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يتبع ذلك أنخفاض في نمو وانتاجية المحاصيل .الموليبدنم التي تمعب دو ار ىاما في
مقاومة االجياد المائي وايضا زيادة النمو والحاصل لمحصول الماش .ليذا الغرض
طبقت تجربة حقمية أضيف فييا الموليبدنم باربع تراكيز ( 00 ,51 ,0و 51ممغم لتر

 )5كتنقيع بذور ورش عمى المجموع الخضري عمى محصول الماش النامي تحت

ثالث فواصل ارواء (الري كل  8 ,5و 51يوم) ,حيث استخدم ترتيب االلواح المنشقة
المطبقة في تصميم القطاعات العشوائية الكاممة واحتمت فييا فواصل االرواء االلواح

الرئيسية بينما وزعت تراكيز الموليبدنم االربعة عشوائيا في االلواح الثانوية .تمخصت
اىم نتائج الدراسة بان إضافة الموليبدنم بالتركيز  51ممغم لتر
لممساحة الورقية بمغ 1435.34سم نبات

5-

5-

أعطى أعمى متوسط

وتفوق التركيز  51ممغم لتر

5-

في أعمى

متوسط لموزن الجاف إذ بمغ  110.00غم نبات  ,بينما أعطى التركيز  00ممغم
لتر
لتر

55-

5-

أعمى متوسط لعدد القرنات ( 51.18قرنة نبات )5-وتفوق التركيز  51ممغم
5-

أعمى متوسط لعدد البذور بالقرنة ( 9.57بذرة قرنة ) .ادت معاممة النبات

بالموليبدنم بتركيز 51ممغم لتر

5-

عند الري كل  5ايام الى الحصول عمى متوسط

لصفات النمو ,اما صفات الحاصل فقد سمكت نفس سموك صفات النمو من حيث

االستجابة باستثناء صفة وزن البذرة (غم) إذ بمغ اعمى متوسط لو عند معاممة النبات
بتركيز  51ممغم لتر

5-

عند الري كل  8ايام ( 5.10غم) .يمكن االستنتاج من ىذه

الدراسة أن تباعد فواصل الري أدى الى خفض االداء الحقمي لمحصول ,في حين

حسنت إضافة الموليبدنم بالطريقتين من أداءه عن طريق بعض صفات النمو

والحاصل كما ويمكن التوصية باستخدام ىذا العنصر بتراكيز اخرى لتحسين النمو
والحاصل لممحاصيل المختمفة.

كهًاث يفتاحيت :الماش ،فواصل االرواء ،الموليبدنم ،التغذية الورقية ،تنقيع البذور
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Abstract
Under the effect of water stress, biological and physiological processes can be
decreased and followed by a reduction in growth and production of crops.
Molybdenum plays important role in abiotic stress tolerance as well as support the
growth and production of mung bean. For this purpose, a field experiment was
conducted where Mo was used in four concentrations (0,15, 30, 45 mg L-1) as seed
soaking and foliar application on mung bean growing under three irrigation intervals
(irrigation each 4, 8 and 12 days), a split plots arrangement in RCBD was used where
the irrigation intervals occupied the main plots while Mo concentration randomly laid
in sub plots. The important results of the current study were that Mo (e.g. 45 mg L -1)
gave the highest leaf area (1435.34 cm plant-1), and Mo at 15 mg L-1 gave the highest
mean of plant dry weight (223.00 g plant-1) as for the yield components, the
concentration 30 mg L-1 gave the highest mean of number of pods per plant (45.28
pod plant-1) while the concentration 15 mg L-1 achieved the highest mean of number
of seed per pod (7.49 seed pod-1). The combination treatment of 45 mg L-1 and
irrigation each 4 days led to obtain the highest mean of growth characteristics as well
as yield traits with exception of weight of seed as it got higher mean when plants were
treated with 45 mg L-1 and irrigated each 8 days (4.50 g). It can be concluded from
the current study that diverging irrigation intervals causes a great reduction in field
performance of mung bean while the application of Mo enhanced some of the growth
and yield traits. It can be recommended to use this element at different concentrations
in order to improve growth and yield of different field crops.
Keywords: Mung bean, Irrigation Intervals, Molybdenum, foliar application, seed soaking
المقدمة
) بالمرتبة الثانية بعد محاصيل الحبوبVigna radiatate L.) تَأتي َمحاصيل البقول السيما محصول الماش
من حيث األىمية وتأتي أىميتو الستعماالتو المتعددة فيو يدخل في تغذية اإلنسان والحيوان كونو ذو قيمة غذائية
) والتي5- غم كغم630) ) والكربوىيدرات5- غم كغم240) جيدة الحتواء بذورة عمى نسبة عالية من البروتينات
ِ تكون قابمة لميضم بشكل أفضل من البروتينات والكربوىيدات المشتقة من البقوليات األخرى و تُسبب
أنتفاخية أقل

 ذو التأثير السمبي عمى أمتصاص الحديدPhytic فضال عن ذلك فأن بذوره تحتوي عمى نسبة قميمة من حامض
 كما يستخدم محصول الماش في الدورات الزراعية لقصر فترة نموه وتثبيتو لمنتروجين الجوي في الترب.)00(
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التي ينمو فييا االمر الذي يعود عمى زيادة انتاجية المحاصيل النجيمية الداخمة معو في الدورة الزراعية (.)50
َيتركز إنتاج الماش في معظم مناطق اسيا إذ تسيم ىذه المناطق بإنتاج  %90من اإلنتاج العالمي لكن تبقى

إنتاجيتو ُمتدنية بسبب الضغوط البيئية المتزايدة ( .)11تُعاني المحاصيل الحقمية ال سيما الماش من التأثيرات
المناخية في العراق كارتفاع درجات الح اررة إلى معدالت عالية و قمة مصادر المياه ورداءة نوعيتيا لذا تبقى
انتاجيتو منخفضة قياسا باإلنتاج العالمي .تزايدت مشكمة الجفاف عالميا بسبب اتساع المساحات المتاثرة بو
بشكل كبير نظ ار لقمة تساقط األمطار أو السقوط غير المتجانس ليا ( ,)9ومحدودية مصادر الماء باإلضافة إلى
التغيرات المناخية لسطح الكرة األرضيةُ .يعتبر االجياد المائي وبال شك من أكثر االجيادات البيئية تأثي ار عمى

