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 إنتاجية القرنبيط في الّدباليةتأثير الرش بتراكيز مختلفة من األحماض 
 (Brassica oleraceae var. botrytis, L.)  هفي محافظة حما 
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لملخصا  
على  نمىو وتنتاجيىة نباتىاق اليىرنبي  اىن  رامىا  الّدباليةأجري البحث بهدف دراسة تأثير تركيز األحماض 

(، حيىىد اسىىت دمظ 2016/2017لموسىىا الزراعىىي )منطيىىة برىىيريال، اىى   ا –تحىىظ وىىروف محاحمىىة حمىىا 
 (، ورشىىىظ النباتىىىاق حتىىى  تمىىىا   /3سىىىا  3.75، 2.5، 1.25، 0) الّدباليىىىةال األحمىىىاض أربعىىىة ترا يىىىز مىىى

ية يىىو ( بىىيال الرشىىة واألاىىر ، واىىممظ التلربىىة وحىىش اليطاعىىاق الع ىىوا  15) البلىىث ثىى ا مىىراق ب ااىىث
ال مىال حّرىقىد   ( /3سىا  2.5بتركيىز ) الّدباليىةحماض باأل الرش نّ أ بينظ النتا جالكاملة بث ا مكرراق. 

طو  و سا(،  79)  النباققطر و سا(،  54.7  ارت اع للنباق )تحيش أعلحيث مؤشراق النمو واإلنتاجية، 
ارت ىاع اليىر  و ورقة/نباق(،  32.33ألوراق )اعدد و سا(،  27.8ورقة ) العرض و سا(،  57.5ورقة ) ال

غ(، 2288) يحالصىىا وزن اليىىر  الزهىىري و سىىا(،  31.45) الزهىىري ليىىر  قطىىر او ا(، سىى 15.5الزهىىري )
 .غ/ دونا(ك 7627) األقرا  الزهريةمال ااحي  نتاجيةاإلو 

 .ا اق النمو واإلنتاجية ،، اليرنبي الّدباليةاألحماض :  الكلمات المفتاحية
هو ثاني أها و ، Brassicaceaeلصليبية إل  ال صيلة ا (.Brassica oleraceae var. botrytis L)اليرنبي  ينتمي  :مةالمقد

أقرااه الزهرية  كالعالا. وهو محصو  شتوي، ويمكال أن ترتهل دو بعد ال رشوف وقبث البروكلي حي العديد مال  يةزهر الال ضرواق 
مال اه محتو  بربب عاليةطبية غذا ية و  ةقيم ذو يعتبر. و اق الغذا يةعاصنال، كما يرت د  حي ميلية وأ ،مطبواةأو ملمد ،  ،طازجة

أحد  وهو ،1989 ,Nonnecke)) (K ،Zn ،Fe ،Mg ،P)، واأللياف، وحمض ال وليك، والمعادن (C ،K ،5B، 6B) ال يتاميناق
 . Ramarathnam et al., (1997)) أل رد المضاد  لحينوليك  بوليالي تحتوي عل  مركباق الت ارال ض أنواع

أحضث مال الناحية الصحية للمرتهلك ميارنة باألسمد  الكيميا ية تلًا ث ال ضار منإنتاج محااياست دا  األسمد  العضوية حي يعطي 
(Rani and Mallareddy, 2007; Badawy at al., 2007.)  العضوية الحيوية اليدر  عل  تحويث العناار سمد األتملك و 

اد رميمكال للو  .((Hafeez at al., 2006 بيولوجيةغير متاحة إل  شكث متاح مال ا   العملياق الشكث مال  ضروريةال المغذية
أن حة الماهرية، و ض الكثايعمث عل  ا كما التباد  الكاتيوني، و ، و اءعل  االحت اظ بالم تهاقدر العضوي أن يحرال اصا ص التربة، و 

كبير مال تواحر  عل  نحو ليةباالدّ تزيد المواد العضوية و كما  .((Bulluck et al., 2002  التربة حي زز تنوع  الكا ناق الحية الدقييةيع
 ,Kumar نباتاقالعامة للابي عل  الحالة تأثير إيل مال لما لها، نتاجوالنوعية لإل ،اإلنتاجيةو النمو،  حيالمواد الغذا ية، وبالتالي تؤثر 

2009)). 
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أحماض و  ك،الهيومأحماض  :هي قمكونا ث ثة وت مث،  والحيوانية المواد النباتية لتحلث الطبيعية النواتج إحد  الدبا  ماد  تعد
الهيوميك  مال أحماض عدد مال طبيعيعبار  عال الي   كيالهيوم أحماض إنّ  (.(Anonymous, 2010  الهيوميالو  ال ول يك،
 غير  يميا ي وتركيب عالية جزيئية أوزان ذاق وهي التكويال، وطريية المصدر معًا، وت تل  حرب وترت لص معاً  لمتواجد االمت ابهة 
 (.(Schnitzer and Khan, 1972  ال عالة مال الملموعاق  بير عدد عل  وي وتحت ،معروف

