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 في نمو وإنتاجية الحمص األحماض الدباليةوطريقة إضافة زراعة د الير موعأثت
(Cicer arietinum L.) دير الزورظروف محافظة  تحت 

 (1)*عبد الحكيم القشعم 

  سورية. ،دير الزور ،جامعة الفرات ،كلية الزراعة ،قسم المحاصيل الحقلية(: 1)
 (dr.akasham@gmail.comإللكتروني د الحكيم القشعم . البريد ابللمراسلة: ع *)

 2/6/0202تاريخ القبول:         71/4/0202تاريخ االستالم: 

 الملخص                   
في قرية الحسينية الواقعة شمال محافظة دير الزور، خالل الموسم الزراعي  البحث ذف  ن  

في نمو  األحماض الدبالية طريقة إضافةو  الزراعة موعد تأثير سةدرابهدف  2019/2018
 :هي العوامل المدروسة في هذه التجربة .محافظة دير الزورظروف  تحت وانتاجية الحمص
على الشكل  األحماض الدباليةإضافة ( ، والعامل الثاني 1/25و )(12/25) مواعيد الزراعة 

 -،  باألحماض الدبالية رش ورقي -،  الدبالية باألحماضشاهد بدون معاملة  -:   التالي
م المخصب العضوي هيوماكس خد  است   .سقاية مع ماء الري  األحماض الدبالية إضافةو 

قطاعات  التصميم التجريبي المستخدم هو )منتج تجاري( كمصدر لألحماض الدبالية .
-Split) واحدة مرة المنشقةمع ترتيب المعامالت بطريقة القطع  RCBDكاملة العشوائية 

Plot Design) 1/25على الموعد  12/25تفوق الموعد بينت النتائج . في ثالثة مكررات 
في الموعد  اإلنتاجيةوصلت حيث ، الصفات المدروسة عند الحصاد معظممعنويًا في 

 .1/25 في الموعد كتار/هكغ 2114.7 بينما كانت ،كتار/هكغ 2822.3إلى  12/25
معاملة  كانت و. لحمصا إلى زيادة نمو وإنتاجية اض الدباليةاألحم إضافةأدت  عموماً 
عدد بذرة ،  100وزن ، لكل من عدد الفروع/النباتاألفضل  باألحماض الدبالية الرش

اإلضافة مع مقارنة بمعاملتي  رو بذوحدة المساحة من ال و إنتاجية / النباتالقرون الممتلئة
بالرش )اإلضافة معنوية بين طريقتي ير غ اتفروقال كانت في حين .والشاهد مياه الري 
تم الحصول على أعلى  .وزن النبات الجاف وارتفاع النبات عند الحصادل ( بالنسبةوالسقاية
مع  12/25( كغ/هكتار من زراعة نباتات الحمص في الموعد 3050بذور )ال من انتاجية

  .باألحماض الدبالية الورقي معاملتها بالرش
صفات  مخصب عضوي ، أحماض دبالية، ،موعد الزراعةالحمص، :   الكلمات المفتاحية

 النمو، الغلة.
وهو ، حد أكثر المحاصيل البقولية الغذائية انتشارًا على مستوى العالمأ (.Cicer arietinum L) يعد الحمص :المقدمة

 % 73 ماء،  % 2.5-4بروتين،  % 18-30حيث تحتوي البذور  ،والمغذيات األخرى  مصدر رخيص للبروتين
الزنك والصوديوم من و  ،موالمغنيزيو  الحديد،و  الفوسفور،و  ، كما أن بذوره أغنى بالكالسيوم،دهون  % 1.5-6، كربوهيدرات
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ويتفوق  النياسين والثيامين.و باقي بذور البقوليات األخرى، إضافة لذلك تحتوي بذوره على بعض الفيتامينات كالريبوفالفين، 
احتوائه على  األحماض األمينية الضرورية كالحمض األميني الاليسين. يتم استهالك على بروتين الحبوب ب بروتينه

من الصناعات الغذائية  كما أنه يدخل في العديد الحمص بطرق واشكال عديدة تختلف باختالف البلدان وعادات الشعوب،
 ب قدرته على تثبيت اآلزوت الجوي وهو كبقية البقوليات، مفيد للمحاصيل الالحقة في الدورة الزراعية بسب ،و الطبية

 يحتل الحمص المرتبة الثانية بين المحاصيل البقولية بعد العدس من حيث المساحة في سورية. .(2015، حياص ومهنا)
 على رأسهاكغ/هك،  587هك بمتوسط إنتاجية  49402 بعالً  2018علم  بلغت المساحة المزروعة بالحمص في سورية

كغ/هك معظمها في الغاب 1699هك، بمتوسط إنتاجية  3072المساحة المزروعة سقي  كانت والسويداء ثم حلب ودرعا. 
 .(2018لمجموعة اإلحصائية السورية الزراعية اوحماه )

عللللى  هلللام ورئيسلللي تلللأثير، ذات نبلللات الحملللصنملللو  طلللوار أخلللالل مختللللف السلللائدة  المناخيلللة إن العواملللل البيئيلللة
نبات الحمص  لنمو يعتبر موعد الزراعة عامل مهم يؤثر في المراحل الحياتية المختلفةنبات. والغلة النهائية لهذا الاالنتاجية 
للللف بلللاختالف موعلللد درجلللات الحلللرارة واالضلللاءة تخت العواملللل البيئيلللة ال سللليما نخضلللري و المرحللللة التكاثريلللة(، ألال )النملللو

لهللذه العوامللل البيئيللة  المثلللى حللدودالذي يحقلل  نلله مللن المهللم اختيللار الموعللد المناسللب لزراعللة الحمللص والللإالزراعللة. لللذلك ف
أن علدد ووزن  Chandra and Pareek, (1990)من جهة أخرى أوضحت نتائج دراسات  .على محصولأ للحصول على 

 29أو  16منله  فلي حلرارة  ̊م 22العقد الجذرية في الحمص وكفاءة أنزيم النتروجيناز في العقد كانت أعلى فلي درجلة حلرارة 
ملن حيلث الظلروف ، فوائلد الزراعلة المبكلرة للحملص مقارنلة بالزراعلة المتلأخرة الربي يلة Singh et al., (1997) بلين  .°م
فلانعكس ذللك بشلكل واضلى عللى زيلادة علدد القرون/النبلات و  ،وطول فتلرة نملوه ،ئية السائدة التي يتعرص لها المحصوليالب

 إنتاجية وحدة المساحة من البذور.
فلللي  3غلللاب    2، غلللاب  1( أنللله عنلللدما زرعلللت أصلللناف الحملللص غلللاب 2002رون )وبينلللت نتلللائج قلللواص و خللل

  (2002),أشلللار (، أدى تلللأخير موعلللد الزراعلللة إللللى نقلللص اإلنتاجيلللة فلللي جميلللع األصلللناف.2/15و  12/30الموعلللدين ) 
Nassif  علللدد  ت،بشلللكل معنلللوي عللللى ارتفلللاع النبلللا أثلللرت) حلللرارة التربلللة والهلللواء والرطوبلللة النسلللبية(  أن   إللللى فلللي مصلللر

علللى أعلللى محصللول مللن    Oweis et al., (2004) وحصللل المدروسللة. حمللصالفروع/النبللات فللي جميللع مللدخالت ال
وعزوا الزيادة في الكتلة الحية المنتجلة  نتيجلة طلول  ،مقارنة بالزراعة التقليدية ربيعاً في كانون األول  مبكراً الحمص المزروع 

أطلول فلي الحملص الشلتوي عنله فلي كانت التكاثرية ) اإلزهار وامتالء الحبوب( فترة النمو الخضري إضافة الى ان المرحلة 
   Kwong Yau, (2005)الربيعلي، وهلذا يقلود اللى أن المحصلول يتعلرض لظلروف حراريلة واضلاءة اكثلر مالئملة. أشلار 

وذكلر أن  ،اعلة فلي شلبا الحبوب مقارنلة بالزر  المتالءطول ألى فترة إأدت  في كانون األول ن الزراعة المبكرة للحمصأإلى 
 موعد الزراعة ليس له تأثير معنوي على عدد األفرع/النبات.

