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

 (1*)عبود حمود الجاسم

 قسم البساتين، كلية الزراعة، جامعة الفرات. (. 1)
 .( abboudaljasim@gmail.com :)* للمراسلة: د. عبود حمود الجاسم. البريد االلكتروني

 06/07/2018تاريخ القبول:    12/04/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
، وفق تصكككككميم 2017و  2016 لية الزراعة، خالل موسكككككمين متتاليين بنفذ البحث في محافظة الحسككككك ة،  

 فيالهيومك  ير اسكككككككككككتحدا  الر  بحم  م ررات،  هدف دراسكككككككككككة ت  ةالعشكككككككككككوا ية   ال كاملة القطاعات  
رشككات اعتبارام من ية لمحصككول الحيار خالل مراحن نموا المحتلفة بمعدل  ال  واإلنتاج  الشكك ليةصككفات ال

 ppm   ال ة تراكيز من حم  الهيومك استحد .أيا   10وبمعدل رشة كن   ،ظهور الورقة الحقيقية الرابعة
رشام على المجموع الورقي أن استحدا  حم  الهيومك  (. أظهرت النتا ج1500، و1000، و500و  ،0)

 ،( سككككم18.33تحسككككين الصككككفات الشكككك لية للورال حيث وةككككن  ول الورقة )لحيار أدى إلى  لمحصككككول ا
وةككن  ول الورقة  ينما   ،ppm (1500) الر  بحم  الهيومك  تركيزمعاملة ( سككم في 20وعرضككها )

في ( سكككككككم، 19)وعرضكككككككها    ،( سكككككككم17.67( إلى )500)ppmحم  الهيومك  تركيز ب الر معاملة في  
 ،ppm(1000 عند اسككككككككككتحدا  حم  الهيومك  تركيز     ( سككككككككككم12.78،  13.72)ال مرة   حين  لغ  ول

 أظهر اسكككتحدا  نذان التركيزين رشكككام على المجموع الورقي لمحصكككول الحيار . كما( على التوالي1500و
 ،98ال مرة ) نتكاجيكة، حيكث  لغ متوسكككككككككككككك  و ن على بكاقي المعكامالت ارخرى بمعظم الصككككككككككككككفكات اإل تفوقكام 

 . ونم( كغ/د3498و، 4133في وحدة المساحة ) الغلة( غ على التوالي، وبلغت 94.67و
 ، اإلنتاجية.الش ليةصفات ال، حم  الهيومك، الحيارالكلمات المفتاحية: 

: المقدمة  
السكككتعمال في كن أنحا  وا ،الواسكككعة االنتشكككار  القرعيةالتابعة للفصكككيلة    الحضكككر أحد أنم محاةكككين .Cucumis sativus L الحيار يعد

له لكن السككككككعرات الحرارية    ،والقيمة الغذا ية ،والعناةككككككر المعدنية ،يعد الحيار مصككككككدرام للفيتاميناتو   .(1997)علبي والورع،   العالم تقريبام 
تقو  ارمالح و والبروتينية وتم لها في الجسككككم، على ارنزيمات التي تسككككاعد على نضككككم المواد الدننية  كما يحتوي الحيار  .منحفضككككة جدام 

 العدادة الموجودة فيه  تعدان الحموضككككككككككككة داخن السككككككككككككا ن الدموي، وتعمن على إاابة الحصككككككككككككيات في الكلية والم انة، و يادة إدرار البول
(Gusev, 1991 Mah, 1989;). 

mailto:abboudaljasim@gmail.com


 

Aljasim  – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 24-34 December 2019 
 

 2019 ديسيمبر /كانون األول  34- 24(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة   –الجاسم  25

أعطت  ،( ن تارام 6554)  2016لعا   إلةككككالح الزراعي  إحصككككا ية و ارة الزراعة واحسكككك   لغت المسككككاحة المزروعة بالحيار في سككككورية 
 (1018وبلغت المسكاحة المزروعة بالحيار في محافظة الحسك ة )،  تار( كغ/ن16496) اإلنتاجيةوكانت  ام،(  ن108114إنتاجام قدرا )

