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 ماكنبات البونيل الكيميائيتأثير فترات الري وإضافة حمض الهيومك في التركيب 
Panicum antidotale    
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  :الملخص 
، بهدف  2019موسم    فيفي مشتل الحراج التابع لمديرية الزراعة في محافظة ديرالزور  البحث   نفذ

 Panicum)مانيكو الب  نباتل  الكيميائيالتركيب  في  يومك  إضافة حمض الهفترات الري و دراسة تأثير  

antidotale)   .الكاملة  بتصميم القطاعات العشوائية    ُنفذت التجربة(RCBD  )بذور   ، حيث زرعت
البولي    البونيكامنبات    بع أر وب  1:  2مملوءة بخلطة ترابية مع الرمل بنسبة  واليثيلين  إفي أكياس من 

ماستخدمو ،  مكررات فترات  ثالث  )  ت  الري  إضافة  يومًا  (  21  ،  14،    7ن  حمض لومعاملتي 
العينات الخضرية لكل   تأخذو (    ملليتر لكل لتر ماء  4بمعدل  ضافةال الهيومك )بدون إضافة ، مع  

درجة مئوية حتى ثبات   70وجففت في المخبر على درجة حرارة    معاملة بعد أخذ الحشة األولى ،
التحليل   للمادة الجافة و% لل  الكيميائيالوزن ، تم إجراء  المئوية  النسبة  عينات وقدرت فيها كل من 

اليثيري   للمستخلص  الكلية و%  للكربوهيدرات  للرماد و%  الخام و%  لأللياف  الخام و%  للبروتين 
أيام( معنويًا على   7معاملة الشاهد )الري كل    تفوق أظهرت النتائج    . حسب الطرق المعروفة للتحليل  

بينما   %( ،  42.09يومًا في النسبة المئوية للكربوهيدرات الذائبة )   21و  يوماً   14معاملتي الري كل  
كل  تفوقت   الري  المعامالت  يومًا    14معاملة  بقية  المئوية على  النسبة  في  القيم  أعلى  وسجلت 

الخام   )   %(17.07)البروتين  اليثيري  للمستخلص  المئوية  أعطت %(  2.73والنسبة  حين  في   ،
%( ، في حين لم تسجل أية   16.38) أعلى القيم في النسبة المئوية للرماد يوماً  21معاملة الري كل 

لأللياف  المئوية  والنسبة  الجافة  للمادة  المئوية  النسبة  في صفتي  الري  معامالت  بين  معنوية  فروق 
أما بالنسبة لمعاملة عدم إضافة أو إضافة حمض الهيومك فقد تفوقت معاملة عدم إضافته  الخام ،  

( ، بينما تفوقت معاملة إضافة حمض CFإضافته في النسبة المئوية لأللياف الخام )   على معاملة
( الخام  البروتين  من  لكل  المئوية  النسبة  في صفات  )CPالهيومك  والرماد   )ASH والمستخلص  )

( ، ولم تسجل أية فروق معنوية بين المعاملتين في صفتي النسبة المئوية للمادة الجافة  EEاليثيري )
(DM)    والنسبة المئوية للكربوهيدرات الذائبة(NFE  أثر التفاعل الثنائي بين فترات الري وإضافة . )

أيام( مع   7حمض الهيومك معنويًا في كل الصفات المدروسة ، فقد سجلت معاملة الشاهد)الري كل  
حين  %( ، في  42.92إضافة حمض الهيومك أعلى القيم في النسبة المئوية للكربوهيدرات الذائبة )

يومًا مع إضافة حمض الهيومك أعلى القيم في النسبة المئوية للبروتين   14أعطت معاملة الري كل  
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( )%(  17.81الخام  للرماد  المئوية  اليثيري 16.55والنسبة  للمستخلص  المئوية  والنسبة   )%
الري كل  2.81) أما معاملة  في   %21(،  القيم  أعلى  فقد سجلت  الهيومك  يومًا مع إضافة حمض 
    %(. 96.25نسبة المئوية للمادة الجافة ) ال

المفتاحية نبات  الكلمات  البروتين    ،الكيميائيالتركيب    الري،فترات    الهيومك،حمض    م،انيكو الب: 
 الخام.األلياف  اليثيري،الكربوهيدرات الكلية، المستخلص   الخام،

  المقدمة:

لجافة ت النبات العلفي المناسب لتوفير حاجة الثروة الحيوانية من العليقة االعلف والمراعي أحد أهم صفالنباتات  تمثل القيمة الغذائية 
مرن النباترات الواعردة عاليرة النتاجيرة المتحملرة لظرروف الجفراف  (.Panicum antidotale,L)م انيكروالخضرراء، ويعتبرر نبرات البو 

