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 حقل في 2016 ـــــ 2015 لعام الشتوي  الموسم خالل حقلية تجربة نفذت 
 الموقع االنبار جامعة ــــ الزراعة كلية ــــ الحقلية المحاصيل لقسم التابع التجارب

 شماال  °33 عرض وخط شرقا   °44 طول خط على والواقعة غريب أبي ــــ البديل
-لتر 3سم( 3و 2, 1, 0) الهيومك حامض من تراكيز أربعة رش تأثير لمعرفة

 وبحوث 265 إباء) الشعير من اصناف لثالثة والحاصل النمو صفات في 1
 - Split المنشقة االلواح بترتيب R.C.B.D تصميم استخدم(. 99 وإباء 244
plot بينما الرئيسة, األلواح الهيومك حامض تراكيز احتلت مكررات, وبثالثة 

 أختلفت :باألتي التجربة نتائج وتلخصت الثانوية االلواح الشعير أصناف أحتلت
 265إباء الصنف سجل إذ المدروسة, الصفات اغلب في معنويا   األصناف

 ووزن  العلم, ورقة ومساحة , المساحة بوحدة االشطاء لعدد متوسط اعلى
 99 إباء الصنف اعطى بينما ,1-هـ طن 6.05 الحبوب وحاصل حبة  1000

 تراكيز أثرت. 2-م سنبلة 491.10  السنابل وعدد النبات ألرتفاع متوسط اعلى
 التركيز اعطى إذ المدروسة, الصفات أغلب في معنويا   الهيومك حامض

 اعلى 1-لتر 3سم2 التركيز واعطى حبة 1000 لوزن  متوسط أعلى 1-لتر3سم1
 1-لتر 3سم 3التركيز حقق بينما ,%46.49 بالسنبلة الحبوب لعدد متوسط

 التداخل أثر. 1-هـ طن 6.59 الحبوب وحاصل االشطاء لعدد متوسط اعلى
 المدروسة الصفات جميع في معنويا   الهيومك حامض وتراكيز االصناف بين

 265إباء الصنف اعطى وقد حبة,1000 ووزن  النبات إرتفاع صفة بأستثناء
 واعطى 2سم 20.38 العلم ورقة لمساحة متوسط أعلى 1-لتر3سم 2 التركيز مع
 كما حبة 50.60 بالسنبلة الحبوب لعدد متوسط اعلى 1-لتر 3سم 1 التركيز مع

 .1-هـ طن 7.74 للحبوب حاصل أعلى 1-لتر 3سم 3 التركيز مع أعطى
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EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF HUMIC ACID 

IN GROWTH AND YIELD TRAITS FOR SEVERAL CULTIVARS 

OF BARELY 
A. M. AL-Qaisy and R. S. AL-Fahdawi 

 University Of Anbar - College of Agriculture  

A field experiment was carried out during winter season of 2015-2016 in fields of 

Agronomy department-College Agriculture/ Anbar University (Abu-Gharaib) that 

located within Longitude 44° East and Latitude 33°North in order to study the effects 

of four concentrations of Humic acid 0, 1, 2 and 3 cm3 L-1 in growth and yield traits 

for three cultivars of barely (IPA265, Bohoth244 and IPA99). A randomized complete 

block design (RCBD) was used according to the arrangement of split plot with three 

replicates, where the concentrations of Humic acid occupied the main plots while the 

cultivars occupied the sub plot. The results of the study were summarized as 

following: 

The cultivars were significantly differ in most of growth and yield traits, IPA265, 

gave the highest average of number of tillers per area unit (m2), flag leaf area, weight 

of 1000 seed, grain yield 6.05 ton ha-1, while IPA99 gave highest of plant height, 

number of spikes per area 491.10 spike m-1. Humic acid concentration significantly 

affected in most of studied traits, the concentration 1 cm3 L-1 gaue highest average of 

1000 seed weight and the concentration 2 cm3 L-1 gave highest average of number of 

seed per spik 46.49, while 3 cm3 L-1 achieved highest average of number of tilleras 

and grain yield 6.59 ton ha-1. The interaction between Cultivars and Humic acid 

concentration significantly affected all studied traits except plant height and weight of 

1000 seed, However, IPA265 cv. With 2 cm3 L-1 Humic acid gave highest average of 

flag leaf area 20.38 cm2 and with 1 cm3 L-1 gave highest average of number of seed 

per spike 50.60 grain, as well as gave with 3 cm3 L-1 highest average of grain yield 

7.74 ton ha-1.  

