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ثالثة تراكيب وراثية من الباقالء حامض الهيومك والرش الورقي بالحديد والزنك في صفات الحاصل لتأثير 

Vicia faba L. 
 انجي فهاد رفيق 1                                                                               خالد خليل الجبوري 1

  1جامعة كركوك _ كلية الزراعة _ الحويجة

    2020  /17/2وقبوله       2019/  30/10تاريخ استالم البحث 

  . البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول  

 الخالصة

 / ة التابعة لكلية الزراعةـجارب الزراعيـوث والتـفي محطة البح 2018-2019خالل الموسم الشتوي تجربة حقلية نفذت     

وأربعة  ،(1-هـكغم. 24,12,0جامعة كركوك في منطقة الصيادة. بهدف دراسة تأثير ثالثة مستويات من حامض الهيومك )

المحلي ( وثالثة تراكيب وراثية من الباقالء )1-لتر ملغم. 60Zn+80Fe+60Zn+80Fe+0زنك )ـد واـلحديـمستويات من ال

. طبقت التجربة وفق في صفات النمو والحاصل (FAVA DE ORTO) اإليطالي( وLOZ DE OTONA) اإلسبانيو

. وتضمنت تجريبه وحدة (36)التجريبية بثالث مكررات عدد الوحدات  عامليهالتصميم القطاعات العشوائية الكاملة كتجربة 

والمساحة الورقية وعدد العقد وعدد القرنات  األفرعدد ـوارتفاع النبات وع تزهيردد األيام من الع) :كل من الصفاتقياس الدراسة 

ي ونسبة المئوية ـل النبات الكلـبذرة والحاصل الفردي من البذور والحاص 100وعدد البذور في القرنة وطول القرنة ووزن 

وأدت زيادة تراكيز حامض الهيومك، إلى زيادات معنوية في جميع صفات النمو، والحاصل، ومكوناته. وقد أعطى  .(نللبروتي

غم(. وتفوقت التركيز 71.26(، وحاصل نبات الفردي )1-كغم/ه 4969.2الكلي للبذور ) ( اعلى حاصل لصفة الحاصل12تركيز )

( 0بذور. قرنه(، وتفوقت المعاملة المقارنة ) 4.77عدد البذور/قرنه )سم(، وفي صفة  170.64( في صفة المساحة الورقية )24)

 8.11سم( وصفة عدد األفرع ) 18.90يوماً(، وفي صفة طول القرنة ) 74.94في صفة عدد األيام من الزراعة إذ بلغ ذلك )

د والزنك، فقد تفوق معنوياً ( في معاملة الحديZn60+Fe80%(. أما مستوى تركيز )25.36فرعا(، والنسبة المئوية للبروتين )

في اغلب الصفات المدروسة، أما التداخل الثنائي بين األصناف، وحامض الهيومك، فقد تفوق معنوياً في اغلب الصفات. في حين 

كان التداخل الثالثي بين األصناف، وحامض الهيومك، وعنصري الحديد والزنك، متفوقاً معنوياً في اغلب صفات كصفة الحاصل 

 وارتفاع النبات والنسبة المئوية للبروتين. الكلي

 ، الباقالء تراكيب الوراثيةـ، الزنكديد والـ، الحومك: حامض الهيالكلمات المفتاحية
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Abstract 

       A field experiment was carried out during the winter season 2018-2019 at the Agricultural 

Research and Experiment Station of the Faculty of Agriculture/ University of Kirkuk in the 

Sayadah region. In order to study the effect of three levels of humic acid (24, 12, 0 kg.h-1), four 

levels of iron and zinc (60Zn + 80Fe + 60Zn + 80Fe + 0 mg. L-1) and three genotypes of 

leguminous (local and Spanish) (LOZ DE OTONA) and Italian (FAVA DE ORTO) in the 

attributes of growth and yield. The experiment applied by design the complete random sectors 

as a global experiment with three replications. The number of experimental units is (36) 
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experimental units. The study included measuring each of the characteristics (number of days 

of flowering, plant height and number The branches, the paper area, the number of nodes, the 

number of pods, the number of seeds in the pod, the length of the pod, and the weight 100 seeds, 

the individual yield of seeds, the total plant yield and the percentage of protein.) Increased 

concentrations of humic acid led to significant increases in all growth characteristics, yield, and 

its components. A concentration (12) was given to the highest yield of the total yield of seeds 

(4969.2 kg / h-1), individual plant yield (71.26 g), concentration (24) was superior to the leafy 

area (170.64 cm), and to the number of seeds / pod (4.77 seeds per pod), and the comparison 

treatment (0) in the number of days of cultivation As it reached (74.94 days), in the description 

of the length of the pod (18.90 cm), the number of branches (8.11 branches), and the percentage 

of protein (25.36%). As for the concentration level (Zn60 + Fe80) in the treatment of iron and 

zinc, it significantly outperformed most of the studied traits, while the bilateral interaction 

between the varieties and humic acid was significantly higher in most traits. Whereas the triple 

overlap between the varieties, the humic acid, and the iron and zinc elements, was significantly 

superior in most traits such as total trait yield, plant height and percentage of protein. 

