
                                                         2021/يونيو حزيران190-180(:3)8حوث الزراعية المجلة السورية للب – االسود

 

Al Aswad– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 180-190 June 2021 

 

081 

ية نبات تاجنإنمو و ال صفات فترات الري فياختالف تأثير إضافة حمض الهيومك و 
 Panicum antidotale لبونيكاما

 1األسود محمودعواد  
 .ةقسم الحراج والبيئة، كلية الهندسة الزراعية، جامعة الفرات، دير الزور، سوري.(1)

 ( dr.awadalaswad@gmail.com:)للمراسلة الباحث عواد األسود البريد االلكتروني

 02/07/0220تاريخ القبول:   10/05/2020تاريخ االستالم: 
  :الملخص

، بهدف  0202موسم  فيفي مشتل الحراج التابع لمديرية الزراعة في محافظة ديرالزور البحث  نفذ
 نباتنتاجية إنمو و في  المختلفةإضافة حمض الهيومك وفترات الري دراسة تأثير 

( RCBDالعشوائية )كاملة بتصميم القطاعات  ُنفذت التجربة ،  (Panicum antidotale)البونيكام
مملوءة بخلطة ترابية مع الرمل واليثيلين إفي أكياس من البولي  البونيكامنبات بذور  ، حيث زرعت

ومعاملتي يومًا ( 00 ، 01،  7الري ) ت ثالث فترات من استخدمو ، مكررات ةعبوبأر  0: 0بنسبة 
في كل حشة نتاجية قراءات النمو واإل تأخذو ضافة( اإلحمض الهيومك )بدون إضافة ، مع لإضافة 

 7أظهرت النتائج تفوق معاملة الري كل  حيث أخذت حشتين خالل الموسم ، حشة كل شهرين. ،
 الغض والوزن  / نباتسم( وعدد األفرعأيام معنويًا على باقي فترات الري في صفة ارتفاع النبات )

كال الحشتين من موسم الدراسة، كما تفوقت معاملة إضافة حمض الهيومك الجاف للنبات )غ( في و 
على معاملة عدم إضافته معنويًا وسجلت أعلى القيم في ارتفاع النبات والوزن الغض والجاف للنبات 

بالتفاعل بين فترات الري وإضافة حمض  تأثرت الصفات المدروسة معنوياً كما في كال الحشتين،
أيام مع إضافة حمض الهيومك على بقية المعامالت  7الهيومك ، حيث تفوقت معاملة الري كل 

سم( في الحشة األولى والثانية  50.28،  56.75 ) بلغت وسجلت أعلى القيم في ارتفاع النبات
غ( في الحشة االولى والثانية على 18.95، 18.35التوالي ، وفي الوزن الغض للنبات بلغت ) ىعل

غ( في الحشة االولى والثانية على  10.24 ، 9.43التوالي ، وفي الوزن الجاف للنبات بلغت )
 التوالي من موسم الدراسة.

 الوزن الغض والجاف للنبات. الري،فترات  الهيومك،حمض  ،البونيكام: نبات الكلمات المفتاحية
  المقدمة:

وعلى  (،(Hardegree, et al., 2016نتاجيتهاإهم وسائل إعادة تأهيل المراعي الطبيعية وتحسين أ الستزراع أحد تعتبر عملية ا
كثار واستزراع المناسب لإل يالنباتالنوع النباتية في المراعي الطبيعية إال أن عملية اختيار  من األنواعالرغم من وجود عدد كبير 

وعادة ما تستخدم الشجيرات الرعوية  سية في نجاح عملية إعادة التأهيل للمراعي الطبيعية.سانباتات المراعي يعتبر الركيزة األ
هم النباتات الرعوية ات استزراع وإعادة تأهيل المراعي، لكن بينت الدراسات أن األنواع النباتية النجيلية تعتبر من أ المعمرة في عملي

