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 .Vicia faba Lتأثير مصدر وطريقة إضافة الحديد في نمو وحاصل الباقالء 
 

 صباح كدر احمد
 قسم التربة / كمية الزراعة / جامعة بابل

 الخالصة
( FeSO4أجريت تجربة حقلية في ناحيػة أبػي قػرؽ / فحافظػة بابػؿ بيػسؼ سرثيػة تػريير ف ػسريف فػف ثمحسيػس   ثمف ػسني        

( ( وطػػػريقتيف فةػػػافة يػػػفاس ثمحسيػػػس  ثيرةػػػية وثمورصيػػػة( فػػػي نفػػػو وحا ػػػؿ نبػػػات ثمبػػػاص   ثم ػػػنؼ FeEDDHAوثمفخلبػػػي  
 فيـ ثمقطاعات ثم شوثئية ثمكافلة و برربع فكررثت. (. نفذت تجربة عافليو وفؽ ت .Vicia faba Lثمفحلي  
أظيرت ثمنتائج وجوس تريير ف نوي ملحسيس ثمفةاؼ في فؤشرثت ثمنبات صيس ثمسرثيػة فقػس أست إةػافة ثمحسيػس بكػ  ف ػسريو       

ثمخةػػرث   طػػف بػػذر   قػػـ( وحا ػػؿ ثمقرنػػات  100إمػػز زيػػاس  فػػي ثرتفػػاع ثمنبػػات  يػػـ( وعػػسس ثمتفرعػػات و ثمقرنػػات /نبػػات ووزف 
(. وصػس تفػوؽ ثمحسيػس ثمفخلبػي علػز 1-/سونـ( وحا ؿ ثمبػذور ثمجافػة  ك/ـ/سونػـ( وفحتػوح ثمحسيػس فػي ثمجػز  ثمخةػري  فل/ػـ ك/ػـ
 ثمف سني في إعطا ه أعلز زياس  مجفيع فؤشرثت ثمنبات صيس ثمسرثية فقارنة بف افلة ثمفقارنة.

أوةػػحت ثمنتػػائج أيةػػا بػػرف طريقػػة ثمتيػػفيس ثمػػورصي كانػػت ثيكفػػر فػػي ثمح ػػوؿ علػػز أعلػػز ثيػػتجابة مػػسح ثمنبػػات فقارنػػة        
 بطريقة ثمتيفيس ثيرةي. 

أظيػػرت ثمسرثيػػة وجػػوس ثيػػتجابة منبػػات ثمبػػاص   ملحسيػػس ثمفةػػاؼ وصػػس تفػػوؽ ثمحسيػػس ثمفخلبػػي إذ أعطػػز أعلػػز ثمقػػيـ مجفيػػع       
 وثف ثمطريقة ثمورصية فةافة ثمحسيس كانت ثيكفر فقارنة بامطريقة ثيرةية تحت ظروؼ ىذه ثمسرثية. فؤشرثت ثمنبات

ABSTRACT 
          A Field experiment was conducted on silty clay soil at Abu-Garak district – Babylon 

governorate in winter season of  2009 – 2010 to study the effect of application of two iron 

fertilizers (FeSO4 and FeEDDHA) and two fertilization methods (viz, soil and foliar application) 

on growth , yield and it’s components of broad bean (Vicia faba L. ) local vary. A Factorial 

experiment was used a randomized complete block design with four replicates. 

      The results showed that application of both fertilizers significantly increased plant height, 

number of branches, number of pods/plant, weight of 100 seeds and wet and dry yield. Using 

FeEDDHA as a chelated source statistically increased all plant parameters as compared with 

inorganic source as FeSO4. 

        Also, the results revealed that foliar application method was superior by giving higher value 

of plant parameters as compared with soil application method. 

               The results suggested that Vicia faba showed a good response to iron fertilization either as 

chelating or as inorganic source comparing to control treatment. With respect  the, foliar 

application method was the best. 