Keywords: Effect, Humic acid, barely, Hordeum vulgare L.                                                                                                    
 

 المقدمــة
المهمة المحاصيل الحبوبية االقتصادية والبروتينية والعلفية  من .Hordeum vulgare L ُيَعْد محصول الشعير

 السلينيوم,على مستويات عالية من األلياف الغذائية و و  غم, 9.9 بنسبةه على البروتين إذ تحتوي حبوب في العالم,
كما يمكن حشة في مراحل معينة . B (9)فيتامينات والسَيما فيتامين الاالحماض االمينية األساسية لإلنسان, و و 

للحصول على العلف األخضر أو تجفيف نباتاتة لعمل السايلج فضال  عن أستخدامة ألستصالح الترب المالحة 
 بوحدة المساحة في العراق الزالت متدنية إذ بلغت  هرغم اهمية هذا المحصول اال إن معدل انتاجيت(. 12)

 (.8) 2014 لعام 1-طن هـ1.28
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االنسان وتلوث  اال أن تأثيراتها الضارة في صحة زيادة االنتاج وتحسين نوعيته فياالسمدة الكيميائية  رغم كفاءة
( ومن هذه المواد حامض (9 عنها بديال   وأ ةضافة مركبات عضوية مكملإو  ستخدامهاإيتطلب تقليل  البيئة

الهيومك الذي هو من مركبات المادة الدبالية الناتجة من تحلل المادة العضوية والذي يحتوي في تركيبه على 
وهذه  ةباينمت ةوزان جزيئيأينتج عنها مركبات ذات  ةالكربون والهيدروجين واألوكسجين والنتروجين وبنسب مختلف

 فأنها تلعب دورا  أساسيا  في تغذية النبات والتي تنعكس في تحسين النمو للمجموع الخضري  عند اضافتها المواد
وتثبيط أنزيمات  معينة عمل على تنشيط أنزيماتاذ ت ,الضوئي والتنفس مثيلفي عمليتي الت امن خالل تأثيره

الخلوية  ةزيد من نفاذية االغشيتو  خالل موسم النمو ةمن مقاومة النبات للظروف البيئية القاسي كما تزيدأخرى 
 منلوحدها  تتمكن إن اضافة المركبات العضوية ال .(10وتحفيز العديد من التفاعالت الحيوية في النبات )

هذه  ألضافهلظروف البيئية وتستجيب صناف تتالئم مع اأستخدام اتحسين النمو وزيادة االنتاج اال اذا ترافق معها 
المغذيات ولها القابلية العالية على تحويل منتجات عملية التمثيل الضوئي لصالح زيادة الحاصل األقتصادي, 
هدفت هذه الدراسة الى تحديد أفضل تركيز لحامض الهيومك وأفضل صنف يحققان أفضل نمو وأعلى إنتاجية 

 للحاصل.  

 ملـق العـرائـواد وطـمـال
 في حقل التجارب التابع لقسم المحاصيل الحقلية  2016_ 2015نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي لعام 

وخط عرض  ا  شرق° 44. والواقعة على خط طول أبي غريب -ع البديلالموق جامعة االنبار – كلية الزراعة –
في صفات النمو  1-لتر 3( سم3و 2 ,1 ,0) من حامض الهيومك تراكيز أربعة , بهدف دراسة تأثيرشماال  ° 33

ة تصميم ـ. استخدم في تنفيذ التجرب(99 باءإو  244 بحوثو  265 باءإ)  اصناف من الشعير ثالثةوالحاصل ل
يث تضمنت وبثالثة مكررات, ح Split plot ة ـواح المنشقـبترتيب االل R.C.B.Dشوائية الكاملة ـطاعات العـالق

ثت أرض حر  .رعامالت الثانوية فقد تضمنت أصناف الشعيمأما ال ,حامض الهيومك يزتراك المعامالت الرئيسة 
على  , إحتوت كل وحدة تجريبيةم (2×  2.5) إلى وحدات تجريبية أبعادها قسمتالتجربة ثم نعمت وسويت و 