نمو وانتاجية وتوزيع المحاصيل الحقمية لما لو من تأثيرات متعددة األوجو ,ففي الوقت ذاتو يمكن أن يعرقل
الجزيئية والتي بمجموعيا تُسيطر عمى النمو والنوعية واالنتاجية
العمميات الفسمجية والمورفولوجية والبيوكيميائية و ُ
لمنباتات ( .)12يمكن تحسين صفات النمو والحاصل عن طريق اضافة المغذيات الصغرى ال سيما الموليبدنم
الذ ي لو دور اساسي في تثبيت النتروجين في العقد البكتيرية عن طريق زيادة فعالية انزيم Nitrate
Reductase – NRكذلك يقوم الموليبدنم بتنشيط عممية التركيب الضوئي فضال عن دوره بحماية اغشية الخاليا
عن طريق تنشيط مضادات االكسدة االنزيمية لمواجية الشدود البيئية المختمفة ( .)5بناءا عمى ما تَقدم جاءت
ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى دور الموليبدنم عمى بعض صفات النمو والحاصل لمحصول الماش تحت تأثير
فاصمة االرواء.
المواد وطرائق العمل
ُنفذت تَجربة َحقمية في منطقة الجزيرة التاِبعة ِلقضاء الرمادي في الموسم الخريفي لعام  2018في تُربة َمزيجية
النظام ِ
المثبتو بعض صفاتيا الفيزيائية والكيميائية في جدول ِ 5بيدف معرفة تأثير الموليبدنم عمى ِ
الدفاعي
َ
وبعض ِ
صفات النمو والحاصل في نباتات َمحصول الماش تحت ظروف األجياد المائي .أستُخدمت أربعة تراكيز
َ

5ِ
النبات بالعنصر
من الموليبدنم  30 ,15 ,0و 45ممغم لتر َوتمت إضافتيا ِبطريقتَين ِلضمان استمرار تَجييز َ
ِ
تم تَجفيفيا إلى
تم استخدامو في تَنقيع البذور لمدة  4ساعات وعمى درجة ح اررة الغرفة ثم َ
لفترة أطول .أوال َ

رطوبتيا الطبيعية تقريبا تحت أشعة الشمس .أما الطريقة الثانية فقد تَمت إضافة التراكيز أعاله رشا عمى المجموع
ِ
تم ,أستخدام مولبيدات
الخضري بعد شيرين من تاريخ الزراعة .و
أستخدم في ذلك َمرشة َيدوية سعة  20لتر َ
َ
ِ
طبقت التَجربة
العنصرُ .
األمونيوم المركب [ ](NH4)6Mo7O24الذي َيحتوي عمى  %54موليبدنم َكمصدر ليذا ُ
ِ
ِ
احتمت َفواصل
العشوائية الكاممة (َ )R.C.B.Dوبِثالثة مكرراتَ .
المنشقة وفقا لتَصميم القطاعات َ
بتَرتيب األلواح ُ
أحتمت تَراكيز ُعنصر الموليبدنم األلواح الثانوية ( Sub
اإلرواء األلواح الرئيسية ( ,)Main Plotsفي حين َ

 .)Plotsتم أجراء َعمميات ِخدمة التُربة من ِحراثة َوتَنعيم َوتَسوية َوبعدىا تم تَقسيم الحقل إلى وحدات تجريبية
ِ
ضمِنت الوحدة التجريبية
بأبعاد  2*2م .تُركت َفواصل مقدارىا  1.5م بين األلواح الرئيسية وبين القطاعات .تَ َ
خمسة خطوط وكانت المسافة بين خط واخر  40سم وبين جورة وأخرى  20سم .تَمت عممية زراعة بذور الماش
حصل عمييا من (دائرة البحوث الزراعية – و ازرة الزراعة) في  2018/8/8وبعمق  3-2سم
الصنف محمي التي
َ
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وبوضع  5-4بذرات في الجورة الواحدة وبعد ِ
ذلك تغطية البذور ِبكمية ُمناسبة من التُربة وقد تمت عممية الري
احدة بعد أسبوعين من ِ
الخف لمنباتات وابقاء النبات في الجورة الو ِ
أكتمال
أجريت عممية ُ
بعد اإلنتياء من الزراعة .و ُ
أضيف
اإلنبات وأجريت َعممية التَعشيب خالل موسم النمو كل ما َدعت الحاجة إلى َ
ذلك لمتخُمص من األدغال .و َ
سماد سوبر فوسفات الثالثي بمعدل  75كغم  P2O5ىـ

5-

قبل الزراعة وبنسبة ( )P2O5 %46وتم إضافة السماد

النتروجيني عمى ُدفعتين األولى خالل الزراعة أما الثانية تم إضافتيا في بداية مرحمة التزىير بمتوسط  40كغم

5المستَخدمة لكل ُمعاممة بعد اكتمال نمو َحقل التَجربة
ىـ ( .)N %46تَمت َجدولة الري َو َحسب الفواصل ُ
(المقارنة)
َوِبشكل كامل َو ُمتَناسق .أستخدمت فاصمة اإلرواء كل أربعة أيام كري طبيعي لمنبات في َفصل َ
الخريف ُ

ِ
رجتين من اإلجياد ,الري كل  8أيام وكل  12يوم (.)01
في حين أستخدمت َد َ

جدول 3يوضح بعض ِ
التجربة قبل الزراعة لسنة (.)2018
الصفات الفيزيائية والكيميائية ِل ُتربة َحقل
َ
ُ
َ
انىحذة

انصفت
تفاعم انتزبت PH

انقيًت
* 7.8

انتىصيم انكهزبائي EC

-1

Dsm

* 0.4

يفصىالث انتزبت
ريم

%

**50.4

غزيٍ

%

**38

طيٍ

%

**11.6

دقائق انتزبت (يشيجيت )
انُتزوجيٍ N

%

** 0.21

انبىتاسيىو K

%

* 8.85
*0.313

انفسفىر P

%

Mo

ملغم لتز

1-

**04046

انًادة انعضىيت OM

ملغم لتز

1-

**0463

االيالح انذائبت TDS

ملغم لتز

1-

*205

كهىريذ انصىديىو Nacl

%

* 0.8

تم قياس الصفات المدروسة ومنيا صفات النمو الخضري والتي كانت ارتفاع النبات (سم) :تم قياسو بواسطة
مسطرة ُمدرجة من َمنطقة اتصال الساق بالتُربة إلى أعمى ُنقطة في الساق الرئيسي وكمتوسط لعشر نباتات
5قيس كمعدل لعدد األفرع النامية عمى
أختيرت عشوائيا من الخطوط الوسطية .عدد األفرع بالنبات (فرع نبات )َ :

