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( للرش بحامض الهيوميك والمستخلص  Paris Island Cosاستجابة نبات الخس الصنف ) 

 300البحري الجا 

 

 أسماعيل الحبيطي عبدالمنعم سعدهللا خليل                                            عبدالجبار

 اعة والغابات / جامعة الموصلالكلية التقنية الزراعية / الموصل                              كلية الزر

 

 :الخالصة 

نفذت هذه التجربة في حقل الخضراوات في الكلية التقنية الزراعية/ الموصل لدراسة تأثير الرش بحامض          

مل لتر 2،  1،  0الهيوميك بثالث تراكيز ) 
1-

 2.5،   1.5،   0)  300  ( وثالث مستويات من المستخلص البحري الجا  

مل لتر
1-

 Paris Island Cos( إضافة الى معامالت التداخل بينهما لغرض تحسين نمو وإنتاج نباتات الخس الصنف )   

وكرر الرش كل  2/15(. أجريت معامالت الرش بشكل منفصل وفي مواعيد مختلفة وبمعدل ثالث رشات األولى في 

لحاصل قياسا مع معاملة المقارنة نتجت من أسبوعين . أظهرت النتائج إن أفضل القياسات في صفات النمو الخضري وا

مل لتر 2معاملة الرش بخليط ) 
1-

مل لتر  2.5حامض الهيوميك +
1-

كغم /  1552( حيث بلغ الحاصل الكلي  300الجا 

كغم / دونم. ومن تحليل االرتباط تبين ان الحاصل الكلي لرؤوس الخس ارتبط معنويا  7428دونم ولمعاملة المقارنة بلغ 

وزن الرأس ووزن الساق وطول الساق وعدد االوراق / نبات . وكان لصفة وزن الرأس أعلى تأثيرا مباشرا مع صفات 

على الحاصل الكلي مقارنة بالصفات األخرى ، كما ان هذه الصفة أظهرت تأثيرا غير مباشر موجبا وعاليا من خالل 

 مسار عدد االوراق / نبات وطول الساق ووزن الساق ومحيط الرأس. 

 

Response of Lettuce Plant ( Paris Island Cos cv.) to  Humic Acid and Seaweed 

Extract Alga – 300 Spray  

                     

           Abdulmonem  S. Khalil                   Abduljbbar  Ismal AL – hubaity   

           

Abstract: 

             An experiment was carried out to study the effect of foliar spray of hamic acid with 

three concentrations ( 0 , 1 and 2 ml.L
-1 

) and three concentrations of seaweed extract – Alga 

300 ( 0 , 1.5 and 2.5 ml. L
-1 

)and their interactions to improve vegetative growth and yield of 

lettuce plants ( Paris Island Cos cv ). 

All treatment applied three times separately at 15/2 the first spray then repeated every two 

week . Results revealed that the treatments led to improve vegetative growth traits and total 

yield of lettuce as compared with control . The more effect interaction treatment was 

between ( 2ml/L. of hamic acid + 2.5 ml/L Alga 300 ) gave a significant increase in most 

vegetative traits and yield , which giving yield of 9651 Kg./Donum as compared with 8427 

Kg./ Donum for control treatment  . Analysis of correlation indicated that a significant 

positive correlations between the total yield of lettuce with the head weight , stem weight , 

stem length and number of leaves/ plant . The higher correlation ( 0.999 ) was recorded 

from the head weight the total yield . On the other hand , head weight exhibited a greatest 

direct effect on the total yield as comparing with the other traits , and this character had a 

higher indirect effects through the path of number of leaves/ plants , stem length , stem 
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weight and head circumference . So they can be used in the breeding programs to select the 

total yield of lettuce . 

