
 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

871 
 

 (.Vicia faba Lتأثير الرش بالبيريدوكسين في نمو وحاصل أربعة أصناف من الباقالء )
 

 حمدي جاسم حمادي                           صباح احمد الجنابي أنور
 قسم المحاصيل الحقلية-كلية الزراعة-جامعة األنبار 

 الخالصة

في حقول قسم المحاصيل _كلية  2015-2016نفذت تجربة حقلية في الموسم الشتوي لعام        
الزراعة _ جامعة األنبار _ أبو غريب )الموقع البديل(. بهدف دراسة تأثير الرش بثالثة تراكيز من البيريدوكسين 

في نمو وحاصل أربعة أصناف من الباقالء )اإلسباني والهولندي واإليطالي  1-.لتر B6ملغم 200و 411و 1هي 
 األلواحملت إذ ش بثالثة مكرراتالمنشقة  بترتيب األلواح تصميم القطاعات العشوائية الكاملةاستخدم والمحلي(. 

 . تلخصت النتائج بالشكل اآلتي: البيريدوكسينتراكيز مادة فقد شملت الثانوية  األلواح األصناف أماة يالرئيس

الى زيادة معنوية في أغلب  4-لتر B6ملغم  200أدت زيادة تراكيز البيريدوكسين وخاصة التركيز 
 100ووزن  2سم 3542سم والمساحة الورقية بلغت  75.19الصفات المدروسة منها ارتفاع النبات والذي بلغ 

والحاصل 1-طن هـ 1.400وحاصل البروتين بلغ  1-طن هـ 6.025غم وحاصل البذور بلغ  141.07بذرة بلغ 
سم والمساحة الورقية  93.47دي أعلى ارتفاع للنبات بلغ . حقق الصنف الهولن1-طن هـ 10.613البايولوجي بلغ 

غم وحقق الصنف اإليطالي  166.36بذرة بلغ  100بينما حقق الصنف اإلسباني أعلى وزن  2سم 4145بلغت 
وحاصل البروتين بلغ 1-طن هـ 6.371وحاصل البذور بلغ 1-قرنة بذره 5.89 بلغلبذور في القرنة لعدد  أعلى

 .  1-طن هـ 12.189والحاصل البايولوجي بلغ  1-طن هـ 1.501

Effect of Pyridoxine Spraying in Growth and Yield of four Cultivars 

of Broad Bean ( Vicia  faba L. ) 
Anwar Sabah Ahmed Al-Janabi                              Hamdi Jassim Hommadi  

Univ. of Anbar-College of Agri.-Dep. of Crop field  

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

department of field crops farm-Agriculture college- Anbar University (alternative 

site) in Abu Ghuriab, to study the effect of spraying with different concentration of 

pyridoxine (Vit B6) 0, 100, 200 B6 mg L-1 in growth and yield of four broad bean 

cultivars (Spanish, Holland, Italic and local variety).  The experiment was conducted 

in split plot arrangement in Randomized Complete Block Design RCBD where the 

main plots were occupied by cultivars while the sub plots were occupied by 

pyridoxine concentrations. The results were summarized as follows: 

                                                           
 األول لبحث مستل من رسالة الماجستير للباحث ا 
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The increment in B6 concentration  200 mg B6 L-1 led to increment in most studied 

traits namely: plant height 75.19 cm, leaf area 3542 cm2, 100 seed weight 141.07 gm, 

seed yield  6.025 ton ha-1, protein yield 1.4 ton ha-1 and biological yield 10.613 ton ha 

-1 . The Holland variety achieved highest in plant height 93.47 cm، leaf area 4145 

cm،2 while Spanish variety achieved highest in weight of 100 seed 166.36 gm .and 

Italic variety achieved highest in number of seed in pod 5.89 seed pod-1, seeds yield 

6.371 ton ha-1 , protein yield 1.501 ton ha-1 and biological yield 12.189 ton ha-1.  