 الموعللد المبكللر أن ، بالنسللبة للفللول العللاديالسللورية تحللت ظللروف المنطقللة السللاحلية (2007) عبللد العزيللز وجللد 
ة علدد السلالميات و قصلر إللى زيلاد أدىالموعلد المبكلر  ن  فسلر ذللك بلأو   المتأخرمن الموعد  علىأ  عدد فروع/نبات  أعطى

 إليهللانتيجللة وصللول نللواتج التمثيللل الضللوئي  وهللذا الشلليء حفللز البللراعم الجانبيللة علللى النمللو المتللأخرةطولهللا مقارنللة بالزراعللة 
لللنقص فلي علدد النباتلات  نظلراً  المتلأخرفلي الموعلد  اإلنتاجيلةقللت  للذلك إضلافة وبالتالي ازدياد عدد الفروع الجانبية،  مبكراً 
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 أن إجهاد الحرارة المنخفضة أدى اللى تسلاقط األزهلار والعقلدفي مصر  (2007) القشعم بينت نتائجو  ة عند الحصاد.المتبقي
لهلا تلأثير  ̊م 15أن درجلة حلرارة التربلة األقلل ملن و ، ̊ م 15عنلدما  تتشلكل فلي حلرارة أقلل ملن  في بداية تكوينهلا  من القرون 

الزراعلة المتلأخرة  أدت الللى اختصلار فتلرة نمللو  كللذلك ،المبكلرة لنملو الحملصسللبي عللى تكلوين العقللد البكتيريلة فلي المراحللل 
 الحمص وسرعت النضج.

 وضلحت نتلائج الصلالى وأ انتلا  علدد أعللى ملن الفلروع.أن تبكيلر الزراعلة يلؤدي إللى   Shamsi (2010)بلين 

( كلانون الثلاني،  31,15,1)  للحملص التاليلة مواعيلد الزراعلةل ص بالنسلبةكم( شلرقي حمل 20)في منطقة الميدان  (2013)
وزن النبللات الجللاف فللي مرحلللة  حققللت أقصللر فتللرة لظهللور البللادرات وأعطللت أعلللى  لليم لصللفات 1/1أن الزراعللة فللي الموعللد 

بلذرة،  100وزن  عنلد الحصلاد، اللوزن الجلاف للنبلات علدد الفلروع الرئيسلية والثانويلة/النبات، و و لنبلات،اارتفاع  اإلزهار، و
األسللرع فللي  انون الثللانيكلل 31فللي حللين كانللت نباتللات الموعللد  نتاجيللة الهكتللار مللن البللذور.إو  متلئللة/النبات،عللدد القللرون الم

فلي  (2016) غلانم وجلد للقلرون الفارغلة/النبات. % علدد العقلد البكتيريلة/النبات وفلي الوصول لإلزهار والنضج واألعلى فلي
مقارنللة  12/30الموعلد  عنلد زراعتلله فليلحملص ا فللي ذورأعللى انتاجيلة بل ه تلم الحصلول علللى السلويداء أنلل محافظلة ظلروف
، وأوصللى بزراعللة الحمللص  3ذلللك بالنسللبة لصللنف الحمللص الشللتوي غللاب  و 2/15و 1/30 ،  1/15،  12/15بالمواعيللد 

 الشتوي في النصف الثاني من شهر كانون األول/ديسمبر. 
 نباتلللاتالأن  م( غلللرب حملللاه،كللل 25) محلللردهعللللى الحملللص فلللي منطقلللة  (2017)بينلللت نتلللائج محملللد و  خلللرون  

 الموعلللد كلللانون األول و 25 الثلللاني الموعلللد تفوقللت عللللى تللللك المزروعلللة فلليكلللانون األول  10 األول الموعلللد المزروعللة فلللي
(. وفلللي جميلللع كتلللاروانتاجيلللة وحلللدة المسلللاحة )كغ/ه بلللذرة، 100وزن  فلللي صلللفات ارتفلللاع النبلللات، الثلللانيكلللانون  10 الثاللللث

 كانون الثاني.  10قل  يم من الموعد المتأخرأ ىالحصول علتم  ،الصفات األنفة الذكر
، إضلافة البيئلةعللى سلالمة  مما ال شك فيه أن لألسمدة الكيميائية تأثيرات سللبية عللى صلحة اإلنسلان والحيلوان و  

، وهلذه أيضلًا ة العضويو المخلفات  استخدام األسمدة االهتمام ب زاد لذلكإلى ارتفاع ثمنها وصعوبة الحصول عليها أحيانًا، 
مسلببات الرغم فوائدها العظيمة قد ال يتيسر الحصول عليها دومًا، إضافة لما قد تسببه من مشلاكل انتشلار بلذور الحشلائ  و 

المستخلصللة مللن مصللادر مختلفللة و المصللنعة علللى  الممرضللة فللي حللال كانللت غيللر متخمللرة. فأصللبحت األحمللاض الدباليللة
 المركبات الدبالية والفولفيك من كياض الهيوممحأعد ت   .فات العضوية الحيوانيةالبدائل للمخلإحدى  شكل مخصبات عضوية

 ,Oxidaseعمل على تنشليط أنزيملات التركيلب الضلوئي مثلل والتي تالناتجة من تحلل المادة العضوية )الدبال(  )الهيومية(

Cytochrome, Phosphotase Phosphorilase, ، الحللامض الللدخول إلللى  رشللا  تسللتطيع جزيئللات وعنللد اسللتخدامها
تللأثير فاعللل  االمجللرى الخلللوي وتجعللل الغشللاء الخلللوي أكثللر نفاذيللة وهللذا بللدوره يسللهل حركللة العناصللر وانقسللام الخاليللا ولهلل

كلذلك  (.Serenella et al., 2002وحيلوي فلي العمليلات الفسليولوجية وانعكاسلها عللى النملو والتركيلب الكيميلائي للنبلات )
فلي زيلادة إتاحلة  ةالعضلوي اتإلى دور األحماض الهيوميلة الموجلودة فلي المخصلب  Eyheraguibel et al.,(2008)أشار 

إن  . العناصر المغذيلة فلي التربلة وتحولهلا ألشلكال قابللة لالمتصلاص ملن قبلل النبلات وتزيلد السلعة التبادليلة الكاتيونيلة للتربلة
ل أداة هامة لخفلض كميلة األسلمدة الكيميائيلة المضلافة ب التغذية بالمخصبات العضوية ال تعد وسيلة لتحسين اإلنتاجية فقط،



 

AL-kasham – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5):272-287 October -2021 

 

275 

 
 2222تشرين األول / أكتوبر 287-272(: 5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –م القشع

 
 

ك يللجيللة المحاصلليل عنللد اسللتخدام المخصللبات العضللوية كالهيومإنتا مؤشللرات النمللو و .إن  العديللد مللن الدراسللات بينللت زيللادة
 (.Afifi et al., 2010 Magdi et al., 2011 ; )في أنواع مختلفة من المحاصيل  والفولفيك

ك رشلًا عللى المجملوع الخضلري خلالل مرحللة يلإلى أن المعامللة بحلامض الهيوم  Rasaei et al., (2012)أشار 
نتاجيلة الهكتلار ملن البلذور زادت إو  ،ن والبلذور/النبات أدى لزيادة معنوية في عدد القلرو  في الحمص النمو الخضري المبكر

 ,K , Pظ البلاحثون زيلادة محتلوى السليقان ملن بذرة. والحل 100التأثير معنويا   بالنسبة لوزن  نلم يك ، بينما  %30بنسبة  

N  أوضلى  .ك مقارنلة بالشلاهديلفلي معامللة اللرش بالهيوم فلي مرحللة اإلزهلارSaadati and Baghi ,(2014)  أنله عنللد
،  للحملص ( رشًا عللى المجملوع الخضلري كغ/هكتار  4.5،  3،  1.5،   0ك ) الشاهد ياستخدام أربعة معدالت من الهيوم

أمللا اإلنتاجيللة فقللد تضللاعفت تقريبللًا مللع اسللتخدام مقارنللة بالشللاهد،  3بللذرة حتللى التركيللز  100رون/النبللات ووزن زاد عللدد الق
 المعدل األعلى مقارنة بالشاهد .
فللي  فللي صللورة مركللب تجللاري )هيومللاكس( المخصللب العضللوي ( إلللى أن اسللتخدام 2015) أشللارت معللال و خللرون 