نبررات أن  (Arshadullah et al., 2011 Ali et al., 2014;)أوضررك كررل مررن والملوحرة فرري المنرراجا الجافررة وارربه الجافررة. 
وهطرروالت  لقاسرريةحررد النباتررات الواعرردة والترري تتحمررل مرردظ واسررع مررن الظررروف البيئيررة ايعتبررر أ  Panicum antidotaleمانيكررو الب

ا بدرجرررة االستسرررا ة واالسرررتهال  االختيررراري مطريرررة مختلفرررة.  ا وثيقرررً قبرررل مرررن  تررررتبص خصرررائص النبرررات الفيزيائيرررة والكيميائيرررة ارتباجرررً
 (،Buxton and Harnstein, 1986 and Cohen et al., 1989) ومعردالت هضرم العناصرر الغذائيرة فري المجتررات الحيوانرات

مرن حيرث اختبرار قردرة البنرات علرى امرداد  كبيررة تمثل أهميرةللنباتات الرعوية لذا فإن عملية تقدير التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية 
 (، أن2009) وآخرررون أظهرررت دراسررة السررليماني . ونوعيتهررا تهررا الغذائيررة مررن العناصررر الغذائيررة المختلفررةاجايباحت ىحيوانررات المرعرر

ميرا   فتررات، مرع زيرادة (Panicum antidotale Lم )انيكرو لنبرات البالسريقان واألوراق مرن البرروتين محتروظ هنا  زيادة معنوية في 
 4تحرت فتررة الرري كرل  ،واليترعلرى ال % 18.69و 11.19وراق مرن البرروتين ، فقرد كران محتروي السريقان واألأيام  8  إلى  4الري من  

للسرريقان واألوراق مررن البررروتين  ظ محتررو  ىالترروالي، وكرران أعلرر ىعلرر % 19.88و 12 إلررىأيررام  6أيرام، ثررم زادت تحررت تررأثير الررري كررل 
 دراسرةوفري التروالي.  ىعلر % 20.19و 12.63السيقان واألوراق مرن البرروتين  ظ أيام حيث كان متوسص محتو   8تحت فترة الري كل  

انخفررا  أن  (، اتضرركPanicum maximumم )انيكررو التركيررب الكيميررائي لنبررات الب ىلمعرفررة تررأثير مسررتويات الملوحررة والررري علرر
 وفري دراسرة عرن ترأثير مسرتويات (.Silva et al., 2020) فري النباترات زيرادة فري نسربة البرروتين الخرام ىلرإ ظتاحرة ميرا  الرري أدإ

فرري النترراج العلفرري والقيمررة الغذائيررة لرربعض النباتررات  %( مررن المقررنن المررائي 100% ، 75% ،  50)  لفررة مررن المررداد المررائيمخت
 النسربة المئويرة لكرل مرن البرروتينالعلفية )الشعير والراي جراس( ومخاليطها مع البرسيم المصرري  بنسرب مختلفرة ، بينرت النترائج أن 

بنقص كمية الميا  المضافة خالل الثالث حشات و سجلت أعلى واأللياف الخام قد تأثرت معنويًا   الكلية  والرماد والكربوهيدراتالخام  
% ، وعلرى العكرم مرن  لرك كانرت أقرل قيمرة فري نسربة  100عند مسرتوظ الرري األول  واأللياف الخام  الكربوهيدرات الكلية  ن  قيمة م

ري وزادت مرع نقرص المراء وخاصرة فري الحشرتين الثانيرة والثالثرة ، كمرا ترأثرت  البروتين الخرام والرمراد عنرد نفرم المسرتوظ مرن ميرا  الر
نسرب  والكربوهيردرات الكليرة والرمراد معنويرًا براختالف والبروتين الخام المهضوم واأللياف الخام النسبة المئوية لكل من البروتين الخام

روتين المهضوم  فري البرسريم يليره الرراي ببة البروتين الخام والكانت أعلى قيمة في نس   pure standففي الزراعة المنفردة  ،الخلص 
سرجلت  أعلرى قيمرة فري النسربة المئويرة للكربوهيردرات  ا، بينمركرال الموسرمينفري و  فري جميرع  الحشرات لك جراس وأقلها في الشعير و 

