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والسماد المركب  Sea forceومستخلص األعشاب البحرية  Humic acidالسماد العضوي تاثير 

NPK األسود التوت ألشجار في بعض صفات النمو الخضري   Morus nigra L. 
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    2020/  1  / 13وقبوله      2019/  30/9تاريخ استالم البحث 

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول. 

 الخالصة

 الربيعي النمو الزراعة/ جامعة كركوك , خالل موسمالزراعية التابعة لكلية في محطة البحوث والتجارب  البحثأجريت 

 NPKوالسماد المركب   Sea forceومستخلص األعشاب البحرية Humic acid السماد العضوي لدراسة تاثير 2019

 تاثير دراسة عاملين هما تضمن البحث .Morus nigra. L)) بعض صفات النمو الخضري ألشجار التوت األسودفي 

 1-غم. لتر (5,10) بالتركيزين  acidHumic ,)ماء مقطر( معاملة المقارنة تراكيز, ةبخمس العضويانان الرش بالسماد

 كيزابالتر KNP المركب لسمادبا الرشوتأثير  1-لترمل.(1.5,3)بالتركيزين Sea force ةالبحريالطحالب  ومستخلص 

وبثالث مكررات لكل  (R.C.B.D(نفذت التجربة العاملية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  1-لترغم. (0,1,2)

 Sea force  ةالبحري الطحالبمستخلص ب معاملة الرش بينت النتائج تفوقمعاملة وكل شجرة تمثل وحدة تجريبية واحدة. 

محتوى األوراق من , (سم 44.286 )عوطول الفر (, 2 سم 88.366(مساحة الورقة في صفة 1-مل.لتر3بالتركيز 

 في حين أعطت معاملة السماد قياسا بمعاملة المقارنة, (%51.742)الوزن الجاف لألوراقو (CCI 21.901)الكلوروفيل

سم(,  39.658طول الفروع)(, 2سم 80.801مساحة الورقة) فيزيادة معنوية  1-لتر. غم2 بالتركيز    KNP المركب

في , قياسا بمعاملة المقارنة%(  45.462)لألوراق ( والوزن الجاف CCI 19.915من الكلوروفيل) األوراقمحتوى 

 صفات زيادة معنوية في )1-غم. لتر2بالتركيز   NPK+  1-مل.لتر3 بالتركيز Sea force )معاملة التداخل حين أعطت

والوزن الجاف  (CCI 300.22)األوراقمحتوى كلوروفيل  (سم45.060)عوطول الفر (,2سم 89.853)مساحة الورقة

 %( قياسا بمعاملة المقارنة. 52.400)لألوراق

 , التوت األسود Humic acid  ,Sea force  ,NPKالكلمات المفتاحية:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract 

This research was conducted at the Agricultural Research and Experiment Station of the 

College of Agriculture / University of Kirkuk, during spring season 2019 to study the effect 

of humic acid and sea force and NPK on some growth characteristics of blackberry (Morus 

nigra L.). The treatments of experiment included concentrations of humic acid(0,5,10) g.l-1 

and sea force (0,1.5,3) ml.l-1 and NPK(0,1,2) g.l-1 each treatment was applied 3 times. the 

experiment was carried out according to the randomized complete block design(R.C.B.D) 

with (3) replicates each consisted of (1) tree was used to carry out this research. indicated 

that foliar spray of Sea force at 3 ml.l-1 resulted in a significant increase in leaf area (88.366 

cm2) length of branches (244.286 cm),chlorophyll (21.901CCI) and leaf dry 

weight(51.742%) as compared with control treatment. Mean while spray of  NPK at 2 g.l-1. 

led to significant increase in leaf area (80.801cm2), length of  branches (39.658cm) 
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chlorophyll (19.915 CCI ) and leaf dry weight (45.462%) as compared with control 

treatment. At the same time application of (sea force at 3ml.l-1 +NPK 2g.l-1) gave the 

significant  increases in leaf area (89.853cm2), length of branches (45.060cm),  

chlorophyll(22.300 CCI) and leaf dry weight(52.400%) as compared with control treatment. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقدمة

من  أكثرالذي يضم  Morusويتبع الجنس  Moraceaeالى العائلة التوتية  L. Morus nigra األسوديعود التوت   

في مدى واسع  الفاكهةزراعة هذا النوع من  تنتشر(. Data ,2000)واألحمر  واألسود األبيضالتوت  أهمها( نوعا 68)

, ويعتقد ان الموطن األصلي لنبات التوت هي منطقة القوقاز  مثل أسيا الصغرى وأوربا وأمريكا من الظروف المناخية

شجرة التوت  ,ومنها انتقل الى بقية أنحاء العالم وخاصة آسيا الصغرى وإيران وبعض الدول العربية ومن ضمنها العراق

بسيطة بيضوية  واألوراقمنتشر  أوذات نمو عمودي  أمتار 10يصل ارتفاعها الى حوالي  وراقاألمن الفاكهة المتساقطة 

متطاولة ذات طعم حلو مائل  أوشاحب حسب الصنف والثمرة توتية دائرية  أولونها اخضر داكن مسننة الحواف  أو

التوت ذات مردود اقتصادي كونها  أشجارتعد  ,غنية بالمركبات الفينولية والفيتامينات ومضادات األكسدة للحموضة

وإلضافة ملونة  الى فوائدها الطبية واستخدامها في الصناعات الغذائية كمواد إضافةالمصدر الغذائي الرئيس لديدان الحرير 

وزيادة  للنبات تعود أهمية األسمدة العضوية الى قابليتها على تحفيز النمو الخضري والجذري (. 2017, علوان) النكهة

السائلة المشتقة  األسمدةوقد وجد ان (. Brunetti  ,2010 و Ferrara)  للملوحة والجفافالناتج عن  لإلجهاد متهمقاو

الكبرى  الكيميائية, بسبب محتواها العالي من العناصر الغذائية  باألسمدةكفاءة مقارنة  أكثرالبحرية  األعشابمن 

 Al-Rawiوجد  .(Negaral ,2018) النباتية الهرموناتووالصغرى واألحماض االمينية والدهنية والفيتامينات 

مل.  4بالتركيز  Sea forceبالمستخلص البحري  Peentoالخوخ صنف  ألشجار( ان الرش الورقي 2016)وآخرون

الجنابي وجد كما   .لألوراقحقق زيادة معنوية في المساحة الورقية والكلوروفيل الكلي والوزن الجاف  1-لتر

 Alga zoneواسود ديالى بالمستخلص البحري  White Adriatic شتالت التين صنفي ( ان رش 2017)وآخرون

في المساحة الورقية والكلوروفيل الكلي  أدى الى زيادة معنوية 1-مل.لتر 6بالتركيز Humic acidو 1-مل. لتر 8بالتركيز 

 3بالتركيز X-Humate( ان رش أشجار المشمش بالسماد العضوي 2017)وآخرون وبين كاظم والوزن الجاف لألوراق.

تشكل  .لألوراقحقق تفوقا معنويا في المساحة الورقية وطول األفرع ومحتوى كلوروفيل والوزن الجاف  1-غم.لتر

في تكوين  األساسيالمكون  كونههذه العناصر  أهمالنتروجين من  النبات ويعدمن احتياج  أساسيالعناصر الكبرى جزء 

% من 70(. كما ان 1977)محمد, % من البروتين 18ويمثل  االمينية التي تشكل وحدات بناء البروتين األحماض

كبيرة  أهمية(. للفسفور 1988, ومؤيدضاحي  أبو)نتروجين األوراق يدخل في تركيب صبغات عملية البناء الضوئي 

بالمرتبة الثانية بعد النتروجين )النعيمي,  ويأتيالمباشر في العديد من العمليات الفسلجية التي تتم داخل النبات لدوره 