 

  : المقدمة

احد نباتات السالطه األكثر استعماال في العالم والمرغوبة من قبل  ( . Lactuca sativa L) يعد الخس           

ستهلكين  . ويعتبر من المحاصيل الورقية المهمة التي تؤكل طازجة ، وتنتشر زراعته تحت ظروف جوية تميل الى الم

( .وأن تحسين النمو الخضري في محاصيل الخضر وباألخص الورقية  Tamaguchi  ،1997و  Rbuatzkyالبرودة ) 

التسميد بالعناصر الغذائية واستخدام منظمات النمو ،  منها يمكن أن يتم بالعديد من عمليات الخدمة البستنية ومن اهمها

الذي يعتبر احد المنتجات التجارية االقتصادية وذو فاعلية  Humic acidوفي الوقت الحاضر يستخدم حامض الهيوميك 

( ، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية  Anonymous  ،2005سريعة وغير مؤذ لإلنسان والحيوان والنبات ) 

( . ويحوي في تركيبه على كاربون ونتروجين  Bartlette  ،1976و  LEEالتي تؤدي الى زيادة نمو وحاصل النبات ) 

( .  Senesi  ،1992وهيدروجين واوكسجين بنسب متباينة ينتج عنها تكوين مركبات ذات أوزان جزئية متباينة ) 

( .  Evans  ،2000و  Hartwigsonية في التربة ) ويستخدم حامض الهيوميك لتقليل األثر الضار لألسمدة المعدن

و  Sennوالغاية الرئيسة من استخدام حامض الهيوميك هو لكونه عبارة عن مادة  دبالية تكون مغذية للنبات ) 

Kingman  ،1973  وAnonymous  ،2005  ( وأضاف )Chen   وAvaid  ،1990  إن حامض الهيوميك )

ي زيادة الفعاليات الفسلجية للنبات وانعكاسها على النمو ومحتوى النبات من المغذيات . ووجد  والمواد الدبالية لها تأثير ف

Syabrayi  (     إن هناك زيادة 1965 وآخرون )في حاصل نباتات البطاطا واللهانة عند التسميد بكل من  100 %

N.P.K  وحامض الهيوميك . واثبتZhang  وErvin (2004بان إضافة حامض اله ) يوميك الى النبات تؤدي الى

( في تركيا  2005)  Guslerو  Haticeزيادة السايتوكانيين الداخلي مع زيادة االوكسجين . وفي دراسة أجريت من قبل 

وجود تأثير لحامض الهيوميك على حاصل نبات السبانخ ومحتواه من العناصر الغذائية ) النتروجين والفوسفور ( بينما لم 

( إن  2009وآخرون )  EL  – Ghamryعنويا على عناصر البوتاسيوم والكالسيوم في النبات . وبين يكن له تأثيرا م

والكاروتينات  bو  aإضافة حامض الهيوميك سواء لوحده او متداخال مع الحوامض االمينية أدت الى زيادة في كلوروفيل 

مل /لتر لنباتات الخيار صنف  6ميك بتركيز ( ان إضافة حامض الهيو 2011)  Yousifفي أوراق الفاصوليا . وأوضح 

بابليون سببت زيادة معنوية في صفات النمو الخضري ) ارتفاع النبات ، عدد األفرع ، عدد االوراق ، المساحة الورقية ، 

                                                              نسبة الكلوروفيل ، % للمادة الجافة في النمو الخضري ( .                                                     

وفي الوقت الحاضر تستخدم مستخلصات األعشاب البحرية كمحفز حيوي للوظائف الفسلجية في النبات وكسماد        

،  Koseو  Turanعضوي رشا على االوراق في الزراعة وذلك من خالل فعاليتها على العديد من المحاصيل البستنية ) 

(. وذلك نظرا لما تحتويه هذه المستخلصات من العناصر الضرورية للنبات كالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم  2004

(  2010وآخرون ،  Abd EL-mottyو  2005، وآخرون ،  Hegabوالحديد والنحاس والزنك والبورون وغيرها ) 

 ، وآخرون Ergunباتية كاالوكسين والجبرلين والسايتوكانيين ) وكذلك بسبب احتوائها على العديد من الهرومونات الن