 المقدمة:    
س ثمحسيػس فػف ثم نا ػر ثم/ذثئيػػة ثم ػ/رح ثمةػرورية منفػو ثمنبػػات وتػرتي أىفيتػو فػف خػػ ؿ فيػاىفتو فػي بنػا  ثمكلوروفيػػؿ ي ػ     

وثمنتروجينيػػػز   NO3-reductaseو NO2-reductaseوسوره فػػػي بنػػػا  ونشػػػاط ثم سيػػػس فػػػف ثفنزيفػػػات وفػػػف ىػػػذه ثفنزيفػػػات 
Nitrogenase وCatalase وPeroxidase  فة  عػف سوره فػي نقػؿ وثكتيػال ثرمكترونػات خػ ؿ عفليتػي ثيكيػس  وثرختػزثؿ

مسخومػػو فػػي تركيػػل ثمفكونػػات ثييايػػية ملخليػػة ثمنباتيػػة كاميػػايتوكروفات وثمفػػايتوفرتيف ثمتػػي تيػػيـ فػػي عفليتػػي ثمتركيػػل ثمةػػوئي 
 (.Mengel and Kirkby,1982 ; Havlin etal., 1999وثمتنفس   ثمبنا  وثميسـ وتفاع ت ثيكيس  وثرختزثؿ (  

م ن ر ثمحسيس أىفية كبير  مف ظـ ثمفحا يؿ ورييفا ثمبقومية فنيا مكونو يسخؿ فػي تركيػل إنػزيـ ثمنتروجينيػز ثمفيػوؤؿ عػف      
 (.Brill,1980تيبيت ثمنتروجيف ثمجوي  وفياىفتو في نشاط فاس  ثملكييفوكلوبيف في ثم قس ثمجذرية متلؾ ثمفحا يؿ  
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% فػػف ثمقشػػر  ثيرةػػية فيػػو يػػرتي بامفرتبػػة ثمرثب ػػة فػػف حيػػا وفرتػػو أر أف فحتػػوثه ثمجػػاىز فحػػسوس جػػسث 5يشػػكؿ ثمحسيػػس       
وفحتػوح ونػوع ثمطػيف وفحتػوح ثمفػاس  ثم ةػوية وف ػاسف ثمكاربونػات  pHفجاىزيتو تترير بام سيس فف ثم وثفؿ كسرجة تفاعؿ ثمتربة 

 Lindsay & Schwab,1982 ;    Loeppert & Hallmark,1985 ;  Sherma et al.,2004 ; ،1997ثمحسييي.) 
% فػف ثيرثةػي ثمزرثعيػة فػي ثم ػػرثؽ 80يت ػرض عن ػر ثمحسيػس فػي ف ظػـ ثمتػرل ثمزرثعيػة وريػيفا ثمكليػية وثمتػي تشػكؿ       

 FAO,1973 ا ييػػيـ فػػي ( إمػػز تفػػاع ت عػػس  فنيػػا تفػػاع ت ثرحتجػػاز   ثمتريػػيل وثرفتػػزثز ( بف ػػؿ ف ػػاسف ثمكربونػػات ففػػ
(. وم/ػرض  Al-Uqaili et al.,2001 ; Lucena & Chaney,2007   خفػض جاىزيتػو ملنباتػات ثمنافيػة فػي تلػؾ ثمتػرل   

ف امجػػة حامػػة ثمػػنقص ثمتػػي ت ػػاني فنيػػا ثمنباتػػات ثرصت ػػاسية ثمنافيػػة فػػي ثمتػػرل ثمكليػػية وبسرجػػة كبيػػر  ثمبقوميػػة فنيػػا بيػػبل صلػػة 
ثمحسيػس بنوعييػا ثمف سنيػة وثمفخلبيػة يػوث  بافةػافة ثيرةػية أـ ثمورصيػة فػف ثييػاميل ثمرئييػية جاىزية ثمحسيس ت س إةػافة أيػفس  

 ثمفيتخسفة في زياس  جاىزيتو ويس حاجة ثمنبات فنو.
( فػف ثمفحا ػيؿ ثمبقوميػة ثمتػي تنتشػر زرثعتيػا بشػكؿ وثيػع فػي ثم ػامـ وثم ػرثؽ إذ  L. faba Viciaي ػس نبػات ثمبػاص            
سرث قذثئيا أياييا م سس كبير فف يكاف ثم امـ ويزرع م/رض ثمح وؿ علز ثمقػروف ثمخةػرث  أو ثمبػذور ثمطريػة أو ثمجافػة ي س ف 

