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استخدم في الزراعة، 2015  جامعة بغداد لمموسمين الربيعي والخريفي لعام-نفذت التجربة في المحطة البحثية التابعة لكمية الزراعة
 الهدف من التجربة دراسة تأثير رش الحديد والزنك واضافة المغذي العضوي في، وهي من الصنف القصيرprimal بذور هجين الفاصوليا

RCBD  وبثالثة مكررات وفق التصميم التجريبي3*4  صممت التجربة كتجربة عامميه.النمو الخضري والحاصل لنبات الفاصوليا الخضراء
مل

0.5ماء و

بعد إذابته في كمية

11-

 لترFe غم2 ماء و1- لترzn  مل0.5  و0(  معاممة الناتجة من التداخل أربعة معامالت12 ويتضمن كل مكرر
) كغم هـ3  و2  و0( ماء ) واضافة ثالثة مستويات من حامض الهيوميك

1-

 لترFe  غم2 + ماء1- لترZn

H2 ) وكذلك معاممةZn+ Fe( M4  أظهرت النتائج تفوق معاممة.محسوبة من الماء وتضاف في أخدود حول النباتات لكل وحدة تجريبية

59.56  بإعطاء أعمى ارتفاع نبات بمغM4H2 هـ) في المؤشرات المقاسة أما معامالت التداخل فقد تفوقت المعاممة/كغم هيومك3(

وتركيز الكموروفيل في
ونسبة العقد بمغ

1-

1-

نبات2 د سم54.88 و67.07 والمساحة الورقية

1-

 فرع نبات4.45 و5.18  سم وعدد األفرع53.57و

غم نبات54.48 و63.73 وزن طري والوزن الجاف لممجموع الخضري بمغ

.لمموسمين الربيعي والخريفي لكل المؤشرات بالتتابع

1-

1-

غم100. ممغم248 و238األوراق

 نبات. غم133.99 و176.70  وحاصل النبات الواحد%66.67  و62.00
.  الزنك،  الحديد،  حامض الهيوميك: الكممات المفتاحية

.*البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث الثاني
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ABSTRACT
This experiment carried out at the research station of the College of Agriculture-University of
Baghdad during seasons, spring and autumn 2015. Used in agriculture seeds of hybrid primal, one of
the short Cultivars. the aim of the experiment study the effect of iron, zinc spray and add organic
nutrient in the vegetative growth and plant yield of green beans. The experiment was designed as an
experiment factorial 3 * 4 and three blocks according to the experimental design RCBD includes every
block 12 treatments resulting from interaction spray four treatments (0, 0.5 Zn ml. L-1water, 2g Fe.L-1
water and Fe + Zn) and add three levels of humic acid (0, 2 and 3) kg ha-1, after melted in a calculated
amount of water and insert into the slot around the plants per experimental unit. The results showed
the superiority of the treatment of M4 (Fe + Zn) and also the treatment of H2 (3kg ha Humic) in the
studied traits As for coefficients interaction has excelled M4H2 by giving altitude plant higher
amounted 59.56 and 53.57cm, the number of branches 5.18 and 4.45 branch. Plant-1, leaf area 67.07
and 54.88dm2 plant-1, the concentration of chlorophyll in the leaves were 238 and 248mg. 100g-1 fresh
weight, dry weight of vegetative growth were 63.73 and 54.48g. plant-1, the percentage of flour set were
62.00 and 66.67%, one Plant yield 176.70 and 133.99g.Plant-1 for two seasons, spring and autumn
every traits sequentially.
Keyword : Humic acids, Iron, Zinc.
*Part of M.Sc. Thesis of second author.
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 AbdulReezaوآخرون ) (2عند إضافتيم أحماض

المقدمة

الفاصوليا الخضراء Phaseolus ( Grean Bean

الييوميك والفولفيك إلى التربة اذ وجدوا زيادة في محتوى التربة

 )vulgaris L.من النباتات التي تعود إلى العائمة البقولية

من االمونيا وتقميل فقد النتروجين عمى ىيئة أمونيا  .لذا

) ,)Fabaceaeوالتي تعد من اكبر العائالت النباتية ويضم

تيدف الدراسة لمعرفة تأثير رش بعض العناصر الصغرى

الجنس  Phaseolusنحو 150نوع من النباتات الحولية

(الحديد والزنك )واضافة مستويات من السماد العضوي في
صفات النمو الخضري والحاصل لنبات الفاصوليا الخضراء.