,   (Al-Aswad, 2005)ئويررة للرمرراد، الكليررة واألليرراف الخررام فرري الشررعير المررزروج منفررردًا وسررجل الررراي أعلررى القرريم فرري النسرربة الم
وخاصرة تحرت ظرروف النبرات مرن البرروتين  ظ القيمة الغذائية ومحترو أوضحت عدة دراسات أهمية التسميد بحمض الهيوميك لتحسين 

 Ashraf et al., 2005; Susilawati et al., 2009; Barbara and Garcia, 2014; Moghadam et)الجهادات البيئية، 
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al., 2014; Marenych et al., 2019). ، و( في دراسرةSaruhan et al., 2011 لتحديرد ترأثير حمرض الهيوميرك علرى محترو ) ظ 
، أظهرت النتائج أن هنا  تأثير معنوي لضافة حمض الهيوميك (.Panicum miliaceum, Lم )انيكو البروتين الخام في نبات الب

وفري دراسرة ترأثير إضرافة عردة مسرتويات  وتين الخام مقارنة بمعاملة الشاهد.النبات من البر  ظ زيادة معنوية في محتو   إلىحيث أدت  ،
( Panicum antidotaleم )انيكررو نمررو نبررات الب ىهكتررار( علرر/كرر   90، 75، 60، 45، 30، 15، )صررفرمررن حمررض الهيوميررك 

البرروتين الخرام فري  ظ ة مسرتو زيراد إلرىتحت الظروف الملحية، بينت النتائج أن التسميد بمستويات مختلفة من حمرض الهيوميرك أدت 
كجررم حمررض هيوميررك  90% فرري معاملررة التسررميد بمعرردل  9.61 إلررى% فرري معاملررة الشرراهد  8.6النبررات حيررث ارتفعررت النسرربة مررن 

 Panicumوفرري دراسررة لتقيرريم التركيررب الكيميررائي لصررنفين مررن البونيكررام ) (.Daur, 2016ارركل مسررحوق( لكررل هكتررار ) لررى)ع

maximumمخلفات ابقار، دواجن، خنزيرر( وارتفراج الحرو، وجرد )( تحت ظروف التس( ميد العضويOlanite et al., 2013)  أن
%( تررم تقررديرها عنررد التسررميد بمخلفررات الخنزيررر، كمررا تررأثرت نوعيررة األليرراف فرري النباتررات بنرروج  10.77أعلررى نسرربة للبررروتين الخررام )

راسرة عرن ترأثير عمرر الحرو و معردالت التسرميد بمخلفرات فري د (Dele et al., 2018)السرماد العضروي المضراف. كمرا أوضرك  
( تأثر معنويا بزيادة عمر الحو وأن نسربة البرروتين Panicum maximumالدواجن أن محتوظ البروتين الخام في نبات البونيكام )

الرمرراد فرري %، حيررث انخفضررت نسرربة البرررويتن مررع زيررادة عمررر الحررو، كمررا انخفررض محترروظ  7.88الررى  5.88الخررام تراوحررت بررين 
كجم/هكتار، كما وجدت فرروق معنويرة فري  300عند مستوي التسميد العضوي  9.92% في معاملة الشاهد الي  10.25النبات من  

 محتوظ النبات من المادة العضوية ولم يكن هنا  فروق معنوية في محتوظ النبات من المستخلص اليثيري.
الجفاف والجهاد تأثير عامل  وتحديد  سورية  م في  انيكو استكمال لدراسات تقييم نبات الباألهمية التطبيقية لهذ  الدراسة كونها    تأتي  

نوعًا رعويًا يتميز بقدرته على تحمل الذي تعاني منه مساحات ااسعة من األراضي في المناجا الجافة وابه الجافة ويدرس  المائي
، لذا تم تنفيذ هذا البحث حتياجات الثروة الحيوانية من الغذاء  سهم في سد الفجوة الغذائية والعجز الحاصل في تأمين االجفاف وي

   Panicum antidotaleم  انيكو الب   نباتل  التركيب الكيميائي  في  وتأثير إضافة حمض الهيومكالمائي  دراسة تأثير الجهاد  بهدف  
 النبات من العناصر الغذائية.   ظ محتو المعاملة األمثل التي تحافظ على تحديد  لوصول إلى ل

   :هقائوطر  البحث مواد
الزراعة    التجربةنفذت   لمديرية  التابع  الحراج  الري و لدراسة تأثير    ديرالزور، بفي مشتل  الهيومفترات  التركيب في    كإضافة حمض 

وهو نوج علفي معمر يتبع للفصيلة النجيلية ، تم جلب   .2019موسم نمو    في  Panicum antidotaleم  انيكو الب  نبات ل   الكيميائي
باستخدام مستويين من حمض الهيومك )بدون إضافة، تمت الدراسة  من مركز بحوث الصحراء في جمهورية مصر العربية ،  بذور   