(. تػػزرع ثمبػػاص   فػػي ثم ػػرثؽ بفيػػاحات  2002%(  حيػػف ،874%( و ثمكاربوىيػػسرثت  1778مفحتوثىػػا ثم ػػامي فػػف ثمبروتينػػات   
( وت ػػػس 2005أمػػؼ ىكتػػار   ثمفنظفػػة ثم ربيػػة ملتنفيػػة ثمزرثعيػػة، 3377حػػوثمي  2005وثيػػ ة إذ بل/ػػت ثمفيػػاحة ثمفزروعػػة م ػػاـ 

 فحافظة بابؿ فف فحافظات ثمويطز ثمف روفة بزرثعتيا ميذث ثمفح وؿ.
مقػس أظيػػرت نتػػائج ثم سيػس فػػف ثمسرثيػػات إمػز ثيػػتجابة ف ظػػـ ثمنباتػػات ثرصت ػاسية ور يػػيفا ثمبقوميػػة فنيػا ثمنافيػػة فػػي أنظفػػة      

تلفػػػة وبسرجػػػة كبيػػػر  فػػػي ثمتػػػرل ثمكليػػػية ملتيػػػفيس بامحسيػػػس يػػػوث  كػػػاف فخلبيػػػا أـ ف ػػػسنيا ثمفةػػػاؼ ثرةػػػيا أو ورصيػػػا ثمتػػػرل ثمفخ
 Moraghan,1987  Lucena et al., 1988; ; Goos et al.,2004 ; Wiersma,2005 وأيةػا أكػست ذمػؾ سرثيػة كػؿ )

(. أفا بامنيبة ملتػرل ثم رثصيػة فقػس وجػس عػسس فػف ثمبػاحييف بػاف ثفةػافة ثمورصيػة 2001يويؼ وعلي ،  ; 1997فف   عبس ثمرةا،
ملحسيػػػس ىػػػي ثيكفػػػر فػػػي ف امجػػػة حامػػػة ثمػػػنقص ثمتػػػي ت انييػػػا ف ظػػػـ ثمفحا ػػػيؿ ثرصت ػػػاسية ررتفػػػاع فحتػػػوح ثمتػػػرل فػػػف ف ػػػاسف 

في صلػة جاىزيتػو إةػافة إمػز ذمػؾ فػاف ثفةػافة ثمورصيػة تحقػؽ ثمكاربونات وت رض ثمحسيس متفاع ت ثرفتزثز وثمترييل ففا يييـ 
ثمحػػػسييي  ; 2002ثرمويػػػي ووخػػػروف ،  ; 1999حفػػػاسي و ثمخفػػػاجي، ; 1993ثريػػػتجابة ثميػػػري ة مػػػسح ثمنبػػػات   ثبوةػػػاحي، 

نبػات  بػذر  وحا ػؿ ثمبػذور فػي 100( إمػز زيػاس  عػسس ووزف ثمقرنػات ثمخةػرث  ووزف 2007(  فقس أشار جايػـ  2003ووخروف ،
 (.  1-فل/ـ ك/ـ 500ثمباص   عنس إةافة ثميفاس ثمورصي ثمحاوي علز عنا ر قذثئية  /رح بةفنيا ثمحسيس  

أف ثمسرثيات ثمفتوفر  حوؿ ثمتيفيس ب ن ر ثمحسيس علز ثمفحا يؿ ثمبقومية وخا ة ثمبػاص   فازثمػت فحػسوس  مػذث أجريػت ىػذه     
س ثفةػافة ثمورصيػػة  رشػػا( وثفةػافة ثيرةػػية بف ػػسريو ثمف ػسني وثمفخلبػػي فػػي نفػػو ثمسرثيػة بيػػسؼ تقيػػيـ طػريقتيف فةػػافة ثمحسيػػ

 وحا ؿ نبات ثمباص  .
 المواد وطرائق العمل:

/ ثمخوثص في ثمفويـ  6كـ في فقاط ة  5أجريت تجربة حقلية في ناحية أبي قرؽ قرل فحافظة بابؿ بحوثمي  
( قير فيفس  ب ن ر ثمحسيس طيلة فتر  زرثعتيا، تةفنت  Silty clayفي تربة طينية قرينية    2010 – 2009ثمشتوي