وتشمل من مساحة الكرة االرضية،  % 02ضي الحشائش وحدها حوالي راأالداخلة في التركيب النباتي للمراعي بحيث تغطي 

mailto:dr.awadalaswad@gmail.com
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حماية التربة  ىنتاجية العلفية العالية وبنفس الوقت لها القدرة علالرعوية ذات اإل واألجناس الفصيلة النجيلية على العديد من األنواع
يشمل عدة أنواع نباتية منتشرة الذي  Panicum)) يكامالبونجنس ل الواعدة تلك التابعة ، ومن هذه النباتاتالمائي ثار االنجرافآمن 

 ,Kameswara) يراضي المراعأدى النتشاره على مدى واسع في أخرى مما ألى إدخاله من دولة إتم  أوفي الدول العربية 
2013; Chaudhary, 2001; Tackholm, 1974)   ،البونيكامنبات أن  تبين دوق Panicum antidotale  حد يعتبر أ

 ;Ali et al., 2014) وهطوالت مطرية مختلفة. لقاسيةنباتات الواعدة والتي تتحمل مدى واسع من الظروف البيئية اال
Arshadullah et al., 2011) . البونيكامدراسة لتقييم عدة طرز بيئية من نبات في و (Panicum antidotale) تحملها  لمدى

 Shahbaz etمن السعة الحقلية ) %02 ىيتها العلفية بزيادة اإلجهاد المائي حتنتاجإن الطرز تختلف في أتبين  ،لإلجهاد المائي
al., 2011) جهادات البيئية مثل أن يتحمل مدى واسع من الظروف المناخية المختلفة والتي تشمل اإل البونيكاميمكن لنبات ، كما

يتحمل  البونيكامن أكذلك وجد  ،( Ashraf et al., 2005,; Ahmad et al., 2010ارتفاع مستوى ملوحة مياه الري والجفاف )
 ,.Bokhari et alمن البرسيم الحجازي ) % 02قل بـ أجزء بالمليون ويستهلك مياه بمعدل  00222 إلىمستوى ملوحة تصل 

 Panicum) البونيكاموإنتاجية نبات ( على نمو نبات أيام 0و 1 ،2)في دراسة لدراسة تأثير فترات الري و   .(1988
virgatum)إنتاجية تم تقديرها كانت عند  ىوأن أعل البونيكامنمو وإنتاجية نبات  ىعل ثرت معنوياً أالري  ، أظهرت النتائج أن فترات

كان أيام(  8 ،0 ،1أن فترات الري ) (،0222أظهرت دراسة السليماني وأخرون )(. Abdullahi et al., 2013الري كل يومين )
محصول نخفض ا( وقد Panicum antidotale L) البونيكامعلفي األخضر والجاف لنبات المحصول اللها تأثير معنوي على 

 تحت فترات الري كل (طن/هكتار 2.07 ،02.1 ،00.1) المحصول العلفي الجاف بلغمع زيادة فترات الري، حيث العلف الجاف 
نتاجية للمحاصيل لتحسين النمو واإل أوضحت عدة دراسات أهمية التسميد بحمض الهيوميك. التواليعلى  (أيام 8، 0،  1 )

 العناصر الغذائية وإمتصاص وإستخدام وخاصة تحت ظروف اإلجهادات البيئية، حيث أنه يعمل على تحسين إتاحة المختلفة
 Ashraf et al, 2005; Susilawati et al, 2009; Barbara and Garcia, 2014; Moghadam et)، بواسطة النبات

al., 2014; Marenych et al., 2019)، نفذها دراسة ففي (Saruhan et al., 2011 ) لتحديد تأثير حمض الهيوميك على
أدت إضافة حمض الهيوميك  أظهرت النتائج أن ،(Panicum miliaceum L) البونيكامالمحصول ومكونات المحصول لنبات 

إضافة مستويات مختلفة لحمض الهيوميك  ىكما أد .ومكوناته البونيكاممحصول معنوية في كل من ارتفاع النبات و زيادة  إلى
كما حدث تحسن معنوي  (،Panicum virgatum) البونيكامحدوث تحسن في إنبات بذور نبات  إلىالمحضر من مصادر مختلفة 