Key Words: Humic acid, Iron and Zinc, Yield, faba bean 

  

 المقدمة 

ة من ـبة عاليـعلى نس اوي بذورهـقولية وتحتـعائلة البـتابعة للـيل الشتوية الـمحاصالمن  .Vicia faba Lباقالء ـتعد ال

ناصر ـوالع 56% إلىناف ـفي اغلب األص ال أحيانا نسبتهـالكربوهيدرات التي يص إلىأضافة (25-40) % ين تقدر بحدود ـالبروت

صفات ين قدرتها على تحس إلىيل البقولية ـول الباقالء كغيره من المحاصـكما تعود أهمية محص والفيتامينات ، واألليافالمعدنية 

في تثبيت النيتروجين الجوي في التربة عن طريق بكتريا العقد الجذرية بالتعايش مع بكتريا الرايزوبيوم  إسهامهاالتربة من خالل 

. وقد اهتم بهذا المحصول الكثير  (2005،وأخرون (Carmenمحصولي بهدف تحسين ظروف التربة تعاقب ـ، لذ فهو يدخل في ال

)التحافي  ،وفي بعض األحيان كعلف للحيوان األنسانتدخل في غذاء  بذور الجافة التيالمن الباحثين وذلك لغرض الحصول على 

مليون طن في السنة وتليها  2.7حوالي  إنتاجهايقدر  إذللباقالء  واستهالكاً  إنتاجاكثر الدول يعد الصين من أ .) 2013،وآخرون

   Belitzمن الباقالء في السنة ) لف طنأ 262حوالي  إنتاجهامن الباقالء وثم مصر التي يبلغ  %9يوبيا وتنتج حوالي ـأث

وفي وقتنا  .(2016ـاء، مركز لإلحصالجهاز ال)ف طن، أل 49.9 الباقالء بـ إنتاجفي العراق فقد قدره  أما (.2009،وأخرون

ريعة وغير ـجات التجارية االقتصادية وذو فاعلية سـبر من المنتـوالذي يعت Humic acidك يومتخدم حامض الهـالحاضر يس

زيادة نمو  إلىتؤدي  الغذائية التي، ويحتوي على العديد من العناصر (Anonymous،2005والحيوان والنبات ) لإلنسانمؤذية 

بنسب  واألوكسجينروجين والهيدروجين ـكاربون والنتال(. ويحتوي في تركيبه على Bartlette،1976و LEEل النبات )ـوحاص

الضار  األثرلتقليل  كض الهيومويستخدم حام (.Senesi،1992ئية متباينة )متباينة ينتج عنها تكوين مركبات ذات أوزان جزي

فوائد عديدة يشجع على زيادة  Humic acidك لهيوملحامض ا(. Evans،2000و Hartwigsonالمعدنية في التربة ) لألسمدة

ضري وتطور المجموع الجذري والخط نمو جية للبذور وينشـالنسيعمل كمحفز في عملية تنفس الخاليا البذور حيث ت إنباتسرعة 

ضيات تعينشط ويزيد من م وكذلك للنباتات ويزيد محتوى الكلوروفيل في أماكن ضعيفة اإلضاءة )المناطق المنخفضة السطوع (،

زروعات وتزيد من ـ، ويحافظ على المغذيات في شكل قابل لالمتصاص دوما من قبل الم ة الدقيقة النافعة (ـالتربة )الكائنات الحي

الناتجة من استخدام األسمدة الكيميائية الضارة ويحسن نوعية المحاصيل  األضرارفعالية امتصاص العناصر الغذائية وتقلل من 

شرية والفيزيولوجية ـمراض )الحيعطي نباتات مقاومة أكبر لأل وكذألك ،موـر فترة اإلنتاج والنـيات اإلنتاج وتقصـوتزيد من كم

 ة (.والبيولوجي

كما انه  النباتية،خاليا ديد من الوظائف في اليعد الزنك عنصررر أسرراسرري يدخل في تركيب غشرراء البالزما ويشررترك في الع

  Welch ،1988، وأخرون Marscherو Cakmakمتصررررراص عدة عناصرررررر أخرى من التربة )ات على ايزيد من قابلية النب
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  Cakmak في النبرات) لجيراً كبيراً ـرررررررررررروفسررررررايوكيميرائيراً ـررررررررررررروب ورفولوجيراً ـررررررررررررم للزنرك ترأثيراً  أن(.كمرا 1993، وأخرون

 (.Marscher،1993و

( 1996 ،وأخرون Castrup) وأشررار (Cakmak ،2002) األكسرردةفي حماية أنسررجة النبات من  للزنك دوراً كبيراً  أن

 وأيضالنووية في الخلية  األحماضالسرريما تلك التي تتعلق بتنتاج  أنزيم 300من  أكثرعنصررر الزنك يشررترك في تنشرريط  أن إلى

 روتين.ـالب

كونه يدخل في تركيب  أهميتهدورة حياة النبات وتأتي  وإكمالر الغذائية الصغرى الضرورية لنمو ـد من العناصـيعد الحدي

د من ـفي بناء الكلوروفيل فضال عن دوره في تركيب ونشاط العدي وإسهامهة للخلية النباتية كالسايتوكرومات ونات األساسيـالمك

والنيتروجينز  No3و No2 Reductas أنزيممثل  واالختزال( األكسدةعن العمليات الحيوية )البناء  المسؤولة األنزيمات

Nitrogenas وأنزيم Catalase وPeroxidase (Havlin ،1999وأخرون). 

