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تأثير السماد العضوي  k-humatوالمعوق cultarفي بعض النمو الخضري للمشمش
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الخالصة
ٔفظ اٌثذث ف ٟتـراْ اٌّلّق اٌراتغ ٌمـُ اٌثـرٕح  /وٍ١ح اٌؼعاػح أت ٛغغ٠ة ٌٍّٛؿُ ٚ 2005ػٍٝ
اٌصٕف ٌث١ة 1تؼّغ ؿٕر . ٓ١اؿرشضَ اٌـّاص اٌؼض ٞٛاٌـائً ٚ K-humateتاٌّـر٠ٛاخ f0 ( 0
) ٌ / ًِ ) f2 ( 1.5 , ) f1 ( 1 ,رغ ٚ ,اي ٚ Cultarتاٌّـر٠ٛاخ , )C1 ( 500 , ) C0 ( 0
 ِٓ ) f1اٌـّاص
ٍِ )C2 ( 1000غٌُ.رغ ٚاٌرضاسً تّٕٙ١ا ٚأظٙغخ إٌرائج ذفٛق اٌّـر( ٜٛ
اٌؼضِ ٞٛؼٕ٠ٛا ف ٟاٌصفاخ  :اٌّـادح اٌٛعل١ح  ,ػضص األٚعاق ٚأطٛي األفغع  ,وّا ذفٛق
اٌّـر ) f2 ( ٜٛف ٟصفر ٟاطٛاي االفغع ٚلطغ اٌـاق ) . ) f0اِا اٌـ  Cultarفمض أظٙغخ
(  ِٓ ) f1اٌـّاص
اٌّـر )C2( ٜٛأشفاضا ِؼٕ٠ٛا ف ٟاٌصفاخ اٌر ٟذفٛق فٙ١ا اٌّـرٜٛ
اٌؼضٚ ٞٛاعذفاػا ِؼٕ٠ٛا ف ٟػضص اٌرفغػاخ ٚلطغ اٌـاق ِماعٔح تاٌّـر .) C0 ( ٜٛاِا اٌرضاسً
تٚ K-humate ٓ١اٌـ  Cultarفمض أظٙغخ وافح اٌّؼاِالخ ذفٛلا ِؼٕ٠ٛا ف ٟصفح ػضص اٌرفغػاخ
 ,وّا ذفٛلد اٌّؼاٍِح ( ِ ) f1C2ؼٕ٠ٛا ف ٟػ٠اصج لطغ اٌـاق ِماعٔح تاٌّؼاٍِح ( .) f0C0

المقدمة:
المشمش (  )Prunus armeniacaمتسا قط األوراق ٌ _deciduousعتقد ان موطنه
األصلً وسط وؼرب الص ين  ,ينتشر فً جمٌع مناطن العرا ق وتجود أصنافه التجارٌة فً
المنطقتين الوسطى والشمالٌة من العراق  ,هناك م سمٌات ألصناؾ كثيرة منها زاؼٌنٌة  ,لبٌب
ٌ ,باع  ,حموي وغ يرها وفٌه أصناؾ ان تشرت مإخرا فً العرا ق كالمستكاوي والتدمري
والحسٌنً والزينً وؼٌرها ومن بٌن كل هذه األصناؾ تم اختًار الصنؾ المحلً لبٌب .
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ٌبلػ عدد أشجار المشمش فً العرا ق حسب إحصائٌة  2002بـــ 1664700ومتوسط إنتاج
الشجرة  29كؽم (الجهاز المركزي لإلحصاء . )2772
نتبع الكثٌر من العملايت الزراع ٌة بهدؾ التؤثر فً إنتاج هذه الفاكهة من حٌث الكم والنوع
ومن هذه العملٌا ت التسمٌد  ,التقلٌم  .الر ي  .مكافحه األدؼال والحشرات واألمراض واستخدام
منظمات نمو صناعٌة وطبٌعة .
