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  .Vicia faba Lالتسمید الورقي  في نمو وحاصل الباقالء تأثیر
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  الخالصة

و 2004/2005كـــم جنـــوب الحلـــة للموســـمین الـــزراعیین 25الهاشـــمیة منطقـــةفـــيحقلیـــةدراســـةأجریـــت

يمـــرات رش بمحلـــول ســـماد) 8, 6, 4, 2, صـــفر ( لدراســـة خمـــس معـــامالت للتســـمید الـــورقي   2005/2006

خــامس % 3, نتــروجین  % 12اســتخدم مســحوق ســماد ذو تركیــب .فــي نمــو وحاصــل البــاقالء %    0.5  بتركیــز

500, الزنــك , نغنیــز الم, لكــل مــن المغنیســیوم بــالملیونجــزء 300, اوكســید البوتاســیوم % 43, الفســفوراوكســید 

بــأربع نفــذت التجربــة وفــق تصــمیم القطاعــات كاملــة التعشــبة . نحــاس   بــالملیونجــزء 100جــزء بــالملیون حدیــد و 

  .للموسمین على التوالي   10/10و    5/10وتمت الزراعة في , مكررات

معـدل ارتفـاع النبــات  معنویـة فـيزیـادة إلــىأدتمـرات رش 8-4بمعـدل التسـمید الـورقي أنبینـت النتـائج 

زیــادة متوســط إلــىأدتوان زیــادة عــدد مــرات الــرش . رشــة 2أووعــدد التفرعــات بالنبــات مقارنــة بمعاملــة بــدون رش 

وزن القرنة الخضراء  ومتوسط عدد القرنات بالنبات الواحـد وحاصـل القرنـات  الخضـراء  لوحـدة المسـاحة وان الزیـادة 

100رش الســماد فــي متوســط وزن تــأثیروبــنفس المنــوال كــان .مــرات رش   8-4كانــت معنویــة عنــد الــرش بمعــدل 

مـرات   8-4مسـتویاته عنـد الـرش بمعـدل أعلـىإلـىبذرة جافة  وحاصل البذور الجافة لوحدة المساحة حیث وصـل 

  .مرة 2وكانت الفروق معنویة مقارنة بمعاملة بدون رش أو الرش بمعدل رش 

  

Effect of foliar fertilization on growth and yield of broad bean  Vicia
faba L.

  

A. H. Jasim
College of Agriculture / Baghdad University

Abstract
A field experiments was conducted at Al-hashimia (25 km south of Babylon, 

Iraq) in 2004-2005 and 2005-2006 growth seasons to study the effect of five treatments 
of foliar fertilizer (0, 2, 4, 6 and 8 spray times) on growth and yield of broad bean. Dust
fertilizer (N 12%, P2O5 3%, K2O 43%, Magnesium 300 ppm, Manganese 300 ppm, Zinc
300 ppm, Iron 500 ppm and Copper 100 ppm) was used at con. Of 0.5%. Random 
complete block design was used with 4 replications. The results showed that foliar 
fertilization in the range of 4-8 spray times caused an increase in plant height, branches
/plant number, pod numbers per plant, as compared with control. It caused also an 
increase in the average green pod weight, yield of green pods and dry seeds yield 
significantly as compared with control and 2 times of spray.
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  المقدمة

الخضـر البقولیـة المهمـة والواسـعة االنتشـار فـي العـالم ونـزرع محاصـیل مـن .Vicia faba Lالباقالء تعد 

وتتمیز الباقالء باحتوائها على نسبة عالیـة مـن . الجافة أوالبذور الطریة أولغرض الحصول على القرون الخضراء 

الدورات الزراعیة لتحسین خواص التربـة وذلـك لتعایشـها مـع وكذلك تزرع في. البروتین ومتوسطة من المواد النشویة 

  .بكتریا العقد الجذریة 

ورغم كون النباتات البقولیة تستفید من النتروجین الجـوي الـذي تثبتـه بكتریـا العقـد الجذریـة التـي تتعـایش مـع 

