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 الخالصة

في  التابعة لمديرية زراعة جم جمالن نفذت تجربة في البيت البالستيكي في محطة البحوث الزراعية في باني مقا 

، وشملت عوامل الدراسة 2021حزيران  10محافظة السليمانية وبتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات وبتاريخ 

  1-كغم هكتار 16و  12و 8و 4و  0مستويات هي خمسة ( وبH-850عاملين األول : اإلضافات األرضية لهيومات البوتاسيوم )

وبثالث  Alga6000عند الزراعة وقبل الرية األولى وبعد كل عملية حش، والعامل الثاني الرش بمستخلص الطحالب البحرية 

 10يوم من الزراعة وبعد  30و 20بعد  في كل حش مجموع الرش( وعلى فترتين  1-مل لتر 4و  2) 1-مل لتر 2و 1و  0 تراكيز

هيومات البوتاسيوم   1-كغم هكتار 16سطح األرض، أظهرت النتائج تفوق إضافة سم من  20يوم من الحش، وعلى ارتفاع  25و

واعلى  2-كغم م 3.638ر من مستخلص الطحالب البحرية في اعلى وزن رطب للمجموع الخضري  1-لت مل  2والرش بتركيز 

في الحش الثاني، واعلى وزن جاف للمجموع الخضري في الحش الثالث  2-كغم م 2.82و  0.827وزن رطب لألوراق والسيقان 

 0.474بينما كان اعلى وزن جاف للسيقان في الحش الثاني  2-كغم م 0.203ووزن جاف لألوراق في الحش األول  2-كغم م 0.652

% عند الحش  27.22ول و%عند الحش األ32، وكانت اعلى نسبة لألوراق الجافة من الوزن الجاف للمجموع الخضري 2-كغم م

هيومات البوتاسيوم وعند نفس تركيز   1-كغم هكتار 12الثالث، وفي اغلبها كانت بفارق غير معنوي مقارنة بمستوى اإلضافة 

 الرش من مستخلص الطحالب البحرية.

 .، هيومات البوتاسيوم، الطحالب البحرية، الكتلة الحيويةجاالمورين الكلمات المفتاحية: 
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abstract 

An experiment was carried out in a greenhouse at Agricultural Research Station in Bani 

Maqan, which is belonged Chamchamal Agriculture Directorate in Sulaymaniya Governorate,  The 

factorial experiment was conducted in a randomized complete block design, with three replications. 

Where the seeding date was on 10th of June 2021. First factor  was adding  0 ,4, 8, 12 and 16 kg 

hectares-1 for humic acid when planting and before the first irrigation and after each mowing 

process, and the second factor was foliar application  with seaweed extract Alga000 at three levels 
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0, 1, and 2 ml/ litre (2 and 4 ml per litre of total spray).The application were at two stages in every 

mowing  20 and 30 days after planting and 10 and 25 days after mowing were at  the  height of 20 

cm above the soil surface. The results showed that adding 16 kg hectares-1 of potassium humate 

and spraying with a concentration of 2 ml/litres of seaweed extract had the significant on most of 

studies traits. The highest fresh shoot weight  was 3.638 kg m-2 and the highest leaves and stems 

wet weight of was 0.827 and 2.82 kg m-2 at the second mowing, and the highest shoot dry weight 

was at the third mowing 0.652 kg m-2 and the leaves dry weight at the first mowing was 0.203 kg 

m-2, while the highest stems dry weight at the second mowing was 0.474 kg m-2, and the highest 

dry leaves percentage of the shoot  dry weight was 32% at the first mowing and 27.22% at the third 

mowing, and in most of them it was a non-significant difference compared to the level of addition 

12 kg / hectares of potassium humate and at the same spray concentration of algae extract Navy. 

Key words: Moringa, potassium humate, marine algae, biomass.  

 المقدمة

منها كمحصول علفي  أحد المحاصيل المهمة التي تزرع لالستخدامات المختلفة  .Moringa oleifera Lاكعد المورينت 

من النباتات الطبية في مجاالت عدة ومعزز غذائي  عالية ويعدفي المناطق الجافة تكون فيها المنتجات الحيوانية ذات قيمة غذائية 

، موطن أهميته في تغذية النحل على ازهاه إلنتاج افضل أنواع العسل ويمكن ان يزرع كمصدات رياح  البشر باإلضافةلصحة 

، Faheyية الجودة )ا الهند ولكنها زرعت في جميع أنحاء العالم لكتلتها الحيوية ومحتوها المعدني وذات قيمة غذائية عالجالمورين

(. انتشرت زراعته سريعا على مدى العقد الماضي لالستهالك متعدد الجوانب منها ما يدخل في األدوية، والتغذية كمكمالت 2005

غذائية او كعلف للماشية والدواجن، وفي التطبيقات الصناعية األخرى منها في تنقية المياه وفيها من الخصائص واالمكانيات كبيرة 

 Armelleأحد أهم المحاصيل من الناحية االقتصادية في المناطق االستوائية وشبه االستوائية وخاصة في الزراعة الكثيفة ) لتصبح

de saint Sauveur ،2000 واستخدم في الحد من سوء التغذية بالمغذيات الدقيقة لدى مواطني العديد من البلدان األفريقية من ،)

( ومنها انطلقت فكرة الزراعة المكثفة له إلنتاج اكبر كتلة 2001) Lowell Fuglieشره بواسطة خالل التغذية على أوراقه تم ن

 حيوية من وحدة المساحة.

تعد أهمية تحسين المادة العضوية في التربة الزراعية لما لها من تأثيرات على خواص التربة ونمو النبات، اذ ان  فقدان 

تها واضحا في معظم الترب الزراعية، لذا  يمكن استخدام المدخالت البيولوجية كأداة المادة العضوية في التربة وانخفاض نسب

مناسبة للمساعدة في التحول ألنظمة الزراعة العضوية والتقليل من استخدامات األسمدة المعدنية، و يمكن استخدام المواد الدبالية 

ة لتعزيز نمو النبات والمحصول وامتصاص المغذيات، كونها بإضافتها للتربة او رشها مباشرة على النباتات بتركيزات منخفض

(، كما شملت مستخلصات األعشاب البحرية 2020واخرون، Lucianoتحتوي على فئة شائعة من المحفزات الحيوية النباتية)

في تعزيز مؤشرات والتي تحتوي على مجموعة من العناصر الدقيقة المتعددة، وهرمونات النمو النباتية و التي لها دور إيجابي 

النمو الخضرية والتكاثرية  للنباتات وفقا للمغذيات النباتية المتوفرة في التربة بما في ذلك النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور، 

نظًرا ألن العديد من العناصر النادرة األساسية لنمو الغطاء النباتي يتم تعضيدها بواسطة السيتوكينات، وتشمل البوتاسيوم، 

صوديوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، واليود. وجد العديد من الباحثين نتائج إيجابية للمستخلص المائي للطحالب الكبيرة وال

على مجموعة متنوعة من أنواع النباتات الزراعية بما في محاصيل الحبوب  والعلفية، والن األعشاب البحرية تعيش في البيئات 

ذات تركيزات الملح العالية في شواطئ المحيطات، لذا فان الجزيئات البيولوجية التي تم تصنيعها وبتراكيز المائية الضحلة الساحلية 

مرتفعة والتي يمكن لها ان تقوم  بتغيير الضغط األسموزي للنباتات ومن ذلك كان الرش الورقي لمستخلص  للطحالب حالً آخر 