k-humateوالمعوق  -,cultarاذ
ٌتضم ن هذا البحث اس تخدام السماد العضوي السائل
ي ونادرة ,
ي  fulvic acidوعناصر ؼذائٌة رئٌسه
ٌحتوي k-humateعلى أحماض عضو ة
وكال الحامضان يحتوٌان على مجامٌع فعالة ) phenolice acid ,(coohوهذه المجامٌع
مإثره فً خلب العناصر  .2004 omniaكما وجد كل من  bohmeوآخرون ( )2005
,بان  k-humateتؤثٌر فً تحسن النمو الخضري وزٌادة معدل أطوال النم وات  .كما اشار
الي فً األورا ق
دٌفلٌن وو يذام (  1993من أن النا ٌتروجٌن ٌعمل على زٌادة عدد الخ ا
وحجمها مما ٌترتب علٌه زٌادة فً معدل المساحة الورقٌه  ,كما وجد 999 ( ocal padem
 )1بؤن استخدام حامض  humicزاد من أقطار سٌقان نباتات الطماطة  ,كما وجدت omnia
 )2005أن إضافؤ 20لتر  k-humateفً ه كتار فً بسا تًن الحمضمات وفً بداية الربٌع
تى الكلوروفٌلً وحجم الورقة ومع ما أكده  )1999 (seenمن أن
أدى إلى ز يادة المح و
حامض الهٌومك يدخل كمصدر مكمل للؾينول الم تعدد والذي ٌعمل كوسيط كٌمًائً وهذا مإدي
إلى زٌادة الفعالٌة.
اٌخ٠ٛ٠ح ٌٍٕثاخ إط ذؼصاص فؼاٌ ٗ١إٌظاَ األٔؼِٚ ِٟٞغ ٚ wampleآسغ ِٓ ) 199 1 ( ْٚصٚع
ٌٍـّاص اٌؼض ٞٛف ٟأمـاَ اٌزال ٠ا ٚػ٠اصج ػضص٘ا ٚوظٌه ِغ  ِٓ ) 1978 ( west woodأْ
اػص٠اص اٌّـادح اٌٛعل١ح ٚوفاءذٙا خؽاُ٘ ف ٟػ٠اصج ألطاع اٌؾ٠كاْ .
 ٚ , ٞاْ أوثغا ٌضعاؿاخ اؿٕاصأ ٘ ٟايخٞ
 ٞفؼٍٗ اوثغ ِٓ فغضج
أِا اٌّؼٛق  cultarفأْ ٢يج
ٌ ً١إٌّ ٛاٌشضغ, ٞ
ذرضّٓ اٌثتٟط اٌذٌٍ ٞٛ١جثغٌٙٚ ٓ١ٌٞظا خو ْٛإٌثاخاخ اٌّؼاٍِح تٗ لص١غج ٚق ج
وّا ٚجض ٚ zoecleinآسغ ِٓ )199 ( ْٚأْ عف اٌؼٕة صٕف  Rieslingتاٌىًذغ ٚبخعاو١ؼ
 600-300جؼء تاًٌّ ْٛ٠وً أؿثٛع أ ٚأؿثٛػ ٓ١أص ٜإٌ ٝأشفاض ِؼضالخ إٌٌّ ٛألفغع ٚذمًٍ١
اٌّـادح اٌٛعل١ح ألكجاع ايخفاح صٕف  spartanوّا بٔٞا  ِٓ )1983((burts ,raeseأْ
اٌثاع ٞٚكجغ ايخفغػاخ اٌجأث١ح  ,أِا ٚ lichevآسغ )2001 ( ْٚفمض ٚجضٚا
اٌىٍرغ ٠ذـٓ ٔٛػا َ
خاٞخ اٌىًخع  4»2»1غُ  /كجغج إٌ ٝأكجاع اٌىغػ صٕفٚ burletف ٟتضا٠ح آطاع
إضاف ِؾٚ
ج
أْ
أص ٜإٌ ٝأشفاض ِؼضالخ أطٛاي إٌّٛاخ ِغ ػ٠اصج ف ٟصاف ٟايخعنٞب اٌضٛئ , ٟوّا خٚصً
ٚ luisآسغ ِٓ )1988 ( ْٚاْ ِؼاَ ٌح اٌشٛر صٕف  eldoradoتؼّغ  5ؿٕح ٚػٕض تضا٠ح
اٌرؼٖ ٞع تاٌىٍرغ أص ٜإٌ ٝػ٠اصج لطغ اٌـاق وّا ٚأػظخ ٔفؾ إٌر١جح ػٍ ٝصٕف اٌّلق
اٌغئ١ؾ تإٌّلظ  k-humateثُ وثذٗ
ج
ٙ٠ .modestoضف ٘ظا اٌثذث إٌ ٝخؿغٞع إٌّ ٛيال فغع
خعٖ اٌثٍٛؽ اٌشضغ ٞألكجاع اٌُ فَ ف صٕف ٌث١ة .
