوزن

النباتية (.)Shafeek et al,.0206ان اضافة االسمدة العضوية

جزيئية عالية يحتوي على بعض المواد القابلة للذوبان في الماء

الحاوية على حامض الهيوميك والفولفيك للتربة تؤدي الى تحسين

كاألحماض االمينية ونسبة من نواتج التمثيل الغذائي النباتي  ,وتعد

خصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية وتحافظ على رطوبة

االحماض الدبالية خالصة المادة العضوية والجزء الفعال والمهم

التربة ,كذلك تساعد في امداد التربة في بعض العناصر المغذية

والذي يتميز بطبيعة الغروية غير المتبلورة (الشاطر والبلخي

التي تزيد من نشاط االحياء الدقيقة  ,ومن بينها بكتريا العقد

, )0202,إن إضافة حامض الهيوميك وحامض الفولفيك إلى

الجذرية ذات العالقة التكافلية مع البقوليات والتي له ا القابلية على

التربة يؤدي إلى تكوين مخلبيات طبيعية تساهم في تحرر العديد

تثبيت النتروجين الجوي حيويا ,وتكمن اهمية النتروجين ببقاء

من العناصر من معادن التربة وخلبها في منطقة المجموع الجذري

وتطور النبات طول فترة النمو الخضري وهذا المصدر المهم

ويزداد هذا التحرر من المعادن مع زيادة األحماض العضوية التي

للنتروجين غير مستخدم ألغلب الكائنات الحية ما عدى بعض

تضاف للتربة ,فضال عن ذلك يعمل على تحسين خصائص التربة

البكتريا ) ,(Abbasi ,et al ,.2005ليس لألحماض العضوية

الكيميائية والفيزيائية والحيوية ,واالحماض العضوية تشجع من

ليس تأثيرات سلبية على ال بيئة مع االخذ بنظر االعتبار التأثيرات

02

عمليات الري والتعشيب اليدوي في جميع المعامالت كلما دعت
الحاجة لذلك .اضيف سماد سوبر فوسفات االحادي (22
 )P0 O5 %بواقع  62كغم هكتار  0-قبل الزراعة واضيف سماد
كبريتات البوتاسيوم ( )k % 42بواقع  62كغم هكتار ( 0-العابدي
.)0200.
تضمنت الدراسة اضافة خليط حامض الهيوميك والفولفيك
(جدول رقم  ) 0ارضا ً بأربع مستويات(صفر )05 , 02 , 5 ,لتر
هـ  ,0-ويرمز لها )  (H3 , H2 , H1 ,H0على التوالي ,نفذت تجربة
وفقا ً لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالثة مكررات ,وتم
توزيعها بصورة عشوائية  ,وتم تحليل البيانات بالبرنامج
االحصائي  Genstsatبعد جمع البيانات من الحقل وتبويبها في
برنامج  Excelثم قورنت المتوسطات الحسابية باستعمال اختبار
 L.S.Dتحت مستوى احتمالي . 2.25
الصفات المدروسة  .تقدير  N.P.Kفي التربة عند
التزهير وبعد الحصاد ,اذ اخذت عينات تربة من االعماق ( . 2
) 62سم  ,عند مرحلتي الزهير والحصاد ,وتم تقدير النتروجين
الجاهز باستخدام جهاز كلداهال ,والفسفور الجاهز بواسطة
 spectrophotometrبطول موجي  660نانو ميتر ,
والبوتاسيوم الجاهز بواسطة ال  Flame photometerحسب ما
جاء به ) ,(Bhargva& Raghupthi.1999وتم عد العقد
البكتيرية عند مرحلة التزهير بعد شهرين من الزراعة اذ تم قلع
عشر نباتات مع الجذور من كل وحدة تجريبية اختيرت عشوائيا
,ثم غسلت إلزالة االتربة ,وتم عدها ووزنت بميزان حساس
لتسجيل الوزن الجاف للعقد البكتيرية بالغرام بعد جفافها بالفرن.