 . تارن/( كغ18000) اإلنتاجية، وكانت ام (  ن18324أعطت إنتاجام قدرا ) ،ن تارام 
في الطبيعة نتيجة العمليات الحيوية والكيميا ية الطبيعية  لهيومك، حم  الفولفيك( )حم  اة من ارحماض العضكككككوياتم تشككككك ين العداد 

اللذان يعتبران من أنم ارحماض لتزويد النباتات والتربة   ،ضكككككككككككي الغابات منذ مالف السكككككككككككنين من محلفات المادة النباتية والحيوانيةافي أر 
، كما تزيد من المفيدة لتغذية المزروعات ورفع خصكككككوبة التربة  ،صكككككغرى عناةكككككر المعدنية الكبرى والالو  ،بالمغذيات العضكككككوية ارسكككككاسكككككية

تنتج المواد الدبالية من خالل تحلن المواد العضكككوية، كما (.  2011مقاومة النباتات للمراض والحشكككرات، وني ةكككديقة للبيعة )جرعتلي،  
 (.Halime et al., 2011كا نات الدقيقة فيها )وتستحد  كمحصبات للتربة من أجن تحسين  نيتها وال

حيث  ،الحيار إنتاجية  في/لتر(  3سككم 3،   2،    1،   0ت  ير أربعة تراكيز من حم  الهيومك )  El-Bassiony et al., (2010درس )
 /لتر(. 3مس 3و  1مقارنة  مع الر   تركيز )مؤشرات النمو واإلنتاج /لتر أعطى أعلى القيم في 3سم 2وجد أن الر   تركيز 

 ة ال  مع( Azospirillum, Azotobacter)عند  راعة الحيار مسكككتحدمام حم  الهيومك و  El Kadi et al., (2010) ون الباح   وجد
كغ   120الموةككككى  ها من ا  وت المقارنة مع الشككككاند الذي قدمت له الكمية  توتم  ،كغ/فدان  (90،  60،  30مسككككتويات من ا  وت )

N اومكام من الزراعكة  اد عكدد   50و 36مكن/نبكات مرتين بعكد   25% بمعكدل   0.5كيز تر التربكة بحم  الهيومكك  /فكدان، أنكه عنكد تسككككككككككككككميكد
، ، و اد بشككك ن معنوي عدد ال مار على النبات(2، ومسكككاحة الورقة )سكككم، وو ن النبات الطا ج والجاف )غ(ارورال، وارتفاع النبات )سكككم(

، الفوسككككككككفور و ، نسككككككككبة ا  وت  في، أيضككككككككام أ ر بشكككككككك ن معنوي ية ) ن/فدان(الكل واإلنتاجية ،المب ر واإلنتاج، ال مار )كغ/نبات( وإنتاجية
،  ينمكا النترات في  مكار الحيكار لم تتك  ر بشكككككككككككككك كن معنوي، وأفضككككككككككككككن قيم لنبكات الحيكار حصككككككككككككككن عليهكا عنكد تلقي  التربكة  ك  والبوتكاسككككككككككككككيو 

Azotobacter  كغ   90عند مسككتوى سككماديN/  سككمدة البيولوجية باإلضككافة إلى مسككتويات   الهيومك واروكان للتفاعن  ين حم  ،فدان
 ا  وت ت  يرام كبيرام على جميع الصفات المدروسة لنبات الحيار في كال الموسمين.

أظهرت العداد من الدراسات أن استحدا  حم  الهيومك على محصول الحيار تحت محتلف الظروف أدى إلى  يادة نسبة التفرع ونمو  
 ,.Mora et al) بتراكيز قليلة كان له ت  يرا كبيرام على نمو محصككككول الحيارالهيومك  تقنيات حدا ة و  دا  حم ن اسككككتحكما أ  ،البراعم
2010 .) 