تاٌّؼٛق  cultarإلٔٙاء ف
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المواد وطرائق العمل :
ٔفظخ ٘ظٖ اٌرجغتح ف ٟتؾخاْ اٌّلّق اٌذض٠ث اٌراتغ ٌمـُ اٌثؾخٔح  /وٍ ٗ١اٌؼعاػح  /أت ٛغغٞب
ٌٍّٛٚؿُ ٚ 2005ػٍ 36 ٝكجغٖ َ خجأـٗ إٌّ ٛاٌشضغٚ ٞػٍ ٝاٌصٕف ٌةٞب  .اؽخسضَ فٙ١ا
ػاٍِ ٟاٌدؿّ١ض تايؽِاص اٌؼض ٞٛاٌـائً ِٚ k-humateؼٛق إٌّٚ cultar ٛوا٢خ: ٞ
 ٞتاٌـّاص اٌؼض ٞٛاٌـائً ٠ٚ k-humateغِؼ ٌٗ تاٌغِؼ ٠ٚ Fرضّٓ اٌّؼاَ ال خ
أ -ػاًِ ايخؿُ ص
ا٢ذ١ح :
أ -بدون سماد (الرش بالماء فقط) وٌرمز له بالرمز .f0
 -2الرش بمحلول  k-humateوبتركٌز 1مل/لتر وٌرمز له بالرمز.f1
 -3الرش بمحلولk-humateوبتركٌز ( .1.5مل/لتر وٌرمز له بالرمز.f2
ب -عامل معوق النمو  cultarوٌرمز له بالرمز Cوٌتضمن المعامالت اآلتٌة:
أ -الرش بالماء فقط وٌرمز له بالرمز .C0
 -2الرشر بمحلول  cultarوبتركٌز  500ملؽم/لتر وٌرمز له بالرمزC1
 -3الرش بمحلول cultarوبتركٌز  1000ملؽم/لتر وٌرمز له بالرمز.C2
أقٌمت تجربة عاملٌة  x33بتسع معامال ت ,ووفق تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة rcbd
وبؤربعة مكررات وشجر ة واحدة للوحدة التجرٌبٌة الواحدة .تم رش  k-humateعند وصول
أطوال األفرع الحدٌثة  25-20سم حٌث تزامن مع األسبوع األول من نٌسان وأعٌد الرش لكل
أسبوعٌن ولثالث مرات (  .omnia)2004أما معوق النمو cultarفقد رش بعد ٌ 90ومآ من
بدء النمو والذي تزامن مع بداٌة حزٌران ثم كرر لمرة واحدة وبعد أسبوعٌن من الرشة
األولى metofوآخرون .1980
أجرٌت عملٌة الرش ولكال العاملٌن صباحة وبعد ٌومٌن من ري األشجار ,حٌث تكون الثؽور
مفتوحة وذائبات الورقة تكون مخففة مما ٌسهل امتصاص المادة المضافة ,كما استخدمت المادة
الناشرة tween20أ مع كافة المعامالت.
