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الخالصة
نفذت التجربة في حقلل الضرلراوات التلابق لقسلم البسلتنة وهندسلة الحلدائق/كليلة الزراعلة والغابلات/جامعلة
الموصل ضالل الموسم الزراعي الشتوي ,2012-2011لدراسة تأثير السقي حول الجذور ولمرتين بالمستضلصلين
البحللريين Alga600 :وبتركيللزين  4 ,2غلللم/لتللر و  Algamixبتركيللزين  6 ,3سلللم/³لتللر وحللامه الييوميللل
بتركيز  6 ,3سم/³لتلر باضرلافة اللع معلاملتي التسلميد الكيميلاوي و المقارنلة ,وبلذل اشلتملت هلذل الدراسلة عللع
 8معللامالت تللم تطبيقيللا بالحقللل بتصللميم القطاعللات العشللوائية الكاملللة  RCBDوبللثالم مكللررات وتورللحت
النتللائ :التفللوق المعنللوي لسللقي نباتللات الضللص بالمسللتضل البحللري  Algamixبتركيللز  3سللم/³لتللر فللي المسللاحة
الورقيللة للنبللات وطللول الللرتص وطللول السللاق ووزن السللاق ,فللي حللين تفللوق معنويللا نفللص المسللتضل بتركيللز
 6سللم/³لتللر فللي النسللبة المئويللة للمللادي الجافللة فللي ااوراق والنسللبة المئويللة التفللاز الللر وص وفللي متوسللط وزن
اللرتص الكللي والتسللويقي والحاصلل الكللي والتسللويقي لللر وص وكلذل تعطللت نفلص المعامللة تعلللع حاصلل كلللي
وتسويقي للر وص بلغ  90.67و  74.23طن /هكتار علع التوالي.
الكلمات المفتاحية :مستضلصات النباتات البحرية – حامه الييومي – النمو – الحاصل – الضص.
تاريخ تسلم البحم ، 2012/11/7 :وقبوله.2013/2/8 :