% وهو سماد عضوي مشتا من الليونارديت   15( وهو عبارة عن محلول تجاري بإسم هيوميكو  ملليتر لكل لتر ماء  4  مع إضافة
 4%(، وتم استخدامه مع ميا  الري على اكل محلول بإضافة  10ربون عضوي  الطبيعي  و األصل النباتي وتركيبه الكيميائي )ك

( الري  فترات من  تأثير ثالث  ماء، وتحت  لتر  لكل  تمت    21يومًا،    14أيام،    7ملليتر  البونيكام  زراعةيومًا(،  أكياس   بذور  في 
 .1/4/2019بتاريخ  1:2بالستيكية من البولي إيتيلين مملوءة بخلطة ترابية مع الرمل بنسبة 

 
تم    ، البذور  زراعة أاهر من    3  بعدالحشة األولى    تخذ، وأتطبيا معامالت الري وإضافة حمض الهيومك بعد اهر من الزراعة  تم

م ثساعة حتى ثبات الوزن،    48مْ  لمدة    70وجففت في المختبر على درجة حرارة    ( مع األوراق) الساق  العينات الخضرية    أخذ
 Crud)و% للبروتين الخام    Dry mater (DM)  تقدير النسبة المئوية للمادة الجافة  وتملها كيميائيًا،  العينات تمهيدأ لتحلي  تجحن



 

Al asuad – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(4): 1-10 August 2021 

4 
 2021سطسغآب/ أ  10-1(: 4)8اعية المجلة السورية للبحوث الزر –األسود

 

protein(CP)    الخام  وبطريقة كلداهل للرماد  Shaffer and Hartman  بطريقة  Crud fiber (CF)% لأللياف   (Ash)و% 
وجميع هذ   Ether extract (EE)للمستخلص اليثيري  و% Nitrogen free extract (NFE)  الذائبة و% للكربوهيدرات الكلية

 .(A.O.A.C,1990) الطرق موصوفة في 

برنامج  استخدام  بحصائيًا  إمكررات، وحللت البيانات    ةكاملة العشوائية وبأربعالنفذت التجربة بتصميم القطاعات  التصميم التجريبي:  
( Duncan,1995)  (،L.S.Rاستخدام اختبار أقل مدظ معنوي )وتمت المقارنة بين المتوسطات ب   Mstat –cالتحليل الحصائي  

 %. 5عند مستوظ معنوية  (Snedecor and Corchan,1980)بإجراء تحليل التباين بطريقة 
 النتائج والمناقشة:

 : مانيك و لنبات الب الكيميائيفي التركيب تأثير فترات الري  - 1

في  ينتب الموضحة  )  النتائج  ا  (1الجدول  فترات  الجافة    فييومًا  (  21  ،14  ،7)لري  تأثير  المادة  لكل من  المئوية  النسبة 
(DM)  والبروتين الخام (CP) والكربوهيدرات الكلية الذائبة (NFE) الخام    واأللياف(CF)  والرماد  (ASH)    والمستخلص اليثيري
(EE)   ًأثرت معنويًا    الجافة.للمادة    منسوبا قد  الري  المسجلة أن فترات  البيانات  المدروسة باستثاء صفتي ي  فتشير  الصفات  كل 

دروسة في هاتين مالنسبة المئوية للمادة الجافة و النسبة المئوية لأللياف الخام حيث لم تسجل أية فروق معنوية بين فترات الري ال
النسبة المئوية  صفتي  يومًا معنويًا وسجلت أعلى القيم في    21و    7يومًا على فترتي الري كل    14تفوقت فترة الري كل  الصفتين،  
  يومًا )  21( % ،على التوالي ، تلتها فترة الري كل 2.73، 17.07اليثيري حيث بلغت )المئوية للمستخلص  الخام والنسبةللبروتين 
بينما    أيام ( أقل القيم في هاتين الصفتين.  7( % ، على التوالي ، في حين سجلت معاملة الشاهد ) الري كل  2.56،    16.46

أيام( معنويًا على باقي المعامالت وسجلت أعلى القيم في النسبة المئوية للكربوهيدرات الكلية   7الري كل  لة الشاهد )  تفوقت معام
% ( وانخفضت هذ  القيمة تدريجيًا مع زيادة الفترة الزمنية بين الريات لتسجل أقل القيم    42.69وبلغت قيمته )    (NFE)الذائبة  