المساحة الورقية لمنبات باإلعتماد عمى
الساق الرئيسي لعشرة نباتات تم تحديدىا سابقا .المساحة الورقية :تم قياس َ
المستَخدمة من قبل (:)5
المعادلة ُ
ُ
المساحة الورقية سم= 1

الوزن الجاف لألوراق

الوزن الجاف لـ 11قرص × 11

× مساحة القرص

محتوى النبات من الكموروفيل :أستخدم جياز ِ SPADلقياس ُمحتوى األوراق من الكموروفيل وتم اخذ معدل
خمس قراءات لخمس اوراق أختيرت عشوائيا من وسط النبات .الوزن الجاف (غم نباتُ :)5-قطعت  50نباتات
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ووضعت في أكياس ورقية تم تثقيبيا سابقا بعد ذلك تم تجفيفيا داخل فرن كيربائي عمى درجة
ذلك
الماش ُعقب َ
َ
ح اررة  70-65م ºلمدة  91ساعة عقب ذلك استخدم ميزان حساس لقياس الوزن الجاف ليذه العينات .اما
الحاصل ومكوناتو فقد كانت كاالتي :عدد القرنات بالنبات (قرنة نبات :)5-تم حسابيا كمعدل لعدد القرنات
لعشرة نباتات تم حصادىا .طول القرنة (سم) :تم قياس معدل طول  00قرنة مختارة عشوائيا .عدد البذور بالقرنة
(بذرة قرنة :)5-أخذت  30قرنة من النباتات العشرة المحصودة وأُخذت ىذه القرنات بصورة عشوائية ثم فرطت,
بعدىا قيس عدد البذور ثم قسم عمى  .00وزن  100بذرة (غم) :أخذت  100بذرة بصورة عشوائية بعد خمط
جميع البذور وتم قياس وزنيا باستخدام الميزان الحساس .حاصل النبات (غم نبات :)5-قيس وزن البذور لعشرة
نباتات محددة آنفة الذكر التي أخذت بصورة عشوائية ثم حسب كمعدل لمنبات الواحد.الحاصل الكمي (كغم ىـ:)5-
تم احتسابو من خالل المعادلة االتية:
حاصل البذور الكمي (كغم ىـ= )5-عدد النباتات باليكتار ( × )125000حاصل النبات الواحد
النتائج والمناقشة
تشير نتائج الجدول  1إلى وجود تأثير معنوي لفاصمة اإلرواء وتداخميا مع عنصر الموليبدنم في صفة طول
الساق لمحصول الماش وعدم وجود تأثير معنوي لتراكيز الموليبدنم في ىذه الصفة ,فقد تفوقت النباتات التي
رويت كل  5أيام (معاممة المقارنة) معنويا بأعمى متوسط الرتفاع النبات إذ بمغ  50.31سم قياسا بمعاممتي الري
 8و 51يوم والتي سجمت فييما معاممة الري  51يوم أقل متوسطا لمصفة إذ بمغ  17.70سم والتي لم تختمف
معنويا عن معاممة الري  8يوم ( 01.01سم) .إن زيادة طول الساق في النباتات غير المجيدة يعود إلى دور
الماء في الفعاليات الحيوية المختمفة مثل استطالة السيقان باإلنقسام الخموي أو ربما ازدادت بعض العمميات
الفسيولوجية منيا التمثيل الضوئي والنقل واإلمتصاص لمعناصر المغذية الذائبة في محمول التربة ( 5و .)8وىذه
النتيجة تتفق مع ما وجده ( (3الذين وجدوا إن الري كل  3أيام (معاممة مقارنة) تفوق بأعمى متوسط لطول الساق
قياسا بالري كل  7و 8أيام .فيما بدا أيضا من نتائج الجدول 1أن تأثير نقص الماء واضحا في معاممتي اإلجياد
المتوسط والعالي عمى التوالي .أما بالنسبة لمتداخل ,فقد بينت النتائج أن النباتات المروية كل  5أيام أعطت أعمى
متوسط لطول ساق النبات عند معاممتيا بتركيزي الموليبدنم  30و 45ممغم لتر

5-

 43.55و 45.65سم عمى

التوالي ,أما النباتات التي تعرضت إلى إجياد مائي متوسط وعالي فمم تستجيب إلضافة عنصر الموليبدنم لذا فقد
تدىور طول الساق في ىذه النباتات خصوصا عند معاممة الري كل  51يوم عند معاممة النبات بتركيز  51ممغم
لتر

5-

من عنصر الموليبدنم ( 11.11سم) .من مالحظة النتائج المثبتة في الجدول  1يتبين أن عنصر

الموليبدنم كان فعاال فقط في النباتات التي لم تجيد بالنسبة لصفة طول الساق .تزداد صفات النمو الخضري
كصفة ارتفاع النبات وذلك بتوفر دعامة نموىا كالمياه والعناصر الغذائية كعنصر الموليبدنم .إذ يزداد طول
الساق بزيادة تركيز الموليبدنم المضاف إلى  0.75كغم ىـ

5-

لمنبات عندما تتم إضافتو بمراحل النمو المبكرة وفي

مراحل متتالية من نمو النبات وأن يكون معطى بالتراكيز المناسبة عند تنقيع البذور أو إضافتو بشكل تغذية ورقية
وىذه النتيجة اتفقت مع نتائج ( 03 ,51و )50ومن ىذا نستنتج أنو يمكن إضافة الموليبدنم بتراكيز أعمى
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لغرض الحصول عمى استجابة واضحة .إذ يشترك الموليبدنم في عممية التمثيل الضوئي ألنو يقوم بتصنيع
الصبغة الخضراء الكموروفيل كذلك يقوم بزيادة بعض العمميات الكيميوحيوية (.)1

جدول 2تأثير الرش بالموليبدنم وفاصمة االرواء في متوسط ارتفاع النبات (سم) وعدد االفرع (فرع نبات)3-

والساحة الورقية (سم )2ومحتوى االوراق من الكموروفيل ( )SPADالوزن الجاف (غم نبات )3-لنبات الماش
(صنف محمي) في الموسم الخريفي (.)2131
انًعايالث
فاصهت انزي
(يىو)
4

8

12

L.S.D

تزكيش ( Moيهغى نتز
)1
0
15
30
45
0
15
30
45
0
15
30
45

-

ارتفاع انُباث
(سى)

عذد االفزع
(فزع َباث
)1

41405
44435
43455
45465
41417
33405
32400
33487
28485
3443
3442
22425
5445

6490
6470
7470
6470
6430
5493
6423
6423
6420
6400
7495
5405
0450

-

يحتىي
انكهىروفيم
))SPAD

يساحت
ورقيت
(سىَ 2باث)1-

وسٌ
جاف
(غى)