( . وتحتوي المستخلصات البحرية على الفيتامينات واإلنزيمات التي تعمل  2009وآخرون ،  Thirumaranو  2001

ت ( وهذه المستخلصات عندما ترش على أوراق النباتا Jensen  ،2004و  Oʼ Dell  ،2003على تحفيز نمو النبات ) 

(. أشار الكثير من الباحثين الى أهمية استخدام  Jensen  ،2004تؤدي الى تسريع النمو الخضري والجذري للنبات ) 

وآخرون   Van – stadenمستخلصات اإلعشاب البحرية في تحسين نمو وإنتاج العديد من محاصيل الخضر، فقد أوضح

    Thomasصات البحرية أدى إلى زيادة الحاصل . وذكر ( في دراستهم على نبات الخس إن استخدام المستخل 1999) 

( سبب زيادة في النمو والوزن الطري  Sea Buck Thorn( إن استخدام مستخلص النبات البحري )  2002) 

( عند معاملة  2009الخضري والجذري والوزن الجاف لبعض النباتات عند إضافته مع ماء السقي . ووجد العالف ) 

( سم 3.0،  2.5،  0.5بأربعة تراكيز )  ALgamixلمستخلص البحري نباتات الخس با
3

/لتر ، أظهرت النباتات زيادة  

سم2عند الرش بالتركيز )  a  ،bمعنوية في محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي وكلوروفيل 
3
 /لتر ( . 
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 : المواد وطرائق العمل

لقسم اإلنتاج النباتي في الكلية التقية الزراعية / الموصل خالل موسم  نفذت هذه التجربة في حقل الخضراوات التابع       

في نمو وحاصل الخس صنف )  Alga 300لدراسة تأثير حامض الهيوميك والمستخلص البحري  2010 -2011النمو 

Paris Island Cos  صول وبعد و 13/11/2011( . زرعت البذور في صناديق بالستكية داخل البيت الزجاجي بتاريخ

سم تحتوي  15سم وارتفاع 10الشتالت إلى مرحلة الورقة الحقيقية الثالثة ثم نقلها إلى عبوات بالستكية صغيرة ذات قطر 

تم شتل الشتالت في الحقل المستديم في  15/1/2011على تربة مزيجية وسماد حيواني وبيتموس بنسب متساوية وفي 

متر وعلى  2سم وطولها 70(على مروز عرضها 2وية في الجدول ) تربة مزيجية موضح صفاتها الكيميائية والفيزيا

سم ، وتضمنت الوحدة التجربية على مرزين وأجريت جميع عمليات 25جهة واحدة من المرز والمسافة بين النباتات 

(. تم رش النباتات بحامض 2171الخدمة األخرى من ري وتسميد وتعشيب كما موصى به من قبل مطلوب وآخرون ) 

( بشكل منفصل وخليط للمستخلصين وفي مواعيد مختلفة وبمعدل ثالث  300وميك والمستخلص البحري ) الجا الهي

  -وكرر الرش كل أسبوعين وكانت المعامالت كاألتي : 15/2رشات األولى في 

 معاملة المقارنة صفر مل / لتر . .2

 مل / لتر .  1حامض الهيوميك  .2

 مل / لتر . 2حامض الهيوميك  .3

 مل / لتر  300   1.5الجا .4

 مل / لتر .2.5   300الجا  .5

 مل /لتر .1.5   300مل / لتر + الجا 1حامض الهيوميك  .5

 مل / لتر .2.5  300مل / لتر + الجا   1حامض الهيوميك  .8

 مل / لتر .  300    1.5مل / لتر + الجا 2حامض الهيوميك   .7

 مل / لتر .2.5    300مل / لتر + الجا  2حامض الهيوميك  .1

 

 033( : مكونات المستخلص البحري الجا  1ل )الجدو

 