أدى إلى  يادة عدد كما  ،كبيرأدى إلى  يادة معدل النمو للنباتات بشكككككككك ن   في الحيار  إن اسككككككككتحدا  حم  الهيومك على منطقة الجذور
  يرام كبيرام على عكدد ال مكار وحجمهكا، كمكا ككان لكه تك  يرام واضككككككككككككككحكام على النسككككككككككككككبكة المعويكة ل  وت لم ي ن لكه تك ار نكار وال مكار، في حين 

 ,.Shafeek et al) والبروتين. كما تبين أيضككككام أن اسككككتحدا  حم  الهيومك كان له ت  يرام على نمو النباتات واإلنتاجية ونوعية ال مار
2016 .) 
، 2، 1،  0بحم  الهيومك تركيز )   Beta Alpha(Quartz F1باتات الحيار ةكككنف )عند ر  ن  El-Nemr et al., (2012وجد )

أسا يع  3الرشة ارولى بعد  حيثاومام  ين الرشة وارخرى    15سم/ل( في الجيزة  ال  مرات بفاةن   0.45منشطات حيوية )و غ/ل(   3
تحسكككككككككككككين نمو النباتات و يادة مجموع ال مار واإلنتاجية  ية إلىأدى ر   النباتات بحم  الهيومك والمنشكككككككككككككطات الحيو  وقدمن الزراعة،  
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( في أورال نباتات الحيار مع  يادة مسكتوى حم  Mg , Ca , K , P , Nالكلية للحيار، كما  ادت نسكبة المحتويات الكيميا ية الكلية )
 سم/ل منش  حيوي. 0.45غ/ل( و 3الهيومك )
مككككككن /لتر(، 1.5وبتركيز ) Seaminoص ارعشكككككككككككككككككككا  البحريككككككة مسككككككككككككككتحل( أن ر  نبككككككات الحيككككككار ب2009)الجبوري،  أشكككككككككككككككككككار

من/ لتر( على التوالي وبمعدل  ال    2.5+1.5من/لتر( وخلي  من المسكككككككتحلصكككككككين وبتركيز )  2.5 تركيز ) Seaforce1ومسكككككككتحلص
نية  يادة معنوية في  ول ال ا  رشكككككات، ارولى عند اإل نار وال انية بعد عشكككككرة أيا  من الرشكككككة ارولى، وال ال ة بعد عشكككككرة أيا  من الرشكككككة

 ومحتوى الكلوروفين الكلي في ارورال.  ،للمجموع الحضري والجذري  والمادة الجافة ،والمساحة الورقية ،وعدد ارورال ،النبات
تفول ةكككنف الحيار رزير على   ،( من خالل اسكككتحدا  ارسكككمدة الكيميا ية والعضكككوية على نبات الحيار2011)  الصكككحاف ومخرون وجد  

 والحاةن الكلي للنبات خالل موسمي الزراعة الربيعي والحريفي. ،ناف المدروسة بصفتي عدد ال مار على النباتباقي ارة
تسككككككككككميد حقول التبغ بمسككككككككككتويات محتلفة من حم  الهيومك قد  ادت كمية ارورال المنتجة، وكمية  أن Feng et al., (2009وجد )

بالشكككككككككاند، وكان أفضكككككككككن معدل لحم   كمية الني وتين والنشكككككككككا  في ارورال مقارنةم   نما انحفضكككككككككتالكا نات الحية الدقيقة في التربة،  ي
 . تاركغ/ن 750الهيومك 

الزيوليتات على فقد النشكككادر من و حم  الهيومك، و سكككوبر فوسكككفات  ال ي، والت  ير اسكككتحدا  اليوريا،    Ahmed et al., (2000درس )
%، مع تحفيضككككات 46مع اليوريا   % مقارنةم   61،    32نسككككبة تتراوح  ين النشككككادر من التربة   التربة، فوجد أن الحال   قللت من خسككككارة

 غ/كغ تربة(. 1و 0.75) ، والزيوليتغ/ كغ تربة( 1و 0.75أكبر مع استحدا  معدالت أعلى من حام  الهيومك )
( سككككاعات من 8ة ةككككلبة جافة لمدة )غ/غ ماد  0.4بمعدل   NaOH ككككككككككككككككككك ة حم ة النفايات المنشككككطة  بمعالج  Li et al., (2009تم ن )