47420
41415
53430
55415
45493
44497
40417
46460
47480
44440
46460
47410
5441

1397414
1234456
1812440
2344490
1280481
1280407
1023490
1338452
692416
1727499
1088452
622459
35.423

257499
216431
278418
292427
214447
224495
197472
204472
110460
278440
193415
119448
20450

أظيرت بيانات الجدول  1أن صفة عدد األفرع في نباتات الماش قد سمكت نفس سموك صفة ارتفاع النبات (فرع
نبات )5-من حيث معنوية عوامل الدراسة .لم يكن تأثير لمموليبدنم معنويا عمى ىذه الصفة ,لكن كان التأثير
معنويا لفاصمة اإلرواء والتداخل بين عاممي الدراسة في ىذه الصفة .يالحظ من نتائج الجدول  1إن عدد األفرع
انخفض تدريجيا بزيادة فاصمة الري أذ تفوقت معاممة الري كل  5يوم معنويا بأعمى متوسط لمصفة إذ بمغ 9.00
فرع نبات

5-

قياسا بمعاممة الري كل  51يوم التي أعطت أقل متوسط لمصفة إذ بمغ  1.11فرع نبات

5-

ولم

تختمف معاممة الري  8و 51يوم عن بعضيما معنويا وىذا يبين أن محصول الماش يتحمل نسبيا اإلجياد
ناتج عن تأثير العوامل البيئية مثل توفر الماء في التربة بصورة
المائي .إن زيادة التفرعات عند الري الطبيعي ٌ

مناسبة الذي يقوم بدوره كمذيب لمعناصر المغذية الموجودة في التربة ويعمل عمى زيادة الكميات ليذه العناصر

الممتصة ونقميا عمويا وسفميا داخل النبات كذلك يقوم بزيادة عممية التمثيل الضوئي ,فيزداد عدد األفرع نتيجة
توفر المواد الالزمة لنموىا ( .(51لوحظ من الجدول  1انخفاض نمو الساق والتفرعات في النباتات التي رويت
كل  12يوم قد يعود السبب إلى تكوين الجذور الحرة ذات التأثير المدمر لمخاليا األمر الذي يؤدي إلى انخفاض
النمو تحت تأثير ىكذا ظروف .وتماشت ىذه النتيجة مع توصل إليو ( ,15 ,10 ,3و )11الذين بينوا أن
اإلجياد المائي أدى إلى تكوين الجذور الحرة التي من شأنيا تعطيل عمل األنزيمات الميمة في العمميات
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األيضية السيما أنزيمات تمثيل النتروجين وبناء البروتين وىذا يؤدي بدوره إلى خفض نمو النبات .أما بالنسبة
لمتداخل ,فقد لوحظ في ذات الجدول أن النباتات المروية بشكل طبيعي ومعاممتيا بالموليبدنم بتركيز  30ممغم
لتر

5-

ِ
إحداث زيادة معنوية في عدد األفرع في النبات الواحد إذ بمغ  7.70فرع نبات ,5-ومن الجدير
أدى إلى

بالذكر ىنا ان النباتات المروية كل  51يوم والمعاممة بنفس تركيز الموليبدنم ( 00ممغم لتر )5-قد اعطت أعمى
معدل لمصفة إذ بمغ  9.71فرع نبات .5-لكن لوحظ انخفاضا معنويا في عدد األفرع بزيادة اإلجياد المائي بمغت
أدناىا  5.05فرع نبات .5-وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسات أخرى اثبتت وجود اختالف معنوي بين تراكيز
الموليبدنم في صفة عدد التفرعات لمحصول الماش ( 51 ,50و )50الذين وجدوا أن التراكيز المتوسطة
ِ
إحداث زيادة معنوية في عدد التفرعات لصنف الماش المحمي .لقد أدى الموليبدنم إلى تنشيط
لمموليبدنم أدت إلى
النمو الخموي والتمثيل الغذائي باإلضافة إلى تثبيت النتروجين الجوي بواسطة العقد البكتيرية التي تنمو عمى
الجذور الثانوية لممحصول البقولي وتكوين ىرمون النمو  ABAالذي يحافظ عمى النمو ضمن وتيرة معينة تحت
ظروف اإلجياد السيما نمو األفرع ( 1و.)00
بينت نتائج الجدول  1أن تراكيز الموليبدنم وتداخميا مع فواصل الري أثرت معنويا في صفة محتوى األوراق من
الكموروفيل  SPADفي حين لم تؤثر فواصل الري معنويا في ىذه الصفة ,إذ تشير نتائج الجدول  1إلى ان
معاممة النباتات بتركيز 45ممغم لتر

5-

 SPADمقارنة بالتركيز  51ممغم لتر

حققت أعمى متوسط لصفة محتوى األوراق من الكموروفيل إذ بمغ 57.31
5-

والتي حققت اقل متوسط لمصفة إذ بمغ  SPAD 50.15في حين لم

يختمف معنويا عن معاممة المقارنة التي أعطت  .SPAD 53.78وقد يعود سبب زيادة محتوى األوراق من
الكموروفيل عند معاممة النبات بتركيزي  00و 51ممغم لتر 5-إلى ِ
دور الموليبدنم في تثبيت النتروجين الجوي
) 00و .)03أدى التداخل الثنائي وبشكل عام بين الموليبدنم وفاصمة اإلرواء إلى إحداث ٍ
ٍ
معنوي في
تأثير
محتوى النبات من الكموروفيل (جدول .)1ولوحظ إن النباتات المعاممة بالتراكيز  30و 45ممغم لتر

5-

سجمت

أعمى معدل لمحتوى األوراق من الكموروفيل إذ بمغ  53.30و 55.15عمى التوالي في النباتات المروية بشكل
طبيعي ( 4أيام) ,في حين سجل أدنى متوسط لمصفة  SPAD 40.17عند التركيز  30ممغم لتر

