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 االىداء



 
    شكر وثناء

نعمػػو الػػكافرة كعطايػػاه الكريمػػة كالشػػكر لػػو مػػاداـ فػػي الحمػػد هلل الكاحػػد االحػػد الصػػرد الصػػمد الػػذم ال مثػػؿ لػػو حمػػدا كثيػػرا عمػػى 
المساف بمؿ كفي القمب أمؿ ينبض برحمتو كلو الشكر مجددا دائما،  كأصمي عمى سيدنا محمد نبيو الكػريـ كعبػده كعمػى الػو 

 -كذريتو كاىؿ كده كافة. اما بعد :

يعجز قممي عف التعبير بكافر الشكر كاالمتناف كعظيـ العرفاف كاالحتراـ الى استاذم الصاضؿ االسػتاذ الػدكتكر نجػـ عبػد    
اهلل جمعة القتراحو عنكاف الرسالة كلتصضمو باألشراؼ عمييا كمتابعتو المستمرة كتكجيياتو السديدة اثناء تنصيذ التجربة ككتابة 

ر البالغ في انجاز العمؿ بالشكؿ الذم بيف ايدينا فجزاه اهلل خير الجزاء كاسألو سػبحانو كتعػالى اف الرسالة التي كاف ليا االث
 يمده بالصحة كتماـ العافية كاف يكفقو لما فيو الخير كالصالح . 

لػي ةكمػاؿ  كمف الكفاء اف اتقػدـ بأسػمى ايػات االحتػراـ كالتقػدير الػى عمػادة كميػة التربيػة لمعمػـك الصػرفة ةتاحػة الصرصػة   
الدراسة كجميع اساتذة كمنتسػبي قسػـ عمػكـ الحيػاة / جامعػة ديػالى كأخػص مػنيـ االسػتاذ الػدكتكر كسػاـ مالػؾ داكد كاالسػتاذ 
المسػػاعد الػػدكتكر مثنػػى محمػػد ابػػراىيـ كاالسػػتاذ المسػػاعد الػػدكتكر عمػػار أحمػػد سػػمطاف / رئػػيس قسػػـ عمػػكـ الحيػػاة كالمػػدرس 

المستمر فكفقيـ اهلل كؿ التكفيؽ . كاتقدـ بشكرم كامتناني الى لجنة المناقشة لمراجعتيـ المساعد ميند كىيب ميدم لدعميـ 
الرسالة كاضافة عمييا المعمكمات القيمة. كاقدـ شكرم الى المدرِّسة الػدكتكرة ابتسػاـ بػدام حسػاف لتقػديميا المسػاعدة لػي فػي 

عمػػاد خمػػؼ عزيػػز/ كميػػة الزراعػػة / جامعػػة ديػػالى ، جمػػع المصػػادر العمميػػة ، كشػػكر خػػاص الػػى االسػػتاذ المسػػاعد الػػدكتكر 
كالميندس الزراعي زياد محمد لتقديمو المساعدة فجزاىـ اهلل خير الجزاء . كفػي الختػاـ أكد َأف اشػكر عػائمتي التػي شػجعتني 

لعػذر كػؿ كازرتني طيمة مدة الدراسة كالشكر كاالمتناف لكؿ مف مػد يػد العػكف كالمسػاعدة ككانػت لػو بصػمة فػي ىػذا العمػؿ كا
العذر لمف نسيت ذكره ، كفؽ اهلل الجميع لعمؿ الخيػر كالحمػد هلل رب العػالميف كالصػالة كالسػالـ عمػى سػيد المرسػميف كعمػى 

 الو كصحبو كسمـ.         

                      أمجد                                                                             
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 -الخالصة : 

 حقميان  Split-plotsداخؿ الكاح منشقة  .R.C.B.Dتصميـ القطاعات الكاممة المعشاة عاممية كفقان ل تجربة نصذت       
كـ شماؿ شرؽ مدينة بعقكبة مركز  60كالتي تبعد بي صيدا أناحية  / قضاء المقدادية/محافظة ديالى في كبثالثة مكررات

 ثالثة مزيجية طينية رممية ، بيدؼ معرفة تأثير ةفي تربة ذات نسج 2016-2015خالؿ المكسـ الخريصي المحافظة 
لثالثة  كالتغذية الكرقية،  Main-plotsكالتي شغمت االلكاح الرئيسة  2015/ 11/ 1،ك 15/10،ك 1/10مكاعيد زراعة 

 1-لتر.  Fe ممغـ 200ك ،100ك ، 0كالحديد المخمبي  1-مؿ.لتر 2ك ، 1ك ، 0حامض الييكميؾ لكؿ مف مستكيات 
نتاجو   نبات الباقالء نمك فيSub-plots كالتي شغمت االلكاح الثانكية   ."  Luzde otonoصنؼ " .Vicia faba L كا 

في  10/ 15، كتصكؽ المكعد  فركؽ معنكية بيف مكاعيد الزراعة في معظـ الصصات كجكدالنتائج  أكضحت      
، كحاصؿ النبات  بذرة 100 القرنة ، ككزف كزفك ارتصاع النبات، كعدد االكراؽ، كالكزف الجاؼ، كطكؿ القرنة ،  متكسطات

غـ  50.36سـ،  25.73، ك 1-نبات . غـ 26.52، ك 1-نبات . كرقة 32.01 ك سـ ،125.66 الكاحد، إذ بمغت 
غمب الصصات أكحصؿ انخصاض في  . قياسا بمعاممة المقارنة عمى التكالي 1-نبات . غـ 354.62 غـ ،ك 380.20،ك

% عمى 25.10، ك SPAD 52.82ا ت، كنسبة البركتيف، إذ بمغ دليؿ الكمكركفيؿ تيفيما عدا صص 1/10عند المكعد 
 بالقرنة  بذكر، كعدد ال كعدد القرنات المساحة الكرقية ،كعدد االزىار ، متكسطاتفي   1/11التكالي . بينما تصكؽ المكعد 

 1-قرنة .بذرة  4.88،ك  1-نبات . قرنة 10.24 ،ك 1-نبات . زىرة 44.66، ك 1-. نبات2سـ 2083.36 ، إذ بمغت 
الييكميؾ فقد تصكؽ التركيز أما عند الرش الكرقي لتراكيز مختمصة مف حامض  . قياسا بمعاممة المقارنة عمى التكالي

قياسا  عمى التكالي 1-نبات . كرقة 30.16 سـ ،118.58ا تكعدد االكراؽ ، إذ بمغ ارتصاع  النبات ، تيفي صص 1-مؿ.لتر1
عدد ، ك عدد االزىارك ،  الجاؼ الكزفك المساحة الكرقية  ، متكسطاتفي  1-مؿ.لتر 2. بينما تصكؽ التركيز  بمعاممة المقارنة

 دليؿ الكمكركفيؿ، ك  حاصؿ النبات الكاحد، ك  بذرة100كزف ، ك كزف القرنة ك  ، قرنةبال بذكرعدد ال، ك  طكؿ القرنةك  القرنات،
 10.8، ك1-زىرة . نبات  45.81، ك1-غـ . نبات 27.26،ك 1-. نبات 2سـ 2151.79، إذ بمغت   نسبة البركتيفك ، 

 1-غـ . نبات 310.25غـ ، ك  384.64غـ ،  ك 48.73، ك 1-بذرة . قرنة 5.04سـ ، ك 25.34، ك 1-قرنة . نبات
 . أما عند رش الحديد المخمبي فقد تصكؽ التركيز عمى التكالي قياسا بمعاممة المقارنة  %22.32،ك   48.82SPAD،ك 
 غـ 385.67،ك 1-بذرة . قرنة 4.86بذرة ، إذ بمغتا  100 كزفك  ، قرنةبذكر بالال عددصصتي  في 1-لتر . Feممغـ100

 عدد االكراؽ،ك النبات، متكسطات ارتصاع  في 1-.لترFeممغـ 200بينما تصكؽ التركيزعمى التكالي قياسا بمعاممة المقارنة . 
 ، حاصؿ النبات الكاحدك كزف القرنة، ك طكؿ القرنة، ك ، عدد القرناتك  ، عدد االزىارك الكزف الجاؼ، ك ، المساحة الكرقيةك 
 1-. نبات 2سـ 2107.57،ك    1-كرقة . نبات 30.39سـ ،ك   119.02، إذ بمغت  نسبة البركتيفك ، دليؿ الكمكركفيؿك 

غـ ،ك  48.54سـ ، ك 25.25،ك   1-قرنة . نبات  10.23،ك 1-زىرة . نبات 44.66،ك  1-غـ . نبات 27.17،ك 
 200زالتركي بيفبينما  عمى التكالي قياسا بمعاممة المقارنة. %22.46، ك  48.57SPAD،ك   1-غـ . نبات 304.93



II 
 

عمى  غـ 370.48،ك 1-بذرة . قرنة 4.76بذرة ، إذ بمغتا  100  كزفك ،  قرنةبال بذكرانخصاض في عدد ال 1-لتر . Feممغـ
كالتداخؿ  1-لتر . Feممغـ 1X  200-لتر . مؿ 2 بيف  عطى التداخؿ الثنائيأكقد التكالي قياسا بمعاممة المقارنة . 

 قياساغمب مؤشرات الدراسة أأفضؿ النتائج في  1-لتر . Feممغـ X200  1-لتر . مؿ X  2 15/1 المكعد بيف الثالثي
  .بمعاممة المقارنة 
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   Introductionالمقدمة                        

مف نباتات العائمة البقكلية ، كيعد مصدرا غذائيا أساسيا لعدد كبير مف سكاف العالـ   .Vicia faba Lنبات الباقالء     

كيزرع لغرض الحصكؿ عمى القركف الخضراء أك البذكر الطرية أك الجافة ، كذات محتكل متكسط مف الكالسيـك كالصسصكر، 

%  68-51(. تحتكم البذكر الخضراء عمى نسبة كاربكىيدرات تقدر بػػ  2002)حسف ،   C كB2 ك B1كغنية بصيتأميف 

( . يحتؿ محصكؿ الباقالء 1797واخزون  Chavan؛  1791واخزون ,   Cerning% ) 41-20كبركتيف بنسبة 

بالدكؿ  المرتبة الرابعة مف بيف محاصيؿ البذكر التي تزرع في العالـ ، كيعد المحصكؿ البقكلي االكبر مساحة كالذم يزرع

في الحصكؿ  ( . إف تحديد انسب مكعد لمزراعة ال يقؿ أىمية عف باقي عمميات أدارة المحصكؿAmin)   ,1988العربية

عمى أفضؿ حاصؿ مف خالؿ الزراعة في أنسب ظركؼ بيئة مالئمة لمنمك ، إذ لكحظ أف درجات الحرارة العالية خالؿ مدة 

(. إف المكاد الدبالية عبارة عف مكاد عضكية 1990القرنات )عمي كأخركف ، التزىير تؤدم الى تمؼ األزىار كعدـ تككيف 

، كىذه المكاد تتألؼ أساسا  Decomposionالنباتية كالحيكانية بعممية التحمؿ  معقدة التركيب كالتي تنتج مف تحمؿ المكاد

كبة التربة كتغذية النبات كزيادة مف حامض الييكميؾ كحامض الصكلصؾ كالييكميف ، كىذه المكاد تمعب دكرا أساسا في خص

األنزيمات  نصاذية األغشية الخمكية كتحصيز التصاعالت األنزيمية كتحسيف االنقساـ الخمكم كاستطالة الخاليا كزيادة انتاج

( . أعطت ىذه األحماض مستقبال كاعدا لزيادة إنتاج Pettit   ،2003النباتية كتحصيز الصيتامينات داخؿ الخاليا )

(. كىذا ما سبب أنتشارىا في اآلكنة  1997كاخركف ،   Ayusoؿ كمصدر لألسمدة الطبيعية منخصضة التكمصة )المحاصي

نتاج النبات بإضافتيا لمتربة أك رشيا عمى النبات بمكازاة تقميؿ كميات االسمدة  االخيرة عمى نطاؽ كاسع لتحسيف نمك كا 

كماؿ دكرة حياة ( . يعد الحديد  Pettit   ,2003الكيميائية المضافة ) مف العناصر الغذائية الصغرل الضركرية لنمك كا 

النبات ، كتأتي أىميتو في ككنو يدخؿ في تركيب المككنات األساسية لمخمية النباتية كالسايتككركمات كالصايتكفريتيف 

    عمميات الحيكية كمساىمتو في بناء الكمكركفيؿ فضال عف دكره في تركيب كنشاط العديد مف االنزيمات المسؤكلة عف ال

  NO3-reductaseو  NO2-reductase) البناء كاليدـ كتصاعالت االكسدة كاالختزاؿ ( كمف ىذه األنزيمات 

( . يعد 1999كأخركف ،  Havlin؛  Kirkby  ,1982و  Mengel)   Peroxidaseك  Catalaseو  Nitrogenaseو

الحديد عنصرا ميما لمعظـ المحاصيؿ كالسيما البقكلية منيا ،لككنو يدخؿ في تركيب إنزيـ النتركجنيز المسؤكؿ عف تثبيت 
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( . Brill   ،1980النتركجيف الجكم كمساىمتو في نشاط مادة الييمككمكبيف البقكلي في العقد الجذرية لتمؾ المحاصيؿ )

المجمكع الخضرم يزيد مف كصاءة  الغذائية عف طريؽ ات ألف تجييز النبات بالعناصريصضؿ إضافة الحديد رشآ عمى النب

 (.                      Soliman  ،1996؛  1988المضافة )أبك ضاحي كاليكنس ، والتثبيت للعناصر التسميد فضال عف تقميؿ كمية الصقد 

 تيدؼ ىذه الدراسة الى ما يأتي :

 تحديد المكعد األمثؿ لزراعة الباقالء ضمف الظركؼ البيئية لمحافظة ديالى .  1

 معرفة تأثير التغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في نمك نبات الباقالء كانتاجو .  2

لتي تعطي أفضؿ نمك معرفة أفضؿ تكليصة بيف مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي ا 3

 كأعمى حاصؿ . 
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               Literatures Review  2-  المصادر  استعراض                                                  

 نبات الباقالء أىميتو االقتصادية وانتشاره . :2-1

 Papilionaceaeضمف الصصيمة الصراشية    Fabaceaeالى العائمة البقكلية  .Vicia faba Lينتمي نبات الباقالء      

(Das  ، يصنؼ نبات الباقالء بأنو عشبي حكلي تنتشر زراعتو في مناطؽ مختمصة مف العالـ ، أكراقو 1997 ) . كأخركف

نبات الباقالء مف المحاصيؿ الشتكية  يعد( . 2000، أزىاره بيضاء المكف )الكاتب ،  ذات اذيناتمركبة ريشية ، متبادلة ، 

الميمة يتميز بككنو مصدر اساسي لمبركتيف كخاصة في الدكؿ النامية التي ال يتمكف سكانيا مف الحصكؿ عمى حاجتيـ 

إف بركتيف الباقالء يعد مصدرا بديال كرخيصا عف البركتيف   .(1982مف البركتيف الحيكاني ) المعيكؼ كالصخرم ، 

في دكؿ الشرؽ االكسط كمنيا الدكؿ العربية ، كانو النبات المعركؼ لدل قدماء المصرييف ، كاالغريؽ ،  الحيكاني كخاصة

كالركماف كجنكب غرب اسيا ، فيما لو دكر كبير في زيادة خصكبة التربة مف خالؿ قدرتو عمى تثبيت نتركجيف اليكاء 

( . زيادة  Anonymous   ،2009مع جذكره ) المتعايشة Rhizobiumالجكم مف خالؿ كجكد العقد الجذرية لجنس 

انتاجية محصكؿ الباقالء تعد مف اىـ اىداؼ السياسة الزراعية لكثير مف دكؿ العالـ ، ككنو المحصكؿ البقكلي ذات 

الباقالء أغنى مف الحنطة بالمكاد المصدر الرئيس لمبركتيف كالطاقة ، كبخاصة في اسيا ، كافريقيا ، كامريكا الالتينية . 

عمى نسبة  احتكائياالبركتينية كبنسبة أربعة أضعاؼ كأغنى مف حميب البقر بالكالسيكـ بنسبة الضعؼ ىذا عالكة عمى 

 باف(  2002 ) حسف . بيف B2 (Duke  ، 1981) و B1عالية مف الحديد كالصكديـك كالبكتاسيكـ كالكالسيكـ كفيتاميف 

أىمية جيدة  ااألمر الذم يجعؿ مف ىذا المحصكؿ ذ B فيتاميفكمجمكعة  كالكربكىيدراتالباقالء غنية بالبركتيف  بذكر

إذ تستعمؿ  اقتصاديةأىمية  .Vicia faba L. يحتؿ محصكؿ الباقالء  لمتعكيض عف البركتيف الحيكاني المرتصع الثمف

، إذ  اتالحيكان الكثير مفضمف عميقة  يدخؿعف ككنو  فضالفي العديد مف الدكؿ االفريقية كاالسيكية  لإلنسافغذاء  بذكه

االمينية النباتية كالكمكككز كبعض  لألحماض مصدرا بذكرهككف  عف% فضال  41-20 لمبركتيف ان مصدر  بذكرهتعد 

( إف النسبة 1985( . أكضح الخشف كأنكر )FAO   ،2002) كمصدر لمعمؼ األخضر أك الجاؼ كاستخدامو الصيتامينات

احتكائيا العالية مف البركتيف في الباقالء ليا أثر ميـ في تقميؿ نقص البركتيف الحيكاني في تمؾ المجتمعات فضال عف 

   Vicia  fabaإف نبات الباقالءالى  (1983أشار خضر )B1 . B2 .و A كفيتاميفكالكالسيـك كالحديد  الكربكىيدرات عمى
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L.  لمقدرتيا عمى تثبيت النتركجيف الجكم بكاسطة العقد البكتيرية  نظرايعمؿ عمى تحسيف خكاص التربة الزراعية

Rhizobium Leguminosarum   أكضح .المكجكدة فيياHiggins  ( إف النباتات البقكلية ليا القابمية 1985كأخركف )

ا عالقات تعايشية مع بكتريا مف جنس الرايزكبيـك عمى تثبيت النتركجيف الجكم في العقد الجذرية نتيجة أقامتي

Rhizobium   الالزمة  ةالنيتركجينياالمكنيا الناتجة مف ىذه العالقة في بناء المركبات  كاستخداـالمستكطنة في التربة

كالصنؿ النيف   Tyroxine كالتيرككسيف Lysine الاليسيفبركتيف الباقالء عدد مف االحماض االمينية كمنيا  يضـلمنمك . 

Phenylalanine  كالسستيف Cysteine  كالميثكنيف Methionine  (Lafiandra   ، 1979كأخركف. )  تنتشر

الباقالء كمحصكؿ غذائي ميـ في منطقة الشرؽ االكسط كتدخؿ الى جانب االستخداـ البشرم في صناعة عالئؽ 

  Rhizobiumفي الترب الصقيرة فضال عف التأثير الحيكم ليا الناتج مف نشاط بكتريا  كالتسميد العضكم,الحيكانات 

(Chafi  وBensoltane   ،    2009 )  الى بقاع  انتشرت. يعد حكض البحر المتكسط المكطف االصمي لمباقالء كمنو

كأخرل ،كتعد الصيف أكبر الدكؿ  بيف دكلة كاةنتاج. تتصاكت المساحة المزركعة  (Sinha   ،1977مختمصة مف العالـ )

تمييا أثيكبيا  ،% مف االنتاج العالمي65مميكف طف في السنة كالذم يعادؿ   2.7الى أتناجياالمنتجة لمباقالء ،إذ يصؿ 

العالمي  باةنتاجالباقالء كىي تمي أثيكبيا  بذكرنتاج إكتعد مصر مف الدكؿ العربية الرئيسة في  % مف االنتاج العالمي ،9

 ( Summerfield وRoberts  ،1985  ) ، 2010المزركعة بمحصكؿ الباقالء في عاـ  كفي العراؽ  المساحة  

 كتكنكلكجيالإلحصاء المركزم ز الجيا ) 1-دكنـطف.  2 كبمعدؿ طف 140540 غكمي بم كبإنتاج دكنما  71578بمغت

  ( .    2010 ت،المعمكما

نتاجوِ  الباقالء نباتر مواعيد الزراعة في نمو يأثت: 2-2  . وا 

إف زراعة نبات الباقالء يتطمب ظركؼ بيئية مالئمة ، إذ ال يالئـ نمكه الصيؼ الحار اك الشتاء البارد بالرغـ مف انو      

% لتصادم الصشؿ في 40محصكؿ شتكم ، لذلؾ يتجو العديد مف المزارعيف الى اجراء عممية الزراعة في تربة رطبة بحدكد 

( مف 2004بيف قاسـ ) ( .  2000ة عند الزراعة عمى الخطكط كاعتماد الرم السطحي ) الشتيكم ، االنبات ، كبخاص

يكـ بيف   20كانكف االكؿ كفترة  10أيمكؿ الى  20خالؿ دراسة تأثير خمسة مكاعيد زراعة لنبات الباقالء كالتي تمتد مف 

بمغ  بذكرف أفضؿ المكاعيد في الحصكؿ عمى أعمى حاصؿ اتشريف االكؿ ك 10 مكعد كاخر ، إف مكعد الزراعة في
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/  95خالؿ المكسميف  1-قرنة . نبات 10.3ك ، 11.0  كالتي بمغت نباتبالكعدد القرنات  1-كغـ . ق  3228ك ، 3188

قرنة .   1.4ك ،  1.0كانكف االكؿ أقؿ عدد قرنات بمغ   10بينما أعطى المكعد ، عمى التكالي  1997/  96ك ، 1996

رتصاع ا كجكد اختالفات معنكية فيكأكد  عمى التكالي . المكسميف لكال 1-كغـ . ق 192ك،  120البذكركحاصؿ ، 1-نبات

في  لمبذكركأكثر عدد ، لمساؽ  ارتصاعأيمكؿ أعمى  20إذ أعطت الزراعة المبكرة في ، في القرنة  البذكركعدد  النبات،

بينما أعطى  ، المكسميف عمى التكالي لكال 1-. قرنة بذرة 3.5ك ،   3.5، كسـ  143ك، سـ   146تابمغ ، إذ القرنة

ك ،  2.0ك، سـ  51ك،  51إذ بمغا ،في القرنة  بذكركأقؿ عدد ،كانكف االكؿ أقصر النباتات   10تأخر في مالمكعد ال

( في دراسة تأثير مكاعيد الزراعة الشتكية ابتدأ  2004الحظ العبيدم )  .المكسميف عمى التكالي  لكال 1-. قرنة بذرة  2.3

يكـ بيف مكعد كأخر لنبات البازالء كجكد فركؽ معنكية في زيادة   15كبكاقع  2002/  12/  29كلغاية ، 10/  30مف 

مع  قياسا ،عمى التكالي 11/ 14ك،  10/  30سـ  خالؿ المكعديف  75.11 ،كسـ   80.38النبات الذم بمغ  ارتصاع

كزيادة في الكزف الجاؼ لمنبات ،سـ   54.31بمغ  ، إذ12/   29لمنبات عند المكعد ارتصاعبقية المكاعيد كالتي اعطت أقؿ 

  29إذ اعطى المكعد ،قياسا مع المكاعيد االخرل  1-. نباتغـ  44.19بمغ متكسطإذ اعطى أعمى ، 11/  14في المكعد

كطكؿ القرنة ،كعدد األزىار الكمي ،، كزيادة معنكية في المساحة الكرقية  1-. نبات غـ  41. 16بمغ  متكسطأقؿ  11/ 

  67.85ك ،   71.67بمغ  متكسطأعمى  11/ 14ك ،   10/   30كالثاني ،إذ اعطى المكعديف االكؿ ، ككزف القرنة ،

 ،  غـ عمى التكالي  10.24ك،  7.98ك سـ ،  11.50ك ،  10.64 ك ، 1-زىرة نبات  38.32ك ،   36.03 ك ، 2سـ

سـ   8.57ك ،1-. نباتزىرة   16.61 ك ، 2سـ  56.09بمغ  متكسطالذم اعطى أقؿ  12/  29مع المكعد االخير قياسا

   9.52بمغ  متكسطإذ اعطى المكعد االكؿ أعمى ،، كالحظ  زيادة عدد القرنات في النبات  التكاليغـ عمى   3.71ك ،

، كالحظ أيضا  1-قرنة . نبات  4.18بمغ  متكسطعطى أقؿ أالذم  12/  29مع المكعد االخير  قياسا 1-قرنة . نبات

أعمى  11/  14إذ اعطى المكعد الثاني ، البذكركالنسبة المئكية لمبركتيف في  ، في القرنة البذكرزيادة معنكية في عدد 

 كالذم أعطى أقؿ 12/  29مع المكعد االخير  قياسا ، % عمى التكالي  23.60ك ، 1-. قرنةبذرة  9.06بمغ متكسط

 . % عمى التكالي 18.33ك ، 1-. قرنة بذرة  6.56بمغ  متكسط
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( تأثير ثالثة مكاعيد زراعة عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة 2006) Shalaldehو  Thaljiكجد       

لكال  1/  30-25، ك 12/  30-25، ك  11/  30-25، كالتي تمتد مف  2005 – 2004، ك  2003-2004

أفضؿ النتائج في صصة ارتصاع النبات ، كعدد القرنات ، كالتي بمغت  11/ 30-25المكسميف ، إذ اعطى المكعد االكؿ 

،  12/ 30-25لكال المكسميف عمى التكالي، قياسا بالمكعد الثاني  1-قرنة . نبات 3.7، ك 8.3سـ ، ك 37.1، ك  51.3

،  39.0، ك 1-قرنة . نبات 3.4، ك 4.8سـ ، ك 36.2، ك  40.4، إذ اعطيا أقؿ متكسط  بمغ  1/  30-25كالثالث 

(  2008أكضح الجبكرم كالجميمي ) كلكال المكسميف عمى    التكالي .  1-قرنة . نبات 3.4، ك 5.3سـ ، ك  33.8ك

عمى نبات  2001 – 2000خالؿ المكسـ الشتكم  2000/  11/  1ك ،  10/  1دراسة تأثير مكعديف لمزراعة ىما عند 