(( FeEDDHA  6 %Fe( وثمفخلبي FeSO4.7H2O  19%Feثمتجربة عافليف ثيوؿ: ثيتخسثـ ف سريف ملحسيس  ثمف سني 
تجربة عافليو مكؿ فنيفا وطريقتيف مإلةافة ثيومز فباشر  إمز ثمتربة وثميانية رشا علز ثمنبات.  نفذت  1-ىػ Feك/ـ 8بفيتوح

ـ إذ تـ تحةير X 3 3وحس  تجريبية برب اس  24( و بررب ة فكررثت شفلت RCBDوفؽ ت فيـ ثمقطاعات ثم شوثئية ثمكافلة  
يـ( صسرت  30 - 0ثيرض بحرثيتيف فت افستيف يـ ثمتن يـ وثمتيوية. أخذت نفاذج ففيلة متربة ثمحقؿ صبؿ ثمزرثعة عنس عفؽ  

( أفا ثمحسيس ثمجاىز فقسر تب ا Page et al., 1982ثمفيزيائية وثمكيفيائية وفقا ملطرثئؽ ثمفتب ة في  فييا ب ض ثمخ ائص 
(.  تةفنت كؿ وحس  تجريبية يتة خطوط ثمفيافة بيف 1( وكفا فبيف في جسوؿ  Lindsay & Norvell, 1978مطريقة  
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 15( في  L. faba Viciaص   ثم نؼ ثمفحلي   يـ. زرعت بذور ثمبا 20 ـ وثمفيافة بيف جوره وأخرح  ي 50خط ووخر 
بوثصع ي ا بذرثت في ثمجور  ثموثحس  ، أةيؼ ثمحسيس في ثمتيفيس ثيرةي بك  ف سريو بحامة يائلة علز يطح  10/2009/

ثيومز ب س  ثمتربة وبسف تيف ثيومز عنس ثمزرثعة وثميانية عنس ثمتفرعات، أفا ثمتيفيس ثمورصي فقس أةيؼ ثمحسيس علز ي ا رشات
يوفا فف ثمزرثعة وثميانية عنس فرحلة ثمتفرعات وثميامية عنس فرحلة ثمتزىير. أةيؼ ثميفاس ثمنتروجيني علز ىيئة يوريا  30
 46%N  ك/ـ  120( وبفيتوحN يوفا فف ثمزرثعة أفا ثميفاس ثمفويفاتي  40وبسف تيف ثيومز عنس ثمزرثعة وثميانية ب س  1-ىػ

وبسف ة وثحس  عنس ثمزرثعة كفا  1-ىػ P2O5ك/ـ 120( وبفيتوح P2O5% 48وبر ثمفويفات ثمي يي  فقس أةيؼ علز ىيئة ي
(. 1989 عباس، 1-ىػ K2Oك/ـ  100( وبفيتوح   K2SO4  )50%K2Oأةيؼ ثمبوتاييـو علز ىيئة كبريتات ثمبوتاييـو  

ثمجور . عشبت ثمتجربة يسويا فرتيف خ ؿ ي أجريت عفليات خسفة ثمتربة وثمنبات فف خؼ وترصيع حيا خفت إمز نبات وثحس ف
فويـ ثمنفو وكانت تروح حيل ثمحاجة. حسس خطيف فف كؿ وحس  تجريبية يخذ حا ؿ ثمقروف ثمخةرث  ثمذي تـ عنس فرحلة 

ثموثحس  وحا ؿ ثمقرنات  ثمحبول وبفترثت أيبوعية وثيتخرج فنو عسس ثمقرنات ملنبات ثموثحس وفتويط وزف ثمقرنة ثفت  
ثمبذور  تـ ترؾ خطيف فف كؿ وحس  تجريبية م/اية ثمنةج وثمجفاؼ يـ ثيتخرج وزف ثمبذور ثمجػافة وصسر حا ؿ ثمخةرث .