، )صفرعدة مستويات من حمض الهيوميك  إضافةتأثير عن دراسة  وفي (.Traversa et al., 2013في صفات نمو البادرات )
وفي  ،لحيةتحت الظروف الم (Panicum antidotale) البونيكامنمو نبات  علىكجم /هكتار(  22، 70، 02، 10، 12 ،00

( عن تأثير السماد الحيوي والرش الورقي لحامضي الهيومك والفولفيك في نمو وإنتاجية 0200دراسة قام بها تاج الدين والبركات )
ضافة السماد الحيوي وحامض الهيومك والفولفيك ورقيًا وأرضيًا قد أثرت معنويًا ، وجدا أن إ Zea maysنبات الذرة الصفراء 

 Daur,2016وجد  وأعطت أعلى القيم في صفات النمو الخضري كارتفاع النبات والوزن الغض والجاف ومحصول الحبوب، كما
 إلى ونسبة األوراق والمادة الجافةع النبات على كل من صفة ارتفا أثر معنوياً قد أن التسميد بمستويات مختلفة من حمض الهيوميك 

كجم حمض  22طن/هكتار( تم تحقيقها عند التسميد بمعدل  7,8نتاجية من المادة الجافة )ى إوأن أعل البونيكامالسيقان في نبات 
نمو زيادة في ارتفاع النبات وصفات ال إلىالتسميد بحمض الهيوميك  أدىكما  شكل مسحوق( لكل هكتار. علىهيوميك )

 حتىولوحظ تحسن في النمو مع إضافة حمض الهيوميك  الملوحة،( تحت تأثير مستوين من Vigna radiataوالمحصول لنبات )
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أربعة لتقدير تأثير الرش ب أخرى  دراسة وفي ،( Kalyoncu et al., 2017) تحت مستويات الملوحة مقارنة بمعاملة الشاهد
زيادة في  إلى أدىوجد أن الرش بحمض الهيوميك  (،.Cicer arietinum Lت )مستويات مختلفة من حمض الهيوميك على نبا

دراسة ال ههذالتطبيقية ل هميةاألتكمن ( ، Abhari and Gholinezhad, 2019كل صفات النمو والمحصول التي تمت دراستها )
الجافة وشبه  مناطقاألراضي في المساحات شاسعة من الذي تعاني منه  الجفاف واإلجهاد الجفافيتأثير عامل  بحث فيكونها ت

الفجوة الغذائية والعجز الحاصل في تأمين  جزء من سدسهم في نوعًا رعويًا يتميز بقدرته على تحمل الجفاف ويالجافة ويدرس 
 ة والجفافمن قيمة علفية وقدرة على تحمل الملوح علفيالنوع ال اميز به هذ، باإلضافة لما يتاحتياجات الثروة الحيوانية من الغذاء 

الجفافي دراسة تأثير اإلجهاد بحث بهدف للذا تم تنفيذ هذا ااف الريحي والمائي، ر جنوالمحافظة على تربة المراعي من التدهور واإل
 علفية لوصول إلى أفضل إنتاجية ل  Panicum antidotale البونيكام على نمو وإنتاجية نبات وتأثير إضافة حمض الهيومك

 تحت ظروف نقص الماء.  يعطيها يمكن لهذا النوع أن

  :هقائوطر  البحث مواد
نمو وفترات الري المختلفة في  كإضافة حمض الهيوملدراسة تأثير  ديرالزور،بفي مشتل الحراج التابع لمديرية الزراعة  التجربةنفذت 

صيلة النجيلية ، تم جلب بذوره وهو نوع علفي معمر يتبع للف .0202موسم ال في Panicum antidotale البونيكام نباتنتاجية إو 
مع  إضافة، )بدون مستويين من حمض الهيومك باستخدام تمت الدراسة  من مركز بحوث الصحراء في جمهورية مصر العربية  ، 

ذو األصل النباتي  وهو سماد عضوي مشتق من الليونارديت الطبيعي % 00وهو عبارة عن محلول تجاري بإسم هيوميكو  إضافة(
تحت و ملليتر لكل لتر ماء،  1وتم استخدامه مع مياه الري على شكل محلول بإضافة (، %02كيميائي )كربون عضوي وتركيبه ال