 المقدمة

 الغذائية إذ ارتفاع قيمتهالمن المحاصيل البقولية الشتوية المهمة  (.Vicia faba Lُتعد الباقالء )
الكربوهيدرات  إضافة إلى احتوائه على ،40-25%تحتوي بذورها على نسبة عالية من البروتين تقدر بحوالي 

األمر الذي يجعل هذا المحصول حاجة غذائية  واألحماض األمينية،العديد من العناصر المعدنية والفيتامينات و 
نباتاته  فضاًل عن ذلك تستخدم (.1ضرورية لإلنسان والحيوان للتعويض عن البروتين الحيواني مرتفع الثمن )

يزيد من إنتاجية المحاصيل التي تعقبه في الحقل لقيامه بتثبيت النتروجين الجوي في  إذ للتربة اخضر اً سماد
ألف طن  144.3ألف طن قرنات جافة و 10.874 تقريباً إنتاج العراق من محصول الباقالء ر ُيقد (.12)التربة 

خضراء لعام القرنات من الإنتاج العالم  دونم، وُيقدرألف 12.510في مساحة مزروعة بلغت  قرنات خضراء
  (.41)طن  4.577.000 تقريباً  2006

مثل تساقط األزهار  هذا المحصول إنتاجيةتسبب تدني  من بعض المشاكل محصول الباقالء يعاني
لذلك أجريت العديد من التجارب لزيادة  القرنات،والبراعم وفشل المبايض في إنتاج البذور وعدم اكتمال نضج 

تقليل تساقط األزهار إلى أدنى حد والحصول على قرنات ناضجة قبل الحصاد في الباقالء و نسبة الخصب 
من تلك المواد مادة  (.42)نمو والمغذيات المعدنية والفيتامينات الذلك منظمات  باستخدام عوامل مختلفة بما في

أهم أنواع الفيتامينات التي تدخل في تفاعالت عديدة داخل الخاليا  أحدالتي تعد  B6 فيتامين البيريدوكسين أو
لعديد من المصادر إلى اإلنسان والحيوان وتشير ا علىهامة وليس لها أية آثار جانبية  كيموحيوية أدوارولها 

استعمال البيريدوكسين من قبل بعض الباحثين في تحسين صفات بعض المحاصيل المهمة وحصولهم على نتائج 
عامل مساعد هي ن هذه المادة تنشط نمو الجذور و أكما  (.44)الباقالء والماش وغيرها كمشجعة في العديد منها 

ؤثر في تكوين االوكسين تين الحامض األميني التربتوفان وبالتالي شارك في تكو تو  ةفي التغيرات الحيوية االميني
 (.2)ر ازهتطور األخضري و الجذري و النمو الالذي له دور هام في 

رفولوجي فضاًل عن و تختلف في تركيبها الوراثي وفي طبيعة نموها وشكلها الم الباقالء إن أصناف
الكاربون والماء وحالة العناصر الغذائية وذلك بتأثيرها أما  أوكسيدالضوء وثاني كاختالف تأثرها بالعوامل البيئية 

 (. 15على تفاعل الضوء أو أنظمة تحويل الكاربون إلى مركبات عضوية في البالستيدات الخضراء )
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 المواد وطرائق العمل

 –في الحقول التابعة لقسم المحاصيل الحقلية  2016-2015أجريت هذه الدراسة في الموسم الشتوي 
( على B6)فيتامينتأثير الرش بالبيريدوكسين  غريب، لدراسةأبو  –)الموقع البديل(  األنبارجامعة  –كلية الزراعة 

بوساطة األمشاط القرصية ومن ثم تسويتها وتقسيمها  نعمتحرثت األرض جيدًا و  أربعة أصناف من الباقالء.
( وبثالثة مكررات إذ Split Plot Design) األلواح المنشقة المعشاة بترتيبحسب تصميم القطاعات الكاملة 

الثانوية فقد  األلواح. أما والمحلي( واإليطاليالهولندي و  )اإلسبانيوهي  أربعة أصنافشملت األلواح الرئيسية 
األصناف عشوائيًا  وزعت 1-لتر B6 ملغم 211و 411و 1وهي  Pyridoxineشملت تراكيز مادة البيريدوكسين 

 ثانوي.التراكيز عشوائيًا كذلك داخل كل لوح  تم رشكل مكرر ثم داخل 

تفصل بين وحدة تجريبية وأخرى أكتاف  م، 4×3وحدة تجريبية أبعادها  12احتوى كل مكرر على  
طول الخط داخل  سم، 70احتوت الوحدة التجريبية على خمسة خطوط المسافة بين خط وآخر  سم، 50بعرض 