وكـذلك الحـال بالنسـبة ). 3، 2، 1(النتروجینیـة األسـمدةإلضـافةتسـتجیب البـاقالءإنالنبات ولكن الدراسات بینت 

  ).6, 5, 4, 1(الفوسفاتیة والبوتاسیة  لألسمدة

وان .  الســماد وغیرهــا مــن العوامــل إضــافةالســماد یتناســب مــع نــوع التربــة وعوامــل النمــو وطریقــة تــأثیر إن

ن التغذیة الورقیـة تحـافظ وا.  بالعناصر الغذائیة للنبات اإلضافيللتجهیز تأثیراالطرق أهمالتسمید الورقي واحد من 

فترة امتالء البـذور فـي البقولیـات أن  )3(وقد بین. عدیدةألسبابعلى التوازن الغذائي داخل النبات والذي قد یختل 

إعــادةهــي الفتــرة الحرجــة بالنســبة للمغــذیات حیــث تصــبح البــذور هــي المســتودع الكبیــر للمغــذیات وان المتــوفر مــن 

علیه من التثبیت للنتروجین قد تكـون غیـر كافیـة خـالل هـذه الفتـرة المتحصلأولخضریة ااألجزاءالمخزون منها في 

التســمید الــورقي لفــول الصــویا خــالل المراحــل إن)7(كمــا بــین . فــي تجهیــز النتــروجین للنبــات اإلســراعممــا یتطلــب 

تولیفة أفضلوان سمدةاألذات المستوى العالي من األراضيحتى في % 20-15زیادة الحاصل إلىالمبكرة یؤدي 

الورقیـة األسـمدةإضـافةأن  )8(كمـا بـین  .  أیكـر/غـالون 3وبكمیـة    N: P: Kمـن عناصـر   3:18:18هـي 

  .مؤذیة على العقد الجذریة آثاروتشجع النمو الخضري ولیست له األوراقفول الصویا ال تؤذي إلىقلیلة بتراكیز

وخاصــة الحدیــد والزنــك والمنغنیــز محتمــل نتیجــة انخفــاض فــان نقــص العناصــر الصــغرى آخــرمــن جانــب 

العملیـــات الزراعیـــة غیـــر الصـــحیحة والن التســـمید الـــورقي یضـــمن أوالجاهزیـــة لالمتصـــاص فـــي التربـــة أوالتركیـــز 

عند رش )9(الحظ قد و . التجهیز السریع بهذه العناصر مع تقنین في االستخدام  فقد شاع استعمالها لهذا الغرض 

. ونسـبة عـدد القرنـات العاقـدة بالنبـات والقرناتاألزهارزیادة عدد إلىأدىالزنك إنالباقالء بالزنك  والحدید نباتات 

زیــادة عــدد التفرعــات إلــىأدتمــرات ألربــعأســبوعیةرش العناصــر الصــغرى بفتــرات إن)10(وفــي الســودان بــین  

إن رش العناصر الصغرى عند بدایة )11(كما وجد .زیادة اكبر في حاصل بذور الفاصولیا وأعطتوعدد القرنات 

ووزن البـــذور للنبـــات الواحـــد ولوحـــدة بـــذرة 1000ووزن زیـــادة عـــدد القرنـــات أدىتكـــوین البـــراعم الزهریـــة للفاصـــولیا 

أن التسمید الورقي بالزنك والمغنیسیوم والمنغنیز والحدید أدى إلى زیادة معنویة في )12(جد  و وفي مصر.المساحة 

المغنیسـیوم  , الزنـك , بالبوتاسـیوم ألمـاشرش نباتـات إن)13(  بـینسات النمو الخضري والحاصـل للمـاش كمـا قیا

تــأثیروان , مقارنـة مــع بـدون رش عــدد القرنـات بالنبــات ومتوسـط وزن القرنــة وحاصـل البـذور الجــاف زیـادة إلـىأدت

  .اآلخرینالعنصرین تأثیرالبوتاسیوم یفوق 

  .العراق فقد اجري البحثالمنطقة الوسطى منحول هذا الموضوع على نبات الباقالء فيولقلة الدراسات