تحلل الكاربوهيدرات الناتجة عن عملية التمثيل  لدوره المباشر في اغلب العمليات الحيوية مثل أهميته. وترجع (1999

يتوفر البوتاسيوم  (. 1989 )الصحاف, أغشية الخاليا النباتيةحرير الطاقة الالزمة للعمليات الحيوية وتكوين الضوئي لت

بة لكن المتيسر منه اليسد حاجة النبات ويوجد على هيئة ايون حر في العصارة الخلوية وال يدخل بكميات كافية في التر

مركب عضوي, له دور كبير في تنظيم الجهد االزموزي بفعل سيطرته على فتح وغلق الثغور وينشط  أيفي تركيب 

 (. 1998)ابراهيم, أنزيما 60من  أكثر

 

 المواد وطرائق العمل

على  2019 الربيعي  الدراسة في محطة األبحاث التابعة لكلية الزراعة / جامعة كركوك, خالل موسم النمو نفذت   

وفق تصميم القطاعات العشوائية  عامليةبتجربة  ,سنوات أربعم بعمر  4×  3المغروسة بمسافة  األسودالتوت  أشجار

 شجرة متجانسة حجم 45وانتخبت وكل شجرة تمثل وحدة تجريبية واحدة  وبثالث مكررات لكل معاملة RCBDالكاملة 

 Humic acidتاثير السماد العضوي  األولالعامل البحث دراسة عاملين, تضمن ,اإلمكانقدر  المجموع الخضري

 Humic acid بـ رشال, (الرش بالماء المقطر)معاملة المقارنة ,( تراكيز5بـ) Sea forceالطحالب  ومستخلص

العامل الثاني الرش .1-( مل.لتر3, 1.5بتركيزين) Sea force البحريمستخلص الب الرش , 1-لترغم.(5,10بتركيزين)

من عزق وتعشيب  الالزمةعمليات الخدمة الزراعية  أجريت .1-( غم. لتر0,1,2بثالث تراكيز) NPKبالسماد المركب 

يوما بين 15وبفارق  25/4/2019بتاريخ  رشت األشجار ثالث مرات في الموسم وتنصيب منظومة الري بالتنقيط,وتقليم 

البحري  لمستخلصاتراكيز من  (3)و 1-لترغم.humic acid (0,5,10)تراكيز من السماد العضوي  (3)بـرشة وأخرى 

sea force(01.5,, 3) والسماد المركب  1-. لترملNPK (20:20:20ب )(3ـ) (غم. لتر0 ,2,1تراكيز )-رشت   ,1

%  2زبتركي )الزاهي( مادة ناشرة إضافةلتر مع  16يدوية سعة  حتى البلل الكامل بمضخةفي الصباح الباكر  األشجار

 قورنت المتوسطاتو SAS (SAS ,2001)برنامج  باستخدام إحصائياحللت البيانات  .لتقليل الشد السطحي

يهدف البحث الى دراسة تاثير السماد العضوي  %.5 خطأتحت مستوى  Duncan's multiple rang testباستعمال
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Humic acid  ومستخلص الطحالب البحريةSea force  والسماد المركبNPK ي بعض صفات النمو الخضري ف

  أفضل توليفة سمادية. وإيجاد 

 

 2019 الربيعي بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة بستان التوت للموسم (1جدول)
 وحدة القياس نتيجة التحليل نوع التحليل

 ـــــــــــــــــــــــ pH 7.62درجة تفاعل التربة 

 1-ديسمنز. م Ece 4.87التوصيل الكهربائي 

 1-غم . كغم 4.3 المادة العضوية

 1-ملغم. لتر 2.3 النتروجين الجاهز

 1-ملغم . لتر 2.1 الفسفور الجاهز

 1-ملغم . لتر 50 البوتاسيوم الجاهز

 580 الرمل

 320 الغرين 1-غم. كغم

 100 الطين

 ـــــــــــــــــــــــــ Loamy sand قوام التربة

 .في مختبر التربة والموارد المائية التابعة لمديرية زراعة كركوك*اجري التحليل 

 