المقذمة
يعللد الضللص  )Lactuca sativa L.( Lettuceالللذي يعللود الللع العائلللة المركبللة  Asteraceaeمللن
محاصيل الضرر الشتوية الميمة التي يزرع في العراق والعالم علع حد سواء ,وذل نظرا لقيمتله الغذائيلة العاليلة
وكثري استيالكه (,)1999 ,Ryderحيم يحتوي كل  100غم من الضص علع  %95ماء و 1غلم بلروتين و 3غلم
مللواد كاربوهيدراتيللة و  22ملغللم كالسلليوم و 25ملغللم فوسللفور و  540وحللدي عالميللة مللن فيتللأمين ( Aمطلللو
وآضللرون .)1989 ,تشللير احصلللائية الجيللاز المركللزي لمحصلللاء والمعلومللات لعللامي  2008و  2010اللللع تن
المسلللاحة المزروعلللة ملللن هلللذا المحصلللول فلللي علللام  2008بلغلللت  6711.5هكتلللار وبمعلللدل ةنتاجيلللة 17.676
طن/هكتار في حين انضفرت المساحة المزروعة الع  4891هكتار وبمعدل ةنتاجية  18.358طن/هكتار في علام
( 2010مجيول) .ةن نظام التجذير ليذا المحصلول لليص بلالكثيز والنبلات سلريق النملو وذو مسلاحة ورقيلة كبيلري
ولللذل مللن الرللروري تللوفير العناصللر الغذائيللة الكافيللة ضللالل مراحللل النمللو وبللا ض ضللالل فتللري  21يللوم قبللل
الحصاد ( Zinkو  .)1962 ,Yamaguchiةن النظام المتبق في تسميد هذا المحصول عند تغلل الملزارعين هلو
ةرللافة ا سللمدي العرللوية الحيوانيللة المتحللللة عنللد تحرللير التربللة ومللن ثللم ةرللافة ا سللمدي الكيمياويللة وضاصللة
النتروجينية كونه محصول ورقي ضالل مراحلل النملو بيلدز زيلادي النملو ,فلي حلين تورلحت الدراسلات الحديثلة
التأثيرات السلبية والسمية لألسمدي الكيمياوية علع صحة اانسلان والحيلوان عللع حلد سلواء وكلذل تعتبلر مصلدر
مللن مصللادر تلللوم البيئللة وبللا ض عنللد ةرللافتيا بكميللات كبيللري ( Eliaوآضللرون .)1998 ,تعتبللر مستضلصللات
النباتللات البحريللة مضزنللا طبيعيللا لكثيللر مللن العناصللر الكبللرى والصللغرى الطبيعيللة وهللذل العناصللر مغذيللة وفعالللة
وسلليلة اامتصللا مللن قبللل النبللات وهللي النتللروجين ,المغنيسلليوم ,المنغنيللز كمللا تحتللوي علللع كميللات قليلللة مللن
هورمونات النمو مثل السايتوكاينين التي تعزز من تطور الجذور والسيقان والمادي الضرراء (صبغة الكلوروفيلل)
كمللا تزيللد مللن مقاومللة الحشللرات وتحمللل ااجيللاد ( Strikوآضللرون ,)2003 ,وةن ةرللافة مستضلصللات النباتللات
البحريلة اللع التلر الضفيفلة تعمللل عللع تحسلين ةحتفاظيلا بالرطوبلة وتجييزهللا ملن المغلذيات والعناصلر الغذائيللة
النادري والمواد المحفزي لنمو النبلات ومقاوملة تفرلل للصلقيق وتقليلل هلدم الكلوروفيلل وتحسلين الحاصلل وزيادتله
كملللا ونوعلللا ( .)2007 ,Travenaذكلللر  Stephensonو  )1968( Faberةن النباتلللات البحريلللة تحتلللوي عللللع
العديللد مللن العناصللر الغذائيللة وااوكسللينات والجبريلينللات والتللي تحفللز انقسللام الضاليللا النباتيللة واسللتطالتيا وكللذل
ت دي الع احدام التوازن في ال عمليات الحيوية داضل النبلات التلي تلنعكص فلي تكلوين مسلاحة ورقيلة تكبلر وزيلادي
كفاءي التمثيل الروئي ومن ثم تحسين النمو الضرري والجذري وبالتالي تعمل علع تحسين الحاصلل كملا ونوعلا.
تشار  )2003(O’Dellةلع تن مستضل النباتات البحرية  Norwmيحتوي علع نسبة عاليلة ملن السلايتوكانين و
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 Humic acidو Salicytic acidوهرمونللات النمللو النباتيللة التللي تزيللد جميعيللا مللن مقاومللة النباتللات لمجيللاد
ومقاومتيا للجفاز وزيادي نمو و تطور المجموع الجذري والضرري وكذل تعملل عللع زيلادي التركيل الرلوئي
وتأضير الشيضوضة وكذل تزيد من قابلية النبات علع تحمل الظروز القاسلية وبالتلالي زيلادي فتلري النملو للمجملوع
الضرري وتقلل اضصابة بلاضمراه نتيجلة لوجلود ملواد تمنلق حلدوم اكسلدي فيتامينلات ( Cو  )Eالتلي توجلد فلي