مملوءة بخلطة  إيتيلينالزراعة في أكياس بالستيكية من البولي تمت  (،اً يوم 00 ،اً يوم 01 أيام، 7)تأثير ثالث فترات من الري 
 .0/1/0202بتاريخ  0:0ترابية مع الرمل بنسبة 

للنبات )غ( لرطب( االغض ) ن نبات، الوز األفرع / د(، عدالنبات )سم ارتفاع الحشات:في كل حشة من تم أخذ القراءات التالية 
/ 7/ 0أخذ حشتين بفاصل زمني شهرين بين الحشة واألخرى، حيث أخذت الحشة األولى بتاريخ  مت (.والوزن الجاف للنبات )غ

  .1/2/0202والحشة الثانية بتاريخ  0202
نفذت التجربة بتصميم القطاعات كاملة العشوائية وبأربعة مكررات، وحللت البيانات احصائيًا ياستخدام برنامج التصميم التجريبي: 
( Duncan,1995) (،LSRوتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار أقل مدى معنوي ) Mstat –cالتحليل اإلحصائي 

 .% 0عند مستوى معنوية  (Snedecor and Corchan,1980)ين بطريقة تحليل التبا تم إجراءكما 
 النتائج والمناقشة:

 :البونيكاملنبات لوزن الغض والجاف ارتفاع النبات وعدد األفرع/نبات وافي تأثير فترات الري  - 1
الوزن الرطب والجاف لنبات و النبات /عدد األفرع  ارتفاع النبات )سم(، فييومًا ( 00 ،01 ،7)تأثير فترات الري  (0يبين الجدول )

 أيام( على 7معاملة الشاهد )الري كل تفوقًا معنويًا ل (0بالجدول ) الموضحة النتائجتظهر  النبات،بالنسبة لصفة ارتفاع   .البونيكام
ويالحظ  توالي،العلى  ،في الحشة األولى والثانية (سم 10.12 ،00.08) اباقي فترات الري في صفة ارتفاع النبات بلغت قيمته

يم لقأقل ا يومًا( 00كل )الري  األخيرة إنخفاض في ارتفاع النبات كلما إزدادت طول الفترة الزمنية بين الريات حيث سجلت المعاملة
ن فترات الري المدروسة قد أالنتائج فتوضح  نبات،عدد األفرع /في ارتفاع النبات في الحشة األولى والثانية. أما فيما يخص صفة

 0.10) قيمتها بلغتإذ تفوقت معاملة الشاهد على فترتي الري الثانية والثالثة  األولى،معنويًا على هذه الصفة في الحشة  أثرت
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للنبات فقد الوزن الغض أما صفة ،  ن لم تسجل أية فروق معنوية بين فترات الري الثالثة في الحشة الثانيةيفي ح (،فرع/نبات
أيام( مع عدم وجود فروق معنوية  7لت أعلى القيم في هذه الصفة عند معاملة الشاهد )الري كل تأثرت معنويًا بفترات الري وسج

بات تدريجيًا مع زيادة الفترة الزمنية للري لتسجل أقل الغض للن الوزن وتراجع يومًا( ،  01الثانية ) الري كل بينها وبين المعاملة 
بين معاملة الشاهد  البونيكاملنبات الوزن الغض ، وبلغ مقدار االنخفاض في وفي كال الحشتين اً يوم 00القيم عند فتري الري كل 

 . ( في الحشة األولى والثانية ،على التوالي%00.00 ، % 02.0يومًا( ما يقارب ) 00ومعاملة الري األخيرة ) كل 
 

 .9112في موسم النمو  غضة والجافة/ النبات)غ(ارتفاع النبات )سم( وعدد األفرع /النبات واإلنتاجية ال في(: تأثير فترات الري 1جدول )
 يوم 91 يوم 11 أيام 7 