 ,.Ashraf et al., 2005; Susilawati et alاقية النباتاق الر  حيالهيوميك  الدور اإليلابي لحمض تبيال األبحاا العلمية   
 لنيث  وس  تعمث لكونهاالنباق،  قبث مال  يةالغذا العناار زياد  امتصا  إل  لتربةل كيالهيوم أحماض إضاحة تؤديحيث  ،(2009

بيال  حة إل  ذلكإضا. ( (Chen and Aviad, 1990 اللذري  الملموع نمو إل  زياد  تؤدي  ما ،النباق إل  مال التربة المغذياق
Samavat and Malakoti, (2005)  ّمما ،وي ال ل واللدار ال لية سابروتوب  حي تؤثر إذ ،هرموني تأثير كيالهيوم ألحماض أن 

  .النباق ارت اع زياد  وبالتالي، ال  يا ونموها انيرا  سرعة إل  يؤدي
لنباتاق لالمغذية الكبر  والصغر  حي شكث م لب متاح برهولة إل  توحر العناار كمياق كاحية بأحماض الهيوميك  تؤدي إضاحة

Talashilkar et al., 1999)). (النمو ماقمنم) ًا عل  مواد من طة بيولوجياً وتحتوي أيض (Krishnamoorthy and 
Vajranabhaiah, 1986)).  

 Liu et al) يعمث عل  ت ليع نمو م تل  المحاايث الذي البوتاسيو  تحتوي العديد مال المنتلاق التلارية لحمض الهيومك عل 
ي تريطر عل  بعض ضو لعاد ارماألحماض العضوية الناتلة مال تحلث ال أنّ  Senthil and Vadivel,  (2002) أوهر  (.1998.

 باق األمراض ال طرية والنيماتودا.مرب
 ,.Mauromicale et al ) جود  الثمار التربة، ويحرالحي مكاححة األمراض التي تنتيث عال طريش  اً يلعب حمض الهيومك دور 

ق األنزيما، وتح ز ((Mohamed et al., 2009النباتاق  إنتاجيةك يساسها حمض الهيوم، وتزيد الم صباق التي أ2011)
الرامة ث أحماض الهيوميك اآلثار تيلّ كما  ،) (Mart, 2007 والهرموناق النباتية، وتحرال اصوبة التربة مع المحاحمة عل  البيئة

 .   ( (Duval et al., 1998، وال رد  ( (Albayrak, 2005 لألم ح حي الل ظ
عناار معدنية كبر  و  يتاميناق، الو نمو، المنمماق و يك، حمض الهيومكث مال عل  Vermicompost ى يحتوي المرت لص الما ي لى

يرت د  حمض و  .( (Atiyeh et al., 2002 واإلنتاجيةواغر ، مما يزيد مال تمثيث النباق للعناار المعدنية وبالتالي زياد  النمو 
 (.(Salman et al., 2005 يهاية وتيليث االعتماد علالكيميا د  سمك ب كث اا  لتيليث التأثير الرلبي لأليومياله

العضوية ب كث عا ، وحمض الهيوميك ب كث اا  عل  نمو النباتاق  األسمد  دراسة دورأجريظ دراساق عديد  تهدف إل  
 نمو حي ياآلزوت يدرمالت ومرتوياق الهيوميك حمض مال  ث تأثير لمعرحة تلربة حي (2015) وآارون اضر  وجد، حيث وتنتاجيتها

 نيع والهيوميك، بحمض معاملة دون ( الهيوميك حمض مال معام ق أربع حيها ، است د ( 1باسث الطراز) الص راء الذر  محصو  وغلة
 بحمض ال ضري  الملموع رش  +الزراعة مال ساعة  24 قبث الحبوب نيعو  الزراعة، مال عةسا 24 قبث بحمض الهيوميك الحبوب

 مال مرتوياق ث ثة واسُت د  ،(الزراعة مال  يو  21 بعد وميكالهي بحمض ال ضري  الملموع رشو  لزراعةا مال يو  21 الهيوميك بعد
 األوراق عدد مال  ث حي معنوية زياد  ل إأدق  يوميكاله بحمض المعاملة تبيال أنّ و  (ىكتارىه/N  غ (60, 90, 120 ياآلزوت ادرمال

 نربةو  ز،كو ال حي الحبوب ووزن  ددعو  الكوز، طو و  والكوز، النباق ارت اعو  األاضر، الورقي المرطح دليثو  الواحد، النباق عل 
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 )كتارهىN/ غ 120 يدرمالت معد  عند بالهيوميك رشال +نيع)ال معاملة أعطظ(، كما ةالحبي الغلةو  حبة،  1000وزن و  ،%التصاحي
 .(82.34 %) تصاحي نربةأعل  و  ،(كتارهى/طال ( 6.75  حبية غلةأعل  
أدق إل  زياد  معنوية حي  ،  بابليون ال يار ان اقلنبات (  مث/ 6) إضاحة حامض الهيوميك بتركيز أنّ  Yousif, (2011) وجد 