انات وتحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية، وقد تم االعتراف على نطاق واسع ميسور التكلفة وهو حل مناسب بيئيًا لزيادة اإلمك

بأن مستحضرات األعشاب البحرية لها العديد من التأثيرات المفضلة على النباتات ألنها تشكل محفزات للنمو بما في ذلك 

لمحاصيل ولكن أيًضا لتحسين خصوبة التربة األوكسينات أو السيتوكينات، لذا بدا االهتمام به كحل مستدام ليس فقط لتحسين غلة ا

(Kularathne   ،و يمكن لألسمدة المصنعة من النباتات البحرية المتنوعة أن تسرع من تنمية المحاصيل بسبب 2021واخرون )

ت التي كونها اقتصادية وسهلة التنفيذ وتؤدي اضافتها الى تحسين النمو الخضري وزيادة الحاصل ألنه يزود النباتات بالمغذيا
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يطلبها في بناء المركبات العضوية وتحسين مسار الفعاليات الحيوية داخل النبات، ولذلك فإن هذا يجعلها بديالً للكيماويات الزراعية 

غم من الطحالب البحرية ووجدت ان لها تأثيرا معنويا  1و 0تراكيز  وكانت قد استخدمت(2017المنافسة االصطناعية )الخليفاوي، 

واخرون  El- Sayed، ومن الدراسات على هذا المحصول دراسة  االرطب والجاف للمجموع الخضري لنبات المورينكفي الوزن 

غم نبات في الحش  364غم لتر ماء وتم تكرار الرش أدى الى زيادة الوزن الرطب وبلغ  1.5( اذ وجد ان الرش بتركيز 2015)

( ان إضافة 2019)  Raniو   Ponnuswamiملة السيطرة ، ووجد غم في الحش الثاني وبفارق معنوي عن معا 232األول و

سم أدى زيادة وزن الكتلة الحيوية الرطب من خالل زيادة ارتفاع النبات  20× 40كغم هكتار والزراعة بنظام  20الهيوميك بمعدل 

ت العضوية وبتراكيز (ان الرش بالمنشطا2019)و اخرون   Pooraniderasenaوعدد الوريقات وعدد افرع النبات ، وبين 

% هيوميك اعلى محصول لألوراق الطازجة والجافة 3مختلفة من الهيوميك ومستخلصات الطحالب البحرية وسجل الرش بتركيز 

  Balakumbahan، وأوضح غم نبات وزن جاف  52.25و  36.5كغم نبات وزن رطب و  1.23و  0.81ولحشتيين متتالية بلغت 

% + 4% + فيرميواش 2امه توليفات من عدة منشطات عضوية ان معاملة الرش بالهيوميك (عند استخد2019)  Kavithaو 

أيام من الحش سجلت اعلى إنتاجية للمجموع الخضري وكان حاصل األوراق الجافة  10% بعد 4مستخلص طحالب بحرية 

 طن هكتار . 18.24

في عدة مجاالت ولندرة الدراسات عليه في العراق ان لم تكن الدراسة األولى  اكالمورينونظرا لألهمية االقتصادية لنبات 

التي يزرع فيها كمحصول علفي للحصول على الكتلة الحيوية في الزراعات الكثيفة وتحديد قيمته التغذوية، لذا  فان الهدف من 

والرش بمستويات من مستخلص الطحالب الهيوميك هيومات اجراء هذا البحث هو دراسة تأثير إضافة مستويات مختلفة من 

 الوزن الرطب والجاف للكتلة الحيوي والوزن الرطب والجاف لألوراق والسيقان ونسبة وزن األوراق البحرية وتداخالتها في 

 بهدف تحديد افضل توليفة تلبي رغبة المنتج والتوصية بها.

 مواد وطرائق العمل

التابعة لمحافظة ة الحوث الزراعية  في باني مقام في منطقة جم جمال أجريت التجربة في البيت البالستيكي في محط

بعد تهيئة األرض بحراثتها بالمحراث القرصي الثالثي ومن ثم اجراء تنعيم وتسوية جيدة لتهيئة مهد مالئم للزراعة  في  السليمانية 

سم وعرض  20حضير أحواض مرفوعة بارتفاع وفقا لتصميم القطاعات العشوائية بثالثة مكررات، وتم ت 2021الموسم الزراعي 

 0.4خطوط من خطوط التنقيط المسافة بينها  4م،  والذي شمل  1.5أمتار لكل قطاع  وبفاصلة بين قطاع واخر  45متر وطول  2

ور من النيتروجين والفوسف  20: 20: 20، تم تسميد جميع الوحدات التجريبية بالسماد المركب   م 0.2 م وبين منقطة وأخرى

سم وتم تطبيقها بشكل موحد 5كغم هكتار قبل الزراعة  ووضعت بالقرب من خطوط التنقيط وعلى عمق  240والبوتاسيوم بمعدل 

وحدة تجريبية لتوزيع معامالت التجربة عشوائيا  15، تم تقسيم كل قطاع الى (Jaison ،2016)على جميع الوحدات التجريبية

(، 2م 1.6×  2.4م )مساحة الوحدة التجريبية  0.4م والمسافة بين خط واخر  2.4بطول  خطوط 4عليها وكل وحدة تجريبية فيها 

، 2021 /6 /10ساعة بالماء بواقع بذرتين في جوره )بالقرب من المنقطة( بتاريخ  24بعد نقعها لمدة  المورينكاتم زراعة بذور 

إضافة  -2يدون إضافة   -1سيوم بخمس مستويات وهي وشملت عوامل الدراسة عاملين األول اإلضافة األرضية لهيومات البوتا

وتم اضافته عند الزراعة   1-كغم هكتار 16إضافة  -5   1-كغم هكتار 12إضافة  -4 1-كغم هكتار  8إضافة  -3  1-كغم هكتار 4

من شركة دبانة الزراعية  Alga600من نوع  األولى، وبعد كل عملية حش، والعامل الثاني مستخلص األعشاب البحرية وقبل الرية

) هورمونات طبيعية وعناصر غذائية وعناصر نادرة طبيعية وكربوهيدرات واحماض  (% 40-35 )يحتوي على عناصر عضوية

للرش على المجموع الخضري  تراكيزبثالث   %O2K  (17 )و  Alginic ( 12-25 %)وحامض  نووية وعديد السكريات (

ماء تم الرش الورقي   1-مل لتر 4الرش بالمستخلص  -3ماء   1-مل  لتر 2الرش بالمستخلص بتركيز  -2الرش بالماء فقط -1

بعد كل حش، تم الحش األول لنباتات  25و  10يوم من الزراعة وفي اليوم  30و 20بمستخلص األعشاب البحرية على فترتين بعد 

سم من  20ر  اذ تم حصاد الكتلة الحيوية الكاملة للنبات فوق سطح األرض على ارتفاع يوًما من زراعة البذو 60عند  المورينكا

يوًما على نفس مستوى الحصاد األول وتم تقدير وزن الرطب  45مستوى سطح األرض و تم الحصاد الالحق في كل مرة بعد 

خضري والوزن الجاف لألوراق والوزن ( والوزن الجاف للمجموع ال2للمجموع الخضري واألوراق والسيقان والفروع )كغم م

( ونسبة األوراق الجافة / الوزن الجاف للمجموع الخضري: و تم حساب نسبة الوزن الجاف 2-الجاف للسوق واالفرع )كغم م

 لألوراق / الوزن الجاف للمجموع الخضري لكل معاملة في كل مكرر طبقا للمعادلة التالية 
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الوزن الجاف للمجموع  /2-م )وزن الجاف لألوراق كغم الجاف للمجموع الخضري =نسبة الوزن الجاف لألوراق / الوزن 

 ( ولكل معاملة2-الخضري كغم م

 النتائج والمناقشة

 :2-مكغم الوزن الرطب للمجموع الخضري 

إضافة الهيوميك وتفوق  بتأثيرقد اختلفت معنويا  2( ان قيم الوزن الرطب للمجموع الخضري كغم م1يظهر من الجدول ) 

كانت بفارق غير معنوي عن  األخرى ولكنهاكغم هكتار معنويا في الحشات الثالث عن مستويات اإلضافة 16مستوى إضافة 

وكانت نسبة الزيادة في الوزن مقارنة  2-م كغم 2.816و 3.246و 922.6كغم هكتار في الحش الثاني وبلغت 12مستوى اإلضافة 

في الحشات الثالث على  2-كغم م 1.444و 1.529و 1.369% والتي أعطت حاصال 95.0و 112.3و 92.4بمعاملة عدم اإلضافة 

 التوالي. 