االيجابية لحامض الهيوميك على النمو وزيادة فعالية االحياء
المجهرية بالتربة وكذلك زيادة مساحة االتصال بين الشعيرات
الجذرية للعائل النباتي وبكتريا الرايزوبيا وتطور الجذر ويمكن
القول ان حامض الهيوميك يحسن تثبيت النتروجين حيويا في
البقوليات فضال عن ذلك يعد حامض الهيوميك مصدر غني
بالنتروجين والفسفور وبعض العناصر االخرى (Haghighi ,et
) , al ,.2011وألهمية توفير العناصر الغذائية الجاهزة
لالمتصاص من قبل النبات في التربة وتأثير حامض الهيوميك
والفولفيك فيها بصورة مباشرة فقد اجريت هذه الدراسة لبيان تأثير
احماض الهيوميك والفولفيك في جاهزية  N.P.K.في التربة وفي
عدد ووزن العقد الجذرية وانعكاسها على حاصل النبات.

المواد وطرائق العمل
نفذت تجربة حقلية في منطقة الجرف والواقعة في قضاء الرميثة
 43كم شمال مدينة السماوة مركز محافظة المثنى ,خالل الموسم
الزراعي الشتوي  , 2017- 2016في تربة غرينية طينية
جدول , 0حرثت االرض مرتين متعامدتين ثم نعمت بواسطة
االمشاط القرصية وتمت تسويتها ثم قسم الحقل يدويا الى ثالث
قطاعات وكل قطاع يحتوي على  02وحدة تجريبية طول المرز
2متر ,ويحتوي المرز الواحد على  02جوره المسافة بين الجور
 20سم وبعمق  5سم (حسين واخرون  ,)2013,زرعت بذور
الباقالء صنف ( )Grano Violettoبواقع  .بذرة في كل جورة
بتاريخ  , 0202 /00 /00واجريت عمليات الخف اذ تم خف
النباتات الى نبات لكل جورة عند ظهور ورقتين حقيقيتين واجريت
جدول( .)1بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربة قبل الزراعة*
القيمة
الوحدة
الصفة
2.02
pH
06.62
ديسيمنز م
Ece
0.5.
غم كغم  0-تربة
O.M
02.22
ملغم كغم  0-تربة
النتروجين الجاهز
05.60
ملغم كغم  0-تربة
الفسفور الجاهز
0020.20
ملغم كغم تربة
البوتاسيوم الجاهز
مفصوالت التربة
0020.22
غم كغم تربة
الرمل
.02.22
غم كغم  0-تربة
الغرين
626.22
غم كغم  0-تربة
الطين
Clay loam
النسجة
*أجريت التحاليل في المختبر المركزي /مختبر قسم التربة والمياه كلية الزراعة  -جامعة بغداد .
جدول ( .)0مكونات السماد الحاوي على حامض الهيوميك والفولفيك
المكونات

المحتوى

الوحدة

Humic acid
Fulvic acid

62
6..

%
%

Organic matter

0.

%

00

)Potassium(K2O

2.2

%

Iron

2.6

%

Density

0.00

Kg L-1

اعطت المعاملة  H3اعلى متوسط لـ  Pالجاهز بالتربة عند التزهير

النتائج والمناقشة
محتوى التربة من  N.P.Kالجاهز عند التزهير (ملغم كغم

( )02.22ملغم كغم

2-

0-

تربة  ,قياسا بمعاملة المقارنة  H0التي

اعطت اقل المعدالت بلغت ( )062..2 , 06.66, 0..0.ملغم

تربة)

كغم  0-تربة بالتتابع  ,كذلك حققت المعاملة  H2اعلى نسبة زيادة لـ

تبين النتائج في جدول  0ان االضافات االرضية لحامض الهيوميك

 Nالجاهز في التربة عند التزهير اذ بلغت (, % )65.05كما

والفولفيك قد أثر معنويا في تركيز العناصر  N.P.Kفي التربة

وسجلت المعاملة  H3اعلى نسبة زيادة لـ  P Kالجاهز بالتربة

عند التزهير اذ اعطت المعاملة  H2اعلى معدالت لـ  N Kوالتي

.%

بلغت ( )60.22, 204.00ملغم كغم

0-

والتي

(6.60

بلغت

,

).2.6.

