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تأثير الرش بحمض الهيومك في الصفات الشكلية واإلنتاجية لصنف
الخيار ) (Cucumis Sativus L.بابيلون تحت ظروف محافظة الحسكة
عبود حمود الجاسم

*()1

( .)1قسم البساتين ،كلية الزراعة ،جامعة الفرات.

(* للمراسلة :د .عبود حمود الجاسم .البريد االلكتروني.) abboudaljasim@gmail.com :
تاريخ االستالم2018/04/12 :

تاريخ القبول2018/07/06 :

الملخص
نفذ البحث في محافظة الحس ك ك ة ،ب لية الزراعة ،خالل موس ك ككمين متتاليين  2016و ،2017وفق تص ك ككميم
القطاعات كاملة العشك ك ك ك ك كوا ية ال ة م ررات ،هدف د ارس ك ك ك ك ككة ت ير اس ك ك ك ك ككتحدا الر بحم
الصككفات الش ك لية واإلنتاجية لمحصككول الحيار خالل مراحن نموا المحتلفة بمعدل ال

رشككات اعتبا امر من

ظهور الورقة الحقيقية الرابعة ،وبمعدل رشة كن  10أيا  .استحد ال ة تراكيز من حم
( ،0و ،500و ،1000و .)1500أظهرت النتا ج أن استحدا حم

الهيومك في
الهيومك ppm

الهيومك رشام على المجموع الورقي

لمحصك ككول الحيار أدى إلى تحسك ككين الصك ككفات الش ك ك لية للورال حيث وةك ككن ول الورقة ( )18.33سك ككم،
وعرضككها ( )20سككم في معاملة الر بحم
في معاملة الر بحم

الهيومك تركيز  ،)1500( ppmينما وةككن ول الورقة

الهيومك تركيز  )500(ppmإلى ( )17.67س ك ك ككم ،وعرض ك ك ككها ( )19س ك ك ككم ،في

حين لغ ول ال مرة ( )12.78 ،13.72سك ك ك ك ككم عند اسك ك ك ك ككتحدا حم

الهيومك تركيز ،1000( ppm

و )1500على التوالي .كما أظهر اس ككتحدا نذان التركيزين رشك كام على المجموع الورقي لمحص ككول الحيار
تفوقكام على بكاقي المعكامالت ارخرى بمعظم الصك ك ك ك ك ك كفكات اإلنتكاجيكة ،حيكث لغ متوسك ك ك ك ك ك ك و ن ال مرة (،98
و )94.67غ على التوالي ،وبلغت الغلة في وحدة المساحة ( ،4133و )3498كغ/دونم.
الكلمات المفتاحية :حم

الهيومك ،الحيار ،الصفات الش لية ،اإلنتاجية.

المقدمة:
يعد الحيار  Cucumis sativus L.أحد أنم محاة ككين الحض ككر التابعة للفص ككيلة القرعية الواس ككعة االنتش ككار ،واالس ككتعمال في كن أنحا
العالم تقريبام (علبي والورع .)1997 ،ويعد الحيار مصك ك ككد امر للفيتامينات ،والعناةك ك ككر المعدنية ،والقيمة الغذا ية ،لكن السك ك ككعرات الح اررية له
منحفضك ككة جدام .كما يحتوي الحيار على ارنزيمات التي تسك ككاعد على نضك ككم المواد الدننية والبروتينية وتم لها في الجسك ككم ،وتقو ارمالح
العدادة الموجودة فيه تعدان الحموضك ك ك ك ك ككة داخن السك ك ك ك ك ككا ن الدموي ،وتعمن على إاابة الحصك ك ك ك ك ككيات في الكلية والم انة ،و يادة إدرار البول
(.)Mah, 1989; Gusev, 1991
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إحصك ككا ية و ارة الزراعة واإلةك ككالح الزراعي لعا  )6554( 2016ن تا امر ،أعطت

إنتاجام قدرا ( )108114نام ،وكانت اإلنتاجية ( )16496كغ/ن تار ،وبلغت المسكاحة المزروعة بالحيار في محافظة الحسك ة ()1018
ن تا امر ،أعطت إنتاجام قدرا ( )18324نام ،وكانت اإلنتاجية ( )18000كغ/ن تار.
اتم تش ك ك ين العداد من ارحماض العض ك ككوية (حم