مل لتر بفارق معنوي  4 تركيزاظهر الرش بمستخلص الطحالب البحرية تأثيرا معنوي في هذه الصفة اذ تفوق الرش ب

و  21.6وكانت نسبة الزيادة مقارنة بمعاملة الرش بالماء  2-م كغم 2.535و  2.892و  2.173الرش األخرى وبلغت  تراكيزعلى 

% وهذا مؤشر على ان نسبة الزيادة في الوزن الرطب للمجموع الخضري بتأثير إضافة الهيوميك اعلى مما هو 37.5و  28.8

 ن قيم الوزن الرطب كانت في الحش الثاني اعلى مقارنة بالحش األول والثالث.ا ما يالحظكعليه بتأثير الطحالب ِالبحرية، 

كان لتأثير التداخل بين مستويات إضافة الهيوميك والرش بمستخلص الطحالب البحرية تأثير معنوي للفروقات بين 

مستخلص  1-مل لتر 4كغم هكتار هيوميك والرش ب  16متوسطات الوزن الرطب للمجموع الخضري اذ تفوق مستوى إضافة 

مقارنة بتوافيق مستويات العاملين  2-كغم م 3.246و  3.638و 2.933طحالب بحرية بأعلى وزن رطب للمجموع الخضري بلغ 

الرش بمستخلص الطحالب البحرية عند الحش الثاني اذ كان الفرق بينهما  تركيزوعند نفس  1-كغم هكتار12عدا مستوى اإلضافة 

 غير معنوي. 

في  2-تأثير إضافة مستويات من الهيوميك والرش بالطحالب البحرية على الوزن الرطب للمجموع الخضري كغم م( 1جدول )

 الحش األول والثاني والثالث 

مستويات 

الهيوميك 
 كغم هكتار

الرش بالطحالب البحرية الحش تراكيز 
متوسط  ماء 1-األول مل لتر

مستويات 
 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز
متوسط  ماء 1-الثاني مل لتر

 مستويات
 الهيوميك

بالطحالب البحرية الحش الثالث  شتراكيز الر
متوسط  ماء 1-مل لتر

 مستويات
 الهيوميك

0 2 4 0 2 4 0 2 4 

0 1.224i 1.411h 1.473h 1.369e 1.303i 1.575hi 1.709h 1.529d 1.182k 1.501j 1.649ij 1.444e 

4 1.548gh 1.698fg 1.782f 1.676d 2.125g 2.378fg 2.704de 2.402c 1.560j 1.842hi 2.153fg 1.852d 

8 1.843f 2.147de 2.298cd 2.096c 2.322fg 2.584ef 2.918cd 2.608b 1.982gh 2.488de 2.675cd 2.381c 

12 2.012e 2.271cd 2.378c 2.220b 2.698de 3.212bc 3.492ab 3.134a 2.219efg 2.747bcd 2.955b 2.640b 

16 2.307cd 2.647b 2.933a 2.629a 2.783de 3.318b 3.638a 3.246a 2.271ef 2.931bc 3.246a 2.816a 

متوسط 
تراكيز 

الرش 

 بالطحالب
 البحرية 

1.787c 2.035b 2.173a 

متوسط 
تراكيز 

الرش 

 بالطحالب
 البحرية 

2.246c 2.613b 2.892a 

متوسط 
 تراكيز

الرش 

 بالطحالب
 البحرية 

1.843c 2.302b 2.535a  

 

 :2-الوزن الرطب لألوراق كغم م

إضافة الهيوميك أدت الى زيادة معنوية في متوسط قيم الوزن الرطب لألوراق وحقق مستوى إضافة  ( ان2يبين الجدول )

وبفارق معنوي مقارنة بمستويات اإلضافة األخرى عدا  2-كغم م 0.699و 0.740و 0.529اعلى وزن بلغ  1-كغم هكتار 16

في الحش الثاني والثالث اذ لم تصل الفروقات الى حدود المعنوية، وكانت نسبة الزيادة في الوزن  1-كغم هكتار12مستوى إضافة 

 114.4و 119.6و 93.8قد بلغت  2كغم م 0.326و 0.353و 0.273الرطب بعدم إضافة الهيوميك والتي حققت وزن لألوراق 

 الحشات الثالث على التوالي. % في
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الرش  تركيزمعنويا للرش بمستخلص الطحالب البحرية في الوزن الرطب لألوراق اذ سجل  راأوضحت النتائج أيضا تأثي

مستخلص  1-مل لتر 2و  0الرش  تراكيزوبفارق معنوي عن  2-كغم م 0.631و 0.670و  0.432 رطب بلغمل لتر اعلى وزن  4ب

% في الحشات الثالث على التوالي، ومنها  40.53 و 34.00و  20.67بحرية وكانت نسبة الزيادة مقارنة بالرش بالماء  بطحال

يالحظ ان نسبة الزيادة في معدالت الوزن الرطب لألوراق ضعف او اكثر في مستويات إضافة الهيوميك، بينما كانت الزيادة اقل 

 من النصف مقارنة بالرش بالماء.

هرت المتوسطات اختالفات معنوية في ظلتداخل بين مستويات إضافة الهيوميك والرش بمستخلص الطحالب اوفي ا

 0.590وزن رطب لألوراق بلغ  بأعلىطحالب   1-مل لتر 4هيوميك و 1-كغم هكتار 16الحشات الثالث اذ تفوق مستوى اإلضافة 

  1-كغم هكتار 12والتي اختلفت معنويا عن جميع التوافيق لمستويات العاملين عدا مستوى اإلضافة  2-كغم م 0.809و  0.827و 

  1-مل لتر 2الرش  تركيزو  1-كغم هكتار 16طحالب في الحش الثاني والثالث وكذلك مستوى اإلضافة   1-مل لتر 4والرش ب 

معاملة السيطرة اقل متوسط لوزن األوراق الرطب في الحشات طحالب في الحش الثاني اذ كانت االختالفات غير معنوية، سجلت 

الثالث، ويالحظ ان استعادة النمو بعد الحش األول أدى الى زيادة وزن األوراق الرطب وكانت قد تفوقت متوسطات اوزان 

 األول. األوراق في الحش الثاني  مقاربة بمثيالتها في الحش الثالث والتي  قد تفوقت على ما يوازيها في الحش

 

في الحش األول  2-( تأثير إضافة مستويات من الهيوميك والرش بالطحالب البحرية على الوزن الرطب لألوراق كغم م2جدول )