. تم في كل مكرر وحدة تجريبية  12هاعددليصبح   ,م بين خط واخر 0.2 ةوبمساف م 2.5بطول  خطوط 10
 بسرب البذوريدويا  وذلك تمت الزراعة   1-كغم هـ 100وبمعدل بذار  2015/11/20زراعة المحصول بتاريخ 

دفعة  ضيفأ الذيو  1-كغم هـ 80وبمعدل  DAPتم تسميد أرض التجربة بالسماد الفوسفاتي داخل كل خط. 
وعلى  1-هـ  كغم 400( بمعدل N% 46(واحدة عند الزراعة, أما السماد النيتروجيني فقد أضيف على هيئة يوريا 

دفعتين متساويتين األولى عند الزراعة  والثانية في مرحلة التزهير. تم رش حامض الهيومك بالتراكيز المذكورة في 
وعند وصول النباتات الى  واستخدام الماء كمحلول للرش. لمضخة الظهريةأستخدام اد مرحلة التفرعات بأعاله عن

الطرفية  ةالسنيبل من قاعدة النبات عند سطح التربة الى نهاية % تزهير تم قياس ارتفاع النبات )سم(100مرحلة 
كما تم  ,سطية المحروسة لكل وحدة تجريبيةمن دون سفا كمعدل لعشر نباتات اخذت عشوائيا  من الخطوط الو 

عند مرحلة  من الخطوط الوسطية المحروسة لكل وحدة تجريبية 2م 0.5من مساحة  2-عدد االشطاء م حساب
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 (2مساحة ورقة العلم )سم , وكذلك حسبتعلى اساس عددها في المتر المربعم تحويلها من ثو % تزهير 100
 .حدة تجريبية وفق المعادلة االتيةكل و ل ا  من الخطوط الوسطية المحروسةكمعدل لعشر اوراق علم اخذت عشوائي

  (14)........ 0.95×اقصى عرض لها )سم( × ورقة العلم = طول الورقة )سم( مساحة 
  

عدد  تجريبية لدراسة ( من الخطوط الوسطية لكل وحدةم 0.2× م  5)  2م 1عند مرحلة النضج التام تم حصاد و 
عدد  أحتسابكما تم  .2م 1من مجموع السنابل في النباتات المحصودة من مساحة  والتي حسبت 2-م السنابل

, وحسب 2م 1سنابل اخذت عشوائيا  من السنابل المحصودة من مساحة  10في  هاكمعدل ل  الحبوب في السنبلة
 2م1حبة من حبوب النباتات المحصودة من  1000حبة من خالل أخذ عينة عشوائية مكونة من  1000 وزن 

من  2م 1على اساس وزن الحبوب في النباتات المحصودة من مساحة  (1-)طن هـ وتم احتساب حاصل الحبوب
 .1-كل  وحدة  تجريبيه  ثم  تم تحويل الوزن على اساس طن هـ

 النتائج والمناقشة

 رتفاع النبات )سم( إ 
سم وتفوق  98.26رتفاع النبات بلغ إل متوسط أعلى ىأعط قد 99باءإأن الصنف  1 الجدولأظهرت نتائج 

ولم  بالتتابع , سم 92.59 و   94.34بلغ  ا  متوسط  يااعط نذيلال 244 وبحوث 265إباء ينمعنويا  على الصنف
 أستجابتهُ  في تنعكسقد يعود الى طبيعتُه الوراثية والتي إ 99تفوق الصنف إباء  . أنمعنويا  فيما بينهما ايختلف

أكدت مع نتائج بحوث أخرى  ةهذه النتيج ىماشتت . بشكل أفضل من األصناف األخرى  ةالمحيط ةللظروف البيئي
لم يكن لتراكيز حامض  (.13و 1) رتفاع النباتإأن أصناف الشعير تختلف فيما بينها معنويا  في صفة  على

 .الهيومك والتداخل بين األصناف وحامض الهيومك تأثيرا  معنويا  في هذه الصفة
 )سم(.النبات صناف وتراكيز حامض الهيومك والتداخل بينهما في متوسط ارتفاعتأثير األ 1 جدولال