كالكزف ،كالمساحة الكرقية ، النبات  ارتصاعمعنكيا في زيادة  1/10إذ أثر المكعد االكؿ  كجكد فركؽ معنكية بينيما ، البازالء

.  2سـ 1394.8 ك سـ ،  161.90إذ اعطى أعمى متكسط بمغ ،إزىار النباتات  كالتبكير في، الجاؼ لممجمكع الخضرم 

مع المكعد الثاني كالذم  قياسا ، % مف النباتات 50يـك حتى إزىار  65.75 ك ، 1-. نبات غـ 102.04 ك ، 1-نبات

يكـ حتى  77.80 ك ، 1-. نبات غـ  34.01 ك ، 1-. نبات2سـ 772.5 ك ،  سـ  96.30اعطى أقؿ متكسط بمغ 

( كجكد اختالفات معنكية عند دراسة تأثير  2009)  الحظ األنبارم كأخركف. % مف النباتات عمى التكالي 50إزىار 

إذ أعطى ، لنبات الباقالء 2009 – 2008خالؿ المكسـ الشتكم  10/ 20ك ،  9/ 30ك ،  9/  10مكاعيد ىي  ةثالث

كحاصؿ ،في القرنة  البذكركعدد ،كعدد القرنات ،كعدد األزىار ، لممساحة الكرقية  متكسطاعمى  9/  10المكعد االكؿ

 ك، 1-.قرنة بذرة 4.37ك ، 1-قرنة . نبات 9.80ك ، 1-زىرة . نبات 14.02 ك ، 1-.نبات2سـ 5424إذ بمغت ، بذكرال

.  2سـ  3788  إذ اعطى أقؿ قيـ كالتي بمغت ، 10/  20مع المكعد المتأخر  قياسا ، عمى التكالي 1-كغـ . ق  6141

عمى   1-كغـ . ق 3496،  1-. قرنة بذرة  2.43 ك ، 1-قرنة . نبات 5.04 ك ، 1-زىرة . نبات 10.97 ك ، 1-نبات

  2007/  11/   5ك ،  10/  15 الباقالء فيمكعديف لزراعة نبات  ( تأثير2009) أكضح العثماف كالعساؼ.التكالي 

إذ اعطى ،ككزف القرنة ،كعدد القرنات في النبات ،النبات  ارتصاعخالؿ المكسـ الشتكم كجكد فركؽ معنكية في زيادة 

غـ عمى  18.9 ك ، 1-قرنة . نبات  14.8ك سـ ،  66.4أعمى متكسط ليذه الصصات كالذم بمغ    11/ 5المكعد الثاني 

  10.9 كسـ ،  56.2عطى أقؿ متكسط ليذه الصصات كالذم بمغ الذم ا  10/  15مع المكعد االكؿ  قياسا ، التكالي
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كالذم اعطى  15/ 10غـ عمى التكالي ، كأكضح أيضا زيادة في طكؿ القرنة في المكعد االكؿ  15.3 ك، 1-قرنة . نبات

      بينت حسيف  سـ ..17 0كالذم اعطى أقؿ متكسط بمغ  11/  5مع المكعد الثاني  ، قياسا سـ18.9أعمى متكسط بمغ 

عمى نبات الباقالء صنؼ "   2010– 2009/   10/  15، 9/ 15مزراعة الشتكية كىما ل( تأثير مكعديف 2011)

Luzde otono  "،كالكزف  ، النبات الرتصاعبإعطائيا أعمى القيـ  9/  15إذ تميزت النباتات المزركعة في المكعد االكؿ

.  2دسـ 147.6 ك ، 1-. نبات غـ  185.3ك سـ ،  107.4ية كالتي بمغت كالمساحة الكرق ، الجاؼ لممجمكع الخضرم

القيـ ليذه المؤشرات كالتي  أالتي سجمت أكط 10/  15قياسا بالنباتات المزركعة في المكعد الثاني  ، عمى التكالي 1-نبات

أيضا زيادة معنكية في كبينت  عمى التكالي ،1-. نبات 2دسـ 96.81 ك ، 1-. نبات غـ  155.1 ك سـ ،  89.62بمغت 

في المكعد االكؿ  بذكركنسبة البركتيف في ال ، كالحاصؿ المبكر لمقرنات الخضراء ، كعدد القرنات في النبات، عدد األزىار

%  12.07 ك ، 1-طف . ق  6.987 ك ، 1-قرنة. نبات  25.20 ك ، 1-نبات زىرة .  121.7كالتي بمغت  9/  15

القيـ ليذه المؤشرات كالتي بمغت  أالتي سجمت أكط 10/  15بالنباتات المزركعة في المكعد الثاني  قياسا ، عمى التكالي

كجد  % عمى التكالي .  11.09ك ، 1-طف . ق      3.875ك ، 1-قرنة . نبات  17.87ك ، 1-زىرة . نبات  89.93

 Pisumلنبات البازالء  11/  14ك،  10/  30ك،  10/  15مكاعيد لمزراعة ىما  ة( أثر دراسة ثالث 2011العساؼ ) 

sativum L.  ارتصاعفي  15/10زيادة معنكية في المكعد المبكر  2008ك،  2007خالؿ المكسـ الخريصي لمسنتيف 

كحاصؿ  ، في القرنة بذكركعدد ال ، كطكؿ القرنة ، كعدد القرنات في النبات ، كالكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم ، النبات

 بذرة 5.8، ك سـ  7.95ك،  1-قرنة . نبات 14.5ك ، 1-. نبات غـ 22.2 ك سـ ، 139.5كلتي بمغت  ، النبات الكاحد

القيـ التي بمغت  أقؿ كالذم اعطى 14/11تأخر ممع المكعد ال قياسا ، عمى التكالي 1-. نبات غـ  136.4ك،  1-. قرنة

 105.8 ك ، 1-. قرنة بذرة  5.0 ك سـ ، 5.23 ك ، 1-قرنة . نبات  12.4ك،  1-. نبات غـ  17.5كسـ ،   117.6

(  تأثير ثالثة مكاعيد زراعة عمى نبات الباقالء خالؿ  2013كاخركف )  Shabanبيف عمى التكالي .  1-. نبات غـ

لكال  12/  25، ك 11/  25، ك  10/  25، كالتي ىي  2013 – 2012، ك  2012-2011مكسمي الزراعة 

أفضؿ النتائج في صصة عدد القرنات في النبات ، ككزف القرنة ، كنسبة  25/11المكسميف ، ، إذ اعطى المكعد الثاني 

%  19.50، ك 19.25غـ ، ك 36.00، ك 35.48، ك 1-قرنة . نبات 27، ك 26البركتيف في البذكر ، كالتي بمغت 
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قرنة .  26، ك 23، ك 21، ك 16، إذ بمغا  25/12، كالثالث  25/10ال المكسميف عمى التكالي، قياسا بالمكعد االكؿ لك

% لكال  18.81، ك 18.62، ك 19.37، ك 19.00غـ ، ك 31.40، ك 30.25، ك 33.00، ك 32.17، ك 1-نبات

،  78بذرة، كالتي بمغت  100كية في صصة كزف زيادة معن 10/ 25المكسميف عمى التكالي. بينما اعطى المكعد االكؿ 

 75، إذ اعطيا أقؿ متكسط  بمغ  12/ 25، كالثالث  11/ 25غـ لكال المكسميف عمى التكالي، قياسا بالمكعد الثاني  82

( تأثير أربعة مكاعيد 2013كاخركف ) EL-Metwallyغـ لكال المكسميف عمى التكالي. بيف  70، ك68، ك 77، ك 

، ك  10/  25، كالتي ىي  2011–2010،      2010-2009بات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة زراعة عمى ن

أفضؿ  10/11، ك  25/10لكال المكسميف  ، إذ أعطى المكعداف االكؿ ك الثاني  12/  10، ك 11/  25، ك 10/11

حتكل االكراؽ مف الكمكركفيؿ ، النتائج في صصة ارتصاع النبات ، كطكؿ القرنة ، كالكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم ، كم

،  63.0سـ ، ك 9.6، ك9.3سـ ، ك 88.2، ك  90.6كنسبة البركتيف في البذكر ، كالتي اعطت أعمى متكسط بمغ 

% لكال المكعديف كالمكسميف عمى التكالي،  27.3، ك 27.7، ك 1-ممغـ . غـ 36.8، ك 38.1، ك 1-غـ . نبات 64.0ك

سـ ،  8.7، ك 8.8سـ ، ك 53.8، ك 73.0، إذ اعطيا متكسط بمغ  10/12كالرابع  ، 25/11قياسا بالمكعديف الثالث 

% لكال المكعديف كالمكسميف  25.4، ك 26.4، ك 1-ممغـ. غـ 30.2، ك 36.7، ك 1-غـ . نبات 26.0، ك 46.0ك

بذرة،  100زف زيادة معنكية في صصة عدد القرنات في النبات ، كك  25/11عمى التكالي. بينما اعطى المكعد الثالث 

 25غـ لكال المكسميف عمى التكالي، قياسا بالمكاعيد االكؿ  66.2،  1-قرنة . نبات 19.4كالذم اعطى متكسط  بمغ 

،  1-قرنة . نبات 11.8، ك 17.8، ك  18.0، إذ اعطكا أقؿ متكسط  بمغ  12/ 10، كالرابع   10/11، كالثاني  10/

 غـ لكال المكسميف عمى التكالي.   59.1، ك 64.3، ك 63.8ك

نتاجِو.    الباقالء نباتفي نمو  المخمبي الورقية بحامض الييوميك والحديد التغذية ريأثت :2-3  وا 

كانتاجيتيا كعدد البذكر في القرنة كذلؾ الحتكائو عمى  ةإف رش حامض الييكميؾ يحسف مف نمك النباتات البقكلي      

تزداد نسبة الكاربكىيدرات المصنعة بعممية البناء ( . 2009كأخركف،  Akinciالعناصر الغذائية كاالحماض االمينية ) 

،  Kraussالضكئي ، كنقميا الى مصباتيا الثمرية عند الرش ببعض المؤثرات كحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي ) 

الخضرم كتقميؿ  تعزل الزيادة في صصة عدد القرنات في النبات الى دكر حامض الييكميؾ في تحسيف النمك(.  1993
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.إف الزيادة الناتجة مف رش (2010كأخركف،   El-Desukiالتنافس بيف القرنات كبالتالي زيادة عدد القرنات في النبات )

كد الى تأثير ىذا الحامض كالعناصر الغذائية المكجكدة فيو تأثيرا ايجابيا حامض الييكميؾ عمى الباقالء في كزف القرنة تع

في نمك النبات مف خالؿ زيادة نصاذية االغشية الخمكية كتحصيز التصاعالت االنزيمية كتحسيف االنقساـ الخمكم كزيادة انتاج 

جد عند رش نباتات الباقالء بالحديد المخمبي ( . ك  Pettit  ،2003االنزيمات النباتية كتحصيز الصيتامينات داخؿ الخاليا ) 

،  Ahmedو  Rashedقد زاد مف مقاكمة النبات لمعكامؿ المؤثرة عميو ، فضال عف زيادة عدد االزىار كالحاصؿ )

بغيابو فيك  ، دكرة حياتو إكماؿإف عنصر الحديد المخمبي اساسي كضركرم لنمك النبات إذ ال يستطيع النبات (. 1997

 ، كالتصاعالت االنزيمية ، كتككيف الكمكركفيؿ و،ديد مف الصعاليات الصسيكلكجية مثؿ البناء الضكئي كزيادة نكاتجيشترؾ بالع

يعد طكؿ القرنة احدل مؤشرات ( . 2000كىذا ينعكس عمى الحاصؿ االخضر في النبات بزيادة عدد القرنات )النعيمي ، 

كاالنتاجية ، مف خالؿ استجابة النبات لمعكامؿ المؤثرة ، كمنيا  نشاط النمك الخضرم ، كالذم ينعكس في زيادة الحاصؿ

اضافة الحديد المخمبي ، الذم بدكره يزيد مف كمية الكمكركفيؿ الكمي في االكراؽ ، كبالتالي زيادة كصاءة عممية البناء 

           Barakو Chenقالء ) الضكئي كزيادة نكاتجيا كنقميا الى مصباتيا المختمصة الثمرية ، كمنيا طكؿ القرنة في البا

( . إف لعنصر الحديد المخمبي أىمية في زيادة الحاصؿ كتحسيف نكعيتو كزيادة عدد البذكر في القرنة مف خالؿ  1792, 

 Ahmedو  (Rashedحث عممية التزىير كمنع تساقط األزىار كبالتالي زيادة عدد البذكر في القرنة كحاصؿ نبات الباقالء

( . يعد عنصر الحديد اساسيان كضركريان لمنمك ، إذ ال يستطع النبات مف اكماؿ دكرة حياتو بغيابو فيك يشترؾ  1997، 

في العديد مف الصعاليات الكظيصية مثؿ عممية البناء الضكئي كزيادة االنتاج كالتي منيا كزف القرنة في نبات الباقالء كتككيف 

( .إف قياس دليؿ الكمكركفيؿ في االكراؽ مف الصصات الميمة لدراسة  2000عيمي ، الكمكركفيؿ كالتصاعالت االنزيمية ) الن

استجابة المحاصيؿ لمتغذية الكرقية بالعناصر الكبرل كالصغرل كمنيا عناصر حامض الييكميؾ كالحديد المخمبي لككف 

ناء الضكئي كالتي يتـ فييا تحكيؿ ىذه الصبغة ليا قابمية عمى امتصاص االشعة الشمسية كالتي ليا أثر ميـ في عممية الب

في تصاعالت الضكء كالتي تستخدـ في تصاعالت  NADPH2و  ATPالطاقة الشمسية إلى طاقة كيمكحيكية عمى شكؿ 

( . لمحديد Raghavendra  ،1998) ماض أمينية كمركبات عضكية الظالـ ةنتاج سكر بسيط كتحكيمو الى دىكف كأح

ف البركتيف لمساىمتو في اختزاؿ النترات ، كلدكره في رفع قدرة احياء التربة في تثبيت المخمبي دكر ميـ في عممية تككي
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          Kirkbyو   RNA (Mengelالنتركجيف الجكم ، فضال عف انو يساىـ في عممية تككيف الحامض النككم اؿ 

 ،.(1982 

    لمباقالء . الخضري النمو صفات المخمبي في الورقية بحامض الييوميك والحديد التغذية ريأثت :2-4

 .  ) سم ( النبات ارتفاع :2-4-1

 ( .  1983، )السعيدملمنبات  السميـ النبات مف أىـ الصصات الحقمية المكرفكلكجية التي تدؿ عمى النمك ارتصاعيعد       

( كجكد زيادة معنكية في صصة ارتصاع النبات عند رش حامض الييكميؾ عمى  2009كاخركف )  El-Ghamryبينت 

أعمى متكسط  ppm 2000، ك 1000، إذ اعطت التراكيز   3000ppm، ك 2000، ك 1000نبات الباقالء بالتراكيز 

، إذ اعطيا أقؿ متكسط بمغ ، كمعاممة المقارنة  ppm 3000سـ عمى التكالي ، قياسا بالتركيز  69.67، ك 67.00بمغ 

حامض الييكميؾ في تحسيف االنقساـ الخمكم كاستطالة  أثر، كىذا يعزل إلى سـ عمى التكالي  51.33، ك  50.00

كتصنيع  ، كالبناء الضكئي ، الخاليا ، إذ يؤثر ىذا الحامض تأثيرا مباشرا في مختمؼ العمميات الحيكية لمنبات كالتنصس

لمعدؿ  ان اعالت االنزيمية ، إذ يككف تأثير االحماض مشابيا لتأثير اليرمكنات النباتية كتسبب رفعكمختمؼ التص ، البركتيف

Abbas  (2013  )ت الحظ .(  2003 ، كأخركف   ( Kulikovaالنمك النباتي كتييئة افضؿ الظركؼ النقساـ الخاليا

عمى نبات الباقالء  1-غـ . لتر 20، ك 0كجكد فركؽ معنكية في صصة ارتصاع النبات عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز 

 41.6سـ ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  45.8أعمى متكسط بمغ  1-غـ . لتر 20، إذ اعطى التركيز 

د فركؽ معنكية في صصة ارتصاع النبات عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز ( كجك  2013كاخركف)  Shafeek سـ . ذكر

، إذ اعطى  2012-2011، ك 2011-2010عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-غـ . لتر  4، ك 2، ك 0

 سـ لكال المكسميف عمى 81.95، ك 80.44، ك 85.22، ك 83.05أعمى متكسط بمغ  1-غـ . لتر 4، ك 2التركيزاف 

 سـ لكال المكسميف عمى التكالي. كجد 78.63، ك 82.24التكالي  ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 

السماد العضكم  اضافةسـ عند   57.72النبات بمقدار ارتصاع معنكية في صصة زيادةكجكد  (  2013التحافي كأخركف )

Humi – feed  0.5بمعاممة الرش بتركيز  قياسا ، عمى نبات الباقالء خالؿ مرحمة االستطالة 1-مؿ . لتر 1تركيز الب 
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        بيف كماؿ كاخركف  سـ عمى التكالي .  48.84ك ،  54.06كمعاممة المقارنة المتاف اعطتا متكسط بمغ  1-مؿ .لتر

،  0نبات الباقالء بالمستكيات  ( كجكد فركؽ معنكية في صصة ارتصاع النبات عند اضافة االسمدة العضكية عمى 2016) 

سـ عمى  66.6، ك 69.7أعمى متكسط بمغ  1-طف. ق 4، ك3، إذ اعطى التركيزاف  1-طف . ق  4، ك 3، ك 2، ك 1ك

سـ عمى  62.5، ك63.9، ك 60.9، إذ اعطكا متكسط بمغ  1-طف . ق 2، ك1التكالي ، قياسا بمعاممة المقارنة كالتركيزاف 

 ارتصاعنبات الباقالء إذ بمغ ارتصاع ( كجكد تأثير معنكم لمحديد المخمبي في صصة  2010سى ) أحمد كعي . ذكر التكالي

قياسا مع معاممة المقارنة كالتي  ، سـ عمى التكالي  122.0كسـ ،  117.7 1-.قFeكغـ 8 ك،  4النبات عند التراكيز 

( عمى زيادة معنكية في صصة ارتصاع النبات ، عند رش الحديد  2012حصؿ فيصؿ كاخركف )  سـ . 86.3بمغت  

.  Feممغـ 150، إذ اعطى التركيز  1-.لتر Feممغـ 300، ك 150، ك 0عمى نبات الباقالء بالتراكيز  Fe%  6المخمبي 

، كمعاممة المقارنة ، إذ اعطيا اقؿ  1-. لتر Feممغـ 300سـ ، قياسا بمعاممة التركيز  157.9أعمى متكسط بمغ   1-لتر

الى  1-. لتر Feممغـ 300سـ عمى التكالي ، كعمؿ سبب االنخصاض عند التركيز  151.41، ك 153.8متكسط بمغ 

( كجكد فركؽ معنكية في صصة ارتصاع النبات ، عند اضافة الحديد  2013التأثير السمبي لمحديد . ذكر عبد الكريـ ) 

 2-. ـ Feغـ 8، ك 6عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى التركيزاف  2-. ـ Feغـ 10، ك 8، ك 6، ك 0المخمبي بالتركيز 

كمعاممة المقارنة ، إذ اعطيا  2-. ـ Feغـ 10سـ عمى التكالي ، قياسا بالتركيز  39.41، ك 39.51أعمى متكسط بمغ 

معنكية في صصة ارتصاع نبات  ( كجكد فركؽ 2014سـ عمى التكالي . ذكر الحجي)  39.30، ك 38.63متكسط بمغ 

 100، إذ اعطى التركيز  1-. لتر Feممغـ 150، ك 100، ك 50، ك 0الباقالء ، عند رش الحديد المخمبي بالتراكيز 

، كمعاممة المقارنة ، إذ  1-. لتر Feممغـ 150، ك 50سـ ، قياسا بالتراكيز  57.6أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ

 سـ عمى التكالي .  54.7، ك 45.9، ك 52.5اعطكا متكسط بمغ 

 . (  1-) ورقة . نباتدد االوراق ع:2-4-2

مثؿ إضافة االسمدة  ، يتأثر عدد االكراؽ بدرجة كبيرة بالعكامؿ الكراثية لمصنؼ المزركع كبالظركؼ البيئية        

يرتبط عدد االكراؽ بعدد  ( . 1990كالضكء كغيرىا ) عمي ،  ، درجة الحرارةك عدد الريات ، ك مكعد الزراعة ، ك المناسبة ، 

(  1993العقد المتككنة عمى الساؽ ، إذ تخرج مف كؿ عقدة كرقة كتنمك بصكرة متبادلة عمى طكؿ الساؽ) اليكنس ، 
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رش حامض الييكميؾ عمى ( كجكد زيادة معنكية في صصة عدد االكراؽ عند 2009كاخركف) El-Ghamryت أكضح.

أعمى متكسط بمغ  ppm 2000، إذ اعطى التركيز  ppm 3000، ك 2000، ك 1000، ك 0نبات الباقالء بالتركيز 

،  38.33، كالمقارنة ، إذ اعطكا متكسط بمغ  ppm 3000، ك 1000، قياسا بالتركيز  1-كرقة . نبات 45.33

 عمى التكالي .                          1-كرقة . نبات 33.33، ك 29.00ك

( كجكد فركؽ معنكية في صصة عدد االكراؽ عند رش حامض الييكميؾ  2013كاخركف)  Shafeekذكر         

، إذ  2012-2011، ك 2011-2010عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-غـ . لتر 4، ك 2، ك 0بالتراكيز 

 1-كرقة . نبات 148.69، ك  140.67، ك 155.20، 143.84أعمى متكسط بمغ  1-ترغـ . ل 4، ك 2اعطت التراكيز 

 1-كرقة . نبات 136.84، ك 139.34لكال المكسميف عمى التكالي  ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 

السماد  اضافةعند   كراؽعدد اال معنكية في صصة ( زيادة 2013الحظ التحافي كأخركف ) لكال المكسميف عمى التكالي. 

 1-مؿ . لتر 1عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى التركيز  1-مؿ .لتر 1، ك 0.5، ك 0 كيزاتر الب  Humi-feedالعضكم 

، كمعاممة المقارنة ، إذ اعطيا متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 0.5قياسا بالتركيز  1-كرقة . نبات 25.89أعمى متكسط بمغ 

 Fe%  6( إف رش الحديد المخمبي 2012الحظ فيصؿ كأخركف) عمى التكالي . 1-كرقة . نبات 23.39، ك 20.36

عدد  صصة عمى نبات الباقالء أدل الى حدكث زيادة معنكية في 1-. لتر Feممغـ 300ك ،  150 ك ،  0بالتراكيز 

معاممة المقارنة ب، قياسا  1-كرقة . نبات 227.6متكسط بمغ أعمى   1-. لتر Feممغـ  150التركيز ، إذ اعطى  االكراؽ

كعمؿ سبب  ، عمى التكالي 1-كرقة . نبات 152.5، 177.6إذ اعطيا أقؿ متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 300كالتركيز 

عدد االكراؽ عند رش الحديد  صصة ( زيادة معنكية في2014بيف الحجي ) . االنخصاض االخير الى التأثير السمبي لمحديد

.  Feممغـ 150اعطى التركيز  إذ 1-. لتر Feممغـ  150، ك 100،  50، ك 0 كيزاتر الالمخمبي عمى نبات الباقالء ب

، إذ  معاممة المقارنة ، ك 1-.لتر Feممغـ 100، ك 50بالتركيزيف  قياسا 1-كرقة . نبات  193.0بمغأعمى متكسط  1-لتر

(  2014كاخركف )   Salemحصؿ  .عمى التكالي  1-كرقة . نبات  169.9، ك 188.4، ك 185.5اعطكا متكسط بمغ 

عمى نبات الباقالء ، إذ  1-غـ . لتر 4.9عمى زيادة معنكية في صصة عدد االكراؽ عند رش الحديد المخمبي بالتركيز 

 .1-كرقة. نبات 117.2،قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 1-كرقة.نبات 123.4اعطى أعمى متكسط بمغ 
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 ( . 1-نبات.  2المساحة الورقية ) سم :2-4-3

تعد الكرقة االساس الذم يدعـ النبات خالؿ مرحمة النضج مف خالؿ ادامة البناء الضكئي بكصاء عالية )عكاد ،       

إف قياس المساحة الكرقية لو اىمية كبيرة ، إذ انيا تمثؿ اساس االنتاجية في النبات مف خالؿ دكرىا في عممية  ( .2009

البناء الضكئي كصنع المكاد الغذائية ، فضال عف ككنيا المكقع الرئيسي لكثير مف الصعاليات الحيكية كالتنصس كالنتح 

كجكد فركؽ معنكية في صصة المساحة الكرقية عند رش  (2014كاخركف ) Salem(. الحظ 1990كغيرىا) عيسى، 

، قياسا بمعاممة  2سـ 85.2عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى اعمى متكسط بمغ  1-غـ . لتر 4.9الحديد المخمبي بالتركيز 

ت المساحة الكرقية لنبا صصة زيادة معنكية في كجكد (2014) بيف الحجي. 2سـ 73.5المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 

،  100اعطى التركيزاف  إذ،  1-. لترFeممغـ 150، ك 100، ك 50، ك 0بالتراكيز  الباقالء عند الرش بالحديد المخمبي

 50عمى التكالي ، قياسا بمعاممة التركيز  1-. نبات2سـ 4106.5، ك 4284.7أعمى متكسط بمغ  1-.لتر Feممغـ 150ك

عمى التكالي . ذكر  1-. نبات2سـ 3574.7،ك 3845.8تكسط بمغ ، كمعاممة المقارنة ، إذ اعطيا م 1-. لتر Feممغـ

Farag  ( كجكد فركؽ معنكية في صصة المساحة الكرقية لنبات الباقالء عند رش خميط المغذيات  2014كاخركف )Fe  ،

، إذ اعطى أعمى متكسط  2011/2012، ك 2010/2011، خالؿ مكسمي النمك  ppm 300بالتركيز  Zn، ك Mnك

لكال المكسميف عمى التكالي، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ   1-. نبات 2سـ 603.47، ك 587.82بمغ 

 لكال المكسميف عمى التكالي.  1-. نبات 2سـ 546.19، ك 530.59

                                                            ( .                                                          1-. نبات غم الخضري):الوزن الجاف لممجموع 2-4-4