الهيومك ،حم

الفولفيك) في الطبيعة نتيجة العمليات الحيوية والكيميا ية الطبيعية

أرض ك ك ك ك ككي الغابات منذ مالف الس ك ك ك ك ككنين من محلفات المادة النباتية والحيوانية ،اللذان يعتبران من أنم ارحماض لتزويد النباتات والتربة
في ا
بالمغذيات العض ك ككوية ارس ك ككاس ك ككية ،والعناة ك ككر المعدنية الكبرى والص ك ككغرى ،المفيدة لتغذية المزروعات ورفع خص ك ككوبة التربة ،كما تزيد من
مقاومة النباتات للمراض والحشك كرات ،وني ة ككديقة للبيعة (جرعتلي .)2011 ،كما تنتج المواد الدبالية من خالل تحلن المواد العض ككوية،
وتستحد كمحصبات للتربة من أجن تحسين نيتها والكا نات الدقيقة فيها (.)Halime et al., 2011
درس ( El-Bassiony et al., (2010ت ير أربعة تراكيز من حم
وجد أن الر

الهيومك ( 3 ، 2 ، 1 ، 0سككم/3لتر) في إنتاجية الحيار ،حيث

تركيز  2سم/3لتر أعطى أعلى القيم في مؤشرات النمو واإلنتاج مقارنة مع الر

وجد الباح ون ( El Kadi et al., (2010عند راعة الحيار مس ككتحدمام حم

تركيز ( 1و  3سم/3لتر).

الهيومك و( )Azospirillum, Azotobacterمع ال ة

مسك ككتويات من ا وت ( )90 ،60 ،30كغ/فدان ،وتمت المقارنة مع الشك ككاند الذي قدمت له الكمية الموةك ككى ها من ا وت  120كغ
/ Nفكدان ،أنكه عنكد تسك ك ك ك ك ك ككميكد التربكة بحم

الهيومكك تركيز  % 0.5بمعكدل  25مكن/نبكات مرتين بعكد  36و 50اومكام من الز ارعكة اد عكدد

ارورال ،وارتفاع النبات (س ككم) ،وو ن النبات الطا ج والجاف (غ) ،ومس ككاحة الورقة (س ككم ،)2و اد بشك ك ن معنوي عدد ال مار على النبات،
وإنتاجية ال مار (كغ/نبات) ،واإلنتاج المب ر ،واإلنتاجية الكلية ( ن/فدان) ،أيض ك ك ك كام أ ر بش ك ك ك ك ن معنوي في نسك ك ك ككبة ا وت ،والفوسك ك ك ككفور،
والبوتكاسك ك ك ك ك ك ككيو  ،ينمكا النترات في مكار الحيكار لم تتك ر بشك ك ك ك ك ك ك كن معنوي ،وأفضك ك ك ك ك ك ككن قيم لنبكات الحيكار حصك ك ك ك ك ك ككن عليهكا عنكد تلقي التربكة ك
 Azotobacterعند مسككتوى سككمادي  90كغ  /Nفدان ،وكان للتفاعن ين حم

الهيومك وارسككمدة البيولوجية باإلضككافة إلى مسككتويات

ا وت ت ي امر كبي امر على جميع الصفات المدروسة لنبات الحيار في كال الموسمين.
أظهرت العداد من الدراسات أن استحدا حم
البراعم ،كما أن اسك ككتحدا حم

الهيومك على محصول الحيار تحت محتلف الظروف أدى إلى يادة نسبة التفرع ونمو

الهيومك تقنيات حدا ة وبتراكيز قليلة كان له ت ي ار كبي امر على نمو محصك ككول الحيار ( Mora et al.,

.)2010
إن اسك ك ك ككتحدا حم

الهيومك على منطقة الجذور في الحيار أدى إلى يادة معدل النمو للنباتات بش ك ك ك ك ن كبير ،كما أدى إلى يادة عدد

ار نكار وال مكار ،في حين لم ي ن لكه كت ي امر كبي امر على عكدد ال مكار وحجمهكا ،كمكا ككان لكه تك ي امر واضك ك ك ك ك ك كحكام على النسك ك ك ك ك ك كبكة المعويكة ل وت
والبروتين .كما تبين أيض ك كام أن اسك ككتحدا حم