 :إلىيهدف البحث  ومن خالل ما تقدم فان

 األرضية لحامض الهيومك. واإلضافاتتقويم أداء ثالثة تراكيب وراثية من الباقالء -1

 نمو وحاصل ثالثة تراكيب وراثية. ير أضافة عنصري الحديد والزنك فيمعرفة تأث-2

 المواد وطرائق العمل

ية التابعة لكلية الزراعة جامعة كركوك في ـريت هذه الدراسة في مركز محافظة كركوك في محطة البحوث والتجارب الزراعـأج

ية من الباقالء ـوشملت الدراسة ثالثة عوامل األول ثالثة تراكيب وراث (،2018_2019)م الزراعي الشتوي ـللموسيادة ـمنطقة الص

( والعامل الثاني ثالثة مستويات من حامض الهيومك FAVA DE ORTOاإليطالي و LOZ DE OTO اإلسبانيالمحلي و)

Zn + 80  60و Zn 60و Fe 80و 0) الحديد والزنك يعنصروالعامل الثالث أربعة مستويات من  ،(1-لتر غم.مل 24,12,0)

Fe ).الثالثي السماد السوبر الفوسفات أضيفعيم التربة جيدا وثم ين متعامدتين وتم تنـتم تهيئة األرض للزراعة بحراث. 1-لترملغم 

سم(  70(( على مسافة م 2خطوط( وبطول ) 4(. واحتوت كل وحدة تجريبية على 1-هكتاركغم. 25التربة قبل الزراعة بواقع  إلى

فصل  وائياً على الوحدات التجريبية وتمسم(، بين النباتات في ضمن الخط الواحد ووزعت المعامالت عش 20بين الخطوط )

 إنباتورة وبعد ـوضع بذرتين في كل ج تم 2018 / 10 /22بتاريخ وزرعت البذور  سم(، (70 الوحدات عن بعضها بمسافة

 مو،النيدويا وبواقع أربعة مرات خالل موسم  األدغالتمت مكافحة  جورة،بذرة واحدة في كل  إلىف ـأجريت عملية الخ البذور

الحاصل الكلي  التالية تم دراسة صفاتو. (30/4/2018وتمت عملية الحصاد بتاريخ )أجريت عملية الري حسب حاجة النبات 

التحليل  غم، وتموحاصل النبات الفردي  1-قرنهوعدد البذور.  1-نبات وعدد القرنات.سم رنة ـوطول الق 1-من البذور الجافة كغم.هـ

ر المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد المدى وباستخدام وتم اختبا R.C.B.Dة الكاملة تصميم القطاعات العشوائيوفق  اإلحصائي

 وخلف هللا )الراوي 5%ند مستوى احتمال ت المتوسطات المختلفة فيما بينهما بحروف هجائية عحيث قورن SASبرنامج 

1980،.) 
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 الصفات المدروسة:

 تم اخذ خمسة نباتات عشوائية لكل وحدة تجريبية لدراسة الصفات التالية:

تم حصاد البذور لنباتات الخطين الوسطيين لكل وحدة ووزنت بميزان حساس :  1-الحاصل الكلي من البذور الجافة كغم.هـ_ 1

 للمعادلة التالية:على وفق 

× مساحة الهكتار(م2) وزن بذور نباتات الخطين الوسطين(كغم)

 المساحة التي تشغلها نباتات الخطين الوسطين(م2)
 

( قرنات من النباتات الخمسة عشوائية من حاصل الوحدة 5تم القياس باستعمال شريط القياس باختيار ) _ طول القرنة سم:2

 .(قرنات 5التجريبية الواحدة ثم قسمنا مجموع األطوال على )

 .تجريبه: تم حساب معدل عدد القرنات لخمسة نباتات اختيرت عشوائيا من كل وحدة 1-_ عدد القرنات. نبات3

وفق  على قرناتهتم حساب هذه الصفة من بذور النباتات التي أجري القياس عليها مقسوما على عدد  :1-قرنهر. _ عدد البذو4

 التالية:للمعادلة 

 عدد البذور في النبات

 عدد القرنات للنبات نفسه
=  عدد البذور في القرنة

 

 _ حاصل النبات الفردي غم:5

 النتائج والمناقشة

 :1-كغم.هحاصل الكلي للبذور الجافة 

وجود فروقات معنويه بين األصناف والهيومك والحديد والزنك في تأثيرها على هذه  إلى( 1ر النتائج المبينة في الجدول)تش    

، ويرجع اإلسباني( بالتتابع( مقارنة بالصنفين )المحلي( و)1-كغم.هـ 4833.3( بمتوسط بلغ )اإليطاليتفوق الصنف ) إذالصفة، 

حاصل زيادة  إلىبشكل كبير  أثرتهذه الزيادة  أنبذرة غم ويبدو  100البذور ووزن  وعددزيادة عدد القرنات  إلىسبب ذلك 

( في معاملة 12(. وكما ويالحظ تفوق مستوى تركيز )2014) وآخرون. وتتفق هذه النتيجة مع الجبوري البذور في وحدة مساحة

+ 80(. وقد يالحظ تفوق مستوى تركيز )حديد 24( و)0ة بالتركيز بين )( مقارن1-كغم.هـ 4969.2حامض الهيومك بمتوسط بلغ )

أظهر التداخل الثنائي بين األصناف وحامض الهيومك وجود  .(1-كغم.ه 4788.6( في معاملة الحديد والزنك بمتوسط بلغ ) 60زنك