و ربما يعلود ذللك ألثلره الهرملوني اللذي يشلابه عملل  .واإلنتاجية مقارنة بالشاهدأدى إلى زيادة في صفات النمو  الفاصولياء،
وتفوقلت  ،األوكسين والذي يعاكس عمل حامض األبسيسك وهذا يسبب زيادة عدد األزهار العاقدة ويقلل من العقد المتسلاقطة

بالنسلبة للبعض المؤشلرات كلالوزن  اية() ملع ملاء السلق التغذيلة الجذريلة عللى )رش المجموع الخضري( طريقة التغذية الور ية
 نتاجية وحدة المساحة من القرون الخضراء.إاف للنبات، عدد القرون الخضراء و الج

المصنع والم سلتخل ص ملن مصلادر مختلفلة )ملن السلماد  كيأن حامض الهيوم  Pam  and Devi (2018)وجد  
في مراحل مختلفلة ملن  لنباتافي إنتاجية المادة الجافة / أدى إلى زيادة ( الخضراء نباتاتالالعضوي أو الكومبوست أو من 

أيضلًا ازداد تركيلز  ( يلوم ملن الزراعلة وكلذلك علدد القرون/النبلات مقارنلة بمعامللة الشلاهد.20, 40, 60, 80عملر النبلات )
بتركيلز ك يأن معاملة رش نباتات الحمص بحامض الهيوم Amin et al., (2018)وبين  اآلزوت في النبات عند الحصاد.

(6 g/L( أو الفولفيك بتركيز )10 ml/Lخالل النمو الخضري أدت إلى زيادة في )  تركيز الكلوروفيلa  وb  ،فلي األوراق 
يوم من الزراعة. وكلذلك زاد علدد  105و  75تفاع النبات مقارنة بالشاهد )رش النباتات بماء الصنبور( في المراحل ر ازيادة 

 وإنتاجية وحدة المساحة من البذور.نبات الفروع/النبات، وعدد القرون/ال
كغ/هكتلار أو  5ك بطريقلة اإلضلافة للتربلة بمعلل يلأنه عند استخدام الهيوم Shreelatha et al., (2020)أوضى 

 إللى زيلادة علدد أدى ك بلأي طريقلة عموملاً يلاسلتخدام الهيوم فلإن ، % 0.50-0.25الرش عللى المجملوع الخضلري بتركيلزين 
بالنسلللبة  نتاجيللة وحللدة المسللاحة مللن البللذور مقارنللة بالشللاهد.إبللذرة و  100القرون/النبللات، وزن  نبات، عللددالعقللد البكتيريللة/ال

 ،القلرون  العقلد البكتيريلة، وعلدد بين المعاملة بالرش أو عن طري  التربة بالنسبة لعلدد معنوي  لطريقة اإلضافة، لم يوجد فرق 
 ربة على الرش الورقي بالنسبة إلنتاجية وحلدة المسلاحة ملن البلذور.بذرة، في حين تفوقت المعاملة عن طري  الت 100ووزن 

ظروف  ضمن محصول الحمص إنتاجيةنمو و  في حماض الدباليةاألإضافة  و زراعةالتأثير موعد  دراسةيهدف البحث إلى 
 .محافظة دير الزور

 :مواد البحث وطرائقه
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)خط كم شمال دير الزور 3 حسينية التي تقع على بعدالفي  قرية 2019/2018 خالل الموسم  نفذ البحث موقع البحث:
شمال خط االستواء(، تمتاز المنطقة بصيف حار جاف و شتاء بارد  35.22̊شرق غرينت  و دائرة عرض  40.1̊طول 

 بينت نتائج التحليل الميكانيكي والكيميائي للتربة في موقع التجربة .ملم( 150-250قليل األمطار) معدل األمطار السنوي 
= EC(، غير مالحة PH =7.8ة إلى خفيفة القاعدية )سلت(، متعادل % 33رمل و  16%طين،  51%أنها طينية ) 

، متوسطة المحتوى من الفوسفور والبوتاسيوم المتاح و % 1.8ديسمنز/م ، متوسطة المحتوى من المادة العضوية  1.5
متوسط درجات 1) يبين الجدول ) (.% 0.1الكلي  و اآلزوت ppm 195المتاح  ppm ،k 10المتاح   p) اآلزوت الكلي

أوائل حتى  2018كانون األول أواخر خالل فترة تنفيذ البحث التي امتدت من  الحرارة العظمى والصغرى لموقع الدراسة 
 .2019حزيران 

 متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى والوسطى خالل فترة تنفيذ البحث 1. الجدول

 الشهر
 الحرارةمتوسط درجات 

 )م̊( العظمى

متوسط درجات الحرارة 

 )م̊( الصغرى

 متوسط درجات الحرارة

 )م̊( الوسطى

 12.5 8.5 16.5 2018كانون األول  31-25

 9.9 6.7 13.09 كانون الثاني

 12.2 7,3 17.1 شباط

 15.5 12.5 18.5 أذار

 18.7 14.3 23.05 نيسان

 25.5 17.3 33.7 أيار

 33.95 26,4 41.5 حزيران 10-1

 
من ، تم الحصول عليه الحمص الشتوي  ( وهو من أصناف 5غاب الحمص ) صنف في الدراسة استخدم المادة النباتية:

يصلى للزراعة في العروة  نتاجية أفضل من الحمص البلدي،إيمتاز ب وهو صنف .الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
رتفاع النبات امتوسط  يوم، 160-165عمر النبات  طمتوس حة األسكوكيتا،متحمل لإلصابة بلف، يلللحصاد اآلو  الشتوية
 وث العلمية الزراعية بالتعاون مع إيكاردا.حستنبط في الهيئة العامة للبا   ،غرام  31بذرة  100وزن سم،  55-50

 ، (1/25) ، و(12/25)  موعدين هما ،دراسة عاملين، العامل األول مواعيد الزراعة  التجربة تضمنت  :معامالت التجربة
 -،  باألحماض الدباليةشاهد بدون معاملة  -تضمن المعامالت التالية :   والذي األحماض الدبالية إضافةوالعامل الثاني 
تم  .مع ماء الري ) تغذية جذرية (سقاية  األحماض الدبالية إضافة -  )تغذية ور ية( باألحماض الدبالية رش ورقي

 %60ت شكل المادة العضوية فيه ما نسبته  ، على شكل مسحوق  باسم هيوماكس تجارياً  وفاستخدام مخصب عضوي معر 
الكبرى  معدنيةالعناصر ال بعض ك أسيد، مع شوائب منيفولفالك و يهيوم( هي ال هيومية ) دبالية بصورة أحماض

 .والصغرى 
ثم تبعها حراثتان متعامدتان بعم   ،خريفاً  سم( 25-30تم تجهيز التربة بإجراء حراثة عميقة ) الزراعة:التنفيذ و  طريقة
السماد الفوسفاتي مع الفالحة ف يضوأ  ، ثم خططت وقسمت إلى قطع تجريبيةومن ت عملية تن يم وتسوية للتربة يجر ، وأأقل

كجرعة منشطة  كتار/هN كغ 02زوتي عند الزراعة بمعدل تم إضافة السماد اآل(، و 5o2P) كتاركغ/ه 60األخيرة بمعدل 
كانون  25 و ،2018كانون األول  25 موعدين في . تمت الزراعة(2015، حياص ومهنا)تتكون العقد البكتيرية  ريثما
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زراعة سم، تم  5على عم  سم  7سم والمسافة بين البذور على نفس الخط  40على خطو  المسافة بينها ، 2019 الثاني 
بشكل كامل  ربالغم ورويت القطع التجريبية، اً ألعشاب يدويالخف والتر يع ومكافحة اي جر أ   بذرتين في الجورة الواحدة،
 خالل مرحلة النمو الخضري  (المخصب العضوي ) باألحماض الدباليةتمت المعاملة  و .وليس تكميلي خالل الموسم

م استخدتم ا ،من األولى ينأسبوع الثانية بعد د أسبوعين من اإلنبات، وبع األولى ،مرتين ( اإلضافة) في طريقتي  المبكر
  .(  السقاية و ) الرش الورقي باألحماض الدباليةطريقتي إضافة / ليتر من المخصب في غرام 2نفس التركيز 