إف زيادة الكزف الجاؼ في النبات يعتمد عمى زيادة نشاط عممية البناء الضكئي كالتي تعتمد عمى زيادة المساحة      

( . يمثؿ 2007كاخركف ،  Boonmanبقاء االكراؽ خضراء لمدة اطكؿ مف خالؿ زيادة تككبف السايتككيف )الكرقية ك 

قياس الكزف الجاؼ مقدار النمك في النبات ، كيصضؿ عف قياس الكزف الطرم في تشخيص اغمب الحاالت المختمصة في 

صصة الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم عند ( كجكد فركؽ معنكية في 2012أكضح فرحاف )( . 1991) العاني ، النبات 

طف.  5، ك 2.5، إذ اعطى المقداريف  1-طف . ق 5، ك 2.5، ك 0اضافة االسمدة العضكية عمى نبات الباقالء بمقدار 
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عمى التكالي قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  1-غـ . نبات 17.90، ك 14.44أعمى متكسط بمغ  1-ق

( حصكؿ فركؽ معنكية في صصة الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم 2013كاخركف) Shafeekذكر 1-غـ . نبات 9.87

عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي  1-غـ . لتر  4، ك 2، ك 0)االكراؽ كاالفرع( ، عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز 

،  236.63بمغ  أعمى متكسط 1-غـ . لتر 4،ك2، إذ اعطى التركيزاف  2012-2011، ك 2011-2010الزراعة 

لكال المكسميف عمى التكالي، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  1-غـ . نبات 235.84، ك 233.24، ك 239.11ك

( إف 2013) الحظ التحافي كأخركفلكال المكسميف عمى التكالي . 1-غـ . نبات 232.72، ك 236.09متكسط بمغ 

تأثير معنكم في  لو 1-مؿ . لتر 1، ك 0.5، ك  0بالتراكيز  ءعمى نبات الباقال Humi-Feedالسماد العضكم  اضافة

غـ .  14.64، إذ اعطت أعمى متكسط بمغ 1-مؿ . لتر 1تركيز الصصة الكزف الجاؼ لمنبات إذ تصكقت معاممة الرش ب

التكالي . عمى 1-غـ. نبات 12.59، ك  13.48، كمعاممة المقارنة ، إذ اعطيا متكسط بمغ  0.5، قياسا بالتركيز  1-نبات

( كجكد فركؽ معنكية في صصة الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم عند اضافة االسمدة  2016أكضح كماؿ كاخركف ) 

، إذ اعطى  1-طف . ق  4، ك 3، ك 2، ك 1، ك 0العضكية)مخمصات الدكاجف المتحممة( عمى نبات الباقالء بالمستكيات 

عمى التكالي ، قياسا بمعاممة المقارنة  1-غـ . نبات 63.9، ك 65.8أعمى متكسط بمغ  1-طف. ق 4، ك3التركيزاف 

 ذكر.  عمى التكالي 1-غـ . نبات 54.74، ك 46.0، ك 37.58، إذ اعطكا متكسط بمغ  1-طف . ق 2، ك1كالتركيزاف 

،  8، ك 6، ك 0( كجكد فركؽ معنكية في صصة الكزف الجاؼ، عند اضافة الحديد المخمبي بالتراكيز 2013عبد الكريـ )

 6.29، ك 6.38أعمى متكسط بمغ  2-. ـ Feغـ 10، ك 8عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى التركيزاف  2-. ـ Feغـ 10ك

 4.77، ك 5.87، كمعاممة المقارنة ، إذ اعطيا متكسط بمغ  2-. ـ Feغـ 6عمى التكالي ، قياسا بالتركيز  1-غـ . نبات

الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم  صصة فرؽ معنكم في كجكد (2012فيصؿ كأخركف )عمى التكالي .الحظ  1-غـ . نبات

،  150ى التركيزاف إذ اعط 1-. لتر Feممغـ 300ك  ،150، ك 0عند الرش بالحديد المخمبي بالتراكيز الباقالء لنبات

قياسا بمعاممة المقارنة التي  ، عمى التكالي 1-غـ . نبات 28.62ك  29.01أعمى متكسط بمغ   1-. لتر Feممغـ 300ك

( عمى زيادة معنكية في صصة الكزف الجاؼ لممجمكع  2014كاخركف )  Salemحصؿ  .1-غـ . نبات 23.17بمغت 

 9.2عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feغـ 4.9الخضرم عند رش الحديد المخمبي بالتركيز 
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( 2014أشار الدليمي كالمحمدم ).  1-غـ . نبات 8.5المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ ، قياسا بمعاممة  1-غـ . نبات

عمى نبات فكؿ الصكيا إذ اعطى أعمى متكسط مف  1-.لتر Feممغـ 150إف التغذية الكرقية بالحديد المخمبي عند مستكم 

مة المقارنة إذ اعطيا أقؿ متكسط بمغ كمعام 1-. لتر Feممغـ 75مقارنة بالتركيز 1-غـ . نبات 49.87 الكزف الجاؼ بمغ 

 . عمى التكالي  1-غـ . نبات 45.36ك  47.61

 ر التغذية الورقية بحامض الييوميك والحديد المخمبي في مكونات الحاصل الكمية لمباقالء . يأثت :2-5

 .  ( 1-) زىرة . نبات : عدد األزىار في النبات2-5-1

عدد االزىار مقياسان ميمان في تحديد كمية الحاصؿ كاالنتاجية ، لذلؾ فأف معرفة الظركؼ البيئية كالعكامؿ  يعد        

المسببة لتساقط االزىار امر ميـ في تحديد االنتاجية الكمية ، فالزىرة بالكامؿ تككف حساسة لدرجات الحرارة المرتصعة 

تي التمقيح كاالخصاب لتمؾ العكامؿ البيئية التي تمنع مف حدكثيما كالمنخصضة خالؿ مكسـ نمكىا ، فضال عف تأثير عممي

  التكاثرية األجزاء تطكر( . إف  Stoddard  ،2009و Patrick ، كينعكس ذلؾ في تحديد حياة النبات النيائية )

Reproductive organs  قد ىي أساس مرحمة ميمة كحاسمة في دكرة حياة النباتات الراقية ، إف عمميتي األزىار كالع

انتاجية المحاصيؿ البقكلية ، كبصكرة عامة فأف التغيرات في كقت األزىار كالتمقيح ناتج عف تأثرىما بالعامؿ البيئي 

( . إف زىرة الباقالء Peksen  ،2007كالعامؿ الكراثي المتمثؿ بالتركيب الكراثي ) ضاءةاال نسبةالمتمثؿ بدرجة الحرارة ك 

كبأحجاـ كاعداد   Hermaphrodite خنثيو، كىي زىره   Clusterأك عنقكدا زىريا   solitaryقد تككف زىرة مصردة 

 ، بدرجة كبيرة تككف  Self-pollinationالتمقيح الذاتي  إف نسبة . زىرة  في العنقكد الزىرم الكاحد 6 – 2مختمصة بيف 

تعد  .( Wien  ،1997% )1مف بنسبة منخصضة جدا أقؿفيككف  Cross-pollination التمقيح الخمطي بينما نسبة

عممية االخصاب كافية لمنع تساقط االزىار في االنكاع النباتية المختمصة بمجرد حدكث عممية التمقيح ، بينما في ازىار 

الباقالء تسقط االزىار في حالة عدـ حدكث االخصاب في النكرات الزىرية ، كقد تسقط االزىار المخصبة أيضا لعكامؿ 

 Gimenezو  Karamanosفي عدد االزىار كتككيف القرنات كزيادة الحاصؿ    ) بيئية ككراثية ، مما ينعكس ذلؾ سمبيا 

 ( . Stead , 1997و  Vandoorn؛  1771, 
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عند رش  .Pisum sativum L( زيادة معنكية في عدد األزىار الكمي لنبات البازالء 2009أكضح الشباني )        

إذ اعطى أعمى عدد  1-مؿ . لتر 6تركيز المف الحديد المخمبي ب 1-. لتر Feغـ 1.6المحمكؿ المغذم المحتكم عمى 

قياسا بمعاممة المقارنة  ، عمى التكالي 1-زىرة . نبات 38.07ك ،  69.64خالؿ العركتيف الخريصية كالربيعية كالتي بمغت 

ش المحمكؿ ( إف ر 2011عمى التكالي . كجدت حسيف )1-زىرة . نبات 26.75ك ،  49.72كالتي اعطت أقؿ عدد بمغ 

عمى نبات الباقالء  1-مؿ . لتر 0.8تركيز الب ) المحتكم عمى حامض البكريؾ ككبريتات البكتاسيكـ كالكالسيكـ (المغذم

قياسا بمعاممة المقارنة كالتي سجمت أقؿ عدد  1-زىرة . نبات 115.9ادل الى زيادة معنكية في عدد األزىار كالتي بمغت 

التغطية بمخمصات  ( زيادة معنكية في عدد األزىار عند2013. ذكر حسيف كأخركف ) 1-زىرة . نبات 89.69أزىار بمغ 

زىرة .  34.2أعمى عدد في األزىار بمغ  1-دكنـطف . 0.5 لقيمةإذ اعطى ا ، نبات الباقالء تبف الحنطة المجركش عمى

 .  1-نبات زىرة .  26.5مقارنة بمعاممة المقارنة كالتي اعطت أقؿ عدد في األزىار بمغ  1-نبات

 .(  1-) قرنة. نبات عدد القرنات في النبات: 2-5-2

رش حامض الييكميؾ  كجكد زيادة معنكية في صصة عدد القرنات عند ( 2009كأخركف )  El-Ghamryبينت        

أعمى   ppm 1000إذ اعطى التركيز  ، عمى نبات الباقالء  ppm 3000، ك 2000، ك 1000 ، ك 0 تركيزالب

، كمعاممة المقارنة ، إذ اعطكا متكسط  ppm 3000، ك 2000، قياسا بالتركيزيف  1-قرنة . نبات 54.00متكسط بمغ 

( كجكد فركؽ معنكية  2010كاخركف )  Afifiعمى التكالي . ذكر  1-قرنة. نبات 23.00، ك 42.67، ك 37.33بمغ 

عمى نبات الباقالء خالؿ  1-سـ. لتر 20، ك 10، ك 5، ك  0 في صصة عدد القرنات عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز

أعمى متكسط خالؿ   1-سـ . لتر 20، ك 10، إذ اعطى التركيزاف  2008-2007، ك 2007-2006مكسمي الزراعة 

طيا ، كمعاممة المقارنة ، إذ اع 1-سـ . لتر 5عمى التكالي ، قياسا بالتركيز  1-قرنة . نبات 14.8، ك 15.3المكسميف بمغ 

( كجكد 2013كاخركف ) El-Galadعمى التكالي . بيف  1-قرنة . نبات 13.8، ك 12.4متكسطان خالؿ المكسميف بمغ 

كغـ .   20، ك 15، ك 10، ك 0فركؽ معنكية في صصة عدد القرنات في النبات عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز 

،  15، ك 10، إذ اعطت التراكيز   2013-2012، ك 2012-2011عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-فداف

 1-قرنة . نبات 11.96، ك11.89، ك11.68، ك11.54، ك10.76، ك 10.66أعمى متكسط بمغ  1-كغـ . فداف 20ك
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لكال  1-قرنة . نبات 9.25، ك 9.12لكال المكسميف عمى التكالي  ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 

( كجكد فركؽ معنكية في صصة عدد القرنات عند رش حامض 2013كاخركف ) Shafeekالمكسميف عمى التكالي. ذكر 

-2011، ك 2011-2010عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-غـ . لتر  4، ك 2، ك 0الييكميؾ بالتراكيز 

 23.051، ك 23.011، ك 23.371، ك 23.321غ أعمى متكسط بم 1-غـ . لتر 4، ك 2، إذ اعطى التركيزاف  2012

 22.937، ك 23.211لكال المكسميف عمى التكالي  ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  1-قرنة . نبات

  Humi-Feed( إف اضافة السماد العضكم2013لكال المكسميف عمى التكالي . الحظ التحافي كأخركف )  1-قرنة . نبات

عمى نبات الباقالء ، لو أثر معنكم في صصة عدد القرنات في النبات ، إذ بمغ  1-مؿ .لتر 1،  0.5،  0يز ىي بثالثة تراك

إذ اعطيا  1-مؿ . لتر 0.5، قياسا بمعاممة المقارنة كالتركيز  1-قرنة . نبات  14.70-مؿ.لتر 1أعمى متكسط عند التركيز 

( كجكد زيادة معنكية في صصة  2014ي . كجد الجاسـ كالدليمي ) عمى التكال 1-قرنة . نبات 4.11،  3.44متكسط بمغ 

قرنة .  7.27، إذ اعطى اعمى متكسط بمغ  1-. لتر 3سـ 2عدد القرنات لنبات الباقالء عند رش حامض الدباؿ بالتركيز 

 Jasimفي مرحمة نضج القرنات . بيف  1-قرنة . نبات 5.70، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ   1-نبات

ممغـ .  20( تكاجد فركؽ معنكية في صصة عدد القرنات عند اضافة حامض الييكميؾ بالتركيز  2014)  Mhannaو

، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  1-قرنة . نبات 7.27عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسطان بمغ  1-لتر

( كجكد فركؽ معنكية في صصة عدد القرنات عند رش السماد  2007. اكضح جاسـ)  1-ة . نباتقرن 5.70متكسطان بمغ 

-2004عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  ppm 500% كالذم يحتكم عمى الحديد بنسبة  0.5الكرقي بالتركيز 

المكسميف عمى التكالي، لكال  1-قرنة . نبات 9.3، ك  9.4، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  2006-2005، ك 2005

لكال المكسميف عمى التكالي . قاـ أحمد  1-قرنة . نبات   8.4، ك 8.5قياسا بمعاممة المقارنة كالتي اعطت متكسط بمغ 

في نمك  1-. ق Feكغـ 8،  4،  0كصاءة الحديد المخمبي في ثالثة مستكيات مف االضافة ىي  ـ( بتقيي2010كعيسى)

معنكيا في صصة عدد القرنات في النبات  1-. ق Feكغـ 8،  4صكقت المعامالت ذات التركيز كحاصؿ نبات الباقالء ، إذ ت

عمى التكالي ، قياسا بمعاممة المقارنة كالتي اعطت أقؿ متكسط  1-قرنة . نبات 20.0،  15.7إذ اعطيا أعمى متكسط بمغ 

( كجكد فركؽ معنكية في صصة عدد القرنات عند رش الحديد 2012. ذكر فيصؿ كأخركف )1-قرنة . نبات  8.3بمغ 
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 Feممغـ 150، إذ تصكقت المعاممة ذات التركيز  1-.لترFeممغـ 300، ك 150، ك 0المخمبي عمى نبات الباقالء بالتراكيز 

،  1-. لتر Feممغـ 300، قياسا بمعاممة التركيز  1-قرنة . نبات 17.50في اعطاء أكبر عدد مف القرنات بمغ  1-. لتر

عمى التكالي ، كعمؿ سبب االنخصاض  1-قرنة . نبات 15.22، ك  13.55كمعاممة المقارنة ، إذ اعطيا أقؿ عدد بمغ 

( عمى زيادة معنكية في صصة 2014كاخركف ) Salemاالخير الى التأثير السمبي لمحديد عند التركيز االخير . حصؿ 

عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feغـ 4.9عدد القرنات عند رش الحديد المخمبي بالتركيز

(  2014. بيف الحجي )  1-قرنة . نبات 11.6، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  1-قرنة . نبات 15.6

عمى نبات الباقالء ، ادل الى حدكث زيادة  1-. لتر Feممغـ 150،  100،  50،  0إف رش الحديد المخمبي بالتراكيز

قرنة .  26.0أعمى متكسط بمغ   1-. لتر Feممغـ 100معنكية في صصة عدد القرنات في النبات ، إذ اعطى التركيز 

 15.9، كمعاممة المقارنة ، إذ اعطكا أقؿ متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 150، ك  50، قياسا  بمعاممة التركيزاف   1-نبات

عمى التكالي ، إف انخصاض عدد القرنات في التركيز العالي لمحديد المخمبي يعكد  1-قرنة . نبات 17.9، ك  24.0، ك  

 الى التأثير السمبي لمحديد . 

 : طول القرنة ) سم ( . 2-5-3

( كجكد فركؽ معنكية في صصة طكؿ القرنة عند اضافة حامض الييكميؾ  2012كاخركف)  Gad El-Hakبيف        

، إذ  2011-2010، ك 2010-2009عمى نبات البازالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-غـ . لتر  2، ك 1، ك 0بالتراكيز 

ـ، قياسا بمعاممة س 11.06، ك 10.69، ك 10.72، ك 10.37أعمى متكسط بمغ  1-غـ . لتر 2، ك 1اعطى التركيزاف 

 2013كاخركف)  Shafeekسـ لكال المكسميف عمى التكالي . ذكر  10.51، ك 10.05المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 

عمى نبات  1-غـ . لتر  4، ك 2، ك 0( تكافر فركؽ معنكية في صصة طكؿ القرنة عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز 

أعمى  1-غـ . لتر 4، ك 2، إذ اعطى التركيزاف  2012-2011، ك 2011-2010الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة 

،  12.79سـ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  12.96، ك 12.83، ك 13.29، ك 13.16متكسط بمغ 

 100( تصكؽ معاممة الرش بالحديد المخمبي بالتركيز  2014سـ لكال المكسميف عمى التكالي. بيف الحجي )  12.45ك
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سـ قياسا  20.6عمى نبات الباقالء معنكيا في صصة طكؿ القرنة ، إذ اعطى أعمى قيمة بمغت  1-. لتر Feممغـ

 سـ عمى التكالي .  18.6، ك 19.4 كمعاممة المقارنة إذ اعطيا أقؿ قيـ بمغت  1-. لتر Feممغـ  150بالتركيز

 ( .  1-: عدد البذور في القرنة ) بذرة . قرنة2-5-4

( كجكد فركؽ معنكية في صصة عدد البذكر في القرنة عند رش حامض  2009كاخركف)  El-Ghamryاكضحت      

،  2000، ك 1000، إذ اعطت التراكيز   3000ppm، ك 2000، ك 1000الييكميؾ عمى نبات الباقالء بالتراكيز 

عمى التكالي ، قياسا بمعاممة المقارنة ،إذ  1-بذرة . قرنة 3.67، ك 3.33، ك3.33أعمى متكسط بمغ  ppm 3000ك

 Humi-feed( إف اضافة السماد العضكم  2013. بيف التحافي كأخركف )  1-بذرة . قرنة 2.67اعطت أقؿ متكسط بمغ 

ادل الى حدكث زيادة معنكية في صصة عدد البذكر في القرنة ، إذ  1-مؿ . لتر 1، ك  0.5عمى نبات الباقالء بالتراكيز  

 2.86عمى التكالي ، قياسا بمعاممة المقارنة التي بمغت  1-بذرة . قرنة 3.28،  3.09كال التركيزيف قيمان بمغت  اعطى

( كجكد فركؽ معنكية في صصة عدد البذكر في القرنة عند اضافة  2014)  Mhannaو Jasim. كجد  1-بذرة . قرنة

،  1-بذرة . قرنة 3.567ء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ عمى نبات الباقال 1-ممغـ . لتر 20حامض الييكميؾ بالتركيز 

كجكد فركؽ ( 2011واخزون ) Kholdi. ذكر  1-بذرة . قرنة 3.300قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ 

، إذ عمى نبات الباقالء  2-غـ . ـ 25معنكية كبيرة في صصة عدد البذكر في القرنة عند اضافة حامض الييكميؾ بالتركيز 

. 1-بذرة . قرنة 2.67، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقؿ متكسط بمغ  1-بذرة . قرنة 4.33اعطى أعمى متكسط بمغ 

( حدكث زيادة معنكية في عدد البذكر في القرنة عند رش الحديد المخمبي عمى نبات  2012أكضح فيصؿ كأخركف ) 

، قياسا بمعاممة المقارنة التي  1-بذرة . قرنة  6.61، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 300الباقالء بالتركيز 

( عمى فركؽ معنكية في صصة عدد البذكر 2014كاخركف ) Salem. حصؿ  1-بذرة . قرنة  5.27اعطت متكسط بمغ 

 3.0أعمى متكسط بمغ  عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى 1-. لتر Feغـ 4.9في القرنة عند رش الحديد المخمبي بالتركيز 

( إف رش 2014. الحظ الحجي ) 1-بذرة . قرنة 2.6، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  1-بذرة .قرنة

عمى نبات الباقالء أدل الى حدكث زيادة معنكية في عدد البذكر في القرنة  1-. لتر Feممغـ 50الحديد المخمبي بالتركيز 

، إذ اعطكا قيمان   1-. لتر Feممغـ 150 ، 100قياسا بمعاممة المقارنة كمعاممة التركيزاف  1-ةبذرة . قرن 5.3، إذ بمغت 
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عمى التكالي ، كعمؿ سبب زيادة البذكر الى دكر الحديد المخمبي في تنظيـ  1-بذرة . قرنة 4.6، ك  4.8، ك  4.6بمغت 

 اـ . العمميات الحيكية داخؿ النبات كالتي ليا عالقة في النمك كاالنقس

 : وزن القرنة في النبات ) غم ( . 5-5- 2

( كجكد فركؽ معنكية في صصة كزف القرنة عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز  2013كاخركف )  Shafeekذكر         

، إذ اعطى  2012-2011، ك 2011-2010عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-غـ . لتر  4، ك 2، ك 0

غـ لكال المكسميف عمى  16.10، ك  16.05، ك 16.41، ك 16.37أعمى متكسط بمغ  1-غـ . لتر 4، ك 2التركيزاف 

عمى التكالي . قاـ  غـ لكال المكسميف 15.961، ك 16.301التكالي، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ 

عمى نبات الباقالء ، إذ تصكؽ التركيزاف   Humi-feed( بدراسة تأثير اضافة السماد العضكم  2013التحافي كأخركف ) 

غـ عمى التكالي قياسا  17.09 ك , 15.78في صصة كزف القرنة ، إذ اعطيا أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 1،  0.5

عالية  معنكية كجكد فركؽ (2014غـ . أكضح الجاسـ كالدليمي ) 14.54بمعاممة المقارنة التي أعطت أقؿ متكسط بمغ 

عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  1-. لتر 3سـ 2في صصة كزف القرنة عند رش حامض الدباؿ بالتركيز 

( كجكد فركؽ معنكية 2007غـ . اكضح جاسـ ) 16.83رنة التي اعطت أقؿ متكسط بمغ غـ قياسا بمعاممة المقا 18.13

عمى نبات  ppm 500% كالذم يحتكم عمى الحديد بنسبة  0.5في صصة كزف القرنة عند رش السماد الكرقي بالمستكم 

غـ خالؿ  19.5، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  2006-2005، ك 2005- 2004الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة     

(  2014غـ  خالؿ المكسميف . ذكر الحجي      )  17.9المكسميف ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 

 ،  50إف معامالت الرش بالحديد المخمبي قد أثرت معنكيا في متكسط كزف القرنة لنبات الباقالء ، إذ اعطى التركيزاف 

.  Feممغـ 150غـ لكؿ منيما قياسا بمعاممة المقارنة كمعاممة التركيز  21.3أعمى متكسط بمغ  1-. لتر  Feممغـ 100

 غـ عمى التكالي .  18.8، ك  19.3إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-لتر
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 بذرة ) غم ( .  100: وزن 2-5-6

ف        إف فترة امتالء البذكر ىي الصترة الحرجة ةضافة المغذيات الف البذكر تككف ىي المستكدع الكبير لممغذيات ، كا 

     كأخركف   El-Ghamry(. ذكرت  2001كأخركف،  Salonالمتكفر منيا في االجزاء الخضرية قد تككف غير كافية) 

عمى نبات  ppm 2000رة عند رش حامض الييكميؾ بالتركيزبذ  100( كجكد زيادة معنكية في صصة كزف 2009) 

غـ . بيف  52.67غـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقؿ متكسط بمغ  62.97الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ 

Bayoumi  وSelim  (2012 كجكد فركؽ معنكية في صصة كزف )5بذرة عند رش حامض الييكميؾ بنسبة   100  %

غـ .  76.6غـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  متكسط بمغ  77.3عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ 

بذرة عند رش حامض الييكميؾ  100( كجكد فركؽ معنكية عالية في صصة كزف 2013كاخركف ) El-Galadحصؿ 

-2012، ك 2012-2011عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-كغـ . فداف  20، ك 15، ك 10، ك 0بالتراكيز 

، 75.13، ك73.00، ك 72.90أعمى متكسط بمغ  1-كغـ . فداف 20، ك 15، ك 10، إذ اعطت التراكيز   2013

 66.90، ك 65.90، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ 1-غـ . نبات 77.90، ك 77.84، ك 75.33ك

 100( كجكد فركؽ معنكية في صصة كزف 2014كاخركف ) Khafagaلكال المكسميف عمى التكالي . ذكر  1-غـ . نبات

عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-مؿ .لتر 8، ك 6، ك 4، ك 2، ك 0بذرة عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز 

،  56.00أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 8، ك 6، ك 4، إذ اعطت التراكيز  2013-2012، ك 2011-2012

كمعاممة المقارنة ،إذ اعطيا  1-مؿ . لتر 2غـ لكال المكسميف عمى التكالي، قياسا بمعاممة التركيز  58.72، ك 56.78ك

( كجكد فركؽ  2014) Mhanna و Jasimغـ  لكال المكسميف عمى التكالي. كجد  38.29، ك 52.52متكسطان بمغ 

عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى  1-ممغـ . لتر 20بذرة عند اضافة حامض الييكميؾ بالتركيز  100ي صصة كزف معنكية ف

( 2007غـ . اكضح جاسـ )128.00غـ ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  145.67أعمى متكسط بمغ 

% كالذم يحتكم عمى الحديد بنسبة  0.5ة بذرة عند رش السماد الكرقي بنسب 100كجكد فركؽ معنكية في صصة كزف 

500 ppm  إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  2006-2005، ك 2005-2004عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة ،

غـ لكال المكسميف عمى  163.7، ك 162.1غـ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 170.8، ك 169.9
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ادل  1-. ق Feكغـ 8، ك 4( إف رش الحديد المخمبي عمى نبات الباقالء بالتراكيز 2010التكالي. حصؿ أحمد كعيسى )

غـ قياسا  165.0أعمى متكسط بمغ  1-. ق Feكغـ 8بذرة ، إذ اعطى التركيز  100الى زيادة معنكية في صصة كزف 

غـ عمى التكالي.                     158.3، ك  150.6إذ اعطيا أقؿ متكسط بمغ  1-. ق Feكغـ 4بمعاممة المقارنة كالتركيز 

بذرة عمى  100في صصة كزف   Fe-EDDHA ( Fe %6) ( عمى تصكؽ رش الحديد المخمبي  2010تكصؿ أحمد ) 

كمعاممة   FeSO4 .7H2O (Fe%19)غـ قياسا بالحديد المعدني  184.7نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ 

( زيادة معنكية  2012غـ عمى التكالي . كجد فيصؿ كأخركف )  151.1،  170.5مغ المقارنة ، إذ اعطيا أقؿ متكسط ب

عمى نبات الباقالء ،  1-. لتر Feممغـ 300،  150% بالتركيزيف  6بذرة عند رش الحديد المخمبي  100في صصة كزف 

 300غـ قياسا بمعاممة المقارنة كمعاممة التركيز  387.8أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 150إذ اعطى التركيز 

( زيادة  2014غـ عمى التكالي . بيف الحجي )  302.2، ك  342.0، إذ اعطيا أقؿ متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ

في صصة كزف   1-. لتر Feممغـ 150، ك  100، ك  50معنكية عند رش الحديد المخمبي عمى نبات الباقالء بالتراكيز 

غـ قياسا بمعاممة المقارنة كالتركيزاف   194.8أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 50، إذ اعطى التركيز  بذرة 100

     كاخركف Knanyغـ عمى التكالي . ذكر  168.0، ك  170.7، ك  149.1إذ بمغ  1-. لتر Feممغـ 150، ك  100

عمى 1-.لترFeممغـ 300بذرة عند رش الحديد المخمبي بالتركيز 100( كجكد فركؽ معنكية عالية في صصة كزف  2009) 

،  91.63، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  2009-2008، ك 2008-2007نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  

ـ لكال المكسميف عمى التكالي، في غ 81.50، ك 84.97غـ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  93.50ك

، إذ اعطى  1-ممغـ . لتر 300حيف عند رش الحديد المخمبي بنصس التركيز مع تكليصة مف حامض الييكميؾ بالتركيز 

غـ لكال  86.00، ك 89.35غـ، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  95.25، ك 93.38أعمى متكسط بمغ 

    المكسميف عمى التكالي. 