الهيومك على بقية المعامالت بمتوسط ( في معاملة حامض 12( عند مستوى تركيز )اإلسبانيتفوق الصنف ) إذفروق معنوية، 

 (.2016) وآخرون( عند دراسته تأثير الهيومك على الباقالء وكمال 2018( وهذه النتيجة تتفق مع العزي )1-كغم.ه 5256.0بلغ )

( 80+60وقد كان هناك تداخل معنوي بين معاملة األصناف والحديد والزنك إذ تفوق الصنف )اإليطالي( عند مستوى تركيز )

( على بقية المعامالت. وقد كان هناك تداخل معنوي بين معاملة األصناف والحديد والزنك إذ تفوق 1-كغم.ه 4833.3بمتوسط بلغ )

كما وظهر تداخل معنوي  ( على بقية المعامالت.1-كغم.ه 4833.3( بمتوسط بلغ )80+60الصنف )اإليطالي( عند مستوى تركيز )

( من 80+60( من حامض الهيومك مع مستوى تركيز )12الحديد والزنك إذ تفوق مستوى تركيز )بين معاملة الهيومك ومعاملة 

وكانت  (.2015( على جميع المعامالت األخرى. الدليمي وآخرون )1-كغم.ه 4969.2معاملة الحديد والزنك بمتوسط بلغ )

( بمتوسط بلغ 80+60مع مستوى تركيز ) زنك 60التدخالت الثالثية معنوية إذ تفوق الصنف )المحلي( عند مستوى تركيز 

(، وهذه النتيجة تتفق مع ما وجده 1-كغم.ه 4608.4( على بقية المعامالت وبفارق غير معنوي بمتوسط بلغ )1-كغم.ه 5229.0)

 ( في دراسته على نبات الباقالء.2013الموسوي )
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والتداخالت بينهما في صفة حاصل الكلي لبذور ( تأثير األصناف وحامض الهيومك وعنصري الحديد والزنك 1جدول)

 1-الجافة كغم.ه

 5تحت مستوى احتمال % ها معنوياً روف متماثلة ال تختلف عن بعضيم التي تحمل ح*الق

 

 

 

 

 

التراكيب 

 الوراثية

حامض 

 هيومكال

التراكيب  (1-لترالحديد والزنك )ملغم. 

حامض ×الوراثية

 الهيومك

 60+80 زنك 60 حديد 80 0

 حديد+ زنك

 4658.9b_i 4485.2d_i 4535.2d_i 4608.4b_i 4571.9c 0 المحلي

12 5284.3cb 4544.3d_i 4649.5b_i 4075.9hi 4638.5c 

24 4350.2e_i 4815.2b_h 4734.0b_i 5229.0bcd 4782.1bc 

 3991.4i 4710.0b_i 4515.0c_i 2672.6j 3972.2d 0 االسباني

12 6005.6a 6113.3a 4701.2b_i 4203.9ghi 5256.0a 

24 4673.3b_i 3223.3j 4671.0b_g 3306.3j 4043.5d 

 4987.1b_e 4242.7f_i 4563.3c_i 4818.4b_h 4652.9c 0 االيطالي

12 4476.9d_i 5292.4bc 5356.2b 4927.3b_g 5013.2ab 

24 4669.5b_i 5008.9b_f 4619.5b_i 5038.3b_d 4834.1bc 

 الحديد والزنك×  التراكيب الوراثيةالتداخل بين 

التراكيب متوسط  (1-لتر الحديد والزنك )ملغم. التراكيب الوراثية

 60+80 زنك 60 حديد 80 0 الوراثية

 حديد+ زنك

 4764.5a 4614.9a 4639.6a 4637.8a 4664.1a المحلي

 4890.1a 4682.2a 4729.1a 3394.2b 4423.9b اإلسباني

 4711.2a 4848.0a 4846.3a 4928.0a 4833.3a اإليطالي

 الحديد والزنك× التداخل بين حامض الهيومك 

 حامض الهيومك

 1-كغم.ه

متوسط حامض  (1-لترلحديد والزنك )ملغم.ا

 60+80 زنك 60 حديد 80 0 الهيومك

 حديد+ زنك

0 4545.8cde 4479.3de 4537.8cde 4033.1f 4399.0b 

12 5255.6ab 5316.7a 4902.3bc 4402.3d ef 4969.2a 

24 4564.4cde 4349.1ef 4774.8cd 4524.6cde 4553.2a 

 4788.6a 4715.0a 4738.3 4320.0b متوسط الحديد والزنك
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 طول القرنة سم:

وجود فروق معنوية بين األصناف والهيومك والحديد والزنك في تأثيرها على هذه  إلى( (2ل توضح النتائج المبينة في الجدو     

( بالتتابع، ويعزى سبب ذلك اإليطاليسم( مقارنة بالصنفين )المحلي( و)19.05( بمتوسط بلغ )اإليطاليتفوق الصنف ) إذالصفة، 

 كثر الصفات وضوحا مني صفة مختلفة ويعد هذه الصفة من أالصفات الموجودة في التراكيب الوراثية ولكل تركيب وراث إلى

فيما بينها ويمكن بذلك باستعمال التغايرات الرئيسية من خالل تشخيص التراكيب وراثية حيث شكل القرنات وطولها وعرضها 