المعامالت بطريقة  مع ترتيب RCBDقطاعات كاملة العشوائية  التصميم التجريبي المستخدم هو :التصميم التجريبي
والقطع  مواعيد،للبحيث خصصت القطع الرئيسية ، ثة مكرراتفي ثال (Split-Plot Design) مرة واحدة المنشقةالقطع 
، طول سم 40احتوت كل قطعة تجريبية على ستة خطو ، المسافة بينها  ، األحماض الدبالية إضافة لمعامالت المنشقة
 8.721) مساحة التجربةفبلغت  ،قطعة 81وعدد القطع التجريبية (، 2م 9.6وبالتالي مساحة القطعة التجريبية )م  4الخط 
 .والفواصل بين القطع التجريبية بدون الممرات( 2م

 :الصفات المدروسة 
لخمسة نباتات من كل مكرر  :في مرحلة أوج اإلزهار متوسط الوزن الجاف للنبات )غ(، وعدد العقد البكتيرية/النبات -

  .بشكل عشوائي
 التالية : القياسات  تم أخذ وعند الحصاد

 من سطى التربة إلى قمة النمو للنبات. :سم/متوسط ارتفاع النبات /  -
 عدد األفرع الرئيسية/النبات. -
 /النبات.ثانويةعدد األفرع ال-
 متوسط الوزن الجاف للنبات )غ(. -
 )غ(. بذرة 100وزن  -
 /النبات.الممتلئة عدد القرون -

 .عشوائيا من كل قطعة تجريبية تر يختاعشرة نباتات  على القراءاتأخذت هذه حيث 
حصاد النباتلات الموجلودة فلي  ، تم/هكتار(كغإنتاجية وحدة المساحة من البذور )و لحساب  )كغ/هكتار(: إنتاجية البذور -

ثللم تللم إجللراء عمليللة دراس وغربلللة يدويللة للحصللول علللى البللذور ووزنهللا ، و األربعللة خطللو  الوسللطى مللن كللل قطعللة تجريبيللة
 بالكغ، ثم حولت إلى كغ/هكتار.

للح   ، حيللثMSTAT-Cإلحصللائي للبيانللات باسللتخدام برنللامج تللم إجللراء التحليللل ا عنللد  L.S.D أقللل فللرق معنللوي  بت  يمللةس 
 .5%مستوى معنوية 

 : النتائج والمناقشة
في مرحلة  ، وعدد العقد البكتيرية/النباتالوزن الجاف للنبات في األحماض الدباليةإضافة  الزراعة و موعد تأثير -1

 :للحمص اإلزهارأوج 
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 أو  في مرحلة في وزن النبات الجافمعنويًا  1/25 الثاني على الموعد 12/25( إلى تفوق الموعد 2الجدول ) تشير بيانات
 في الموعد الثاني غرام( 2.5و بلغ ) (غرام 3.7) 12/25 األولفي الموعد  الجاف النبات متوسط وزن  ، حيث بلغاإلزهار
الموعد األول ألو  اإلزهار أكبر منه في الموعد الثاني  في نباتاتالأن عدد األيام الالزمة لوصول  يعود هذا إلى و ،1/25
مقارنة  للنمو األولىفي المراحل  أعلى تراكمية ولدرجات حرارة أطول إضاءة اتلفتر  نباتات الموعد األول تعرض أي

، األمر الذي انعكس (1)الجدول  زيادة معدالت التمثيل الضوئي والعمليات الحيوية األخرى  اني مما يؤدي إلىبالموعد الث
وهذه  .1/25مقارنة  بالموعد الثاني  12/25 األولكبر في الموعد أ  يمإلى  اووصوله تراكم المادة الجافةتسارع على 

 وبينت نتائج ،الى اختصار فترة نمو الحمص ن الزراعة المتأخرة أدتأ ( الذي بين2007القشعم ) النتائج تتواف  مع نتائج
 . وزن النبات الجاف في مرحلة اإلزهارل ةأعطت أعلى  يم المبكر زراعة في الموعدأن ال (2013)الصالى 

األحملللاض إضللافة  طريقتللا ، تفللوق اإلزهللار أو  بالنسللبة لللوزن النبللات الجللاف فللي مرحلللة (2كللذلك توضللى بيانللات الجللدول )
يعود  يمكن أن بالسقاية غير معنوية. بالرش و اإلضافة ت الفروقات بين معاملتيالشاهد، وكانبالرش والسقاية على  الدبالية
ويمكن أن  .على تحفيز إنتا  األحماض األمينية والفيتامينات قدرة األحماض الدبالية بالرش على الشاهد إلىاإلضافة ق تفو 

ي عزى تفوق معاملة السقاية )التغذية الجذرية ( على الشاهد إلى دور األحماض الدبالية الموجودة في المخصب العضوي في 
زيادة إتاحة العناصر المغذية في التربة وتحولها ألشلكال قابللة لالمتصلاص ملن قبلل النبلات وتزيلد السلعة التبادليلة الكاتيونيلة 

 .(Eyheraguibel et al., 2008) للتربة
 البكتيرية ، وعدد العقد الوزن الجاف للنبات في األحماض الدبالية و إضافةالزراعة  تأثير موعد .2 جدولال

 .ت في مرحلة أوج اإلزهار للحمص/النبا
 عدد العقد البكتيرية/النبات (وزن النبات الجاف )غ المعاملة

 موعد الزراعة           

 ةإضاف

 األحماض 

 متوسطال 1/25 12/25

 

 متوسطال 1/25 12/25

 

 b  2.1 d  2.6 b 16.0 f 20.0 c 18.0 c 3.1 الشاهد

 a 3.0 b 3.5 a 18.0 e 22.0 b 20.0 b 4.0 رش

 a 2.5 c 3.3 a 19.0 d 24.0 a 21.5 a 4.1 سقاية

  a 2.5 b  17.7 b 22.0 a 3.7 الموعدمتوسط 

LSD 5% 1.657 0.956 موعد 

LSD 5% 0.554 0.276 طريقة اإلضافة 

LSD 5% 0.770  0.390 التفاعل 

 (، و2015و معلال و خلرون )(، Serenella et al., 2002 Eyheraguibel et al.,(2008) ;)ملع نتلائج  هلذا يتوافل 

Pam  and Devi (2018).  معنويلًا فلي وزن النبلات  الدباليلة األحملاضطريقلة إضلافة الزراعلة و  التفاعلل بلين موعلدأثلر و
جلت أعلى  يم للوزن الجاف/النبات ) حيث ،الجاف في مرحلة اإلزهار  12/25( غرام عند الزراعة في الموعلد 4.1،  4.0س 

فلي  ( غلرام2.1(. بينما كانت أقل  يمة لهذه الصلفة )2و بالسقاية على التوالي )جدول، ابالرش  ضافةاإل والمعاملة بطريقتي
 .1/25الموعد  فيمع الزراعة معاملة الشاهد )بدون إضافة المخصب(  حالة

فلي هلذه  12/25 عللى الموعلد األول 1/25 بالنسبة لعدد العقد البكتيرية/النبات في مرحلة أو  اإلزهلار، تفلوق الموعلد الثلاني
تعرض في الفترة التالية لتشكل البادرات إلى درجات حرارة مثالية لتشلكل ت اتالنبات تالصفة، حيث أنه في الموعد الثاني كان
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)  درجلة مئويلة، حيلث كانلت عاملل إجهلاد لتكلوين العقلد 10العقلد، بينملا فلي الموعلد األول تعرضلت للدرجات حلرارة أقلل ملن 
 ,Chandra and Pareek ه كل من مع ما أشار إلي و (2013) الصالى  هذا يتواف  مع نتائج .(1كما هو واضى من الجدول، 

ويتضلى ملن بيانلات الجلدول  .من حيلث الحلرارة المثللى لتكلوين العقلد البكتيريلة عللى جلذور الحملص (2007القشعم ) و،  (1990)
عللدد العقللد البكتيريللة/النبات ،حيللث لور يللة والشللاهد فللي علللى التغذيللة ا الجذريللة باألحمللاض الدباليللة ذيللةغتفلوق معاملللة الت (2)