 ( .  1-: حاصل النبات الواحد ) غم . نبات2-5-7

عمى نبات الباقالء أثر معنكيا في   Humi-feed( إف اضافة السماد العضكم  2013ذكر التحافي كأخركف )       

غـ .  81.54، ك  66.41أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 1،  0.5زيادة حاصؿ النبات الكاحد ، إذ اعطى التركيزاف 



23 
 

(  2014. كجد الجاسـ كالدليمي )  1-غـ . نبات 52.12قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقؿ متكسط بمغ  1-نبات

عمى نبات  1-. لتر 3سـ 2كجكد زيادة معنكية عالية في صصة حاصؿ النبات الكاحد عند رش حامض الدباؿ بالتركيز 

 96.3قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقؿ متكسط بمغ  1-غـ . نبات  133.7الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ 

-. لتر Feممغـ 300، ك  150بالتراكيز  Fe%6( إف رش الحديد المخمبي  2012. بيف فيصؿ كأخركف )  1-غـ . نبات

طى ، إذ اع 1-. لتر Feممغـ 150عمى نبات الباقالء أدل الى تصكؽ معنكم في صصة حاصؿ النبات الكاحد عند التركيز  1

، إذ اعطيا أقؿ متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 300قياسا بمعاممة المقارنة كالتركيز  1-غـ . نبات 616أعمى متكسط بمغ 

( عمى زيادة معنكية في صصة حاصؿ النبات  2014عمى التكالي . حصؿ الحجي )  1-غـ . نبات 514، ك   599

إذ تصكؽ التركيز  1-. لتر Feممغـ 150، ك  100، ك  50اكيز الكاحد عند رش الحديد المخمبي عمى نبات الباقالء بالتر 

، ك  50قياسا بمعاممة المقارنة كالتركيزاف  1-غـ . نبات 544.9، إذ اعطى أعمى قيمة بمغت  1-. لتر Feممغـ 100

 عمى التكالي . 1-غـ . نبات 448.9، ك  342.6، ك  341.9، إذ اعطكا أقؿ قيـ بمغت  1-. لتر Feممغـ 100

      لمباقالء . التغذية الورقية بحامض الييوميك والحديد المخمبي في مكونات الحاصل النوعية تأثير 6 :-2

 ( .  SPAD: دليل الكموروفيل في االوراق ) وحدة 2-6-1

( أف محتكل الكمكركفيؿ في االكراؽ ذك عالقة مباشرة مع صصات الحاصؿ ، إذ إنو  2011كأخركف )  Majidكجد      

يشجع زيادة المساحة الكرقية كالتي تعمؿ عمى زيادة كصاءة البناء الضكئي كينعكس ذلؾ عمى الحاصؿ النيائي ، اما قمت 

 El-Ghamryؿ النيائي لمنبات . بينت الكمكركفيؿ في االكراؽ فأنو يسبب الشيخكخة في الكرقة كبالتالي يؤثر عمى الحاص

 ( كجكد زيادة معنكية في محتكل الكمكركفيؿ في اكراؽ نبات الباقالء عند رش حامض الييكميؾ بالتركيز 2009كأخركف ) 

ppm 2000  ممغـ .  1.173قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  1-ممغـ . غـ 1.448، إذ اعطى اعمى نسبة بمغت

( زيادة معنكية في محتكل الكمكركفيؿ في اكراؽ نبات الباقالء عند اضافة السماد العضكم  2012. الحظ فرحاف) 1-غـ

% قياسا بمعاممة  60.20أعمى متكسط بمغ  1-طف . ق 5إذ اعطى المستكم   1-طف. ق  5، ك  2.5بالمستكييف 

 % عمى التكالي .   50.85، ك  38.50، إذ اعطيا أقؿ متكسط بمغ  1-طف . ق 2.5المقارنة كالمستكم 
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( كجكد فركؽ معنكية في صصة محتكل االكراؽ مف الكمكركفيؿ عند رش حامض 2013كاخركف ) El-Galadكجد        

،  2012-2011عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-كغـ . فداف  20، ك 15، ك 10، ك 0الييكميؾ بالتراكيز 

، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 1-ممغـ . غـ 1.08، ك1.05كيز   ك، إذ اعطت الترا 2013-2012ك

كجكد فركؽ معنكية كبيرة في ( 2011واخزون )  Kholdiلكال المكسميف عمى التكالي. ذكر 1-ممغـ .غـ 0.58، ك 0.56

مى نبات الباقالء ، إذ اعطى ع 2-غـ . ـ 25صصة محتكل الكمكركفيؿ في االكراؽ عند اضافة حامض الييكميؾ بالتركيز  

 Nadi. بيف  SPAD 17.4قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقؿ متكسط بمغ  SPAD 40.0أعمى متكسط بمغ 

 6( كجكد زيادة معنكية عالية في صصة محتكل الكمكركفيؿ في االكراؽ عند رش الحديد المخمبي بالتركيز 2013كاخركف )

قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  SPAD 45.2عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  1-.لتر Feغـ

( كجكد فركؽ معنكية في صصة محتكل الكمكركفيؿ في االكراؽ ،  2014.  ذكر الحجي )  SPAD 42.6متكسط بمغ 

نبات الباقالء ، إذ اعطى  عمى  1-. لتر Feممغـ 150، ك 100، ك 50، ك 0عند رش الحديد المخمبي بالتراكيز 

عمى التكالي ، قياسا  1-ممغـ .غـ  36.15، ك 31.70أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 150، ك 100التركيزاف 

 عمى التكالي .   1-ممغـ . غـ 20.77، ك 28.11كمعاممة المقارنة ، إذ اعطيا متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 50 بالتركيز

 : نسبة البروتين في البذور ) % ( . 2-6-2

( كجكد فركؽ معنكية في صصة نسبة البركتيف في البذكر عند رش حامض  2012)  Selimو  Bayoumiبيف      

% قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت   20.2% عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  5الييكميؾ بنسبة 

( كجكد فركؽ معنكية في صصة نسبة البركتيف في البذكر عند 2013كاخركف ) El-Galad% . كجد  16.5متكسط بمغ 

عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-كغـ . فداف  20، ك 15، ك 10، ك 0رش حامض الييكميؾ بالمستكيات 

 17.13بمغ أعمى متكسط  1-كغـ . فداف 20، ك 15، ك 10، إذ اعطت المستكيات   2013-2012، ك 2011-2012

،  15.94%، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ  20.31، ك20.25، ك20.00، ك19.94، ك17.31، ك

( كجكد فركؽ معنكية في صصة نسبة  2012كاخركف )  Gad El-Hak% لكال المكسميف عمى التكالي. بيف  16.31ك

عمى نبات البازالء خالؿ مكسمي  1-غـ . لتر  2، ك 1ك ، 0البركتيف في البذكر عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز 
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،  21.82أعمى متكسط بمغ  1-غـ . لتر 2، ك 1، إذ اعطى التركيزاف  2011-   2010، ك 2010-2009الزراعة 

% لكال  21.41،ك20.70%، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ  23.01، ك 22.80، ك 22.46ك

( بكجكد فركؽ معنكية في صصة نسبة البركتيف في البذكر  2013كاخركف )  Shafeekلي.  تكصؿ المكسميف عمى التكا

 2011-2010عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-غـ. لتر  4، ك 2، ك 0عند رش حامض الييكميؾ بالتراكيز 

،  28.23، ك 28.59، ك 28.56أعمى متكسط بمغ  1-غـ . لتر 4، ك 2، إذ اعطى التركيزاف   2012-2011، ك

% لكال المكسميف عمى التكالي. ذكر  27.24، ك 27.53%، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  28.26ك

Khafaga  (كجكد فركؽ معنكية في صصة نسبة البركتيف في البذكر عند رش حامض الييكميؾ  2014كاخركف )

-2012، ك 2012-2011عمى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة  1-مؿ .لتر 8، ك 6، ك 4، ك 2، ك 0بالتراكيز 

%، قياسا  22.56، ك 22.44،  22.06أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 8، ك 6، ك 4، إذ اعطت التراكيز  2013

% لكال المكسميف عمى  18.88، ك21.81كمعاممة المقارنة ،إذ اعطيا متكسط بمغ  1-مؿ .لتر 2بمعاممة التركيز 

( كجكد فركؽ معنكية عالية في صصة نسبة البركتيف في البذكر عند اضافة  2014)  Mhannaو Jasimالتكالي. كجد 

% ، قياسا  19.33عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  1-ممغـ . لتر 20حامض الييكميؾ بالتركيز 

( تأثير الحديد المخمبي عمى نبات 2011% . الحظ عباس كأخركف) 13.80بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ 

أعمى نسبة بركتيف في البذكر  1-. لتر Feممغـ 50إذ اعطى التركيز  1-. لتر Feممغـ 100 ، 50فكؿ الصكيا بالتراكيز 

 33.37،   34.50كمعاممة المقارنة إذ اعطيا أقؿ نسبة بمغت  1-. لتر Feمغـم 100  % مقارنة مع التركيز 35بمغت 

% عمى التكالي ، كعمؿ سبب زيادة نسبة البركتيف الى دكر الحديد المخمبي في بناء الكحدات المككنة لمبركتيف . بيف 

Nadi ( كجكد فركؽ معنكية في صصة نسبة البركتيف في البذكر عند رش الحديد2013كاخركف )  6المخمبي بالتركيز 

% قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ  19.3عمى نبات الباقالء ، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  1-.لتر Feغـ

( كجكد فركؽ معنكية في صصة نسبة البركتيف في البذكر عند رش الحديد 2009كاخركف) Knany% . ذكر  19.0

،إذ 2009-2008،ك 2008-2007مى نبات الباقالء خالؿ مكسمي الزراعة ع1-.لتر Feممغـ 300المخمبي بالتركيز 

 21.04، ك 21.58%، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ  23.61، ك 23.83اعطى أعمى متكسط بمغ 
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 300تركيز % لكال المكسميف عمى التكالي، أماعند رش الحديد المخمبي بنصس التركيز مع تكليصة مف حامض الييكميؾ بال

%، قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ  23.82،  23.87، إذ اعطى أعمى متكسط بمغ  1-ممغـ . لتر

 % لكال المكسميف عمى التكالي.   22.96، ك 21.89

  methods Material  and                                                المواد وطرائق العمل  –3

 موقع التجربة .: 3-1

كـ شماؿ شرؽ مدينة  60كالتي تبعد قضاء انمقداديت / واحيت أبي صيدا محافظة ديالى /  فياجزيج حجزبت حقهيت      

في تربة ذات نسجو مزيجية طينية رممية بيدؼ دراسة  2016 – 2015بعقكبة مركز المحافظة خالؿ المكسـ الخريصي 

( 1تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في نمك نبات الباقالء كانتاجو  ، كالجدكؿ )

 يبيف بعض الصصات الكيميائية كالصيزيائية لمتربة قبؿ الزراعة .   

     : تحميل التربة .3-2

سـ قبؿ الزراعة كالتسميد كجصصت ىكائيا  30 – 0عينات عشكائية مف مكاقع مختمصة مف تربة الحقؿ بعمؽ  اخذت    

 ممـ ، ثـ مزجت العينات جيدا لمجانستيا كاخذ كزف معمكـ ألجراء التحميؿ.  2كطحنت كمررت خالؿ منخؿ قطر فتحاتو 

 :التحميل الكيميائي .2-1- 3

 النتروجين الجاهز . : 11--3-2

كذلؾ بتقطيره بجياز   MgO( كقدر أيكف االمكنيكـ باستعماؿ أككسيد المغنيسيكـ 2 N )  KClاستخمص بمحمكؿ        
لعاـ  Bremnerو    Keeneyعمى كفؽ طريقة   Devardaالمايكرككمداؿ ، كاختزاؿ أيكف النترات باستعماؿ سبيكة 

1965  (Black   ,1965 b  . ) 

 : الفسفور الجاىز .  3-2-3-5
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كطكر المستخمص باستخداـ   PH  =8.5( ك  NaHCO3 ) 0.5 Nاستخمص بكاسط  بيكربكنات الصكديـك        

نانكميتر كفؽ   882مكلبيدات االمكنيكـ كحامض االسككربيؾ ، قدر الصسصكر بجياز المطياؼ الضكئي عمى طكؿ مكجي 

 ( . 1982كأخركف ،  Page)  1954لعاـ   Olsenطريقة 

 ( بعض الصصات الكيميائية كالصيزيائية لتربة الدراسة قبؿ الزراعة . 1جدكؿ )  

 *تـ التحميؿ في مختبر كمية الزراعة / جامعة ديالى .

 البوتاسيوم الجاىز.  :3-2-3-1

     Flame photometer كقدر باستخداـ جياز الميبCaCl2   (0.5 N  )  استخمص باستعماؿ كمكريد الكالسيـك      

 (Page    ، 1982ك أخركف  . ) 

 : المادة العضوية . 3-2-1-4

كأخركف ،    Black            (Pageو   Walklyكفقا لطريقة   Wet digestion  بطريقة اليضـ الرطبقدرت          

1982  . ) 

 

 Unitالوحدة  Valueالقيمة  Characterالصفة
 - PH 7.11درجة تفاعل التربة 

 1-ديسي سيمنز . م EC 5.33  ةااليصالية الكيربائي

 تربة  1 -غم . كغم 18.00 المادة العضوية
 تربة 1-ممغم . كغم 28.12 الجاىزالنتروجين 

 تربة  1 -غم . كغممم 10.74 الفسفور الجاىز

 تربة  1 -غم . كغممم 378.40 البوتاسيوم الجاىز

مفصوالت 
التربة

 تربة  1-كغم . غم 572.10 الرمل 

 تربة 1-غم . كغم 180.10 الغرين
 تربة  1-كغم . غم 247.80 الطين

 رممية طينيةمزيجية  النسجة
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 . EC: االيصالية الكيربائية 3-2-1-5

و   Page)  1:1   بقياس راشح معمؽ التربة / ماء   Electrical conductivity Bridgel  قدرت بكاسطة      

 ( .  1982أخزون  , 

 .  pH: درجة تفاعل التربة  3-2-1-6

  .(1982 ك أخركف  Page) 1:  1إذ يتـ القياس في راشح معمؽ التربة / ماء   pH-meterقدرت باستخداـ جياز     

 : التحميل الفيزيائي . 3-2-2

 : نسجة التربة . 3-2-2-1

 pipette method    (Black  ،1965a  . )قدر التكزيع الحجمي لمصصكالت التربة بطريقة الماصة       

 : المعامالت المدروسة. 3-1

 : العامل االول .3-3-1

 وبثالثت مواعيد. Luzde otonoصنؼ اسباني .Vicia faba L  كيمثؿ العامؿ االكؿ مكعد الزراعة لنبات الباقالء     

 . D1كرمز لو  10/2015/ 1المكعد االكؿ زرعت النباتات بتاريخ 

 . D2كرمز لو  15/10/2015المكعد الثاني زرعت النباتات بتاريخ 

 . D3كرمز لو  1/11/2015المكعد الثالث زرعت النباتات بتاريخ 

 : العامل الثاني . 3-3-2

النباتات عمى المجمكع الخضرم بحامض الييكميؾ كالذم تـ الحصكؿ عميو مف مكتب ارض المزارع / بعقكبة  رش   
 كبثالثة تراكيز. 

  . H1التركيز االكؿ بدكف رش كيرمز لو 

  . H2كيرمز لو  1-مؿ.لتر 1التركيز الثاني رش 

  . H3كيرمز لو  1-مؿ.لتر 2التركيز الثالث رش 
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 : العامل الثالث .3-3-3

  . Fe-EDDHAالنباتات عمى المجمكع الخضرم بالحديد المخمبي  رش        

 كبثالثة تراكيز.

 . Fe1التركيز االكؿ بدكف رش كيرمز لو 

 .  Fe2كيرمز لو  1-لتر.Feممغـ 100التركيز الثاني  رش 

 . Fe2كيرمز لو  1-لتر.Feممغـ 200التركيز الثالث  رش 

يكمان كالثانية قبؿ التزىير . تـ الرش بكاسطة مضخة  30يككف الرش لمعامؿ الثاني كالثالث بدفعتيف االكلى بعد االنبات بػػػ 
 لتر ، كقد رشت كحدات القياس بالماء فقط .  2يدكية سعة 

 TSPت ثالثي سمدت تربة الحقؿ بسماد الصكسصات قبؿ الزراعة لكؿ مكعد زراعة كالذم يككف عمى شكؿ سكبر فكسصا
مف  1-كغـ . ق 120، أما السماد النتركجيني كبمستكل  1-كغـ . ق  120كبمستكل  P2O4%  46كالذم يحتكم عمى 

 1-كغـ . ق 100كبمستكم K2O %  41(، كسماد كبريتات البكتاسيـك كمصدر لمبكتاسيكـ  N%  (46سماد اليكريا
 يكـ كالثانية قبؿ التزىير لكؿ مكعد زراعة .   21اضيصت بدفعتيف االكلى بعد االنبات بػػ 

 : تصميم التجربة . 3-4

 Randomized Complete( .R.C.B.D) القطاعات الكاممة المعشاة تصميـل نصذت تجربة عاممية كفقا          

Block Design   داخؿ الكاح منشقةSplit- plots  لدراسة تأثير مكاعيد الزراعة كالتي شغمت االلكاح الرئيسة ،Main-

plots  كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي كالتي شغمتSub-plots   نتاجو في نمك نبات الباقالء كا 

Vicia faba L.  " صنؼLuzed otono"  ( كبثالثة مكرراتSteel  و Torrie ،1960 )، د الكحدات كبذلؾ يككف عد

 كحدة تجريبية . 81=  3*3*  3*  3التجريبية 

 : تييئة االرض وزراعتيا .3-5

صنؼ   .Vicia faba Lتـ تييئة ارض الزراعة بأجراء عمميات الحراثة كالتقسيـ كالتسكية، كزرعت بذكر الباقالء        

 1يدكيا ،كالتي تـ الحصؿ عمييا مف مكتب أرض المزارع / بعقكبة ، كحسب المكاعيد االكؿ في    Luzde otonoاسباني 
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كبأربعة  2( ـ(2x2 2ـ 4، ككانت مساحة الكحدات التجريبية  11/2015/  1كالثالث في  10/ 15كالثاني في   10/ 

خطكط في كؿ كحدة تجريبية كفي  4سـ فيككف 30  سـ كالمسافة بيف جكرة كاخرل  50خطكط ، المسافة بيف خط كاخر 

بذرة في كؿ  2-1سـ كبكاقع 5نبات ، كعمى عمؽ   28نباتات فيككف عدد النباتات في كؿ كحدة تجريبية  7كؿ خط 

 ـ لتالفي التداخؿ بيف الكحدات التجريبية  1-0.5جكرة تركت مسافة بيف كحدة تجريبية كاخرل مف

 : خدمة المحصول والمكافحة . 3-5

اجريت جميع عمميات الخدمة المتعمقة بالمحصكؿ بتخصيؼ النباتات بعد ظيكر كريقتيف حقيقتيف كترؾ نبات كاحد في      

% مف 25الجكر ، ككذلؾ تـ عزؽ كتعشيب االدغاؿ حسب الحاجة ، كتمت عممية الرم بكاسطة مضخة ماء عندما ينصد 

، كاستعمؿ مضخة  1-غـ.لتر1التجريبية المصابة بالتركيز  عمى الكحدات %(Top Ride  21الماء الجاىز، رش مبيد ) 

 لتر .    2 يدكية سعة

 : الصفات المدروسة . 3-7

اخذت عشرة نباتات مف الخطيف الكسطييف لمكحدات التجريبية كاخذ المتكسط كمف بيف النباتات المحمية لكؿ كحدة      

 تجريبية لدراسة الصصات االتية . 

 : ارتفاع النبات ) سم ( . 3-7-1

 . تـ قياس ارتصاع النبات بكاسط شريط مدرج مف سطح التربة حتى قمة النبات        

 ( .  1-: عدد االوراق ) ورقة . نبات3-7-2

 حسبت االكراؽ في النبات الكاحد مف اكؿ كرقة خضراء قريبة مف سطح التربة حتى قمة النبات .     

 ( .  1-. نبات 2الورقية ) سم: المساحة 3-7-3

قيست المساحة الكرقية لمنبات الكاحد في نياية مكسـ النمك ، إذ اخذت قطع بمساحة معينة قرصية الشكؿ كذلؾ      

باستخداـ اسطكانة معدنية مجكفة معمكمة القطر الداخمي لقطع عدد ثابت مف االقراص الصغيرة مف االكراؽ، إذ اخذ عشرة 
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لثالثة نباتات اختيرت عشكائيا لكؿ كحدة تجريبية ، ثـ جصصت االقراص كاالكراؽ لكؿ نبات كال عمى حد كريقات لكؿ نبات 

ىكائيا كلكؿ كحدة تجريبية كلمدة اسبكعيف ، ثـ كزنت االقراص كاالكراؽ باستعماؿ الميزاف الحساس تـ حساب نسبة 

 لكؿ نبات بحسب (  لمحصؿ عمى المساحة الكرقية  1986المساحة الى الكزف) محمد ، 

 المعادلة األتية :

    ( 2سـ ) .وباث  Leaf . Area  المساحةالمعمكمة لالقراص الجافة 
-1   =                 

 

 .  ( 1-: الوزن الجاف لممجموع الخضري ) غم . نبات3-7-4

حسب الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم بعد النضج الصسيكلكجي ، إذ قطعت عشر نباتات مف الخطكط الكسطية         

( . قطعت الى قطع صغيرة  1980سـ مف سطح االرض ) االنصارم كأخركف ،  5لكؿ كحدة تجريبية مف عمى بعد 

كقدر الكزف الجاؼ بعد ثبكت الكزف الستخراج  ككضعت في اكياس كرقية مثقبة ثـ تركت لتجؼ عمى اليكاء لمدة اسبكعيف

 ( . 1989المتكسط لمنباتات العشرة ) ابك ضاحي ، 

 ( .  1-: عدد االزىار في النبات ) زىرة . نبات3-7-5

 حسب بشكؿ تجميعي ابتدأ مف تصتح أكؿ زىرة عمى النبات لعشرة نباتات لكؿ كحدة تجريبية كاخذ متكسطيا .     

 ( .  1-في النبات ) قرنة . نبات : عدد القرنات3-7-6

حسبت عدد القرنات في النبات لعشرة نباتات مف الخطكط الكسطية لكؿ كحدة تجريبية بعد النضج النيائي كاخذ     

 المتكسط . 

 : طول القرنة ) سم ( . 3-7-7

 قيس طكؿ القرنة بكاسطة شريط قياس مدرج بعد اكماؿ نضجيا .     

 كزف االكراؽ الجافة)غـ(           

 كزف االقراص الجافة)غـ(             
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 ( .  1-: عدد البذور في القرنة ) بذرة . قرنة 3-7-8

 حسبت البذكر في القرنات كاخذ المتكسط لكؿ نبات.                                    

 : وزن القرنة ) غم ( . 3-7-9

 حسب كزف القرنة بكاسطة الميزاف الحساس لعشرة نباتات كاخذ المتكسط ليما .      

 بذرة ) غم ( .  100: وزن 3-7-10

 بذرة لكؿ كحدة تجريبية ككزنت بالميزاف الحساس .  100اخذت      

  ( . 1-: حاصل النبات الواحد ) غم . نبات3-7-11

 حسب حاصؿ النبات الكاحد مف القرنات الخضراء بكاسط الميزاف الحساس .      