وتتفق هذه النتيجة مع الجبوري  الحاصل،تأمين زيادة  وألجل، 1-قرنهطول القرنة بزيادة عدد بذور.  ما يرتبطيفها ودائما وتصن

وجود فروق معنوية تراكيب الوراثية المستعملة في دراستهم. ويالحظ تفوق مستوى  ألحظو( الذي 2012( والحمداني )2014)

. وقد يالحظ توالي( على ال24( و)12سم( مقارنة بالتركيز بين )18.90بمتوسط بلغ )( في معاملة حامض الهيومك 0تركيز )

أظهر التداخل الثنائي بين     سم(.19.16( في معاملة الحديد والزنك بمتوسط بلغ ) 60 + زنك80تفوق مستوى تركيز )حديد 

( في معاملة حامض الهيومك 0توى تركيز )األصناف وحامض الهيومك وجود فروق معنوية، إذ تفوق الصنف )اإلسباني( عند مس

سم(. كما كان هناك تداخل معنوي بين معاملة األصناف والحديد والزنك إذ تفوق الصنف 18.99على بقية المعامالت بمتوسط بلغ )

ة إذ سم( على بقية المعامالت. وكانت التدخالت الثالثية معنوي17.92( بمتوسط بلغ )80+60)اإلسباني( عند مستوى تركيز )

 سم( على بقية المعامالت 21.40( بمتوسط بلغ )80+60زنك مع مستوى تركيز ) 60تفوق الصنف )اإلسباني( عند مستوى تركيز 

 سم(.16.70وبفارق غير معنوي بمتوسط بلغ )

التراكيب 

 الوراثية

حامض 

 هيومكال

 (1-الحديد والزنك )ملغم. لتر
التراكيب 

 زنك 60 حديد 80 0 حامض الهيومك×الوراثية
80+60 

 حديد+ زنك

 المحلي

0 19.04d_i 15.34n 19.10d_h 18.26f_i 17.94cd 

12 17.76h_l 15.36n 17.06jkl 15.42mn 16.40e 

24 19.22d_g 17.81h_l 18.25f_j 15.44mn 17.68d 

 اإلسباني

0 21.91a 19.09d_h 19.30c_g 15.67mn 18.99b 

12 18.81d_i 18.70e_i 18.25f_j 16.70klm 18.11cd 

24 16.66lm 17.78h_l 20.13bcd 21.40ab 18.99b 

 اإليطالي

0 19.73cde 20.04cd 19.50c_e 19.82cde 19.77a 

12 17.94g_l 17.68i_k 21.31ab 17.24jkl 18.54bc 

24 21.40ab 20.63abc 18.04g_k 15.29n 18.84b 

 الحديد والزنك× التداخل بين التراكيب الوراثية 

 التراكيب الوراثية

 (1-الحديد والزنك )ملغم.لتر

 متوسط التراكيب الوراثية
 زنك 60 حديد 80 0

حديد+  80+60

 زنك

 18.67bc 16.17f 18.14cde 16.37f 17.34c المحلي

 19.13ab 18.52bcd 19.23ab 17.92ed 18.70b اإلسباني

 19.69a 19.45a 19.62a 17.45e 19.05a اإليطالي

 الحديد والزنك× بين حامض الهيومك  التداخل

 حامض الهيومك

 1-كغم.ه

 (1-الحديد والزنك )ملغم.لتر

 متوسط حامض الهيومك
 زنك 60 حديد 80 0

80+60 

 حديد+زنك

0 20.23a 18.15cd 19.30b 17.92ed 18.90a 

12 18.17cd 17.25e 18.87bc 16.45f 17.68c 

24 19.09b 18.74bc 18.81bc 17.37e 18.50b 

 19.16a 18.05b 18.99a 17.25c متوسط الحديد والزنك



ـــــــــــــــ 2020 (3) العدد (11المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ  

 

81 
 

 القرنة )سم( ( تأثير األصناف وحامض الهيومك وعنصري الحديد والزنك والتداخالت بينهما في صفة طول 2جدول )

 5% ستوى احتمالت مـتح مل حروف متماثلة ال تختلف عن بعضها معنوياً يم التي تـحـ*الق

 :1-عدد القرنات. نبات

والحديد والزنك في تأثيرها على هذه  والهيومكوجود فروق معنويه بين األصناف  إلى( 3أشار النتائج المبينة في الجدول)     

ويعزى  بالتتابع،( اإليطالي( و)اإلسباني( مقارنة بالصنفين )1-قرنه. نبات 16.12تفوق الصنف )المحلي( بمتوسط بلغ ) إذالصفة، 

عدد القرنات في النبات ويرجع كذلك اختالف نوعية  زيادة إلىتنافس بين القرنات على المتطلبات البيئية ومما أدت  إلىسبب ذلك 

وقد لوحظ تفوق  (،2013) وآخرون Osmanو( 2013( وزيدان )2006نتيجة مع الجبوري )التربة ومياه الري. وتتفق هذه ال

 التوالي.( على 24( )0( مقارنة بالتركيز بين )1-قرنه. نبات 16.02( في معاملة حامض الهيومك بمتوسط بلغ )12مستوى تركيز )

أظهر التداخل  (.قرنه 16.26والزنك بمتوسط بلغ )( في معاملة الحديد  60 + زنك80وقد يالحظ تفوق مستوى تركيز )حديد 