ذكرنلا سلابقًا أن  .و الشلاهد عللى التلوالي بلالرش اإلضلافة،  بالسلقاية اإلضلافةعقلدة فلي معلامالت  18.0و  20.0،  21.5بلغت 
ة فللي التربللة الموجللودة فللي المخصللب العضللوي تلعللب دورًا فللي زيللادة إتاحللة العناصللر المغذيلل ) الدباليللة( األحمللاض الهيوميللة

مملا يزيلد فلي قلدرة النبلات التمثيليلة وانتقلال الملواد   (Eyheraguibel et al., 2008) وتحولهلا ألشلكال قابللة لالمتصلاص
ك بلأي طريقلة عموملًا يلأن استخدام الهيوم Shreelatha et al., (2020)كذلك أوضى  .وزيادة نموها الكربوهيدراتية للجذور
 كتيرية/النبات.العقد الب أدى إلى زيادة عدد

 ،اإلزهلارأو  معنويًا في عدد العقد البكتيرية/النبات فلي مرحللة  األحماض الدباليةإضافة  و الزراعة التفاعل بين موعدأثر و  
ومعاملتهللا سللقاية  1/25عقللدة( عنللد زراعللة نباتللات الحمللص فللي  24.0تللم الحصللول علللى اعلللى  يمللة لعللدد العقللد البكتيريللة/النبات ) و

 .(2)جدول،  12/25في الموعد الزراعة  معمعاملة )الشاهد( عقدة( كانت في حالة  16.0، بينما أقل  يمة ) باليةباألحماض الد

 :الحصاد عند بعض الصفات الشكلية للحمصفي  األحماض الدبالية وإضافةالزراعة  تأثير موعد -2
المجموع الخضري للنبات مما ينعكس يعد ارتفاع النبات من الصفات اإلنتاجية الهامة والتي تدل على زيادة في 

من البذور والتبن، وكذلك زيادة ارتفاع النبات من الصفات المرغوبة للحصاد األلي  بشكل إيجابي على غلة المحصول
عند الزراعة في و معنويا بجميع العوامل المدروسة،  تأثرقد ارتفاع النبات  أن( 3من بيانات الجدول ) يظهرللحمص. 
عند زراعة نباتات  سم (49.1)بلغ ( في حين سم 60لنبات )أعلى متوسط ارتفاع لل تم تسجي 12/25 األولالموعد 

وزيادة فترة النمو )خاصة الحرارة واإلضاءة( خالل الزراعة المبكرة  . إن الظروف البيئية 1/25في الموعد الثاني  حمصال
في حالة الزراعة المبكرة الوقت الكافي  ون لدى النباتحيث يك مقارنة بالموعد الثاني، زيادة ارتفاع النبات قد شجعت على

وكفاءة استعمال للضوء في التركيب الضوئي أكثر من النباتات  ًا،مناسب اً خضري اً ليمتص المغذيات من التربة، محققًا نمو 
 لنمو وتطور الحمصتتعرض لزيادة درجات الحرارة والسطوع الشمسي خالل المراحل النهائية  بدورها والتي المزروعة متأخراً 

أن من  (2017(، و محمد و  خرون )(2013 كل من الصالى مع ما ذكره  وهذا يتف . مما يؤدي إلى تسريع نضجها
سواء بالرش أو سقاية إلى زيادة  باألحماض الدباليةأدت المعاملة  .ارتفاع للنباتأعطت أعلى  المبكر الزراعة في الموعد

 الرش،  سم في معامالت السقاية 51.2و  56.4،  56.2اهد، حيث بلغ ارتفاع النبات مقارنة بالشمتوسط ارتفاع النبات 
هذا  ارتفاع النبات.لمتوسط )الرش والسقاية( بالنسبة  اإلضافةوالشاهد على التوالي، ولم يوجد فرق معنوي بين طريقتي 

زراعة و لنسبة للتفاعل بين موعد البا (،Serenella et al., 2002  ،Eyheraguibel et al., 2008)يتواف  مع نتائج 
مع  12/25الحمص في الموعد نباتات تم الحصول على أعلى ارتفاع للنبات من زراعة  ،باألحماض الدباليةالمعاملة 
( سم كانت في معاملة الشاهد المزروعة في 45.2بأي طريقة  )رش أو سقاية(. وأقصر نباتات ) األحماض الدبالية إضافة

 .1/25الموعد الثاني 
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 والثانوية للحمص.عدد األفرع الرئيسية ، و  ارتفاع النبات في األحماض الدباليةإضافة  و تأثير موعد الزراعة .3 جدولال
 /النباتاألفرع الثانويةعدد  عدد األفرع الرئيسية/النبات ارتفاع النبات ) سم( المعاملة

 موعد الزراعة          

 إضافة

 حماضاأل
12/25 1/25 

 متوسطال

 
12/25 1/25 

 متوسطال

 
12/25 1/25 

متوسال

 ط

 

 الشاهد
57.1 

b 

45.2 

d 
51.2 b 2.3 c 1.2 d 1.8 c 6.5 c 3.1 f 4.8 c 

 رش
61.5 

a 

51.2 

c 
56.4 a 4.3 a 2.3 c 3.3 a 

12.2 

a 
4.0 e 8.1 a 

 سقاية
61.4 

a 

51.0 

c 
56.2 a 3.1 b 2.3 c 2.7 b 8.1 b 5.0 d 6.6 b 

 الموعدمتوسط 
60.0 

a 

49.1 

b 
 3.2 a 1.9 b  8.9 a 4.0 b  

LSD 5% 0.128 0.091 1.138 موعد 

LSD 5% طريقة 

 اإلضافة
0.616 0.042 0.111 

LSD 5% 0.158 0.060 0.871 فاعلالت 

،  3.2/النبات )الرئيسللية والثانويللة كبللر عللدد للفللروعأسللجل  12/25 ألولاالزراعللة  أن موعللد( 3يتضللى مللن بيانللات الجللدول )
 (4.0و  1.9إللى )  1/25فلي الموعلد الثلاني  الحملصعنلد زراعلة نباتلات  فلي حلين انخفلض هلذا العلدد تلوالي،على ال (8.9
بمعنى  خر التبكير فلي الزراعلة أدى لزيلادة علدد الفلروع الرئيسلية  .على التوالي /النباتالرئيسية والثانوية لفروعاعدد ل بالنسبة

ضاءة والتي حفلزت البلراعم الجانبيلة عللى اإل و حرارةال سيما اليئية المحيطة وقد يعود ذلك إلى الظروف الب والثانوية/النبات،
،  Nassif ,(2002)النمو ووصول نواتج التمثيل إليها مبكرا  وبالتالي ازدياد عدد الفلروع الجانبيلة، وهلذا يتوافل  ملع ملا ذكلره 

موعلد ن أللى إ   Kwong Yau ,(2005) أشلاربينملا  .((2013الصلالى ، و  Shamsi, (2010)،(2007) عبلد العزيلز
لفلروع لبلالرش إللى إعطلاء أكبلر علدد  األحملاض الدباليلة إضلافةأدت  ./النبلاتمعنوي على عدد األفرع تأثيرالزراعة ليس له 
 2.7حيلث أعطلت )  ملع ميلاه اللري، السلقايةب معاملة اإلضلافةتالها  ،( على التوالي8.1و  3.3/النبات )  الرئيسية والثانوية

لعلدد ( 4.8و  1.8لنسبة لعدد للفروع الرئيسية والثانوية /النبات على التوالي، وأخيلرًا معامللة الشلاهد التلي أعطلت )( با6.6و 
اللدخول إللى المجلرى هلا رشلا  تسلتطيع جزيئات ميلةهيو مركبلات الالعند اسلتخدام  .للفروع الرئيسية والثانوية /النبات على التوالي

تلأثير فاعلل وحيلوي  الهلكلذلك فاذيلة وهلذا بلدوره يسلهل حركلة العناصلر وانقسلام الخاليلا جعل الغشاء الخلوي أكثر نتالخلوي و 
 ,.Amin et al . كلذلك كانلت نتلائج (Serenella et al., 2002) فلي العمليلات الفسليولوجية وانعكاسلها عللى نملو النبلات

 ،  تلم الحصلول عللى أعللى  ليم باليلةاألحملاض الدبالنسلبة للتفاعلل بلين موعلد الزراعلة و إضلافة  .االتجلاهفي نفلس (2018)
 12/25عند زراعلة نباتلات الحملص فلي الموعلد المبكلر  ،التوالي على (12.2،  4.3لعدد للفروع الرئيسية والثانوية /النبات )