 والثاني والثالث

مستويات 

الهيوميك 

كغم 

 هكتار

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

األول مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

 مستويات

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

الثاني مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

 مستويات

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش تراكيز 

الثالث مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

مستويات 

 4 2 0 4 2 0 4 2 0 الهيوميك

0 0.248i 0.280hi 0.290h 0.273e 0.290i 0.370h 0.399h 0.353d 0.275h 0.332gh 0.371g 0.326d 

4 0.317gh 0.341fg 0.343fg 0.333d 0.470g 0.543ef 0.631cd 0.548c 0.378g 0.465f 0.546e 0.463c 

8 0.358f 0.438de 0.458cd 0.418c 0.517fg 0.602de 0.682c 0.600b 0.495ef 0.627cd 0.678bc 0.600b 

12 0.401e 0.442cd 0.480c 0.441b 0.607de 0.750b 0.811ab 0.723a 0.538ef 0.684bc 0.751ab 0.658a 

16 0.468cd 0.528b 0.590a 0.529a 0.618cd 0.776ab 0.827a 0.740a 0.558de 0.731b 0.809a 0.699a 

متوسط 

تراكيز 

 الرش

 بالطحالب

0.358c 0.406b 0.432a 

متوسط 

 تراكيز

الرش 

 بالطحالب

0.500c 0.608b 0.670a 

متوسط 

 تراكيز

الرش 

 بالطحالب

0.449c 0.568b 0.631a  

 

  :2-الوزن الرطب للسيقان كغم م

وفي جميع  2-( يتضح ان إضافة الهيوميك اظهر زيادة معنوية في وزن السيقان الرطب كغم م3من نتائج الجدول )

وبفارق معنوي عن  2-كغم م 2.100بأعلى وزن رطب في الحش األول بلغ   1-كغم هكتار 16الحشات، وقد تفوق مستوى إضافة 

 1.096% والتي سجلت وزن رطب للسيقان بلغ 91.6جميع مستويات اإلضافة األخرى، وكانت نسبة الزيادة مقارنة بعدم اإلضافة 

 2.505وسجل اعلى وزن رطب للسيقان بلغ   1-كغم هكتار 16، اما في الحش الثاني تفوق أيضا مستوى إضافة الهيوميك 2-كغم م

 0% للمستويات  3.9و  24.8و  35.11و  113.01وبفارق معنوي عن مستويات اإلضافة األخرى وبلغت نسبة الزيادة  2-كغم م

كانت بفارق غير   1-كغم هكتار 12على التوالي، مما يالحظ ان نسبة الزيادة عن مستوى إضافة   1-كغم هكتار 12و  8و  4و 

يك قد أدى الى زيادة مضطردة في وزن السيقان الرطب بزيادة مستويات معنوي، وفي الحش الثالث يالحظ ان إضافة الهيوم

وكانت نسبة الزيادة  2-كغم م 2.116هيوميك بلغ   1-كغم هكتار 16اإلضافة حتى بلغ أقصاها وبفارق معنوي عند مستوى اإلضافة 

الزيادة تنخفض بزيادة مستويات إضافة  اال ان نسبة 2-كغم م 1.117%  والتي أعطت وزنا للسيقان بلغ89.4مقارنة بعدم اإلضافة 

 هيوميك مع ان الفارق كان معنويا من الناحية اإلحصائية.   1-كغم هكتار12% مقارنة بمستوى إضافة  6.86الهيوميك اذ بلغت 

 تركيزتبين ان الرش بمستخلص الطحالب أدى الى زيادة معنوية وزن السيقان الرطب وفي جميع الحشات، اذ تفوق  

 21.8وبنسبة زيادة مقارنة بمعاملة الرش بالماء بلغت  2-كغم 1.904و   2.222و 1.74معنويا وسجل  طحالب 1-مل لتر 4الرش 
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على التوالي، ويالحظ عند مقارنة  2-كغم م 1.904 و 1.745و  1.428بلغ وزن الرطب للسيقان فيها  % اذ 63.6و  27.3و 

الزيادة بتأثير مستويات إضافة الهيوميك بتلك الزيادة الناتجة عن الرش بمستخلص الطحالب انها اعلى خاصة في مستويات اإلضافة 

 األدنى، 

رش ليالحظ من التداخل ان الفروقات معنوية  بين متوسطات وزن السيقان الرطب  لتوافيق مستويات إضافة الهيوميك وا 

مستخلص طحالب قد تفوق معنويا في الحشات   1-مل لتر 4والرش ب   1-كغم هكتار16الهيوميك  بالطحالب، ان مستوى إضافة

ملين األخرى عدا مستوى إضافة اعلى التوالي  مقارنة بتوافيق مستويات الع  2-كغم م 2.436و  2.810و  2.342الثالث وسجلت 

وية، بينما سجلت معاملة السيطرة اقل وزن رطب للسيقان الرش من الطحالب اذ كانت غير معنتركيز عند نفس   1-كغم هكتار 12

على التوالي، ويالحظ ان نسبة وزن األوراق الرطب الى وزن  2-كغم م 0.907و   1.013و  0.975وفي  الحشات الثالث بلغت 

% في الحشات الثالث على التوالي مما يعني زيادة عدد األوراق او مساحتها  32.14و  30.59و  24.95السقان الرطب كانت 

 ووزنها النوعي عند تكرار الحش.

في الحش األول  2-ة على الوزن الرطب للسيقان كغم م( تأثير إضافة مستويات من الهيوميك والرش بالطحالب البحري3جدول )

 والثاني والثالث

مستويات 

الهيوميك 

كغم 

هكتار
-1

 

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

رتاألول مل ل
 ماء 1-

متوسط 

مستويات 

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش تراكيز 

الثاني مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

 مستويات

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

لتر الثالث مل
 ماء 1-

متوسط 

مستويات 

 الهيوميك
0 2 4 0 2 4 0 2 4 

0 0.975j 1.132i 1.183i 1.096e 1.013j 1.205ij 1.310i 1.176d 0.907i 1.168h 1.277gh 1.117e 

4 1.232hi 1.356gh 1.439g 1.342d 1.654h 1.835fgh 2.072def 1.854c 1.182h 1.377gh 1.607ef 1.389d 

8 1.485fg 1.708de 1.839cd 1.677c 1.805gh 1.982efg 2.236cd 2.007b 1.487fg 1.861cd 1.997bc 1.781c 

12 1.611ef 1.830cd 1.897c 1.779b 2.091de 2.462bc 2.681ab 2.411a 1.681def 2.063bc 2.203b 1.982b 

16 1.838cd 2.119b 2.342a 2.100a 2.164de 2.541b 2.810a 2.505a 1.713de 2.199b 2.436a 2.116a 

متوسط 

 تراكيز

الرش 

 بالطحالب

1.428c 1.629b 1.740a 

متوسط 

 تراكيز

الرش 

 بالطحالب

1.745c 2.005b 2.222a 

متوسط 

 تراكيز

الرش 

 بالطحالب

1.394c 1.734b 1.904a  

 

   :2-الوزن الجاف للمجموع الخضري كغم م

، ومنه يالحظ ان مستويات 2-والذي يوضح متوسطات الوزن الجاف للمجموع الخضري كغم م (4من نتائج الجدول )

بأعلى   1-كغم هكتار 16إضافة الهيوميك قد أدت الى زيادة معنوية في هذه الصفة بزيادة مستويات اإلضافة وتفوق مستوى إضافة 

في الحشات الثالث على التوالي، وكانت  2-مكغم  0.551و  0.538و  0.557متوسط للوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ 