( في معاملة 12الثنائي بين األصناف وحامض الهيومك وجود فروق معنويه، إذ تفوق الصنف )المحلي( عند مستوى تركيز )

(. كما 2013(، وهذه النتيجة تتفق مع التحافي وآخرون )1-قرنه.نبات 17.86حامض الهيومك على بقية المعامالت بمتوسط بلغ )

( بمتوسط 80+60كان هناك تداخل معنوي بين معاملة األصناف والحديد والزنك إذ تفوق الصنف )المحلي( عند مستوى تركيز )

( على بقية المعامالت ويعزى سبب ذلك إلى رش النبات بالمغذيات الصغرى لها دور مهم في بناء 1-قرنه. نبات 14.35بلغ )

كما وظهر تداخل معنوي  Marschner (1988.)و Cakmakة األكسدة. وتتفق هذه نتيجة مع األغشية الخلوية وحمايته من عملي

( من 80+60( من حامض الهيومك مع مستوى تركيز )12بين معاملة الهيومك ومعاملة الحديد والزنك إذ تفوق مستوى تركيز )

المعامالت األخرى، وهذه نتيجة تتفق مع الدليمي وآخرون (، على جميع 1-قرنه. نبات 15.20معاملة الحديد والزنك بمتوسط بلغ )

( 80+60زنك مع مستوى تركيز ) 60وكانت التدخالت الثالثية معنوية إذ تفوق الصنف )المحلي( عند مستوى تركيز  (.2015)

(، ويرجع 1-قرنه. نبات 15.26( على بقية المعامالت وبفارق غير معنوي بمتوسط بلغ )1-قرنه. نبات 16.93بمتوسط بلغ )

 (.2014سبب ذلك إلى قلة تساقط األزهار وزيادة نسبة العقد. وتتفق هذه نتيجة مع الجبوري )
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 1-عدد القرنات نباتتداخالت بينهما في صفة ( تأثير األصناف وحامض الهيومك وعنصري الحديد والزنك وال3جدول )

 5% احتمالتوى ف عن بعضها معـنوياً تحت مساثلة ال تختلالقيم التي تحمل حروف متم*

 :1-عدد البذور. قرنه

 الصفةوجود فروقات معنويه بين األصناف والهيومك والحديد والزنك في تأثيره على هذه  إلى( 4تشير النتائج المبينة في الجدول)

( بالتتابع ويرجع سبب اإليطالي( مقارنة بالصنفين )المحلي( و)1- بذرة .قرنة 4.85( بمتوسط بلغ )اإلسبانيتفوق الصنف ) إذ، 

قلة المنافسة بين البذور على  أواالختالف التراكيب في تأثيره على هذه الصفة  إلىيرجع  أولوراثية طبيعة التراكيب ا إلىذلك 

البذور  إجهاضالمواد الغذائية الالزمة التي تؤثر فيها وفي حالة قلة المنافسة بين القرنات والبذور على حدة مما يقلل من فرصة 

دة الجافة خالل مرحلة ظهور القرنات كافية من المااثية التي تتوفر فيه كمية التراكيب الور أن إلىيعود  أو، األخصابوزيادة 

إيجابي على نتائج  زيادة الزهيرات الخصبة وخفض الزهيرات العقيمة والمجهضة والمتساقطة، وهذا بدوره يؤثر بشكل إلىيؤدي 

ين وجدو وجود فروقاً معنوية في التراكيب ( الذ2012( وعايد )2013) وآخرون Osman. وتتفق هذه النتيجة مع الحاص النهائي

( مقارنة 1-قرنهبذرة. 4.77( في معاملة حامض الهيومك بمتوسط بلغ )24ويالحظ تفوق مستوى تركيز ) دراستهم.الوراثية في 

بلغ  ( في معاملة الحديد والزنك بمتوسط 60 + زنك80( بالتتابع. و يالحظ تفوق مستوى تركيز )حديد 12( و)0بالتركيز بين )

أظهر التداخل الثنائي بين األصناف وحامض الهيومك وجود فروق معنوية، إذ تفوق الصنف )المحلي(  .(1- بذرة .قرنة 5.16)