نباتات عشوثئيا وتـ تقسير  بذر . أفا ثمخطاف ثمسثخلياف فف كؿ وحس  تجريبية فقس خ  ت رختيار خفس 100وفتويط وزف 
 فتويط ثرتفاع ثمنباتات

 . لكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل. بعض الصفات ا 1جدول 
 (Valueثمقيفة   (Characterثم فة   

 (1-فف ورت ثمتربة   قـ ك/ـ
 18070 ثمرفؿ
 33470 ثم/ريف
 47670 ثمطيف

 طينية قرينية نيجو ثمتربة
 pH 777سرجة تفاعؿ ثمتربة  *
 471 (1-ثمتو يؿ ثمكيربائي   سييي يفنز ـ  *

 1073 (1-ك/ـثمفاس  ثم ةوية   قـ 
 1702 (1-ثمنتروجيف ثم ةوي   قـ ك/ـ
 31070 (1-كربونات ثمكامييـو   قـ ك/ـ

 672 ( 1- فل/ـ ك/ـ زثمفيفور ثمجاى
 17870 ( 1-ثمبوتاييـو ثمجاىز  فل/ـ ك/ـ
 372 (1-ثمحسيس ثمجاىز  فل/ـ ك/ـ

صسرتا في فيتخلص عجينة ثمتربة ثمفشب ة.وفتويط عسس ثمتفرعات. تـ تحليؿ ثمبيانات إح ائيا وصورنت ثمفتويطات بايتخسثـ  *
 . 0705( وباحتفامية LSDثصؿ فرؽ ف نوي  
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 النتائج والمناقشة:
 مؤشرات نمو النبات

أظيرت نتائج ثمتحليؿ ثفح ائي وجػوس تريير ف نػوي ملحسيس بك  ف ػسريو فػػي فؤشػرثت نفػو ثمنبػات   ثرتفػاع ثمنبػات وعػسس      
ك/ػػـ  8(. إذ ي حػػظ أف إةػػافة ثمحسيػػس بف ػػسريو ثمف ػػسني وثمفخلبػػي بفيػػتوح 2ثمتفرعػػات و ثمقرنػػات فػػي ثمنبػػات ثموثحػػس( جػػسوؿ  

Fe بير  في فتويط فؤشرثت نفو ثمنبات صيػس ثمسرثيػة فقػس أست إةػافة ثمحسيػس ثمف ػسني إمػز زيػاس   أست إمز تحقيؽ ثيتجابة ك 1-ىػ
%  49و 70و 39% متلػػؾ ثمفؤشػػرثت علػػز ثمتػوثمي بينفػػا أست إةػػافة ثمحسيػػس ثمفخلبػي إمػػز زيػػاس  بفقػػسثر 21و 36و 23فقػسثرىا 

 (.Fe 0ثمتوثمي فقارنة بف افلة ثمفقارنة  مكؿ فف فتويط ثرتفاع ثمنبات  يـ( وعسس ثمتفرعات وثمقرنات /نبات علز 
 

وي زح ثمزياس  ثمحا لة في ثمفؤشرثت صيس ثمسرثية نتيجة فةافة ثمحسيس بك  ف سريو إمز صلة جاىزيتو في ثمتربػة فقػس بلػ         
حػس ثمحػػرج مفحتػػوثه ( وىػذث ثمفيػػتوح ر يفػي بحاجػػة نبػػات ثمبػاص   إذ بلػػ  ثم1 جػػسوؿ  1-فل/ػـ ك/ػػـ 372فحتػوثه فػػي تربػة ثمسرثيػػة  

( إةػػافة إمػػز سوره 2005( كفػا بينتػػو سرثيػػة  جػارث  ، 1-فل/ػػـ ك/ػػـ 672ثمجػاىز متػػرل ثمفنطقػػة ثمويػطز فػػػف ثميػػيؿ ثمريػوبي   
 ; Mengel and Kirkby,1982ثمفيػػـ ثمػػذي يل بػػو فػػي تخليػػؽ ثمفكونػػات ثييايػػية ونشػػاط ثفنزيفػػات ثمفيفػػة منفػػو ملنبػػات  

Havlin etal., 1999.) 
 