تم إضافة السماد  سم، 20جورة وأخرى  والمسافة بين ةجور  15يحتوي كل خط على  م، 3الوحدة التجريبية 
دفعتين  على، 4-ه N كغم 50والسماد النايتروجيني بمعدل  ،1-ه Pكغم  35الفوسفاتي قبل الزراعة بمعدل 

وذلك بوضع  2015/11/14زرعت بتاريخ  (.5)األولى عند الزراعة والثانية عند بداية اإلزهار وتكون القرنات 
الريـات األخرى اعتمادًا على رطوبة التربة  الزراعـة وأعطيتتم ري التجربـة مباشرًة بعـد  الواحدة.بذرتين في الجورة 

 الى نبات واحدوبعد تكامل اإلنبات خفت النباتات  ريات، 9إذ بلغ عدد الريات خالل موسم النمو  النبات،وحالة 
أما حصاد  الناميـة.يًا مرتين خـالل موسم النمو للتخلص مـن األدغال عشبت ارض التجربـة يدو  الجورة.في 

 هما:تضمنت التجربة عاملين  .4/2142/ 23    التجربة فقد تم في

تم استخدام ثالثة تراكيز من إذ  Pyridoxine (B6،)التغذية الورقية بالبيريدوكسين العامل األول هو 
تمت  التوالي.على  1-لتر  B6ملغم 211و 411و 1وهي للنبات  رشًا على المجموع الخضري  B6البيريدوكسين 

ة ظهرية رشعملية الرش وقت الصباح الباكر لتجنب عملية التبخر وحتى البلل التام ألوراق النبات وباستخدام م
يومًا من الزراعة )أي في مرحلة ثماني أوراق في  30األولى بعد  النمو،وبواقع رشتين خالل موسم  لترات 10سعة 

وقد تم رش معاملة  يومًا من الزراعة )أي في بداية مرحلة التزهير( 70أما الثانية فقد تم رشها بعد  النبات(
 اإلسبانيم أربعة أصناف من الباقالء )استخد فقد األصنافوالعامل الثاني هو  .المقارنة بالماء المقطر فقط

 التوالي.على  4Vو 3Vو 2Vو 1Vوُرمَز لها  والمحلي( واإليطاليالهولندي و 

نباتات من الخطوط الوسطية المحروسة لكل وحدة  عشرأخذت بعد وصول النباتات الى مرحلة النضج 
 نطقةمن م تم قياسه عند الحصادإذ  ارتفاع النبات )سم(ب النمو المتمثلةتجريبية وبصورة عشوائية لدراسة الصفات 

التي المساحة الورقية ، كما قدرت لهذه النباتاتاتصال النبات بالتربة ولغاية أعلى قمة طرفية ثم حسب المتوسط 
ن لكل يمن المرزين الوسطيأثناء مرحلة تكوين القرنات أخذت عشوائيًا  تلخمسة نباتاقيست بطريقة األقراص 
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المأخوذة عند الحصاد إذ  عشرةلجاف للنباتات المعدل للوزن اك (غم) للنباتالجاف  الوزن  ، حسبوحدة تجريبية
وزن كذلك قدر   الحساس،وضعت في أكياس ورقية مثقبة وجففت طبيعيًا ولحين ثبوت الوزن وزنت بالميزان 

بذرة من كل معاملة ثم  100بصورة عشوائية  منها أخذ والتي بعد خلط بذور النباتات المحصودة (ة )غمبذر  100
نباتات محروسة وبصورة عشوائية  عشرةُحِصدت  (  1-حاصل البذور ) طن هـولحساب  ،وزنت بالميزان الحساس

من الخطوط الوسطية من كل وحدة تجريبية ثم حسب وزن البذور فيها وعلى أساس الكثافة النباتية تم تحويلها 
 من المعادلة أدناه حاصل البروتينقدر  .1-هـ   إلى طن

 البذور النسبة المئوية للبروتين في( × 1-هــ. حاصل البروتين الكلي = حاصل البذور )طن 

من الوزن الجاف لألوراق والسيقان والبذور والقرنات لمتوسط ( 1-هــ )طن يالحاصل البايولوج باحتس
 .طوط الوسطية في الوحدة التجريبيةنباتات الخ

 النتائج والمناقشة
  سم(ارتفاع النبات )