 التركيز العنصر

 % 22-11 البوتاسيوم

 % 6 الفسفور

 % 1.0-3.0 النتروجين

 % 00-50 المادة العضوية

 % 3.63-3.52 المغنيسيوم

 % 1.6-3.5 الكالسيوم

 % 3.03-3.10 الحديد

 % 2.0-1.0 الكبريت

 ملغم / لتر 50-23 النحاس

 % 0.2-2.2 الصوديوم

Alginic  acid 13-12 % 

        

وبثالث مكررات . وتم جني رؤوس الخس بتاريخ  RCBDنفذت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة       

وسجلت القياسات التالية ) طول الرأس ) سم ( ، محيط الرأس ) سم (، طول الساق ) سم ( ، وزن الساق ) غم ( ،  28/3

 SAS  (SAS  ،1998غم (، عدد االوراق ، الحاصل الكلي ) كغم / دونم ( . حللت النتائج باستخدام نظام  وزن الرأس )

(. تم  2000) الراوي وخلف هللا ،  0.05( ومقارنة المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

م اجري تحليل االرتباطات إلى أسبابها المباشرة وغير تقدير االرتباط المظهري للصفات المدروسة بجميع االتجاهات ، ث
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و  Lenka( . واقترح  1987الراوي )    Path coefficient analysisالمباشرة باستخدام تحليل معامل المسار 

Mishra  (1973 : حدود معامل المسار ضمن الحدود التالية ) 

 تهمل   0.09–0.00

 واطئة   0.19–0.10

 متوسطة   0.29–0.20

 عالية   0.99–0.30

 عالية جدا  1.00أكثر من 

 

 ( 2310( :  بعض الصفات الكيمياوية والفيزياوية لتربة حقل التجربة ) صالح ، 2الجدول )

 

 التقدير الصفة

 PH 3.0درجة تفاعل التربة 

 21 المادة العضوية   غم / كغم

 0.013 التوصيل الكهربائي دسيسيمنز / م

 15.13 غم تربة133تيونية ملي مكافى /السعة التبادلية الكا

 ppm 52النتروجين            

 ppm 3.10                الفسفور

 ppm 151البوتاسيوم            

 220 كاربونات الكالسيوم  غم / كغم

  مفصوالت التربة

 500.0 الرمل         غم / كغم

 161.1 الطين        غم / كغم

 055.3 كغمالغرين      غم / 

 مزيجية نسجة التربة

 

 :النتائج والمناقشة 

( إن هناك فروقات معنوية بين المعامالت في الصفات قيد الدراسة المتمثلة بالزيادة في )  3توضح نتائج الجدول )          

كلي للرؤوس ( عدد االوراق / نبات ، طول الساق ، وزن الساق ، طول الرأس ، محيط الرأس ، وزن الرأس والحاصل ال

مل لتر2، وان اكبر زيادة معنوية تم الحصول عليها كانت في معاملة الرش بخليط حامض الهيوميك 
1-

مل لتر 1.5+ 
1-

مل لتر2في صفتي عدد االوراق / نبات وطول الرأس ولكنها لم تختلف معنويا مع معاملة الرش بخليط  300الجا
1-

مل لتر 2.5حامض الهيوميك + 
1-

حين ان اكبر زيادة معنوية للصفات األخرى نتجت من معاملة الرش في  300الجا  

مل لتر2بخليط 
1-

مل لتر 2.5حامض هيوميك + 
1-

مل لتر 2والتي لم تختلف  معنويا عن معاملة الرش بخيلط   300الجا 
1-

مل لتر 1.5حامض هيوميك + 
1-

تاثير حامض  . تتفق هذه النتائج مع ماوجده العديد من الباحثين عند دراسة 300الجا 

 EL- Ghamry( في السبانخ و  2005)  Guslerو  Hatice( و  Ervin  ،2004و Zhangالهيوميك ) 

( في الهندباء وتأثير  2012( في الخيار، والحبيطي وعامر )  2011)  Yousif( في الفاصوليا و2009واخرون)