فللي حالللة معاملللة الشللاهد  كانللت ،التللوالي ( علللى3.1، 1.2) ،مللع معاملتهللا بالمخصللب بطريقللة الللرش، بينمللا أقللل  يمللة لهمللا
 .3))جدول،  1/25 المتأخررع في الموعد عندما تز 

  :، وإنتاجية البذور في الحمصالغلة مكونات بعضفي  األحماض الدبالية الزراعة وإضافة تأثير موعد3-
 الهامة لهذه مكوناتالبعض و  الغلة البذرية ( تأثير العوامل المدروسة في هذا البحث في5، 4 توضى بيانات الجدولين )

بذرة  100، وزن  الذي يعد مؤشر لتراكم المادة الجافة في النبات زن النبات الجاف عند الحصادو  وهيلحمص في االغلة 
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وهي صفة وراثية أقل تأثرًا  عكس أيضًا المحتوى النوعي للبذورتمن العناصر األساسية للغلة البذرية و  ادرس باعتبارهت التي
إنتاجية نبات الحمص من  ي تؤثر بشكل كبير فيالصفات التمن  وهي وعدد القرون الممتلئة/النبات ،بالعوامل البيئية

لتكوين  sinkإلى المصب  sourceالبذور كمحصلة نهائية للعمليات الحيوية في النبات وانتقال المادة الجافة من المصدر
في  1/25 معنويًا على الموعد الثاني 12/25 ما يخص وزن النبات الجاف عند الحصاد، تفوق الموعد األولفي .المحصول
على ، 1/25و  12/25( غرام في الموعدين 7.2 ، 9.7) حيث بلغ الوزن الجاف للنبات ،نبات الجاف هند الحصادوزن ال
 يعكس بعض الصفات التي نوقشت سابقًا كارتفاع النبات وعدد الفروع /النباتإن تراكم المادة الجافة .(4)جدول،  ،التوالي

في الموعد  )خاصة الحرارة واإلضاءة( خالل الزراعة المبكرة الظروف البيئيةكرنا فيها أّن والتي ذ /النباتالرئيسية والثانوية
النمو و تراكم المادة الجافة مقارنة بالموعد الثاني، حيث  معدالت زيادة قد شجعت علىفترة النمو  طولو  (12/25األول )

وكفاءة  محققًا نموًا خضريًا مناسباً  تربةغذيات من اليكون لدى النبات في حالة الزراعة المبكرة الوقت الكافي ليمتص الم
وهذا تجلى في زيادة الوزن الجاف للنبات عند ،  استعمال للضوء في التركيب الضوئي أكثر من النباتات المزروعة متأخراً 

 لتي بينت أنا ((2013الصالى   نتائجوهذا يتواف  مع . الحصاد في الزراعة المبكرة مقارنة بالزراعة المتأخرة للحمص
متفوقة في ذلك على  الوزن الجاف للنبات عند الحصاد  ةلصف ةأعطت أعلى  يم كانون الثاني 1الزراعة في الموعد 

 .كانون الثاني 31و 15ين الموعد
 بذرة 100في وزن النبات الجاف، ووزن  األحماض الدبالية إضافة و تأثير موعد الزراعة .4 جدولال

 لحمص.في ا
 (بذرة )غ 100وزن  (النبات الجاف )غوزن  المعاملة

 موعد الزراعة

 إضافة

 حماضألا

 متوسطال 1/25 12/25

 

 متوسطال 1/25 12/25

 

 c 6.1 f 7.3 b 30.1 a 23.1 c 26.6 b 8.5 الشاهد

 a 7.2 e 9.1 a 30.3 a 26.1 b 28.2 a 11.0 رش

 b 8.2 d 9.0 a 29.7 a 24.0 c 26.85 b 9.7 سقاية

  a 7.2 b  30.0 a 24.4 b 9.7 متوسط الموعد

LSD 5% 0.632 1.746 موعد  

LSD 5% 0.810  1.154 افةطريقة اإلض 

LSD 5% 1.145 0.206 التفاعل 

      
سواء بالرش أو سقاية إلى زيادة الوزن الجاف للنبات مقارنة بالشاهد، حيث بلغ الوزن  أدت المعاملة باألحماض الدبالية

والشاهد على التوالي، ولم يوجد  باألحماض الدبالية في معامالت السقاية، الرش غرام 7.3 و 9.1،  9.0الجاف للنبات 
 Serenella et ;)هذا يتواف  مع نتائج  .لوزن النبات الجاف)الرش والسقاية( بالنسبة  اإلضافةفرق معنوي بين طريقتي 

al., 2002 Eyheraguibel et al., 2008 مع نتائج  تتواف  هذه النتيجة نسبياً (، وPam  and Devi (2018)   التي
هذه نسبيًا  مقارنة بالشاهد ، في حين  تتعارض األحماض الدبالية استخدام دة الوزن الجاف للنبات عمومًا معبينت زيا

 ( من أنه تفوقت طريقة التغذية الور ية على التغذية الجذرية بالنسبة2015معال و خرون )نتائج النتيجة مع ما أشارت إليه 
 ، تم الحصول على أعلىباألحماض الدبالية لتفاعل بين موعد الزراعة و المعاملة لتأثير ا بالنسبة للوزن الجاف للنبات.
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 ،بطريقة الرش ألحماض الدباليةإضافة امع  12/25من زراعة نباتات الحمص في الموعد  غرام( 11.0) للنبات وزن جاف
 .(4)جدول،  1/25معاملة الشاهد المزروعة في الموعد الثاني اتات نب( كانت في غرام 6.1) للنبات ل وزن جافوأق

بذرةلل، حيلث بللغ  100فلي وزن   1/25معنويلًا عللى الموعلد الثلاني  12/25بذرة، تفوق الموعلد األول  100فيما يخص وزن 
ر بالزراعة يؤدي إن التبكي (.4على التوالي )جدول،  1/25و  12/25( غرام في الموعدين  24.4و  30.0بذرة ) 100وزن 

(، محملد و (2013الصلالى  إلى إنتا  بذور ثقيلة بسبب معدل النملو األعظملي و وفتلرة املتالء أطلول للبلذور. وكانلت نتلائج
  في نفس االتجاه. (2017 خرون )

( 28.2بلذرة إللى ) 100، حيث وصللت  يملة وزن  بذرة 100وزن على معاملتي السقاية والشاهد في تفوقت المعاملة بالرش 
 (.4. ولللم يصللل الفللرق بللين معللاملتي السللقاية والشللاهد لحللدود المعنويللة )جللدول، باألحمللاض الدباليللةغللرام فللي معاملللة الللرش 

 والفولفيلك كيعند استخدام مركبات الهيومأنه  إلى باألحماض الدباليةبذرة في معاملة الرش  100عزى زيادة وزن يمكن أن ي  
حركللة ى المجللرى الخلللوي وتجعللل الغشللاء الخلللوي أكثللر نفاذيللة وهللذا بللدوره يسللهل رشللا  تسللتطيع جزيئللات الحللامض الللدخول إللل

تأثير فاعل وحيوي في العمليات الفسيولوجية وانعكاسلها عللى النملو والتركيلب  لألحماض الدبالية العناصر وانقسام الخاليا و
 تا  األحماض األمينية والفيتامينات.بالرش تحفز إن باألحماض الدباليةوذكرنا سابقًا أن التغذية . الكيميائي للنبات

  بلذرة فلي أنلواع مختلفلة ملن المحاصليل ) 100ك والفولفيلك فلي زيلادة وزن يلالهيوم إضلافةأهميلة  العديد من الدراسات بينلت
Afifi et al., 2010 ،Magdi et al., 2011 و )Saadati and Baghi (2014)  وShreelatha et al., (2020) .