الهيومك كان له ت ي امر على نمو النباتات واإلنتاجية ونوعية ال مار ( Shafeek et al.,

.)2016
وجد ( El-Nemr et al., (2012عند ر نباتات الحيار ة ككنف ( Beta Alpha )Quartz F1بحم
 3غ/ل) ومنشطات حيوية ( 0.45سم/ل) في الجيزة ال
من الزراعة ،وقد أدى ر

النباتات بحم

الهيومك تركيز (،2 ،1 ،0

مرات بفاةن  15اومام ين الرشة وارخرى حيث الرشة ارولى بعد  3أسا يع

الهيومك والمنش ك ك ك ك ك ككطات الحيوية إلى تحس ك ك ك ك ك ككين نمو النباتات و يادة مجموع ال مار واإلنتاجية
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الكلية للحيار ،كما ادت نسكبة المحتويات الكيميا ية الكلية ( )Mg , Ca , K , P , Nفي أورال نباتات الحيار مع يادة مسكتوى حم
الهيومك ( 3غ/ل) و 0.45سم/ل منش حيوي.
أش ك ك ك ك ك ك ك ك ككار الجبوري )2009( ،أن ر

نبك ك ككات الحيك ك ككار بمسك ك ك ك ك ك ككتحلص ارعش ك ك ك ك ك ك ك ك ككا

البحريك ك ككة  Seaminoوبتركيز (1.5مك ك ككن /لتر)،

ومس ك ك ككتحلص Seaforce1تركيز ( 2.5من/لتر) وخلي من المس ك ك ككتحلص ك ك ككين وبتركيز ( 2.5+1.5من /لتر) على التوالي وبمعدل ال
رش ك ككات ،ارولى عند اإل نار وال انية بعد عش ك كرة أيا من الرش ك ككة ارولى ،وال ال ة بعد عش ك كرة أيا من الرش ك ككة ال انية يادة معنوية في ول
النبات ،وعدد ارورال ،والمساحة الورقية ،والمادة الجافة للمجموع الحضري والجذري ،ومحتوى الكلوروفين الكلي في ارورال.
وجد الص ككحاف ومخرون ( )2011من خالل اس ككتحدا ارس ككمدة الكيميا ية والعض ككوية على نبات الحيار ،تفول ة ككنف الحيار رزير على
باقي ارةناف المدروسة بصفتي عدد ال مار على النبات ،والحاةن الكلي للنبات خالل موسمي الزراعة الربيعي والحريفي.
وجد ( Feng et al., (2009أن تسك ك ك ك ككميد حقول التبغ بمسك ك ك ك ككتويات محتلفة من حم

الهيومك قد ادت كمية ارورال المنتجة ،وكمية

الكا نات الحية الدقيقة في التربة ،ينما انحفض ك ك ك ككت كمية الني وتين والنش ك ك ك ككا في ارورال مقارن مة بالش ك ك ك ككاند ،وكان أفض ك ك ك ككن معدل لحم
الهيومك  750كغ/ن تار.
درس ( Ahmed et al., (2000ت ير اس ككتحدا اليوريا ،والس ككوبر فوس ككفات ال ي ،وحم
التربة ،فوجد أن الحال

الهيومك ،والزيوليتات على فقد النش ككادر من

قللت من خسك ككارة النشك ككادر من التربة نسك ككبة تتراوح ين  % 61 ، 32مقارن مة مع اليوريا  ،%46مع تحفيضك ككات

أكبر مع استحدا معدالت أعلى من حام

الهيومك ( 0.75و 1غ /كغ تربة) ،والزيوليت ( 0.75و 1غ/كغ تربة).

تم ن ( Li et al., (2009بمعالجة حم ة النفايات المنشك ككطة ك ك ك ك ك ك ك ك ك  NaOHبمعدل  0.4غ/غ مادة ةك ككلبة جافة لمدة ( )8سك ككاعات من
الحصول على مادة ةافية استحدمت الستحراج حم

الهيومك واسطة رشا الترشي الفا ق.