5-

عندما

رويت النباتات كل  8أيام .إذ يبين الجدول  1ازدياد محتوى األوراق من الكموروفيل عند زيادة تركيز الموليبدنم
مع فاصمة اإلرواء كل  4أيام ويعزى ذلك إلى زيادة كفاءة امتصاص ونقل العناصر الغذائية من محمول التربة
بواسطة الجذر ثم الساق إلى األوراق ويدخل بعض ىذه العناصر مباشرة في تركيب الكموروفيل مثل البوتاسيوم
والمغنيسيوم والحديد والنتروجين واألخير ينشط النمو الخضري كذلك يعد الموليبدنم ميم في نمو االوراق العميا في
محصول الماش التي تشارك بعممية تثبيت النتروجين الجو ( 03 ,01 ,19و )09واكد ( )03عمى وجود عالقة
ارتباط معنوية عالية بين طول الساق والكموروفيل في محصول الماش ( )r =0.9080إذ تمت إضافة الموليبدنم
بطرق فعالة أكثر كفاءة بتأثيرىا كالتغذية الورقية ونقع البذور ).)15
أشارت نتائج الجدول  1إلى وجود تأثير معنوي لتراكيز الموليبدنم في المساحة السطحية لألوراق نبات الماش
سم 1نبات ,5-فقد أعطى التركيزين  51و  51ممغم لتر

5-

من الموليبدنم أعمى متوسط لمصفة إذ بمغ 5555.15
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عمى التوالي أذ لم يختمفا عن بعضيما معنويا ولكنيما أختمفا معنويا عن معاممة

المقارنة التي أعطت أقل متوسط لمصفة إذ بمغ  5510.09سم 1نبات

5-

(جدول .)1وقد ترجع الزيادة في

المساحة الورقية لمنبات عند إضافة الموليبدنم إلى دوره في زيادة تكوين الكموروفيل وبالتالي رفع كفاءة التمثيل
الضوئي ,وتماشت ىذه النتائج مع ما وجده كل من ( 57 ,1و )03الذين بينوا ان إضافة الموليبدنم قد حسنت
من المساحة الورقية لمحصول الماش .كما تبين من الجدول 1أختالف فواصل الري فيما بينيما معنويا في صفة
المساحة الورقية لمنبات ,إذ وتفوقت الفاصمة  4أيام بأعمى متوسط لمصفة إذ بمغ  1697.00سم 1نبات
معنوي قدره  533.59و 335.58سم 1نبات
 5100.80و 5001.81سم 1نبات

5-

5-

5-

وبفارق

عن الفاصمتين  8و 12يوم التي كان عندىا متوسط الصفة

عمى التوالي .ازدادت المساحة السطحية لألوراق عند الري كل  4أيام

بسبب توفر المياه بصورة كافية وجاىزية العناصر الغذائية لإلمتصاص من قبل النبات خالل نمو األوراق
كعنصر النتروجين والحديد والبوتاسيوم والنحاس والفسفور وقمة الجيد األزموزي في الخاليا وجاءت ىذه النتيجة
منسجمة مع نتائج ( .)0ومن ناحية أخرى ,اتضح أن التداخل الثنائي لعاممي الدراسة كان ىو اآلخر معنويا في
ىذه الصفة (الجدول .)1إذ تبين إن النباتات التي رويت كل  4أيام أعطت أعمى متوسط لمصفة إذ بمغ
 2344.90سم

1

نبات

5-

عند معاممتيا بتركيز  45ممغم لتر

5-

من الموليبدنم وأختمفت معنويا عن باقي

التداخالت االخرى التي أعطت فييا بفاصمة اإلرواء  12يوم أدنى متوسط إذ بمغ  622.59سم 1نبات

5-

وعند

نفس التركيز .وقد يعود السبب في زيادة المساحة الورقية إلى توفر المياه بصورة مناسبة في المنطقة المحيطة
بالجذر فيزداد نمو الجذور وانتشارىا وامتصاصيا لمماء والعناصر المغذية السيما عنصر الموليبدنم إذ يقوم
بتثبيت النتروجين الذي يدخل في تركيب الكموروفيل وبالتالي تزداد كمية اإلشعاع الشمسي الذي تتعرض لو
األوراق وكمما تعرضت أوراق النبات إلى أشعة الشمس لفترة أكثر تزداد كفاءة عممية التركيب الضوئي لكن عندما
تقل المياه في التربة يزداد إنتاج  ROSفي النبات التي تؤدي إلى خفض نمو النبات (.)1
أوضحت نتائج الجدول  1إن إضافة الموليبدنم وفواصل الري والتداخل بينيما اثرت معنويا في الوزن الجاف غم
نبات

3-

لنبات الماش ,حيث تبين إن تركيزي الموليبدنم  15و 30تفوقا معنويا عمى معاممة المقارنة ,إذ بمغ

متوسط وزن النبات الجاف عندىما  239.89و 223.00وغم نبات
متوسط لمصفة إذ بمغ 194.35غم نبات

5-

5-

قياسا بمعاممة المقارنة التي أعطت أقل

وىذا يعود إلى دور الموليبدنم في زيادة المساحة الورقية لمماش جدول

 1دورة اإليجابي لمموليبدنم في تثبيت النتروجين ورفع كفاءة عممية التركيب الضوئي ونواتجيا مما ينتج عنو زيادة
في الوزن الجاف لمنبات ( .)51اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج ( 11 ,50و )08الذين أثبتوا إن عنصر الموليبدنم
أحدث زيادة معنوية في الوزن الجاف لنبات الماش .أظيرت نتائج جدول  1إن ري محصول الماش كل  4أيام
سجل أعمى متوسط لموزن الجاف إذ بمغ  261.18غم نبات

5-

متفوقا عمى فاصمة الري  8و 12يوم أذ أعطت

فاصل الري االخيرة أدنى متوسط إذ بمغ  175.14غم نبات .5-إن فواصل الري المتقاربة أدت إلى حدوث كفاءة
باستعمال المياه بزيادة انتقال المواد المغذية ويكون النبات أكثر استفادة من المغذيات ) .)15تماشت ىذه النتيجة
أيضا مع نتائج ( 0 ,5و )3الذين وجدوا أن وزن النبات الجاف يزداد كمما قمت فاصمة اإلرواء .وأيدت نتائج
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ارتفاع النبات ,عدد األفرع بالنبات ,محتوى األوراق من الكموروفيل والمساحة الورقية لمنبات (الجدول )1ىذه
النتيجة إذ إن النباتات عند فواصل الري المتقاربة أبدت قوة نمو واضحة من حيث حجم النبات األمر الذي يعود
بشكل أيجابي عمى الوزن الجاف لمنبات .وفي السياق ذاتو حصل تداخل معنوي بين تراكيز الموليبدنم وفاصمة
اإلرواء في وزن النبات الجاف (جدول ,)1فقد سجمت النباتات المعاممة بالتركيزين  30و 45ممغم لتر
معدل لمصفة إذ بمغا  278.15و 292.27غم نبات