%( ، وعلى العكم تمامًا ، لوحظ ارتفاج النسبة المئوية للرماد تدريجيًا بازدياد الفترة   41.39غت )  يومًا وبل  21عند فترة الري كل  
يومًا التي تفوقت معنويًا على باقي فترات الري وبلغت   21الزمنية للريات حيث سجلت أعلى القيم في هذ  الصفة عند فترة الري كل 

توصل   ماوقد توافقت هذ  النتائج مع     %(.  16.18%( ثم معاملة الشاهد )  16.31يومًا )  14ليها فترة الري كل  ت%(    13.38)
النسبة المئوية   أنذين توصلوا إلى الو    (Silva et al., 2020)  و(  2009)  وآخرون   والسليماني (Al-Aswad,2005)إليه كل من

 للبروتين الخام تزداد مع إزدياد فترات الري.  
 الكيميائية لنبات البونيكام.لصفات اض بع في(: تأثير فترات الري 1جدول )

 فترات الري                    

 الصفات المدروسة 

 ا  يوم 21 ا  يوم 14 أيام 7

 96.08 a 96.04 a 96.13 a ( DM% للمادة الجافة )

 15.76 c 17.07 a 16.46 b (CP)% للبروتين الخام 

 42.69 a 41.85 ab 41.39 b (NFE)  الذائبة الكلية % للكربوهيدرات

 22.99 a 22.50 a 22.21 a (CF)% لأللياف الخام  

 16.18 b 16.31 ab 16.38 a (ASH)للرماد    %

 2.38 c 2.73 a 2.56 b (EE)% للمستخلص اإليثيري 
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 : الصفات المدروسةفي تأثير إضافة حمض الهيومك  - 2
( الجدول  تأثير  2يوضك  ب  وسة،المدر الصفات    الهيومك فيإضافة حمض  معاملة  (  امتمثلة  لكل من  المئوية  الجافة النسبة  لمادة 

(DM)  والبروتين الخام (CP) والكربوهيدرات الكلية الذائبة (NFE)   واأللياف الخام(CF)   والرماد(ASH)    والمستخلص اليثيري
(EE).  ( تفوق معاملة إضافة حمض الهيومك على عد2تظهر النتائج المتحصل عليها في الجدول )النسبة   صفات،ي  إضافته ف  م

، في حين  (2.63%)والنسبة المئوية للمستخلص الثيري    (16.40%)للرماد    والنسبة المئوية  (16.73%)المئوية للبروتين الخام  
الخام   المئوية لإللياف  النسبة  الهيومك على إضافته في صفة  لم يكن    ،(22.99%)تفوقت معاملة عدم إضافة حمض  في حين 

إضافته( في صفتي النسبة المئوية للمادة الجافة والنسبة المئوية   م المعاملتين )إضافة حمض الهيومك وعدهنا  فروق معنوية بين  
الذائبة.  أن    قد و   للكربوهيدرات  مفادها  التي  النتائج  مع  متوافقة  النتائج  هذ   الهيومك    جاءت  القيمة لت  أدت  إضافة حمض  حسين 

 ,.Ashraf et al., 2005; Susilawati et al) البيئيةظروف الجهادات  الغذائية ومحتوظ النبات من البروتين وخاصة تحت  

2009; Barbara and Garcia, 2014; Moghadam et al., 2014; Marenych et al., 2019)،  لوحظ أن إضافة   وكذلك
 ,.Saruhan et al)  اهدأدت إلى زيادة معنوية في محتوظ نبات البونيكام من البروتين الخام مقارنة بمعاملة الشحمض الهيومك  

البروتينن  أ   (Al-Aswad,2005) ، كما وجد(Daur, 2016)و    (2011 المئوية لكل من  والرماد والكربوهيدرات الخام    النسبة 
قد تأثرت معنويًا    الكلية الخام  الثالث حشات و سجلت أعلى قيمة مواأللياف  المضافة خالل  الميا   الكربوهيدرات  ن  بنقص كمية 

% ، وعلى العكم من  لك كانت أقل قيمة في نسبة البروتين الخام والرماد   100عند مستوظ الري األول    لياف الخام واأل  الكلية  
 عند نفم المستوظ من ميا  الري وزادت مع نقص الماء وخاصة في الحشتين الثانية والثالثة ، 

 نيكام. الكيميائية لنبات البو  بعض الصفاتفي (: تأثير إضافة حمض الهيومك 2جدول )
 معامالت الهيومك                               

 الصفات المدروسة 
 إضافة  حمض الهيومك الشاهد )بدون إضافة( 

 96.01 a 96.16 a ( DM% للمادة الجافة )