ك رشًا على المجموع الخضري خلالل مرحللة النملو يإلى أن المعاملة بحامض الهيوم  Rasaei et al., (2012)أشار  بينما
ن موعللد الزراعللة و بالنسللبة للتفاعللل بللي بللذرة. 100لللم يكللن لهللا تللأثيرًا معنويللا   بالنسللبة لللوزن الخضللري المبكللر فللي الحمللص 

بلالرش او  معامللةبذرة في أي من معامالت )الشاهد، ال 100أعلى  يم لوزن  ،  تم الحصول على األحماض الدباليةإضافة 
)بللدون  والشللاهد كانللت فللي معلاملتي السللقاية لليم لهللذه الصلفة . وأقلل  12/25 لحملص فللي الموعللد األولاالسلقاية( مللع زراعللة 
  .1/25 عند الزراعة في الموعد الثاني فرق معنوي بينهما(

أن الموعد األول للزراعة  إلى (5جدول )اللئة/النبات، تشير بيانات بالنسبة لتأثير موعد الزراعة في عدد القرون الممت
و  36.1في هذه الصفة ، حيث وصل متوسط عدد القرون إلى  1/25تفوق وبشكل معنوي على موعد الزراعة  12/25

عدد  في 12/25يمكن أن ي عزى تفوق الموعد األول  (.5على التوالي )جدول،  1/25و  12/25قرن في الموعدين  28.3
متداد فترة النمو الخضري والثمري للموعد المبكر مما يزيد اإلى  الممتلئة )بالتالي الغلة البذرية كما سنالحظ الحقًا( القرون 

ألزهار في هذا الموعد من جهة وإلى قوة من احتمالية تشكل القرون، أو يمكن أن يرجع ذلك إلى انخفاض نسبة تساقط ا
حتياجات القرون من نواتج عملية التمثيل الضوئي من جهة ثانية نتيجة للظروف البيئية النباتات وقدرتها على تأمين ا

مما أدى إلى  المثلى للنبات، ومحصول الزراعة المبكرة أكثر كفاءة في استعمال المغذيات والماء واالشعاع لفترة طويلة
أضف لذلك يمكن أن  صول الزراعة المتأخرة.عدد أكبر من القرون مقارنة مع مح ارتفاع نسبة البويضات المخصبة بالتالي

يعود نقص عدد القرون في الموعد الثاني إلى أن النباتات المزروعة بهذا الموعد قد تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة خالل 
المراحل النهائية لنمو وتطور المحصول مما أدى إلى أن النبات يختصر فترة حياته على حساب النضج وانتا  العدد الجيد 

  .((2013الصالى  و ,،Singh et al., (1997)وهذا يتواف  مع نتائج  من القرون الممتلئة.
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 ، و إنتاجية/النباتفي عدد القرون الممتلئة األحماض الدباليةإضافة  و تأثير موعد الزراعة .5 جدولال
 في الحمص. البذور

 إنتاجية البذور )كغ/هكتار( /النباتعدد القرون الممتلئة المعاملة

 موعد الزراعة

 إضافة 

 حماضاأل
12/25 1/25 

 متوسطال

 
12/25 1/25 

 متوسطال

 

 c 26.2 f 29.9 c 2600 c 2037 e 2318.5 c 33.6 الشاهد

 a 30.3 d 34.7 a 3050 a 2190 d 2620 a 39.1 رش

 b 28.5 e 32.05 b 2817 b 2117 de 2467 b 35.6 سقاية

  a 28.3 b  2822.3 a 2114,7 b 36.1 متوسط الموعد

LSD 5% 113.0 1.816 موعد 

LSD 5% 57.56 0.595 طريقة اإلضافة 

LSD 5% 81.41 0.842 تفاعلال 

              
 34.7بالرش ) طريقة اإلضافةكانت وبفارق معنوي في  /النبات( يتضى أن أعلى  يمة لعدد القرون الممتلئة5ومن الجدول )
 والفولفيك كيض الهيوماحمأعمل ت ( قرن.29.9( قرن، وأخيرًا معاملة الشاهد)32.05بالسقاية ) طريقة اإلضافةقرن( تالها 

، وعند  Oxidase,Cytochrome,Phosphotase,Phosphorilaseعلى تنشيط أنزيمات التركيب الضوئي مثل 
خلوي وتجعل الدخول إلى المجرى ال )الهيوميك والفولفيك( تستطيع جزيئات الحامض رشاً  المركبات الهيوميةاستخدام 

تأثير فاعل وحيوي في العمليات  االغشاء الخلوي أكثر نفاذية وهذا بدوره يسهل حركة العناصر وانقسام الخاليا وله
أيضًا يحتوي المخصب العضوي على عناصر غذائية السيما الصغرى  واإلنتاجية. الفسيولوجية وانعكاسها على النمو

وقد أكدت نتائج  ( Mikkelesen, 2005تدخل في تركيب عدد من األنزيمات )كالحديد، المنغنيز و النحاس والزنك التي 
السيما إذا است خدمت رشًا على  األحماض الدبالية إضافةالعديد من الدراسات على زيادة عدد القرون في الحمص مع 

 ; Rasaei et al., (2012) ; Saadati and Baghi (2014) ; Pam  and Devi (2018) المجموع الخضري للنبات
Amin et al.,(2019) ; Shreelatha et al., (2020) ( من 39.1. كانت أعلى  يمة لعدد القرون الممتلئة/النبات )

اتات الشاهد غير نتجت من نب ( قرن 26.2) بينما أقل  يمة مع معاملتها بالرش، 12/25زراعة نباتات الحمص في الموعد 
 (.5)جدول،  1/25في الموعد عندما تزرع  المعاملة باألحماض الدبالية

حيللث ، بللذور الجافللةالهكتللار مللن ال إنتاجيللة فللي 1/25علللى الموعللد  ا"معنويلل 12/25تفللوق الموعللد  (5يتضللى مللن الجللدول )
. يمكللن 1/25 فللي الموعللد كتللار/هكغ 2114.7 بينمللا كانللت كتللار/هكغ 2822.3إلللى  12/25فللي الموعللد  اإلنتاجيللةوصلللت 
 عنه في الموعد  12/25في الموعد بذرة100 ،الوزن الجاف للنبات ووزن  دد القرون/النباتزيادة ع بسبب هذا التفوق تفسير 
فللي أمللا .  12/25الظللروف البيئيللة مناسللبة فللي حالللة الموعللد تكللون أطللول حيللث إن فتللرة النمللو والمرحلللة التكاثريللة  .1/25

و علدد أقلل  صلر الملتالء للحبلوب و للنضلج،أقوفتلرة  ،الموعد المتلأخر يعلود أيضلًا نقلص الغللة البذريلة إللى النملو الضل يف
وهلذا ملن البلذور.  من العقد المثمرة /النبات بالتلالي كلل هلذا يلنعكس سللبًا عللى الغللة البذريلة للنبلات وإنتاجيلة وحلدة المسلاحة

الصلالى  Oweis et al., (2004) ; ; (2002قلواص و خلرون ) ;            Singh et al., (1997)يتوافل  ملع نتلائج 
  .(2017محمد و  خرون ) ; ((2016غانم  ; ((2013
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( مقارنللة كتللار/هكغ 2620 ( بللالرش إضللافة المخصللبمعاملللة  كانللت فللير و بللذمللن وحللدة المسللاحة مللن ال إنتاجيللة أعلللى إن  
 2318.5معامللللة الشلللاهد التلللي أعطلللت  كتلللار و/هكغ 2467 أعطلللتالتلللي  و سلللقاية باألحملللاض الدباليلللة اإلضلللافةمعامللللة ب

علدد الفلروع الرئيسلية والثانويلة/النبات ، بالرش فلي  اإلضافةتفوق معاملة  يعود إلى يمكن أن وهذا .( 5 ،ول)الجد كغ/هكتار
 Rasaei et al., (2012) ; Saadati ;وهذا يتواف  مع نتائج  .عدد القرون الممتلئة/النبات كما ذكرنا  نفاً بذرة و  100وزن 

and Baghi (2014) Amin et al., (2018) ن ال تتوافل  ملع . فلي حليShreelatha et al., (2020) واذكلر  ناللذي 
بالنسلبة للتفاعلل بلين  عن طري  التربة على الرش الورقي بالنسبة إلنتاجية وحلدة المسلاحة ملن البلذور. اإلضافةتفوق معاملة 