 الحصول على مادة ةافية استحدمت الستحراج حم  الهيومك  واسطة رشا  الترشي  الفا ق.
ل مار عند ر  نباتات أفضكن نمو وإنتاجية للبندورة ونسكبة مواد ةكلبة اا بة كلية في ا( أنه يم ن الحصكول على  Yildirim, 2007وجد )

البطا ا  نباتاتوإنتاجية النمو الحضككككري   فيأ ر اسككككتحدا  حم  الهيومك بشكككك ن معنوي وقد   ومك.من/ل حم  الهي  20 كككككككككككككككككك البندورة  
(Awad and El-Ghamry, 2007) من المعادن م ن ) االسككتفادةن حم  الهيومك حسكك  ي. كماCu , Fe , Mg , K , P , Ca , 

N) (Adani et al., 1998 and David et al., 1991)،    انتشككككار الجذور و تركيز الكلوروفين،  و الضككككو ي،  عملية التركي  وينشكككك
 (.  Chen and Avaid, 1990 and Smidora, 1960مما اؤدي إلى  يادة النمو الحضري للنبات ) ،النباتية

 ،بعيدام عن اسككككككككتحدا  ارسككككككككمدة الكيميا ية المحتلفةللبيعة  نظرام رنمية ارحماض العضككككككككوية في الحصككككككككول على منتج  بيعي وةككككككككداق
فقد نفذ نذا البحث باسككتحدا  تراكيز   ،أعلى إنتاجية في وحدة المسككاحةو   ،للنبات وال مارمورفولوجية  المواةككفات  الأفضككن    على  وللحصككول

 الحيار.لنباتات  واإلنتاجية ةالموفولوجي الصفات فيير الر  بحم  الهيومك دراسة ت   محتلفة من حم  الهيومك  هدف
 :مواد البحث وطرائقه
على محافظة الحسك ة  حيث تقع .  2017و  2016موسكمي أجريت الدراسكة في محافظة الحسك ة، كلية الزراعة خالل   :مكان تنفيذ البحث

 .ملم 275معدل الهطول المطري السنوي و ،   305وترتفع عن سط  البحر رقام ش 40.75شماالم و 36.5خطي العرض 
 .(1)وفق الجدول  ( ما لة للقلوية قليالم ورير مالحةLoamية ) ينية رملية رنية بالمادة العضو البحث  تنفيذ كانت التربة في موقع
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 . تنفيذ البحث موقعنتائج تحليل التربة في  .1جدول ال

 العام 
N 

PPM 

P 

PPM 

K 

PPM 
PH 

EC 

 ميموز/سم 

 عجينة مشبعة 

 تحليل ميكانيكي% 

 طين  سلت  رمل 

2016 35.2 31.6 505 7.9 2.6 45 37 27 

2017 31.2 6.76 410.6 8.3 1.2 54.8 24.4 26.8 

شككككوفة في  داية الربيع ةككككال  للزراعات الم   ونو،  المصككككدرأمري ي  ،اسككككتحد  في البحث ةككككنف واحد من الحيار )با يلون( مواد البحث:
مقاو  لفيروس مو اايك و  ،متحمن للبياض الدقيقيو  ،عالي هإنتاج  ،سكككم  16  -14 ولها من   ،خضكككرا  مضكككلعة  ماراوالموسكككم التشكككريني، 

ضككككلعة جدام، قشككككرة ال مرة مو مقطع ال مرة دا ري، ورفيعة بشكككك ن تدريجي حتى النهاية لتحمن في نهااتها  نرة، و   ،حيار، والبياض الزربيال
  (.1997الورع، و  )علبي ، وعليها أشواك  يضا  قليلة، ال مار موحدة الش ن، وش لها متموج ونكهتها مميزةمتوس لونها أخضر وو 

 حمض الهيومك:
% وتحتوي 35  في الر  )فجر( وني عبارة عن محصكك  عضككوي حامضككي جدام ابلغ تركيز المادة العضككوية فيه  ةتحدمالمسكك ادة الم  اسككم

 %  ورون. وني من إنتاج شركة  يم و العربية للصناعات الحيوية.15% فوسفور و28ة على نسب
 طريقة العمل:

 1:1:1(  نسكبةا  ورمن وسكماد  لدي متحمرة مؤلفة من )تر سكم بحلطة ترا ي  7 ارةكص البالسكتي ية بقطر لتم :تحضيير الشيتو 
وتفريد وسقاية  وتعشي من ري   ةأجريت لها عمليات الحدمة الال م  م  ،في شهر نيسانالمعقمة فيها   البذور  ت م  رع  ،لكن أةيص

، 500) هيوميك  تركيزبعد ظهور الورقة الحقيقة الرابعة تمت الرشككككككككككككككة ارولى بمحلول حم  ال  (.1شكككككككككككككك ن )ال حتى  داية اإلنبات
الحامسكككككككة أجريت لها عملية وترك الشكككككككاند  دون معاملة. بعد وةكككككككول النباتات لمرحلة الورقة الحقيقية   ppm  (1500، و1000و

سككككم  ين النبات   50ومسككككافة      2على مسككككا   بعرض إلى اررض الدا مة وشككككتلت  مع كامن تربتهاالتشككككتين حيث نقلت الشككككتول  
أيا  من الرشكة   10تمت الرشكة ال انية بحم  الهيومك بعد أسكبوع من التشكتين أي بعد   كن م رر.في    اتتنبا  10وا خر، وبمعدل 

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

 . الزراعة في األصص والتشتيلطريقة  .1شكل ال

  الصفات المدروسة:
لمتوسكككك  اية المسككككتدقة والك باسككككتحدا  جها  البي ولوليت اعتبارام من عنق الورقة وحتى النه  الورقةتم حسككككا   ول    م(:)سييي  الورقةطو  
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 . من كن م رر عشوا ية نباتات 10
  .من كن م رر عشوا ية نباتات (10ك )ل عرض الورقةوالك بحسا  متوس  من منتصفها  عرض الورقة تم قياس )سم(: عرض الورقة

 عشككوا ية ( نباتات10من )  أخذت مار   10 ول بحسككا  متوسكك  قياس  ول ال مرة باسككتحدا  جها  البي ولوليت تم   )سييم(: رةطو  الثم
  (.2ش ن )ال . رفها الزنري إلى  نقطة اتصال ال مرة بالحامن الزنري . وتم قياس الطول من من كن م رر

 عشوا ية نباتات(  10م خواة من )(  مار 10ككككك )ل تصفهانمن م رةال مقطر  والك بحسا  متوس   قطر ال مرة تم قياس:  قطر الثمرة )سم(
 (.2) ش ن رقم ،من كن م رر

 
 
 
 
 

 
 

 طريقة قياس طو  الثمرة وقطرها. .2شكل ال
( نباتات  10(  مار م خواة من )10ونو عبارة عن متوس   ول ال مرة مقسومام على متوس  قطرنا لككك ) :دليل شكل الثمرة )طو /القطر(

   .من كن م رر يةعشوا 
 .من كن م رر ( نباتات عشوا يام 10بات الواحد لمتوس  )تم حسا  عدد ال مار على الن :متوسط عدد الثمار على النبات الواحد

 ( نباتات عشوا يام.10(  مار أخذت من )10تم حسا  و ن ال مرة لمتوس  ) :متوسط وزن الثمرة الواحدة
 ( نباتات عشوا يام.10ن خالل حسا  إنتاجية )دونم الواحد والك متم حسا  إنتاجية ال :اإلنتاجية كغ/د

حم  الهيومك  أربعة تراكيز من( وني 4وقد  لغ عدد المعامالت ) تصككميم القطاعات كاملة العشككوا ية،   ةالتجرب نفذت تصييميم التجر:ة:
(0   ,500   ،1000   ،1500  )ppm   10 ال ة م ررات وفي كن م رر في    ته راع تحيث تم ،(با يلون )الحيار  واحد من ةككنف على 

 . (Genstat)لين اإلحصا ي باستحدا   رنامج التحأجري  نباتات كشاند. 10ات، و رعت نبات
 النتائج والمناقشة:

 :الصفات الشكلية لنبات الخيار فيش حمض الهيوميك تأثير ر -1
حيث تحسنت  ،لحضري لهيومك رشام على المجموع ات  رت الصفات الش لية لمحصول الحيار ايجا يام  بش ن كبير باستحدا  حم  ا 

 . (2)الجدول  كما ابينهاالصفات وكانت النتا ج نذا درست أنم تسويقيام، وقد  ام معظم نذا الصفات وأةب  المحصول مرروب
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 لمحصول الخيار صنف )بابيلون(.  الشكليةصفات أهم ال تأثير رش حمض الهيومك في .2جدول ال

المعاملة بحمض  

 الهيومك 

متوسط طول  

 الورقة/سم 

متوسط عرض  

 الورقة/سم 

ل  متوسط طو

 الثمرة/سم 

متوسط قطر  

 الثمرة/سم 

دليل شكل  

 الثمرة 

1 15.67(b) 17.67(b) 11.58(c) 3.583 3.34 

2 17.67(ab) 19(ab) 12.3(bc) 3.337 3.85 

3 17.33(ab) 18.67(ab) 12.78(b) 3.293 3.55 

4 18.33(a) 20(a) 13.72(a) 3.767 3.32 

LSD 0.05 2.47 1.76 0.75 0.59 1.04 

C.V % 7.2 4.7 3.0 8.4 14.8 

( سم، عند استحدا  حم   18.33متوس   ول الورقة حيث وةن إلى ) أنه قد ا داد (2) تبين من خالل الجدول  طو  الورقة/سم: 
على    ppm( 1000و  500من التركيز ) رشام على المجموع الورقي متفوقام  داللة رير معنوية على كن ppm 1500الهيومك  تركيز 

  (.3،  2،  1( سم، ولم تسجن فروقام معنوية  ين المعامالت )15.67( سم. وبداللة معنوية على الشاند )17.33و  17.67) التوالي 
 تركيز ( سم عند استحدا  حم  الهيومك رشام على المجموع الحضري لنبات الحيار 20 لغ متوس  عرض الورقة ) عرض الورقة/سم: 

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

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

 هاحيث  لغ  ول ول ال مرة دى إلى  يادة أ ppm( 1500الر  بحم  الهيومك تركيز )إن استحدا   طو  الثمرة/سم:صفة متوسط 
  سم   ( 12.78،    12.3،    11.58( والتي أعطت  والم لل مرة  لغ )3،    2،    1متفوقام  داللة معنوية على جميع المعامالت )  ( سم 13.72)

سم،  (12.3ملة ال انية )سم وبداللة رير معنوية على المعا (12.78التي أعطت  ول لل مرة )ة كما تفوقت المعاملة ال ال . على التوالي
ويتوافق الك مع النتا ج التي توةن   ( سم. ولم تسجن فروقام معنوية  ين المعاملة ال انية والشاند، 11.58وبداللة معنوية على الشاند ) 

 . (EL-Kadi et al., 2010) و (Shafeek et al., 2016 )إليها 
 مالت لصفة قطر ال مرة.لم يسجن أي فرول معنوية  ين المعا متوسط قطر الثمرة/سم:

 .لم تسجن فرول معنوية  ين المعامالت لصفة دلين ش ن ال مرة دليل شكل الثمرة:
 لمحصول الخيار صنف )بابيلون(.   الشكليةصفات أهم ال تأثير الرش بحمض الهيومك في .3جدول ال

 لون زغب الثمرة  لون الثمرة  العقد البكري  نمط اإلزهار  الهيومك المعاملة بحمض 

1 M +  ابيض  متوسط أخضر 

2 M +  ابيض  متوسط أخضر 

3 M +  ابيض  متوسط أخضر 

4 M +  ابيض  متوسط أخضر 

أعطى مجموعة من الصفات  ppm( 1500،  1000،  500،  0( أن الر  بحم  الهيومك  تراكيز )3)تبين من خالل الجدول 
 لش لية لل مار الناتجة وكانت على الش ن التالي: ا