 الحشة األولى
 a 51.00 b 48.42 c 55.58 ارتفاع النبات )سم(
 a 4.2 b 4.30 b 5.35 عدد األفرع/ نبات

 a 15.60 a 13.06 b 16.23 /نبات )غ(الوزن الغض 
 a 7.45 b 6.62 c 8.01 / نبات )غ(  الجافالوزن 

 حشة الثانيةال
 a 42.38 b 39.64 b 45.39 ارتفاع النبات )سم(
 a 4.73 a 4.25 a 4.78 عدد األفرع/ نبات

 a 15.40 a 13.10 b 16.85 /نبات )غ(الوزن الغض 
 a 8.04 a 6.77 b 9.06 / نبات )غ(  الجافالوزن 

ج تفوق معاملة الشاهد على باقي معامالت الري ، إذ أظهرت النتائالوزن الغضالجاف للنبات نفس سلوك صفة الوزن سلكت صفة 
يومًا وفي كال  00معنويًا في الحشة األولى والثانية، وتراجعت قيمة اإلنتاجية الجافة للنبات لتبلغ أقلها عند معاملة الري كل 

لنبات مع زيادة الفترة لالوزن الغض والوزن الجاف الحشتين. ويمكن تفسير إنخفاض مؤشرات النمو كارتفاع النبات وعدد األفرع و 
يؤدي إلى انخفاض كمية الماء المتاح حول منطقة الجذور وبالتالي تعريض النبات لإلجهاد الجفافي  ، أن الزمنية للري، بمعنى

يبذل النبات جهدًا أكبر المتصاص كمية أكبر من الماء مما يؤدي إلى إنخفاض في نمو األوراق والمجموع الخضري األمر الذي 
نخفاض إفي نهاية المطاف  مما ينتج عنهانخفاض في كفاءة عملية البناء الضوئي وانخفاض في تشكيل المواد الغذائية  يؤدي إلى

 Ashraf et  كل من إليهمع ما توصل جاءت النتائج التي تم الحصول عليها متوافقة  وقدفي نمو النبات وإنتاجيته العلفية, 
al.,2005)  ( و 0222السليماني وأخرون )و Ahmad et al., 2010 و  (Abdullahi et al., 2013أعلى  الذين وجدوا أن

 تنخفض مع زيادة المدة الزمنية للريات. العلفية عند فترات الري المنخفضة وأن اإلنتاجيةكانت  البونيكامإنتاجية علفية حققها نبات 
 :البونيكاملنبات  ن الغض والجافلوزارتفاع النبات وعدد األفرع/نبات وافي تأثير إضافة حمض الهيومك  - 9

واإلنتاجيــة الغضــة والجافــة لنبــات  /نبــاتالهيومــك فــي ارتفــاع النبــات وعــدد األفرع( تــأثير إضــافة حمــض 0يوضـح الجــدول )
عامـل موسم الدراسة ، حيث أظهرت النتائج أن  جميع الصفات المدروسة قد تـأثرت معنويـًا ب من كال الحشتينفي  البونيكام
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ــة الشــاهد ) بــدون إضــافة( فــي كــلإضــافة حمــض ا مــن  لهيومــك ، إذ تفوقــت معاملــة إضــافة حمــض الهيومــك علــى معامل
 4.72, 5.27بلغـت ) وعـدد األفرع/نبـات سم( في الحشة األولى والثانية علـى التـوالي ، 45.97،  53.45) ارتفاع النبات

ود فــروق معنويــة بــين المعــاملتين فــي الحشــة علــى الــرغم مــن عــدم وجــفرع/نبــات( فــي الحشــة األولــى والثانيــة علــى التــوالي 
غ ( فــي الحشــتين األولـى والثانيــة علــى التــوالي، 16.78,  16.73للنبــات فقــد بلغــت قيمتهـا ) اإلنتاجيــة الغضـةالثانيـة، أمــا 

 .غ( في الحشة األولى والثانية على التوالي 9.00, 8.39) الجافة للنباتفي حين بلغت اإلنتاجية 
في موسم  ارتفاع النبات )سم( وعدد األفرع /النبات واإلنتاجية الغضة والجافة/ النبات)غ(في افة حمض الهيومك (: تأثير إض9جدول )