التراكيب 

 الوراثية

حامض 

 هيومكال

 (1-الحديد والزنك )ملغم. لتر
التراكيب 

 زنك 60 حديد 80 0 حامض الهيومك×الوراثية
حديد+  60+80

 زنك

 المحلي

0 17.53bcd 15.96e_i 16.26c_h 10.86o 15.15cd 

12 17.80bc 20.80a 15.93d_i 16.93c_f 17.86a 

24 14.53ijk 15.46e_i 16.13d_i 15.26e_h 15.35c 

 اإلسباني

0 12.26l_o 14.80hij 13.53j_m 12.80lmn 13.35f 

12 15.73e_i 16.40c_i 17.60cde 12.26l_o 15.36c 

24 11.60no 15.73e-i 14.93g_j 15.96d_i 14.55de 

 اإليطالي

0 18.80b 16.60c_g 16.06d_i 13.20klm 16.16b 

12 14.80hij 15.40e_i 12.73lmn 16.40c_h 14.83cde 

24 15.86e_i 15.20ghi 13.63jkl 12.00mno 14.17e 

 الحديد والزنك× التداخل بين التراكيب الوراثية 

 التراكيب الوراثية

 (1-)ملغم.لترالحديد والزنك 

 متوسط التراكيب الوراثية
 زنك 60 حديد80 0

حديد+  60+80

 زنك

 16.62ab 17.41a 16.11bc 14.35e 16.12a المحلي

 13.20f 15.64cd 15.17d 13.67ef 14.42c اإلسباني

 16.48bc 15.73cd 14.14e 13.86ef 15.05b اإليطالي

 الحديد والزنك× التداخل بين حامض الهيومك 

 1-حامض الهيومك كغم.ه

 (1-الحديد والزنك )ملغم. لتر

 متوسط حامض الهيومك
 زنك 60 حديد 80 0

حديد+  60+80

 زنك

0 16.20b 15.78bcd 15.28ced 12.28g 14.89b 

12 16.11bc 17.53a 15.24ced 15.20de 16.02a 

24 14.00f 15.46bcd 14.90de 14.41ef 14.69b 

 15.43b 16.26a 15.14b 13.96c متوسط الحديد والزنك
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(. كما كان هناك 1-بذرة. قرنه 5.00( في معاملة حامض الهيومك على بقية المعامالت بمتوسط بلغ )24عند مستوى تركيز )

  4.58( بمتوسط بلغ )80+60لحديد والزنك إذ تفوق الصنف )المحلي( عند مستوى تركيز )تداخل معنوي بين معاملة األصناف وا

ومعاملة الحديد والزنك إذ تفوق مستوى تركيز ( على بقية المعامالت. كما وظهر تداخل معنوي بين معاملة الهيومك 1-بذرة. قرنه

( على جميع 1-بذرة.قرنه 4.42( من معاملة الحديد والزنك بمتوسط بلغ )80+60( من حامض الهيومك مع مستوى تركيز )24)

(، عند دراستهم دور عنصري الزنك ومغذي العضوي على نبات 2015المعامالت األخرى. تتفق نتيجة مع الدليمي وآخرون )

وكانت التدخالت الثالثية معنوية إذ تفوق الصنف )المحلي( عند مستوى  فاصوليا إلى وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية.ال

( على بقية المعامالت وبفارق غير معنوي 1-بذرة. قرنه 5.43( بمتوسط بلغ )80+60زنك مع مستوى تركيز ) 60تركيز 

صفة عدد البذور في القرنة هي صفة ثابتة غالبا. وهذه نتيجة لم تتوافق مع ما وجده  (. ويعتبر1-بذرة.قرنه 4.17بمتوسط بلغ )

 (.2011وأخرون )Bakry ( ولكنها اتفقت وهذه نتيجة مع 2006الجبوري )

 1-( تأثير األصناف وحامض الهيومك وعنصري الحديد والزنك والتداخالت بينهما في صفة عدد البذور.قرنه4جدول)

التراكيب 

 الوراثية 

حامض 

 هيومكال

التراكيب  (1-الحديد والزنك )ملغم.لتر

حامض ×الوراثية

 الهيومك
 زنك 60 حديد 80 0

60+80 

 حديد+ زنك

 المحلي

0 3.51mn 3.97klm 5.77a 4.16h_m 4.35d 

12 4.05j_m 4.03j_m 4.16e_k 5.43a_d 4.53cd 

24 5.25a_e 5.63abc 4.95b_g 4.17h_m 5.00a 

 اإلسباني

0 5.67ab 4.71d_ j 5.20a_f 3.85mn 4.86abc 

12 5.05a_g 5.43a_d 4.83d_i 3.25n 4.64bcd 

24 4.89c_h 4.48f_k 4.72d_j 4.10i_m 4.54cd 

 اإليطالي

0 5.13a_g 5.21a_f 5.61abc 3.46lmn 4.85abc 

12 4.81d_i 5.31a_e 5.79a 3.83lmn 4.94ab 

24 4.67e_k 4.42g_l 4.97b_g 5.01b_g 4.76abc 

 الحديد والزنك× التداخل بين التراكيب الوراثية 

 التراكيب الوراثية

 (1-الحديد والزنك )ملغم.لتر
متوسط التراكيب 

 زنك 60 حديد80 0 الوراثية
60+80 

 حديد+ زنك

 4.27ef 4.54ed 5.11ab 4.58cde 4.63b المحلي

 5.20ab 4.87bcd 4.91bcd 3.37g 4.68ab اإلسباني

 4.87bcd 4.98bc 5.46a 4.11f 4.85a اإليطالي

 الحديد والزنك× التداخل بين حامض الهيومك 

 1-حامض الهيومك كغم.ه

 (1-الحديد والزنك )ملغم.لتر
متوسط حامض 

 زنك 60 حديد 80 0 الهيومك
60+80 

 حديد+ زنك

0 4.77bcd 4.63bc 5.53a 3.82f 4.69a 

12 4.64cd 4.92bc 5.08b 4.18ef 4.70a 

24 4.93bc 4.84bc 4.88bc 4.42ed 4.77a 

 4.78b 4.80b 5.16a 4.14c متوسط الحديد والزنك
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 5تحمل حروف متماثلة ال تختـلف عن بعضها معنوياً تحـت مستوى احتمال %*القـيم التي 

( إلى وجود فروق معنوية بين األصناف والهيومك والحديد والزنك 5تشير النتائج المبينة في الجدول) غم:حاصل النبات الفردي 