في الحش الثاني اذ   1-كغم هكتار 12متوسط الوزن الجاف عند هذا المستوى من اإلضافة ال يختلف معنويا عن مستوى إضافة 

% والتي سجلت وزن جاف للمجموع  98.9و  105.3و  97.5، وكانت نسبة الزيادة عن عدم اإلضافة 2-كغم م 0.514بلغ 

 في الحشات الثالث على التوالي. 2-كغم م  0.277و  0.262و  0.282ري الخض

بلغ تأثير الرش بالطحالب  الحدود اإلحصائية بين متوسطات الوزن الجاف للمجموع الخضري اذ ازدادت معنويا بزيادة  

 0.501و  0.492و  0.461مستخلص طحالب بأعلى وزن جاف بلغ   1-مل لتر 4الرش  تركيزالرش بالطحالب وتفوق تراكيز 

%والتي أعطت ادنى وزن جاف للمجموع  41.5و  35.9و  27.3وكانت نسبة الزيادة عن مثيالتها بالرش بالماء  2-كغم م

الجاف للمجموع في الحشات الثالث على التوالي، ويالحظ ان الزيادة في الوزن  2-كغم م 0.352و  0.362و  0.362الخضري بلغ 

 الخضري بتأثير إضافة الهيوميك كانت اعلى مما هو عليه بتأثير الرش بالطحالب البحرية مقارنة بعدم اإلضافة او الرش.
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 في 2-م كغم الخضري للمجموع الجاف الوزن على البحرية بالطحالب والرش الهيوميك من مستويات إضافة تأثير( 4) جدول

 والثالث والثاني األول الحش

     

اظهر التداخل فروقات معنوية بين متوسطات الوزن الجاف للمجموع الخضري لتوافيق مستويات العوامل المدروسة، 

و  0.636طحالب بحرية بأعلى وزن جاف بلغ   1-مل لتر 4والرش ب   1-كغم هكتار 16وقد تفوق مستوى إضافة الهيوميك 

في الحشات الثالث على التوالي، وكانت هذه المعاملة لم تصل حد المعنوية اإلحصائية عند مقارنتها  2-كغم م 0.652و  0.611

طحالب بحرية،  وعند مقارنة الوزن الجاف بالوزن الرطب   1-مل لتر 4 بتركيزلرش هيوميك وا  1-كغم هكتار 12بمعاملة إضافة 

% من الوزن الرطب للمجموع الخضري وللحشات  19.5و  16.6و  21.4للمجموع الخضري نجد ان نسبة الوزن الجاف بلغت 

الرطب كانت األعلى من بين الحشات الثالث على التوالي وهذا مؤشر ان الوزن الجاف في الحش األول كنسبة مئوية من الوزن 

 الثالث. 

 :2-الوزن الجاف لألوراق كغم م

مستويات إضافة الهيوميك وكان  بتأثيرقد اختلف معنويا  2-(  ان الوزن الجاف لألوراق كغم م5يتضح من الجدول ) 

  1-كغم هكتار 16متناسقا مع الزيادة في الوزن الجاف للمجموع الخضري ومكونات الوزن الرطب له، اذ تفوق مستوى اإلضافة 

وبفارق معنوي عن مستويات اإلضافة األخرى عدا  2-كغم م 0.130و  0.063و  0.167هيوميك بأعلى وزن جاف لألوراق بلغ 

في الحش الثاني اذ لم تصل حد المعنوية اإلحصائية، وكانت نسبة الزيادة في الوزن الجاف   1-كغم هكتار 12مستوى اإلضافة 

ر على %، وهذا مؤش 140.7و  43.2و  165.1كغم هكتار عند مقارنتها بعدم اإلضافة بلغ  16لألوراق في مستوى اإلضافة 

 زيادة نسبة الوزن الجاف لألوراق في الحش األول يليه الحش الثالث بتأثير إضافة الهيوميك.

 تركيزاما تأثير الرش بتراكيز الطحالب اذ يالحظ ان زيادة الوزن الجاف لألوراق كان معنويا في الحش األول والثالث ب  

  45.3و 40.4والي، وكانت نسب الزيادة عن معاملة الرش بالماء على الت 2-م كغم .1090و 0.132بلغ  طحالب 1-مل لتر 4الرش 

 .2-كغم م 0.075و  0.094قد سجلت اقل وزن جاف لألوراق بلغ  % والتي

هيوميك   1-كغم هكتار 16وفي التداخل بين مستويات إضافة الهيوميك والرش بمستخلص الطحالب يظهر ان إضافة 

مستخلص طحالب تفوق معنويا وسجل اعلى وزن جاف لألوراق باختالف معنوي عن جميع توافيق   1-مل لتر 4والرش ب 

وارش عند نفس التركيز من الطحالب في الحش الثاني اذ كان بفارق غير معنوي،   1-كغم هكتار 12مستوياتهما عدا معاملة إضافة 

% للحشاة الثالث على التوالي،  5.4و  2.8و   9.0وكانت نسب الوزن الجاف لألوراق من الوزن الرطب للمجموع الخضري 

 وهي نسب متدنية وقد يكون بسبب اإلضافات العالية من متطلبات النمو او لكونها مزروعة تحت ظروف البيت البالستيكي.

 

 

مستويات 

الهيوميك 

كغم 

هكتار
-1   

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

األول مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

مستويات 

 الهيوميك 

الرش بالطحالب البحرية الحش تراكيز 

مل لتر الثاني
 ماء  1-

متوسط 

مستويات 

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش تراكيز 

مل لترالثالث 
 ماء  1-

متوسط 

 مستويات

 4 2 0 4 2 0 4 2 0 الهيوميك

0 0.249h 0.289g 0.309g 0.282d 0.213l 0.268k 0.305jk 0.262d 0.236i 0.273hi 0.324gh 0.277d 

4 0.312g 0.363f 0.382ef 0.352c 0.345ij 0.399gh 0.454ef 0.399c 0.342fgh 0.365efg 0.423de 0.377c 

8 0.376ef 0.45532 0.478cd 0.436b 0.374hi 0.437fg 0.501de 0.438b 0.381efg 0.483cd 0.547bc 0.470b 

12 0.404e 0.467cd 0.499c 0.457b 0.426fg 0.527cd 0.591ab 0.514a 0.3960ef 0.538bc 0.561b 0.498b 

16 0.472cd 0.563b 0.636a 0.557a 0.450f 0.552bc 0.611a 0.538a 0.416de 0.584ab 0.652a 0.551a 

متوسط 

تراكيز 

الرش 

 بالطحالب

0.362c 0.427b 0.461a 

متوسط 

تراكيز 

الرش 

  بالطحالب

0.362c 0.436b 0.492a 

متوسط 

تراكيز 

 الرش

 بالطحالب

0.354c 0.448b 0.501a  
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في الحش األول  2-( تأثير إضافة مستويات من الهيوميك والرش بالطحالب البحرية على الوزن الجاف لألوراق كغم م5جدول )

 والثاني والثالث

      

 : 2-وزن السيقان الجاف كغم م

، اذ كان 2-( تأثير إضافة الهيوميك والرش بمستخلص الطحالب في الوزن الجاف للسيقان كغم م6اظهر الجدول  ) 

كغم  16لمستويات إضافة الهيوميك تأثيرا معنويا بزيادة مستويات اإلضافة وسجل اعلى وزن جاف للسيقان عند مستوى اإلضافة 

 12عدا في الحش الثاني اذ كانت الزيادة غير معنوية مقارنة بمستوى إضافة   2-كغم م  0.420و   0.474و  0.389بلغ   1-هكتار