وجد ( )Yildirim, 2007أنه يم ن الحصكول على أفضكن نمو وإنتاجية للبندورة ونسكبة مواد ةكلبة اا بة كلية في ال مار عند ر نباتات
البندورة ك ك ك ك ك ك ك ك ك  20من/ل حم

الهيومك .وقد أ ر اسك ككتحدا حم

( .)Awad and El-Ghamry, 2007كما يحسكن حم

الهيومك بشك ك ن معنوي في النمو الحضك ككري وإنتاجية نباتات البطا ا

الهيومك االسككتفادة من المعادن م ن ( Cu , Fe , Mg , K , P , Ca ,

 ،)Adani et al., 1998 and David et al., 1991( )Nوينش ك ك عملية التركي

الضك ككو ي ،وتركيز الكلوروفين ،وانتشك ككار الجذور

النباتية ،مما اؤدي إلى يادة النمو الحضري للنبات ( .)Chen and Avaid, 1990 and Smidora, 1960
نظ امر رنمية ارحماض العضك ك ك ككوية في الحصك ك ك ككول على منتج بيعي وةك ك ك ككداق للبيعة بعيدام عن اسك ك ك ككتحدا ارسك ك ك ككمدة الكيميا ية المحتلفة،
وللحصككول على أفضككن المواةككفات المورفولوجية للنبات وال مار ،وأعلى إنتاجية في وحدة المسككاحة ،فقد نفذ نذا البحث باسككتحدا تراكيز
محتلفة من حم

الهيومك هدف دراسة ت ير الر بحم

الهيومك في الصفات الموفولوجية واإلنتاجية لنباتات الحيار.

مواد البحث وطرائقه:
مكان تنفيذ البحث :أجريت الد ارسكة في محافظة الحسك ة ،كلية الزراعة خالل موسكمي  2016و .2017حيث تقع محافظة الحسك ة على
خطي العرض  36.5شماالم و 40.75شرقام وترتفع عن سط البحر  ، 305ومعدل الهطول المطري السنوي  275ملم.
كانت التربة في موقع تنفيذ البحث ينية رملية رنية بالمادة العضوية ( )Loamما لة للقلوية قليالم ورير مالحة وفق الجدول (.)1
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العام

N
PPM

2016
2017

35.2
31.2

27

الجدول  .1نتائج تحليل التربة في موقع تنفيذ البحث.
EC
K
P
ميموز/سم
PH
PPM
PPM
عجينة مشبعة
2.6
7.9
505
31.6
1.2
8.3
410.6
6.76

تحليل ميكانيكي%
رمل

سلت

طين

45
54.8

37
24.4

27
26.8

مواد البحث :اسك ككتحد في البحث ةك ككنف واحد من الحيار (با يلون) ،أمري ي المصك ككدر ،ونو ةك ككال للزراعات الم شك ككوفة في داية الربيع
والموس ككم التشك كريني ،مارا خضك ك ار مض ككلعة ،ولها من  16 -14س ككم ،إنتاجه عالي ،ومتحمن للبياض الدقيقي ،ومقاو لفيروس مو اايك
الحيار ،والبياض الزربي ،ومقطع ال مرة دا ري ،ورفيعة بش ك ك ن تدريجي حتى النهاية لتحمن في نهااتها نرة ،وقش ك كرة ال مرة مضك ككلعة جدام،
وولونها أخضر متوس  ،وعليها أشواك يضا قليلة ،ال مار موحدة الش ن ،وش لها متموج ونكهتها مميزة (علبي والورع.)1997 ،
حمض الهيومك:
اسككم المادة المسك تحدمة في الر (فجر) وني عبارة عن محص ك

عضككوي حامضككي جدام ابلغ تركيز المادة العضككوية فيه  %35وتحتوي

على نسبة  %28فوسفور و %15ورون .وني من إنتاج شركة يم و العربية للصناعات الحيوية.
طريقة العمل:
(تر ورمن وسكماد لدي متحمر) نسكبة1:1:1
تحضيير الشيتو  :ملت ارةكص البالسكتي ية بقطر  7سكم بحلطة ت ار ية مؤلفة من ا
لكن أةيص ،م رعت البذور المعقمة فيها في شهر نيسان ،م أجريت لها عمليات الحدمة الال مة من ري وتعشي
حتى داية اإلنبات (الشك ك ك ك ك ك ك ن  .)1بعد ظهور الورقة الحقيقة الرابعة تمت الرشك ك ك ك ك ك ككة ارولى بمحلول حم