لحملص فلي الموعلد من زراعة نباتات ا كغ/هكتار (3050تم الحصول على أعلى انتاجية بذور ) ، اإلضافةالمواعيد وطريقة 
ملللة باألحمللاض )غيللر المعا انتاجيللة نتجللت مللن نباتللات الشللاهد ، بينمللا أقلللباألحمللاض الدباليللة مللع معاملتهللا بللالرش  12/25
 (.5)جدول،  1/25عندما تزرع في الموعد و معاملة السقاية  (الدبالية

 االستنتاجات :

تفوق الموعد  في حين ،ات الجاف في مرحلة اإلزهارمعنويًا في وزن النب 1/25على الموعد  12/25تفوق الموعد   -
 عدد العقد البكتيرية/النبات في مرحلة اإلزهار.ي ف  12/25 على الموعد األول 1/25الثاني 

متوسط  وهي عند الحصاد الصفات الشكلية المدروسةبعض  معنويًا في 1/25على الموعد  12/25تفوق الموعد  -

معنويًا في  1/25على الموعد  12/25كذلك تفوق الموعد األول  ./النباتيسية والثانويةالرئ لفروعاعدد ، لنباتاارتفاع 
بذرة وعدد القرون  100، وزن  بعض مكونات الغلة الهامة للحمص وهي وزن النبات الجاف عند الحصاد

حيث ، بذورمن ال في إنتاجية الهكتار 1/25على الموعد  ا"معنوي 12/25تفوق الموعد وبالمحصلة .  الممتلئة/النبات
 .1/25 في الموعد كتار/هكغ 2114.7 بينما كانت كتار/هكغ 2822.3إلى  12/25في الموعد  اإلنتاجيةوصلت 

 100وزن ، لفروع الرئيسية والثانوية /النباتاعدد  يم لكل من بالرش إلى إعطاء أكبر  األحماض الدبالية إضافةأدت  -
 مع مياه الري  سقاية إضافة المخصبتالها  رو بذوحدة المساحة من ال نتاجيةو إ / النباتعدد القرون الممتلئة،  بذرة

بالرش والسقاية في وزن النبات الجاف  اإلضافةفي حين لم توجد فروق معنوية بين طريقتي  وأخيرًا معاملة الشاهد.
  عند الحصادوارتفاع النبات 

 عموماً  .الصفات المدروسة جميعله تأثيرًا معنويًا على  كان األحماض الدبالية وإضافةإن التفاعل بين موعد الزراعة  -
مع معاملتها  12/25( كغ/هكتار من زراعة نباتات الحمص في الموعد 3050تم الحصول على أعلى انتاجية بذور )

تات النبا( و غير المعاملة باألحماض الدبالية، بينما أقل انتاجية نتجت من نباتات الشاهد )باألحماض الدبالية بالرش
  .1/25السقاية عندما تزرع في الموعد بمعاملة ال

 :المقترحات -
ملللع المعامللللة باألحملللاض  (12/25)فلللي الموعلللد  5نقتلللرح زراعلللة صلللنف الحملللص غلللاب ملللن خلللالل نتلللائج الدراسلللة  1-

لمنطقللة  المنللاط  المماثلللة فلليالدباليللة بطريقللة الللرش علللى المجمللوع الخضللري مللرتين خللالل النمللو المبكللر المحصللول 
 .محافظة دير الزور من حيث طبيعة التربة والعوامل البيئية المختلفة في دراسةال
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و مواعيلد  تراكيلزب تلأثير المعامللة ودراسلة ،الحملص مختلفلة ملن عللى أصلناف عبر عدة سلنوات دراسةال هذه متابعة2- 
 .مختلفة من األحماض الدبالية إضافة

 :المراجع 
فلي نملو وإنتاجيلة صلنفين ملن الحملص الشلتوي فلي  نباتيلةال ةلكثافلا علد الزراعلة وتلأثير مو  (2013) . لبانله بركلات الصلالى،

 126 .، حمللص، سلللوريةة ماجسللتير ، كليلللة الزراعللة، جامعللة البعلللث. رسللالظللروف محافظللة حملللص
 صفحة.
(. تأثير بعض الظروف البيئيلة عللى النملو والمحصلول فلي الحملص. أطروحلة دكتلوراه، 2007القشعم، عبد الحكيم محمد  )

 كلية الزراعة، جامعة القاهرة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
 ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، دمش ، سورية.((2018المجموعة اإلحصائية السورية الزراعية 

الطبعلللة  ، مديريلللة الكتلللب والمطبوعلللات الجام يلللة، (. انتلللا  محاصللليل الحبلللوب والبقلللول2015) مهنلللاأحملللد حيلللاصش بشلللار و 
 .صفحة 340 ، حمص، سورية.جامعة البعث، كلية الزراعةمنشورات  ،الثانية

التبكيللر و مكونللات الغلللة فللي  ، النضللج ، موعللد الزراعللة والكثافللة النباتيللة علللى النمللو تللأثير . (2007) ، محمللد  عبلد العزيللز
سلسلللة   -  مجللة جامعلة تشللرين للدراسلات والبحللوث العلميلة . الفلول تحلت ظللروف السلاحل السللوري 

 . 30-46 : (4) 29 ، لوم البيولوجيةالع
نتيجلة اإلصلابة بثا بلة  (.Cicer arietinum L)نتاجيلة الحملص إفلي د الزراعلة يعا تأثير مو (. 2016غانم، مشهور نواف )

( : 2) 3. المجلللة السللورية للبحللوث الزراعيللة،  (HELHOCOVERPA ARMIGERA)القللرون 
178-171.  
 االصللفرار(. تللأثير اإلصللابة الطبي يللة بفيروسللات 2002) العظمللة محمللد فللواز و مكللوك قللواص، هللدى و  خالللد محللي الللدين

(Luteoviruses فلللي إنتاجيلللة أربعلللة أصلللناف ملللن الحملللص مزروعلللة فلللي مواعيلللد مختلفلللة. مجللللة )
 . 112-105( : 2) 18جامعة دمش  للعلوم الزراعية ، 

لكثافلات النباتيلة  عللى إنتاجيلة الحملص اعلة و تلأثير مواعيلد الزرا .  2017)محمد ، يوسف و وسيم عدلة  و مايلا خضلر  )
سلسللة   -  مجللة جامعلة تشلرين للدراسلات والبحلوث العلميلة ( فلي محافظلة حملاه.4الشتوي ) غلاب 
 .  223-236(:4) 39 العلوم البيولوجية ،

وي أثلللر التغذيلللة بطلللرق وتراكيلللز مختلفلللة ملللن المخصلللب العضللل2015) . )سلللمرة بلللديع نجلللال  و  صلللفا معلللال ، غانيلللة و
مجلللة جامعللة ( وإنتاجيتلله. .Phaseolus vulgaris Lفللي نمللو نبللات الفاصللولياء ) «هيومللاكس»

 . 50-39( : 2) 31دمش  للعلوم الزراعية ، 
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Abstract: 

The research was conducted at AL-Husseinia village, north Deir 

Ezzor governorate, during 2018/2019 growing season, to study the 

effect of sowing date and addition of humic acids on growth and yield 

of chickpea under conditions of Deir Ezzor governorate. The studied 

factors in this experiment were: sowing dates (25/12) and (25/1), and 

the second factor was the addition method of humic acids as follow: - 

control without humic acids, - foliar spraying with humic acids, - and 

adding humic acids with irrigation. The organic fertilizer Humax ( 

commercial product) was used as source of humic acids. 

Experimental design was RCBD with arranging treatments in split-

plot design with three replications. Results showed that sowing date 

in 25/12 significantly surpassed 25/1 sowing date in most of studied 

traits at harvest. The productivity of 25/12 sowing date reached to 

2822.3 kg/ha, while it was 2114.7 kg/ha in 25/1 sowing date. 

Generally the addition of humic acids resulted an increasing in growth 

and productivity of chickpea. Foliar application of humic acids, gave 

the highest values of number of branches/plants, 100 seed weight, 

number of fully pods/plant and seed yield per unit area as compared 

with adding with irrigation and control treatments. However, the 

differences between the two addition methods (foliar and adding with 

irrigation), weren’t significant, for plant dry weight and plant height 

at harvest. The highest productivity of seed (3050 kg/ha) was 

obtained from sowing chickpea on 25/12 with foliar application of 

organic fertilizer.        

Keywords: Chickpea, Sowing date, Humic acids, Organic fertilizer, 

Growth traits, Yield. 
 

 