% والتي سجلت  88,3و   118.4و   77.6هيوميك، وان نسبة الزيادة عند مقارنتها بمعاملة عدم اإلضافة كانت   1-كغم هكتار

 التوالي. الثالث على توللحشا 2-كغم م 0.223و   0.217و   0.219اقل وزن جاف للسيقان بلغ 

  1-مل لتر 4معنوي في الوزن الجاف للسيقان اذ سجل مستوى الرش  تأثيران الرش بتراكيز مستخلص الطحالب لها  

لكنهما اختلفا   1-مل لتر 2وبفارق غير معنوي عند مقارنتها بالرش ب  2-كغم م 0.312اعلى وزن جاف في الحش األول بلغ 

 تركيزوكانت نسبة الزيادة في  2-كغم م 0.268بفارق معنوي عن معاملة الرش بالماء والتي أعطت اقل وزن جاف للسيقان بلغ 

ر مستخلص طحالب بفارق معنوي عن  1-مل لت 4%، اما في الحش الثاني والثالث فقد تفوق الرش ب  22.4  1-مل لتر 4الرش 

على التوالي، وكانت نسبة الزيادة مقارنة بالرش بالماء  2-كغم م  0.393و  0.433لوزن الجاف فيهما األخرى وبلغ ا لتراكيزا

 .2-كغم م  0.279و  0.310% والتي سجلت ادنى وزن جاف للسيقان بلغ  40.5و  39.7

في الحش األول  2-كغم م( تأثير إضافة مستويات من الهيوميك والرش بالطحالب البحرية على الوزن الجاف للسيقان 6جدول )

 والثاني والثالث

 

مستويات 

الهيوميك 

كغم 

هكتار
-1

 

بالطحالب البحرية  تراكيز الرش

الحش األول مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

 مستويات

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

الثاني مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

مستويات 

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش تراكيز 

لتر الثالث مل
 ماء 1-

متوسط 

مستويات 

 4 2 0 4 2 0 4 2 0 الهيوميك

0 0.053h 0.065g 0.071g 0.063e 0.040c 0.044bc 0.049abc 0.044b 0.041g 0.056fg 0.066ef 0.054d 

4 0.072g 0.089f 0.099f 0.087d 0.052abc 0.052abc 0.052abc 0.052ab 0.068ef 0.079def 0.085cde 0.077c 

8 0.095f 0.099f 0.135cd 0.118c 0.050abc 0.054abc 0.060abc 0.054ab 0.078def 0.093bcd 0.102bcd 0.091bc 

12 0.113e 0.140c 0.153b 0.135b 0.056abc 0.061abc 0.068a 0.062a 0.085cde 0.106bc 0.114b 0.101b 

16 0.140c 0.157b 0.203a 0.167a 0.058abc 0.064ab 0.069a 0.063a 0.101bcd 0.111b 0.179a 0.130a 

متوسط 

تراكيز 

 الرش

 بالطحالب

0.094c 0.115b 0.132a 

متوسط 

تراكيز 

الرش 

 بالطحالب

0.051a 0.055a 0.059a 

متوسط 

 تراكيز

الرش 

 بالطحالب

0.075c 0.089b 0.109a  

مستويات 

الهيوميك 

كغم 

هكتار
-1

 

بالطحالب البحرية الحش  تراكيز الرش

األول مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

 مستويات

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

الثاني مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

مستويات 

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

ثالث مل لترال
 ماء 1-

متوسط 

مستويات 

 4 2 0 4 2 0 4 2 0 الهيوميك

0 0.196g 0.224fg 0.237ef 0.219d 0.1733j 0.223ij 0.256hi 0.217d 0.194g 0.216fg 0.257efg 0.223d 

4 0.241ef 0.273de 0.283d 0.265c 0.293gh 0.346efg 0.402cd 0.347c 0.274def 0.286de 0.338cd 0.299c 

8 0.280d 0.330b 0.343b 0.318b 0.324fg 0.383de 0.441bc 0.383b 0.303de 0.390bc 0.444ab 0.379b 

12 0.291cd 0.328bc 0.346b 0.321b 0.369def 0.466b 0.523a 0.452a 0.310de 0.431ab 0.447ab 0.396ab 

16 0.331b 0.405a 0.432a 0.389a 0.393cde 0.487ab 0.542a 0.474a 0.315de 0.473a 0.472a 0.420a 

متوسط 

تراكيز 

 الرش

 بالطحالب

0.268b 0.312a 0.328a 

متوسط 

تراكيز 

الرش 

 بالطحالب

0.310c 0.381b 0.433a 

متوسط 

تراكيز 

 الرش

 بالطحالب

0.279c 0.359b 0.392a  
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اعلى وفي التداخل بين مستويات العوامل المدروسة اذ يالحظ ان متوسطات الوزن الجاف للسيقان اختلفت معنويا وسجلت       

انها لم  الثالث كماطحالب وفي الحشات  مستخلص 1-مل لتر 2و  4والرش ب  هيوميك 1-كغم هكتار 16وزن جاف عند إضافة 

طحالب في الحش الثاني وكذلك عند  مستخلص 1-مل لتر 4هيوميك والرش ب  1-هكتاركغم  12تختلف معنويا عن مستوى إضافة 

مستخلص   1-مل لتر2هيوميك والرش ب   1-كغم هكتار 12، واضافة  1-مل لتر 4والرش ب  هيوميك 1-كغم هكتار 12و  8إضافة 

 طحالب بحرية.

 الخضري:نسبة الوزن الجاف لألوراق / الوزن الجاف للمجموع 

(  ان لمستويات إضافة الهيوميك تأثيرا معنويا في نسبة الوزن الجاف لألوراق من 7لواردة في الجدول )تبين النتائج ا 

  1-كغم هكتار 16الوزن الجاف للمجموع الخضري ويالحظ انها تزداد معنويا بزيادة مستويات اإلضافة وكان مستوى اإلضافة 

اذ بلغت نسبة الوزن   1-كغم هكتار 12% وبفارق  غير معنوي عن مستوى اإلضافة 30سجل اعلى نسبة لوزن األوراق الجافة بلغ 

% في الحش األول، كما  22.21%، بينما أعطت اقل نسبة لوزن األوراق الجاف عند عدم اإلضافة بلغ 29.54الجاف لألوراق 

د ازدادت زيادة معنويه مضطردة بزيادة مستويات إضافة الهيوميك بلغت اعلى نسبة عند يالحظ ان نسبة الوزن الجاف لألوراق ق

%   19.712% و  12.074%، بينما بلغت اقل نسبة لوزن األوراق الجاف 23.742% و 17.371هيوميك   1-كغم هكتار 16

في الحش األول ويليه الحش الثالث وقلهما عند عدم اإلضافة في الحش الثاني والثالث، ويتضح ان نسبة الوزن الجاف كانت اعلى 

 نسبة للوزن الجاف لألوراق في الحش الثاني.