وتفريد وسقاية

الهيوميك تركيز (،500

و ،1000و ppm )1500وترك الش ك ك ككاند دون معاملة .بعد وة ك ك ككول النباتات لمرحلة الورقة الحقيقية الحامس ك ك ككة أجريت لها عملية
التشك ككتين حيث نقلت الشك ككتول مع كامن تربتها إلى اررض الدا مة وشك ككتلت على مسك ككا
وا خر ،وبمعدل  10نباتات في كن م رر .تمت الرشكة ال انية بحم

بعرض  2ومسك ككافة  50سك ككم ين النبات

الهيومك بعد أسكبوع من التشكتين أي بعد  10أيا من الرشكة

ارولى .تمت الرشة ال ال ة في مرحلة داية اإل نار أي بعد  10أيا من الرشة ال انية.

الشكل  .1طريقة الزراعة في األصص والتشتيل.

الصفات المدروسة:
طو الورقة (سيي م) :تم حسك ككا

ول الورقة باسك ككتحدا جها البي ولوليت اعتبا امر من عنق الورقة وحتى النهاية المسك ككتدقة والك لمتوسك ك
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 10نباتات عشوا ية من كن م رر.
عرض الورقة (سم) :تم قياس عرض الورقة من منتصفها والك بحسا

متوس عرض الورقة لك ( )10نباتات عشوا ية من كن م رر.

طو الثمرة (سييم) :تم قياس ول ال مرة باسككتحدا جها البي ولوليت بحسككا

متوس ك

ول  10مار أخذت من ( )10نباتات عش كوا ية

من كن م رر .وتم قياس الطول من نقطة اتصال ال مرة بالحامن الزنري إلى رفها الزنري( .الش ن .)2
متوس قطر ال مرة من منتصفها لك ك ك ( )10مار م خواة من ( )10نباتات عشوا ية

قطر الثمرة (سم) :تم قياس قطر ال مرة والك بحسا
من كن م رر ،ش ن رقم (.)2

الشكل  .2طريقة قياس طو الثمرة وقطرها.
دليل شكل الثمرة (طو /القطر) :ونو عبارة عن متوس

ول ال مرة مقسومام على متوس قطرنا لك ك ( )10مار م خواة من ( )10نباتات

عشوا ية من كن م رر.
متوسط عدد الثمار على النبات الواحد :تم حسا
متوسط وزن الثمرة الواحدة :تم حسا
اإلنتاجية كغ/د :تم حسا

عدد ال مار على النبات الواحد لمتوس ( )10نباتات عشوا يام من كن م رر.

و ن ال مرة لمتوس ( )10مار أخذت من ( )10نباتات عشوا يام.

إنتاجية الدونم الواحد والك من خالل حسا

إنتاجية ( )10نباتات عشوا يام.

تصييميم التجر:ة :نفذت التجربة تصككميم القطاعات كاملة العش كوا ية ،وقد لغ عدد المعامالت ( )4وني أربعة تراكيز من حم

الهيومك

( ppm )1500 ، 1000 ، 500 , 0على ةككنف واحد من الحيار (با يلون) ،حيث تمت راعته في ال ة م ررات وفي كن م رر 10
نباتات ،و رعت  10نباتات كشاند .أجري التحلين اإلحصا ي باستحدا رنامج ).(Genstat
النتائج والمناقشة:
-1تأثير رش حمض الهيوميك في الصفات الشكلية لنبات الخيار:
ت رت الصفات الش لية لمحصول الحيار ايجا يام بش ن كبير باستحدا حم

الهيومك رشام على المجموع الحضري ،حيث تحسنت

معظم نذا الصفات وأةب المحصول مرروبام تسويقيام ،وقد درست أنم نذا الصفات وكانت النتا ج كما ابينها الجدول (.)2
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الجدول  .2تأثير رش حمض الهيومك في أهم الصفات الشكلية لمحصول الخيار صنف (بابيلون).
المعاملة بحمض
الهيومك
1
2
3
4