  ( . SPAD: دليل الكموروفيل في االوراق ) وحدة 3-7-12

 SPAD – 502قيس الكمكركفيؿ في االكراؽ بعد مركر شيريف مف الزراعة باستخداـ جياز المقياس الرقمي اليدكم       

meter   ( في الحقؿ مباشرةFelix  ، 2000ك أخركف                . ) 

  نسبة البروتين في البذور ) % ( .: 1-2-31

غـ مف نمكذج البذكر المطحكف كىضمت ك قدرت نسبة النتركجيف في مختبر قسـ المحاصيؿ الحقمية في  0.2اخذ       

ثـ حسبت  (  , 1792وأخزون ,    Page)  Microkjeldhalكبجيار   Kjeldhalكمية الزراعة / جامعة ديالى بطريقة 

 x   6.25   (A.O.A.C.   ,1980. )النسبة المئكية لمبركتيف   ككاالتي : البركتيف % = النتركجيف %  
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 : التحميل االحصائي . 3-8

بكصصيا تجربة عاممية ضمف تصميـ القطاعات الكاممة   ANOVAحممت البيانات احصائيا بطريقة تحميؿ التبايف        

، كتـ اختيار  Split-plots داخؿ الكاح منشقة  Randomized Complete Block Design(  .R.C.B.Dالمعشاة ) 

) الساىككي  0.05لمقارنة متكسطات المعامالت المدركسة تحت مستكل احتمالية   .L.S.Dاختبار أقؿ فرؽ معنكم

 SAS  (SAS  ,2001  . )( باستعماؿ البرنامج االحصائي الجاىز 1990ككىيب ، 
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 . Results and Discussionالنتائج والمناقشة -4

 : ارتفاع النبات )سم ( .4-1

 ارتصاعفي متكسط  ان معنكي ان تأثير  لمكعد الزراعة( اف 2الجدكؿ )ك  (2تحميؿ تبايف الممحؽ ) النتائج المبينة فيتكضح     

، إذ  1/11ك  1/10قياسا بالمكعديف سـ  125.66أعمى متكسط ليذه الصصة بمغ  15/10 النبات ، إذ اعطى المكعد

% عمى التكالي ، قد  6.49، ك 17.92سـ عمى التكالي ، كبنسبة زيادة  118.00، ك  106.56اعطيا متكسط بمغ 

يرجع ىذا االختالؼ المعنكم بيف المكاعيد الزراعية إلى إف التبكير أك التأخير عف مكعد الزراعة المالئـ يؤدم الى تعرض 

(  2008كاخركف ،  Sahile) ضجمة الحشرات أك االصابة باألمراالنبات لمجصاؼ أك درجات الحرارة غير المالئمة أك ميا

، قد يعكد الى مالئمة الظركؼ البيئية كبخاصة درجات الحرارة  15/10، إف سبب زيادة ارتصاع النبات في المكعد 

( ، مما ادل الى زيادة نمكىا الخضرم ، كزيادة كصاءة العمميات الحيكية كالمكاد االيضية الناتجة عنيا ، فانعكس 1)الممحؽ

فناتج عف قصر مكسـ النمك الخضرم  1/11تصاع النبات ، أما انخصاض ارتصاع النبات في المكعد ذلؾ في زيادة ار 

كالتبكير بالتزىير بسبب انخصاض درجة الحرارة ، الذم يؤدم الى إبطاء كاضح في العمميات الحيكية كالنشاط االنزيمي 

عممية البناء الضكئي تنظـ بكاسطة ىذه االنزيمات المسؤكؿ عف انقساـ كاستطالة الخاليا ، إذ اف التصاعالت الحيكية في 

( ، فمكعد البركدة يقمؿ مف نمك النبات ، مف خالؿ تأثيره 1983محمد ، )سيد المعتمدة بصكرة مباشرة عمى درجة الحرارة 

 ( . 2007) إدريس ، ت االيضية كالنمك العاـ لمنباتعمى التصاعالت االنزيمية داخؿ النبات ، كالذم ينعكس عمى التصاعال

اما عند استخداـ مستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد تبيف كجكد فركؽ معنكية عالية في متكسطات ىذه الصصة ، إذ     

 113.84سـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ  118.58أعمى متكسط بمغ   1-مؿ . لتر 1اعطى التركيز 

% ، قد يعكد السبب الى تأثير حامض الييكميؾ ايجابيا في نمك النبات مف خالؿ زيادة نصاذية 4.16سـ كبنسبة زيادة 

االغشية الخمكية كتحصيز التصاعالت االنزيمية كتحسيف االنقساـ الخمكم كاستطالة الخاليا كزيادة انتاج االنزيمات النباتية 

قد يعكد السبب الى دكر حامض الييكميؾ في حركة  ( ، كذلؾ Pettit  ،2003كتحصيز الصيتامينات داخؿ الخاليا ) 

 ، (Faust  ،1998) كجعؿ الغشاء الخمكم اكثر نصاذية كانقساـ الخاليا ، نتيجة قدرة جزيئاتو الدخكؿ في المجرل الخمكم ،
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 اقالء ) سـ ( . ( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في ارتصاع نبات الب 2جدكؿ )  

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
التداخل بين  1-.لترFeغمملالمخلبي  

الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 93.75 113.85 108.70 105.43 

 

 

1 112.05 103.60 112.00 109.21 

2 112.58 96.60 106.00 105.06 

 الموعد    الثاني
15/10 

0 120.93 122.80 130.33 124.68 

1 123.16 129.70 117.53 123.46 

2 130.56 122.13 133.83 128.84 

 الموعد الثالث
   1/11 

0 104.56 116.36 113.30 111.40 

1 120.36 124.96 123.93 123.08 

2 116.73 116.30 125.60 119.54 

L.S.D. 2.50 2.31 

التداخل بين 
 حديدالموعد وال

 

الموعد 
 االول

106.12 104.68 108.90 

 

106.56 

الموعد 
 الثاني

124.88 124.87 127.23 125.66 

الموعد 
 الثالث

113.88 119.20 120.94 118.00 

L.S.D. 1.71 1.33  

التداخل بين 
 لهيوميك ا

 حديدوال

0 106.41 117.67 117.44 

 

113.84 

1 118.52 119.42 117.82 118.58 

2 119.95 111.67 121.81 117.81 

L.S.D. NS  2.10 

 .L.S.D 3.43 119.02 116.25 114.96 الحديد المخلبي تأثير

L.S.D.  0.05عند مستكم 
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زيادة تطكر الكمكركفيؿ كتجميع السكريات كاالنزيمات يعكد السبب كذلؾ الى اف حامض الييكميؾ يعمؿ عمى قد        

كاالحماض االمينية ، فتأثير حامض الييكميؾ مشابو لتأثير االككسينات في انقساـ الخاليا كزيادة متكسط النمك الخضرم 

ض ( ، ككذلؾ قد يعزل سبب ذلؾ الى دكر االحما 2002كأخركف ،  Nardi) مى زيادة ارتصاع النبات ، مما ينعكس ع

الدبالية في تحسيف االنقساـ الخمكم كاستطالة الخاليا ، مف خالؿ تأثيرىا مباشرة عمى مختمؼ العمميات الحيكية لمنبات 

كالتنصس كالبناء الضكئي ، كمختمؼ التصاعالت االنزيمية ، إذ يككف تأثيرىا مشابو لتأثير اليرمكنات النباتية ، كينعكس ذلؾ 

( .  2003كاخركف ،  Kulikovaالساؽ ، كتييئة افضؿ الظركؼ النقساـ الخاليا ) في زيادة معدؿ النمك كاستطالة 

( كجكد فركؽ معنكية عالية عند اضافة مستكيات مف الرش بالحديد المخمبي ، إذ اعطى التركيز 2بينت النتائج كممحؽ )

سـ  114.96متكسطان بمغ سـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  119.02أعمى متكسط بمغ   1-. لتر Feممغـ 200

% ، قد يرجع سبب ذلؾ الى تأثير الحديد في الصعاليات الحيكية مف خالؿ تأثيره في نشاط العديد مف  3.53كبنسبة زيادة 

        االنزيمات كدكره في نشاط الخاليا المرستيمية كانقساميا كزيادة ارتصاع السالميات مما ادل الى زيادة ارتصاع النبات

 (Prakash كGanesan   ،1997  إذ إف لمحديد دكران في انقساـ الخاليا كاستطالتيا ، ككنو مسؤكالن عف تككيف ، )

السايتككركـ كالصيركدككسيف كالكمكركفيؿ في البالستيدات الخضر المسؤكلة عف عممية البناء الضكئي ، كينعكس ذلؾ عمى 

( ، قد يعكد السبب كذلؾ الى الخصائص الكيميائية  1995كاخركف ،  Miller؛  Focus  ،2003زيادة ارتصاع النبات ) 

لمحديد المخمبي ، كقدرتو العالية عمى خمب عنصر الحديد كثباتيتو ، كقابميتو في امداد عنصر الحديد لمنبات خالؿ مراحؿ 

 ( .  2004كاخركف ،  Goos؛  2003كاخركف ،  Garcia-Minaنمكه المختمصة )

ف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد تبيف كجكد فركؽ معنكية في صصة ارتصاع اما التداخؿ الثنائي بي      

سـ قياسا بالتداخؿ  128.84أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 2  15/10النبات ، إذ أعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

سـ عمى  111.40، ك  105.43، إذ اعطيا متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 0  1/11،ك  1/10الثنائي بيف المكعديف 

% عمى التكالي . اما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات رش الحديد  15.65، ك 22.20التكالي كبنسبة زيادة 

( كجكد فركؽ معنكية في صصة ارتصاع النبات ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 2المخمبي فقد بينت النتائج كممحؽ )

15/10  X 200 ممغـFe 1/11، ك1/10سـ قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف  127.23أعمى متكسط بمغ   1-. لتر 
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X 0 ممغـFe ك   19.89سـ عمى التكالي كبنسبة زيادة 113.88، ك  106.12، إذ اعطى متكسط بمغ  1-. لتر ،

مستكيات الرش بحامض % عمى التكالي. بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية في التداخؿ الثنائي بيف  11.72

( كجكد فركؽ معنكية عند دراسة تأثير التداخؿ الثالثي بيف 2( كالممحؽ )2الييكميؾ كالحديد المخمبي . بيف نصس الجدكؿ)

مؿ  X  2  15/10المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد 

سـ قياسا بالتداخؿ الثالثي بيف المكعديف  133.83أعمى متكسط ليذه الصصة بمغ  1-لتر . Feممغـ X 200  1-. لتر

سـ عمى التكالي  104.56، ك  93.75إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X 0 1-مؿ . لتر X 0  1/11، ك 1/10

% عمى التكالي ، كجد اف ىناؾ عالقة ارتباط ايجابية عالية بيف ارتصاع النبات كعدد  27.99، ك  42.75كبنسبة زيادة 

        ( . 3)ممحؽ  r0.898=االكراؽ ،إذ بمغت قيمة 

 ( .  1-: عدد االوراق ) ورقة . نبات4-2

عاليان في صصة عدد  ( إف لممكعد تأثير معنكيان 3( كالجدكؿ )2أكضحت النتائج المبينة في تحميؿ التبايف الممحؽ )      

، ك  1/10قياسا بالمكعديف  1-كرقة . نبات 32.01أعمى متكسط بمغ   15/10االكراؽ في النبات ، إذ اعطى المكعد 

%  10.76، ك  17.90عمى التكالي كبنسبة زيادة  1-كرقة . نبات28.90 ، ك  27.15، إذ اعطيا متكسط بمغ  1/11

في صصة ارتصاع النبات مما ادل الى زيادة عدد االكراؽ   15/10عمى التكالي ، قد يرجع سبب ذلؾ الى تصكؽ المكعد 

بسبب زيادة عدد السالميات في الساؽ ، كذلؾ قد يرجع السبب الى طكؿ المدة الضكئية كشدة االشعاع الشمسي المناسبيف 

، كاف لو تأثير في تييئة بعض  Frشعة تحت الحمراء غير المرئية في المكعد الثاني كما يصاحبو مف زيادة في اال

لتتككف  rالعكامؿ الالزمة لألزىار كتككيف العقد عف طريؽ صبغة الصايتككركـ ، التي تمتص االشعة تحت الحمراء المرئية 

الصكرة النشطة اشعة سائدة كقت النيار كقادرة عمى امتصاص االشعة تحت الحمراء غير المرئية ، كىي  PFrصبغة 

( ، كينعكس ذلؾ في زيادة عدد االكراؽ في النبات ، أما قصر ارتصاع النبات 1كظيصيا كالمسببة لعممية التزىير )الممحؽ 

 ( . 1991، كاف سبب انخصاض عدد االكراؽ لمنبات ) محمد كيكنس ،  1/11ك 1/10في المكعديف 
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بحامض لييكميؾ كالحديد المخمبي في عدد اكراؽ الساؽ الرئيس  ( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية 3جدكؿ ) 

 ( . 1-لمباقالء ) كرقة . نبات

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 
 الهيوميك

 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeالمخلبي  ملغم

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10  

0 26.20 27.00 26.00 26.40 

 

 

1 27.53 26.75 29.30 27.86 

2 26.30 27.80 27.55 27.21 

 الموعد الثاني
15/10  

0 27.46 29.90 32.40 29.92 

1 33.33 32.30 33.20 32.94 

2 31.33 32.55 35.65 33.17 

 الموعد الثالث
1/11  

0 25.56 27.90 27.86 27.10 

1 28.50 30.63 29.93 29.68 

2 29.46 28.70 31.63 29.93 

L.S.D. 0.60 0.10 

التداخل بين 
 الموعد والحديد

 

الموعد 
 االول

26.67 27.18 27.61 

 

27.15 

الموعد 
 الثاني

30.70 31.58 33.75 32.01 

الموعد 
 الثالث

27.84 29.07 29.80 28.90 

L.S.D. 0.73 2.03  

بين  التداخل
الهيوميك 
 والحديد

0 26.40 28.26 28.75 

 

27.80 

1 29.78 29.89 30.81 30.16 

2 29.03 29.68 31.61 30.10 

L.S.D. NS  1.11 

 .L.S.D 1.70 30.39 29.28 28.40 الحديد المخلبي تأثير

L.S.D.  0.05عند مستكل 
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متكسطات ىذه الصصة عند الرش بحامض الييكميؾ  ( كجكد فركؽ معنكية عالية بيف2( كالممحؽ )3بيف الجدكؿ)    

قياسا بمعاممة المقارنة التي  1-كرقة . نبات 30.16متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 1بمستكيات مختمصة ، إذ اعطى التركيز 

% ، قد يعكد السبب الى زيادة ارتصاع النبات عند رش  8.48كبنسبة زيادة  1-كرقة . نبات 27.80اعطت متكسط بمغ 

( ، مما ساعد عمى زيادة عدد االكراؽ كىذا ما يسمى بيندسة النبات ام  2) جدكؿ  1-مؿ . لتر 1بالتركيز  الحامض

( ، كقد يعكد السبب  Li  ،2008و  Wangالتكزيع المناسب في شكؿ النبات كالذم يشمؿ ارتصاع النبات كعدد االكراؽ ) 

ئيسة كالنتركجيف كالصسصكر ، فضال عف العناصر الصغرل الى اف حامض الييكميؾ جيز النبات بالعناصر الغذائية الر 

المكجكدة فيو كالمنغنيز ، كالنحاس ، كالخارصيف ، كالحديد ، كالتي ليا االثر الكاضح في الكثير مف العمميات الحيكية 

يا كاستطالتيا ، كالصسمجية كتنشيط كتحصيز العديد مف االنزيمات ، التي ليا عالقة بتصنيع الغذاء ، كتحصيز انقساـ الخال

( ، كمف المحتمؿ يعكد السبب  1998؛ الصحاؼ ،  1988مما ينعكس في زيادة ارتصاع النبات كعدد االكراؽ ) عبدكؿ ، 

الى تأثير حامض الييكميؾ في تككيف مجمكع جذرم كبير كقكم الذم يزيد مف امتصاص العناصر الغذائية الداعمة 

( . بينت النتائج كجكد  2005كاخركف ،  Havlinكبالتالي زيادة عدد االكراؽ )  لعممية االنقساـ الخمكم كاستطالة الساؽ

أعمى  1-. لتر Feممغـ 200فركؽ معنكية عالية عند دراسة تأثير مستكيات الرش بالحديد المخمبي ، إذ اعطى التركيز 

كبنسبة زيادة  1-كرقة . نبات 28.40التي اعطت متكسطان بمغ   قياسا بمعاممة المقارنة 1-كرقة . نبات 30.39متكسط بمغ 

( ، كقد يرجع السبب أيضا الى دكر 2% ، قد يرجع سبب ذلؾ الى زيادة ارتصاع النبات عند نصس التركيز)الجدكؿ 7.00

الميمة  RNAالحديد المخمبي في تككيف مركب السايتككركـ كالصيركدككسف كالصايتكفريتيف ، فضال عف تككيف الكمكركفيؿ ك

بناء الضكئي ، كبالتالي زيادة المكاد المصنعة الدافعة النقساـ الخاليا كاستطالة الساؽ ، كينعكس ذلؾ في في عممية ال

( ، قد يعزل ذلؾ الى اف الرش بالحديد ادل الى زيادة  2010؛ ابراىيـ ،  Focus  ،2003زيادة عدد االكراؽ ) 

كس في انقساـ الخاليا كاستطالتيا كبالتالي زيادة ارتصاع كعدد اليرمكنات النباتية مثؿ االككسينات كالجبرلينات ، كالذم ينع

( ، كقد يعزل أيضا الى دكر الحديد المخمبي في زيادة النمك الخضرم  Ahmed  ،1997و  Rashedاكراؽ النبات ) 

خؿ في تككيف المتمثؿ في ارتصاع النبات كعدد االكراؽ ، نتيجة مساىمتو في عممية تككيف الكمكركفيؿ ، فضال الى انو يد

الميميف في عممية البناء الضكئي ) قاسـ كعبد الستار ،  Ferredoxinكالصريدككسيف  Cytochromosالسايتككركمات 
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( . اما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد تبيف كجكد فركؽ معنكية في صصة  1989

 1-كرقة . نبات  33.17أعمى متكسط بمغ  1-مؿ .لتر X 2  15/10ف المكعد عدد االكراؽ ، إذ أعطى التداخؿ الثنائي بي

 27.10، ك  26.40، إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-مؿ . لتر X 0  1/11، ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف 

عد كمستكيات الرش % عمى التكالي. اما التداخؿ الثنائي بيف المك  22.39، ك  25.64كبنسبة زيادة  1-كرقة . نبات

 X  15/10بالحديد المخمبي فقد تبيف كجكد فركؽ معنكية في صصة عدد االكراؽ ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

 1/11، ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف  1-كرقة . نبات 33.75أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200

X 0 ممغـFe 21.22، ك  26.54كبنسبة زيادة  1-كرقة . نبات 27.84،  26.67، إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر  %

عمى التكالي. اما التداخؿ الثنائي بيف مستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي فقد بينت النتائج عدـ كجكد 

ض الييكميؾ كالحديد المخمبي فقد بيف فركؽ معنكية ، في حيف التداخؿ الثالثي بيف المكعد كمستكيات الرش بحام

 X 200 1-مؿ . لتر X 2 15/10( كجكد فركؽ معنكية ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد2( كالممحؽ )3الجدكؿ)

،  1/10قياسا بالتداخؿ الثالثي بيف المكعديف  1-كرقة. نبات 35.56أعمى متكسط ليذه الصصة بمغ  1-. لتر Feممغـ

كبنسبة  1-كرقة . نبات 25.56، ك  26.20، إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X 0 1-لترمؿ .  X 0  1/11ك

% عمى التكالي، كجد اف ىناؾ عالقة ارتباط ايجابية عالية بيف  عدد االكراؽ كعدد القرنات  39.47، ك  36.06زيادة 

       ( . 3)ممحؽ  r0.710=،إذ بمغت قيمة 

 ( .  1-. نبات 2: المساحة الورقية ) سم4-3

( إف لممكعد تأثيرا معنكيان عاليان في متكسطات 4( كالجدكؿ )2اكضحت النتائج الكاردة في تحميؿ تبايف الممحؽ )     

،  1/10قياسا بالمكعديف  1-. نبات 2سـ 2083.36أعمى متكسط بمغ   1/11المساحة الكرقية لمنبات ، إذ اعطى المكعد 

، ك  17.49عمى التكالي كبنسبة زيادة  1-. نبات 2سـ  2043.80،ك 1773.08 ، إذ اعطيا متكسط بمغ 15/10ك

% عمى التكالي ، قد يعكد سبب ىذا االختالؼ بيف المكاعيد الى اختالؼ درجات الحرارة إذ ارتصعت في المكعد  1.93

كاخركف ،  Sahile)  ( ، مما ادل الى تعرض النباتات لمجصاؼ كمياجمة الحشرات كاالصابة باألمراض1) الممحؽ 1/10

2008  ، ) 
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  ( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في المساحة الكرقية لنبات الباقالء 4جدكؿ ) 

 ( . 1-. نبات 2) سـ

مواعيد     
 الزراعة   

تركيز 
حامض 
 الهيوميك

 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeالمخلبي  ملغم

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول

1/10  

0 1329.92 1860.57 1565.88 1585.45 

 

 

1 1794.75 1419.82 1931.55 1715.37 

2 1720.62 1939.12 2395.58 2018.44 

 الموعد الثاني

15/10  

0 1699.75 2029.51 2097.05 1942.10 

1 1865.00 1779.18 2232.01 1958.73 

2 2308.51 2182.37 2200.83 2230.57 

 الموعد الثالث
1/11 

0 1821.50 2273.73 1819.89 1971.70 

1 1849.02 2048.73 2318.23 2071.99 

2 1936.59 2275.45 2407.13 2206.39 

L.S.D. NS 35.73  

التداخل بين 
 الموعد
 والحديد

 

الموعد 
 االول

1615.09 1739.83 1964.33 

 

1773.08 

الموعد 
 الثاني

1957.75 1997.02 2176.63 2043.80 

الموعد 
 الثالث

1869.03 2199.30 2181.75 2083.36 

L.S.D. NS 139.84  

التداخل بين 
الهيوميك  

 والحديد

0 1617.05 2054.60 1827.60 

 

1833.08 

1 1836.25 1749.24 2160.59 1915.36 

2 1988.57 2132.31 2334.51 2151.79 

L.S.D. NS  137700 

 .L.S.D 243.72 2107.57 1978.72 1813.96 الحديد المخلبي تأثير

L.S.D.    0.05عند مستكم   
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كقد يعكد السبب الى اف النباتات المزركعة في مكاعيد مختمصة تتعرض الى درجات حرارة كطكؿ فترة ضكئية كشدة        

إشعاع مختمصة ، مما يؤثر في قكة النمك الخضرم التي تختمؼ باختالؼ الظركؼ البيئية ، كىذا ما حصؿ في المكعد 

،  Brayالخضرم ، كبالتالي زيادة المساحة الكرقية لمنبات ) مف مالئمة الظركؼ البيئية المناسبة في زيادة النمك  1/11

( ، كمف المحتمؿ مالئمة الظركؼ البيئية مف حيث درجة الحرارة كاةضاءة ، كبالتالي كجكد نسبة مناسبة مف  2006

السيقاف  كالذم يؤدم الى زيادة تصنيع المكاد الغذائية في ( ، 1االشعة الشمسية المنشطة لمبناء الضكئي ) الممحؽ 

،  Sliman)  1/10كالصركع ، كىذا ينعكس في زيادة المساحة الكرقية لمنبات ، كىذا خالؼ ما تعرضت لو نباتات المكعد 

( . اما عند استخداـ مستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد بيف  2001؛ الجبكرم كاخركف ،  2000؛ عامر ،  1993

 1-مؿ . لتر 2كجكد فركؽ معنكية  في ىذه الصصة ، إذ اعطى التركيز ( 4( كنتائج الجدكؿ )2تحميؿ تبايف الممحؽ )

 1-. نبات 2سـ 1833.08قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  1-. نبات 2سـ 2151.79أعمى متكسط بمغ 

% ، كقد يعكد السبب الى دكر حامض الييكميؾ في زيادة انقساـ الخاليا كاستطاليا، مف خالؿ  17.38كبنسبة زيادة 

تأثيره المباشر في مختمؼ الصعاليات الحيكية لمنبات كالتنصس كالبناء الضكئي كتصنيع البركتيف كمختمؼ التصاعالت 

النباتية ، كبالتالي يعد محصزان لمنمك الخضرم ،  االنزيمية ، كبذلؾ يككف تأثير حامض الييكميؾ مشابيا لتأثير اليرمكنات

 ( ، 2007كاخركف ،   Zandonadiكينعكس ذلؾ في زيادة المساحة الكرقية لمنبات )

قد يعكد سبب ذلؾ الى اف الكمية الكافية مف حامض الييكميؾ في جسـ النبات التي يحتاجيا تساعد النبات عمى         

تمصة كمف ثـ حصكؿ نمك خضرم جيد لمنبات كمنيا المساحة الكرقية ) أبك ضاحي كاليكنس ، القياـ بصعالياتو الحيكية المخ

( . اما عند استخداـ مستكيات الرش بالحديد المخمبي فقد بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية عالية في ىذه الصصة ،  1988

قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  1-ت. نبا 2سـ 2107.57أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200إذ اعطى التركيز 

% ، يعكد السبب الى أف رش الحديد المخمبي يؤدم الى  16.18كبنسبة زيادة  1-. نبات 2سـ 1813.96متكسط بمغ 

 Tryptophanزيادة محتكل الكمكركفيؿ في االكراؽ الضركرم لرفع كصاءة عممية البناء الضكئي كتككيف الحامض االميني 

( ، مف جية اخرل ىناؾ 1998كاخركف ،  Cakmakالميـ النقساـ كالستطالة الخاليا كبالتالي زيادة المساحة الكرقية)  

عالقة عكسية بيف عدد االكراؽ كالمساحة الكرقية ، قمة عدد االكراؽ يؤدم الى زيادة المساحة الكرقية لمنبات الكاحد 



43 
 

( ، قد يعكد السبب الى اف لمحديد دكران كبيران في تككيف  1990،  ) عيسى 1/11كبالعكس ، كىذا ما حصؿ في المكعد 

مركبات تنقؿ الطاقة كتنشط عدد مف االنزيمات الداخمة في ىذه العممية ، فينعكس ذلؾ في زيادة كصاءة البناء الضكئي 