نسبة الوزن الجاف لألوراق قد اختلفت باختالف الحشات، اذ  فيالرش بمستخلص الطحالب  راكيزويالحظ ان لتأثير ت

% عن التركيزين  27.98بفارق معنوي بلغت وزن لألوراق الجافة و ةفي الحش األول بأعلى نسب   1-مل لتر 4 الرش تفوق تركيز

%، بينما في الحش الثاني وجد ان  26.506و  25.5واللذين لم يختلفا معنويا فيما بينهما وبلغت النسبة فيهما    1-مل لتر 2و 0

، وكان  1-مل لتر 2% وبفارق غير معنوي عن الرش بتركيز  14.701اعلى نسبة لألوراق الجافة في معاملة الرش بالماء لغت 

والتي قد تزداد فيها نسبة الرطوبة ونسبة السيقان في المجموع   1-مل لتر 4اقلها في نسبة األوراق الجافة عند الرش بتركيز 

الخضري، اما في الحش الثالث فيالحظ ان نسبة الوزن الجاف لألوراق لم تختلف معنويا باختالف تراكيز الرش بمستخلص 

 الطحالب.

الجاف  من الوزن( تأثير إضافة مستويات من الهيوميك والرش بالطحالب البحرية على نسبة الوزن الجاف األوراق 7جدول )

 للمجموع الخضري في الحش األول والثاني والثالث    

 

اظهر تداخل مستويات إضافة الهيوميك وتراكيز الرش بالطحالب تباينا في معنويتها باختالف الحشات، اذ تفوق المستوى  

% وبفارق غير 32.0من الطحالب بأعلى نسبة للوزن الجاف في الحش األول بلغ   1-مل لتر 4هيوميك وتركيز   1-كغم هكتار 16

 12طحالب(، كما لم تختلف معنويا مع مستوى اإلضافة  0معنوي عند نفس المستوى من إضافة الهيوميك والرش بالماء )تركيز 

عند  ةما في الحش الثاني تبين ان نسبة األوراق الجافة كانت اعلى نسبطحالب، ا  1-مل لتر 4و  2هيوميك والرش   1-كغم هكتار

من الطحالب البحرية، وفي الحش الثالث   1-مل لتر 4و 2 تركيزينعدم إضافة الهيوميك والرش بالماء وبقارق غير معنوي مع ال

غير معنوي عند نفس مستوى % وبفارق  27.215ر طحالب بلغ  1-مل لت 4وتركيز   1-كغم هكتار 16تفوق مستوى إضافة 

مستويات 

الهيوميك 
كغم 

هكتار
-1

 

الرش بالطحالب البحرية الحش األول مل  تراكيز

لتر
 ماء 1-

متوسط 

 مستويات

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش الثاني مل  راكيزت

لتر
 ماء 1-

متوسط 

 مستويات

 الهيوميك

الرش بالطحالب البحرية الحش  تراكيز

الثالث مل لتر
 ماء 1-

متوسط 

 مستويات

 4 2 0 4 2 0 4 2 0 الهيوميك

0 21.067i 22.467hi 23.100ghi 22.211d 18.900a 16.776ab 16.136abc 12.074b 17.493c 20.802bc 20.841bc 19.712b 

4 23.033ghi 24.667fgh 25.933def 24.544c 15.109bcd 13.640b-e 11.938de 12.383b 20.147bc 21.597bc 20.201bc 20.648b 

8 25.467efg 27.333c-f 28.233bcd 27.011b 13.477b-e 12.800cde 12.247de 12.841b 20.554bc 19.336c 18.796c 19.562b 

12 28.133b-e 29.867abc 30.633ab 29.544a 13.229b-e 12.128de 11.792de 13.562b 21.830bc 19.840c 20.642bc 20.770b 

16 29.800abc 28.200bcd 32.000a 30.000a 12.791cde 12.134de 11.297e 17.271a 24.791ab 19.220c 27.215a 23.742a 

متوسط 

تراكيز 
الرش 

 بالطحالب

25.50b 26.506b 27.98a 

متوسط 

تراكيز 
 الرش

 بالطحالب 

14.701a 13.495ab 12.68b 

متوسط 

تراكيز 
 الرش

 بالطحالب

20.963a 20.159a 21.539a  
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يمكن تفسير زيادة نسبة األوراق الجافة بزيادة إضافة المواد الدبالية بالرش كونها تنتقل مباشرة الى  اإلضافة والرش بالماء فقط.

شبه خاليا النبات عن طريق المسامات النباتية وينعكس على تنشيط نمو النبات وتراكم المادة الجافة، كما قد يكون لها تأثير 

هورموني اذ يؤثر على بروتوبالزم الخاليا والجدار الخلوي لها مما يؤدي الى سرعة انقسام الخاليا ونموها، اما المواد الهيومية 

 يالمضافة والتي يمكن ان يكون لها دورا في تنشيط العمليات الفسيولوجية في النبات مما يشجع عمل االنزيمات وزيادة النمو والذ

عدد األوراق ومساحتها والوزن النوعي لها وزيادة تراكم المادة الجافة من خالل الفعل الفسيولوجي المشابه  ينعكس على زيادة

لالوكسين السيتوكينين، كما انها تعمل على زيادة توفير العناصر المغذية بصورة اسرع مما يساعد في تسريع وتيرة التفاعالت 

 (، Ervin ،2004و   Zhangنمو النبات )البيوكيماوية االمر الذي ينعكس إيجابيا على 

(   اذ قد تكون الزيادة الكبيرة في مؤشرات النمو الخضري متمثال بالكتلة 7-1ولمناقشة ما ورد من نتائج في الجداول )

بالية دال الحيوية والتي هي انعكاس ألفرع وارتفاع النبات وعدد األوراق ومساحتها الناتجة عن تنشيط نمو النبات عند إضافة المواد

بعض  تحتوي علىالخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة، باإلضافة إلى ذلك، قد بعض اذ يمكن أن تسبب تحسين في 

(، 1998وآخرون  Kutukالعناصر الغذائية المهمة في تعزيز تسميد التربة الزراعية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. )

كما قد تسهم بتوفير مادة عضوية حول منطقة الشعيرات الجذرية  مما يؤدي إلى امتصاص المادة العضوية وزيادة  مؤشرات 

(، ويزيد من جاهزية العناصر بعد تحويلها إلى األشكال 2007وآخرون  Aishaالكتلة الحيوية اذ يعزز نقل نواتج التمثيل الضوئي )

(، وتحسين قدرة التربة على االحتفاظ بالمياه وزيادة مكونات Al-Zahawy  ،2007ا بواسطة النباتات )الجاهزة وامتصاصه

(، وقد يكون هذا بسبب المحتوى العالي من المواد العضوية، ووجود المغذيات Mackowaik ،2001التربة من المغذيات الكبيرة )

د مما ينتج تحسين  في عدد االفرع وارتفاع النبات وعدد األوراق ومساحة الدقيقة واالساسية المتاحة التي من شأنها زيادة العائ

التربة في منطقة الجذور  Ph(، كما قد يرجع الى  خفض 2010واخرون، Prabhuوهي مكونات الكتلة الحيوية  ) LAIاألوراق و 

الرقم الهيدروجين للتربة بما يضمن والعمل على تنظيم واستقرار  2COالنباتية عن طريق اطالقها أليونات الهيدروجين وغاز 

واخرون،  Mindaniاتاحة المغذيات للنبات، وزيادة محتواها من الكالسيوم والمغنيسيوم القابلين للتبادل والبوتاسيوم الجاهز)

لى للفسفور في التربة ع Adsorption(، كما قد يعود الدور الفعال ألحماض الهيوميك في تخفيض وتيرة عمليات الترسيب 2014

اسطح الغرويات نتيجة التنافس على مواقع االدمصاص وبالتالي يزيد جاهزية الفسفور كما يزيد االذابة البطيئة والمستمرة لمعادن 