أعطت  إذفي ارتفاع النبات  وجود تأثير معنوي لتراكيز البيريدوكسين الى 1جدول ال النتائج فيأشارت 
( أعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ 1-لتر B6ملغم  200النباتات ذات التغذية بالتركيز العالي للبيريدوكسين )

التي أعطت اقل  (1-لتر B6ملغم  0) عن نباتات المقارنة %18.65سم وبزيادة معنوية بلغت نسبتها  75.19
بتأثير التراكيز العالية  ارتفاع النبات الزيادة الحاصلة في قد يعزى سبب .سم 63.37متوسط ارتفاع للنبات بلغ 

تحفيز انقسام الخاليا للبيريدوكسين إلى دور البيريدوكسين في تكوين االوكسين والذي يلعب دورا هاما في 
 (.2) في مواقع النمو الفعالة في النبات وخصوصًا عند القمم النامية للسيقان السالمياتة واستطالة المرستيمي

باحثون آخرون وجدوا تفوقًا معنويًا إلضافة البيريدوكسين على محصول الباقالء  تتفق هذه النتيجة مع ما جاء به
ارتفاع النبات فقد أظهرت أما بالنسبة لتأثير أصناف الباقالء على  .(41و 1و 41و 2و 23) أخرى ومحاصيل 

وجود فروق معنوية بين األصناف في هذه الصفة، إذ تفوق الصنف الهولندي فسجل  1النتائج في الجدول 
 سم، 51.64قياسًا بأقل ارتفاع للصنف اإلسباني بلغ  سم 86.66

للموسم  )سم(ارتفاع النبات  توسطوالتداخل بينهما في م وأصناف الباقالء البيريدوكسينكيز اتأثير تر  1جدول 
5102-5102 

سين
وكــ
ريد
لبــي
ز ا
كــيـ
ترا

 
غم 

)مل
B

6
 

لتر
 .

-
1  ) 

 األصناف    
 B6تراكيز

V1 
 اإلسباني

V2 
 الهولندي

V3 
 اإليطالي

V4 

 المحلي
 Tمتوسط 

B1, 0 47.03 80.2 64.23 62.03 63.37 

B2,  100 51.9 86.3 76.13 69.8 71.03 

B3,  200 56 93.47 79.77 71.53 75.19 

  V 51.64 86.66 73.38 67.79متوسط 
LSD %5 B, 2.620 V, 8.559 B,     N.S ×V    
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ويعود السبب إلى الطبيعة الوراثية ألصناف الباقالء والتي انعكست في استجابتها للظروف البيئية بشكل 
 (.41و 8جاء به )واضح ومن ثم في زيادة ارتفاع النبات. كما تتفق هذه النتيجة مع ما 

 المساحة الورقية 

تفوق التركيز العالي  إذوجود فروق معنوية بين تراكيز البيريدوكسين  2جدول في ال النتائجأظهرت 
الذي لم يختلف معنويًا عن التركيز  2سم 3542متوسطًا أعلى لهذه الصفة بلغ  ( وأعطى1-. لترB6ملغم  200)
( 1-لتر B6ملغم  0، قياسًا الى معاملة المقارنة ) 2سم 3425( الذي أعطى متوسطًا بلغ 1-لتر B6ملغم  100)

في زيادة المساحة  اإليجابيقد يعزى تأثير البيريدوكسين  . 2سم 3091أقل متوسطًا للصفة بلغ التي أعطت 
فعاليات الحيوية داخل الخاليا تأثير البيريدوكسين في زيادة الكذلك الورقية إلى الزيادة الحاصلة في ارتفاع النبات 

وتتفق هذه  .(11)ذلك في زيادة المساحة الورقية  فانعكسالنباتية وبالتالي زيادة معدل انقسام الخاليا وتوسعها 
 .(24و 41النتيجة مع ما جاء به كل من )

تفوق  إذ الصفة،وجود اختالفات معنوية ألصناف الباقالء في هذه  2 جدولفي الكما تشير النتائج 
بلغ  اإلسبانيقياسًا بأقل معدل سجله الصنف  ، 2سم 4145للصفة بلغ  أعلىالصنف الهولندي فسجل معداًل 

. قد يعزى سبب تفوق الصنف الهولندي إلى التباين الوراثي بين األصناف في الصفات الوراثية  2سم 2412
وتتفق  .الورقيةعلى زيادة المساحة  إيجاباً مما انعكس  4 الجدولوكذلك إلى اختالفها في ارتفاع النبات  والفصلية

 .(1)هذه النتيجة مع ما جاء به 

للموسم والتداخل بينهما في متوسط المساحة الورقية  البيريدوكسين وأصناف الباقالءتأثير تراكيز  2جدول 
5102-5102 

ـز 
راكـيـ

ت
سين

وكــ
ريد
لبـــي
ا

 
غم 

)مل
B

6
 

لتر
 .