نة بالصنفين )المحلي( و)اإلسباني( بالتتابع، غم( مقار 72.28في تأثيره على هذه الصفة، إذ تفوق الصنف )اإليطالي( بمتوسط بلغ )

ويرجع سبب ذلك إلى زيادة قمة وتأثير زيادة عدد التفرعات وزيادة عدد القرنات الذي بدوره يؤدي إلى زيادة حاصل النبات 

بمتوسط ( في معاملة حامض الهيومك 12(، كما ويالحظ تفوق مستوى تركيز )2014) وآخرونالفردي، وتتفق نتيجة مع أبراهيم 

( في معاملة 60 + زنك80( على التوالي. وقد يالحظ تفوق مستوى تركيز )حديد 24( و)0غم( مقارنة بالتركيز بين ) 71.26بلغ )

غم(، ويفسر ذلك بسبب رش النبات بالمغذيات التي لها دور في زيادة عدد قرنات بسبب قدرة  71.97الحديد والزنك بمتوسط بلغ )

 Havlinونها يدخل في التراكيب األساسية لمكونات الخلية النباتية. وتتفق هذه النتيجة مع ما درسه العناصر الصغرى فيها لك

أظهر التداخل الثنائي بين األصناف وحامض الهيومك وجود فروق معنوية، إذ تفوق الصنف )اإليطالي( عند  (.1999) وآخرون

غم(. كما كان هناك تداخل معنوي بين 75.94الت بمتوسط بلغ )( في معاملة حامض الهيومك على بقية المعام12مستوى تركيز )

غم( على بقية  72.28( بمتوسط بلغ )80+60معاملة األصناف والحديد والزنك إذ تفوق الصنف )اإليطالي( عند مستوى تركيز )

( من حامض الهيومك 12) وقد ظهر تداخل معنوي بين معاملة الهيومك ومعاملة الحديد والزنك إذ تفوق مستوى تركيز المعامالت.

وكانت  غم( على جميع المعامالت األخرى. 71.26( من معاملة الحديد والزنك بمتوسط بلغ )80+60مع مستوى تركيز )

( بمتوسط بلغ 80+60زنك مع مستوى تركيز ) 60التدخالت الثالثية معنوية إذ تفوق الصنف )اإليطالي( عند مستوى تركيز 

وربما يعود سبب ذلك إلى إعطاء اعلى عدد من  غم(. 75.65ت وبفارق غير معنوي بمتوسط بلغ )( على بقية المعامال76.12)

القرنات وعدد البذور من القرنة مما يقلل من تساقط البذور ومن خالل استعمال العناصر الصغرى فان لهما دوراً هاماً في زيادة 

( من خالل 2015فق هذه نتيجة مع وجده سليمان وآخرون )الحاصل وهذا مما انعكس إيجابيا على زيادة حاصل البذور. وتت

 دراسته عدة تراكيب وراثية إلى وجود فروقات معنوية بينهما.
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 5حتمال %تحت مستوى ا ختلف عن بعضها معنوياً حروف متماثلة ال تمل *القيم التي تح

 

 

( تأُثير األصناف وحامض الهيومك وعنصري الحديد والزنك والتداخالت بينهما في صفة حاصل النبات الفردي 5جدول )

 )غم(

 

 

 

 

 

 

 

 

التراكيب 

 الوراثية

حامض 

 هيومكال

 (1-الحديد والزنك )ملغم. لتر
التراكيب 

 زنك 60 حديد 80 0 حامض الهيومك×الوراثية
 حديد+ 80+60

 زنك

 المحلي

0 76.88c 65.79g_j 63.49ij 59.18k 66.33d 

12 69.64e_i 65.95g_j 73.49cd 65.37hij 68.61c 

24 67.57e_i 68.74e_h 71.27de 65.42hij 68.25c 

 اإلسباني

0 65.54hij 76.60c 63.20j 39.08m 61.11e 

12 80.73b 85.58a 63.81ij 58.85k 72.24b 

24 65.42hij 43.45l 76.26c 46.28l 57.85f 

 اإليطالي

0 69.82d_g 59.39k 66.55f_j 76.12c 67.96cd 

12 67.00f_j 64.09ij 84.98a 75.65c 72.93b 

24 75.36c 73.45cd 84.67a 70.28def 75.94a 

 الحديد والزنك× التداخل بين التراكيب الوراثية 

 التراكيب الوراثية

 (1-الحديد والزنك )ملغم.لتر

 متوسط التراكيب الوراثية
 زنك 60 حديد 80 0

حديد+  80+60

 زنك

 71.36c 66.83fg 69.41cde 63.32h 67.73b المحلي

 70.57cd 68.54def 67.76efd 48.07i 63.73c اإلسباني

 70.73cd 65.64g 78.73a 74.02b 72.28a اإليطالي

 الحديد والزنك× التداخل بين حامض الهيومك 

 1-حامض الهيومك كغم.ه

 (1-)ملغم.لترالحديد والزنك 

 متوسط حامض الهيومك
 زنك 60 حديد 80 0

حديد+  80+60

 زنك

0 70.75cd 67.26e 64.41f 58.12h 65.14c 

12 72.46bc 71.87c 74.09b 66.62e 71.26a 

24 69.45d 61.88g 77.40a 60.66g 67.35b 

 70.88a 67.00b 71.97a 61.80c متوسط الحديد والزنك
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