والمعمرة ,وىي من أىم بقوليات طعام اإلنسان وتمده بجزء
كبير من حاجتو من البروتين ( , )5إذ أن بروتين الفاصوليا

المواد وطرائق العمل

والمياسين وحامض الفوليك ( ,)25وتزرع من اجل القرون

جامعة بغداد لمموسمين الربيعي والخريفي لعام  2015لدراسة

نفذت التجربة في المحطة البحثية التابعة لكمية الزراعة-

يحتوي أحماضاً امينية ضرورية وتراكيز عالية من النياسين
الخضراء أو البذور الخضراء أو الجافة وىي كغيرىا من

تأثير رش الحديد والزنك واضافة حامض الييومك في النمو

المحاصيل البقولية تساعد عمى تحسين خواص التربة

الخضري والحاصل لنبات الفاصوليا الخضراء .تم اخذ عينة

المناطق الجافة وشبو الجافة ومنيا ترب العراق باحتوائيا عمى

بمستوى عمق من 30-0سم وخمطت العينات التسعة مع

العديد من الكاربونات والسيما كاربونات الكالسيوم والتي تصل

بعضيا ثم غربمت بغربيل قطر 2ممم واخذ منيا نموذج واحد

والتي تؤثر عمى بعض خصائص

لغرض التحميل في المختبر المركزي في كمية الزراعة/جامعة

التربة ومنيا رفع درجة تفاعل ىذه عن الترب وجعمو يميل

بغداد لمعرفة الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل كما

الصغرى كالحديد والزنك والمنغنيز  ,ولمعناصر الصغرى دو اًر

المخصصة لمزراعة بوساطة المحراث القالب وبصورة متعامدة

الطبيعية والكيميائية والحيوية ( .)26تتصف العديد من ترب

إلى 500ممغم .كغم

1-

من التربة قبل الزراعة ومن  9مواقع مختمفة من الحقل

موضح

لمقاعدية مما يؤدي إلى قمة جاىزية العناصر المعدنية

ميماً في مختمف الفعاليات الحيوية وذلك لدخوليا في تركيب

في

جدول(.(Aأجريت

عممية

حراثة

األرض

وبعد التسوية والتنعيم تم تقسيم الحقل إلى ثالثة مكررات
ويتضمن كل مكرر 12معاممة الناتجة من تداخل أربعة

ونشاط العديد من اإلنزيمات المختمفة والمسؤولة عن

معامالت من الرش بعض من العناصر الصغرى وثالثة

التفاعالت األيضية التي يقوم بيا النبات ,وتُعد قاعدية التربة
من أىم العوامل التي تؤدي إلى عدم جاىزية العناصر

معامالت حامض الييوميك واشتممت كل معاممة عمى مرز

الغذائية لمنبات ,إذ تتعرض العناصر النادرة مثل  Feو  Znو

بطول 3م وعرض 1م وضعت منظومة الري بالتنقيط عمى

 Cuو  Bو Mnفي الترب القاعدية إلى الترسيب ومن ثم

طول المروز,

وزرعت بذور ىجين الفاصوليا ()Primel

تكوين مركبات معقدة غير جاىزة لالمتصاص من قبل

من الصنف القصير فرنسية المنشأ بتاريخ2015/3/20

من العناصر الغذائية والسيما النتروجين والعناصر الصغرى

وعمى جانبي المرز وبمسافة  25سم بين نبات وآخر

فضال عن دورىا في جاىزية العناصر الغذائية في التربة,

وبالتبادل إذ بمغ عدد نباتات الوحدة التجريبية 24نبات ورشت

كما تؤدي حوامض الييوميك دو اًر في بناء التربة الميم من

عناصر الحديد والزنك عمى المجموع الخضري وبثالث رشات

لمموسم الربيعي وبتاريخ 2015/9/10

الجذور( ..)6تعد المادة العضوية احد المصادر الميمة لمعديد

الناحية الزراعية إذ تعتد مصد اًر احتياطياً لممواد المغذية

لمموسم الخريفي

الرشة األولى بعد مرور شير من الزراعة بعد تكون الورقة
الحقيقية الثالثة والرابعة والرشة الثانية بعد مرور 12يوماً من