5-

5-

أعمى

عمى التوالي في النباتات التي رويت طبيعيا ,بينما

سجمت النباتات غير المعاممة بالموليبدنم وعند الري كل  51يوم أدنى متوسط إذ بمغ  110.60غم نبات

5-

وأن

الدور اإليجابي لمموليبدنم لتخفيف أثر تباعد فاصمة الري أدى إلى زيادة الوزن الجاف لمنبات (جدول )1لزيادتو
لممساحة الورقية لمنباتات المعاممة بنفس الظروف (جدول .)5ومن الجدير بالذكر إلى إن النباتات المروية كل
 51يوم والمعاممة بتركيز  51ممغم لتر

5-

أعطت متوسط وزن جاف بمغ  198.50غم نبات

معنويا عن النباتات تحت معاممة الري الطبيعي والمعاممة بالتركيزين  00و 51ممغم لتر
النبات الجاف بمغ  198.58و 171.19غم نبات

5-

5-

5-

والتي لم تختمف

اعطيا متوسط لوزن

عمى التوالي .وقد يعزى السبب إلى إن عنصر الموليبدنم

يدخل في تركيب أنزيم النتيروجينز المثبت لمنتروجين وفي ىذا المجال وجدت عالقة بين ىذا األنزيم وتثبيت
النتروجين الجوي في المحاصيل البقولية إذ يقوم ىذا األنزيم باختزال النتروجين إلى أمونيا بالتالي يزداد النمو
ويزداد الوزن الجاف لمنبات ).)55
أوضحت نتائج تحميل التباين في الجدول  0إن تنقيع بذور الماش بالموليبدنم أو رشو بشكل تغذية ورقية وتداخمة
معنوي في عدد القرنات قرنة نبات 5-لمنبات ولم تؤثر فواصل الري معنويا في ىذه
تأثير
مع فواصل الري كان لو ٌ
ٌ
الصفة ,إذ تفوقت النباتات المعاممة بالتركيز  30ممغم لتر

قرنة نبات

5-

5-

معنويا بأعمى متوسط لعدد القرنات إذ بمغ 45.28

قياسا بالتراكيز االخرى في حين أعطت معاممة المقارنة أقل متوسط لمصفة إذ بمغ  32.94قرنة

نبات ,5-تماشت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو ( 51 ,50و )11الذين وجدوا فروقا معنوية بين تراكيز
الموليبدنم في عدد القرنات لنبات الماش .كما أظيرت نتائج الجدول  0أن التداخل بين التركيز  30ممغم لتر

5-

لمموليبدنم وفاصمة الري كل  4أيام تفوقت معنويا بأعمى متوسط لعدد القرنات بالنبات بمغ  48.10قرنة نبات

5-

في حين التداخل بين التركيز  51ممغم لتر

5-

وفاصمة الري  8يوم ( 59.11قرنة نبات )5-أذ لم يختمفا عن

بعضيا معنويا في حين أعطت نباتات معاممة المقارنة لمموليبدنم وفاصمة إرواء كل  12يوم أقل متوسط لمصفة
إذ بمغ  26.68قرنة نبات .5-وقد يعزى سبب تدني عدد القرنات إلى انخفاض صفات النمو كارتفاع الساق وعدد
األفرع والمساحة الورقية الجدول 1بالتالي ينخفض تثبيت  CO2وأيضا إنتاج المادة الجافة يقل في النبات
النخفاض عممية التركيب الضوئي .وتماشت ىذه النتيجة مع ( 11 ,51 ,50و )55الذين وجدوا إن فواصل
اإلرواء المتباعدة وعدم إضافة الموليبدنم أدى إلى خفض عدد القرنات في نبات محصول الماش.
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جدول  3تأثير الرش بالموليبدنم وفواصل االرواء في عدد القرنات (قرنة نبات )1-وطول القرنات (سم) وعدد

البذور بالقرنة (بذرة قرنة )1-ووزن  100بذرة (غم) وحاصل النبات (غم نبات )1-والحاصل الكمي (طن هـ)1-
لنبات الماش (صنف محمي) في الموسم الخريفي (.)2018

انًعايالث
فاصهت
انزي

4

8

12
L.S.D

تزكيش (Moيهغى
نتز)1-
0
15
30
45
0
15
30
45
0
15
30
45

عذد
انقزَاث
(قزَت َباث
)1
33445
35420
48410
33460
38470
47455
45460
46495
26468
34433
42413
39424
5443

طىل
انقزَت
(سى)

عذد انبذور
بانقزَت
(بذرة قزَت)1-

وسٌ 100
بذرة
(غى)

حاصم بذور
انُباث
(غى َباث)1-

حاصم انبذور
انكهي
(كغى هـ)1-

6451
6443
7415
6487
5469
5497
6406
6451
4415
4497
4472
4466
0445

5477
6472
7470
7416
6457
8479
7435
8456
5431
6497
5494
5401
N.S

4449
3453
4415
4417
4433
4436
4429
4450
3407
3444
3457
3472
0455

10494
16458
12443
12477
12440
8484
12498
12409
7498
10413
9409
8489
2454

1437
2407
1455
1460
1455
1410
1462
1451
1400
1427
1414
1411
0432

بينت نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول  0وجود تأثير إيجابي لمموليبدنم في زيادة طول القرنة (سم) ,إذ
تفوقت النباتات المعاممة بالتركيز العالي ( 45ممغم لتر )5-بإعطائيا أعمى متوسط لطول القرنة  6.01سم ولم
تختمف معنويا عن التركيزين  51و 00ممغم لتر

5-

غير أن جميع ىذه التراكيز أختمفت معنويا عن معاممة

المقارنة التي أعطت أدنى متوسط لمصفة إذ بمغ  5.45سم .إن سبب زيادة طول القرنة قد يعود إلى تأثير
الموليبدنم في زيادة المساحة السطحية لألوراق (جدول ,)1حيث يزداد انقسام الخاليا واستطالتيا لتوفر المادة
الالزمة لمنمو الناتجة من عممية التركيب الضوئي .ووجد ( )07اختالفات معنوية بين تراكيز الموليبدنم في طول
القرنة ,إذ تفوقت النباتات المعاممة بالتراكيز العالية من الموليبدنم بأعمى متوسط لطول القرنة قياسا بالنباتات غير
المعاممة بو .أما بالنسبة لتأثير فواصل الري فقد أظيرت نتائج الجدول  0وجود فروقات معنوية فيما بينيا في
طول القرنة إذ تفوقت النباتات التي رويت كل  4أيام معنويا في طول القرنة ( 6.74سم) في حين أعطت
النباتات المروية كل  12يوم أقل معدل لمصفة إذ بمغ  4.62سم .وقد يعود سبب زيادة طول القرنة إلى زيادة
الغذاء المصنع والناتج عن عممية التركيب الضوئي بعد ذلك تتحول المواد الغذائية إلى الحاصل ومكوناتو مثل
طول القرنة وأيدت نتائج المساحة الورقية (جدول )1ىذه النتيجة ,وتماشت ىذه النتيجة مع النتائج التي حصل
عمييا ( 13و )05الذين وجدا زيادة معنوية في متوسط طول القرنة بسبب تقارب فواصل الري .وكان لمتداخل
معنوي عمى طول القرنة في محصول الماش (جدول ,)0إذ تميزت النباتات
تأثير
الثنائي بين العوامل المدروسة ٌ
ٌ