بيف اجزاء النبات الكاحد ، مما  كانتقاؿ نكاتجو الى االجزاء الحديثة ، مما كفر مخزكنان غذائيان عاليان قمؿ مف حالة التنافس

( . اما التداخؿ  Daivd  ،2006و Allen؛  1992كجد فرصة افضؿ لنمك المساحة الكرقية كتكسعيا ) اليكنس ، 

الثنائي فقد بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية عالية بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ ، إذ اعطى التداخؿ 

قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف  1-. نبات 2سـ 2230.57أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 2  15/10الثنائي بيف المكعد 

كبنسبة  1-. نبات 2سـ 1971.70، ك  1585.45إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-مؿ. لتر X 0  1/11، ك 1/10المكعديف 

ت الرش بالحديد المخمبي فقد بينت % عمى التكالي . اما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيا 13.12، ك  40.69زيادة 

النتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتداخؿ الثنائي كالثالثي بيف مستكيات الرش بحامض الييكميؾ 

  r0.731=كالحديد المخمبي . كجد اف ىناؾ عالقة ارتباط ايجابية عالية بيف المساحة الكرقية كعدد األزىار ،إذ بمغت قيمة 

        ( . 3ممحؽ)ال

 ( .  1-: الوزن الجاف لممجموع الخضري ) غم . نبات4-4

( إف لممكعد تأثيران معنكيان في الكزف الجاؼ لنبات 5( كالجدكؿ )2أظيرت النتائج المبينة في تحميؿ تبايف الممحؽ )     

  1/10قياسا بالمكعديف  1-غـ . نبات 26.52أعمى متكسط ليذه الصصة بمغ   15/10الباقالء ، إذ اعطى المكعد 

عمى التكالي ، قد يعكد سبب ذلؾ الى تصكؽ المكعد  1-غـ . نبات 26.06، ك  24.74إذ اعطيا متكسط بمغ   1/11ك

في صصة ارتصاع النبات كعدد االكراؽ كالمساحة الكرقية  فينعكس ذلؾ عمى زيادة الكزف الجاؼ لمنبات )الجدكؿ   15/10

الى كجكد ظركؼ حقمية مالئمة مف درجات حرارة كطكؿ الصترة الضكئية كالشدة الضكئية  ( ، كقد يعكد السبب4،  3، 2

( ، كينعكس ذلؾ في كصاءة البناء الضكئي في تصنيع المكاد الغذائية مف كاربكىيدرات 1)الممحؽ 15/10في المكعد 

راؽ ، كبالتالي زيادة الكزف الجاؼ كبركتينات ، كالتي تزيد مف نشاط النمك الخضرم المتمثؿ بارتصاع النبات كعدد االك 

الذم اتسـ بارتصاع درجات الحرارة المؤثرة عمى النمك الخضرم ،  1/10لممجمكع الخضرم لمنبات الكاحد ، قياسا بالمكعد 

كالمشجعة لتكاثر الحشرات كالديداف كانتشار االمراض الضارة في النمك الخضرم بشكؿ كبير ، كبالتالي التأثير عمى الكزف 
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اال انو تميز بقصر الصترة الضكئية  15/10الذم اتسـ بصارؽ معنكم بسيط عف المكعد  1/11اؼ لمنبات ، كالمكعد الج

( ، مما ادل الى قمة كصاءة عممية البناء الضكئي ، كقمة المكاد الغذائية المصنعة ، كينعكس ذلؾ عمى قمة الكزف 1)الممحؽ

 (.Khalil , 1994و  Alsadon؛ 1772كاخركف ،  Al-Abidinالجاؼ لممجمكع الخضرم ) 

( كجكد فركؽ معنكية عالية في ىذه الصصة عند استخداـ مستكيات الرش بحامض 5( كنتائج الجدكؿ)2بيف الممحؽ)       

قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  1-غـ . نبات 27.26أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 2الييكميؾ ، إذ اعطى التركيز 

% ، يرجع سبب ىذا التصكؽ الى دكر حامض الييكميؾ في  17.65كبنسبة زيادة  1-غـ . نبات 23.17متكسطان بمغ 

زيادة نصاذية االغشية الخمكية كبالتالي زيادة امتصاص العناصر الغذائية الى داخؿ النبات كبالتالي ادل الى زيادة النمك 

،  Pettit( كىذا يتصؽ ما تكصؿ اليو )  3،  2) الجدكؿ  الخضرم كالذم انعكس ايجابيا عمى عدد االكراؽ كارتصاع النبات

قد يرجع سبب ذلؾ الى دكر حامض الييكميؾ في زيادة مؤشرات النمك ( ،  1985كاخركف ،  Tisdale؛   2003

الخضرم كارتصاع النبات كعدد االكراؽ كالمساحة الكرقية التي ستزيد مف امتصاص النبات لممغذيات كمف ثـ زيادة عممية 

بناء الضكئي كازدياد المكاد المصنعة المتراكمة في النبات كالنشا كالسكريات كبالتالي زيادة الكزف الجاؼ لمنبات ال

(Gaffney ، كجكد فركؽ 5( كالجدكؿ)2( . اما تأثير مستكيات الرش بالحديد المخمبي فقد بيف الممحؽ )1996كاخركف )

قياسا  1-غـ . نبات 27.17أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200معنكية عالية في ىذه الصصة ، إذ اعطى التركيز 

% ، قد يرجع سبب ىذه الزيادة الى  10.89كبنسبة زيادة  1-غـ. نبات 24.50بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ 

     دكر الحديد المخمبي في زيادة مؤشرات النمك المتمثمة بارتصاع النبات كعدد االكراؽ كالمساحة الكرقية عند نصس التركيز

كقد يعكد السبب الى اف لمحديد دكر كبير في تككيف االككسينات كزيادة مصادر الطاقة ةنتاج  ( ،4، 2، 3) الجدكؿ

كركفيؿ ، كبالتالي زيادة النكاتج االيضية الميمة في ارتصاع النبات كعدد االكراؽ ، كانعكس ذلؾ في زيادة الكزف الجاؼ الكم

 ( .     Sauchella   ،1969لممجمكع الخضرم )
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     الباقالء( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في الكزف الجاؼ لنبات  5جدكؿ ) 

 ( .  1-) غـ . نبات

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 
 الهيوميك

 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeالمخلبي  ملغم

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10  

0 17.90 21.66 20.63 20.06 

 

 

1 25.46 26.75 29.26 27.15 

2 30.90 23.70 26.45 27.01 

 الموعد الثاني
15/10  

0 24.40 25.55 27.90 25.95 

1 25.85 26.20 27.25 26.43 

2 26.75 26.50 28.35 27.20 

 الموعد الثالث
1/11  

0 18.16 25.90 26.50 23.52 

1 24.10 28.36 28.80 27.08 

2 27.05 26.30 29.40 27.58 

L.S.D. 0.96 0.42 

التداخل بين 
 الموعد والحديد

 

الموعد 
 االول

24.75 24.03 25.44 

 

24.74 

الموعد 
 الثاني

25.66 26.08 27.83 26.52 

الموعد 
 الثالث

23.10 26.85 28.23 26.06 

L.S.D. NS 0.76  

التداخل بين 
الهيوميك  

 والحديد

0 20.15 24.37 25.01 

 

23.17 

1 25.92 25.55 29.13 26.86 

2 28.23 25.50 28.06 27.26 

L.S.D. NS  1.87 

 .L.S.D 2.22 27.17 25.65 24.50 الحديد المخلبي تأثير

L.S.D.  0.05عند مستكل 
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( كجكد فركؽ معنكية عند دراسة تأثير التداخؿ الثنائي بيف المكعد 5( كالجدكؿ )2كيالحظ مف الممحؽ )        

أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 2  1/11كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

إذ اعطيا متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 0 15/10ك  1/10 قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف 1-غـ . نبات 27.58

% عمى التكالي . اظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ  6.28، ك  37.48كبنسبة زيادة  1-غـ . نبات 25.95، ك  20.06

بيف معنكية عند دراسة التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بالحديد المخمبي ، ككذلؾ الحاؿ عند التداخؿ الثنائي 

حامض الييكميؾ كالحديد المخمبي . اما التداخؿ الثالثي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي 

 Feممغـ X 200 1-مؿ . لتر X 2  1/11فقد بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد 

مؿ .  X 0  15/10ك  1/10قياسا بالتداخؿ الثالثي بيف المكعديف  1-غـ . نبات 29.40أعمى متكسط بمغ  1-. لتر

، ك  64.24كبنسبة زيادة  1-غـ . نبات 24.40، ك  17.90إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X 0 1-لتر

% عمى التكالي ، كجد اف ىناؾ عالقة ارتباط ايجابية عالية بيف الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم كالمساحة  20.49

 ( .   3)الممحؽ  r0.684=الكرقية ، إذ بمغت قيمة 

 ( .  1-: عدد االزىار في النبات ) زىرة . نبات4-5

لمكعد الزراعة تأثير معنكم في صصة عدد ( بأف 6( كالجدكؿ )2أكضحت النتائج في تحميؿ التبايف الممحؽ )       

  1/10قياسا بالمكعديف  1-زىرة . نبات  44.66أعمى متكسط ليذه الصصة بمغ  1/11االزىار كقد اعطى المكعد 

% عمى التكالي ،  2.43، ك   5.77كبنسبة زيادة  1-زىرة . نبات 43.60، ك   42.22إذ اعطيا متكسط بمغ   15/10ك

( ، )عمي 1ئمة درجات الحرارة كالظركؼ البيئية االخرل ليذا المكعد اثناء فترة التزىير ) الممحؽ يرجع سبب ذلؾ الى مال

( ، كمف المحتمؿ يرجع السبب الى مالئمة الظركؼ البيئية في زيادة مؤشرات النمك الخضرم كمنيا 1990كاخركف ، 

لضكئي ، كنقؿ نكاتج ىذه العممية الى االجزاء النباتية ( ، ادل الى زيادة كصاءة عممية البناء ا 4المساحة الكرقية ) جدكؿ 

،  Barakatو Zaiter (المختمصة ، كبالتالي زيادة تطكر االعضاء التكاثرية ، كمف ثـ زيادة عدد االزىار في النبات 

1995 . ) 



47 
 

( بكجكد فركقان معنكية في ىذه 6( كالجدكؿ)2اما تأثير مستكيات الرش بحامض الييكميؾ فنالحظ مف الممحؽ )      

قياسا بمعاممة المقارنة التي أعطت  1-زىرة . نبات 45.81أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 2الصصة ، إذ اعطى التركيز 

يعكد سبب ىذا التصكؽ الى دكر حامض الييكميؾ في  % ، 10.01 كبنسبة     زيادة 1-زىرة . نبات 41.64متكسطان بمغ 

( ، كقد يعكد السبب الى  4،  3، 2زيادة مؤشرات النمك المتمثمة ارتصاع النبات كعدد االكراؽ كالمساحة الكرقية ) الجدكؿ 

ثـ زيادة كصاءة دكر حامض الييكميؾ في زيادة المجمكع الخضرم لمنبات ، مف خالؿ زيادة امتصاص المغذيات ، كمف 

عممية البناء الضكئي ، كبالتالي زيادة المكاد المصنعة المتراكمة في النبات كالنشا كالسكريات ، كينعكس ذلؾ في زيادة 

( بكجكد فركؽ 2( كالممحؽ )6( . بينت نتائج الجدكؿ) 2010كاخركف ،  El-Bassionyعدد االزىار في النبات ) 

 1-لتر. Feممغـ 200عند دراسة مستكيات الرش بالحديد المخمبي ، إذ اعطى التركيز معنكية عالية في صصة عدد االزىار 

كبنسبة  1-زىرة . نبات 42.22قياسا بمعاممة المقارنة التي أعطت متكسطان بمغ  1-زىرة . نبات 44.66أعمى متكسط بمغ 

فضال  ة كىي االككسينات كالجبرلينات ،% ، قد يعكد سبب ذلؾ الى تأثير الحديد في زيادة اليرمكنات النباتي 5.77زيادة 

 .(Ahmed  1997و  Rashedعف زيادة الكاربكىيدرات كالكمكركفيؿ ، مما يؤدم الى حث التزىير كمنع تساقط االزىار)

أما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية عالية في       

 1-زىرة . نبات 50.97أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 2 15/10ة ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد ىذه الصص

زىرة .  41.23، ك  40.50إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-مؿ .لتر X 0 1/11ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف 

% عمى التكالي . اما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بالحديد  23.62،  25.85كبنسبة زيادة  1-نبات

  X 15/10المخمبي فقد بينت النتائج الى كجكد فركؽ معنكية في ىذه الصصة ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

 X 1/11ك 1/10المكعديف قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف  1-زىرة . نبات 49.64اعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200

%  17.24، ك  23.60كبنسبة زيادة  1-زىرة .نبات 42.34، ك  40.16إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ 0

 عمى التكالي .

 



48 
 

( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في عدد أزىار نبات الباقالء ) زىرة  6جدكؿ ) 

 ( .  1-. نبات

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 
 الهيوميك

 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeالمخلبي  ملغم

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10  

0 37.50 47.00 37.00 40.50 

 

 

1 39.50 36.00 29.33 34.94 

2 43.50 27.66 42.50 37.88 

 الموعد الثاني
15/10  

0 43.77 46.44 39.44 43.21 

1 43.49 45.49 52.99 47.32 

2 45.22 51.22 56.49 50.97 

 الموعد الثالث
1/11  

0 40.22 42.77 40.71 41.23 

1 42.71 46.61 51.22 46.84 

2 44.10 49.32 52.34 48.58 

L.S.D. 2.00 1.11 

التداخل بين 
 الموعد والحديد

 

الموعد 
 االول

40.16 36.88 36.27 

 

42.22 

الموعد 
 الثاني

44.16 47.71 49.64 43.60 

الموعد 
 الثالث

42.34 46.23 48.09 44.66 

L.S.D. 1.75 1.01  

التداخل بين 
الهيوميك  

 والحديد

0 40.49 45.40 39.05 

 

41.64 

1 41.90 42.70 44.51 43.03 

2 44.27 42.73 50.44 45.81 

L.S.D. NS  1.75 

 .L.S.D 2.03 44.66 43.61 42.22 الحديد المخلبيتأثير

L.S.D.  0.05عند مستكم 
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اما بالنسبة لمتداخؿ الثنائي بيف مستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي فقد بينت النتائج عدـ كجكد        

فركؽ معنكية. اما التداخؿ الثالثي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي فقد بينت النتائج كجكد 

أعمى  1-. لتر Feممغـ X 200 1-مؿ . لتر X 2 15/10الثالثي بيف المكعد فركؽ معنكية عالية ، إذ اعطى التداخؿ 

 Feممغـ X 0 1-مؿ . لتر X 0 1/11ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثالثي بيف المكعديف  1-زىرة . نبات 56.49متكسط بمغ 

% عمى التكالي ،  40.45، ك  50.64كبنسبة زيادة  1-زىرة . نبات 40.22، ك  37.50إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر

  ( . 3)الممحؽ  r0.675=كجد اف ىناؾ عالقة ارتباط ايجابية بيف عدد االزىار كعدد القرنات ، إذ بمغت قيمة 

 ( .  1-: عدد القرنات في النبات ) قرنة . نبات4-6

( بأف لمكعد الزراعة تأثيران معنكيان في متكسط عدد القرنات ، 7( كالجدكؿ )2اظيرت النتائج في تحميؿ تبايف الممحؽ )     

، إذ اعطيا متكسط  15/10ك 1/10قياسا بالمكعديف  1-قرنة . نبات 10.24أعمى متكسط بمغ  1/11إذ اعطى المكعد 

% عمى التكالي لكف ال تكجد فركقان معنكية بيف  2.29، ك  29.45ادة كبنسبة زي 1-قرنة . نبات 10.01، ك  7.91بمغ 

ف التداخؿ 15/10ك 1/10المكعديف  ،  يعد عدد القرنات احد اىـ مككنات الحاصؿ التي تتأثر بشدة بمكاعيد الزراعة ، كا 

عتمد عمى طبيعة التركيب البيئي كالكراثي يؤثر بدرجة كبيرة في ىذا المككف ، إذ اف استجابة النبات لمظركؼ البيئية ت

الكراثي كمدل تصاعمو مع الظركؼ البيئية ، كيرجع ىذا االختالؼ المعنكم بيف المكاعيد الى االختالؼ في درجات الحرارة 

كدرجات الحرارة العالية  الى الظركؼ البيئية غير المالئمة ، 1/10، كيعكد سبب انخصاض عدد القرنات في المكعد 

( ، مما اثر سمبيا عمى المجمكع 1الحشرات كالديداف كاالصابة باألمراض كغيرىا ) الممحؽ  كظيكر اعداد كبيرة مف

( ، كزيادة عدد  2008كاخركف ،  Sahileالخضرم ، كانعكس ذلؾ سمبيا عمى عدد االزىار كعدد القرنات في النبات ) 

قد يعكد الى النمك الخضرم الجيد ، كاتساع المساحة الكرقية ، كبالتالي زيادة كصاءة البناء   1/11القرنات في المكعد 

الضكئي ، كانتقاؿ نكاتجو مف المصدر الى االعضاء المتطكرة ، مما يؤثر في زيادة عدد االزىار العاقدة المنتجة لمقرنات 

( ، قد 1) الممحؽ 1/11( ، فضال عف درجة الحرارة المنخصضة التي تعرضت ليا بذكر المكعد  2004) قاسـ ،  الحقا

شجعت مف تككيف منشئات االزىار ، إذ اف درجة الحرارة المنخصضة قد تنشط بعض الجينات ، كبالتالي تؤدم الى تحسيف 

 ( . Aitken   ،1979و Berryفي صصات النمك الزىرم ) 
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     ( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في عدد قرنات نبات الباقالء  7) جدكؿ 

 ( .   1-) قرنة . نبات

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeغمملالمخلبي  

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 5.41 6.30 5.23 5.64 

 

 

1 7.90 8.30 9.20 8.46 

2 8.85 9.15 10.95 9.65 

 الموعد الثاني
15/10 

0 4.70 10.00 9.60 8.10 

1 9.80 10.78 11.53 10.70 

2 10.45 11.46 11.83 11.24 

 الموعد الثالث
1/11 

0 5.46 9.16 9.46 8.02 

1 10.43 10.85 12.06 11.11 

2 11.20 11.36 12.26 11.60 

L.S.D. 0.55 0.34 

التداخل بين 
 حديدالموعد وال

 

الموعد 
 االول

7.38 7.91 8.46 

 

7.91 

الموعد 
 الثاني

8.31 10.74 10.98 10.01 

الموعد 
 الثالث

9.03 10.45 11.26 10.24 

L.S.D. NS 1.06  

التداخل بين 
لهيوميك ا

 حديدوال

0 5.19 8.48 8.09 

 

7.25 

1 9.37 9.97 10.93 10.09 

2 10.16 10.65 11.68 10.83 

L.S.D. 0.80  1.56 

 .L.S.D 1.71 10.23 9.70 8.24 تأثير الحديد المخلبي

L.S.D.  0.05عند مستكل 
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اما عند اضافة مستكيات الرش بحامض الييكميؾ ادل الى حصكؿ فركؽ معنكية عالية في متكسطات ىذه         

قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  1-قرنة . نبات 10.83أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 2الصصة ، إذ اعطى التركيز 

يرجع سبب زيادة عدد القرنات الى التأثير االيجابي % ، قد  49.37كبنسبة زيادة  1-قرنة . نبات 7.25متكسط بمغ 

لحامض الييكميؾ الذم شجع امتصاص المغذيات مف خالؿ زيادة نصاذية االغشية الخمكية كتحصيز التصاعالت االنزيمية ، 

قاليا الى كىذه االنشطة تعمؿ عمى زيادة النمك الخضرم كبالتالي زيادة المكاد الكاربكىيدراتية المصنعة في االكراؽ كانت

( ، كقد يرجع سبب ذلؾ الى دكر حامض الييكميؾ  Abbas  ،2013االجزاء الثمرية كمنيا عدد القرنات في النبات ) 

في تكفير االحتياجات الغذائية كخاصة عنصرم النتركجيف كالصسصكر ، فضال عف العناصر الصغرل المكجكدة فيو 

ا اثر كاضح في الكثير مف العمميات الحيكية كالصسمجية كتنشيط كتحصيز كالمنغنيز كالنحاس كالخارصيف كالحديد ، كالتي لي

العديد مف االنزيمات ، كليذه العمميات عالقة كبيرة في تصنيع الغذاء داخؿ النبات ، كبالتالي انتقالو الى االجزاء الثمرية 

( كجكد 7( كالجدكؿ)2ممحؽ )( . كنالحظ في ال 1989؛ الصحاؼ ،  1988كمنيا عدد القرنات في النبات ) عبدكؿ ، 

.  Feممغـ 200فركؽ معنكية عالية في ىذه الصصة عند دراسة تأثير مستكيات الرش بالحديد المخمبي ، إذ اعطى التركيز 

كبنسبة  1-قرنة . نبات 8.24قياسا بمعاممة المقارنة التي أعطت متكسطان بمغ  1-قرنة . نبات 10.23متكسطان بمغ  1-لتر

% ، قد يرجع سبب ذلؾ الى دكر الحديد في زيادة مؤشرات النمك الخضرم المتمثمة بارتصاع النبات كعدد  24.15زيادة 

( ، كمف المحتمؿ اف يعكد السبب الى دكر الحديد  4،  3،  2االكراؽ كالمساحة الكرقية عند نصس التركيز ) جدكؿ 

يف االككسينات كزيادة انتاج مصادر الطاقة ةنتاج المخمبي في زيادة مؤشرات النمك الخضرم مف خالؿ تشجيعيو في تكك 

 Sauchelli) القرنات في النبات  الكمكركفيؿ الذم يمثؿ الحديد فيو دكرا اساسيا في تككينو ، كينعكس ذلؾ في زيادة عدد

 ،1969    . ) 

التداخؿ الثنائي بيف  ( كجكد فركؽ معنكية في عدد القرنات عند دراسة تأثير7( كنتائج الجدكؿ )2بيف الممحؽ )     

أعمى متكسط  1-مؿ . لتر X 2 1/11المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

، إذ اعطيا متكسط  1-مؿ . لتر X 0 15/10ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف  1-قرنة . نبات 11.60بمغ 

% عمى التكالي . اما التداخؿ الثنائي بيف  43.20، ك  105.67كبنسبة زيادة  1-اتقرنة . نب 8.10، ك  5.64بمغ 
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( 2المكعد كمستكيات الرش بالحديد المخمبي فقد بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية ، في حيف أظير الممحؽ )

كالحديد المخمبي ، إذ  ( كجكد فركؽ معنكية في ىذه الصصة عند دراسة التداخؿ الثنائي بحامض الييكميؾ7كالجدكؿ)

قياسا بمعاممة  1-قرنة . نبات 11.68أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ X 200 1-مؿ . لتر 2اعطى التداخؿ الثنائي 

% ، كقد يعزل السبب الى تأثير كؿ مف  125.04كبنسبة زيادة  1-قرنة . نبات 5.19المقارنة التي اعطت متكسط بمغ 

حامض الييكميؾ كالحديد المخمبي بشكؿ منصرد كالذم ازداد عند التداخؿ . بينت النتائج اف لمتداخؿ الثالثي بيف المكعد 

كمستكيات رش حامض الييكميؾ كالحديد المخمبي تأثيرا معنكيا في صصة عدد القرنات ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف 

كالذم لـ يختمؼ  1-قرنة . نبات 12.26أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ X 200 1-مؿ . لتر X 2 1/11د المكع

الذم اعطى متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X 200 1-مؿ . لتر X 2 15/10معنكيا عف التداخؿ الثالثي بيف المكعد 

تباط ايجابية بيف عدد القرنات كطكؿ القرنة ، إذ % ، كجد اف ىناؾ عالقة ار  3.63كبنسبة زيادة  1-قرنة . نبات 11.83

             ( . 3)الممحؽ  .r7920=بمغت قيمة 

 : طول القرنة ) سم ( .  4-7

( اف لمكعد الزراعة تأثير معنكم في متكسط طكؿ 8( كالجدكؿ )2أكضحت النتائج المبينة في تحميؿ تبايف الممحؽ )      

إذ اعطيا  1/11ك 1/10سـ قياسا بالمكعديف  25.73أعمى متكسط ليذه الصصة بمغ  15/10القرنة ، إذ اعطى المكعد 

% عمى التكالي ، يرجع ىذا االختالؼ المعنكم بيف  5.66ك ، 9.25سـ كبنسبة زيادة  24.35، ك 23.55متكسط بمغ 

إذ  15/10بالمقارنة مع المكعد  1/10المكاعيد الى الظركؼ البيئية غير المالئمة كخصكصا درجات الحرارة في المكعد 

االختالؼ  ( ، كقد يعكد سبب 1990( ، ) عمي كاخركف ، 1تككف درجات الحرارة فيو مالئمة اثناء فترة التزىير )الممحؽ

في طكؿ القرنة الى تأثير الظركؼ البيئية ، كبخاصة درجات الحرارة التي تعرضت ليا النباتات ، سكاء فترة النمك 

مف حيث نمك المجمكع الخضرم كالزىرم  15/10الخضرم اك خالؿ فترتي االزىار كاالثمار ، إذ تصكقت نباتات المكعد 

ؿ كطكؿ القرنات ، اف نمك كازىار النبات ناتج عف عكامؿ كراثية متداخمة كعقد الثمار ، كينعكس ذلؾ عمى كمية الحاص

 في تأثيرىا مع عكامؿ البيئية ، 
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 ( . مخمبي في طكؿ قرنة نبات الباقالء)سـ( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد ال 8جدكؿ ) 

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeغمملالمخلبي  

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 22.45 23.32 21.44 22.40 

 

 

1 23.79 23.49 24.46 23.91 

2 23.88 23.69 25.52 24.36 

 الموعد الثاني
15/10 

0 23.07 26.48 26.94 25.49 

1 24.86 26.11 25.45 25.47 

2 25.60 25.62 27.50 26.24 

 الموعد الثالث
1/11 

0 19.82 22.80 22.12 21.58 

1 23.88 25.63 26.75 25.42 

2 24.84 26.24 27.10 26.06 

L.S.D. 0.50 0.28 

التداخل بين 
 حديدالموعد وال
 

الموعد 
 االول

23.37 23.50 23.80 

 