الصفات المدروسة:
أ -المساحة الورقٌة ( سم /,2شجرة) استخدمت طرٌقة عدد المربعات المؽطاة وبالورق البٌانً
أخذت فً نهاٌة فترة النمو العظمى (شهر حزٌران).
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 -2عدد األوراق المتكونة خالل الموسم :حسبت فً شهر تشرٌن الثانً.
 -3عدد التفرعات الجانبٌة لالفرع الرئٌسٌة -حسبت فً نهاٌة موسم النمو.
 -4أطوال األفرع الرئٌسٌة قٌست فً نهاٌة الموسم وبال (سم(.
 -5معدل قطر الساق الرئٌسً قٌس بالقدمة أو الورنٌة.ا vernierوفً نهاٌة موسم النمو
وبوحدة الـ ( سم) .وبعد جمع البٌانات المطلوبة للصفات المدروسة حللت النتائج إحصا ٌئا
وقورنت موسطاتها بموجب اختبار أقل فرق معنوي ( )L,S,Dوعند مستوى احتمال % 5
الساهوكً ووهٌب (.)1990
النتائج والمناقشة:
 -4المساحة الورقٌة:
ٌتضح من نتائج الجدول رقم (  -1أ) أن السماد العضوي قد أثر معنوٌا فً هذه الصفة إذ نقوق
المستوٌان f1,f2وبنسبة زٌادة بلؽت  % 54.76و  % 36.19على التوالً مقارنة بمعاملة
المقارنة ( )f0والتً أعطت أقل معدل  3386.90سم .2وقد يعزى هذا التفوق إلى دور العناصر
الؽذائٌة المضافة فً عملٌتً انقسام الخالٌا واستطالتها ,ولدور هذا السماد فً خلب هذه
العناصر الناتج عن وجود حامضً Fulvic acid,Humic acidوهذا ٌطابق ما وجدته )2005
 ) Omniaعند استخدامها  20لتر /K-humateهكتار فً بساتٌن الحمضٌات أدى إلى زٌادة
المحتوى الكلورفٌلً وحجم الورقة .كما وٌشٌر نفس الجدول إلى الدور السلبً المعنوي للمعوق
 Cultarفً صفة المساحة الورقٌة .إذ أن المستوٌان )  C1,C2انخفضا معنوٌآ عن المعاملة ..C0
ٌفسر هذا التؤثٌر على أن للكلتر دور فً إعاقة استطالة الخلٌة من خالل تؤثٌره فً تؽٌٌر فً
صٌؽة السكرٌات الداخلة فً تركٌب جدار الخلٌة وزٌادة السكرٌات المعقدة ,وتتفق هذه النتٌجة
مع ما حصل علٌه ( ) Quinlan 1988عند معاملة أشجار التفاح بالكلتر .ومن م ال حظة
التداخل بٌن المعامالت فٌالحظ من الجدول نفسه انفز اد المعاملة  f1C0بإعطائها أعلى المعدالت
إذ بلؽت  7102سم  2مقارنة بالمعاملة  f0C2التً أعطت أقل معدل بلػ 2737سم .2زٌادة بلػت
 % 66.55 ,% 70.89على التوالً مقارنة بالمعاملة  f0التً أعطلت أقل معدل بلػ 885.6
ورقة/نبات .وٌزٌد هذا االختالؾ إلى دور k-humateفً زٌادة السكرٌات التركٌبٌة المإثرة
فً زٌادة النمو الخضري وكفاءة التركٌب الضوئً ,وهذا يتفق مع ما أكده
(koblet,Keller)1995من ان للـــ  k-humateتؤثٌر فى زٌادة قوة النمو الخضري .أما دور
 Cultarفٌشٌر نفس الجدول إلى انخفاض معنوي فً معدل عدد األوراق عند المستوى C2
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وبنسبة نقصان بلؽت  % 36.69مقارنة بالمعاملة.c0وهذا ٌعزى إلى دور  Cultarفً انخفاض
انقسام الخالٌا للمرستٌم تحت القمً( )Sub Apical Meristemأو إلى توقفها تمامآ مما ٌإدي
إلى انخفاض معدل بزوغ األوراق .تنقق هذه النتٌجة مع ما وصل إلٌه  Thakurوآخرون
( )1991من أن رش المجموع الخضري للشلٌك ل Strawberryبالكلتر قد قلل من عدد
األوراق ومن نتائج نفس الجدولٌ gرى انفراد المعاملة  f1c0بإعطائها أعلى المعدالت إذ بلؽت
 2316ورقة/نبات مقارنة بالمعاملة f0C2والتً أعطت أقل معدل بلػ  862.5ورقة/نبات.