 .9112النمو 
 إضافة  حمض الهيومك الشاهد )بدون إضافة(  

 الحشة األولى
 b 53.45 a 49.88 ارتفاع النبات )سم(
 b 5.27 a 3.97 عدد األفرع/ نبات

 b 16.73 a 13.20 غ(/نبات )الوزن الغض 
 b 8.39 a 6.31 / نبات )غ(  الجافالوزن 

 الحشة الثانية
 b 45.97 a 38.96 ارتفاع النبات )سم(
 a 4.72 a 4.45 عدد األفرع/ نبات

 b 16.78 a 13.45 /نبات )غ(الوزن الغض 
 b 9.00 a 6.93 / نبات )غ(  الجافالوزن 

للنبــات تعمــل علــى تجهيــز العناصــر المعدنيــة التــي تســهم فــي التفــاعالت  ويمكــن تفســير ذلــك بــأن إضــافة حمــض الهيومــك
، ويمكــن أن تعـود الزيــادة فـي النمــو واإلنتاجيـة إلــى دخــول  (Abdel-Mawgoud et al.,2007)الحيويـة فيــزداد النمـو 

ينات التـي تعمـل النتروجين المتوفر في حمض الهيوميـك فـي بنـاء األحمـاض األمينيـة التـي تحفـز النبـات علـى إنتـاج األكسـ
و  0280علــى تشــجيع عمليــة االنقســام الخلــوي واســتطالة الخاليــا ومــن ثــم زيــادة فــي أطــوال النباتــات واإلنتاجيــة )يعقــوب, 

(، كما أن للنتروجين دور مهم في بناء السيتوكينينات التي تحفـز انقسـام الخاليـا ممـا يزيـد مـن نمـو النبـات 0222التميمي ,
(Abregts and Howard,1986)  إضـافة إلـى احتـواء حمـض الهيومـك علـى العديـد مـن العناصـر الصـغرى والكبـرى ،

والتـــي لهـــا دور مباشـــر وغيـــر مباشـــر فـــي نمـــو النبـــات وتطـــوره، وكـــذلك احتوائـــه علـــى النتـــروجين الـــذي يزيـــد مـــن جاهزيـــة 
قـة مـع مـا توصـل إليـه ، وقد جاءت هذه النتـائج متواف (Katkat et al.,2009;Phelps,2000)العناصر الغذائية للنبات 

 ,.Kalyoncu et alو  0200و تـاج الـدين والبركـات , Traversa et al., 2013و  Saruhan et al., 2011)كـل مـن 
الــذين بينــوا مـن خــالل دراسـاتهم أن إضــافة حمـض الهيومــك أدت إلــى  (Abhari and Gholinezhad, 2019و  2017

 المدروسة.زيادة معنوية في كل من مؤشرات النمو واإلنتاجية على النباتات 



                                                         2021/يونيو حزيران190-180(:3)8حوث الزراعية المجلة السورية للب – االسود

 

Al Aswad– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 180-190 June 2021 

 

081 

 في موسم الدراسة: البونيكامتأثير التفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك في ارتفاع النبات وعدد األفرع لنبات  - 3
في  البونيكامفترات الري وإضافة حمض الهيومك في ارتفاع النبات وعدد األفرع لنبات تأثير التفاعل بين  (1يوضح الجدول )

معنويًا على صفة ارتفاع النبات خالل موسم النمو  ين فترات الري وإضافة حمض الهيومكبالتفاعل أثر  .0202 موسم الدراسة
، 00.70) في ارتفاع النبات بلغت قيمتها  أعلى القيملهيومك أيام مع إضافة حمض ا 7ت معاملة الري كل ، وسجل0202

معاملة التوالي، في حين سجلت أقل القيم في ارتفاع النبات عند في الحشة األولة والثانية على سم( في موسمي الدراسة  02.08
ألولى والثانية على سم ( في الحشة ا 17.18،  11.82يومًا مع عدم إضافة حمض الهيومك بلغت قيمتها )  00الري كل 