23.55 

الموعد 
 الثاني

24.51 26.07 26.63 25.73 

الموعد 
 الثالث

22.84 24.89 25.32 24.35 

L.S.D. NS 0.91  

التداخل بين 
 هيوميك ال

 حديدوال

0 21.78 24.20 23.50 

 

23.16 

1 24.17 25.07 25.55 24.93 

2 24.45 24.98 26.59 25.34 

L.S.D. NS  0.96 

 .L.S.D 1.45 25.25 24.82 23.57 الحديد المخلبيتأثير 

L.S.D.  0.05عند مستكل    
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إذ تعمؿ العكامؿ الكراثية عمى انتاج مثبطات االزىار تحت ظركؼ الحرارة العالية ، بينما تؤدم الى انتاج محصزات       

( . اما عند استخداـ مستكيات الرش بحامض  Aitken  ،1979و  Berryاالزىار تحت ظركؼ الحرارة المنخصضة ) 

 25.34متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 2الييكميؾ فقد تبيف كجكد فركؽ معنكية في متكسطات ىذه الصصة ، إذ اعطى التركيز 

% ، قد يعكد السبب الى دكر  9.41سـ كبنسبة زيادة    23.16سـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ

لييكميؾ في زيادة تكجو كميات اكبر مف نكاتج البناء الضكئي نحك القرنات لجذب كميات اكبر مف الماء حامض ا

( ، كقد يرجع سبب ذلؾ الى دكر  Foyer  ،2001  وPaul كالمغذيات كينعكس ذلؾ عمى طكؿ القرنات في النبات ) 

       ، كينعكس ذلؾ في زيادة طكؿ القرنة  حامض الييكميؾ في تحسيف النمك الخضرم ، كتقميؿ التنافس بيف القرنات

 ( Shafeek  ، 2013كاخركف . ) 

( كجكد فركؽ معنكية عالية عند اضافة مستكيات الرش بالحديد المخمبي ، إذ 2( كالممحؽ)8بينت نتائج الجدكؿ)        

سـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ  25.25أعمى متكسط بمغ   1-.لتر Feممغـ 200اعطى التركيز 

% ، قد يعزل ذلؾ الى دكر الحديد في زيادة مؤشرات النمك الخضرم المتمثمة بارتصاع  7.12سـ كبنسبة زيادة  23.57

يعزل  ( ، كقد 4،  3،  2النبات كعدد االكراؽ كالمساحة الكرقية لمنبات ، كينعكس ذلؾ في زيادة طكؿ القرنة ) الجدكؿ 

، ك  Peroxidase, و  Catalaseالسبب كذلؾ الى تأثير الحديد المخمبي في العديد مف االنزيمات منيا 

Cytochromsoxidase  كغيرىا ، كالتي تنشط العديد مف العمميات الصسمجية داخؿ النبات ، مما تزيد مف كصاءة البناء

و  Chenصة ، كينعكس ذلؾ بزيادة عدد القرنات كطكليا ) الضكئي كزيادة نكاتجيا ككصاءة نقميا الى المصبات المختم

Barak , 1982  اما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد تبيف كجكد فركؽ معنكية في . )

سـ  26.24أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر  X  2 15/10صصة طكؿ القرنة ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

  21.58، ك   22.40إذ اعطيا متكسط بمغ   1-مؿ . لتر  X  0 1/11ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف 

% عمى التكالي ، اما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بالحديد   21.59، ك  17.14سـ كبنسبة زيادة 

( كالنتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية ، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتداخؿ الثنائي بيف مستكيات الرش 2المخمبي فقد بيف الممحؽ )

لرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي . اما التداخؿ الثالثي بيف المكعد كمستكيات ا
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( كجكد فركؽ معنكية عالية في ىذه الصصة ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد 8( كالجدكؿ)2فقد بيف الممحؽ )

15/10 X  2 1-مؿ . لتر  X  200 ممغـFe سـ قياسا بالتداخؿ الثالثي بيف  27.50أعمى متكسط بمغ   1-. لتر

سـ  19.82، ك   22.45إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X  0   1-مؿ . لتر X  0 1/11ك 1/10المكعديف 

% عمى التكالي. كجد اف ىناؾ عالقة ارتباط ايجابية بيف طكؿ القرنة ككزف القرنة، إذ  38.74، ك  22.49كبنسبة زيادة 

             ( . 3)الممحؽ  .r9000=بمغت قيمة 

        .                                                                                                                             ( 1-) بذرة . قرنة: عدد البذور في القرنة 4-8

( إف لممكعد تأثيران غير معنكم في صصة عدد البذكر في 9( كالجدكؿ )2بينت النتائج الكاردة في تحميؿ تبايف الممحؽ )    

إذ اعطيا متكسطان بمغ  15/10ك 1/10قياسا بالمكعديف  1-بذرة . قرنة 4.88متكسط بمغ  1/11القرنة ، إذ اعطى المكعد 

لي ، اما تأثير مستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد بينت النتائج عدـ كجكد عمى التكا 1-بذرة . قرنة 4.86، ك  4.33

( كنتائج 2بيف الممحؽ )فركؽ معنكية في ىذه الصصة ، كذلؾ الحاؿ بالنسبة الى مستكيات الرش بالحديد المخمبي . 

الييكميؾ في ىذه  ( كجكد فركؽ معنكية عند دراسة التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض9الجدكؿ )

قياسا  1-بذرة . قرنة 5.41أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 2 1/11الصصة ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

 1-بذرة . قرنة 4.59، ك  4.09إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-مؿ . لتر X 0 15/10ك 1/10بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف 

% عمى التكالي ،  اما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش  17.86، ك  32.27عمى التكالي كبنسبة زيادة 

( كجكد فركؽ معنكية 9( كالجدكؿ)2بالحديد المخمبي فقد بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية ، في حيف بيف الممحؽ )

كالحديد المخمبي ، إذ اعطى عالية في ىذه الصصة عند دراسة التداخؿ الثنائي بيف مستكيات الرش بحامض الييكميؾ 

قياسا بمعاممة المقارنة  1-بذرة . قرنة 5.30أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ X 200 1-مؿ . لتر 2التداخؿ الثنائي 

% ، يعزل سبب ذلؾ الى تأثير كؿ مف حامض  32.16كبنسبة زيادة  1-بذرة . قرنة 4.01التي اعطت متكسطان بمغ 

 بشكؿ منصرد كالذم ازداد عند التداخؿ .الييكميؾ كالحديد المخمبي 
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   ( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في عدد بذكر قرنة نبات الباقالء  9جدكؿ ) 

 ( .  1-) بذرة . قرنة

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeغمملالمخلبي  

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 4.17 4.48 3.63 4.09 

 

 

1 4.08 4.52 4.45 4.35 

2 4.29 4.77 4.62 4.56 

 الموعد الثاني
15/10 

0 4.20 5.02 4.57 4.59 

1 4.76 5.18 4.63 4.85 

2 5.17 4.64 5.64 5.15 

 الموعد الثالث
1/11 

0 3.66 4.42 4.15 4.07 

1 4.78 5.16 5.56 5.16 

2 5.03 5.56 5.66 5.41 

L.S.D. 0.14 0.10 

التداخل بين 
 حديدالموعد وال
 

الموعد 
 االول

4.18 4.59 4.23 

 

4.33 

الموعد 
 الثاني

4.71 4.94 4.94 4.86 

الموعد 
 الثالث

4.49 5.04 5.12 4.88 

L.S.D. NS NS  

التداخل بين 
 هيوميك ال

 حديدوال

0 4.01 4.64 4.11 

 

4.25 

1 4.54 4.95 4.88 4779 

2 4.83 4.99 5.30 5.04 

L.S.D. 0.17  NS 

 .NS L.S.D 4.76 4.86 4.46 تأثير الحديد المخلبي

L.S.D.  0.05عند مستكل 
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بينت النتائج أف التداخؿ الثالثي بيف المكاعيد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي تأثيرا معنكيا         

أعمى متكسط  1-. لتر Feممغـ X 200 1-مؿ. لتر X 2 1/11في ىذه الصصة ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد 

 X 200 1-مؿ . لتر X 2 15/10عف التداخؿ الثالثي بيف المكعد  كالذم لـ يختمؼ معنكيا 1-حبة . قرنة 5.66بمغ 

%. كجد اف ىناؾ عالقة  0.35كبنسبة زيادة  1-حبة . قرنة . نبات 5.64الذم اعطى متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ

   ( . 3)الممحؽ  r0.935= ة ،إذ بمغت قيمة ارتباط ايجابية عالية بيف عدد الحبكب في القرنة كطكؿ القرن

 : وزن القرنة ) غم ( . 4-9

( إف لممكعد تأثيران معنكيان في صصة كزف القرنة ، إذ اعطى 10( كالجدكؿ )2اكضحت النتائج المبينة في المحمؽ )       

، ك 42.32إذ اعطيا متكسطان بمغ  1/11ك 1/10غـ قياسا بالمكعديف   50.36أعمى متكسط بمغ  15/10المكعد 

كاف  15/10% عمى التكالي ، قد يرجع سبب ذلؾ الى اف المكعد  15.61، ك  18.99غـ كبنسبة زيادة   43.56

( ،  8،  4،  2في صصة ارتصاع النبات كالمساحة الكرقية كطكؿ القرنة )الجدكؿ  1/11ك 1/10افضؿ مف المكعديف 

مالئمة ، كبعدد  تميز بظركؼ بيئية 15/10كينعكس ذلؾ في زيادة كزف القرنة ، كقد يرجع سبب ذلؾ الى اف المكعد 

متكازف مف القرنات الذم يقمؿ التنافس بيف القرنات عمى المكاد الغذائية المصنعة في عممية البناء الضكئي ، مما ينعكس 

ذلؾ في زيادة كزف القرنة ، فضال عف الظركؼ المناسبة مف درجة حرارة كضكء المساعدة عمى تنشيط االنزيمات 

عالت الكيميائية ، فالتصاعؿ األنزيمي يتحصز بارتصاع درجة الحرارة ، كبذلؾ فاف ( ، كالذم يحصؿ في التصا1)الممحؽ

         الطبيعة البركتينية لألنزيمات تجعميا حساسة لمتغيرات الحرارية ، كقد انعكس ذلؾ بصكرة ايجابية في كزف القرنة 

 (Goodwin  وMercer  ,1791  ؛Tremplay  وGosselin  ,1779  بينت النتائج أف لمستكيات الرش بحامض . )

غـ قياسا  48.73أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 2الييكميؾ  تأثيران معنكيان في صصة كزف القرنة ، إذ اعطى التركيز 

% ، قد يرجع سبب ذلؾ الى محتكل حامض  22.28غـ كبنسبة زيادة  39.85بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ 

مف العناصر الغذائية الميمة كمنيا عنصر النتركجيف الذم لو دكر ميـ في نمك النبات إذ يدخؿ مباشرة في  الييكميؾ

تركيب جزيئة الكمكركفيؿ مع عنصر المغنيسيـك كاالحماض االمينية كالتي تعد كحدات البناء االساسية لمبركتيف كاالنزيمات 

 ، 
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      كرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في كزف قرنة نبات الباقالء ( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية ال 10جدكؿ ) 

 ) غـ ( . 

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeغمملالمخلبي  

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 37.57 46.72 40.92 41.73 

 

 

1 41.26 42.48 43.66 42.46 

2 41.76 41.12 45.45 42.77 

 الموعد الثاني
15/10 

0 39.07 50.65 50.65 46.79 

1 50.85 55.02 49.11 51.66 

2 51.97 47.55 58.44 52.65 

 الموعد الثالث
1/11 

0 27.39 33.39 32.35 31.04 

1 39.79 49.60 57.28 48.89 

2 43.00 50.30 59.04 50.78 

L.S.D. 2.06 1.20 

التداخل بين 
 حديدالموعد وال
 

الموعد 
 االول

40.19 43.44 43.34 

 

42.32 

الموعد 
 الثاني

47.29 51.07 52.73 50.36 

الموعد 
 الثالث

36.72 44.43 49.55 43.56 

L.S.D. NS 3.60  

التداخل بين 
 هيوميكال

 حديدوال

0 34.67 43.58 41.30 

 

39.85 

1 43.96 49.03 50.01 47.66 

2 45.57 46.32 54.31 48.73 

L.S.D. NS  4.00 

 .L.S.D 6.05 48.54 46.31 41.40 تأثير الحديد المخلبي

 L.S.D.  0.05عند مستكل    
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( . أما 1987لذا فيك يدخؿ في عمميات البناء الضكئي ، كينعكس ذلؾ في زيادة كزف القرنة في النبات )الريس ،        

( كجكد فركؽ معنكية عالية في صصة كزف 10( كنتائج الجدكؿ)2تأثير مستكيات الرش بالحديد المخمبي فقد بيف الممحؽ)

غـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  48.54أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200القرنة ، إذ اعطى التركيز 

% ، يرجع سبب ذلؾ الى تصكؽ مككنات الحاصؿ الرئيسة المتمثمة بطكؿ  17.24غـ كبنسبة زيادة  41.40متكسط بمغ 

ـ عمؿ ( ، ككذلؾ قد يعكد السبب الى دكر الحديد المخمبي في تنظي 9،  8القرنة كعدد البذكر في القرنة ) الجدكؿ 

اليرمكنات النباتية الميمة في نمك االعضاء التكاثرية كالتي تزيد مف عدد منشآت االزىار كاخصابيا ، كينعكس ذلؾ في 

زيادة كزف القرنة ، فضال عف دكر الحديد المخمبي في تككيف الكمكركفيؿ في االكراؽ ، كالذم ينعكس في تأخير الشيخكخة 

البناء الضكئي ، كتجييز الحبكب بالغذاء المصنع ، مما يؤدم الى زيادة في كزف القرنة   فييا ، كبالتالي زيادة كصاءة عممية

 (Eskandari  ،2011  ، كقد يعكد السبب الى دكر الحديد المخمبي في العديد مف العمميات  2010؛ ابراىيـ ، )

ر، كاشتراكو في تركيب بركتيف لمبالستيدات الخض RNAالحيكية التي تحدث في النبات كمنيا تمثيؿ الحامض النككم 

كينعكس ذلؾ في زيادة كصاءة البناء الضكئي ، االمر الذم أدل الى تحسيف مجمؿ صصات  , Ferrdoxinالصريدككسيف 

 ( .            1994النمك الخضرم كمنيا زيادة كزف القرنة  ) الرخكم ، 

دراسة تأثير التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية في صصة كزف القرنة عند        

غـ قياسا  52.65أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 2 15/10بحامض الييكميؾ ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

غـ كبنسبة  31.04، ك  41.73إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-مؿ . لتر X 0 1/11ك 1/10بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف 

( عدـ كجكد فركؽ معنكية عند دراسة تأثير 10( كالجدكؿ)2% عمى التكالي. الحظ الممحؽ) 69.61، ك 26.16 زيادة 

التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بالحديد المخمبي في ىذه الصصة ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتداخؿ الثنائي بيف 

بينت النتائج اف لمتداخؿ الثالثي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ حامض الييكميؾ كالحديد المخمبي . 

 X 1-مؿ . لتر X 2 1/11كالحديد المخمبي تأثيرا معنكيا في صصة كزف القرنة ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد 

 X 15/10لثالثي بيف المكعد غـ كالذم لـ يختمؼ معنكيا عف التداخؿ ا 59.04أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200
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% . يرتبط كزف القرنة  1.02غـ كبنسبة زيادة  58.44الذم اعطى متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X200 1-مؿ . لتر 2

 ( .  3) الممحؽ  r  =0.758بعالقة ايجابية مع عدد البذكر في القرنة كحاصؿ النبات الكاحد ، إذ بمغت قيمة 

  بذرة ) غم ( . 100: وزن 4-10

بذرة ، إذ اعطى  100( بأف لمكعد الزراعة تأثيران معنكيان في صصة 11( كالجدكؿ)2يالحظ مف تحميؿ تبايف الممحؽ )      

إذ اعطيا متكسطان بمغ  1/11ك 1/10غـ قياسا بالمكعديف  380.20أعمى متكسط ليذه الصصة بمغ  15/10المكعد 

% عمى التكالي ، يعكد سبب ذلؾ الى تصكؽ المكعد  0.97، ك 13.38غـ كبنسبة زيادة  376.53، ك  335.33

( ، كىذا  4،  3،  2في مؤشرات النمك الخضرم مثؿ ارتصاع النبات كعدد االكراؽ كالمساحة الكرقية ) الجدكؿ  15/10

 ادل الى ارتصاع معدالت البناء الضكئي كبالتالي تجييز البذكر الناشئة بالغذاء المصنع ، فضال عف الظركؼ البيئية

المالئمة ليذا المكعد كبخاصة درجة الحرارة التي تعرضت ليا النباتات سكاء خالؿ فترة النمك الخضرم اك خالؿ فترتي 

نعكس ( ، كبذلؾ تصكؽ ىذا المكعد في المساحة الكرقية كالكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم ، كا1االزىار كاالثمار)الممحؽ

كجد اف ىناؾ قيـ ارتباط مكجبة كمعنكية بيف  ( . Roberts  ،1985و  Summerfield) بذرة  100ذلؾ عمى كزف 

بذرة كالمساحة الكرقية كالكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم  100صصات النمك الخضرم كصصات الحاصؿ كخاصة بيف كزف 

( 2( . بيف الممحؽ) 3عمى التكالي ) الممحؽ  0.545، ك  0.778، ك  r  =0.892كحاصؿ النبات الكاحد ، إذ بمغت 

بذرة ، إذ اعطى  100( إف لمستكيات الرش بحامض الييكميؾ تأثيران معنكيان عاليان في صصة كزف 11نتائج الجدكؿ)ك 

غـ  337.27غـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  384.64أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر 2التركيز 

الييكميؾ في زيادة مؤشرات النمك المتمثمة في عدد % ، يرجع سبب ىذا التصكؽ الى دكر حامض 14.04كبنسبة زيادة 

( ، قد يعزل سبب ذلؾ الى احتكاء حامض الييكميؾ في تركيبو  10،  9البذكر ككزف القرنة عند نصس التركيز) الجدكؿ 

عمى االحماض االمينية كالبركتينات كرشيا عمى النبات قد جيزه باألحماض االمينية بشكؿ مباشر كينعكس ذلؾ عمى 

 ( ، 2010بذرة ) الشاطرم كالبمخي ،  100ادة كزف زي
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بذرة لنبات الباقالء  100( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في كزف  11جدكؿ ) 

 ) غـ ( .     

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeغمملالمخلبي  

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 248.00 319.50 310.50 292.66 

 

 

1 316.00 379.50 343.00 346.166 

2 371.00 373.00 357.50 367.16 

 الموعد الثاني
15/10 

0 320.30 380.00 348.00 349.43 

1 359.60 420.60 390.00 390.06 

2 350.00 397.00 456.30 401.10 

 الموعد الثالث
1/11 

0 316.60 459.00 333.59 369.73 

1 363.60 373.50 385.50 374.20 

2 378.00 369.00 410.00 385.66 

L.S.D. NS 6.12  

التداخل بين 
 حديدالموعد وال
 

الموعد 
 االول

311.66 357.33 337.00 

 

335.33 

الموعد 
 الثاني

343.30 399.20 398.10 380.20 

الموعد 
 الثالث

352.73 400.50 376.36 376.53 

L.S.D. NS 20.62  

التداخل بين 
 هيوميكال

 حديدوال

0 294.96 386.16 330.69 

 

337.27 

1 346.40 391.20 372.83 370.14 

2 366.33 379.66 407.93 384.64 

L.S.D. NS  20.09 

 .L.S.D 42.23 370.48 385.67 335.90 تأثير الحديد المخلبي

 L.S.D.  0.05عند مستكل         

  



62 
 

كمف المحتمؿ يعزل السبب الى دكر حامض الييكميؾ المؤثر في زيادة النمك الخضرم كتنشيط العمميات الحيكية         

، كما تبعو مف زيادة امتصاص النايتركجيف عف طريؽ االكراؽ ، فضال عف دكره في زيادة نشاط المجمكع الجذرم مف 

التنصس في الجذكر ، مما يكفر طاقة يستغميا الجذر في االمتصاص خالؿ قدرتو في تحسيف النظاـ االنزيمي كزيادة سرعة 

( ، فضال عف اف النبات Peacock  ,1779و  Dorer بذرة ) 100النشط لمعناصر ، كينعكس ذلؾ في زيادة كزف 

و  Alanineيستطيع اف يمتص المركبات النشطة المكجكدة في حامض الييكميؾ بسيكلة كاألحماض االمينية كمنيا 

Glycine  ، (. بينت النتائج إفَّ لمستكيات الرش بالحديد المخمبي 1999كينعكس ذلؾ في زيادة كزف البذكر )النعيمي

أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 100بذرة المعنكية، إذ اعطى التركيز  100تأثيران معنكيان عاليان في صصة كزف 

% ، في حيف اعطى  14.81 غـ كبنسبة زيادة 335.90مغ غـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسطان ب 385.67

غـ ، إذ إف لمحديد دكران كبيران في تنشيط العديد مف االنزيمات  370.48أقؿ متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200التركيز 

رتصاع النبات الميمة في زيادة المساحة الكرقية التي تزيد مف كصاءة البناء الضكئي ، كبالتالي ازدىار المجمكع الخضرم كا

كعدد االكراؽ ، كينعكس ذلؾ في زيادة الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم ، كالذم لو عالقة ايجابية في زيادة امتالء البذكر 

( كجكد فركؽ معنكية في ىذه الصصة عند 11( كنتائج الجدكؿ)2( . بيف الممحؽ)Krauss  ،1993بذرة ) 100ككزف 

كعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد دراسة تأثير التداخؿ الثنائي بيف الم

15/10 X 2 1/11ك 1/10غـ قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف  40.10أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 0  . مؿ

( 2% عمى التكالي ، بيف الممحؽ) 8.48ك 37.05غـ كبنسبة زيادة  369.73،ك  292.66إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-لتر

( عدـ كجكد فركؽ معنكية عند دراسة تأثير التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بالحديد المخمبي في 11كالجدكؿ)

بذرة ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتداخؿ الثنائي بيف مستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي  100صصة كزف 

 ( .   3) الممحؽ  r  =0.708بذرة ، إذ بمغت قيمة  100ثي ، يرتبط كزف القرنة بعالقة ايجابية مع كزف كالتداخؿ الثال

 ( .  1-: حاصل النبات الواحد ) غم . نبات4-11

( إف لمكعد الزراعة تأثيران معنكيان عاليان في صصة 12( كالجدكؿ)2أكضحت النتائج الكاردة في تحميؿ تبايف الممحؽ )      

 1/10قياسا بالمكعديف  1-غـ . نبات 354.62أعمى متكسط بمغ  15/10ؿ النبات الكاحد ، إذ اعطى المكعد حاص
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%  52.11، ك  42.49عمى التكالي كبنسبة زيادة  1-غـ . نبات 233.13، ك  248.86إذ اعطيا متكسط بمغ  1/11ك

في مؤشرات النمك المتمثمة  1/11ك 1/10يف افضؿ مف المكعد 15/10عمى التكالي ، قد يعكد سبب ذلؾ الى اف المكعد 

( . أما تأثير  11،  9،  10،  2بذرة ) الجدكؿ  100في ارتصاع النبات ككزف القرنة كعدد البذكر في القرنة ككزف 

مؿ .  2مستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية عالية في ىذه الصصة ، إذ اعطى التركيز 

 1-غـ . نبات  243.25قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت متكسط بمغ  1-غـ . نبات  310.25عمى متكسط بمغ أ 1-لتر

% ، قد يعزل سبب ذلؾ الى دكر حامض الييكميؾ في زيادة امتصاص المغذيات مباشرة الى داخؿ  27.54كبنسبة زيادة 

خاليا الكرقة لتسيـ في زيادة صنع الغذاء مف خالؿ زيادة كصاءة البناء الضكئي كبالتالي حدكث زيادة معنكية في حاصؿ 

كر حامض الييكميؾ في تحسيف التبادؿ ( . كقد يعزل سبب ذلؾ الى د 1985كاخركف ،  Tisdaleالنبات الكاحد ) 

األيكني ، كزيادة جاىزية العناصر الغذائية كمف ثـ سيكلة امتصاصيا مف قبؿ النبات ، ككذلؾ لو دكر في بناء مجمكع 

جذرم بكصاءة عالية في امتصاص العناصر الغذائية الكبرل كالصغرل ، مما يساعد عمى زيادة كمية المكاد المصنعة في 

 Chenالكاربكىيدرات كالبركتينات الالزمة لبناء انسجة النبات ، كينعكس ذلؾ في زيادة الحاصؿ في النبات ) االكراؽ مف 

 ( .  Avid  ،1990و 

( كجكد فركؽ معنكية عالية في صصة 12( كالجدكؿ)2اما تأثير مستكيات الرش بالحديد المخمبي فقد بيف الممحؽ )     

قياسا بمعاممة  1-غـ . نبات 304.93أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200كيز حاصؿ النبات الكاحد ، إذ اعطى التر 

% ، قد يرجع سبب ذلؾ الى تصكؽ  26.88كبنسبة زيادة  1-غـ . نبات 240.32المقارنة التي اعطت متكسطان بمغ 

        عند نصس التركيزبذرة  100مككنات الحاصؿ الرئيسة لمنبات الكاحد في عدد القرنات كعدد البذكر في القرنة ككزف 

كمف المحتمؿ أف يعزل السبب الى دكر الحديد المخمبي في زيادة اليرمكنات النباتية كىي  ( ،11،  9،  7) الجدكؿ 

االككسينات كالجبرلينات ، فضال عف بناء الكمكركفيؿ ، مما يؤدم الى حث التزىير كمنع تساقط االزىار ، كبالتالي زيادة 

 ( . Ahmad  ،1997و  Rashed)  حاصؿ النبات الكاحد
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( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في حاصؿ النبات الكاحد لمباقالء  12جدكؿ ) 