الكلوروبالسلللت .بلللين  )2004( Jensenتن مسلللتضل النباتلللات البحريلللة  Seaweedsيحتلللوي عللللع (النحلللاص,
و الزنللل  ,والمولبيلللديوم ,والبلللورون ,والكوبللللت) علللالوي عللللع المغلللذيات الكبلللرى واحتوائللله عللللع السلللايتوكانين
وااوكسينات والجبرلينات وعند استعماله رشا علع النبات ي دي ةلع زيادي نمو المجموع الجلذري وتحسلين قابليلة
امتصاصلله للعناصللر الغذائيللة وزيللادي سللم الورقللة والمسللاحة الورقيللة ونموهللا وعللدد ا وراق والللوزن الطللري
والجاز للمجملوع الضرلري و الجلذري ,واحلظ العلالز ( )2009بلأن ر نباتلات الضلص بالمسلتضل البحلري
 Algamixوبالتركيزين  2و  4سم/³لتر سببت زيلادي معنويلة فلي صلفات النملو الضرلري (علدد ااوراق  /نبلات
وطول الساق ومحيط الرتص واللوزن الرطل والجلاز للألوراق) وفلي صلفات الحاصلل ومكوناتله (متوسلط وزن
الرتص الكلي والتسويقي والحاصل الكللي والتسلويقي) .وذكلر  )2010( Fawzyبلأن ر نباتلات الضلص بحلامه
الييومي بتركيلز  2و  4سلم/³لتلر تدى اللع زيلادي معنويلة فلي علدد ا وراق/نبلات واللوزن الجلاز للألوراق وفلي
معدل وزن الرتص والحاصل الكلي وفي كال موسمي الزراعة.
مىاد البحث وطرائقه
نفذت التجربة في حقلل الضرلراوات التلابق لقسلم البسلتنة وهندسلة الحلدائق/كليلة الزراعلة والغابلات/جامعلة
الموصل ضالل الموسم الزراعي  ,2012-2011واستضدمت بذور الضص للصنز المستورد  Paris Islandالتلابق
لمجموعة الضص ذات الر وص المتطاولة ( )Cos or Romaineوالمنت من قبل شركة  Nigaraاامريكية وهلو
من ااصناز التلي تلزرع بكثلري فلي محافظلة نينلوى .قسلمت ااره المييلأي والمضصصلة للزراعلة اللع وحلدات
تجريبية علع شكل تلواح ( )Plotsبطول  1.4 x 1.5م (مساحة الوحدي التجريبية  2,1م ,)²تم زراعة البلذور فلي
الداية بتاريخ  2011/10/20وبعد وصول الشتالت الع الحجلم المناسل للشلتل بطلول  15-10سلم وعلدد ااوراق
 6-5ورقلة تلم نقلل الشلتالت اللع الحقللل بتلاريخ  2011/12/15واجلري الترقيلق للشلتالت بتللاريخ ,2011/12/25
وقبللل شللتل الشللتالت بالحقللل ارلليز السللماد الحيللواني المتحلللل الللع جميللق الوحللدات التجريبيللة وبصللوري متجانسللة
وبمعدل  40م/³هكتار ثم اجريت رية التعيير.تم شتل الشتالت والتي تم اضتيارها بحجم واحلد داضلل ا للواح والتلي
تم زراعتيا في ضطلوط المسلافة بلين ضلط وآضلر  40سلم وبلين شلتلة وتضلرى  25سلم وبللغ علدد الشلتالت فلي كلل
وحدي تجريبية  25شتلة (مطلو وآضرون.)1989 ,
اشتملت التجربة علع المعامالت التالية:
 -1المقارنة ( Controlاريز ليا السماد الحيواني فقط).
 -2التسميد بالسماد الكيمياوي رمن الكمية المسموح بإرافتيا وبمعدل  220كغم/هكتار يوريا و  220كغم/هكتلار
سوبرفوسفات .تملت ارلافة سلماد اليوريلا عللع دفعتلين ااوللع بمعلدل  100كغلم/هكتلار بعلد  3-2تسلابيق ملن
الشتل والدفعة الثانية بمعدل  120كغم/هكتار عند التفاز الر وص ,تما السلماد الفوسلفوري فتملت ارلافتيا فلي
دفعة واحدي مق الدفعة ااولع من سماد اليوريا (سباهي وآضرون.)1991,
 -3هيومي ل تسلليد ( )Humic acidبتركيللزين  3و  6سللم/³لتللر .يحتللوي علللع احمللاه دباليللة  %12واحمللاه
الفولفي  %6وعناصلر صلغرى (حديلد ,زنل  ,منغنيلز ,نحلاص) وضلالي تماملا ملن املالح الصلوديوم والكللور
والعناصر الثقيلة ,حس ما مثبت في العلبة من قبل الشركة.
 -4مستضل النبات البحري  Alga600بتركيزين  2و  4غم/لتر .مضص نبلاتي مسلتضل ملن النبلات البحلري
 Ascophyllum nodosumوهذا النوع عادي يكون مادي ضامة وذا لون بني  ,ويعد مصدراً مركزاً للمعادن ,
ويحتوي علع اليود و البوتاسيوم  ,والمغيسليوم  ,وكالسليوم  ,والحديلد وعللع كميلة عاليلة ملـن منظملات النملو