محتو  األوراق مال الكلوروحيث(، و احة الورقة، المرو الوزن اللاف للملموع ال ضري، و بعض ا اق النمو ال ضري )طو  النباق، 
 تنتاجية النباق الواحد(.و والص اق اإلنتاجية )عدد الثمار، 

 زياد  معنوية حيوأوهرق النتا ج  ،نتاجية ونوعية ال يارعل  إميك حمض الهيو  تأثير  You and Zhi-yuan (2011)  درس
 .عل  التواليالمعاملة بالكرباميد مع ال اهد و  ٪( ميارنةً  11.8، 19.3 ) بنربة اإلنتاجية

عل  نباتاق البطيخ  Leonarditeالمرت رجة مال  (Humic acid)أن است دا  األحماض الهيومية  Gutierriz et al., (2015)وجد 
(Cucumis melo L.) للنباتاق   بية أد  إل  زياد  استيرار ملاميع التربة وعزز تطور األقنية ال ،ضمال وروف البيوق المحمية

 ا   مرحلة اإلثمار.
 البلديالل ظ ان   / حدان( عل   6، 4، 2) است دا  ث ثة مرتوياق مال حمض الهيوميك أنّ  Aisha et al., (2014) وجد 

(Brassica rapa)، للذور مال البروتيال، الللذور، ومحتو   واإلنتاجيةمؤشراق النمو والص اق النوعية حي    إل  زياد دأ
 ك.يحمض الهيومإضاحة ، والحديد بزياد  معد  N ،P ،Kو بوهيدراق، والكر 
ركيبة مع ث ثة مرتوياق وميك حي توحمض الهي  Pseudomonas fluorescens البكتريا تأثير Verma et al., (2014) درس

المعام ق التي تحتوي  أنّ ال تبيّ . و  .Brassica oleracea Lالنمو واإلنتاجية واصا ص اللود  للمل وف  حي األسمد  تل ة مال م
حمض و  Pseudomonas fluorescensالموا  بها إل  جانب ال ت ق المعاملة بى  األسمد  مال ملموعة  (٪100)عل  

النباق، والمواد اللاحة حي األوراق )رأس(، وعدد األوراق غير المغل ة، وعا د الرأس   اعارتكث مال ق إل  زياد  معنوية حي أدّ  ،الهيوميك
 Pseudomonasاست دا  الموا  بها مع  األسمد  مال جرعة (٪50)المعاملة التي ت مث وأعطظ (. كتارىه/طال 54.38)

fluorescens  يرر مال ا  المعادلة الرماديةمع نتا ج است دنتا ج متماثلة حمض الهيومك و. 
يؤدي إل  تحريال بنية التربة،  (الزرق الدواجو اد الماشية، سم)العضوية  األسمد اضاحة  أنّ  Abou El-Magd et al., (2005) وجد 

 نوعية نباتاق البروكولي.وتهويتها، وتحرير العناار المغذية بب ء، مما يدعا تطوير اللذور، وبالتالي ارت اع اإلنتاجية، وتحريال 
مؤشراق نمو مما عزز  ،المعدنية األسمد ساها حي االست اد  مال  ،العضوية األسمد است دا   أنّ  Kandil and Gad. (2009) جد و 

وراق عدد األو سا(،  67.55رت اع النباق )ا، حيث بلغ لبروكليل  والمحتو  مال العناار الغذا يةالنباق، وزياد  معنوية حي اإلنتاجية 
 278.6وزن الير  الزهري )و سا(  18.32قطر الير  الزهري )و (، 2سا 429مراحة المرطح الورقي )و ورقة/نباق(،  52)

، 2سا 253ورقة/نباق،  19سا،  63)  عل  التواليال/حدان( عند است دا  األسمد  العضوبة، ميابث ط 8.44اإلنتاجية )و غ/نباق(، 
 .( عند عد  است دا  األسمد  العضويةدانح /الط 6.84غ/نباق،  229.72سا،  16.21
 ،(سا  (44.77ق النمو مثث ارت اع النبا مؤشراقنتا ج جيد  حي عل  عند زراعة البروكلي  Bhardwaj et al., (2007)حصث 

 راقمؤشوكذلك  ،(20.12وعدد األوراق الم توحة بالنربة للنباق ) ،(سا 66.80وقطر النباق ) ،(سا 2.93وقطر الراق الر يري )
مال األقرا   واإلنتاجية ،(سا 18.93توس  حلا الير  الزهري )وم ،غ( 269.24متوس  وزن الير  الزهري ) :اإلنتاجية مثث
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 150الموا  بها ) اآلزوق% مال كمية 75مع  قبث الزراعة Azotobacter  مال ا   تطبيش ،(كتارهى/قنطار 139.53)الزهرية 
  .K و P ( مالكتاركغ/ هىى 60( و )كتار غ/هىى
زياد  معنوية تحييظ  كتار،طال/هىى7.5  ال يرميكومبوسظ بمعد  تلربة عل  اليرنبي ، حوجد أنه عند است دا Kumhar, (2004) أجر  