لمنبات وال سيما النتروجين  ,ذكر  )30( Tanأن الحموضة
العالية لحامض الييوميك يزيد من كفاءة التربة لالحتفاظ

الرشة األولى والرشة الثالثة بعد مرور 12يوماً من الرشة

غاز االمونيا وتزيد من كفاءة تمثيل االمونيا  ,إذ وجد الباحث

) ,تم إضافتو لمتربة بعمل خندق حول النبات بعد إذابتو بكمية

عالقة عكسية بين تطاير النتروجين عمى ىيئة غاز امونيا مع

 12لتر من الماء وقسمت ىذه الكمية عمى عدد النباتات

إضافة حامض الييوميك إلى التربة وىذا ما أيده

الموجودة بالوحدة التجريبية ,وكانت اإلضافة األولى بعد 33

الثانية أما حامض الييوميك فكان المستوى األول(2كغم.ه

بالكاتيونات الموجبة وتقمل من تطاير النتروجين عمى ىيئة
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 .5نسبة العقد تم قياسيا قبل كل جنيو وحسب المعادلة (عدد

يوم من الزراعة واإلضافة الثانية بعد 12يوماً من اإلضافة

األولى اي قبل مرحمة التزىير أما اإلضافة الثالثة بعد 12
يوم من اإلضافة الثانية

األزىار العاقدة/عدد األزىار الكمية)*. 100

اثناء فترة االزىار( .)8وحممت

 . 6حاصل النبات الواحد غم/نبات حسب بقسمة الحاصل

البيانات حسب تصميم القطاعات الكاممة المعشاة RCBD

التجميعي الكمي لكل وحدة تجريبية عمى عدد النباتات في

وقورنت

المتوسطات

الحسابية

باستعمال

معنوي()LSDعمى مستوى احتمال %5

اقل

الوحدة التجريبية.

فرق

( )16وتتكون

النتائج والمناقشة

المعامالت عاممين .العامل األول أربعة مستويات من
العناصر ( 0و  0.5مل  Znلتر
ماء و0.5

مل  Znلتر

1-

1-

ماء و2غم  Feلتر

ماء 2 +غم  Feلتر

1-

ارتفاع النبات (سم/نبات)

1-

تبين النتائج في جدول  1أن معامالت الرش بالعناصر

ماء )

الصغرى أدت إلى زيادة معنوية في ارتفاع النبات اذ تفوقت

رمز ليا  M1و M2و M3و . M4والعامل الثاني ثالثة
مستويات من حامض الييومك ( 0و 2و )3كغم ىـ

1-

المعاممة )(M4عمى باقي المعامالت بأعمى ارتفاع النبات بمغ

رمز

55.41و  46.90سم/نبات لمموسمين الربيعي و الخريفي

ليا  H0و H1و. H2

بالتتابع في حين أعطت معاممة القياس () M0اقل ارتفاع

جدول  .Aتحميل صفات التربة الفيزيائية والكيميائية
الصفة
pH
EC1:1
النتروجين الجاهز
1هلغن .كغن
الفسفور الجاهز
1هلغن كغن
البوتاسيوم الجاهز
1هلغن كغن
1الحديد هلغن كغن
1الزنك هلغن كغن
1الطين غن كغن
1الغرين غن كغن
1الرهل غن كغن
نسجة التربة

الووسن الربيعي
7.15
2.33

الووسن الخريفي
7.04
2.21

65.45

68.89

36.44

19.67

77.66

36.45

2.77
2.33
287
496
178
طينية غرينية

لمنبات بمغ  46.99و 35.10سم /نبات لمموسمين الربيعي
و الخريفي بالتتابع ,كما أدت إضافة حامض الييومك إلى

زيادة معنوية والسيما المعاممة  H2إذ أنيا أعطت أعمى ارتفاع
لمنبات بمغ  52.47و  44.97سم/نبات لموسمي الدراسة
بالتتابع  ,في حين كانت معاممة القياس  H0األقل في ارتفاع
النبات إذ أعطت 46.29و 36.62سم/نبات لمموسمين
الربيعي و الخريفي بالتتابع  .كما لوحظ إن التداخل بين

1.89
1.95
276
484
219

العناصر الصغرى و حامض الييومك قد اثر معنوياً في ىذه

الصفة إذ أعطت معاممة التداخل  M4H2أعمى ارتفاع لمنبات

بمغ  59.56و 53.57سم /نبات لمموسمين الربيعي و
الخريفي بالتتابع بالقياس بمعاممة القياس  M1H0التي أعطت

الصفات المقاسة

اقل ارتفاع لمنبات بمغ  42.67و  30.70سم/نبات لكال

 .1طول النبات(سم نبات )1-تم قياسو في نياية موسم النمو

المسمين بالتتابع.