 -3عدد التفرعات الجانبٌة لألفرع:
وقت المعاملة  f1معنوٌآ وبنسبة زٌادة بلؽت  % 78.8 1مقارنة
يبٌن جدول رقم (  -2أ) تؾ
بالمعاملة f0التً أعطت أقل معدل بلػ  ,11.42تعزى هذه النتٌجة إلى دور األحماض العضوٌة
الموجودة فً  k-humateفً زٌادة نفاذٌة الؽشاء الخلوي مما ٌإثر فً زٌادة عملٌات
امتصاص الماء والعناصر الؽذائٌة التً ٌحتوٌها هذا السماد مع دور هذه األحماض فى تنشٌط
إنزٌمات النبات ,وهذا ٌتفق مع( )Seen 1998حٌث أشار إلى أن حامض الهٌرمك له دور فً
زٌادة الفعالٌة الحٌوٌة للنبات.
أما cultarفقد أثر إٌجابٌا بهذه الصفة حسب ما ٌشٌر إلٌه نتائج نفس الجدول.اذ أدت إضافته
وعند المستوٌٌن C2,C1إلى زٌادة معنوٌة وبنسبه بلغت % 99.2,%89,2على التوالً مقارنة
بالمعاملة  .c0وهذا ٌمكن تفسٌره إلى أن للكلتر دور فى زٌادة فعالٌة التركٌب الضوئً ,وإلى
تعوٌق السٌادة القمٌة وتشجٌع نمو البر اعم الجانبٌة وتقلٌل كثافة النمو الخضري (جدول )1وهذا
ما وصل إلٌه أٌضا(  )raese 1983من تؤثٌر الكلتر فً السٌطرة على النمو الخضري الشدٌد
للكمثرى.
أما التداخل بٌن السماد والمعوق فٌشٌر نفس الجدول إلى نقوق المعاملة f1,c1بإعطائها أعلى
معدل بلؽت  24.50مقارنة بالمعاملة  f0C0التً أعطت أقل معدل 6.50فرع.
 -4أطول األفرع (سم):
وق المستوى f2
للسماد العضوي تؤثٌرا فً هذه الصفة حٌث تشٌر نتائج الجدول رقم (  )2تؾ
وبنسبة زٌادة مقدارها  % 32.53مقارنة بالمستوى  .f0وٌعزى ذلك إلى دور k-humateفً
استطالة الخالٌا وانقسامها ومن ثم استطالة األفرع .وهذا متفق مع wampleوأخرون
( )1991حٌنما أكدوا على أن للسماد العضوي دور فً انقسام الخالٌا واستطالتها.
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أما المعوق  Cultarفٌشٌر نفس الجدول إلى تؤثٌره السلبً المعنوي فً تثبٌط ا أطوال النموات
حٌث ٌالحظ االنخفاض المعنوي عند المستوٌٌن  c2,c1وبنسبة نقصان بلؽت ,% 3 1.22
 % 65.39على التوالً مقارنة بالمعاملة  f 5وهذا ٌمكن تفسٌره على أدت التضاد بٌن الكالتر
والجبرٌلٌن وتؤثٌر الكلتر فً تنشٌط أنزٌم  aa-oxidase1وزٌادة هدم األوكسجٌن ,وهذا ٌتفق
مع ما توصل إلٌه كل من zoeclien,وآخرون (  )1991عند رشه على العنب وبالتراكٌز
 600-300جزء بالملٌون ومع ما وجده(  )caboni,Salvador 1988عند إضافة اcultar
إلى الكرز وبمستوٌات  4.8 ,4 ,3.2ؼم/شجرة وإلى المشمش بمستوٌات  10 ,5 ,2.5ؼم أدى
ذلك إلى انخفاض م ا نسبته  % 13من طول نموات الكرز وأقل من ذلك فً المشمش.