(، كتارهى/طال 5)  vermicompostعند تطبيش أنه Padamwar and Dakore (2009) د وجو حي حلا الير  الزهري.
 .اً ونوعلليرنبي  كمًا إنتاجية ضث ، تحييظ أح(كتارهى/كغ 10)  Azotobacterو

( عند vermicmpost ،nem cakeاد ال ناء، سمالعضوية ) األسمد ل ة مال ع م تأنوا  ث ثة Tripathi et al., (2016) است د  
 9.2مال األقرا  الزهرية  أعل  إنتاجيةأعط   vermicmpostاد  سم ه عند است دا  الهند، حوجدوا أن –راعة اليرنبي  حي كانبورز 

العضوية تلك كان أحضث مال است دامها ب كث  األسمد ، ولكال تطبيش مزيج م ترك مال كتارطال/ه 9.01اد ال ناء سم ، ثا كتارطال/هى
 2.5اد حناء+ سم كتارطال/هى 10عند است دا  المزيج )  كتارطال/هى 12.62األقرا  الزهرية  من رد، وقد تحييظ أعل  إنتاجية مال

 ال اهد.مال  المعام ق إنتاجية أحضث أعطظو (، nem cake كتارطال/هى vermicmpost  +0.1 كتارطال/هى
عضوية وغير ) ةار تأثير مصادر م تل ة للعناار الغذا يتبالا  Poosiاليرنبي  ان   عل بة تلر  Shree et al., (2014)  جر  أ

(، سا  66.75وسلث أعل  ارت اع نباق ) ،ةنرب مناسبة لكث معامل(، تا تطبييها بوحي تركيباق من رد الحيوية  األسمد العضوية و 
ووزن الير  الزهري  ،(3سا  702.00وحلا الير  الزهري )( سا 16.09)قطر الير  الزهري و (، سا  58.64قطر النباق )و 
ادية تتأل  سم غ( مال ا   تطبيش الطة  100 /مغ 63.19(، وحمض االسكوربيك )كتارقنطار/هى 252.48) واإلنتاجيةغ(  568)

 .Azospirillumاد الدواجال + سم كتارهى/طال 2+ بيايا أرض المزرعة كتارهىطال/ 5الموا  بها +    N P K كميةمال ٪ 50مال  
، وبيايا عناقيد الن يث الثمرية ) المحضر مال vermicmpost است دا  أنّ  Farahzety and Siti Aishah, (2013) وجد

الكيميا ية  األسمد بيد رمالتنتاجية، تتماثث مع ط  نتا ج ايلابية بالنربة للنمو واإلاد حي الحيو  المزروعة باليرنبي ، أعرمك ،(ال ضار
(o: 12: 12: 172: K5o2N: Pعل  أساس تطبيش ) (كغ 180N/كتارهى) ّاست دا  بيايا ال ضار المتحللة بواسطة الدود  ، كما أن
 يا ية.كيمال األسمد باست دا   أيا  ميارنةً  7 نحواد أعطظ إنتاج مبكر بىىىرم 
مال جهة وتأميال منتج ذو مواا اق  مراحةوحد  ال نتاجيةإالرعي لزياد   ضرور  لليرنبي ق المحلية عل  تزايد الطلب حي الرو ضي ييت

 األسمد  است دا كما هو الحا  عند الرلبية المتبيية  ثارمال اآل اا حي تأميال منتج  دور ها  العضوية ألسمد ل بما أن، و جيد 
ة تأثير تركيز دراس هدف البحث إل لذا ي ،العضوية الرا لة حي األسواق سمد األ انت ار أنواع م تل ة مالحضً  عال ميا ية، الكي
 .، والنوعيةا اق النمو، واإلنتاجية حيعل  نباتاق اليرنبي  هاعند رش الّدباليةض احماأل

 البحث وطرائقه:مواد 
أبيض   الزهري ر ية حي معما العرواق، الار  عال هليال مبكر، يصلح للزراعو عب، وهان  اليرنبي  راماتا است د  : المادة النباتية

مناسب للزراعة وهو للتصدير، يمتاز بتماثث عالي وتنتاجية عالية،    اممتاز  للرأس، م تصبة تؤمال تغطيةنااع اللون، أوراقه من
  كث ة.  مال