تربة على التوالي  ,بينما

جدول ( .)6تأثير اضافة حامض الهيوميك والفولفيك في تركيز  N P Kفي التربة عند مرحلة التزهير (ملغم كغم  0-تربة)
المعامالت
الصفات
 Nالجاهز
2.13 32.10
32.76
30.24
24.24
(ملغم كغم  0-تربة )
 Pالجاهز
0.81
20.00
19.76
19.35
18.38
(ملغم كغم  0-تربة )
 Kالجاهز
7.20
196.00
204.00
160.10
139.40
(ملغم كغم  0-تربة )
2تفوقا على معاملة المقارنة والذي بلغ ( )006.62ملغم كغم  0-تربة
محتوى التربة من  N.P.Kالجاهز بعد الحصاد (ملغم كغم
H0

H1

H2

تربة)

 ,هذا وسجلت لإلضافات االرضية نسب زيادة عن مستوى
المقارنة فقد سجلت المعاملة  H3اعلى نسب زيادة لـ P& N

تبين النتائج في جدول  6ان االضافة االرضية لخليط حامض

الجاهز بالتربة بعد الحصاد مقدارها (% )2.66 ,022.5.بالتتابع

الهيوميك والفولفيك قد أثر معنويا في تركيز  N.P.Kفي التربة

لعنصري  P& Nكما وكان للمعاملة  H2تأثير في نسبة الزيادة اذ

بعد الحصاد اذ اعطت المعاملة  H3اعلى متوسط لعنصري & N

بلغت (% )00..6عن مستوى ,H0كما لوحظ من جدول  6تفوق

 Pالجاهز بالتربة بلغت ( )0..62, 06.20ملغم كغم  0-تربة على

جميع مستويات االضافة معنويا في تركيز  K & P & Nالجاهز

التوالي  ,قياسا بمعاملة المقارنة  H0التي اعطت اقل المتوسطات

عدى المستوى  H1اذ لم يتفوق معنويا على مستوى المقارنة في

والتي بلغت ( )06.20, 06.22ملغم كغم  0-تربة بالتتابع  ,في حين

نسبة  Pبالتربة ,في حين تفوق المستوى  H2معنويا على معاملة

اعطت المعاملة  H2اعلى متوسط لنسبة  Kالجاهز ()052..2
ملغم كغم

H3

L.S.D. 0.05

0-

 H3في نسبة  Kبالتربة.

تربة  ,ولم يختلف معنويا عن المستوى  H2واللذان

جدول  .تأثير اضافة حامض الهيوميك والفولفيك في تركيز  N P Kفي التربة بعد الحصاد (ملغم كغم  0-تربة)
المعامالت
H3
H2
H1
H0
الصفات
 Nالجاهز
06.20
0..60
02.2.
13.79
(ملغم كغم  0-تربة )
 Pالجاهز
0..62
06.22
06.06
06.20
0(ملغم كغم تربة )
 Kالجاهز
155.00
156.40
143.20
006.62
0(ملغم كغم تربة )

00

0.05

L.S.D.

2.34
2.62
5.60

وتحسين جاهزيتها للنبات  ,ولها دور في تحسين جاهزية الفسفور
في درجات تفاعل التربة المختلفة (علي وشاكر , )0202.وهذه
يتفق مع ما وجده ).(Islam & Munda .2012

يالحظ من الجداول  6, 0ان معاملة االضافة االرضية لإلحماض
الهيومكية قد تفوقت معنويا في كل الصفات المدروسة اذ ادت الى
زيادة (نسبة النتروجين ونسبة الفسفور ونسبة البوتاسيوم في
التربة) ملغم كغم  0-تربة ,وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء به دراسة
(العامري  ,)020..في ان نسبة  K.P.Nتزداد بإضافة حامض
الهيوميك كما قد يعود السبب الى احتواء االحماض الهيومكية على
تركيز جيد من العناصر المغذية الكبرى  ,وذكر علي وشاكر
( )0202بان االحماض الدبالية التجارية عبارة عن سماد عضوي
معدني يزيد من خصوبة التربة وزيادة جاهزية العناصر ومن ثم
نمو النبات والحاصل  ,وقد يرجع سبب الزيادة في  K.P.Nالى
دور اضافة االحماض الهيومكية للتربة في خفض  pHمحلول
التربة وزيادة السعة التبادلية الكتيونية وتحسين خواص التربة
وبالتالي زيادة جاهزيته في التربة .