أما عند التداخل فٌشٌر الجدول رقم (  -2ب) إلى أن المعاملة  f2c0أعطت أعلى المعدالت إذ
ن بالمعاملة  f0c2التً أعطت أقل معدل 27.96سم.
بلػت  57.42سم مقار ة
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مقارنة بالمستوى f0والبالػ مل الزٌادة فٌه 0 . 4 8سم .وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة إلى دور
السماد العضوي فً زٌادة معدالت النمو والمساحة الورقٌة والمإشرة فً الجدولٌن (  -1أ -2 ,
ب) والمإثرة فى التصنٌع الؽذائي الذي ٌساهم فً تراكم كمٌات اكبر من الخشب واللحاء فً
أقطار السٌقان مما ٌإدي إلى سعتها .وتتفق هذه النتٌجة مع ما أشار إلٌه Westwood )1978
( من أن زٌادة المساحة الورقٌة وكفاءتها تإدي إلى زٌادة حجم الشجرة ومع ما وجد ( 1999
ال ٌومك فً زٌادة أقطار سٌقان الطماطة.
 )Ocal, Pademمن تؤثر حامض ه
وتدل نتائج نفس الجدول إلى أن زٌادة تركٌز معوق النمو  Cultareأثرت معنوٌا فً أقطار
السٌقان إذ اختلفت المستوٌان  c2,c1معنوٌآ عن المستوى  c0ولم ٌختلفا فٌما بٌنهما إذ بلؽت نسبة
الزٌادة  % 1 12.58 , %102,04على التوالً مقارنة بالمستوى  c0والذي بلػ معد الزٌادة
فٌه  0.3242سم  .وٌعزى هذا االختالؾ إلى دور المعوق فً تعوٌق استطالة األفرع وزٌادة
الخزٌن الكاربوهٌدراتً الذي ٌإدي إلى زٌادة أتساع حجم الخشب واللحاء فً السٌقانٌ ,رافق
ذلك زٌادة أقطارها
ق مع  Luisوآخرون (  )1988عند استخدام المعوق  Cultarعلى صنؾ
 .وهذا يتؾ
الخوخ Eldoradoبعمر  5سنوات وعلى أشجار المشمش صنؾ  modestوبمستو ى 0,26
كؽم /هكتار .حٌث أدت إلى زٌادة أقطار السٌقان.
أما التداخل بٌن السماد والمعوق فٌشٌر نفس الجدول إلى آن أؼلب المعامالت اختلفت معنوٌا
عن المعاملة  f0c0وانفردت المعاملة  f1c2بإعطائها أعلى المعدالت إذ بلؽت الزٌادة 0 . 76
سم .مقارنة بالمعاملة  f0c0التً أعطت أقل معدل بلػ 0 .29سم.
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Abstract :
The study was conducted on apricot orchard, 2 years age, belonged to
Hort. Dep., College of agriculture , season 2005. The levels, 0(f0 , 1(f1)
and 1 .5(f2) ml/L of liquid organic manure (khumate), and the levels :
0(c0), 500(cl) and 1000(c2) mg/L of (cults), and their interactions were
used as foliar spry.
The results indicated that the level (f1) increased significantly: leaf area,
number of leaves, and length, number of twigs, and also the level (f2) for
length of twigs and diameter of trunk , compared with (f0) . While cultar
at the level (c2) reduced significantly these parameters as compared with
(f1) , and increased in number of branches and diameter of trunk
compared with (c0). All treatments of interaction between k-humate and
cultar gave statistically significant increase in number of branches, and
also treatment (f1c2) in diameter of trunk, compared with control (f0c0)).
* Part of PhD. dissertation of second author.
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