( في الخس و  1999واخرون )  Van – Staden( و  Jensen  ،2004المستخلصات البحرية التي درست من قبل ) 

Thomass  (2002  (  في بعض الخضر والعالف )في الخس . ان الزيادة الحاصلة في صفات النمو  2009 )

والحاصل لنباتات الخس نتيجة التأثير التجميعي بين حامض الهيوميك والمستخلص البحري قد يعزى الى دور حامض 

جية للنبات وانعكاسها في زيادة النمو ومحتوى النبات من العناصر الغذائية وزيادة الهيوميك في زيادة الفعاليات الفسل

( كما يعد حامض  Anonymous  ،2005و  Zhngو  Avaid ،1999و  Chenالسايتوكانيين واالوكسين الداخلي ) 

 ( .  Anonymous   ،2005و Kingman   ،1973و  Sennالهيوميك  كمادة دبالية  مغذية للنبات )
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( في تحسين نمو وإنتاجية نباتات الخس ربما يرجع لما تحتويه من العناصر  300وبالنسبة لدور السماد البحري ) الجا 

الضرورية للنبات كالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والتي تعمل على تحفيز نمو النبات وتطوره من خالل تأثيرها على 

وآخرون ،  Hegabضوئي مما ينعكس ايجابيا في صفات النمو الخضري ) تنشيط العلميات الفسلجية كعملية التمثيل ال

( . باإلضافة إلى احتواء المستخلص البحري على العناصر الغذائية  2010وآخرون ،  Abd EL –Mottyو  2005

ي المهم في تصنيع الهرمون النبات Treptophanالصغرى كالزنك الذي يساهم في تصنيع الحامض االميني التربتوفان

( الضروري في انقسام الخاليا ومن ثم تسريع وتحفيز النمو الخضري للنبات )  IAAاالوكسين ) أندول حامض الخليك 

على العديد من 300( واحتوائه على الحديد الذي يشارك في بناء الكلوروفيل ، كم يحتوي سماد الجا   1989الصحاف ، 

( واحتوائه على Thirumaran ،2009و  Ergun  ،2001وكانيين ) الهرمونات النباتية كاالوكسين والجبرلين والسايت

( والتي تعمل مجتمعه في تحفيز نمو النبات من خالل  Jensen  ،2004و  OʼDell  ،2003الفيتامينات واإلنزيمات ) 

 دورها في تحفيز انقسام واستطالة الخاليا واتساعها .

 

 تقدير االرتباط ومعامالت المسار:

( أن صفات وزن الرأس ووزن الساق وطول  4البيانات التي تم الحصول عليها والموضحة في الجدول )  تشير          

وان اعلي قيمة  0.01الساق وعدد األوراق للنبات ارتبطت معنويا مع الحاصل الكلي للرؤوس عند مستوى احتمال 

الرتباط بين أزواج الصفات قيد الدراسة ( لوحظ بين معدل وزن  الرأس والحاصل ، وبالنسبة ل 0.999ارتباط بلغت ) 

% مع صفات عدد االوراق / نبات وطول الساق ووزن 1ارتبطت صفة معدل وزن الرأس معنويا وعند مستوى احتمال 

( في حين ان وزن الساق ارتبط معنويا عند مستوى احتمال    6350.،  559.0،  4810.الساق بلغت على التوالي )

(على الترتيب ، وارتبط محيط الرأس معنويا  0.800،   0.852نبات وطول الساق بلغ مقداره )مع عدد االوراق /  0.02

( إما طول الساق فكان  0.469، 0.419مع صفتي عدد االوراق / نبات ووزن الساق حيث سجلت وعلى التوالي )

صفات وزن الرأس ووزن الساق  ( مع عدد االوراق ، ويستدل مما سبق ان الزيادة الحاصلة في 0.735ارتباطه معنويا ) 