 16.14 b 16.73 a (CP)% للبروتين الخام 

 41.84 a 42.10 a (NFE)الذائبة   الكلية % للكربوهيدرات

 22.99 a 22.14 b (CF)% لأللياف الخام  

 16.18 b 16.40 a (ASH)للرماد    %

 2.45 b 2.63 a (EE)% للمستخلص اإليثيري 

ويمكن تفسير  لك بأن إضافة حمض الهيومك للنبات تعمل على تجهيز العناصر المعدنية التي تسهم في التفاعالت الحيوية فيرزداد 
عررود الزيررادة فرري النمررو والنتاجيررة إلررى دخررول النتررروجين المترروفر فرري ، ويمكررن أن ت (Abdel-Mawgoud et al.,2007)النمررو 

حمررض الهيوميررك فرري بنرراء األحمررا  األمينيررة الترري تحفررز النبررات علررى إنترراج األكسررينات الترري تعمررل علررى تشررجيع عمليررة االنقسررام 
مررا أن للنتررروجين دور مهررم فرري بنرراء (، ك2009الخلرروي واسررتطالة الخاليررا ومررن ثررم زيررادة فرري أجرروال النباتررات والنتاجيررة )التميمرري ,

، إضرافة إلرى احترواء حمرض  (Abregts and Howard,1986)السيتوكينينات التي تحفز انقسام الخاليا مما يزيد من نمو النبات 
لى الهيومك على العديد من العناصر الصغرظ والكبرظ والتي لها دور مباار و ير مباار في نمو النبات وتطور ، وكذلك احتوائه ع

 .(Katkat et al.,2009;Phelps,2000)النتروجين الذي يزيد من جاهزية العناصر الغذائية للنبات 
في    -  3 الهيومك  الري وإضافة حمض  فترات  بين  التفاعل  الخام والكربوهيدرات تأثير  الجافة والبروتين  للمادة  المئوية  النسبة 

 . البونيكامالذائبة لنبات 
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الجدول ) التفاعل بين  3يوضك  تأثير  الهيومك في(  الري وإضافة حمض  الجافة والبروتين    فترات  المادة  المئوية لكل من  النسبة 
لنبات   الذائبة  الكلية  والكربوهيدرات  أن    .البونيكامالخام  إلى  بالجدول  الموضحة  النتائج  وإضافة  بالتفاعل  تشير  الري  فترات  ين 

الهيومك  الصف  حمض  جميع  في  معنويًا  أثر  تم قد  قيمة  أعلى  أن  نالحظ  الجافة  للمادة  المئوية  للنسبة  فبالنسبة  المدروسة،  ات 
%( ، في حين سجلت    96.25)يومًا مع إضافة حمض الهيومك حيث بلغت هذ  القيمة    21عند فترة الري كل  الحصول عليها  

ل هذ  النتيجة يمكن القول أنه %( ، ومن خال  95.94يومًا مع عدم إضافة حمض الهيومك )  14أقل القيم عند فترة الري كل  
بالمكان االستفادة من إضافة حمض الهيومك مع ماء الري عند زيادة الفترة الزمنية بين الريات و لك لرفع قدرة النبات على تحمل  

ال التوفير في كميات ميا   المائية وبالتالي  الموارد  تأمين  التي تعاني من نقص في  الجافة  المناجا  ري مع الجفاف وخاصة في 
(  CP(، تأثر صفة النسبة المئوية للبروتين الخام )3)انات الواردة في الجدول  يعلى أنتاجية علفية جيدة. كما توضك البالمحافظة  

يومًا تفوقًا معنويًا على بقية    14حيث سجلت معاملة الري كل    الهيومك،معنويًا بالتفاعل الثنائي بين فترات الري وإضافة حمض  
أيام(  7في حين سجلت معاملة الشاهد )الري كل    %(،  17.81أعلى القيم في هذ  الصفة حيث بلغت قيمتها )  المعامالت وأعطت

( NFEبالنسبة لصفة النسبة المئوية للكربوهيدرات الئائبة )أما    %(.  15.65مع معاملة إضافة حمض الهيومك أقل القيم وبلغت )
حيث أعطت معاملة الشاهد مع إضافة حمض الهيومك أعلى القيم   الخام،ن  فقد سلكت سلو  مغاير لصفة النسبة المئوية للبروتي

الذائبة بلغت قيمتها ) للكربوهيدرات  المئوية  النسبة  أقل قيمة لها عند    42.92في  إلى  القيمة تدريجيًا لتصل  %( وانخفضت هذ  
   %(. 41.22)يومًا مع إضافة حمض الهيومك وبلغت قيمتها  14معاملة الري كل 