( أن صفة عدد األفرع/نبات قد تأثرت معنويًا 1الجدول )النتائج الموضحة بأما بالنسبة لعدد األفرع/النبات، يالحظ من  ،التوالي 
ت معاملة الشاهد مع معاملة ، وسجلالحشة األولى من موسم الزراعة خالل فترات الري وإضافة حمض الهيومك بالتفاعل بين 
( فرع/نبات في الحشة األولى من موسم الدراسة ، في 0.82الهيومك أعلى القيم في هذه الصفة ، حيث بلغت ) إضافة حمض

 لم تتأثر هذه الصفةو يومًا مع عدم إضافة حمض الهيومك،  00حين سجلت أقل القيم في عدد األفرع عند معاملة الري كل 
 ، حيث لم تسجل أية فروق معنوية تذكر.ي الحشة الثانية بالتفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك ف معنوياً 

في موسم  ارتفاع النبات )سم( وعدد األفرع للنبات في(: تأثير التفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك 3جدول )
 9112النمو 

 يوم 91 يوم 11 أيام 7 
 ارتفاع النبات )سم(

 الحشة األولى
 ab 50.45 c 44.80 d 54.40 الشاهد )بدون إضافة( 

 a 51.55 bc 52.05 bc 56.75 الهيومك إضافة حمض
 الحشة الثانية

 cd 39.00 cd 37.38 d 40.50 الشاهد )بدون إضافة( 
 a 45.75 b 41.90 bc 50.28 الهيومك إضافة حمض

 عدد األفرع للنبات
 الحشة األولى

 a 3.50 b 3.50 b 4.90 الشاهد )بدون إضافة( 
 a 5.10 a 4.90 a 5.80 الهيومك إضافة حمض

 الحشة الثانية
 a 4.45 a 4.05 a 4.85 الشاهد )بدون إضافة( 

 a 4.70 a 4.45 a 5.00 الهيومك إضافة حمض
 تأثير التفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك في الوزن الغض والوزن الجاف لنبات البونيكام في موسم الدراسة: -1

يومًا( و إضافة  00،  01،  7فترات الري ) بين  الثنائي ( الذي يبين تأثير التفاعل1ات الموضحة في الجدول )من استقراء البيان
بالتفاعل خالل الحشتين في موسم  عنوياً او عدم إضافة حمض الهيومك ، نجد أن صفة الوزن الغض لنبات البونيكام قد تأثرت م
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مع إضافة حمض الهيومك قد تفوقت معنويًا على باقي المعامالت وسجلت أعلى أيام 7أن معاملة الري كل الحظ يُ  الدراسة، إذ
( غ / نبات في الحشة األولى والثانية على التوالي من موسم الدراسة ، مع  08.20،  08.10القيم في هذه الصفة بلغت ) 

يومًا مع  00يث سجلت معاملة الري كل ح ،الفترة الزمنية الفاصلة بين الريات للنبات مع ازدياد  الغضانخفاض الوزن مالحظة 
( غ/ نبات في الحشة األولى  00.80،  00.20للنبات حيث بلغت )الوزن الغض عدم إضافة حمض الهيومك أقل القيم في صفة 

نويًا قد تأثر معاإلنتاجية الجافة لنبات البونيكام ( بأن 1تبين النتائج المتحصل عليها من الجدول )والثانية على التوالي. كما 
فترات الري وإضافة حمض الهيومك وفي كال الحشتين ، وأن هذه الصفة قد سكت نفس االتجاه المالحظ في صفة  بالتفاعل بين

أيام مع إضافة حمض الهيومك معنويًا على بقية المعامالت وسجلت أعلى  7اإلنتاجية الغضة للنبات، إذ تفوقت معاملة الري كل 
( غ / نبات في الحشة األولى والثانية ، على التوالي ، في حين أعطت معاملة  02.01،  2.11) القيم في هذه الصفة بلغت    