  

  

  

  

  المواد والطرق المستخدمة
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) 1(یبـــین جـــدول كـــم فـــي تربـــة 25جنـــوب بابـــل بحـــوالي / نفـــذت التجربـــة فـــي احـــد الحقـــول فـــي الهاشـــمیة 

التسـمید الـورقي فـي نمـو وحاصـل ثیرتـألدراسـة . 2005/2006و 2004/2005لموسـمین الـزراعیین لخواصها

الســـــماد باســـــتخدام ) رشـــــات   8و    6,   4,   2, بـــــدون رش  ( معـــــامالت رش للســـــماد5وتضـــــمنت البـــــاقالء 

K.C.F.   )300(ذو تركیـب) المنشـأ إمـاراتي ppm Mg , 43% K2O , 3% P2O5 , 12% N100 ppm 

Cu , 200 ppm Mn , 300 ppm Zn , 500 ppm Fe(.  

أربعــةوتضـمنت الوحــدة التجریبیــة , مكــرراتوبــأربع وفــق تصـمیم القطاعــات كاملــة التعشـیة فـذت التجربــة ن

سـم ورویـت 75مـروز بعـرض إلـىتسـویتها قسـمت تنعیمهـا و بعـد حراثـة التربـة و ، سـم75م وعـرض 5بطولمروز 

سـم بـین 20صـنف محلـي  بمسـافة بـذور البـاقالءالمروز من جهة واحدة بالتعییر وبعد الجفاف المناسب زرعت ریه

تمـت الزراعـة فــي . بـالجورةواحـدنبـاتإلــىاإلنبـاتمـن أسـبوعینتــم خفهـا بعـد بـالجورة بـذرتینبوضـع وأخـرىجـوره

ابتـدأ ) 14(عملیـات خدمـة التربـة والنبـات حسـب مـا موصـى بـه أجریت, للموسمین على التوالي   10/10و   5/10

حســب المعـــامالت وذلـــك وأخـــرىبــین رشـــة أســـبوعیةبفتـــرات لكـــال الموســمین 20/11فـــي ألســماديالــرش بـــالمحلول 

لتــر /3ســم1واسـتخدمت  مــادة الزاهـي  ) 7(غــالون للهكتــار 7.5وبكمیـة % 0.5بتحضـیر محلــول سـمادي بتركیــز 

  .كمادة ناشرة

حبـوب تـم الجنـي عنـد مرحلـة امـتالء ال( حاصـل القـرون الخضـراء ألخـذحدد مرزین من كل وحـدة تجریبیـة 

متوسط وزن القرنة الواحدة و حاصل القرنات الخضراء , ومنه استخرج عدد القرنات للنبات الواحد )أسبوعیةوبفترات 

حیــث جنیـت الســتخراج والجفـاف النضــجمـن كــل وحـدة تجریبیــة فتركـت قرونهــا لغایـة اآلخــرینالمـرزین أمــا. بالـدونم 

وفــي نهایــة التجربــة تــم اختیــار عشــر . بــذرة 100وســط وزن البــذور الجافــة وتــم حســاب حاصــل البــذور بالــدونم ومت

نباتــات عشــوائیا مــن المــرز الــداخلي للنباتــات الخاصــة بقیــاس حاصــل القرنــات الخضــراء وقــدر فیهــا متوســط ارتفــاع 

  .النبات  ومتوسط عدد التفرعات بالنبات 

دنكن متعدد الحـدود عنـد حسب التصمیم المتبع واختبرت المتوسطات حسب اختبار إحصائیاحللت النتائج 

  .)15( 0.5مستوى احتمال 

  

  بعض صفات تربة الحقل) 1(جدول 

  مفصوالت التربة

  39.5رمل          

  32.8غرین         

  27.7طین           

  مزیجیه طینیة  نسجة التربة

  pH7.7درجة تفاعل التربة     

  م/دیسیمنز  EC4.9درجة التوصیل الكهربائي 

  

  

  

  