-
1  

) 
 األصناف

 B6تراكيز

V1 

 اإلسباني
V2 

 الهولندي
V3 

 اإليطالي
V4 

 المحلي
 Tمتوسط 

B1, 0 2219 3945 3881 2320 3091 
B2,  100 2476 4243 3990 2992 3425 

B3,  200 2541 4248 4120 3259 3542 

  V 2412 4145 3997 2857متوسط 
LSD %5 B, 159.0     V,  820.4 B, N.S ×V 

 
 في القرنة  عدد البذور

الى عدم وجود فروق معنوية لتأثير تراكيز البيريدوكسين في صفة عدد  3بينت النتائج في الجدول 
 اإليطاليإلى وجود تأثير معنوي في هذه الصفة إذ سجل الصنف  3تشير النتائج في الجدول  البذور في القرنة.
وقد يعزى  .4-ةقرن بذرة 3.85قياسًا بأقل معدل سجله الصنف المحلي بلغ  ،4-ةقرن بذرة 5.89أعلى معدل بلغ 

تباين  أوالسبب في اختالف األصناف بتأثيرها على هذه الصفة إلى تباين هذه األصناف في الصفات الوراثية 
ر في أو ربما يكون سبب زيادة عدد البذو  القرنة،األصناف في طبيعة نموها وهذا ينعكس على عدد البذور في 
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القرنة هو قلة المنافسة بين البذور نتيجة لتوافر المواد الغذائية الالزمة لها التي تؤثر فيها عدة صفات منها زيادة 
وفي حالة قلة المنافسة بين القرنات والبذور كل على حدة فمن المتوقع أن تقل  النبات،المساحة الورقية وارتفاع 

تتفق هذه النتيجة مع ما وجده  البذور.مما يؤدي إلى زيادة في عدد فرص إجهاض البذور وعدم اكتمال إخصابها 
(41.) 

 والتداخل بينهما في عدد البذور في القرنة للموسم البيريدوكسين وأصناف الباقالءتأثير تراكيز  3جدول 
5102-5102 

ـز 
كـــيــــ

ترا
سين

وكــــ
ريد
لبــي
ا

 
غم 

)مل
B

6
 

لتر
 .

-
1  

) 

 األصناف
 B6تراكيز

V1 
 اإلسباني

V2 
 الهولندي

V3 
 اإليطالي

V4 
 المحلي

 Tمتوسط 

B1, 0 4.48 5.26 5.65 3.66 4.76 

B2,  100 4.4 5 5.85 3.96 4.80 

B3,  200 4.7 4.88 6.18 3.91 4.92 

  V 4.52 5.05 5.89 3.85متوسط 
LSD %5 B,  N.S V, 0.3773 B, N.S ×V 

 (بذرة )غم 100وزن 

( قد 1-لتر. B6ملغم 200أن النباتات المعاملة بالتركيز العالي للبيريدوكسين ) 4بينت نتائج الجدول 
. B6ملغم 100غم ولم تختلف معنويًا عن نباتات التركيز ) 141.07بذرة بلغ  100أعطت أعلى متوسط لوزن 

( التي 1-لتر B6ملغم 1)غير أنها اختلفت معنويًا عن نباتات معاملة المقارنة  غم، 138.14( التي أعطت 1-لتر
 11.32عن معاملة التركيز العالي و  13.68%غم وبنسبة زيادة بلغت  124.09أعطت اقل متوسط للصفة بلغ 

في زيادة  اإليجابييعزى التفوق الحاصل في هذه الصفة إلى دور البيريدوكسين  المتوسط.عن معاملة التركيز  %
ثيل الضوئي وفي كفاءته العالية لنقل هذه المنتجات إلى المساحة الورقية التي صبت في زيادة منتجات عملية التم