  الذائبةللمادة الجافة والبروتين الخام والكربوهيدرات وية ئالنسبة الم في(: تأثير التفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك 3جدول )
 م. انيكالبو لنبات 

 معامالت الري             

 معامالت الهيومك

 ا  يوم 21 ا  يوم 14 أيام 7

 (DM)% للمادة الجافة 

 ab 95.94 b 96.00 b 96.07 الشاهد )بدون إضافة(  

 ab 96.13 ab 96.25 a 96.09 إضافة  حمض الهيومك

  (CP)للبروتين الخام  %

 c 16.33 bc 16.19 bc 15.88 الشاهد )بدون إضافة(  

 c 17.81 a 16.72 b 15.65 إضافة  حمض الهيومك

 (NFE) الذائبةللكربوهيدرات   %

 ab 41.56 ab 41.51 ab 42.47 الشاهد )بدون إضافة(  

 a 41.22 b 42.18 ab 42.92 إضافة  حمض الهيومك

من   تأثير التفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك في النسبة المئوية لأللياف الخام والرماد والمستخلص اإليثيري:  -4
يومًا( و إضافة او   21،    14  ،  7فترات الري )  بين    الثنائي  ( الذي يبين تأثير التفاعل4استقراء البيانات الموضحة في الجدول )

، نجد أن (EE( والمستخلص اليثيري )ASH( والرماد )CFعدم إضافة حمض الهيومك في النسبة المئوية لكل من األياف الخام )
جميع الصفات السابقة قد تأثرت معنويًا بالتفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك، وتشير النتائج إلى تفوق معاملة الري 

يومًا  مع عدم إضافة حمض الهيومك معنويًا على بقية المعامالت في صفة النسبة المئوية لأللياف الخام ، حيث سجلت   14  كل
يومًا( لكن مع إضافة حمض الهيومك   14( ، في حين أعطت نفم المعاملة ) الري كل  23.39أعلى القيم في هذ  الصفة وبلغت )

%( وهذ  النتيجة قد تكون جبيعية على إعتبار أن إضافة حمض الهيومك إلى   21.62)  أقل القيم في هذ  الصفة وبلغت قيمتها  
النبات يزيد من كمية النتروجين المضافة للنبات التي بدورها تعمل على زيادة  ضاضة انباتات وبالتالي تصبك جرية سهلة الهضم  
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الري وعدم  فترة  الهيومك  يزداد تخشب وقساوة األعضاء    ير متخشبة وبالتالي تقل نسبة األلياف فيه ومع زيادة  إضافة حمض 
للرماد ) المئوية  النسبة  بانسبة لصفة  أما   . فيها  األلياف   الواردة في  ASHالنباتية وبالتالي زيادة نسبة  البيانات  ، فنالحظ من   )

يومًا مع   14ند معاملة الري كل  ( أن هذ  الصفة قد تأثرت معنويًا بالتفاعل الثنائي وسجلت أعلى القيم في هذ  الصفة ع4الجدول )
يومًا مع عدم إضافة حمض الهيومك أقل القيم  14%( ، في حين أعطت معاملة الري كل  16.55إضافة حمض الهيومك بلغت ) 

  ( إلى  نى حمض   16.06وبلغت  الهيومك  إضافة حمض  مع  الري  معاملة  في  للرماد  المئوية  النسبة  ارتفاج  يعود  وقد   ،  )%
 صر المعدنية التي يمتصها النبات ويخزنها في أنسجته وعند التحليل الكيميائي تظهر نسبتها عالية في النبات .الهيومك بالعنا

النسبة المئوية لأللياف الخام والرماد والمستخلص اإليثيري لنبات   في(: تأثير التفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك 4جدول )
 البونيكام 

 ت الريمعامال               

 معامالت الهيومك

 يوما   21 يوما   14 أيام 7

 (CF)  لياف الخام% لأل

 ab 23.39 a 22.31 abc 23.27 الشاهد )بدون إضافة(  

 abc 21.62 c 22.10 bc 22.70 إضافة  حمض الهيومك 

  (ASH)للرماد   %

 cd 16.06 d 16.39 ab 16.10 الشاهد )بدون إضافة(  

 bc 16.55 a 16.38 ab 16.26 إضافة  حمض الهيومك 

 (EE)للمستخلص اإليثيري   %

 e 2.67 b 2.41 de 2.28 الشاهد )بدون إضافة(  

 cd 2.81 a 2.61 bc 2.47 إضافة  حمض الهيومك 

للمستخلص اليثيري  كذلك   المئوية  النسبة  الري وإضافة حمض  EE)تأثرت صفة  بالتفاعل بين معامالت  وقد   الهيومك،( معنويًا 
بينما أعطت معاملة   %(،  2.81يومًا مع إضافة حمض الهيومك أعلى القيم في هذ  الصفة وبلغت )  14لة الري كل  سجلت معام