لمموسمين الربيعي والخريفي من منطقة اتصال النبات بالتربة

عدد التفرعات

والى القمة النامية لخمس نباتات اختيرت عشوائياً.

يتضح من نتائج جدول  2وجود اختالفات معنوية في عدد

 .2عدد األفرع الرئيسة (فرع نبات )1-تم حسابيا في نياية

األفرع الرئيسة في النبات إذ تفوقت معاممةM4

موسم النمو لخمس نباتات.

أعمى عدد من األفرع الرئيسة بمغ  4.30و  3.68فرع

 . 3أما المساحة الورقية (دسم( )2عدد أوراق النبات*مساحة

1-

.نبات
مقار ٍ
نة بمعاممة القياس  M1التي أعطت اقل عدد لألفرع

الورقة) ,فقد تم قياسيا بواسطة برنامج  Digimizerعمى
الحاسوب( )28حيث أخذت  25ورقة من خمس نباتات واخذ
معدلة .

 .4تقدير محتوى االوراق من الكموروفيل ممغم 100غم

بإعطاء

ولم تختمف معنوياً عن معاممة  M3لمموسم الربيعي,
1-

الرئيسة بمغ  3.53و 2.83فرع .نبات لمموسمين بالتتابع,
كما تفوقت معاممة الييومك

1-

األفرع الرئيسة بمغ

وزن طري عند الجنية الثالثة و حسب طريقة Goodwin

 H2بإعطاء أعمى عدد من

 4.38و 3.47فرع .نبات

تختمف معنويا عن معاممةH1

(. )21

1-

لم والتي

لمموسم الخريفي مقارنة

بمعاممة القياس  H0التي أعطت اقل عدد من األفرع الرئيسة
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لمموسمين بالتتابع  .بينما

بالتتابع مقار ٍ
نة بمعاممة القياس M1H0التي أعطت اقل عدد

أظيرت معاممة التداخل  M4H2تفوقاً معنوياً في عدد األفرع

لمموسمين

بمغ  3.54و 2.90فرع .نبات

1-

الرئيسة لمنبات بمغ 5.18و 4.45فرع .نبات

1-

من األفرع الرئيسة بمغ 3.26و 2.33فرع  .نبات

لمموسمين

1-

بالتتابع.

جدول  .1تأثير الرش بالحديد و الزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في ارتفاع نبات الفاصوليا الخضراء (سم نبات)1-
لمموسمين الربيعي والخريفي لعام .2015

H0
H1

M1
42.67
49.67

الووسن الربيعي
M3
M2
45.76
43.54
47.33
49.00

M4
53.22
53.46

H2

48.65

48.67

59.56

53.00

L.S.D
5%
الوتوسط
L.S.D
5%

6.02
48.51

46.99

الوتوسط
46.29
49.86

M1
30.70
38.40

M2
35.43
39.37

52.47

36.20

45.67

3.01

47.25

الووسن الخريفي
M3
40.67
44.80

M4
39.70
47.43

الوتوسط
36.62
42.50

44.43

53.57

44.97

6.15

55.41

40.15

35.10

3.07
43.30

3.23

46.90

3.55

جدول  .2تأثير رش الحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في عدد تفرعات نبات الفاصوليا الخضراء لمموسمين
الربيعي والخريفي لعام.2015