 

 العوامل المدروسة

 الورقة من كل وحدة تجريبية من أوراق (10( معدل بأخذ الواحدة حسبت مساحة الورقة:(2)سممساحة الورقة الواحدة

بواسطة البرنامج الحاسوبي المستعمل في المعاهد الوطنية األمريكية , يتم اخذ صورة ضوئية لألوراق بجهاز  (4-7)

 (. 2014سكنر ووضع مسطرة ألخذ القياس )زينل, 

أفرع باتجاهات مختلفة وتعليمها ثم اخذ قياسها قبل بدء التجربة وبعدها بواسطة  3اختيار  :)سم(عوطول الفر الزيادة في

 القياس من قاعدة الفرع الى نهايته والفرق بين القرائتين يمثل معدل القراءة . شريط

واخذ معدل قراءة  index Chlorophyll content meterباستخدام جهاز  قدر :األوراقفي  الكلوروفيلدليل محتوى 

 (.Biber ,2007 أوراق )10) )

جففت ومن كل وحدة تجريبية وغسلت بالماء المقطر  أوراق10انتخبت  :)%(النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق

 48لمدة  °م 65مثقبة في فرن كهربائي على درجة حرارة  أكياسوضعت في ثم  لألوراقواخذ الوزن الرطب  هوائيا

, وحسبت وفق المعادلة التالية : النسبة المئوية للمادة ثم وزنت بميزان كهربائي حساس , لحين ثبات الوزن  أو ساعة

100 الجافة =  ×
الوزن الجاف

الوزن الرطب
 (.2012)الدوري,     

 النتائج والمناقشة
  Sea force ة يالبحر الطحالب ( تفوق معاملة مستخلص2: يتضح من النتائج الموضحة في الجدول)ةاحة الورقمس

 التي قياسا بمعاملة المقارنة  2سم 88.366 بلغت مساحة الورقة فيها إذمعنويا مقارنة بالمعامالت األخرى,   1-مل.لتر3

على العناصر المعدنية  البحرية قد يعود السبب الحتواء مستخلص الطحالب .2سم 72.263بلغت  مساحةسجلت اقل 

والسايتوكاينينات التي تلعب  IAAالتي تزيد من الفعاليات الحيوية للنبات, أو لبعض الهرمونات مثل  N, P, Kالكبرى 

Ibrahim (2013 )اتفقت النتائج مع  .(Mok ,1994  ,Martin  ,2012)دورا في تحفيز نمو الخاليا وزيادة انقسامها

  1-غم.لتر NPK 2السماد المركب  في هذه الصفة فقد سجلت معاملة  NPKسماد  لتأثيراما بالنسبة  الزيتون.أشجار  في 

قد يعود الى تاثير  , 2سم 405.87 بلغت في حين أعطت معاملة المقارنة اقل مساحة,  2سم 80.801 وأعطت تفوقا معنويا

الذي  IAAاالمينية والعضوية ومركبات الطاقة وبعض الهرمونات مثل  األحماضالنتروجين الذي يدخل في تركيب 

 البرتقال. أشجار ( في2013) Mustafaو  El- Shazly اتفقت مع (Singh ,2003) يحفز انقسام الخاليا واستطالتها

 كذلك تفوقت 

بلغت مساحة الورقة  إذ األخرىمقارنة بالمعامالت  معنويا 1-.لترغم NPK 2 + 1-مل.لتر Sea force 3 التداخل معاملة

  .2سم38717. معاملة المقارنة اقل مساحة ورقة بلغتفي حين سجلت  2سم 89.853فيها
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 ( 2في مساحة الورقة الواحدة )سم N.P.K( تاثير األسمدة العضوية والسماد المركب 2) جدول