الطبيعية مـثل السايتوكانينات وااوكسينات والجبرلينات بنسبة تكثر ملـن( 600ملغم/لتلر) .والتحليلل النملوذجي
لـ  Alga- 600يتكون من( :مادي عرلوية  ,٪ 55 -45ونتلروجين كللي  ,٪1.5 – 0.5وفسلفور , ٪6 P2O5
وبوتاسيوم  , ٪22 -18 K2Oومغيسليوم  , ٪0.60 – 0.42 Mgوكالسليوم  , ٪1.6 – 0.4 Caوالحديلد Fe
 ,٪ 0.3 – 0.15والكبريلللت  , .٪2.5 – 1.5 Sوالنحلللاص  45 – 20 Cuملغم/لتلللر  ,واليلللود 600 -300 I
جللزء بللالمليون  ,والصللوديوم .٪12-10Alginicacid ,٪ 3.2 – 2.2 Naهذاالمسللتضل قابللل للللذوبان فللي
الماء .٪100من ةنتاج الشركة الصينية .)2004, Clerpka( , Beijing Leili Agrochemistry Co.
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 -5مستضل النبات البحلري  Algamixبتركيلزين  3و  6سلم/³لتلر .يتكلون هلذا المسلتضل ملن نتلروجين كللي
 0.6 -0.3و فوسفور  0.26 -0.2وبوتاسليوم  5.1 -3.3وكبريلت  0.6 -0.3ومغنيسليوم  0.2 -0.1وكالسليوم
 0.1 -0.05وصللوديوم  1.0 -0.1وحديللد  75 -46وكوبلللت  15 -9ومنغنيللز  4 -2وبللورون  44 -30ومللادي
عروية ( 16 -13جميق هذل المواد وزن/حجم)) Alexanderو.)1994, Csizinzky
تم ةرافة حامه الييومي ومستضلصات النباتات البحرية سلقيا بجانل النباتلات ولملرتين وبلنفص مواعيلد
ارافة سماد اليوريا السابق ذكرهلا ,وتلم ةجلراء عمليلة العلزق ومكافحلة اادغلال وااملراه والحشلرات والسلقي
كما هو متبق في الحقول التجارية .تم حصاد الر وص بتاريخ  2012/4/18ولجميق المعامالت .واشتملت التجربلة
علع  8معامالت تم تطبيقيا في الحقل بتصلميم القطاعلات العشلوائية الكامللة  RCBDوكلررت كلل معامللة ثلالم
مرات.
الصفات المدروسة :تم اضتيار ضمسة ر وص عند الحصاد ملن كلل وحلدي تجريبيلة ( 15راص/معامللة) وتلم ةجلراء
القياسات التالية:
اوال :صفات النمو الخضري:
 -1المساحة الورقية/نبات :تم قياسيا حس الطريقة التي تشار الييا .)1990( Saieed
 -2طول الرتص (سم/نبات).
 -3محيط الرتص (سم/نبات).
 -4طول الساق (سم).
 -5وزن الساق (غم/نبات).
 -6محتللللللوى الكلوروفيللللللل فلللللللي ااوراق وتللللللم قياسللللللليا مللللللن ااوراق الوسللللللطية والضارجيلللللللة (تللللللم تضلللللللذ
قياسلللين للللألوراق الوسلللطية والضارجيلللة ثلللم حسللل المعلللدل) وباسلللتضدام جيلللاز قيلللاص الكلوروفيلللل الحقللللي
 Chlorophyll meter SPAD-520وقبل اسبوع من حصاد الر وص.
 -7النسبة المئوية للمادي الجافة في ااوراق.
ثانيا :صفات الحاصل:
 -1النسبة المئوية للر وص الملتفة.
 -2متوسط وزن الرتص الكلي (كغم/رتص).
 -3متوسط وزن الرتص التسويقي (كغم/رتص).
 -4الحاصل الكلي للر وص(طن /هكتار) ويمثل حاصل الر وص الكلية المقلوعة مق الجذور وااوراق الضارجية.
الحاصل التسويقي للر وص(طن /هكتار) ويمثل حاصل الر وص الملتفة فقط بعد ةزالة ااوراق الضارجيلة
غير الصالحة للتسويق والجذور .حللت النتائ ةحصائيا حس التصلميم المسلتضدم وقورنلت المتوسلطات باسلتضدام
اضتبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال ( 0.05الراوي وعبد العزيز.)2000 ,
النتائج والمناقشة
تشير نتائ الجدول ( )1بأن جميق المعامالت المنفذي لم ت ثر معنويا فلي صلفة محليط اللرتص ,بينملا تفوقلت
معنويللللا معاملللللة السللللقي بالمسلللللتضل البحللللري  Algamixوبتركيللللز  3سللللم/³لتلللللر فللللي المسللللاحة الورقيلللللة
( 5311.4سم/²نبلات) وطلول اللرتص ( 35.44سلم) وطلول السلاق ( 16.22سلم) قياسلا بمعلاملتي السلقي بحلامه
الييوميل بتركيللز  6سللم /³لتللر والمقارنللة فللي صللفتي المسللاحة الورقيللة وطللول الللرتص وكللذل مللق معللاملتي السللقي
بالمستضل البحري  Alga600بتركيز  2غم/لتر والمقارنة في صفة طول الساق.
تشير نتائ الجدول ( )2اللع تن جميلق المعلامالت المنفلذي قلد تفوقلت معنويلا عللع معامللة السلقي بحلامه