الووسن الربيعي
M2
M1
3.56
3.26
4.00
3.32
4.06
4.03

H0
H1
H2
L.S.D5%
الوتوسط

M3
3.96
4.22
4.23

الوتوسط
3.54
3.97
4.38

M4
3.40
4.33
5.18

0.670
3.87

3.53

M1
2.33
3.17
3.00

0.335
4.13

الووسن الخريفي
M2
2.95
3.15
3.12

M3
3.00
3.21
3.34

M4
3.33
3.25
4.45

0.816
2.83

4.30

الوتوسط
2.90
3.19
3.47
0.408

3.18

3.07

3.68

L.S.D
0.364

5%

0.471

المساحة الورقية (دسم)2

القياس M1H0التي أعطت اقل مساحة الورقية بمغت

يتضح من نتائج جدول  3وجود تأثير معنوي لمعامالت

27.19و 18.84دسم.2نبات

الحديد والزنك في المساحة الورقية لنبات الفاصوليا إذ تفوقت

تركيز الكموروفيل الكمي في األوراق (ممغم 100غم

معاممة M4معنوياً بإعطاء أعمى مساحة ورقية بمغت 56.87

طري)

و 51.13دسم.2نبات1-لمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع
بمغت  33.32و 21.99دسم.2نبات

أدت إلى زيادة معنوية في تركيز الكموروفيل في األوراق اذ

لكال الموسمين

تفوقت المعاممة M4

المساحة

الورقية
2

1-

لمنبات

و36.57دسم .نبات لمموسمين

إذ

بالتتابع

مقارنة

بإعطاء أعمى تركيز كموروفيل في

األوراق بمغ  208.6و 211.0ممغم100.غم1-وزن طري

بالتتابع ,كما أظيرت معاممة الييومك  H2تفوقا معنويا في
أعطت

1-

وزن

تبين نتائج جدول  4أن معامالت الرش بالعناصر الصغرى

بالقياس بمعاممة القياس  M1التي أعطت اقل مساحة ورقية
1-

1-

لكال الموعدين بالتتابع.

49.79

لمموسمين الربيعي و الخريفي بالتتابع في حين أعطت معاممة

بمعاممة

القياس  M1اقل تركيز كموروفيل في األوراق والبالغ 176.3

دسم.2نبات1 -لمموسمين بالتتابع ,كما أظيرت معاممة M4H2

بالتتابع  .كما أدت معامالت إضافة حامض

1-

و 161.8ممغم100.غم وزن طري لمموسمين الربيعي و

القياس التي أعطت اقل مساحة ورقية بمغت 39.70و31.02

الخريفي

تفوقاً معنوياً بإعطاء أعمى مساحة ورقية بمغت  67.07و
54.88دسم.2نبات 1-لمموسمين بالتتابع  ,مقار ٍ
نة بمعاممة

الييومك إلى زيادة

معنويةً والسيما المعاممة  H2إذ أنيا

أعطت أعمى تركيز كموروفيل في األوراق بمغ  201.6و
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205.2ممغم 100.غم1-وزن طري لموسمي الدراسة بالتتابع

 M4H2أعمى تركيز الكموروفيل في األوراق بمغ  238.0و

248.0ممغم100.غم1-وزن طري لمموسمين الربيعي و

في حين كان تركيز الكموروفيل في معاممة القياس
H0األقل)169.0

1ممغم100.غم1-وزن طري)

و65.8

بالتتابع ,

لمموسمين الربيعي و الخريفي

الخريفي بالتتابع قياساً بمعاممة المقارنة  M1H0التي أعطت

اقل تركيز من الكموروفيل في األوراق بمغ  154.8و127.2

كما لوحظ أن

ممغم 100غم1-وزن طري لكال الموسمين بالتتابع.

التداخل بين العناصر الصغرى و حامض الييومك لو تأثي ار

معنوياً في تركيز الكموروفيل إذ أعطت معاممة التداخل

.جدول  .3تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في المساحة الورقية لنباتات الفاصوليا الخضراء
(دسم )2لمموسمين الربيعي والخريفي لعام2015

الووسن الربيعي
H0
H1
H2
L.S.D
5%
الوتوسط
L.S.D
5%

الووسن الخريفي

M1
27.19

M2
42.06

M3
41.33

M4
48.21

الوتوسط
39.70

M1
18.84

M2
28.36

M3
27.36

M4
49.52

الوتوسط
31.02

34.81
37.96

39.42
40.88
12.46

40.92
53.28

55.33
67.07

42.62
49.79
6.23

21.80
25.32

27.89
27.58
5.14

29.19
38.51

48.98
54.88

31.96
36.57
2.57

33.32

40.78

45.17
7.19

56.87

21.99

27.94

31.68
2.97

51.13

جدول  .4تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في تركيز الكموروفيل الكمي في أوراق نباتات
الفاصوليا الخضراء (ممغم100/غم وزن طري) لمموسمين الربيعي والخريفي لعام2015
الووسن الخريفي