 .(El-Sharkawy ،2013و   Abdel-Razzak) الفسفور بفعل االحماض الدبالية

٪ في كل من الوزن الجاف للبراعم والجذر بغض  20زيادة بنسبة واتضح ان المواد الدبالية تزيد من نمو النبات بمتوسط 

(، ان أحد أكثر التأثيرات الفسيولوجية التي تمت 2014واخرون،  Roseالنظر عن نوع النبات والمصدر الهيوميك  والتركيز )

تون التي دراستها للمواد الدبالية هو تعزيز امتصاص األيونات بوساطة تخليق ووظيفة بروتينات الغشاء، وخاصة مضخات البرو

واخرون،   Ramosتزيد من التدرج الكهروكيميائية للبروتون عبر غشاء البالزما والتي يمكن ان تسهم في تغير توازن األيونات )

( في منع HA( والتي تعززها المواد الدبالية )الهيوميك( ضد ظروف اإلجهاد، ومن الدور المحتمل لألحماض الدبالية )2015

 2O2H( الذين أشاروا الى تعزيز نشاط البيروكسيديز، والحد من تركيز 2012واخرون،  Garciaنباتات )اإلجهاد التأكسدي في ال

( وبالتالي استعادة توازن ROSوزيادة مستويات برولين الخلية مما يؤدي إلى انخفاض محتويات أنواع األكسجين التفاعلية )

( أن الشتالت التي عوملت بمواد 2019واخرون )  Canellas(. أفاد 2016واخرون،  Garciaاألكسدة واالختزال الخلوي )

التي تلك (، واستعادت النباتات نموها PEG 6000الهيوميك تحملت بشكل أفضل اإلجهاد الناجم عن البولي إيثلين كاليكول )

ي االنشطة األنزيمية تلك المعرضة للجفاف الناجم عن اإلهمال بالري، و لوحظت زيادة فمن عوملت  بمواد الهيوميك بشكل أفضل 

، glutathione reductase، واختزال الكلوتاثيون superoxide dismutase( و catalaseالكاتليز)مثل المضادة لألكسدة 

  Aguiar(، كما لوحظت تغيرات مهمة في  التمثيل الغذائي )ascorbate peroxidaseوبيروكسيديز األسكوربات 

لهيوميك  يمكن أن تعزز األيض الثانوي للنبات مما يؤدي إلى نشاط أمونيا فينيل أالنين  (، ان استخدام المواد ا2018واخرون،

phenyl alani  وقد أوضحLuciano ( دور حمض الهيوميك  في المسارات االيضية التي تسهم في تحمل 2020واخرون )

مؤشرات الكتلة الحيوية للنباتات وتحسين االجهادات المختلفة كما أوضح أهمية ما يحتويه من منظمات نمو ودورها في تحسين 

 نوعيتها

 Nardiقد يكون هذا بسبب تعزيز نمو النبات من خالل توفير مواد تسمى األكسيمون بواسطة حمض الهيوميك )

( Gad El-Hak(. تم اإلبالغ أيًضا عن زيادة عدد الفروع عن طريق التطبيق الورقي لحمض الهيوميك 2002وآخرون، 
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والمواد  Cu ،Zn ،Mo ،B ،Co. إلى جانب وجود العديد من العناصر الدقيقة، مثل Pisum sativumي ( ف2012واخرون،

عدد الفروع في كانت مسؤولة  عن نمو أفضل وزيادة والتي  المعززة للنمو مثل السيتوكينين في مستخلصات األعشاب البحرية 

(Abou El-Yazied  قد ينتج عن اإلضافات الدبالية والرش بمستخلص الطحالب زيادة محتوى األوراق من 2012واخرون  ،)

الكلوروفيل، وهو عامل رئيسي في تحديد معدل التمثيل الضوئي، ويعد مؤشر للكفاءة األيضية للنباتات والذي هو المسؤول عن 

اٍف إلحداث تغييرات في العمليات الفسيولوجية للنباتات، وال سيما تسخير الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كيميائية، وهو ك

بالتطبيق  المورينكا(، كما ان تأثر محتوى الكلوروفيل الكلي ألوراق 2017واخرون،  Castellanos-Barigo)يالضوئالتمثيل 

ن والمغذيات الدقيقة،  والتي قد تكون الورقي للمنشطات الحيوية وزيادة الكتلة الحيوية لها قد تكون ناتجة كونها  مصدًرا للمعاد

مصدًرا للنيتروجين والمغنيسيوم والحديد لتكوين بنية الكلوروفيل في البالستيدات الخضراء مما يؤدي إلى ارتفاع محتوى 

ناتًجا الكلوروفيل الكلي والتي قد ترجع هذه الزيادة في محتوى الكلوروفيل ربما إلى انخفاض تحلل الكلوروفيل، والذي قد يكون 

(. كما ان أثر التطبيق الورقي 1993وآخرون  Whaphamعرضيا عن مادة البيتالين في مستخلص األعشاب البحرية )

واالضافات األرضية للمحفزات الحيوية جنبًا إلى جنب مع الجرعة الموصي بها من األسمدة على إجمالي محصول األوراق 

في مواعيد الحصاد المختلفة قد يكون ناتجا عن تكوين مخلّبات  للمورينكا الطازجة والجافة والمجموع الخضري الجاف والرطب

مع المغذيات الدقيقة بواسطة حمض الهيوميك الذي يؤدي إلى تحسين نقل الكاتيونات المغذية في نظام النبات أحد أسباب تحسين 

تج عن زيادة الكتلة الحيوية بالرش ( كما قد ين2010واخرون، ) Munazzaوالذي أشار له   المورينكامحصول األوراق في 

مستخلصات الطحالب البحرية من  بزيادة المحتوى من البوتاسيوم والبروتينات واالحماض االمينية والكلوروفيل والذي قد ينتج 

و  Al-Khuzaeyعنه زيادة في تحسين أداء مؤشرات مساحة األوراق وعددها  مما يسهم في زيادة الوزن الرطب والجاف لها )

Al-Asadi ،2019 سبب آخر محتمل قد يكون هو أن حمض الهيوميك قد حفز عضيات التمثيل الضوئي مثل البالستيدات .)

الخضراء   من الممكن أن يساعد في نشاط التمثيل الضوئي العالي النبات والذي ينعكس على زيادة اإلنتاج وتعزيزه. ان احتواء 

وعناصر صغرى، ومواد عضوية مثل األحماض األمينية، ومنظمات نمو النبات  مستخلص الطحالب البحرية على مغذيات كبيرة،

قد تكون مسؤولة عن دور التحفيز الحيوي الملحوظ لتحسين إنتاجية األوراق  والتي Gibberellinsومثل األوكسين، السيتوكينين 

Anil،في أوراق التوت.2017( واخرون ) 

  ; Ponnaswanei( 2017وآخرون ) Ndubuaku لتي حصل عليها كل منإن هذه النتائج جاءت متوافقة مع النتائج ا

(  عند دراستهم عن دمر إضافة الهيوميك ومقارنتها مع بعض المواد العضوية في زيادة مكونات حاصل الكتلة 2019) Raniو

 Pooraiderasena  ;( 2017و الخليفاوي ) ;( 2015واخرون ) Ei-Sayed كما تتوافق مع نتائج  ،المورينكاالحيوية لنبات 

( والذين استخدموا الرش بالطحالب البحرية او المواد العضوية 2019)  Kavithaو Balakumbahan ;( 2019واخرون )

ووجدوا ان تراكيز الرش منها تؤدي الى زيادة الوزن الجاف والرطب للكتلة الحيوية  المورينكارشا على الجزء الخضري لنبات 

 .ومكوناتها 
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