حامض الهيومك    تراكيز
 (1-لتر 3)سم

  االصناف
 التراكيز متوسط

 99باءإ 244بحوث 265باءإ

0 97.23 95.33 99.33 97.30 
1 93.67 90.00 97.00 93.56 
2 93.17 93.63 96.87 94.56 
3 93.30 91.40 99.83 94.84 

  98.26 92.59 94.34 االصناف متوسط
L.S.D 0.05عند مستوى احتمال C V C x V 

N.S 2.35 N.S 
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 (2عدد االشطاء)م
وهذا يعود الى إمكانية النباتات لتعويض الفقد  رغوبة والمهمة في نباتات الشعيرعدد االشطاء من الصفات الم

وجود تأثير معنوي لألصناف في الى  2الجدول في  نتائجال تشير .ألي سبب عدد النباتات النامية الحاصل في
وتفوق معنويا   2-شطأ م 588.10 بلغ عدد االشطاءأعلى متوسط ل 265فقد أعطى الصنف أباء  .ةهذه الصف

 2-شطأ م 570.30و 2-شطأ م 566.60اللذان اعطيا متوسطا  بلغ  99 وإباء 244على الصنفين بحوث 
عود الى الطبيعة قد ي سبب تباين األصناف في هذه الصفة بينهما. أن فيما معنويا   ن لم يختلفااواللذ بالتتابع,

في زيادة كفاءة ير أيجابي أثت لها التي 3تفوق الصنف في مساحة ورقة العلم الجدول  قد يعود الىأو  الوراثية لهما
يجة مع نتائج بحوث اخرى بينت أن أصناف . تتماشى هذه النتوبالتالي تكوين اشطاء جديدة التمثيل الضوئي

  (.13و 4) معنويا  في إنتاجها لعدد األشطاء في وحدة المساحة لفالشعير تخت
596.70 ء بلغ قد أعطى أعلى متوسط لعدد األشطا 1-لتر 3سم 3أن تركيز حامض الهيومك كما أظهرت النتائج 

  . إن إضافة حامض الهيومك2-شطأ م  533.20بلغ  1-لتر 3سم 2زمقارنة بأقل متوسط سجله التركي 2-شطأ م 
ما الفسفور والبوتاسيوم الكبرى والسيَ  ةقد يعمل على زيادة معدل إمتصاص بعض العناصر الغذائي الشعير لنباتات

في تحسين نمو ر والكالسيوم وكذلك العناصر الصغرى ومنها المنغنيز والحديد والتي لها دور مباشر وغير مباش
 بينت تيجة مع نتائج سابقةتتفق هذه الن. النباتزيادة عدد األشطاء ب علىنعكس ذلك إيجابا  إمما  ,رهالنبات وتطو 

اما بالنسبة للتداخل بين عاملي . (2) لى زيادة عدد التفرعات في النباتا يؤديقد  ,إن إضافة حامض الهيومك
قد حققت أعلى  1-لتر 3سم 3والمرشوشة بالتركيز  265الدراسة فقد اظهرت النتائج أن تداخل نباتات الصنف إباء 

عند رشها  99سجلتُه نباتات الصنف إباء  مقارنة  بأقل متوسط  2-شطأ م 622.00عدد األشطاء بلغ متوسط ل
 .   2-شطأ م  491.70بلغ  حامض الهيومك  والذيمن  1-لتر 3سم 2التركيز ب

 .2االشطاء م والتداخل بينهما في متوسط عددصناف وتراكيز حامض الهيومك األ تأثير 2 جدوللا

            حامض الهيومك تراكيز
 (1-لتر 3)سم

  االصناف
 التراكيز متوسط

 99باءإ 244بحوث 265باءإ

0 567.70 586.00 578.30 577.30 
1 576.70 596.30 605.30 592.80 
2 586.00 522.00 491.70 533.20 
3 622.00 562.00 606.00 596.70 

  570.30 566.60 588.10 االصناف متوسط
L.S.D 0.05عند مستوى احتمال C V C x V 

18.42 16.20 30.22 
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 ( 2مساحة ورقة العلم )سم 

ولم  2سم18.49متوسط لمساحة ورقة العلم بلغ  أعلى قد أعطى 265باءإإن الصنف  3الجدول بينت نتائج
غير أن كال الصنفين اختلفا  2سم 18.32 الذي أعطى متوسطا  بلغ 244 يختلف معنويا  عن الصنف بحوث