يتضح من  (.21به )تتفق هذه النتيجة مع ما جاء  البذرة.البذور النامية التي انعكست جميعها في زيادة وزن 
بذرة إذ تفوق الصنف اإلسباني  100وجود فروق معنوية الختالف أصناف الباقالء على معدل وزن  4الجدول 

غم. قد يعزى تفوق  93.98غم، قياسًا بأقل معدل سجله الصنف المحلي بلغ  166.36ى معدل بلغ بإعطائه أعل
بذرة في هذه الصفة إلى اختالف األصناف في حجم البذور. وأن وزن  411الصنف اإلسباني في معدل وزن 

 (. 45البذور ألي نبات عبارة عن دالة لمعدل التمثيل الضوئي وانتقال نواتجه )

 للموسم (بذرة )غم 100والتداخل بينهما في وزن  البيريدوكسين وأصناف الباقالءتأثير تراكيز  4جدول 

5102-5102 

ـز 
كـــيــ
ترا

سين
وكــ
ريد
لبـــي
ا

 
غم 

)مل
B

6
 

لتر
 .

-
1  

) 

 األصناف
 B6تراكيز

V1 

 اإلسباني
V2 

 الهولندي
V3 

 اإليطالي
V4 

 المحلي
 Tمتوسط 

B1,     0 156.72 123.55 130.36 85.71 124.09 

B2,  100 170.3 129.04 154.92 98.29 138.14 

B3,  200 172.06 139.07 155.23 97.93 141.07 

  V 166.36 130.55 146.83 93.98متوسط 
LSD %5 B, 8.78 V, 11.79 B, N.S ×V 
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 (1-هـــ طنحاصل البذور )

( أعطت أعلى 1-لتر B6ملغم 200أن النباتات ذات التغذية بالتركيز ) 5أوضحت النتائج في الجدول 
( التي 1-لتر. B6ملغم 1و 411)واختلفت معنويًا عن التراكيز األخرى  ،4-هـــ طن 6.025متوسط للصفة بلغ 
ــ طن 4.181و  5.308أعطت متوسطًا بلغ  . أن تفوق على التوالي % 44.1و  %13.5وبفارق نسبي بلغ 1-هـ

التركيز العالي للبيريدوكسين في حاصل البذور قد يعزى إلى الزيادة الحاصلة في عدد البذور في القرنة ووزن 
كونه يعد دالة لمكونات الحاصل وبعض الصفات  البذور،في زيادة حاصل  إيجابابذرة الذي انعكس  100

ف في صفة حاصل البذور فقد أعطى الصنف وجود تأثير معنوي لألصنا 5بينت النتائج في الجدول  األخرى.
ــ طن 6.371أعلى متوسط بلغ  اإليطالي ــ طن 3.080قياسًا بأقل معدل سجله الصنف المحلي بلغ  ،1-هـ . إن 1-هـ

في صفة حاصل البذور ربما يعود إلى اختالف المتطلبات الحرارية للنبات في  اإليطاليسبب تفوق الصنف 
  (.22)باين واضح في نسبة العقد لألصناف قيد الدراسة مرحلة اإلزهار مما أدى إلى ت

للموسم ( 1-هـــ طنداخل بينهما في حاصل البذور )والت البيريدوكسين وأصناف الباقالءتأثير تراكيز  5جدول 
5102-5102 

سين
وكــ
ريد
البـي
ـز 
كــيــ
ترا

 
غم 

)مل
B

6
 

لتر
 .

-
1  ) 

 األصناف
 B6تراكيز

V1 
 اإلسباني

V2 
 الهولندي

V3 
 اإليطالي

V4 
 المحلي

 Tمتوسط 

B1,     0 4.531 4.522 5.262 2.408 4.181 

B2,  100 5.643 5.757 6.389 3.444 5.308 

B3,  200 6.429 6.821 7.462 3.388 6.025 

  V 5.534 5.700 6.371 3.080متوسط 
LSD %5 B, 0.633 V, 0.691 B, N.S ×V 

 ( 1-هـــ )طن حـــاصل البروتــين

( معنويًا بأعلى 1-لتر. B6ملغم 200)إلى تفوق النباتات المعاملة بالتركيز  6 أظهرت نتائج الجدول
 0.945مقارنًة بنباتات المقارنة التي أعطت أدنى متوسط بلغ  ،-1هـــ طن 1.400متوسط لحاصل البروتين بلغ 