 السماد المعدني

 السماد العضوي

N.P.K 

 1-غم. لتر 0

 

N.P.K 

 1-غم. لتر 1

 

N.P.K 

 1-غم. لتر2

 

 معدل تاثير

 السماد العضوي

Control    )71.387 ) ماء مقطر 

e 

72.023 

e 

73.380 

e 

72.263 

d 

Humic acid 5 72.650  1-غم. لتر 

e 

66.457 

f 

74.900 

de 

71.336 

d 

Humic acid 1079.043  1-غم. لتر 

cd 

83.110 

bc 

81.267 

bc 

81.140 

c 

S ea Force 1.5 83.190  1-مل. لتر 

bc 

85.217 

ab 

84.603 

ab 

84.337 

b 

Sea Force 3 85.753  1-مل. لتر 

ab 

89.490 

a 

89.853 

a 

88.366 

a 

 78.405 معدل تاثير السماد المعدني

b 

79.259 

ab 

80.801 

a 

 

التختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار  أو التداخل *المتوسطات التي تحمل نفس الحرف أو األحرف لكل عامل مفرد

 %.5دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

معنويا  ةالبحري الطحالب تفوق معاملة مستخلص( 3) الجدول النتائج المذكورة في : تبين من عوطول الفر فيالزيادة 

زيادة أعلى  1-مل.لتر Sea force 3معاملة السجلت  إذ, عوطول الفرالزيادة في صفة  في األخرىمقارنة بالمعامالت 

هذه الزيادة قد تعود  سم. 27.797 بلغت زيادة في طول الفروعاقل  أعطت قياسا بمعاملة المقارنة التي سم 44.286 بلغت

 و 2NADHالنتروجين الذي يدخل في تكوين مركبات الطاقة وبناء كالى محتوى األسمدة العضوية من العناصر الكبرى 

2NADPH المركبات الغنية  والذي يدخل في تكوينالفسفور في البناء الضوئي فيتامينات ومنظمات النمو أو لدور وال

ينشط العديد من األنزيمات  الذي البوتاسيوم فضال عن (.2003)جندية,  والمغذيات الالزمة للنمو الخضري ATP بالطاقة

 الضوئي)سع الخاليا وزيادة كفاءة التمثيل التي تؤثر في العمليات الحيوية والفسلجية وتشجيع نمو األنسجة المرستيمية وتو

BrittoوKronzucker ,2008). مع تتماشى النتائج Abd El Wahab  (2007.في العنب )  اما بالنسبة لتأثير السماد

  وأعطت زيادة معنوية أعلى 1-غم.لترNPK 2معاملة السماد المركب سجلت في هذه الصفة فقد NPKالمركب 

لنتروجين ممكن ان يفسر ان ا سم. 36.844 لهذه الصفة وأعطتاقل زيادة  سجلت التي المقارنة قياسا بمعاملة سم39.658

انقسام قد يعزى لدور الفسفور في و (.1985)محمد,  وانقسام الخاليا وبناء األنسجةيزيد من نشاط المرستيم 

حيث سجلت معاملة التداخل معنويا بمعامالت التداخل المدروس  صفة العامل تأثرويالحظ (. 1989, الصحافالخاليا)

Sea force 3 1-مل.لتر +NPK 2سم والتي تفوقت  40.060زيادة في طول الفروع بلغت  فارقا معنويا وأعطت 1-غم.لتر

مع  يتفق. سم  25.343بلغت قيمةالمقارنة اقل في حين سجلت معاملة  األخرى,معنويا على جميع معامالت التداخل 

Yousef(2011) الزيتون أشجار في . 