. إن إختالف األصناف في 2سم 13.43 بلغ ةالذي أعطى أقل متوسط للصف 99 باءإمعنويا  عن الصنف 
 265 باءإن افقد تميز الصنف  1 الجدولكما في  في إرتفاع نباتاتها هااختالفيرجع الى  مساحة ورقة العلم

ق اور من الغذاء المصنع ليذهب الى اال قدر اكبر رإنخفاض إرتفاع نباتاتها وهذا يعني توففي  244 وبحوث
 مع ة. اتفقت هذه النتيجلة الساق وعلى أساس مبدأ التعويضمساحتها بدال  من إستغاللها في إستطا ويزيد من

 إختالفا  معنويا  بين أصناف الشعير في مساحة ورقة العلم.  توجد لتيا (4)

أعلى متوسط لمساحة ورقة  0ة معاملة المقارن , أذ أعطتمعنويا في هذه الصفة تراكيز حامض الهيومكأثرت 
وإن كال المعاملتين تفوقتا  , 2سم17.01  1 -لتر 3سم 2 التركيزالرش بتليها معاملة  2سم 18.26العلم بلغ 

 2سم 15.83و  15.87 بلغ لصفةمتوسط لعطيا أقل اللذان أ  1 -لتر  3سم 3و 1معنويا  على معاملتي التركيزين 

 .2 الجدولكما في   1-رلت 3سم 2التركيزب الرش ومعاملة 0ة في معاملة المقارن . إن قلة عدد األشطاءبالتتابع
 إتساع خالياو أستطالة زيادة  وبالتالي إنعكس إيجابا  على ألوراقاالى ليذهب  من الغذاء قدر اكبر ساهم في توفير

قد أعطت أعلى متوسط  0مع معاملة المقارنة  244وبينت النتائج أن تداخل نباتات الصنف بحوث  .الورقة
معاملة فيها أعطت  عن معامالت التداخل األخرى التي والتي إختلفت معنويا   2سم 20.84مساحة ورقة العلم بلغ ل

 .2سم 12.47أقل متوسط للصفة بلغ  1-لتر 3سم 2التركيز ب مع الرش 99التداخل للصنف إباء 

 ( .2)سممساحة ورقة العلمط تأثير االصناف وتراكيز حامض الهيومك والتداخل بينهما في متوس 3 جدولال

تراكيز حامض الهيومك     
 (1-لتر 3)سم

  األصناف
 99إباء  244بحوث  265إباء  متوسط التراكيز

0 20.27 20.84 13.68 18.26 
1 16.85 16.97 13.80 15.87 
2 20.38 18.19 12.47 17.01 
3 16.46 17.26 13.77 15.83 

  13.43 18.32 18.49 األصناف متوسط
L.S.D 0.05عند مستوى احتمال C V C x V 

0.87 0.89 1.61 

  في المتر المربع عدد السنابل
وتفوق  2-سنبلة م 491.10قد أعطى أعلى متوسط لعدد السنابل بلغ  99أن الصنف إباء  4 نتائج الجدول بينت

 سنبلة 460.90و 459.40اللذان سجال متوسطا  لهذه الصفة بلغ  244وبحوث  265معنويا  على الصنفين إباء 
 مما تباينها وراثياقد يعود الى األصناف في هذه الصفة  اين. أن تبولم يختلفا معنويا  فيما بينهمابالتتابع  2-م
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لسنابل بوحدة ا أنتاجفي  إختالفها ة مما أدى الىعلى متطلبات النمو المختلف ةها التنافسيابليتق علىنعكس أ
يتضح من  .(4و 1) ةعدد السنابل بوحدة المساح فيمعنويا  فيما بينها  ة. إن أصناف الشعير تختلفالمساح

فكان معنويا  التداخل بين عاملي الدراسة  أماة. في هذه الصف الجدول عدم وجود تأثير معنوي لحامض الهيومك
عند تداخلُه مع معاملة المقارنة  أعلى  متوسط  لعدد  السنابل  244أعطى الصنف بحوث  في هذه الصفة, أذ

 .عن باقي معامالت التداخل االخرى  والتي أختلفت 2-سنبلة م 535.00بلغ  2-م

 .2السنابل م عدد متوسط   بينهما في صناف وتراكيز حامض الهيومك والتداخل تأثير األ 4 جدولال