متوسط طول
الورقة/سم

متوسط عرض
الورقة/سم

متوسط طول
الثمرة/سم

متوسط قطر
الثمرة/سم

دليل شكل
الثمرة

)15.67(b

)17.67(b

)11.58(c

3.583

3.34

)17.67(ab

)19(ab

)12.3(bc

3.337

3.85

)17.33(ab

)18.67(ab

)12.78(b

3.293

3.55

)18.33(a
2.47
7.2

)20(a
1.76
4.7

)13.72(a
0.75
3.0

3.767
0.59
8.4

3.32
1.04
14.8

LSD 0.05
C.V %

طو الورقة/سم :تبين من خالل الجدول ( )2أنه قد ا داد متوس

ول الورقة حيث وةن إلى ( )18.33سم ،عند استحدا حم

الهيومك تركيز  ppm 1500رشام على المجموع الورقي متفوقام داللة رير معنوية على كن من التركيز ( 500و  ppm )1000على
التوالي ( 17.67و  )17.33سم .وبداللة معنوية على الشاند ( )15.67سم ،ولم تسجن فروقام معنوية ين المعامالت (.)3 ، 2 ، 1
عرض الورقة/سم :لغ متوس عرض الورقة ( )20سم عند استحدا حم

الهيومك رشام على المجموع الحضري لنبات الحيار تركيز

 ppm 1500متفوقام داللة رير معنوية على كن من المعاملتين ال انية وال ال ة على التوالي ( 19و )18.67سم .ومتفوقام داللة معنوية
على الشاند ( )17.67سم ،ولم تسجن أي فروقام معنوية ين المعامالت ( .)3 ، 2 ، 1مما ادل على أن استحدا حم

الهيومك رشام

على المجموع الحضري قد اد وبش ن واض من المسط الورقي لنبات الحيار وبالتالي اد من معدل النمو الحضري للنبات ونذا اتوافق
مع النتا ج التي توةن إليها كن من ( ) El-Bassiony et al., 2010و(.)EL-Kadi et al., 2010
بحم

صفة متوسط طو الثمرة/سم :إن استحدا الر

الهيومك تركيز ( ppm )1500أدى إلى يادة ول ال مرة حيث لغ ولها

( )13.72سم متفوقام داللة معنوية على جميع المعامالت ( )3 ، 2 ، 1والتي أعطت والم لل مرة لغ ( )12.78 ، 12.3 ، 11.58سم
على التوالي .كما تفوقت المعاملة ال ال ة التي أعطت ول لل مرة ( )12.78سم وبداللة رير معنوية على المعاملة ال انية ( )12.3سم،
وبداللة معنوية على الشاند ( )11.58سم .ولم تسجن فروقام معنوية ين المعاملة ال انية والشاند ،ويتوافق الك مع النتا ج التي توةن
إليها ( ) Shafeek et al., 2016و (.)EL-Kadi et al., 2010
متوسط قطر الثمرة/سم :لم يسجن أي فرول معنوية ين المعامالت لصفة قطر ال مرة.
دليل شكل الثمرة :لم تسجن فرول معنوية ين المعامالت لصفة دلين ش ن ال مرة.
الجدول  .3تأثير الرش بحمض الهيومك في أهم الصفات الشكلية لمحصول الخيار صنف (بابيلون).
المعاملة بحمض الهيومك

نمط اإلزهار

العقد البكري

لون الثمرة

لون زغب الثمرة

1
2
3
4

M

+

M

+

M

+

M

+

أخضر متوسط
أخضر متوسط
أخضر متوسط
أخضر متوسط

ابيض
ابيض
ابيض
ابيض

تبين من خالل الجدول ( )3أن الر

بحم

الهيومك تراكيز ( ppm )1500 ، 1000 ، 500 ، 0أعطى مجموعة من الصفات

الش لية لل مار الناتجة وكانت على الش ن التالي:
نمط اإلزهار :كان نم اإل نار من النوع  Monciuoseأي يحمن النبات أ نا امر مذكرة ومؤن ة.
خاصية العقد البكري :تميزت جميع النباتات وجود ظانرة العقد الب ري.
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التجعدات ونذا ما يميز الصنف با يلون ،ويتوافق الك مع ما اكرا

الباح ان (علبي والورع.)1997 ،
لون الزغب الثمرة :كان لون الزر

على سط ال مرة أ ي

.