( في  2009وطوله وعدد االوراق بالذات سوف ينعكس على الحاصل وتزيد من قيمته ، وهذا يتفق مع ما وجده العالف ) 

الخس من أن الحاصل الكلي للنبات ارتبط معنويا مع جميع الصفات عدا صفة نسبة التزهير وان اعلي ارتباط مظهري ) 

( من ارتفاع 2012رأس والوزن الرطب لألوراق ، وينسجم هذا مع نتائج الحبيطي وعامر )( كان بين وزن ال0.986

 النبات وعدد االوراق ارتبطت معنويا مع الحاصل التسويقي لنبات الهندباء .

 ولتقدير معامالت المسار اجري تحليل معامالت االرتباط بين الحاصل الكلي للخس والمتغيرات المؤثرة عليه إلى تأثيرات

مباشرة وغير مباشرة ، وذلك لتحديد الصفات األكثر فاعلية في زيادة اإلنتاج والتي ترتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة 

وآخرون ،  Reiadبالحاصل والذي يعتبر طريقا جيدا الدخار الجهد والوقت والتكاليف عند الرغبة في تحسين الحاصل ) 

المباشرة وغير المباشرة لمعامالت االرتباط بين المتغيرات والحاصل .  ( التأثيرات 5(. ويالحظ من الجدول )  1987

بدى وزن الرأس اعلي تأثيرا مباشرا على الحاصل الكلي للخس مقارنة بالصفات األخرى ، وكان لهذه الصفة فقد أ

تأثيرات غير مباشرة موجبة وعالية من خالل مسار عدد االوراق / نبات وطول الساق ووزن الساق ومحيط الرأس ، كما 

وعالية من خالل طول الرأس . وتنسجم هذه أظهرت صفتي طول الساق ووزن الساق تأثيرات غير مباشرة موجبة 

( من إن صفة وزن الرأس كانت من أهم الصفات التي لها تأثيرا مباشرا على  2009النتائج مع ما وجده العالف ) 

الحاصل الكلي للنبات في الخس ، بينما اظهر طول النبات تأثيرا موجبا غير مباشر على الحاصل من خالل صفة وزن 

( من إن اعلي التأثيرات غير المباشرة في حاصل  2012أيضا مع ما توصل إليه الحبيطي وعامر) الرأس ، وتتماشى

 الهندباء نتجت من صفة وزن الرأس من خالل مسار معظم الصفات المدروسة .

 نستنتج من هذه الدراسة ، ان هناك تحسنا معنويا في صفات النمو الخضري والحاصل الكلي لرؤوس الخس              

مل  2خاصة عند الرش بمعاملتي التداخل )  300عند الرش الورقي بكل من حامض الهيوميك والمستخلص البحري الجا 

لتر
-2  

مل لتر  1.5حامض الهيوميك + 
-2

(  لذا 300مل لتر الجا  2.5مل لتر حامض الهيوميك + 2( و )  300الجا   

( بالتركيزين المشار إليهما  Paris Island Cosالصنف ) يمكن التوصية  وتحت  الظروف المشابهة رش نباتات الخس 

لتحفيز النمو الخضري واختصار الوقت وتحسين الحاصل مع االستمرار بدراسة هذه العوامل وعلى أصناف أخرى 

 لتأكيد هذه النتائج .
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 صل الخس .في بعض صفات نمو وحا  033( : تأثير الرش بحامض الهيوميك والمستخلص البحري الجا  0جدول ) 

 

 الصفات                           

 المعامالت      

عدد األوراق / 

 نبات

 طول الساق 

 ) سم (

 وزن الساق 

 ) سم (

 طول الرأس

 ) سم (

 محيط الرأس

 ) سم (
 وزن الرأس

 الحاصل الكلي للرؤوس

 ) كغم / دونم (

 ب  1523 ب 332.5 ا 53.32 ا 00.22 هـ 116.02 د 11.06 د 53.22 المقارنة

مل لتر 1
-1 

 أب 1335 أب 320.5 ا 03.25 ا 00.11 دهـ 103.52 د –ا  20.52 ب ج د 05.23 حامض الهيوميك