. يعزى سبب تفوق التركيز العالي للبيريدوكسين في حاصل البروتين  48.14 %وبنسبة زيادة بلغت  1-هـــ طن.
إلى  6تشير النتائج في الجدول  البروتين.ذلك إيجابًا في زيادة حاصل  البذور فانعكسإلى تفوقه في حاصل 

 إذ سجل متوسطًا أعلى بلغ اإليطاليفقد تفوق الصنف  البروتين،معنوية تأثير أصناف الباقالء في صفة حاصل 
 .4-هـــ طن 0.555قياسًا بأقل متوسط للصفة سجله الصنف المحلي بلغ  ،4-هـــ طن 1.501

 (1-هـــالحاصل البايولوجي )طن 

وجود فروق معنوية لتراكيز البيريدوكسين على صفة الحاصل البايولوجي  7في الجدول نتائج البينت 
( التي أعطت أعلى معدل بلغ 1لتر B6ملغم 200فقد تفوقت النباتات المعاملة بالتركيز العالي للبيريدوكسين )

 ،(1-. لترB6ملغم 100ولم تختلف معنويًا عن النباتات المعاملة بالتركيز ) 1-هـــ طن 10.613
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للموسم ( 1-هـــ خل بينهما في حاصل البروتين )طنوالتدا البيريدوكسين وأصناف الباقالءتأثير تراكيز  6جدول 
5102-5102 

ـز 
كــيـ
ترا

سين
وكـ
ريد
لبــي
ا

 
غم 

)مل
B

6
 

لتر
 .

-
1  

) 

 األصناف
 B6تراكيز

V1 
 اإلسباني

V2 
 الهولندي

V3 
 اإليطالي

V4 
 المحلي

 Tمتوسط 

B1,     0 1.084 1.032 1.235 0.427 0.945 

B2,  100 1.371 1.320 1.485 0.612 1.197 

B3,  200 1.612 1.580 1.784 0.625 1.400 

  V 1.356 1.311 1.501 0.555متوسط 
LSD %5 B, 0.1506 V, 0.1752 B, N.S ×V 

. B6ملغم 0قياسًا بأقل معدل سجلته نباتات معاملة المقارنة ) ،1-هـــ طن 10.164إذ أعطت معداًل بلغ 
 انالعالي انإن تفوق التركيز  .24.39%وبزيادة نسبية بلغت 1-هـــ طن 8.532( والتي أعطت معدال بلغ 1-لتر

الوزن الجاف و  ارتفاع النبات في العالي الحاصل تفوق ال يعزى إلىوكسين في صفة الحاصل البايولوجي للبيريد
صفة  فيأصناف الباقالء بين إلى وجود فروق معنوية  7جدول النتائج في الأشارت  حاصل البذور.و  للنبات

ــ طن 12.189بإعطائه معداًل بلغ  اإليطاليالحاصل البايولوجي فقد تفوق الصنف  قياسًا بأقل معدل سجله  ،1-هـ
لى التباين في هذه الصفة قد يعود إ اإليطالي. إن سبب تفوق الصنف 1-هـــ طن 7.627الصنف المحلي بلغ 

 (.1و 1)تتفق هذه النتيجة مع ما جاء به كل من . األصنافالوراثي لتلك 

( 1-هـــ ينهما في الحاصل البايولوجي )طنوالتداخل ب البيريدوكسين وأصناف الباقالءتأثير تراكيز  7جدول 
 5102-5102للموسم 

ـز 
كــيــ
ترا

سين
وكـــ
ريد
البـي

 
غم 

)مل
B

6
 

لتر
 .

-
1  

) 

 األصناف
 B6تراكيز

V1 
 اإلسباني

V2 
 الهولندي

V3 

 اإليطالي
V4 

 المحلي
 Tمتوسط 

B1,     0 7.425 9.756 10.557 6.391 8.532 

B2,  100 8.686 11.445 12.163 8.364 10.164 

B3,  200 8.268 12.208 13.848 8.126 10.613 

  V 8.126 11.136 12.189 7.627متوسط 
LSD %5 B, 1.161 V, 1.737 B, N.S ×V 

 المصادر

 15 :2الزراعية . استجابة صنفين من الباقالء للرش بالزنك. مجلة الكوفة للعلوم 2011 حمدي،، رائد إبراهيم -8
92-. 