ر األول  معد  الهطو  المطري جنوب مدينة حما ، منطية االستيرا كا 10البحث حي قرية بريريال عل  بعد  ن ذ البحث: تنفيذمكان 
غ تربة، أزوق معدني 100غ/ 0.52ميلليموز، ماد  عضوية  Ph=8.65 ،Ec =0.51، راء عمييةما سنويًا. تربة الموقع حم 383
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% 14، والتحليث المكانيكي كغ/دونا 16، كلس حعا  جزء مال المليون  67.9ية ، وسعة تبادل474، وبوتاسيو  19.8، وحوس ور 8.33
 .% طيال68% سلظ، و18رمث، و

عبار  عال مرت لص أحماض دبالية )هوميك أسيد، حول ك  ، وهيHuzoneالتلارية هيوزون  تا رش النباتاق بالماد  :معامالت التجربة
وحول ك  هوميك أسيد ، وهي عل  شكثحلا بالنربة للرطب% وزن/ 17% وزن بالنربة لللاف،  25ماد  عضوية تركيبها )، أسيد(

 عل  شكث شوا ب.  (Bo, Zn, Fe, Cu, Mn, Mg)عل  شكث شوا ب، وعناار اغر   (N, P, K)ار كبر  أسيد مع عنا
الرشة  مراق: 3 بمعد  عملية الرش ق/ ( حت  تما  البلث، وتكرر  3سا  3.75، 2.5، 1.25،  0) ترا يز ةبأربعالنباتاق رش تا 

 يو . 15بىىىى  الثانية الرشة بعد الرشة الثالثة، و  يو  15بىىىى   األول  شةالر  الرشة الثانية بعد، و  يو  40األول : بعد الت تيث بىىىى 
حيث ،   11/9/2016مال اواني الرتريوبو ، بتاريخ ب، ضالتور تحوي ث ا أوراق مزروعة حي شتو   ظ زراعةتم :طريقة الزراعة

يوريا بعد الت تيث بىى  2غ/  25وتا اضاحة سوبر حوس اق،  2غ/  25ا مت مر، سماد عضوي غن 2كغ/   4زرعظ حي تربة مرمد  بىىى 
 40)و، بيال اطوط الري  (سا 80) تباعداطوط الري بالتنيي  المرت دمة بوكانظ الزراعة عل   .سبوعيالأب ااث  يو  عل  دحعتيال 20
 .عل  ا  الري ار بيال النباق واآل سا(

، 1.25،  0) الّدباليةلرش باألحماض معام ق ل بأربع، ق الع وا ية الكاملةاليطاعاا تصميالتلربة وحش  اممظتصميم التجربة: 
وميارنة  Gnistat12تا تحليث النتا ج باست دا  برنامج  نباق( حي كث مكرر. 10بمعد  )مكرراق،  ، وبث ثة (/3سا  3.75، 2.5

 %.5 احتمالية مرتو   عندالمتوسطاق عند أقث حرق معنوي 
وعند بلوغها  وهي مازالظ مندملة ألقرا  الزهريةل حلة النضج اإلسته  ير معند   ،10/3/2017لني اإلنتاج حي : تا البدء بالجني 

 .(1986حلمًا مناسبًا وقبث أن ترتطيث حواملها الزهرية )بوراس، 
 ( 2014 وآخرون )شرابي  نباتات من كل مكرر لكل معاملة وفقًا إلى 10أخذ متوسط  :القراءات

 .عند اللني نهاية الرطح التمثيلية و المراحة بيال سطح الترب (:سم) ارتفاع النبات –
 عدد األوراق المت كلة عل  النباق عند النضج. نبات(: عدد األوراق )ورقة/ –
 .عند النضج (6، 5، 4) ال ارجية قاور ة األوقمالمراحة بيال قاعد  متوسط : (سمطول الورقة ) -
 .عند النضج( 6، 5، 4ال ارجية ) قاور أللالمراحة األحيية بيال أبعد نيطتيال س  متو : (سمالورقة ) عرض -
 .عند النضج المراحة األحيية بيال أبعد نيطتيال حي الير  الزهري  :(سمقطر القرص الزهري ) -
 .عند النضج حيه(: المراحة العمودية بيال قاعد  الير  الزهري وأعل  نيطة سم ارتفاع القرص الزهري ) –
 .الحامث وجزء الراق للير  بعد ازالة األوراق المغل ة هري   ز اقر أ 10 متوس  وزن  :زن القرص الزهري )غ(و  - 
 الكثاحة النباتية )نباق/دونا(. ×وزن الير  الزهري ) غ( متوس   اإلنتاجية )كغ/ دونم(. -

 :النتائج
 :لقرنبيطالخضري ل النمو صفات في الّدباليةض احماألتأثير تركيز  –أواًل 
مال  لوحظ. كما ال ضري   اق النموح  كث ا ول األعال ال اهد  والمعاملة  ةً عنوي  الييا معكرظ أعل الثانية المعاملة نّ أ عموماً  وجد