%(،   2.28قيمتها )  اليثيري وبلغتمع إضافة حمض الهيومك أقل القيم في النسبة المئوية للمستخلص    أيام(   7كل    )الري الشاهد  
 (. 4, )الجدول

 : والتوصيات ستنتاجاتاإل
الذائبة، في    في صفةبقية فترات الري  على    معنوياً   أيام تفوقاً   7عاملة الري كل  ت م أظهر  - الكلية  المئوية للكربوهيدرات  النسبة 

يومًا في صفة النسبة المئوية للبروتين الخام والمستخلص االيتيري، بينما أعطت معاملة الري كل   14حين تقوقت معاملة الري كل  
 المئوية للرماد. يومًا أعلى القيم في النسبة 21

معاملة   - تفوق  النتائج  الهيومك  إأظهرت  في صفات  ضافة حمض  إضافته  عدم  الخام على  البروتين  من  لكل  المئوية  النسبة 
 والرماد والمستخلص االيتيري. 

من    مكن ما أ ه للنبات والتقليلضافت إ  م، فيمكنانيكالبو نبات  الخواص الكيميائية لبما أن إضافة حمض الهيومك أدظ إلى تحسين   -
 . لرفع القيمة العلفية والرعوية له ةالكيميائيمدة استخدام األس

و يمكن   - أمكن  ما  لالستفادة  أخرظ  أنواج علفية  على  الهيومك  استخدام حمض  ل بتجريب  العلفية والرعوية  القيمة  لمحاصيل  رفع 
 في المناجا الجافة وابه الجافة.  ةالعلفية خاص 
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               Abstract 

The research was conducted at the Forestry Nursery of the Directorate 

of Agriculture in Deir Ezzor Governorate during the growing season of 

2019. The objective of the study was to study the effect of humic acid 

application and different irrigation intervals on chemical composition of 

blue panic plant (Panicum antidotale). The experiment was implemented in 

a Randomized Complete Block Design (RCBD) by planting Panicum seeds 

in polyethylene bags filled with 2 soils to 1 sand mixture in four replicates. 

Whereas three irrigation intervals (7, 14, and 21 days) and two humic acid 

application treatments (control without addition and application of humic 

acid) were used. Fresh plant sample from each treatment was taken at each 

cut, and samples were dried at 70C until weight was stable. Chmeical 

compostion was conducted for the samples and dry matter %, crude protein 
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%, crude fiber %, total carbohydrate %, and ether extract % were estimated 

according the the common methods.  The results showed that the control 

treatment (irrigation every 7 days) was significantly superior to the two 

irrigation treatments every 14 days and 21 days in the percentage of soliable 

carbohydrates (42.09%). While, irrigation treatment every 14 days 

outperformed the other irrigation treatments and recorded the highest values 

of percentage of crude protein (17.07%) and the percentage of ether extract 

(2.73%). The irrigation treatment every 21 days gave the highest values of 

ash percentage (16.38%).  No significant differences were recorded between 

the irrigation treatments for the percentage of dry matter and the percentage 

of crude fiber. The control treatment of humic acid outperformed the 

addition of humic acid interms of the percentage of crude fiber (CF), while 

the treatment of addition of humic acid outperformed the control in the 

percentages of crude protein (CP), ash and ether extract (EE). No significant 

differences were recorded between the application and control of humic acid 

treatments in dry matter % and the percentage of soluble carbohydrates. The 

effect of the interaction between irrigation intervals and the application of 

humic acid was significant for all the studied characteristics. The control 

treatment (irrigation every 7 days) with the addition of humic acid recorded 

the highest values for the percentage of soluble carbohydrates (42.92%).  

The irrigation treatment every 14 days with the addition of humic acid gave 

the highest values in the percentage of crude protein (17.81%), the 

percentage of ash (16.55%) and the percentage of extracted ether (2.81%). 

As for the irrigation treatment every 21 days with the addition of humic 

acid, had the highest values for the percentage of dry matter (96.25%). 

    Key words:  Panicum antidotale plant, Humic acid, Irrigation intervals, 

Chemical composition, Crud protein, Total carbohydrate, Ether extract, 

Crud fiber.  