     حامض الهيومك    تراكيز
 (1-لتر 3)سم

  صنافاأل
 التراكيز متوسط

 99باءإ 244بحوث 265باءإ

0 482.70 535.00 472.30 496.70 
1 418.00 436.30 502.00 452.10 
2 458.30 422.00 492.70 457.70 
3 478.70 450.30 497.30 475.40 

  491.10 460.90 459.40 األصناف متوسط
L.S.D 0.05عند مستوى احتمال C V C x V 

N.S 20.15 47.13 
 

  عدد الحبوب في السنبلة
 3سم 2 حامض الهيومك إن تركيز 5أظهرت نتائج الجدول  لم يكن لألصناف تأثيرا  معنويا  في هذه الصفة بينما

 أقل التي أعطت 0قياسا  بمعاملة المقارنة  حبة 46.49 السنبلة بلغ في حبوبال حقق أعلى متوسط لعدد قد 1-لتر
الى إعطاء النباتات المرشوشة بهذا  1-لتر3سم 2التركيزفقد ُيعزى سبب تفوق . 1-سنبلة حبة 39.79 بلغ متوسط

التركيز أقل عدد لألشطاء وكذلك تميزه بأعطائه أعلى متوسط لمساحة ورقة العلم وامتالكه لعدد أقل من السنابل 
الذي بدورة  لسنبلةل ءمن الغذاكمية  أكبرر توفي علىمما انعكس ذلك  4و  2,3الجداول كما في بوحدة المساحة 
الحبوب  عدد إجهاضها وبالتالي زيادة الحبوب وقلة عقد ومن ثم زيادة, الخصب في األزهارنسبة  يؤدي الى زيادة

بنواتج التمثيل ها أذا تم تجهيزها بذور  ستطيع عقدت اتإلى إن النبات (7) أشار وفي هذا المجالفي السنبلة. 
الكبرى والصغرى أن حامض الهيومك يعمل على زيادة إمتصاص بعض العناصر عن فضال   ,الضوئي فقط

زيادة نسبة الخصب في  علىنعكس يوالتي  ةحيوي في إنبات حبوب اللقاح ونمو األنبوبه اللقاحي والتي لها دور
  .ةالسنبل في الحبوب عدد األزهار ومن ثم زيادة

مع الرش  265الصنف إباء  ثير معنوي في هذه الصفة أذ أعطىكما أظهرت النتائج إن لتداخل عاملي الدراسة تأ
, أما 1-حبة سنبلة 50.60أعلى متوسط لعدد الحبوب بالسنبلة بلغ  من حامض الهيومك 1-لتر 3سم 1 بالتركيز

  .1-حبة سنبلة 35.53بلغ  متوسط للصفة أقل فقد أعطى 0مع معاملة المقارنة  265تداخل الصنف إباء 
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 .متوسط عدد الحبوب في السنبلة  فيصناف وتراكيز حامض الهيومك والتداخل بينهما تأثير األ 5 جدولال

حامض الهيومك    تراكيز
 (1-لتر 3)سم

  صنافاأل
 99باءإ 244بحوث 265باءإ التراكيز متوسط

0 35.53 39.87 43.97 39.79 
1 50.60 36.10 38.60 41.77 
2 42.37 48.80 48.30 46.49 
3 42.67 47.47 41.50 43.88 

  43.09 43.06 42.79 األصناف متوسط
L.S.D 0.05عند مستوى احتمال C V C x V 

2.15 N.S 3.60 

 حبة )غم(1000وزن 
غم ولم  51.03 بلغ ةحب1000 حقق أعلى متوسط لوزن  قد 265 باءإإن الصنف  6 الجدولي ئج فتشير النتا

الذي أعطى و  244 غير أن كال الصنفين تفوقا معنويا  على الصنف بحوث 99 باءإيختلف معنويا  عن الصنف 
ربما يعود الى  ةفي هذه الصف 99باءأو  265 باءأالصنفين تفوق  أنغم. 42.31بلغ  ةلصفلتلك اأقل متوسط 