قظ النباتاق حي ا ة طو  ت وّ  ، حيث(مركب الهيوزيال) الّدباليةض احماألب نمو نباتاق اليرنبي  عند رشها دازديا( 1)معطياق اللدو  
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  النباتاق عل %5مرتو   عند اً معنوي ( /3سا  3.75، و52.  تركيز )عند است دا التواليعل   (،سا 55.67و سا 57.5ورقة )ال
، كما وال اهد األول  ، وال توجد حروق معنوية بيال المعاملة(سا 48.3( و)سا 49.5) التواليعل   / ( وال اهد 3سا1.25)المعاملة بىىى 

 .الثالثةو  الثانية التوجد حروق معنوية بيال المعاماتيال
 داللة معنوية عل ب سا( 27.8عرض الورقة )  ( حي ا ة/3سا  2.5 )ة نيالمعاملة الثانباتاق ت وقظ  حيد أما بالنربة لعرض الورقة

المعاملة  نباتاق بداللة غير معنوية عل ، و سا( 22.33و ،23.67) التوالي (، وال اهد عل  / 3سا  1.25 ) األول المعاملة  نباتاق
، بينما ت وقظ المعاملة واألول  ةلثالثاالمعاملتيال  نباتاق ق معنوية بيال. والتوجد حرو ،سا( 26.33/ (، إذ بلغ ) 3سا  3.75 ة )لثاثال
 .   وال اهد األول عل  ال اهد معنويًا، كما ال توجد حروق معنوية بيال المعاملتيال  ثالثةال

 لقرنبيطالخضري لالنمو فات صعلى  الّدباليةض احماألتأثير تركيز  .1 جدولال

 الصفة المدروسة

 ل( / 3)سم دبالةض الاحماألكيز رت
L.S.D 

P≤5% 
Cv% شاهد 

(0) 

 1 معاملة

(1.25) 

 2معاملة 

(2.5) 

 3معاملة 

(3.75) 

 48.3 (b)49.5 (a)57.5 (a)55.67 7.21 8.1(b) )سم( طول الورقة

 22.33 (bc)23.67 (a)27.8 (ab)26.33 2.74 11.3(c) سم() عرض الورقة

 b(.6726 )b(27.33 (a)32.33 (ab)31 4.46 8.2( )ورقة/نبات( عدد األوراق

 45 (bc)48.3 (a)54.7 (ab)51 5.19 8.8(c) سم() اع النباتارتف

 69.3 (bc)71.3 (a)79 (ab)76.7 6.91 7.4(c) سم() قطر النبات

 داللة معنوية عل بورقة/نباق(  32.33/ ( حي ا ة عدد األوراق ) 3سا  2.5 ة )نيلة الثاالمعام نباتاق ت وقظ، بالنربة لعدد األوراق
بداللة غير معنوية ، و ورقة/نباق( 26.67ورقة/نباق( و) 27.33) عل  التوالي/ (، وال اهد  3سا 1.25 ) ول األملة المعا نباتاق

 .   وال اهد واألول  الثالثةق عام يال الموالتوجد حروق معنوية بورقة/نباق(،  31، إذ بلغ )الثالثةالمعاملة نباتاق ل  ع
، األول المعاملة  داللة معنوية عل ب (سا 54.7حي ا ة ارت اع النباق ) ةنياملة الثاالمع نباتاق ت وقظ، سا/النباق الرت اعبالنربة 
والتوجد حروق معنوية بيال (، اس 51إذ بلغ ) ،ةلثاثة عل  المعاملة الداللة غير معنويو  ،(سا 45)سا( و 48.3) عل  التواليوال اهد 

 وال اهد.  األول عل  ال اهد معنويًا، كما ال توجد حروق معنوية بيال المعاملتيال  الثالثة، بينما ت وقظ المعاملة واألول  الثالثةالمعاملتيال 
، األول المعاملة  نباتاق ل داللة معنوية عب (سا 79حي ا ة قطر النباق ) الثانيةالمعاملة  نباتاق ظت وق ،سا/بالنربة ليطر النباق

(، والتوجد حروق سا 76.7، إذ بلغ )الثالثةالمعاملة  نباتاق ل معنوية ع بداللة غيرو  ،(سا 69.3سا( و ) 71.3) عل  التواليوال اهد 
ية بيال المعاملتيال نو عل  ال اهد معنويًا، كما ال توجد حروق مع الثالثة، بينما ت وقظ المعاملة واألول  الثالثةمعنوية بيال المعاملتيال 

 وال اهد.  األول 
 :للقرص الزهري للقرنبيط الكميةصفات ال في الّدباليةض احماألتأثير تركيز  -ثانيًا 

بدرجاق م تل ة،  الّدبالية حماضية للير  الزهري لليرنبي  قد تحرنظ عند الرش باأللكمص اق اال ( أنّ 2)ت ير معطياق اللدو  
 عل  التواليالثالثة حي ا ة ارت اعها و  الثانية لة مال المعاملتيالت وقظ األقرا  الزهرية الناتحيث  د . رتت تل  باات ف التركيز الم