نتاجية الحاصالت الزراعية  .2144 احمد، اليزيد، أبو -1 أهمية استخدام الفيتامينات في تحسن نمو وا 
 الزراعة.شبكة الزراعة المصرية ــــ عالم  والبستانية.

واالرتباط والتحسين الوراثي المتوقع للحاصل ومكوناته  األداءتقويم  .2142 حسن،الحمداني، شامل يونس  -1
 40(2) : 55-67 .الرافدين. مجلة زراعة (. .Vicia faba L)في الباقالء 
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حاصل  القطع فيتأثير نقع البذور بالبيريدوكسين وارتفاع ومراحل  .2142 عبود،نهاد محمد  الدليمي، -1
 .Sorghum bicolor L. Moenchللذرة البيضاء  HCNالعلف األخضر ونوعيته ومحتوى 

 األنبار.قسم المحاصيل الحقلية ـــــ كلية الزراعة ـــــ جامعة  دكتوراه،أطروحة 

تأثير التغذية الورقية بالبورون والزنك في نمو وحاصل ستة أصناف  .2141 عباس،العيساوي، ياسر جابر  -1
 –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقلية  دكتوراه،أطروحة  (..Vicia faba Lقالء )من البا
 بغداد.جامعة 

أربعة أصناف  نمو وحاصلتأثير نقع البذور بمادة البيريدوكسين في  .2115 عباس،ياسر جابر  العيساوي، -1
 بغداد. جامعة-الزراعة  كلية-قسم المحاصيل الحقلية  ماجستير،رسالة  الشعير.من 

تأثير مستويات مختلفة من الري على إنتاجية بعض أصناف الفول البلدي  .2112 ،بن سفر الغامدي، سالم -7
(Vicia faba L.في المنطقة ا )مركز بحوث كلية الزراعة لوسطى بالمملكة العربية السعودية .
 .5-22 :411جامعة الملك سعود . –

( .Vicia faba L)الباقالء استجابة نمو وحاصل أربعة أصناف من  .2141 ،احمد هليل محمد ،الفهداوي  -1
 كلية-قسم المحاصيل الحقلية  ماجستير،رسالة  (.Vit B6لتراكيز مختلفة من البيريدوكسين )

 األنبار. جامعة-الزراعة 

نمو وحاصل أربعة أصناف من الباقــالء  حامــض الهيوميك فيتأثير  ،2013 عبيد،حسام منيف  ،الفهداوي   -1
(Vicia faba L.) .  األنبار جامعة-الزراعة  كلية-قسم المحاصيل الحقلية  ماجستير،رسالة. 

الباقالء  أصنافتأثير الكثافة النباتية في نمو وحاصل بعض  .2141،عصام كردي حماد  ،الفهداوي   -81
(Vicia faba L.) األنبار. جامعة-الزراعة  كلية-قسم المحاصيل الحقلية  ماجستير،. رسالة 

في نمو وحاصل ونوعية محصول  B6تأثير رش البورون وفيتامين  .2142 إسماعيل،محمد  الفهداوي،  -88
 األنبار. جامعة-الزراعة  كلية-قسم المحاصيل الحقلية  ماجستير،رسالة  الباقالء.

للعلوم  األنبارمجلة  الباقالء.تأثير التسميد الورقي في نمو وحاصل  .2111 حسين،جاسم، علي   -81
 .21-5 :(2) 5 الزراعية.

. تأثير نقع البذور بمادة البيريدوكسين والرش بالبورون في النمو والحاصل 2112عبد،  ةوجيه حسن،  -81
 بغداد. جامعة-الزراعة  كلية-قسم المحاصيل الحقلية  ماجستير،رسالة  الحنطة.ومكوناته في 

 Vicia faba ).تأثير األسمدة الورقية في نمو وحاصل صنفين من الباقالء  .2142 يسر، قتيبةعايد،   -81

L 411-131(:1)12 الزراعية.مجلة جامعة تكريت للعلوم بالتنقيط. ( تحت نظام الري. 
 والبحث العلمي(. وزارة التعليم العالي )مترجمفسيولوجيا نباتات المحاصيل  .4111 احمد،عيسى، طالب   -81

 .496: ع.ص –جامعة بغداد 
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