 في طول األفرع )سم( N.P.K( تاثير األسمدة العضوية والسماد المركب 3جدول )

 السماد المعدني

 السماد العضوي

N.P.K 

 1-غم. لتر 0

 

N.P.K 

 1-غم. لتر 1

 

N.P.K 

 1-غم. لتر2

 

 معدل تاثير

 السماد العضوي

Control(ماء مقطر) 

 

25.343 

k 

26.673 

j 

31.376 

i 

27.797 

e 

Humic acid 5 1-غم. لتر  
33.960 

h 

37.846 

g 

39.626 

f 

37.144 

d 

Humic acid 101-غم. لتر  
40.990 

cde 

40.126 

ef 

40.370 

ef 

40.495 

c 

Sea Force 1.5 1-مل. لتر  
40.453 

def 

41.706 

cd 

41.860 

c 

41.340 

b 

Sea Force 3 1-مل. لتر  
43.473 

b 

44.326 

ab 

45.060 

a 

44.286 

a 

 معدل تاثير السماد المعدني
36.844 

c 

38.136 

b 

39.658 

a 
 

 

نوية في معامالت ( وجود فروق مع4الجدول) النتائج المذكورة في يتضح من: األوراقفي  الكلوروفيلدليل محتوى 

نسبة من الكلوروفيل في أعلى   1-مل.لتر Sea force 3, حيث سجلت معاملة المستخلص البحري العضويةاألسمدة 

  عزىيو .CCI 16.343 في هذه الصفة مستوى  معاملة المقارنة أدنىفي حين سجلت CCI 21.901 بلغت  األوراق

ختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار تال ألحرف لكل عامل مفرد أو التداخل*المتوسطات التي تحمل نفس الحرف أو ا
 .%5 دنكن متعدد الحد ود عند مستوى احتمال
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 التي تمثل األساس في تركيب الكلوروفيل Prophyrin ring لدور النتروجين الذي يدخل في بناء ذلك السبب في

(Stefan وFeller  ,2001)وقد تكون (.2003)جندية, الذي يوفر الطاقة الالزمة لبناء صبغات الكلوروفيلللفسفور  .أو

اتفقت  (2005, وآخرونHavlin للبوتاسيوم الذي ينشط األنزيمات التي تساهم في بناء المركبات الخاصة بهذه الصبغة)

في معنويا  1-لتر. غمNPK 1كما تبين تفوق معاملة السماد المركب  .المشمش أشجار ( في2008) Jasimالنتائج مع 

مكن ان وي .CCI 18.801 أعطتو اقل قيمةالمقارنة  معاملة أظهرتفي حين  CCI 19.915 وأعطت هذه الصفة

الى دور النتروجين في تكوين األحماض النووية وتعويض الطاقة المفقودة في العمليات الحيوية)أبو  سبب ذلك يعزى

 وأعطت معنويا في هذه الصفة 1-غم.لترNPK 1+ 1-.لتر مل force Sea 3تفوقت معاملة التداخل(.2006اليزيد, 

22.470 CCI  15.860 وأعطت اقل قيمة معاملة المقارنة أظهرتفي حين CCI. 

 CCI في محتوى األوراق من الكلوروفيل NPK(تاثير األسمدة العضوية والسماد المركب 4جدول)

 السماد المعدني

 السماد العضوي

N.P.K 

 1-غم. لتر 0

 

N.P.K 

 1-غم. لتر 1

 

N.P.K 

 1-غم. لتر2

 

 معدل تاثير

 السماد العضوي

Control    )ماء مقطر ( 
15.860 

g 

16.303 

g 

16.886 

f 

16.343 

e 

Humic acid 5 1-غم. لتر  
17.773 

e 

18.850 

d 

19.266 

d 

18.630 

d 

Humic acid 101-غم. لتر  
19.433 

d 

20.446 

bc 

20.263 

c 

20.047 

c 

Sea Force 1.5 1-مل. لتر  
20.006 

c 

20.446 

c 

20.880 

b 

20.444 

b 

Sea Force 3 1-مل. لتر  
20.933 

b 

22.470 

a 

22.300 

a 

21.901 

a 

 السماد المعدنيمعدل تاثير 
18.801 

b 

19.703 

a 

19.915 

a 
 

التختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار  ألحرف لكل عامل مفرد أو التداخل*المتوسطات التي تحمل نفس الحرف أو ا