المعاممة بالتركيز  30ممغم لتر

5-

والمروية كل  4أيام بأفضل طول قرنة إذ بمغ  7.15سم في حين أعطت

النباتات المروية كل  12يوم أدنى متوسط لطول قرنة ( 4.15سم) ,عند عدم معاممتيا بالموليبدنم .وتتفق ىذه
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النتيجة مع نتائج ( 05 ,13 ,51و )05إذ أشاروا إلى إن إضافة الموليبدنم مع فواصل اإلرواء كانت مجدية
بزيادة طول القرنات.
تبين نتائج التحميل اإلحصائي المثبتة في الجدول  0وجود تأثير معنوي لمموليبدنم وفواصل اإلرواء في عدد
البذور بالقرنة باستثناء التداخل بينيم فمم يؤثر معنويا في ىذه عدد البذور بالقرنة بذرة قرنة .5-أشارت نتائج
الجدول ( )0إلى وجود تأثير معنوي لتراكيز الموليبدنم المستخدمة في متوسط عدد البذور بالقرنة إذ أعطت
التراكيز  30 ,15و 45ممغم لتر

5-

أعمى متوسطات لمصفة إذ بمغت  7.00 ,7.49و 6.91بذرة قرنة

5-

لمتراكيز

الثالثة عمى التوالي أذ لم تختمف عن بعضيا معنويا ولكنيا أختمفت جميعيا عن معاممة المقارنة التي أعطت
أدنى متوسط لمصفة إذ بمغ  5.88بذرة قرنة .5-وقد يعزى سبب زيادة عدد البذور بالقرنة إلى زيادة المساحة
السطحية لألوراق عند إضافة الموليبدنم (جدول .)1وأكد ( )03ىذه النتيجة ألثباتيم بوجود عالقة وثيقة بين
المساحة الورقية وعدد البذور بالقرنة .كما انسجمت ىذه النتيجة مع نتائج حصل عمييا باحثون آخرون بينت إن
إضافة الموليبدنم أدت إلى زيادة عدد البذور في القرنة ) 07 ,05 ,51 ,50و .)50يتضح من الجدول ذاتو إن
أعمى متوسط لعدد البذور بالقرنة تم الحصول عميو عند فاصمتي اإلرواء  4و 8يوم المتين أعطيتا  6.84و7.81
بذرة قرنة

5-

عمى التوالي مقارنة بأدنى متوسط عند فاصمة اإلرواء 12يوم ( 5.8بذرة قرنة .)5-ربما يعزى السبب

في انخفاض عدد البذور بالقرنة بزيادة فاصمة الري إلى تأثير اإلجياد المائي الذي أدى إلى تكون قرنات رديئة
بأعداد بذورىا .وأيضا أدى اإلجياد المائي إلى خمل في انتشار الماء بالقرنات واضطراب في تصنيع البروتين
وأحدث ذلك اختزاال في نمو البذرة وانفصاليا عن القرنة وتطابقت ىذه النتيجة مع ( 01و )05الذين وجدوا أن
فواصل اإلرواء المتباعدة أدت إلى انخفاض عدد البذور بالقرنة.
أشارت نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول  0إن عنصر الموليبدنم وتداخمو مع فواصل اإلرواء أثرت معنويا في
صفة وزن  100بذرة في حين لم تؤثر تراكيز الموليبدنم معنويا في وزن  100بذرة (غم) .فقد أوضحت النتائج
في الجدول  0أن زيادة فاصمة الري إلى  51يوم أثرت معنويا في خفض وزن  500بذرة إلى  0.51غم قياسا
بفاصمة الري كل  8يوم التي حققت أعمى متوسط لمصفة إذ بمغ  5.09غم التي لم تختمف معنوياَ عن فاصمة
الري كل  5أيام ( 5.08غم) .وقد يعزى سبب انخفاض وزن البذرة عند ظروف قمة الماء إلى قمة أنتقال العناصر
المغذية إلى البذرة خالل فترة امتالء البذور بالتالي ينخفض وزن البذور النكماشيا وصغر أحجاميا وتماشت ىذه
النتيجة مع نتائج ( 17و )00الذين بينوا أن اإلجياد المائي أدى إلى انخفاض وزن  100بذرة لنبات محصول
الماش .أما بالنسبة لتأثير التداخل بين تراكيز الموليبدنم وفواصل اإلرواء فقد بينت نتائج الجدول نفسو أنو أثر
معنويا في صفة وزن  500بذرة ,إذ أعطت النباتات التي تم معاممتيا بالتركيز العالي أعمى متوسط لمصفة إذ بمغ
 4.50غم عند رييا كل  8أيام في حين أعطت النباتات غير المعاممة بالعنصر أدنى متوسط لمصفة إذ بمغ
3.07غم وعند الري كل  12يوم .قد يكون سبب زيادة وزن البذرة ىو دور الموليبدنم في تثبيت النتروجين الجوي
بايموجيا بالتالي تزداد صفات النمو الخضري كطول النبات ومحتوى األوراق من الكموروفيل والمساحة الورقية
والوزن الجاف الجدول ( )1وىذا يؤدي إلى زيادة اإلستفادة من الماء والمواد الغذائية خالل فترة امتالء البذور
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وبالتالي يزداد حجم ىذه البذور ووزنيا ,وتطابقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو ( 00 ,17و .)00إن سبب
انخفاض وزن البذور عند نقص الموليبدنم لربما يعود إلى إن البقوليات بصورة عامة حساسة جدا لنقص
الموليبدنم ,وأيضا أدى اإلجياد المائي إلى انخفاض وزن البذور بسبب انخفاض العمميات الحيوية في الخاليا
بالتالي تقل صفات النمو كميا مثل محتوى األوراق من الكموروفيل والمساحة السطحية لألوراق (جدول)1
وتنخفض كفاءة األوراق باعتراض األشعة الشمسية وىذا يؤدي إلى انخفاض بعممية التركيب الضوئي والمادة
الجافة المتكونة وأيضا ينخفض تحول المواد المصنعة إلى األوراق ثم البذور وىذا كمو يصب في انخفاض وزن
البذور (.)18 ,58 ,53 ,9
تبين نتائج تحميل التباين في الجدول  0إن تأثير عنصر الموليبدنم عمى حاصل النبات (غم نبات )5-الواحد سمك
نفس سموك وزن  500بذرة من حيث استجابة النبات لو .كما يتضح من الجدول  0وجود اختالفات معنوية بين
متوسطات فواصل اإلرواء لصفة حاصل النبات الواحد حيث لوحظ انخفاض لحاصل النبات بزيادة فاصمة
اإلرواء ,فقد تفوقت النباتات التي رويت كل  4أيام بأعمى متوسط لحاصل النبات إذ بمغ  13.18غم نبات