 ي يحمن النبات أ نارام مذكرة ومؤن ة.أ  Monciuoseلنوع كان نم  اإل نار من ا نمط اإلزهار:
 تميزت جميع النباتات  وجود ظانرة العقد الب ري.  خاصية العقد البكري:
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، ويتوافق الك مع ما اكرا التجعدات ونذا ما يميز الصنف با يلون  كان لون ال مرة أخضر متوس  ويوجد على السط  بع  لون الثمرة:
 . (1997ورع، الو   )علبيالباح ان 

 كان لون الزر  على سط  ال مرة أ ي . لون الزغب الثمرة:
  :الصفات اإلنتاجية للخيار فيأثير الرش بحمض الهيوميك ت-2

معدل اإلنتاجية  وحدة  فيجميع الصكفات اإلنتاجية وبالتالي  فيام ايجا يام إن اسكتحدا  حم  الهيومك رشكام على نبات الحيار كان له ت  ير 
 .(4) جدولالالمساحة، 

 الخيار الصنف )بابيلون(.  يبين الصفات اإلنتاجية لمحصول. 4جدول ال

 متوسط إنتاج النباتات/كغ  المعاملة بحمض الهيومك 
متوسط عدد الثمار على  

 النبات الواحد 

متوسط وزن الثمرة  

 حدة/غ الوا
 اإلنتاجية كغ/دونم 

1 (d)29.3 (d)32 (b)91.67 (d)2933 

2 (cd)32 (c)35 (b)91.33 (c)3200 

3 (b)35 (b)37 (ab)94.67 (b)3498 

4 (a).341 (a).3342 (a)98 (a)4133 

LSD 0.05 1.85 1.99 5.12 185.6 

C.V % 2.9 2.7 2.3 2.9 

قكد أدى إلى  يكادة في معكدل إنتكاج   ppm  1500أن الر  بحم  الهيومكك  تركيز   (4)تبين من الجكدول  متوسيييييييييط بنتيا/ النبياتيات/ غ:
على ( كغ 35،  32،  29.3( والتي أعطككت إنتككاج وقككدرا )3،  2،  1( كغ متفوقككام  ككداللككة معنويككة على المعككامالت )41.3النبككاتككات )

أعطى  يادة في إنتاج النباتات  ppm  1000يز كما أن اسككككككتحدا  حم  الهيومك رشككككككام على المجموع الحضككككككري للحيار وبترك ،  التوالي
. في حين أن الر  على التوالي( كغ 32،   29.3( والتي أعطكت إنتكاج قكدرا )2،  1( كغ متفوقكام وبكداللكة معنويكة على المعكاملتين )35)

ونذا  ، ( كغ29.3)قد تفوقت  داللة رير معنوية على الشكككككككككاند   ( كغ32قدرا ) إنتاجوالتي أعطت   ppm  500بحم  الهيومك  تركيز 
 .(EL-Kadi et al., 2010)و ( El-Bassiony et al., 2010)  ما توةن إليه الباحثاتطا ق مع 

معنويام على   الرابعة فول المعاملة أدى إلى ت  1500ppmإن الر  بحم  الهيومك  تركيز  لنبات الواحد:متوسط عدد الثمار على ا
أدى استحدا  حم  الهيومك  تركيز  (  مرة ، كما42.33ى النبات الواحد وبمعدل )جميع المعامالت ارخرى لصفة عدد ال مار عل 

1000 ppm  وإن استحدا    ، (  مرة37والشاند لنفت الصفة وبمعدل ) ال انيةمن المعاملة  معنويام على كن ال ال ة تفول المعاملة إلى
ويتوافق نذا مع النتا ج التي توةن إليها (  مرة، 35معدل )قد تفول وبداللة معنوية على الشاند وب ppm 500حم  الهيومك  تركيز 

أدى   على محصول الحيار ومك المستحد  في الر  ويدل الك على أن  يادة تركيز حم  الهي ،  (Shafeek et al.,2016)الباحث 
 حة. وحدة المسافي إلى  يادة عدد ال مار على النبات الواحد ونذا سينع ت ايجا يام على معدل اإلنتاجية 