مل لتر 2
-1 

 أب 1110 أب 305.0 أ 02.10 أ 05.23 د 105.01 د –أ  26.01 ب ج د 00.01 حامض الهيوميك

مل لتر 1.0
-1   

 أب 1020 أب 313.0 أ 03.16 أ 02.66 د هـ 121.02 ب ج د 20.62 ج د 03.02 033الجا 

مل لتر 2.0
-1   

 ب 1513 ب 331.0 أ 51.12 أ 02.55 هـ 111.00 ج د 23.05 ج د 51.51 033الجا 

مل لتر 1
-1 

حامض الهيوميك 

مل لتر 1.0+ 
-1   

 033الجا 
 أب 0316 أب 301.5 أ 05.00 أ 02.55 ج د 152.02 أ ب ج 21.15 د –أ  06.22

مل لتر 1
-1 

يوميك حامض اله

مل لتر 2.0+ 
-1   

 033الجا 
 أب 0121 أب 363.3 أ 06.21 أ 02.00 ب ج 100.20 أب 03.16 أ ب ج 00.01

مل لتر 2
-1 

حامض الهيوميك 

مل لتر 1.0+ 
-1   

 033الجا 
 أب0510 أب 303.1 أ 06.15 أ 00.55 أب 161.02 أب 03.06 أ 60.52

مل لتر 2
-1 

حامض الهيوميك 

مل لتر 2.0+ 
-1   

 033الجا 
 أ 0601 أ 135.5 أ 03.50 أ 00.21 أ 135.20 أ 02.15 أب 60.20

 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود . 0.05المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتمال  

 

 ( : معامالت االرتباط المظهري للصفات المدروسة 5جدول )

 

 وزن الرأس محيط الرأس طول الرأس وزن الساق طول الساق عدد االوراق / نبات صل الكلي للرؤوسالحا الصفات

 وزن الرأس
**

3.000 
**

3.511 
**

3.000 
**

3.600 3.162 3.030  

 3.030 محيط الرأس
*

3.510 3.230 
**

3.560 3.323   

    3.110 3.122 3.026 3.162 طول الرأس

 وزن الساق
**

3.600 
**

3.102 
**

3.133     

 طول الساق
**

3.000 
**

3.300      

 عدد االوراق / نبات
**

3.511       

 لي.على التوا   0.01و 0.05*** معنوية عند مستوى احتمال 
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 ( : تقدير معامالت المسار للحاصل الكلي والمتغيرات المؤثرة عليه 0جدول ) 

 

 قيم معامالت المسار                                                            نوع التأثير                                        

 تأثير عدد األوراق في الحاصل – 1

 PO1 -3.333050 التأثير المباشر

 r12PO2 3.333231 التأثير غير المباشر لطول الساق

 r13PO3 3.333011 التأثير غير المباشر لوزن الساق 

 r14PO4 -3.333300 باشر لطول الرأسالتأثير غير الم

 r15PO5 3.333315 التأثير غير المباشر لمحيط الرأس

 r16PO6 3.511610 التأثير غير المباشر لوزن الرأس 

 r1y 3.51132 مجموع التأثير الكلي

 

 قيم معامالت المسار                   نوع التأثير                                                                               

 تأثير طول الساق في الحاصل -2

 PO2 3.333030 التأثير المباشر

 r21PO1 -3.333533 التأثير غير المباشر لعدد االوراق

 r23PO3 3.333036 التأثير غير المباشر لوزن الساق 

 r24PO4 -3.333300 التأثير غير المباشر لطول الرأس

 r25PO5 3.33360 غير المباشر لمحيط الرأسالتأثير 

 r26PO6 3.000033 التأثير غير المباشر لوزن الرأس 

 r2y 3.00016 مجموع التأثير الكلي

 