-2تأثير الرش بحمض الهيوميك في الصفات اإلنتاجية للخيار:
إن اسكتحدا حم

ير ايجا يام في جميع الصكفات اإلنتاجية وبالتالي في معدل اإلنتاجية وحدة
الهيومك رشكام على نبات الحيار كان له ت ام

المساحة ،الجدول (.)4
المعاملة بحمض الهيومك
1
2
3
4
LSD 0.05
C.V %

الجدول  .4يبين الصفات اإلنتاجية لمحصول الخيار الصنف (بابيلون).
متوسط وزن الثمرة
متوسط عدد الثمار على
متوسط إنتاج النباتات/كغ
الواحدة/غ
النبات الواحد
)91.67(b
)32(d
)29.3(d
)91.33(b
)35(c
)32(cd
)(ab
)(b
94.67
37
)35(b
)98(a
)42.33(a
)41.3(a
5.12
1.99
1.85
2.3
2.7
2.9

متوسيييييييييط بنتيا /النبياتيات /غ :تبين من الجكدول ( )4أن الر بحم

اإلنتاجية كغ/دونم
)2933(d
)3200(c
)3498(b
)4133(a
185.6
2.9

الهيومكك تركيز  ppm 1500قكد أدى إلى يكادة في معكدل إنتكاج

النبككاتككات ( )41.3كغ متفوقكام ككداللككة معنويككة على المعككامالت ( )3 ، 2 ، 1والتي أعطككت إنتككاج وقككدرا ( )35 ، 32 ، 29.3كغ على
التوالي  ،كما أن اسك ك ككتحدا حم

الهيومك رش ك ككام على المجموع الحضك ك ككري للحيار وبتركيز  ppm 1000أعطى يادة في إنتاج النباتات

( )35كغ متفوقكام وبكداللكة معنويكة على المعكاملتين ( )2 ، 1والتي أعطكت إنتكاج قكدرا ( )32 ، 29.3كغ على التوالي .في حين أن الر
بحم

الهيومك تركيز  ppm 500والتي أعطت إنتاج قدرا ( )32كغ قد تفوقت داللة رير معنوية على الش ك ك ك ككاند ( )29.3كغ  ،ونذا

اتطا ق مع ما توةن إليه الباحث (  ) El-Bassiony et al., 2010و(.)EL-Kadi et al., 2010
متوسط عدد الثمار على النبات الواحد :إن الر

بحم

الهيومك تركيز  ppm1500أدى إلى تفول المعاملة الرابعة معنويام على

جميع المعامالت ارخرى لصفة عدد ال مار على النبات الواحد وبمعدل ( )42.33مرة  ،كما أدى استحدا حم

الهيومك تركيز

 ppm 1000إلى تفول المعاملة ال ال ة معنويام على كن من المعاملة ال انية والشاند لنفت الصفة وبمعدل ( )37مرة  ،وإن استحدا
حم

الهيومك تركيز  ppm 500قد تفول وبداللة معنوية على الشاند وبمعدل ( )35مرة ،ويتوافق نذا مع النتا ج التي توةن إليها

الباحث ( ، )Shafeek et al.,2016ويدل الك على أن يادة تركيز حم

الهيومك المستحد في الر على محصول الحيار أدى

إلى يادة عدد ال مار على النبات الواحد ونذا سينع ت ايجا يام على معدل اإلنتاجية في وحدة المساحة.
متوسط وزن الثمرة الواحدة/غ :لغ متوس و ن ال مرة الواحدة في المعاملة الرابعة ( )98ر ار وني ر حم
 ppmحيث تفوقت نذا المعاملة داللة رير معنوية على المعاملة ال ال ة وني الر بحم

الهيومك تركيز 1500

الهيومك تركيز  ppm 1000والتي حققت

()94.67غ .وبداللة معنوية على كن من المعاملتين ال انية والشاند ()91.67 ، 91.33غ على التوالي  ،في حين لم يسجن أي فرول
معنوية ين باقي المعامالت.
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الهيومك تركيز  ppm 1500بجميع م ونات اإلنتاجية فقد انع ت