التكاثرية  الخضرية للنبات الى األجزاء في إعادة توزيع منتجات عملية التمثيل من األجزاء كفاءه عاليةا مأمتالكه
 ةعبار  ن وزن البذورأ( إلى 7) رالمجال أشا وزنها. وفي هذا أنعكس ذلك في زيادةمما الحبوب النامية  ماوالسيَ 

في  على أن األصناف تختلف معنويا   باحثون أخرون  كما أكدلمعدل التمثيل الضوئي وانتقال نواتجه.  ةعن دال
لم يكن لتراكيز حامض الهيومك والتداخل بين عاملي الدراسة تأثيرا  معنويا  في هذه  . (10و 4)ة حب 1000 وزن 

 لصفة .ا
 .)غم( حبة 1000وزن صناف وتراكيز حامض الهيومك والتداخل بينهما في متوسط تأثير األ  6جدولال

حامض الهيومك    تراكيز
 (1-لتر 3)سم

  صنافاأل
 التراكيز متوسط

 99باءإ 244بحوث 265باءإ

0 50.53 41.10 50.96 47.53 
1 52.23 44.07 50.97 49.09 
2 50.47 42.38 48.03 46.96 
3 50.90 41.70 48.50 47.03 

  49.62 42.31 51.03 األصناف متوسط
L.S.D 0.05عند مستوى احتمال C V C x V 

N.S 1.59 N.S 
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 ( 1-ـحاصل الحبوب )طن ه

 1-ـطن ه 6.05 حقق أعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ قد 265 باءإإن الصنف  7 الجدولأظهرت نتائج 
الذي أعطى أقل  244 على الصنف بحوث غير أنه تفوق معنويا   99 باءإالصنف  نع معنويا   ختلفلم يالذي و 

 يرجع الى تفوقه في ةفي هذه الصف 265 باءإ. إن تفوق الصنف 1-ـطن ه 5.10متوسط لحاصل الحبوب بلغ 
. تـتـماشـى هـذه النتيجة مع 6كما في الجدولحبة  1000وتميزه في وزن 3 ول الجد كما في مساحة ورقة العلم

بينت  (.4) في حاصل الحبوب بوحدة المساحة بين أصناف الشعير معنويا  نتائج بحوث اخرى وجدت أختالفا  
 1-ـطن ه 6.59 حقق أعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ قد 1-لتر 3سم 3حامض الهيومك  إن تركيز النتائج

طن  5.27لهذه الصفة بلغ  متوسط أقل 1-لتر 3سم1التركيز التي أعطى فيها على التراكيز األخرى  وتفوق معنويا  
عدد السنابل وتميزه في  عدد األشطاء ه فيفوقيعود الى ت ة في هذه الصف 1-لتر 3سم 3 . إن تفوق التركيز1-ـه

هذا الحبوب. و لك في زيادة حاصل ذفأنعكس  ,5و 4 ,2اول الجدكما في  بلةنالحبوب بالس ة المساحة وعدددبوح
في بعض  حاصلالزيادة ل تأثيرا  معنويا   لحامض الهيومك اللذين بينوا أن من الباحثينيتماشى مع ماأكده عدد 

 معنويا  في حاصل الحبوب, أذ حققكذلك أثر التداخل بين عاملي الدراسة  .(10و 6)األخرى  لمحاصيلا
 مقارنة  مع  1-ـطن ه  7.74 أعـلى متوسط بلـغمن حامض الهيومك  1-لتر 3سم 3 تركيزمع ال 265باءإالصنف 

 .1-ـطن ه 4.50 لحاصل الحبوب بلغ متوسط الذي أعطى أقل 1-لتر 3سم 2التركيز بتأثير 244 الصنف بحوث

 . 1-ـطن هب حاصل الحبو  داخل بينهما في متوسطصناف وتراكيز حامض الهيومك والتتأثير األ 7جدولال

الهيومك   حامض  تراكيز
 (1-لتر 3)سم

  صنافاأل
 99باءإ 244 بحوث 265باءإ التراكيز متوسط

0 5.76 5.86 5.15 5.59 
1 4.65 5.13 6.04 5.27 
2 6.03 4.50 5.34 5.29 
3 7.74 4.92 5.62 6.09 

  5.54 5.10 6.05 األصناف متوسط
L.S.D0.05مستوى احتمال  عند C V C x V 

0.49 0.69 1.18 
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