  1500وني ر  حم  الهيومك  تركيز   ( ررا 98) لغ متوس  و ن ال مرة الواحدة في المعاملة الرابعة  متوسط وزن الثمرة الواحدة/غ:
ppm   1000 داللة رير معنوية على المعاملة ال ال ة وني الر  بحم  الهيومك  تركيز  المعاملة  نذا  تفوقت  حيث  ppm   والتي حققت

في حين لم يسجن أي فرول   ،  على التوالي (غ 91.67،  91.33) والشاند  ال انيةعلى كن من المعاملتين  ةعنويموبداللة (غ. 94.67)
 .معنوية  ين باقي المعامالت
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فقد انع ت  بجميع م ونات اإلنتاجية ppm 1500 ر  حم  الهيومك  تركيزوني نظرام لتفول المعاملة الرابعة  اإلنتاجية كغ/دونم:
وبداللة   ppm 1500وني استحدا  حم  الهيومك  تركيز   الرابعة، حيث تفوقت المعاملة نتاجية في وحدة المساحةالك على معدل اإل

أعطت  ppm 1000أن الر  بحم  الهيومك  تركيز ، في حين  ( كغ/دونم4133)مالت  هذا الصفة بمعدل على جميع المعامعنوية 
،  3200اللتين حققتا إنتاجام قدرا )والشاند  ال انيةكن من المعاملتين معنوية على وبداللة  تقد تفوقو  ( كغ/دونم3500)إنتاجام وقدرا 

( كغ/دونم متفوقام  داللة معنوية على الشاند  3200إنتاجام قدرا )  ppm  500ك  تركيز   ينما أعطى الر  بحم  الهيوم  ، ( كغ/دونم2933
   ( كغ/دونم.2933)

لصفة معدل اإلنتاجية  وحدة المساحة ونذا مؤشر على ت  ر نذا الصفة بجميع م ونات كان نناك فروقام معنوية  ين جميع المعامالت 
 EL-Nemer)( وEL-Kadi et al., 2010ويتوافق نذا مع ما توةن إليه ) ، ومكاإلنتاج عند الر   تراكيز محتلفة من حم  الهي

et al., 2011 .)   
 االستنتاجات:

تحسكككككككككين بع  الصكككككككككفات   أدى إلى ppm  1500لنبات الحيار وبتركيز حم  الهيومك على المجموع الحضكككككككككري ر  بال  إن -1
( سم، 18.33 يادة في الطول والعرض حيث وةن  ولها )  ، إا تحسن ش ن الورقةكارورال وال مار  لمحصول الحيار  الش لية

( 98)إلى  ة  إلى  يادة متوسككك  و ن ال مرة الواحدو  ( سكككم13.72( سكككم، وكذلك  اد  ول ال مرة حيث وةكككن إلى )20وعرضكككها )
 يادة معدل اإلنتاجية  وحدة المسكككككككككاحة ، كما أدى إلى  (  مرة/نبات42.33)إلى    على النبات الواحدال مار   ووةكككككككككن عددررا ،  

 1000 تركيز حم  الهيومك غ/د عند ر  ( ك3500 لغت اإلنتاجية )، في حين ( كغ/د4133إلى ) ت اإلنتاجيةحيث وةكل
ppm ، 500ركيز ( كغ/د عند الر   ت3200بلغت )و ppm. 

على  الت  يرنفت   له رشككككككككككككام على المجموع الحضككككككككككككري لنبات الحيار كان  ppm  1000إن اسككككككككككككتحدا  حم  الهيومك  تركيز  -2
 ولكن بفعالية أقن.   ppm 1500مقارنة بالتركيز الصفات اإلنتاجية 

 :المقترحات
على المجموع الحضكككككري للنبات   ppm  1500الحيار انصككككك   ر  حم  الهيومك  تركيز لتحسكككككين الصكككككفات الشككككك لية لنبات  -1

رشكككام   ppm (  1000 -  1500جية  وحدة المسكككاحة انصككك  بحضكككافة حم  الهيومك  تركيز )لزيادة اإلنتاو  .وعلى عدة دفعات
 مراحن نموا المحتلفة. على المجموع الحضري لمحصول الحيار وعلى عدة دفعات خالل 
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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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