. وال توجد حروق معنوية بيال التواليعل   (سا 12.07، 12.67) ( بداللة معنوية عل  المعاملتيال األول  وال اهد سا 14.33، 15.5)
 وال اهد. األول جد حروق معنوية بيال المعاملتيال الثالثة، كما ال تو و الثانية المعاملتيال 
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سا( بداللة معنوية عل   30.67، 31.45) التواليحي طو  قطرها عل  الثالثة و  الثانيةت وقظ األقرا  الزهرية الناتلة مال المعاملتيال 
، كما ال توجد حروق الثالثةو  الثانيةتيال حروق معنوية بيال المعاملسا(. وال توجد  22.5، 25.67) التواليالمعاملتيال األول  وال اهد عل  

 وال اهد. األول معنوية بيال المعاملتيال 
 للقرص الزهري للقرنبيط الكميةالصفات  في الّدباليةض احماألتركيز  .2 جدولال

صفة القرص الزهري 

 المدروسة

 L.S.D ل( / 3) سم الّدباليةض احماألتركيز 

(p≤5%) 

Cv% 

 هدشا

(0) 

 1معاملة

(1.25) 

 2املة مع

(2.5) 

 3معاملة 

(3.75) 

 12.07 (b)12.67 (a)15.5 (a)14.33 1.39 5.3(b) االرتفاع) سم(

 22.5 (b)25.67 (a)31.45 (a)30.67 3.44 7.2(b) القطر) سم(

 1549 (b) 1714 (a)2288 (a)2220 346.3 8(b) )غ( الوزن

غ( بداللة معنوية عل   2220، 2288) عل  التواليحي ا ة وزنها لثة الثاو  انيةالث  الزهرية الناتلة مال المعاملتيال األقرا  وقظت
، كما ال توجد حروق الثالثةو  الثانيةغ(. وال توجد حروق معنوية بيال المعاملتيال  1549، 1714) عل  التواليالمعاملتيال األول  وال اهد 

 وال اهد. األول تيال معنوية بيال المعامل
 :للقرنبيط ةص الزهرياقر ألنتاجية الكلية من ااإل  في الّدباليةض احماألر تركيز تأثي -ًا ثالث  

 إذالمرت دمة حي رش النباتاق،  الّدبالية ضماحتركيز األاإلنتاجية الكلية مال األقرا  الزهرية تباينظ بحرب  أنّ ( 1)مال ال كث  ي حظ
 التواليمعنوية عل  المعاملتيال األول  وال اهد عل   بداللة التواليعل   دونا(كغ/ 7405، 7627)الثالثة و  يةالثانت وقظ المعاملتان 

 األول ، كما ال توجد حروق معنوية بيال المعاملتيال الثالثةو  الثانية(. وال توجد حروق معنوية بيال المعاملتيال دونا كغ/ 4828، 5712)
 وال اهد.

7405
(a)

7627
(a)

5712
(b) 4828

(b)

0

2000

4000

6000

8000

10000

ال ا   ال  ا    ال  ا    ال  ا    

( ون /  )ا ن اجية 

 
L.S.D (p≤5%)              cv%= 8.9 

 اإلنتاجية من األقراص الزهرية للقرنبيط )كغ/دونم( في الّدبالية ضماحأثير تركيز األت .1 شكلال
 المناقشة:

 تركيز عندبينها معنوية النمو مع زياد  التركيز حت  أابحظ ال روق  مؤشراقإل  تحريال  الّدباليةض احماألأد  رش نباتاق اليرنبي  ب
النباتاق مال العناار الغذا ية نتيلة زياد  الملموع اللذري، حيث يؤدي است دا  توحير حاجة  بما يعز  ذلك إل  ، ور ( /3سا 2.5)

، كما يحتوي مركب الهيوزون المرت د  عل  أحماض  Chen and Aviad, (1990)إل  زياد  الملموع اللذري  الّدباليةاألحماض 
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 Krishnamoorthy and )منمماق النمو(ن طة  بدورها عل  مواد بيولوجية ك( التي تحتوي وحمض ال ول ي دبالية )حمض الهيوميك
Vajranabhaiah, 1986)).  وذاق تأثير هرموني ( Samavat and Malakoti, 2005)،  عناار كبر  لتوحر باالضاحة(N, 

P, K  وعناار اغر ،)(Bo, Zn, Fe, Cu, Mn, Mgعل  شكث شوا ب ) وهذا  لم تل ة حي النباق،ها حي عملياق التمثيث اترا
عل  الل ظ، و  Aisha et al., (2014)عل  ال يار، و Yousif (2011)  عل  الذر ، و( 2015)مع نتا ج اضر وآارون  يتواحش