عدد ووزن العقد الجذرية على جذور نبات الباقالء (غم نبات )2-
تبين النتائج في جدول .ان معدل عدد العقد البكتيرية ووزنها قد
تأثر معنويا بمعامالت اضافة حامض الهيوميك والفولفيك
االرضية فقد تفوقت المعاملة  H3على باقي المعامالت بإعطائها
اعلى معدل لعدد العقد الجذرية والوزن الجاف لها اذ بلغ (20.22
عقدة  202.22,ملغم نبات  )0-بالتتابع ,في حين اعطت المعاملة
 H0اقل المعدالت وكانت ( 02..2عقدة  622.02,ملغم نبات )0-
على التوالي  ,يعتبر عدد ووزن العقد الجذرية دالة لتأثيرات جميع
العوامل تحت الدراسة اذ ان التأثير االيجابي لإلضافات االرضية
سينعكس على عدد ووزن العقد البكتيرية لكل نبات .

وفيما يخص النتروجين فان االحماض الدبالية تحتوي على مستوى
عالي من الكاربون الجاهز الذي يكون مصدر غذائي جيد لإلحياء
المجهرية وبضمنها بكتريا الرايزوبيا مما يعطيها نمو جيد وبالتالي
تثبيت حيوي للنيتروجين والذي يسهم في زيادة مخزون التربة من
النتروجين الجاهز ,كذلك زيادة حيوية احياء التربة المجهرية
متزامنا مع نشاط الكتلة الجذرية تجعلها اكثر افرازا لألنزيمات
المحللة والمركبات التي تسهم في زيادة دبال التربة وهذا سيكون
عامل مهم في تيسير بعض العناصر المثبتة بالتربة او الغير ميسرة
مثل الفسفور والبوتاسيوم ويمتزها مما تكون ميسرة وجاهزة في
محلول التربة البركي (. )0200

وزن الحاصل الفردي(غم نبات ) 2-
تبين النتائج في جدول  .ان الحاصل لنباتات الباقالء قد ازداد
معنويا عند اضافة حامض الهيوميك والفولفيك الى التربة قياسا
بمعاملة المقارنة  ,فقد اعطت مستويات معامالت االضافة
االرضية لألحماض  H3 ,H2 , H1متوسطات مقدارها (022..2
 )022.22 ,0.6.62 ,غم نبات  0-بالتتابع  ,بينما اعطت معاملة
المقارنة  H0اقل قيمة بلغت ( )06..62غم نبات  , 0-كذلك ادت
االضافة االرضية زيادة نسب للحاصل مقدارها (,06...
 , % )05.62 ,02.20قياسا بمعاملة المقارنة  ,كما لوحظ تفوق
جميع مستويات المعامالت معنويا على معاملة المقارنة عدى
معاملة  H1الذي تفوقت معنويا مستوى االضافة . H2

وان إلضافة حامض الهيوميك والفولفيك تأثير مباشر في تجهيز
عنصر والفسفور للتربة والنبات وذلك بسبب امتزاز انيونات
الفوسفات بواسطة مجموعة االمين الموجودة في هذه االحماض

جدول  . 5تأثير اضافة حامض الهيوميك والفولفيك في عدد ووزن العقد البكتيرية وحاصل النبات الفردي لنبات الباقالء
المعامالت
L.S.D. 0.05
H3
H2
H1
H0
الصفات
عدد العقد البكتيرية
3.82
72.97
55.04
35.38
20.47
(عقدة نبات ) 0-
وزن العقد البكتيرية
33.10
202.22
552.02
.22..2
622.02
ملغم نبات )0-
الحاصل الفردي
06..5
022.22
0.6.62
022..2
06..62
(غم نبات )0-
يكون مصدر غذائي لألحياء االصلية والمضافة ( علي وشاكر.
يستنتج من النتائج اعاله ان اإلضافة االرضية لحامض الهيوميك
والفولفيك قد تفوقت معنويا في ( عدد العقد الجذرية  ,وزن العقد