الييومي وبالتركيز  6سم /3لترفي صفة متوسط وزن الساق والتلي تعطلت ااضيلري تقلل وزن للسلاق بللغ 93.90
غم في حين تعطت معاملة السقي بالمستضل البحري  Algamixوبتركيز  3سلم /3لتلر تعللع وزن للسلاق وبللغ
 126.30غللم.فللي حللين لللم تالحللظ فروقللات معنويللة بللين المعللامالت فللي النسللبة المئويللة لمحتللوى ااوراق مللن
الكلوروفيللل .وتفوقللت معللامالت السللقي بالمستضلصللات البحريللة وحللامه الييوميل وبتراكيللزهم المسللتضدمة علللع
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معاملتي التسلميد بالسلماد الكيميلاوي ومعامللة المقارنلة و التلي تعطلت ااضيلري تقلل نسلبة مئويلة للملادي الجافلة فلي
ااوراق ( .)%4.1.و تفوقت معنويا معاملتي السقي بحامه الييومي بتركيز  3سم/³لتر والمسلتضل البحلري
 Algamixوبالتركيز  6سم/³لتر في اعطاء تعلع نسبة مئوية التفلاز اللر وص ( )% 100واضتلفلت معنويلا ملق
معاملة السقي بالمسلتضل البحلري  Alga600و بتركيلز  2غلم/لتلر .وربملا يرجلق التفلوق المعنلوي للمسلتضل
البحللري  Algamixوبللالتركيز 3سللم/³لتللر فللي تغلل صللفات النمللو الضرللري الللع احتللواء هللذا المسللتضل علللع
تغل العناصر الغذائية الررورية الالزمة وزيادي تكوين نوات عمليات التمثيل الغذائي وبالتالي فلي زيلادي انقسلام
الضاليلا واسلتطالتيا واللذي انعكلص ومسلببا تلأثيرل المباشلر فلي زيلادي نشلاط المجموعلة الجذريلة والنملو الضرلري
 2003 ,و  2004 ,Jensenو  Strikوآضلللللللللللللللللللللللللللرون2003 ,
) Stephensonو  1968 ,Faberو
و  ,)2007 ,Travenaتتفللق هللذل النتللائ مللق مللا تشللار اليلله العللالز ( )2009فللي التفللوق المعنللوي للمسللتضل
البحري  Algamixبتركيز  3سم/³لتر في صفات النمو الضرري لنبات الضص.
يالحللظ مللن نتللائ الجللدول ( )3التفللوق المعنللوي لمعاملللة السللقي بالمسللتضل البحللري  Algamixبتركيللز
 6سلللم/³لتلللر فلللي متوسلللط وزن اللللرتص الكللللي( 793.90غلللم) والتسلللويقي( 672.65غلللم) والحاصلللل الكللللي
( 90.67طللن/هكتللار) والتسللويقي للللر وص ( 74.23طللن/هكتللار) علللع بقيللة المعللامالت (ماعللدا معللاملتي السللقي
بالمستضل البحري  Algamixبتركيز  3سم/³لتر و السقي بحامه الييومي وبكال تركيزيه) في متوسلط وزن
الرتص الكلي والتسويقي وكذل ملق معلاملتي التسلميد الكيميلاوي والمقارنلة بالنسلبة لصلفة الحاصلل التسلويقي ,فلي
حين تعطت معاملة السقي بالمستضل البحري  Alga600وبالتركيز  4غم/لتر تقلل متوسلط للوزن اللرتص الكللي
( 575.80غللللم) والتسللللويقي ( 499.54غللللم) و الحاصللللل الكلللللي ( 66.22طللللن/هكتللللار) والتسللللويقي للللللر وص
( 51.90طن/هكتار) .وقد يرجلق التفلوق لمعامللة السلقي بالمسلتضل البحلري  Algamixوبلالتركيز  6سلم/³لتلر
الع تفوق هذل المعاملة في تغل صلفات النملو الضرلري ممثلتلا بزيلادي المسلاحة الورقيلة وطلول اللرتص و السلاق
(جدول  ,)1وفي وزن الساق والنسبة المئوية للمادي الجافة لألوراق والنسبة المئويلة التفلاز اللر وص (جلدول )2
علع باقي المعامالت ااضرى والتي انعكص تأثيرها اايجابي في زيادي وزن الرتص وبالتالي زيادي الحاصلل الكللي
والتسويقي للر وص ,تتفق هلذل النتلائ ملق ملا توصلل اليله العلالز ( )2009بلأن ر نباتلات الضلص بالمسلتضل
البحري  Algamixتدى الع زيادي متوسط الرتص الكلي والتسويقي والحاصل الكلي والتسويقي للر وص.
جدول ( :)1تأثير السقي بنوعين من مستضلصات النباتات البحرية وحامه الييومي في المسلاحة الورقيلة/نبلات,
طول محيط الرتص وطول الساق لنبات الضص.
Table (1): Effect of soil irrigation with two types of seaplant extract and humic acid on leaf
area/plant, length and circumference of head and stem length in lettuce plant.