5-

ولم

تختمف معنويا عن معاممة الري كل  8يوم ( 55.18غم) غير أنيما أختمفا معنويا عن النباتات التي رويت كل
 12يوم التي أعطت أدنى متوسط لحاصل النبات الواحد إذ بمغ  9.02غم نبات .5-ويعزى سبب اإلنخفاض
الحاصل إلى اإلنخفاض المعنوي الذي حصل في مكوناتو طول القرنة ,عدد البذور بالقرنة ووزن  100بذرة
(الجدول )0وتماشت ىذه النتيجة مع نتائج ( 55و )10الذين وجدوا إن زيادة اإلجياد المائي أدت إلى انخفاض
معنوي بحاصل النبات .يتبين من )الجدول (0معنوية التداخل الثنائي بين عاممي الدراسة فقد اوضحت النتائج إن
النباتات التي عوممت بالموليبدنم بالتراكيز الثالثة  30 ,15و 45ممغم لتر

5-

قد استجابت بشكل أفضل من غيرىا

التي لم تعامل بيذا العنصر السيما عند فاصمتي الري كل  4و 8أيام قياسا بفاصمة اإلرواء كل  12يوم .إذ بمغ
أعمى حاصل لمنبات 16.58غم نبات

5-

عند معاممة النبات بـ  15ممغم لتر

حين كان أدنى حاصل  7.98غم نبات

5-

5-

عند فاصمة اإلرواء كل  4يوم في

عند معاممة المقارنة لمموليبدنم في النباتات المعرضة لـ  12يوم

كفاصمة ري .إن سبب زيادة حاصل النبات يعود إلى زيادة طول القرنة وعدد البذور بالقرنة (جدول )0بالتالي
يزداد حاصل النبات بزيادة مكوناتو آنفة الذكر وتماشت ىذه النتيجة مع ما وجده (.)51
بينت نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول  0إن معامالت الموليبدنم فقط لم تر َق إلى حد المعنوية في حاصل

النبات الكمي (طن ىـ ,)5-في حين كان التأثير معنويا في الصفة لفواصل اإلرواء وكذلك تداخميا مع تراكيز
الموليبدنم .يبدو من نتائج الجدول  0إن حاصل النبات سمك سموكا تنازليا بتأثير فاصمة اإلرواء ,إذ أعطت
النباتات المروية كل  4أيام أعمى متوسط لمحاصل الكمي إذ بمغ  1.65طن ىـ

5-

تمييا النباتات المروية كل  8يوم

( 5.51طن ىـ )5-أذ لم يختمفا عن بعضيما معنوية غير أنيما اختمفا معنويا مقارنة بالنباتات المروية كل 12
يوم التي أعطت أدنى متوسط لمحاصل إذ بمغ  1.13طن ىـ

5-

إن تباعد فواصل اإلرواء أدى إلى انخفاض

الحاصل بصورة ممحوظة بسبب اإلجياد المائي الذي أدى إلى انخفاض صفات النمو الخضري مثل انخفاض
المساحة الورقية والوزن الجاف لمنبات (جدول )1كذلك يتم اختزال عممية التمثيل الضوئي بالتالي يقل الحاصل.
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تماشت ىذه النتيجة مع نتائج كل من( 01 ,15 ,8 ,3و )50الذين توصموا إلى وجود فروق معنوية بين فواصل
الري عمى حاصل محصول الماش وان تكرار الري األكثر كان لو األثر اإليجابي في زيادة الحاصل مقارنة مع
الري األقل تك ار ار .تبين نتائج التداخل بين الموليبدنم وفاصمة اإلرواء إن النباتات المعاممة بالتركيز 15
ممغم لتر

5-

تفوقت بأعمى متوسط لمصفة أذ بمغ  2.07طن ىـ

5-

في النباتات التي رويت كل  4أيام في حين

انخفض الحاصل عند انعدام المعاممة بالموليبدنم الري كل 12يوم إلى  1.00طن ىـ .5-ويعود سبب انخفاض
الحاصل الكمي لمبذور إلى انخفاض عدد القرنات وطول القرنة ووزن  100بذرة (جدول )0وينعكس انخفاض
صفات مكونات الحاصل بقدر كبير عمى الحاصل الكمي لمبذور .حفز الموليبدنم النمو الخموي والتمثيل الغذائي
باالضافة الى تثبيت النتروجين الجوي بواسطة العقد البكتيرية وتماشت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو (51 ,55
و.)10
من خالل ىذه الدراسة يمكن استنتاج إن محصول الماش متحمل نسبيا لمجفاف في ظروف المنطقة الوسطى من
العراق لعدم وجود فروقات معنوية بين فاصمتي اإلرواء  5و 8يوم في العديد من الصفات المدروسة ,في حين
تدىور نموه وانتاجيتو عند تعرضو لظروف الجفاف القاسية  51يوم .استجابة محصول الماش إلضافة عنصر
الموليبدنم من خالل بعض صفات الحاصل وىذا يدل عمى حاجة النبات إلى العناصر الصغرى التي أستنفذت
كميات كبيرة منيا نتيجة ألستمرار زراعة األراضي بالمحاصيل الزراعية وكذلك جود عالقة ارتباط بين عنصر
المولبيدنم وتمثيل النتروجين في النباتات السيما البقولية ,ونقترح دراسة تأثير الموليبدنم عمى تثبيت النتروجين عن
طريق العقد البكتيرية.
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