الووسن الربيعي
M1

M2

M3

M4

الوتوسط

M1

M2

M3

M4

الوتوسط

H0

154.8

164.4

179.5

177.5

169.0

127.2

180.9

188.1

166.9

165.8

H1

186.1

184.2

188.0

210.4

192.2

174.7

188.0

193.7

218.2

193.6

188.0

185.5

195.2

238.0

201.6
6.73

183.5

193.3

196.1

248.0

205.2
6.09

176.3

178.0

H2
L.S.D
5%
الوتوسط
L.S.D
5%

13.46
187.6

208.6

161.8

7.77

 63.73و  54.48غم .نبات1-لمموسمين الربيعي و الخريفي
بالتتابع  ,في حين أعطت معاممة التداخل  M1H0اقل وزن

تبين النتائج في جدول  5أن الوزن الجاف لممجموع

جاف لممجموع الخضري بمغ  30.72و 25.33غم لموسمي

الخضري قد تأثر معنوياً بمعامالت الرش بالعناصر الصغرى

اذ تفوقت المعاممة  M4معنوياً عمى باقي المعامالت بإعطائيا
 52.85و  44.77غم .نبات

187.4

192.6

211.0

7.03

الوزن الجاف لممجموع الخضري(غم نبات)1-

أعمى وزن جاف بمغ

12.18

الدراسة بالتتابع.

-

نسبة العقد

1لمموسمين الربيعي و الخريفي بالتتابع  .كما أدت معامالت

تشير نتائج جدول  6إلى وجود فروق معنوية بين اغمب

حامض الييومك إلى زيادة معنوية بالوزن الجاف والسيما

المعامالت إذ تفوقت معاممة  M4معنوياً بإعطاء أعمى نسبة

 50.44و  42.40غم

بالتتابع مقارنة بمعاممة القياس  M1التي أعطت اقل نسبة

المعاممة  H2إذ أنيا تفوقت عمى المعاممتين  H0و H1

بإعطائيا أكبر وزن جاف بمغ

عقد بمغت  59.56و %61.22لمموسمين الربيعي والخريفي

.نبات1-لمموسمين بالتتابع .كما لوحظ أن معامالت التداخل

عقد بمغت  53.00و %51.67لمموسمين بالتتابع ,وتفوقت

بين العناصر و حامض الييومك ليا تأثي ار معنوياً في الوزن

معنويا بإعطاء أعمى نسبة عقد بمغت

معاممة الييومك H2

 58.92و % 59.17التي لم تختمف معنوياً عن معاممة

الجاف إذ أعطت المعاممة  M4H2أعمى وزن جاف بمغ
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 H1قياسا بمعاممة القياس )) H0التي أعطت اقل نسبة عقد

بمغت 62.00و %66.67لمموسمين الربيعي و الخريفي

بالتتابع ,وتفوقت

بالتتابع  ,في حين أعطت معاممة القياس  M1H0اقل نسبة

بمغت  48.94و % 47.25لمموسمين

عقد بمغت  46.00و% 43.67لمموسمين بالتتابع.

معاممة التداخل  M4H2بإعطائيا أعمى نسبة عقد

جدول  .5تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في الوزن الجاف لممجموع الخضري في أوراق نباتات
الفاصوليا الخضراء (غم نبات )1-لمموسمين الربيعي والخريفي لعام2015

H0
H1
H2
L.S.D
5%
الوتوسط
L.S.D
5%

M1
30.72
44.74
37.47

الووسن الربيعي
M3
M2
35.39
46.77
57.45
40.68
46.89
53.69
3.68

M4
44.54
50.28
63.73

37.64

46.57

52.85

47.04

الوتوسط
39.35
48.28
50.44
1.84

M1
25.33
33.12
33.45

30.63

الووسن الخريفي
M3
M2
36.32
36.12
46.23
39.67
38.34
43.33
3.96
39.70

2.53

40.29

M4
39.36
40.48
54.48

الوتوسط
34.28
39.87
42.40
1.98

44.77

2.28

جدول  .6تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في نسبة عقد أزهار نباتات الفاصوليا الخضراء ()%
لمموسمين الربيعي والخريفي لعام2015