المعامالت

المساحة الورقية
(سم/²نبات)

طول الرتص
( سم)

محيط الرتص
(سم)

طول الساق
(سم)

Treatments

Leaf area (cm²
)\ plant

Head length
()cm

Head
circumference
))cm

Stem length
()cm

المقارنة Control
سماد كيمياوي
Chemical fertilizer

3570.6 c

32.44 bcd

42.10 a

13.33 b

4257.3 abc

33.89 abc

42.55 a

14.77 ab

3 cm3/ L

5273.7 ab

34.33 ab

45.22 a

15.22 ab

6 cm3/ L

3947.4 bc
4124.2 abc
5028.4 ab
5311.4 a
4989.8 ab

30.77 d
31.33 cd
32.66 abcd
35.44 a
33.44 abcd

37.99 a
43.44 a
41.22 a
44.55 a
41.10 a

13.77 ab
12.44 b
13.77 ab
16.22 a
14.77 ab

حامه
الييومي
Humic acid
Alga600
Algamix

2 gm/ L
4 gm/ L
3 cm3/ L
6 cm3/ L

المتوسطات التي تشتر بنفص الحروز لم تضتلز فيما بينيا حس اضتبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال .0.05
range of 5%.

جللدول ( :)2تللأثير السللقي بللبعه مستضلصللات النباتللات البحريللة وحللامه الييومي ل فللي وزن السللاق ومحتللوى
ا وراق من الكلوروفيل ونسبة المادي الجافة في ا وراق ونسبة التفاز الر وص لنبات الضص.
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Table (2): Effect of soil irrigation with two types of seaplant extract and humic acid on
stem weight, leaf chlorophyll content, leaf dry matter and % of head folding
in lettuce plant.
نسبة المادي
محتوى ااوراق من
نسبة التفاز
وزن الساق
الجافة في
الكلوروفيل
المعامالت
)(غم
%الر وص
Leafs chloropyll
%
ااوراق
Treatments
% heads
Stem weight
folding

% leafs dry
matter

content
)SPAD unit(

)gm(

90.61 ab

4.14 b

39.76 a

108.94 a

93.21 ab

4.82 b

39.83 a

118.13 a

100.00 a

5.10 a

41.30 a

125.11 a

93.83 ab

5.31 a

42.46 a

93.90 b

Control المقارنة
سماد كيمياوي
Chemical fertilizer
حامه
3 cm3/L
الييومي
6 cm3/L
Humic acid

89.27 b
94.38 ab
95.94 ab
100.00 a

5.08 a
5.12 a
5.30 a
5.57 a

39.86 a
41.10 a
39.10 a
43.23 a

101.00 a
108.44 a
126.30 a
109.44 a

2 gm/L
4 gm/L
3 cm3/L
6 cm3/L

Alga600
Algamix

..0.0 المتوسطات التي تشترك بنفس الحروف لكل صفة لم تختلف فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال
The average with same letter for each character
.