( غ/ نبات 0.21،  0.00يومُا مع عدم إضافة حمض الهيومك أقل القيم في اإلنتاجية الجافة للنبات حيث بلغت )  00الري كل 
 (.1في الحشة األولى والثانية، على التوالي، جدول)

في  لنبات البونيكام )غ( الوزن الغض والوزن الجافا فيأثير التفاعل بين فترات الري وإضافة حمض الهيومك (: ت1جدول )
 .9112موسم النمو 

 يوم 91 يوم 11 أيام 7 المعامالت
 للنبات )غ( الوزن الغض

 الحشة األولى
 b 13.42 b 12.05 c 14.11 الشاهد )بدون إضافة( 
 a 17.77 a 14.07 b 18.35 إضافة  حمض الهيومك

 الحشة الثانية
 bc 13.75 c 11.85 c 14.75 الشاهد )بدون إضافة( 
 a 17.05 ab 14.35 bc 18.95 إضافة  حمض الهيومك

 للنبات )غ( الجافلوزن ا
 الحشة األولى

 d 6.19 d 6.21 d 6.58 الشاهد )بدون إضافة( 
 a 8.71 b 7.04 c 9.43 إضافة  حمض الهيومك

 ثانيةالحشة ال
 bc 6.96 cd 5.93 d 7.89 الشاهد )بدون إضافة( 

 a 9.13 ab 7.61 bc 10.24 الهيومك إضافة حمض
 :والتوصيات االستنتاجات

والوزن الرطب  األفرع/نبات دوعد في صفة ارتفاع النباتبقية فترات الري على  معنوياً  أيام تفوقاً  7ت معاملة الري كل أظهر  -
وأدت الزيادة في طول الفترة الزمنية بين الريات إلى انخفاض واضح  ،الدراسةموسم  الحشتين منال في ك باتللن الجافالوزن و 
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واإلنتاجية صفات النمو  في إضافة حمض الهيومكب ت النباتات تحت ظروف المعاملةتفوق، كما في كل الصفات المدروسة
 .موسم الدراسة في

 الصفات المدروسة.جميع ضافة حمض الهيومك وسجلت أعلى القيم في إايام مع  7أظهرت النتائج تفوق معاملة الري كل  -

ه للنبات والتقليل من استخدام ضافتإ ، فيمكنالبونيكامنتاجية نبات إبما أن إضافة حمض الهيومك أدى إلى تحسين نمو و  -
 مدة الكيماوية.األس

 ةنتاجية المحاصيل العلفية خاصإوزيادة  نوصي بتجريب استخدام حمض الهيومك على أنواع علفية أخرى لالستفادة ما أمكن -
 في المناطق الجافة وشبه الجافة. 

 المراجع:
(. تأثير حامض الهيوميك ومستخلصات األعشاب البحرية في النمو والصفات الكيميائية 0222التميمي، جميل ياسين محمد )
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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 experiment was to study the effect of humic acid 

application and different irrigation intervals on the growth and productivity 

of Panicum antidotale. The experiment was implemented in a Randomized 

Complete Block Design (RCBD) by planting panicum seeds in polyethylene 

bags filled with a mixture of soils to  sand (2:1) in four replicates. Also, 

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

treatments (none addition and application of humic acid) were used. The 

growth and productivity parameters were recorded at each cut, where two 

cuts that were taken during the season (one cut each two months). Results 

indicated that irrigation interval of 7 days was significantly higher than the 

other irrigation intervals in plant height (cm), number of tillers, and fresh 

and dry wright (g) in both cuts and the study season. Application of humic 

acid surpassed the treatment  without humic acid addition significantly and 

recorded the highest values of plant height and fresh and dry weight of plant 

in both cuts. The studied parameters were significantly affected by the 

interaction between irrigation intervals and humic acid application, whereas 

irrigation interval of 7 days and application of humic acid was significantly 

higher than the other treatments and recorded the highest values of plant 
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height of (56.75 and 50.28 cm), plant fresh weight of (18.35 and 18.95 g) 

and plant dry weight of ( 9.43 and 10.24 g) at the first and the second cuts, 

respectively;        

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

Fresh and dry weight. 