  

  

  ئج والمناقشةالنتا
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زیـادة ارتفـاع النبـات وعـدد تفرعاتـه وبشـكل طـردي مـع إلـىأدىرش المعادن إن) 3و2(یظهر من الجدول 

ولــم رشــة مقارنــة مـع معاملــة بــدون رش 8-4زیـادة عــدد مــرات الـرش وكانــت الزیــادة معنویـة عنــد رش الســماد بمعـدل 

التـــأثیرهـــذه المغـــذیات فـــي لســـبب هنـــا إلـــى دور وقـــد یرجـــع ا, تختلـــف معـــامالت الـــرش العالیـــة معنویـــا عـــن بعضـــها 

الكفـــاءة وزیـــادة )12(عملیـــة التركیـــب الضـــوئيفـــي زیـــادة والصـــبغات ذات العالقـــة اإلنزیمـــاتالمشـــجع فـــي فعالیـــة

حیث یدخل الحدید في الفعالیات الحیویة التمثیلیة للنبات وتشجیع النمو الخضري في المراحل األولى من نمو النبات

اإلنزیمـــاتمـــل مســـاعد فـــي تكـــوین الكلوروفیـــل والســـایتوكرومات وللزنـــك دور مهـــم فـــي تنشـــیط العدیـــد مـــن للنبـــات كعا

و )5(وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا وجـده ) .16(الضـروري السـتطالة الخالیـا IAAإنتـاجفـي أهمیتـهإلىباإلضافة

)12(.  

القرنـات بالنبـات الواحـد وكانـت زیـادة عـددإلـىأدىرش السـماد إنأیضـا) 3و2(كما یتضـح مـن الجـدول 

دور هـذه العناصـر فـي تحسـین إلىوهذا قد یرجع . رشة ومعاملة بدون رش  8-4الفروق معنویة بین الرش بمعدل 

بـالتجهیز غیـر الكـافي للمعـادن فـي یتـأثرتكـوین وبقـاء اكبـر عـدد مـن القرنـات فـي البـاقالء أنالنمـو والتزهیـر والعقـد و 

طریقــة عملیــة لزیــادة األزهــارمرحلــة التطــور التكــاثري وان رش المعــادن علــى الجــزء الخضــري خــالل مرحلــة تطــور 

  ).13,    11,  9(وتتفق هذه النتائج مع ما وجده. )17(حاصل الباقالء 

ل القرنـــات الخضـــراء فـــي الـــدونم  زیـــادة متوســـط وزن القـــرن  الواحـــد وحاصـــإلـــىأدىرش الســـماد إنكمـــا 

رشـة  عـن بقیـة المعـامالت فـي 8-6وكانت الفروق معنویة مقارنة مع معاملة بدون رش  وتمیزت معامالت الرش   

التسـمید الـورقي  سـاعد علـى تجهیـز إلـىو قـد یرجـع  سـبب زیـادة وزن القـرن الواحـد . علـى هـاتین الصـفتین  تأثیرها

زیـادة الكفـاءة التمثیلیـة للنبـات ممـا انعكـس علـى تحسین النمو و رعة لسد حاجة النبات وبالعناصر الغذائیة بسالنبات 

نقص فــي هــذه المغــذیات تــؤدي الن الــل القرنــات الخضــراء مقارنــة بمعاملــة المقارنــةصــوحامتوســط وزن القــرن الواحــد

) 13(وهذا یتفق مـع مـا وجـده. )18(اختالل توازن االیونات المغذیة بالنبات وبالتالي تعمل كعامل محدد للنمو إلى

.  