 تأثير السقي ببعه مستضلصات النباتات البحريلة وحلامه الييوميل فلي متوسلط وزن اللرتص الكللي:)3( جدول
.والتسويقي والحاصل الكلي والتسويقي لنبات الضص
Table (3): Effect of soil irrigation with two types of seaplant extract and humic acid on
total and Marketable weight per plant and total and marketable yield per
plant in lettuce plant.
متوسط وزن
متوسط وزن
الحاصل
الرتص التسويقي الحاصل الكلي
الرتص الكلي
التسويقي
المعامالت
)هكتار/(طن
رتص/كغم
رتص/كغم
Marketable
Treatments

Total yield
Ton \ hectar

Marketable
head weight
Kg \ head

Total head
weight
Kg \ head

56.15 ab

68.17 bc

0.545 bc

0.592 bc

59.50 ab

76.71 bc

0.577 bc

0.664 bc

70.61 ab

86.84 ab

0.624 ab

0.775 ab

62.67 ab

78.45 b

0.593 ab

0.701 ab

Control المقارنة
سماد كيمياوي
Chemical fertilizer
حامه
لتر/³ سم3
الييومي
لتر/³ سم6
Humic acid

53.51 b
51.90 b
64.71 ab
74.23 a

69.12 bc
66.22 c
81.08 ab
90.67 a

0.525 bc
0.499 c
0.603 ab
0.673 a

0.601 bc
0.576 c
0.726 ab
0.794 a

لتر/ غم2
لتر/ غم4
لتر/³ سم3
لتر/³ سم6

yield
Ton \ hectar

Alga600
Algamix

..0.0 المتوسطات التي تشترك بنفس الحروف لكل صفة لم تختلف فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال
The average with same letter for
.

 واللذي ازداد تأثيرهلا بزيلاديAlgamix نظرا للنتائ اايجابية التي تظيرها ارلافة المسلتضل البحلري
لتر) علع تغل المعامالت المستضدمة فلي تغلل الصلفات الكميلة والنوعيلة وبلا ض/³ سم6( التركيز المستضدم
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تفوقلله المعنللوي علللع السللماد الكيميللاوي فللي الحاصللل الكلللي للللر وص وكللذل تفوقلله الغيللر معنللوي والوار ل فللي
الحاصل التسويقي لللر وص عللع اسلتضدام هلذا السلماد والتلي اجمعلت غالبيلة الدراسلات تلأثيرل السل عللع صلحة
اانسان والحيوان (وذل عن طريق مساهمته في زيادي تجملق النتلرات) وبلا ض عنلد ارلافته بتركيلزات عاليلة
 عليله توصلي هلذل الدراسلة بلإجراء دراسلات مسلتقبلية اضلرى عللع هلذا,وبيدز زيلادي النملو وطلراوي المحصلول
المسللتضل وبتراكيللز تعلللع مللن المسللتضدمة مللق اسللتضدام مصللادر اضللرى مللن ااسللمدي العرللوية والمستضلصللات
.النباتية
EFFECT OF SOIL IRRIGATION WITH TWO TYPES OF SEAPLANT
EXTRACT AND HUMIC ACID ON GROWTH, QUANTITY AND QUALITY
OF YIELD IN LETTUCE (Lactuca sativa L.)
Mohammad Talal Abdulsalam Al-Habar

Hussien Jawad Moharm Al-Bayati

Dept. of Hort. & Landscape Design, College of Agriculture and Forestry, Mosul University.
E-mail: alhabar-mt5051@yahoo.com

ABSTRACT
This research was conducted during winter growing season of 2011-2012 at the
vegetable Farm Hort. & Land Scape Design Department, Colloge of Agriculture and
Forestry, Mosul Universty,to study the effect of soil irrigation with two seaplant
extracts at two concentrations for each: Alga600 at 2 and 4 gm/ L and Algamix at 3
and 6 ml/ L in addition to humic acid at 3 and 6 ml/ L, the Chemical fertilizer, and
control (non- fertilizer) treatments on growth and yield components of lettuce.The
experiment involved 8 treatments implemented Randomized Complet Block Design
(RCBD) with three replications Results indicated that application of Algamix at
concentration 3ml/ L significantly increased leaf area/ plant, head length, stem length,
and wiegth, whereas the same seaplant extract at concentration of 6 ml/ L increased
the dry matter percentage of leaves, percentage of head folding, average weight of
total and marketable/head, total and marketable head yield.
Keywords: Seaplant extracts – Humic acid – Growth – Yield – Lettuce.
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