 %. 5دنكن متعدد الحد ود عند مستوى احتمال 

في النسبة المئوية للمادة ( الى وجود فروق 5الجدول) المبينة في تشير النتائج: النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق

معنويا على بقية المعامالت  Sea force   الطحالب البحرية  مستخلصمن  1-مل.لتر 3تفوق التركيز  إذ األوراقالجافة في 

يعزى سبب ذلك الى  قدو %35.407بلغت  نسبةمعاملة المقارنة في حين أعطت  % 51.742 نسبة قدرها بإعطائها

ض المركبات التي ومنظمات النمو وبعالنباتية  المغذيات الكبرى والصغرى والهرمونات محتوى المستخلص البحري من

سجلت معاملة السماد  الخوخ. أشجار ( في2016)وآخرونيتماشى مع الراوي  (.O'Dell ,2008)تقلل من اإلجهاد 

في اقل نسبة  معاملة المقارنة أعطتفي حين % 45.462بلغت للمادة الجافة نسبة مئوية أعلى  1-غم.لترNPK 2المركب 

الكلوروفيل الذي يعد  جزيئةيدخل في تركيب  الذي النتروجين ويمكن تفسير ذلك بدور  %42.870 بلغت هذه الصفة

وتتماشى  (.2003والطاقة الالزمة للنمو)جندية,  إنتاج الكاربوهيدراتومركز تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كيموحيوية 

 1-غم.لتر NPK 2+ 1-غم.لتر Sea force 3معاملة التداخلحققت  المانجو. أشجار ( في2013)Hassanهذه النتائج مع 

ذلك الى التأثير  يعزىو .% 32.933بلغت اقل نسبة  أعطتالتي  معاملة المقارنةب مقارنة  52.400%نسبة بلغتأعلى 

 . والذي فسر كل منها منفردا المدروسالتداخل في صفة العامل المشترك لمعاملة 
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 في للمادة الجافة في األوراق N.P.K( تاثير األسمدة العضوية والسماد المركب 5جدول)

 السماد المعدني

 السماد العضوي

N.P.K 

 1-غم. لتر 0

 

N.P.K 

 1-غم. لتر 1

 

N.P.K 

 1-غم. لتر2

 

 معدل تاثير

 السماد العضوي

Control    )ماء مقطر ( 
32.933 

j 

35.396 

i 

37.893 

h 

35.407 

e 

Humic acid 5 1-غم. لتر  
38.983 

gh 

40.330 

fg 

41.336 

f 

40.216 

d 

Humic acid 101-غم. لتر  
44.160 

e 

44.040 

e 

45.280 

e 

44.493 

c 

Sea Force 1.5 1-مل. لتر  
47.430 

d 

50.040 

c 

50.403 

c 

49.291 

b 

Sea Force 3 1-مل. لتر  
50.843 

bc 

51.983 

ab 

52.400 

a 

51.742 

a 

 معدل تاثير السماد المعدني
42.870 

c 

44.358 

b 

45.462 

a 
 

التختلف معنويا فيما بينها حسب اختبار حرف لكل عامل مفرد أو التداخل *المتوسطات التي تحمل نفس الحرف أو األ

  %.5دنكن متعدد الحد ود عند مستوى احتمال 

 

 االستنتاجات

كانت   1-غم.لتر 2بالتركيز  NPKوالسماد المركب  1-مل.لتر3بالتركيز Sea forceبينت النتائج ان المستخلص البحري 

, لألوراقصفات مساحة الورقة وطول الفروع ومحتوى الكلوروفيل والوزن الجاف  تحسين معنوية فيالنتائج ال أفضل لهما

  .( 1-غم.لتر NPK 2+  1-مل.لتر forceSea  3) هي توليفة سمادية أفضلوان 
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