, ) 0202كذلك قد يكون إلفرازات النبات من مواد مشجعة ومواد

الجذرية)  ,ان ال ضافة االحماض الهيومكيه للتربة تأثير كبير اذ

هرمونية وانزيمات تعمل على جذب بكتريا العقد الجذرية وزيادة

تعمل هذه االحماض على تشجيع نمو احياء التربة المجهرية

نشاطها وبين ), Rezazadeh et al (2012الى وجود ارتباط

وبضمنها بكتريا العقد الجذرية وزيادة نشاطها واعداها في التربة

قوي موجب بين اضافة االحماض الهيومكيه وزيادة حجم

,اذ انها تقوم بتجهيز مستوى عالي من الكاربون الجاهز الذي

06

المستعمرة البكتيرية وعددها وارتباط ذلك مع التثبيت الحيوي

الهيومية التي تشجع على امتصاص العناصر المغذية وتحفيز

للنتروجين ,وهذا يطابق ما جاء به (كمال واخرون .)0202 .

التفاعالت االنزيمية وتنشيط العمليات الحيوية وهذا له دور كبير
في تمثيل الكربوهيدرات والبروتين داخل النبات ونقلها الى بقية

ان اضافة او رش االحماض العضوية للتربة او النبات تؤدي الى

االجزاء وبضمنها القرنات ) , (Abbas.2013وهذا ما توصل

زيادة النمو الخضري الذي يرافقه زيادة بنواتج التمثيل الضوئي

اليه ). (El-Hak et al.,2012

والى تشجيع نمو الجذور وزيادة الكتلة الجذرية والذي قد تكون
السبب في الزيادة الوزنية للعقد البكتيرية ,كما واشار البركي

عادة ترتبط مكونات الحاصل الجيد طرديا مع زيادة مؤشرات

( )0206الى وجود عالقة طردية بين نواتج التمثيل الضوئي

النمو الخضري الجيد فان اضافة حامض الهيوميك قد حسنت من

و زيادة وزن العقد البكتيرية وفعاليتها في النباتات البقولية معلال

النمو الخضري من خالل تنشيط العمليات الحيوية وما تبعه من

ذلك بزيادة عدد الوحدات المثبتة من ثاني اوكسيد الكاربون بعملية

زيادة امتصاص النتروجين وزيادة عدد القرنات وامتالئها مما يدل

البناء الضوئي يرافقها زيادة في وزن العقدة البكتيرية وكذلك زيادة

على تمثيل غذائي جيد في االوراق ونقل هذه النواتج الى البذور ,

في نسبة النتروجين المثبت بيولوجيا العائدة للنبات التي يستفاد منها

او قد يكون السبب احتواء االحماض الهيومكية على احماض

في صنع المركبات المختلفة التي يدخل النتروجين في تركيبها

امينية او بروتينات يستفاد منها النبات بشكل مباشر وينعكس ذلك

وهذا يتفق مع ما توصل اليه (عزيز. )0202.

على زيادة وزن الـبذور (الشاطر والبلخي , )0202 .وهذه النتيجة
جاءت منسجمة مع مال توصل اليه ).(El-Galad .2013

ما فيما يخص الحاصل الفردي فقد اوضحت النتائج ان إلضافة
حامض الهيوميك والفولفيك االرضية تأثير معنوي في صفة

نستنتج من النتائج السابقة استجابة معنوية إلضافة خليط حامضي

الحاصل ,وقد تعزى الزيادة الى دور االحماض الهيومكية في

الهيوميك والفولفيك على جاهزية  N.P.Kبالتربة وعلى خواصها

تحسين النمو الخضري وتقليل التنافس الغذائي بين القرنات

الحيوية خاصتا عند التركيز  05لتر ه , 0-وهذا يوضح دور اضافة

وبالتالي زيادة مكونات الحاصل (عدد القرنات ,عدد البذور في

االحماض الهيومكية الفاعل في زيادة الجاهز من العناصر المغذية

القرنة) ,او قد يعزى السبب الى التأثير االيجابي لألحماض

الكبرى والنشاط الحيوي بالتربة.
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