الووسن الربيعي
H0
H1
H2
L.S.D
5%
الوتوسط
L.S.D
5%

M1
46.00
56.33
56.67

M2
47.67
56.33
58.00

53.00

54.00

M3
46.12
59.00
59.00

الووسن الخريفي
M4
56.00
60.67
62.00

2.818
54.70

الوتوسط
48.94
58.08
58.92
1.409

59.56

1.627

M1
43.67
56.00
55.33

M2
46.00
55.67
56.33
3.331

51.67

52.67

M3
44.00
58.67
58.33

53.67

M4
55.33
61.67
66.67

الوتوسط
47.25
58.00
59.17
1.665

61.22

1.923

يتبين من نتائج النمو الخضري إلى أن معاممة التداخل بين

الحديد ( )Ferrous Ironفي تكثيف حامض السكسنيك

الحديد و الزنك تفوقت عمى بقية المعامالت في جميع

)(Succinic acidوالكاليسين لتكوين Y-aminolevulinic

مؤشرات النمو الخضرية المقاسة و يعزى ذلك إلى أن الحديد

acidالتي تتكثف بدورىا لتكوين مجاميع البايرول Pyrrole

يساىم في تفاعالت األكسدة واالختزال الجارية في النبات

 groupsوالتي أيضا تتكثف لتكوين ProtoporPhyrin 1X

,كما يدخل في تركيب العديد من األنزيمات األكسدة واالختزال
مثل السايتوكرومات

وغيرىا

الكموروفيل بتحفيز من عنصر الحديد ( .)12أما عن دور

فضال عن مساىمتو في بناء الكموروفيل في النبات()29

الزنك في زيادة النمو الخضري فربما يعود إلى دوره في

فضال عن دور الحديد في الفعاليات الحيوية لمنبات كعامل

تنشيط التفاعالت األنزيمية وتنظيم العمميات االيضية لمبروتين

السايتوكرومات الميمة في عممية التنفس التمثيل الكاربوني

األوكسينات والتي تنتج في قمم األفرع وتعمل عمى تنظيم

عن طريق دورىا في استقبال ونقل االلكترونات إذ أن %70

استطالة الخاليا و بالتالي زيادة معدالت النمو (.)14كما أن

من الحديد الكمي يوجد في البالستيدات الخضراء وىذا يوضح

لمزنك دور في تكوين الكموروفيل واألحماض االمينية

ثم زيادة محتوى
أىميتو في عممية التمثيل الكاربوني ومن َ
الكربوىيدرات في األوراق ( .)20()7كما أن لعنصر الحديد

والكاربوىيدرات ( )3لذلك فان إضافة الحديد والزنك يزيد من
ارتفاع النباتات وعدد األفرع ,كما أن دور الزنك في نسبة

دو اًر أساسيا في تكوين الكموروفيل من خالل مشاركة عنصر

العقد ىو الذي يشجع تصنيع  IAAإذ إن االوكسين يحفز

مساعد

في

تكوين

والبيروكسديز

الكموروفيل

واالوكسديز

ثم

يشارك عنصر المغنيسيوم مع ىذه المادة لتكوين

ويدخل

في

والكربوىيدرات والتمثيل الحيوي لميرمونات النباتية والسيما

تكوين
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تكوين اإلزىار في النباتات ذات النيار الطويل في حالة

الفاصوليا و مع  Ahmedو آخرون ( )4عمى نباتات

أعطاء المدة الضوئية الكافية (. )9وىذه النتيجة اتفقت

الفاصوليا و  Barakatوآخرون ( )11في دراستيم عمى نبات

مع Borowskiو  )13( Michaáekفي دراستيم عن رش

الفاصوليا.