الك على معدل اإلنتاجية في وحدة المساحة ،حيث تفوقت المعاملة الرابعة وني استحدا حم

الهيومك تركيز  ppm 1500وبداللة

معنوية على جميع المعامالت هذا الصفة بمعدل ( )4133كغ/دونم  ،في حين أن الر بحم

الهيومك تركيز  ppm 1000أعطت

إنتاجام وقدرا ( )3500كغ/دونم وقد تفوقت وبداللة معنوية على كن من المعاملتين ال انية والشاند اللتين حققتا إنتاجام قدرا (،3200
 )2933كغ/دونم ،ينما أعطى الر بحم

الهيومك تركيز  ppm 500إنتاجام قدرا ( )3200كغ/دونم متفوقام داللة معنوية على الشاند

( )2933كغ/دونم.
كان نناك فروقام معنوية ين جميع المعامالت لصفة معدل اإلنتاجية وحدة المساحة ونذا مؤشر على ت ر نذا الصفة بجميع م ونات
اإلنتاج عند الر

تراكيز محتلفة من حم

الهيومك  ،ويتوافق نذا مع ما توةن إليه ( )EL-Kadi et al., 2010و( EL-Nemer

.)et al., 2011
االستنتاجات:
 -1إن الر بحم

الهيومك على المجموع الحض ك ك ك ككري لنبات الحيار وبتركيز  ppm 1500أدى إلى تحس ك ك ك ككين بع

الص ك ك ك ككفات

الش لية لمحصول الحيار كارورال وال مار ،إا تحسن ش ن الورقة يادة في الطول والعرض حيث وةن ولها ( )18.33سم،
وعرض ككها ( )20س ككم ،وكذلك اد ول ال مرة حيث وة ككن إلى ( )13.72س ككم وإلى يادة متوس ك و ن ال مرة الواحدة إلى ()98
ر ار  ،ووة ك ك ك ككن عدد ال مار على النبات الواحد إلى ( )42.33مرة/نبات ،كما أدى إلى يادة معدل اإلنتاجية وحدة المس ك ك ك ككاحة
حيث وةكلت اإلنتاجية إلى ( )4133كغ/د ،في حين لغت اإلنتاجية ( )3500كغ/د عند ر حم
 ،ppmوبلغت ( )3200كغ/د عند الر

الهيومك تركيز 1000

تركيز .ppm 500

الهيومك تركيز  ppm 1000رشك ك ك ك ك كام على المجموع الحضك ك ك ك ك ككري لنبات الحيار كان له نفت الت ير على

 -2إن اسك ك ك ك ك ككتحدا حم

الصفات اإلنتاجية مقارنة بالتركيز  ppm 1500ولكن بفعالية أقن.
المقترحات:
 -1لتحس ك ككين الص ك ككفات الش ك ك لية لنبات الحيار انص ك ك

ر حم

الهيومك تركيز  ppm 1500على المجموع الحض ك ككري للنبات

وعلى عدة دفعات .ولزيادة اإلنتاجية وحدة المس ككاحة انصك ك بحض ككافة حم

الهيومك تركيز ( ppm )1000 - 1500رشك كام

على المجموع الحضري لمحصول الحيار وعلى عدة دفعات خالل مراحن نموا المحتلفة.
المراجع:
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Abstract
The research was conducted at Faculty of Agriculture in Al-Hassaka governorate
during 2016 and 2017 seasons. RCBD design with three replications was used.
The aim was to study the effect of spray with humic acid on morphological traits
and yield of Babylon cucumber variety in different growth stages in an average
of three sprays at the fourth real leaf stage, then after 10 days for each spray.
Three concentrations of humic acid were used i.e. 500, 1000 and 1500 ppm. The
results showed that humic acid improved morphological traits of leaves, where the
leaf length reached (18.33) cm, the width was (20) cm when humic acid was
sprayed with 1500 ppm, while leaf length and width were 17.67 and 19 cm when
sprayed with 500 ppm. The fruit length was (13.72 and 12.78) cm when humic
acid sprayed with 1500 and 1000 ppm respectively. There was a significant
increase most productivity traits when the concentrations 1000 and 1500 ppm
were used compared to other treatments, where the fruit weight was (98 and 94
g) respectively, and the productivity was (4133 and 3498) kg/d respectively.
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