 ( .  1-) غـ . نبات

مواعيد 
 الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeغمملالمخلبي  

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 198.86 271.95 206.90 225.90 

 

 

1 215.40 220.20 279.00 238.20 

2 259.75 291.85 295.85 282.48 

 الموعد الثاني
15/10 

0 183.03 386.06 361.55 310.21 

1 329.33 349.20 399.25 359.26 

2 359.16 403.00 421.10 394.42 

 الموعد الثالث
1/11 

0 110.80 243.15 227.05 193.66 

1 271.00 240.93 243.63 251.85 

2 235.56 216.03 310.06 253.88 

L.S.D. 20.04 11.12 

التداخل بين 
 حديدالموعد وال

 

الموعد 
 االول

224.67 261.33 260.58 

 

248.86 

الموعد 
 الثاني

290.50 379.42 393.96 354.62 

الموعد 
 الثالث

205.78 233.37 260.24 233.13 

L.S.D. 25.26 54.71  

التداخل بين 
 هيوميكال

 حديدوال

0 164.23 300.38 265.16 

 

243.25 

1 271.91 270.11 307.29 283.10 

2 284.82 303.62 342.33 310.25 

L.S.D. NS  27.90 

 .L.S.D 56.42 304.93 291.37 240.32 بيتأثيرالحديد المخل

  L.S.D.  0.05عند مستكم     
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بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية في حاصؿ النبات الكاحد عند دراسة تأثير التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات    

 394.42أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X  2 15/10الرش بحامض الييكميؾ ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

، ك  225.90إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-مؿ . لتر X 0 1/11ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف  1-غـ . نبات

عمى التكالي . أظيرت النتائج كجكد فركؽ معنكية عند دراسة تأثير التداخؿ الثنائي بيف المكعد  1-غـ . نبات 193.66

متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X 200 15/10كمستكيات الرش بالحديد المخمبي ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

إذ اعطيا متكسط  1-. لتر Feممغـ   X 0 1/11ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف  1-غـ . نبات 393.96

% عمى التكالي . أما التداخؿ الثنائي بيف  91.44، ك  75.35كبنسبة زيادة  1-غـ. نبات 205.78، ك 224.67بمغ 

 ( عدـ كجكد     فركؽ معنكية . 12( كالجدكؿ )2مخمبي فقد بيف الممحؽ )مستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد ال

أما التداخؿ الثالثي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي فقد بينت النتائج تأثيران معنكيان       

أعمى متكسط  1-. لتر Feممغـ X 200 1-مؿ . لتر X 2 15/10في ىذه الصصة ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد 

-. لتر Feممغـ X 0 1-مؿ . لتر X 0 1/11ك 1/10قياسا بالتداخؿ الثالثي بيف المكعديف  1-غـ . نبات  421.10بمغ 

% عمى التكالي ،  280.05، ك  111.75كبنسبة زيادة  1-غـ . نبات 110.80، ك  198.86إذ اعطيا متكسطان بمغ  1

 0.751، ك r  =0.514كجد اف ىناؾ قيـ ارتباط مكجبة بيف حاصؿ النبات الكاحد كعدد القرنات ككزف القرنة ، إذ بمغت 

 ( .   3عمى التكالي ) الممحؽ 

 ( .  SPAD: دليل الكموروفيل في االوراق ) وحدة 4-12

( إف لمكعد الزراعة تأثيران معنكيان في محتكل 13( كالجدكؿ)2أكضحت النتائج المبينة في تحميؿ تبايف الممحؽ)      

 15/10قياسا بالمكعديف  SPADكحدة  52.82أعمى متكسط بمغ  1/10الكمكركفيؿ في االكراؽ ، إذ اعطى المكعد 

% عمى التكالي ،  13.10، ك  19.23كبنسبة زيادة  SPADكحدة  46.70، ك  44.30إذ اعطيا متكسطان بمغ  1/11ك

( مما زاد  3) الجدكؿ  1/11ك 15/10قد يرجع سبب ذلؾ الى اف عدد االكراؽ عند ىذا المكعد كاف أقؿ مف المكعديف 

جزيئة مف محتكل الكمكركفيؿ في االكراؽ ألنو كمما زاد عدد االكراؽ قؿ الكمكركفيؿ فييا نتيجة المنافسة بيف االكراؽ عمى 
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(، كقد يعكد السبب الى اف الكمكركفيؿ يرتبط بعالقة طردية مع  1992كاخركف ، Tollenaarالكمكركفيؿ كبالعكس ) 

عمميتي البناء كاليدـ لممكاد الكاربكىيدراتية الناتجة مف البناء الضكئي كذلؾ عف طريؽ دخكؿ الكاربكىيدرات في مسار 

 , Acetyl-coAليعطي المركب الرئيس   Pyruvic acidالبايركفيليتككف الحامض  Glycolysisالتحمؿ السكرم 

، كىك المركب االكؿ المسؤكؿ عف تككيف الكمكركفيؿ  Succynile-CoAكالذم يدخؿ في مسار دكرة كربس لينتج مركب 

منو ) قاعدة نتركجينة ( ، الذم تتحد أربع جزيئات   porphyrinsمف خالؿ اتحاده مع حامض الكاليسيف ليككف مركب 

ليككف حامض الكمكركفميف ، ليتحد بدكره مع مركب تربيني ثنائي يعرؼ بكحكؿ الريبتكؿ لينتج جزيئة الكمكركفيؿ  Mgمع 

كمف ثـ تككيف التربينات    Mevalonicالذم يككف حامض اؿ Acetyl-coAككحكؿ الريبتكؿ ينشأ عف طريؽ     ،

ك  Goodwinالثنائية غير الطيارة المتمثمة بكحكؿ الريبتكؿ الذم يدخؿ بتركيب جزيئة الكمكركفيؿ مانحا االستقرار ليا ) 

Mercer  ،1985   ؛Cseke  ، عدـ كجكد فركؽ معنكية عند 13( كنتائج الجدكؿ)2( . بيف الممحؽ ) 2006كاخركف )

بحامض الييكميؾ في ىذه الصصة ، ككذلؾ الحاؿ عند استخداـ مستكيات الرش بالحديد المخمبي استخداـ مستكيات الرش 

. أما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ فقد بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية عالية في صصة 

 53.77أعمى متكسط بمغ   1-مؿ . لتر X  2 1/10دليؿ الككركفيؿ في االكراؽ ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد 

، ك  44.44إذ اعطيا متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 0 1/11ك 15/10قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف  SPADكحدة 

% عمى التكالي . أما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات  17.22، ك  20.99كبنسبة زيادة  SPADكحدة  45.87

( كجكد فركؽ معنكية عالية في ىذه الصصة ، إذ اعطى التداخؿ 13( كالجدكؿ)2د المخمبي فقد بيف الممحؽ)الرش بالحدي

قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف  SPADكحدة  54.01أعمى متكسط بمغ  1-.لتر Feممغـ X 200 1/10الثنائي بيف المكعد 

كبنسبة   SPADكحدة  46.72، ك  43.76إذ اعطيا متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ X 0 1/11ك 15/10المكعديف 

% عمى التكالي . بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية عند التداخؿ الثنائي بيف مستكيات  15.60، ك   23.42زيادة 

 الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي ،
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( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي في دليؿ كمكركفيؿ اكراؽ الباقالء  13جدكؿ ) 

 ( .  SPAD) كحدة 

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeغمملالمخلبي  

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 50.63 51.06 51.80 51.16 

 

 

1 54.96 51.45 54.20 53.53 

2 51.55 53.73 56.05 53.77 

 الموعد الثاني
15/10 

0 43.95 44.35 45.03 44.44 

1 43.05 43.40 43.66 43.37 

2 44.30 44.16 46.90 45.12 

 الثالثالموعد 
1/11 

0 45.25 46.40 45.96 45.87 

1 46.66 47.03 46.30 46.66 

2 48.26 47.16 47.30 47.57 

L.S.D. 0746 0.67 

التداخل بين 
 حديدالموعد وال
 

الموعد 
 االول

52.38 52.08 54.01 

 

52.82 

الموعد 
 الثاني

43.76 43.97 45.19 44.30 

الموعد 
 الثالث

46.72 46786 46.52 46.70 

L.S.D. 0.50 3.64  

التداخل بين 
 هيوميك ال

 حديدوال

0 46.61 47.27 47.59 

 

47.15 

1 48.22 47.29 48.05 47.85 

2 48.03 48.35 50.08 48.82 

L.S.D. NS  NS 

 .NS L.S.D 48.57 47.63 47.62 تأثير الحديد المخلبي

 L.S.D.    0.05عند مستكم    
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( 2اما التداخؿ الثالثي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي فقد بيف الممحؽ)     

 X 200 1-مؿ . لتر X 2 1/10( كجكد فركؽ معنكية في ىذه الصصة إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد 13كالجدكؿ)

 X 0 1/11ك 15/10التداخؿ الثالثي بيف المكعديف قياسا ب SPADكحدة  56.05أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ

، ك  27.53كبنسبة زيادة  SPADكحدة  45.25، ك  43.95إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X 0 1-مؿ . لتر

% عمى التكالي ، كجد اف ىناؾ قيـ ارتباط مكجبة بيف محتكل االكراؽ مف الكمكركفيؿ كنسبة البركتيف في البذكر،  23.86

 ( .   3) الممحؽ   r  =0.643بمغت  إذ

 : نسبة البروتين في البذور ) % ( . 4-13

( إف لمكعد الزراعة تأثيران معنكيان عاليان في نسبة 14( كالجدكؿ)2أكضحت النتائج الكاردة في تحميؿ تبايف الممحؽ)     

إذ  1/11ك 15/10%  قياسا بالمكعديف  25.10أعمى متكسط بمغ  1/10بركتيف بذكر الباقالء ، إذ اعطى المكعد 

% عمى التكالي ، قد يرجع سبب ذلؾ  34.94، ك  12.50% كبنسبة زيادة  18.60، ك  22.31اعطيا متكسطان بمغ 

يكـ مف الزراعة  60في طكؿ مدة النمك الخضرم كتأخير النباتات بالتزىير حتى مركر  10/1الى تصكؽ المكعد 

( ، كبالتالي زيادة  13،  3قمة عدد االكراؽ كزيادة محتكل االكراؽ مف الكمكركفيؿ ) الجدكؿ (، كالتي تزامنت مع 1)الممحؽ

كصاءة عمميتي البناء الضكئي كالتنصس كتجييز اليياكؿ الكاربكنية الالزمة لبناء االحماض االمينية ، كينعكس ذلؾ في زيادة 

ة التي ساعدت عمى رفع مستكل البركتيف في البذكر قياسا المادة الغذائية في البذكر ، فضال عف المدة الضكئية الطكيم

     ( ، كبذلؾ يعد مكعد الزراعة احد العكامؿ التي يختمؼ بصعميا نسبة بركتيف بذكر الباقالء 1بالمكاعيد االخرل )الممحؽ

يؾ في ىذه (. بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية عند استخداـ مستكيات الرش بحامض الييكم 2006) البياتي ، 

الصصة ، ككذلؾ الحاؿ مع مستكيات الرش بالحديد المخمبي . أما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بحامض 

 الييكميؾ فقد بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية في صصة نسبة البركتيف في البذكر ،
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   كالحديد المخمبي في نسبة بركتيف بذكر الباقالء ( تأثير مكاعيد الزراعة كالتغذية الكرقية بحامض الييكميؾ 14جدكؿ ) 

. ) % ( 

 مواعيد الزراعة

تركيز 
حامض 

 كيالهيوم
 1-مل.لتر

 تركيز الحديد
 1-.لترFeغمملالمخلبي  

التداخل بين 
الموعد 
 والهيوميك

استجابة 
 الموعد

 تأثير
 الهيوميك

0 100 200 

 الموعد االول
1/10 

0 22.96 25.59 24.38 24.31 

 

 

1 25.27 25.15 25.69 25.37 

2 24.82 26.02 26.06 25.63 

 الموعد الثاني
15/10 

0 21.00 23.76 22.23 22.33 

1 22.01 22.85 21.65 22.17 

2 22.09 20.33 24.93 22.45 

 الموعد الثالث
1/11 

0 18.70 18.37 17.60 18.22 

1 18.59 17.93 19.61 18.71 

2 19.24 17.42 20.01 18.89 

L.S.D. 0747 0.49 

التداخل بين 
 حديدالموعد وال
 

الموعد 
 االول

24.35 25.58 25.37 

 

25.10 

الموعد 
 الثاني

21.70 22.31 22.93 22.31 

الموعد 
 الثالث

18.84 17.90 19.07 18.60 

L.S.D. 0.30 2.70  

التداخل بين 
 هيوميك ال

 حديدوال

0 20.88 22.57 21.40 

 

21.61 

1 21.95 21.97 22.31 22.07 

2 22.05 21.25 23.66 22.32 

L.S.D. NS  NS 

 .NS L.S.D 22.46 21.93 21.63 تأثير الحديد المخلبي

L.S.D.  0.05عند مستكم          
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% قياسا بالتداخؿ الثنائي  25.63أعمى متكسط بمغ  1-مؿ . لتر X 2 1/10إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد       

،  14.77كبنسبة زيادة  18.22 % ، ك 22.33إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-مؿ . لتر X 0 1/11ك 15/10بيف المكعديف 

% عمى التكالي . أما التداخؿ الثنائي بيف المكعد كمستكيات الرش بالحديد المخمبي فقد بينت النتائج كجكد  40.66ك 

أعمى متكسط بمغ  1-.لتر Feممغـ X 100 1/10الصصة ، إذ اعطى التداخؿ الثنائي بيف المكعد  فركؽ معنكية في ىذه

 21.70إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X 0 1/11ك 15/10% قياسا بالتداخؿ الثنائي بيف المكعديف   25.58

 X 1/10اخؿ الثنائي بيف المكعد % عمى التكالي ، اال إف التد 35.77، ك   17.88% كبنسبة زيادة  18.84، ك 

% كالذم لـ يختمؼ معنكيا عف المقارنة لنصس المكعد . بينت النتائج  25.37اعطى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200

عدـ كجكد فركؽ معنكية عند التداخؿ الثنائي بيف مستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي ، في حيف أكضح 

( كجكد فركؽ معنكية في ىذه الصصة عند دراسة تأثير التداخؿ الثالثي بيف المكعد 14دكؿ )( كنتائج الج2الممحؽ)

 X 1-مؿ . لتر X 2 1/10كمستكيات الرش بحامض الييكميؾ كالحديد المخمبي ، إذ اعطى التداخؿ الثالثي بيف المكعد 

مؿ  X 0 1/11ك 15/10% قياسا بالتداخؿ الثالثي بيف المكعديف   26.06أعمى متكسط بمغ  1-. لتر Feممغـ 200

%  39.35، ك   24.09% كبنسبة زيادة  18.70، ،  21.00إذ اعطيا متكسطان بمغ  1-. لتر Feممغـ X 0 1-.لتر

ؿ النبات عمى التكالي . إذ يالحظ اف ىناؾ عالقة ارتباط مكجبة بيف نسبة البركتيف كمحتكل االكراؽ مف الكمكركفيؿ كحاص

 (.  3عمى التكالي ) الممحؽ  r  =0.643  ،0.215الكاحد إذ بمغت 
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 Conclusions and Suggestions  لمقترحاتاالستنتاجات وا-5

 ات :ـاجـــتنتـاالس :5-1

 ػػػػ االختالفات البيئية بيف المكاعيد ادت الى اختالفات معنكية في صصات النمك كالحاصؿ . 1

ػػػػ كاف لحامض الييكميؾ تأثير عمى صصات النبات كلتداخمو مع الحديد المخمبي تأثير أكضح في جميع مؤشرات النمك 2

 الخضرم كالحاصؿ لنبات الباقالء .   

 200كالحديد المخمبي  1-مؿ.لتر 2كالتراكيز لحامض الييكميؾ  15/10كالثالثية بيف المكعد  ػػػػ اعطت التكليصة الثنائية3

 تأثيران معنكيان كاضحان في اغمب مؤشرات النمك الخضرم كالحاصؿ لنبات الباقالء.  1-. لترFeممغـ

 : المقترحات .5-2

كذلؾ مف اجؿ الحصكؿ عمى احسف صصات لمحاصؿ كمنيا حاصؿ  15/10ػػػػ زراعة نبات الباقالء في المكعد الثاني 1

 النبات الكاحد . 

 في مرحمتي النمك الخضرم كالتزىير .  1-مؿ. لتر 2تركيز الػػػػ رش حامض الييكميؾ عمى نبات الباقالء ب2

في مرحمتي النمك  1-. لتر Feممغـ 200لنبات الباقالء بالتركيز  ػػػػ رش الحديد المخمبي عمى المجمكع الخضرم3

 الخضرم كالتزىير . 

 التي اعطت افضؿ النتائج .   1-مؿ.لتر X 2 1-. لتر Feممغـ 200ػػػ رش نبات الباقالء بتكليصة 4
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( درجات الحرارة العظمى كالصغرل كالرطكبة النسبية كنسبة االمطار كساعات سطكع الشمس لمكسـ زراعة نبات 1ممحؽ )
 .  2016-2015الباقالء في بعقكبة  

 

 

 

 

 

 اشير            

 الزراعة

درجة الحرارة 

 (٥Cالعظمى)

 درجة الحرارة الصغرل

(٥C) 
 (3)ممـنسبة االمطار     )%(النسبية الرطكبة

ساعات                   

 سطكع الشمس

 6.7 147.6 45.0 18.5 33.6 تشرين االول

 6.5 55.2 77.0 10.6 21.7 تشرين الثاني                        

 6.0 31.9 73.0 4.9 16.3 كانون االول

 5.6 8.9 69.0 4.1 15.2 كانون الثاني

 7.4 47.1 65.0 8.1 20.8 شباط    

 7.9 57.5 55.0 10.7                 24.1    اذار
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(.M.S                                                  .مصفات المدروسة لنبات الباقالءل(      تحميل التباين ممثاًل بمتوسطات المربعات (2ممحق)                                       

 

.                                                                                                     0.01 عند ** ارتباط معنكم  0.05* ارتباط معنكم عند                                                              
                                                                                                      

 

مصـادر 
 االختـالف

DF 

 الصفــات المــدروســـة

Mean Square 

عدد البذور في  طول القرنة عدد القرنات عدد االزهار الوزن الجاف المساحة الورقية عدد االوراق ارتفاع النبات
 القرنة

ةبذر 100وزن  وزن القرنة حاصل النبات  
 الواحد

الكلوروفيل 
االوراق في  

نسبة 
 البروتين

 97.48 184.33 50824.76 12436.3 554.80 3.87 33.57 48.87 339.80 75.64 495084.49 65.87 244.563 2 القطـاعـات

 الموعد
2 1001.70* 3631.50** 14807065.24** 2702.84* 2022.64* 305.86* 1901.36* 33.51 7715.30* 107729.64* 259894.06*

* 

10205.9 

* 

2105.57** 

 1.11 3.944 8479.03 2623.58 62.13 0.85 4.87 11.23 7.56 32.26 82539.80 15.59 104.428 4 الخطأ

حامض 

 الهيوميك

2 30819.09** 3058.22** 10618997.77* 2962.44** 5559.11* 423.98** 2072.14* 26.33 8652.62* 36363.06** 32045.8** 189.11 125.25 

 الحديد المخلبي
2 13750.68** 4156.28** 19988373.02** 3322.29** 8978.89** 471.44** 2869.78** 16.74 10604.53*

* 

617675.37*

* 

418426.47*

* 

86.10 135.24 

الموعد 

 *الهيوميك

4 1145.52* 1044.00* 1082493.24** 2131.15* 5288.71* 202.52* 1600.01* 65.79* 5056.86* 285758.80* 1037.68* 90209.0

1** 

535.3* 

 الموعد *الحديد
4 1004.65* 3009.47* 100736.44 1004.54 5494.04* 84.19 682.41 35.87 109.60 136.65 13463.8* 70411.4

8** 

987.249* 

الحديد 

 *الهيوميك

4 298.93 320.98 18507.14 939.75 767.74 347.40* 820.75 104.30** 79.98 819.28 429.34 209.22 27.55 

الموعد*الهيومي

 ك*الحديد

8 980.68* 1109.28* 1375.94 842.86* 6386.7** 297.93* 2034.12** 74.43* 6963.11* 4427.69 26279.76** 1758.60

* 

734.93* 

 0.14 0.90 97.97 211.78 4.75 0.09 1.81 2.11 4.11 2.28 7202.51 9.48 16.40 48 الخطأ
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                                                                       لنبات الباقالء . ( العالقات الترابطية بين الصفات قيد الدراسة3ممحق )

 

 

                                                                                                                                  ػػػػػػػ ارتباط عكسي بيف المؤشرات  0.01** ارتباط معنكم عند   0.05* ارتباط معنكم عند   
      r  Pearson correlation  

r بذرة100وسن وسن انقزوت عدد انبذور قزوت طول انقزوت عدد انقزواث عدد االسهار انوسن انجاف انمساحت انورقيت عدد االوراق طول انىباث  
حاصم انىباث 

 انواحد
 وسبت انبزوحيه دنيم انكهوروفيم

 

 طول انىباث
1 .898

**
 .652 .496 .846

**
 .640 .769

*
 .718

*
 .711

*
 .648 .694

*
 -.839-

**
 -.457 

 

 عدد االوراق

 

 
 

1 .609 .546 .807** .710* .797* .713* .806** .723* .875** -.716-* -.204 

 

 انمساحت انورقيت

 
  1 .684* .731* .870** .665 .804** .476 .892** .463 -.486 -.533 

 

 انوسن انجاف

 
   1 .288 .845** .770* .720* .559 .778* .456 -.114 -.083 

 

 عدد االسهار

 
    1 .675* .662 .786* .692* .628 .586 -.775-* -.581 

 

 عدد انقزواث

 
     1 .792* .910** .678* .908** .514 -.364 -.388 

 

انقزوتطول   

 
  .    1 .900** .935** .620 .738* -.377 -.078 

 

 عدد انبذور قزوت

 
      . 1 .844** .708* .518 -.387 -.386 

 

 وسن انقزوت

 
.        1 .450 .758* -.348 .910 

 

بذرة100وسن  

 
       .  1 .545 -.512 -.435 

 

 حاصم انىباث انواحد

 
 .   . .     1 -.470 .215 

 

 دنيم انكهوروفيم

 
           1 .643 

 

 وسبت انبزوحيه

 
            1 



A 
 

SUMMARY:-        

       A factorial experiment Within Spit-plots applied according to randomized complete 

block design (RCBD) with three replications , This study has been done  in Diyala 

governorate , Al-Muqdadia , Abi-Sayda, during the autumn Season 2015-2016. The soil in 

which the broad beans(Vicia faba L.) were grown was sandy clay loam . The aim of this 

study is to know the effect of planting dates 1/10,15/10 and 1/11/ 2015 , Which occupied 

main-plots and foliar nutrition of three levels for each one humic acid 0 , 1 and 2 ml.L
-1

 and 

chelated iron 0, 100 and 200 mgFe.L
-1

 , Which occupied sub-plots on the growth and yield of 

Vicia faba L. "Luzde otono " .  

         The results show that there are significant differences among planting dates in most 

traits  , the date 15/10 outplayed in the plant height, number of leaves  , dry weight, pod 

length, pod weight, weight of 100 seeds and yield of one plant , they reached 125.66 cm , 

32.01 leaf. Plant 
-1

 , 26.52 g. plant 
-1

, 25.73 cm, 50.36 g, 380.20 g 354.62 g. plant 
-1

 

respectively as compared with control treatment .A great decrease occurred in most  traits in 

the date 1/10 except in the trait of chlorophyll and the percentage of protein, they reached 

52.82 SPAD and 25.10% respectively as compared with control treatment .While the date 

1/11 superimposed in leaf area, number of flowers, number of pods and number of seeds in a 

pod , they reached 2083.36 cm
2
 .plant 

-1
, 44.66 flower. plant

-1
 , 10.24 pod.plant

-1
 , 4.88 

seed.pod
-1

 respectively as compared with control treatment . When spraying the leaves with 

different concentrations of humic acid , the concentration 1 ml.L
-1

 outplayed in  plant height 

and number of leaves, they reached 118.58 cm and 30.16 leaf.plant
-1

 respectively as 

compared with control treatment, the concentration  2ml.L
-1

  outplayed in leaf area , dry 

weight, flowers number, pods number, pod's length ,number of seeds in a pod, pod's weight, 

weight of 100 seed, yield of one plant  , chlorophyll and the percentage of protein, they 

reached 2151.79 cm
2
 . plant

-1
,   27.26 g.plant

-1
 , 45.81 flower.plant

-1
 , 10.83pod.plant

-
1, 

25.34cm , 5.04 seed.pod
-1

, 48.73 g , 384.64g , 310.25 g . plant
-1 

,
   
48.82 SPAD ,

 
and  22.32%

 
 

respectively as compared with control treatment. While spraying chelated iron with the 

concentration of 100 mgFe.L
-1

 outplayed in the number of seeds in pods  and the weight of 

100 seeds, they reach 4.86 seed.pod
-1

 and 385.67g 
 
 respectively as compared with control 

treatment. The concentration 200 mgFe.L
-1

 out played in plant height, leaves number, leaf 

area ,dry weight, flowers number, pods number,   pod length, pod weight, yield of one plant, 



B 
 

chlorophyll and the percentage of protein ,they reach 119.02cm ,30.39 leaf.plant
-1

, 2107.57 

cm
2
.plant

-1
 , 27.17 g.plant

-1
 ,44.66 flower.plant

-1
 , 10.23pod.plant

-1
 , 25.25 cm ,48.54g , 

304.93 g.plant
-1

 ,48.57SPAD and 22.46%  respectively as compared with control treatment. 

The concentration of 200mgFe.L
-1 

showed a significant decrease in number of seeds in a pod 

and weight of 100 seed, they reach 4.46 seed.pod
-1 

,370.48 g respectively as compared with 

control treatment.     

      The bi-interpenetration of 2ml.L
-1

 X 200 mg Fe.L
-1

 and tri- interpenetration of the 2
nd

 date 

X  2ml.L
-1 

X 200mgFe.L
-1

 gave the best results in most indicators of the study as compared 

with control treatment.  
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