Verma et al., (2014) .رق غير النمو ب ا مؤشراق  انحدرق /3سا  3.75ولكال مع زياد  التركيز المرت د  إل   عل  المل وف
 . /3سا  1.25اهد، وت وق غير معنوي عل  المعاملة التي است د  حيها تركيز ظ عل  ت وقه معنويًا عل  ال معنوي ولكنه حاح

ة است دا  عرض الورقة( نتيلو طو  الورقة، و قطر النباق، و الزياد  التي تحييظ حي مؤشراق النمو ال ضري )ارت اع النباق، ؤدي ت
( 2015وزن(، وهذا يتواحش مع نتا ج اضر وآارون )و قطر، و للير  الزهري )ارت اع، ال الص اق الكمية ل  تحرّ إ الّدباليةاألحماض 
عل  ال يار،  (You and Zhi-yuan, 2011)  ; Yousif, 2011و عل  الل ظ، Aisha, et al., (2014)و عل  الذر ،

 عل  اليرنبي . Kumhar (2004) عل  المل وف، و Verma et al., (2014)و
 زياد  اإلنتاجية الكليةأد  إل   الّدباليةنتيلة است دا  األحماض  نه ب كث اا ووز  ،للير  الزهري ب كث عا  الكميةتحريال الص اق 

عل   Aisha et al., (2014)عل  ال يار، و(  You and Zhi-yuan, 2011 ;Yousif 2011) :نتا ج ، وهذا يتواحش معلليرنبي 
 .عل  اليرنبي  Kumhar (2004) و الل ظ،

 : االستنتاجات
طو  ورقة و (، سا 79)قطر و (، سا 54.7نباق )للأعل  ارت اع للحصو  عل    مال األحماض الدبالية /3اس 2.5أد  الرش يتركيز 

 الزهري  نوعية للير المؤشراق التحييظ أحضث ، كما نباق( ورقة/ 32.33(، وعدد األوراق )سا 27.8) ورقةعرض و (، سا 57.5)
 أحضثحييظ ت، كما (غ2288) وزن الير  الزهري و  (،سا 31.45)الير  الزهري قطر و (، سا 15.5) الير  الزهري ارت اع  وهي،

  .(دونا  غ/7627) إنتاجية مال األقرا  الزهرية الصاحية لليرنبي 
 :لمراجعا
 .487   .جامعة دم ش، مطبعة ابال حيان ،كلية الزراعة .ر. إنتاج ال ضا(1986وراس، متيادي )ب

ي عل  بعض ا اق اآلزوتيد رم. تأثير حمض الهيوميك والت(2015)ا مهن أحمد عليو  سليمانماجد مولود و  اضر، وحاء سليمان
 .242-229(:1)11 .راعيةألردنية حي العلو  الز ( وتنتاجيتها. المللة اZea mays. Lمكوناق محصو  الذر  الص راء )

اإلنتاجية والنوعية لبعض (. تييا الص اق المورحولوجية و 2014) ورمزي مرشدو  يارا العيدو  غانيا مع و ، ا اء نلثو  شرابي، حنان
 . 50-39(:2)30 .مللة دم ش للعلو  الزراعية .حي سورية (Brassica oleracea L.var. italic)هلال البروكولي 

Abou El-Magd, M.; M. Hoda; A. Mohamed; and Z. F. Fawzy (2005). Relationship growth, yield of 

broccoli with increasing N, P or K ratio in a mixture of NPK fertilizers (Brassico oleracea var 

italica plenck). Annals of Agriculture Science, Moshtohor. 43(2): 791-805. 

Anonymous. A. (2010). Humic and fulvic acids: The black gold of agriculture? 

http://www.humintech.com /pdf/humic fulvic acids .pdf (Access date: 10.08.2010). 

 Aisha, H.A.; M.R.Sh. Mahmoud; R. Asmaa; and M. El- Desuki (2014).  Effect of various levels of 

organic fertilizer and humic acid on the growth and roots quality of turnip plants (Brassica 

rapa). Current Science International. 3(1): 7-14.  
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Abstract 

The experiment was conducted in order to determine the effect of humoral acid 

concentrations on growth and yield of Cauliflower plants. Brassica oleraceae 

var. Botrytis, L. Var. Rama under the conditions of Hama Governorate-Besirin 

region, during the agricultural season 2016/2017. Four concentrates of humic 

acids (0, 1.25, 2.5, and 3.75 cm3/L) were used. The experiment was designed 

according to Randomized Completely Block Design with three replicates. The 

results showed that the humic acid spray improved the growth and productivity 

of the studied parameters. The best concentration of humic acid was 1.5 cm3/L 

which achieved the highest height (54.7 cm), diameter of the plant (79 cm), leaf 

length (57.5 cm), leaf width (27.8 cm), number of leaves (32.33 leaf/plant), 

diameter of curd (31.45 cm), weight of net curd (2288 g) and the total 

productivity of net curd (7627 kg/dunum). 

Keyword: Humic acids, Cauliflower, Growth and productivity traits. 
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