اليوريا و أمالح الحديد عمى نباتات الفاصوليا ومع Fath

حاصل النبات الواحد

تشير نتائج جدول  7إلى وجود تأثير معنوي في معامالت

 El-Babو  )18( Abo Elkhierفي دراستيم عمى نباتات
الفاصوليا و مع العبيدي ( )8في دراستو عن تأثير رش

الحديد والزنك إذ تفوقت معاممة  M4معنويا وأعطت أعمى

مستويين من الزنك عمى نباتات الفاصوليا ومعEl-Tohamy
و  )17( El-Greadlyعمى نبات الفاصوليا وIbrahimو

قيمة لحاصل النبات من القرنات الخضراء بمغ 152.14

و 119.14غم .نبات

 )23(Ramadanعمى نبات الفاصوليا .فضالً عن دور

,مقارنة بمعاممة القياس  M1التي أعطت اقل حاصل

حامض الييومك في تحسين خواص التربة في زيادة االحتفاظ

1-

لمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع

بمغ110.26و 85.12غم .نبات

1-

لكال الموسمين بالتتابع,

بالماء والتيوية والبزل ويعمل عمى أمتزاز العناصر وجعميا
سيمو االمتصاص من قبل الجذور( )22فضال عن دور

وتفوقت معاممة الييومك  H2معنويا بإعطائيا أعمى حاصل
لمنبات بمغ

البوتاسيوم الموجود في السماد العضوي المستعمل في التجربة

بالتتابع مقارنة بمعاممة القياس  H0التي أعطت اقل حاصل

في العمميات الفسمجية عن طريق تشجيع عمل اإلنزيمات

لكال الموسمين

141.28و118.54غم نبات

لمنبات بمغ  108.07و 83.66غم.نبات

ونقل نواتج عممية التمثيل الكاربوني ودورة في انقسام

1-

1-

لمموسمين

بالتتابع ,وتفوقت معاممة  M4H2معنويا عمى باقي المعامالت

واستطالة الخاليا( ,)19مما يؤدي إلى زيادة النمو ومنيا
ارتفاع النبات وعدد األفرع وعدد األوراق والمساحة الورقية ,أو

بأعمى حاصل النبات من القرنات الخضراء بمغ176.70

و133.99غم .نبات

قد يكون سبب زيادة المساحة الورقية إلى دور حامض

التداخل  M4H1لمموسمين

بالتتابع مقارنة بمعاممة القياس

الييومك

الذي لو فعل فسمجي بالنبات مشابيا لألوكسين

1-

والتي لم تختمف معنويا عن معاممة

 M1H0التي أعطت اقل حاصل من القرنات الخضراء بمغ

والسايتوكاينين مما يوثر في نمو النبات وزيادة المساحة

 99.07و66.51غم .نبات

الورقية( )31وىذا يتفق مع ما وجدهEl-Bassiony

1-

لمموسمين بالتتابع.

وآخرون( )15عند رشيم حامض الييومك عمى نباتات
جدول  .7تأثير الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في حاصل النبات الواحد في الفاصوليا
الخضراء(غم/نبات) لمموسمين الربيعي والخريفي لعام 2015
H0
H1
H2
L.S.D
5%
الوتوسط
L.S.D
5%

M1
99.07
112.26
119.44

الووسن الربيعي
M3
M2
109.67
110.71
131.64
124.86
137.22
131.76
13.086

M4
112.84
166.88
176.70

110.26

126.18

152.14

122.44

الوتوسط
108.07
133.91
141.28
6.543

M1
66.51
86.86
101.98

85.12

7.654

الووسن الخريفي
M3
M2
89.39
83.46
116.93
106.77
123.44
114.77
8.626
101.67

109.92

M4
95.27
128.16
133.99

الوتوسط
83.66
109.68
118.54
4.313

119.14

4.671

ان سبب زيادة حاصل النبات الواحد قد يعود إلى عنصري

يعد المادة األساسية لتخميق  IAAالذي لو دور كبير في عقد

الحديد والزنك في محمول الرش حيث إن الحديد يشجع عمى

االزىار ( )27ولعل المحصمة النيائية ىي زيادة عدد القرنات

عممية التمثيل الكاربوني والتنفس كما لو دور في اختزال

الحديد والزنك عمى نبات الفمفل الحمو الذي أدى إلى زيادة في

النترات ( ,)9وكذلك لعنصر الزنك الدور الفعال في تشجيع

الحاصل , ,وكذلك يمكن ان تعزى ىذه الزيادة الى تأثيرات

تكوين الحامض االميني التربتوفان ( )Tryptophanالذي

حامض الييومك االيجابية في نمو النبات المذكورة في

/نبات وىذه النتيجة تتفق مع ما توصل إلية ()10عند رش

تكوين الكموروفيل وانزيمات األكسدة واالختزال الميمة في
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