 نوع التأثير                                                                                           قيم معامالت المسار       

 أثير وزن الساق في الحاصل  ت -0

 PO3 3.333060 التأثير المباشر

 r31PO1 -3.333560 التأثير غير المباشر لعدد األوراق

 r32PO2 3.333030 التأثير غير المباشر لطول الساق 

 r34PO4 -3.333300 التأثير غير المباشر لطول الرأس

 r35PO5 3.333300 التأثير غير المباشر لمحيط الرأس

 r36PO6 3.600100 التأثير غير المباشر لوزن الرأس 

 r3y 3.60053 مجموع التأثير الكلي

 

 نوع التأثير                                                                                           قيم معامالت المسار       

 تأثير طول الرأس في الحاصل  -5

 .PO4 -3.33213 شرالتأثير المبا

 r41PO1 -3.333131 التأثير غير المباشر لعدد األوراق

 r42PO2 3.333560 التأثير غير المباشر لطول الساق 

 r44PO3 3.333336 التأثير غير المباشر لوزن الساق

 r45PO5 3.333335 التأثير غير المباشر لمحيط الرأس

 r46PO6 3.162013 التأثير غير المباشر لوزن الرأس 

 r4y 3.16205 مجموع التأثير الكلي
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 نوع التأثير                                                                                           قيم معامالت المسار       

 تأثير محيط الرأس في الحاصل   -0

 PO5 3.3332 التأثير المباشر

 r15PO1 -3.333220 األوراق التأثير غير المباشر لعدد

 r25PO2 3.333135 التأثير غير المباشر لطول الساق 

 r35PO3 3.333131 التأثير غير المباشر لوزن الساق

 r45PO4 -3.333336 التأثير غير المباشر لمحيط الرأس

 r65PO5 3.030310 التأثير غير المباشر لوزن الرأس 

 r5Y 3.03000 مجموع التأثير الكلي

 

 نوع التأثير                                                                                           قيم معامالت المسار       

 تأثير وزن الرأس في الحاصل  -6

 PO6 3.000135 التأثير المباشر

 r16PO1 -3.333262 التأثير غير المباشر لعدد األوراق

 r26PO2 3.333212 مباشر لطول الساق التأثير غير ال

 r36PO3 3.333202 التأثير غير المباشر لوزن الساق

 r46PO4 -3.333563 التأثير غير المباشر لطول الرأس 

 r56PO5 3.333362 التأثير غير المباشر لمحيط الرأس

 r6y 3.00001 مجموع التأثير الكلي

 

 المصادر :

(. تاثير تغطية التربة بالبولي اثيلين الشفاف واالسود  2022امر عبدهللا حسين ) الحبيطي ، عبدالجبار اسماعيل وع

والرش الورقي بالسماد العضوي في نمو وحاصل الهندباء. في مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية . المجلد ) 

   221 -220( :  2( العدد )  23

حدار . مديرية دار الكتب للطباعة والنشر . جامعة ( . المدخل إلى تحليل االن 2178الراوي ، خاشع محمود ) 

 الموصل ، العراق .

( . تصميم وتحليل التجارب الزراعية .مديرية دار الكتب  2000الراوي ، خاشع محمود وعبدالعزيز خلف هللا  ) 

 للطباعة والنشر . جامعة الموصل ، العراق .

والتوزيع . جامعة بغداد. .دار الحكمة للطباعة والنشر  (. تغذية النبات التطبيقي 2171الصحاف ، فاضل حسين ) 

 العراق.

( . دراسة حالة الترب في موقع الكلية التقنية الزراعية في الموصل / منطقة الرشيدية  2023صالح ، نايف سلطان . )

 . 2023. مقبول للنشر في مجلة جامعة كربالء 

تربة والرش بمستخلصي عرق السوس والجامكس في نمو (. تاثير تغطية ال 2001العالف ، محمد سالم احمد ) 
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