100زیــادة متوســط وزن إلــىأدىمــرات8-4بمعــدل رش الســمادإن)  3و 2(كمــا یظهــر مــن الجــدول 

فتـرة امـتالء البـذور أثنـاءالتـزود السـریع بالمغـذیات إلـىوللموسـمین وهـذا قـد یرجـع مقارنـةبذرة معنویا قیاسا بمعاملـة ال

  .)11و10(وتتفق هذه النتائج مع ما وجده عي بدون وجود عامل محدد مما ساهد على نموها بشكل طبی

فد انعكس بشكل ) ةومتوسط وزن القرنبالنبات عدد القرنات ( رش السماد في مكونات الحاصل تأثیرإن

رش السـماد أدىحیث مباشر في الحاصل األخضر وحاصل الحبوب الجافة للنبات الواحد وبالتالي  لوحدة المساحة

زیــادة الحاصــل معنویــا إلــىأدتمــرات 8-4الــرش إنكمــا , زیــادة الحاصــل معنویــا قیاســا بمعاملــة بــدون رش لــىإ

  .)12و    11(وتتفق هذه النتائج مع ما وجده . مقارنة بالرش لمرتین 

إلـىأدتأكثـرأورشـات 4بمعدل أسبوعیةرش السماد على نباتات الباقالء بفترات إننستنتج من البحث 

تحســـین صـــفات النمـــو الخضـــري وزیـــادة عـــدد ووزن القرنـــات فـــي النبـــات وزیـــادة حاصـــل النبـــات الواحـــد مـــن القـــرون 

أخـرىتتبـع بدراسـات فـي مواقـع أنالبـذور الجافـة وبشـكل معنـوي مقارنـة مـع معـامالت عـدم الـرش علـى أوالخضراء 

  .وبمواعید رش محددة 

  

  

  2004/2005والجاف للموسم الزراعي األخضراصل الباقالء رش السماد الورقي في نمو وحتأثیر) 2(جدول 

حاصل متوسط حاصل متوسط عدد متوسط عدد تفرعات ارتفاع  المعاملة
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النبات    

  سم

وزن القرنة   النبات

  الخضراء

القرنات 

  بالنبات

القرنات 

الخضراء

  دونم/طن

100وزن 

  بذرة غم

البذور 

الجافة 

  دونم/كغم

  ج  646.7  ج  162.1  ج  2.522  ب   8.5  ج   17.8  ج   4.4  ب   68.4  بدون رش

  ب  674.8  ب165.9  ب  2.666  ب    8.6  ب ج18.6  ب    5.0  أب   71.6  رشة2

  أ   719.1  أ169.5  أ  2.927  أ    9.1  أب  19.3  أ    5.8  أ  74.1  شةر 4

  أ   723.0  أ  170.1  أ  3.035  أ    9.2  أ  19.8  أ    5.7  أ   75.7  رشة6

  أ   725.7  أ  169.9  أ  3.055  أ    9.4  أ  19.5  أ    5.9  أ   77.1  رشة8

  

  2005/2006والجاف للموسم الزراعي األخضررش السماد الورقي في نمو وحاصل الباقالء تأثیر) 3(جدول 

  المعاملة

ارتفاع 

النبات    

  سم

عدد تفرعات 

  النبات

متوسط 

وزن القرنة 

  الخضراء

متوسط عدد 

القرنات 

  لنباتبا

حاصل 

القرنات 

الخضراء

  دونم/طن

متوسط 

100وزن 

  بذرة  غم

حاصل 

البذور 

الجافة 

  دونم/كغم

  ج  659.6  ج  163.7  ج  2.534  ب   8.4  ج   18.1  ج   4.5  ب   70.1  بدون رش

  ب  682.3  جب165.1  ب  2.728  بأ   8.9  بج18.4  جب    4.9  أب   73.9  رشة2

  أ   726.5  بأ168.2  أ  2.882  أ    9.1  أب  19.0  أب    5.6  أ   75.8  رشة4

  أ   731.6  أ  170.8  أ  2.975  أ    9.2  أ  19.4  أ    5.9  أ   79.6  رشة6

  أ   727.8  أ  170.5  أ  3.022  أ    9.3  أ  19.5  أ    6.0  أ   79.0  رشة8

ها معنویـا حسـب اختبـار دنكـن متعـدد الحـدود عنـد مسـتوى احتمـال تختلف عن بعضـالاألبجديضمن العمود الواحد التي تحمل نفس الحرف األرقام* 

0.05)15(  
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