(  علػز نبػات ثمبػاص   2007جايػـ، ; 1994أف ثمنتائج ثمفتح ؿ علييػا تتفػؽ فػع فػا أشػارت إميػو سرثيػة كػؿ فػف  ثمػرثوي،      

 ( علز فحا يؿ بقوميو أخرح  فوؿ ثم ويا وفيتؽ ثمحقؿ(. 2001( و يويؼ وعلي  1997وأكستو سرثية كؿ فف عبس ثمرةا  
إذ أست إةػافة ثميػفاس ثيوؿ إمػز  FeSO4علػز ثمف ػسني  FeEDDHAمفخلبػي بينت ثمنتائج أيةػا تفػوؽ يػفاس ثمحسيػس ث       

% علػػز ثمتػػوثمي فقارنػػة باميػػفاس ثميػػاني 23و 25و 14زيػػاس  ثرتفػػاع ثمنبػػات وعػػسس ثمتفرعات/نبػػات وعػػسس ثمقرنػػات /نبػػات بفقػػسثر 
ثمف ػػػسني ي ػػػوس إمػػػز خ ائ ػػػو  (. أف تفػػػوؽ ثميػػػفاس ثمفخلبػػػي فػػػي زيػػاس  فؤشػػػرثت ثمنبػػػات صيػػػس ثمسرثيػػػة فقارنػػة باميػػػفاس2جػػسوؿ  

ثمكيفيائية كونو أكير يباتية وصسرتو ثم امية في إفسثس عن ر ثمحسيس ملنبات وخ و ا في ثمترل ثمكليية وىذث فا أشارت إميػو عػس  
( أف إةػػافة ثمحسيػػس ثمفخلبػػي أسح إمػػز زيػػاس  حا ػػؿ فػػوؿ ثم ػػويا بينفػػا مػػـ يحقػػؽ ثميػػفاس 1981سرثيػػات فقػػس وجػػس ثرعظفػػي  

 ;2003أي زيػػػاس  ف نويػػػة فقارنػػػة بف افلػػػة ثمفقارنػػػة. وصػػػس ح ػػػؿ عػػػسس فػػػف ثمبػػػاحييف علػػػز نتػػػائج فشػػػابية  ثم/ريػػػري، ثمف ػػػسني 
Garcina-Mina etal., 2003 ;Goos et al., 2004.) 

 
( فقس أعطت طريقة ثمتيفيس ثمورصي زيػاس  2كفا موحظ وجوس تريير ف نوي مطريقة ثمتيفيس في فؤشرثت نفو ثمنبات جسوؿ         
% مكؿ فف طوؿ ثمنبػات وعػسس ثمتفرعػات و ثمقرنػات فػي ثمنبػات ثموثحػس علػز ثمتػوثمي فقارنػة بطريقػة ثمتيػفيس 15و 32و 5فقسثرىا 

رصيػة علػز ثيرةػية ملحسيػس علػز ثمنبػات بيػبل عػسـ ت ػرض ثمحسيػس فػي ثفةػافة ثمورصيػة إمػز ثيرةي. وي ػوس تفػوؽ ثفةػافة ثمو 
تفػاع ت ثمتريػيل وثرفتػزثز إةػافة إمػز ح ػػوؿ ثمنبػات بفػا يلبػػي حاجتػو فػف ىػذث ثم ن ر.وىػػذث يتفػػؽ فػػع فػػا وجػػسه كػؿ فػف   

 (2002ثرمويي ووخروف، ; 1999حفاي و ثمخفاجي، ; 1993أبوةاحي ،
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 : تأثير مصدر وطرقة إضافة الحديد في مؤشرات نمو وحاصل ومحتوى الحديد لنبات الباقالء.2جدول 

طريقة 
 ف سر ثميفاس ثفةافة

ثرتفاع 
 ثمنبات
 يـ

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسس 
ثمتفرعػػػػػػػػات 

 /نبات

فتويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسس 

 ثمقرنات/
 نبات

حا ؿ 
ثمقرنات 
ثمخةرث  
 طف/سونـ

فتويط 
وزف 
100 
 بذر 
 قـ

حا ػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ثمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذور 
ثمجافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ك/ـ/سونـ

فحتوح 
 ثمحسيس
فل/ـ 
 1-ك/ـ

 11771 64071 15171 27402 872 570 8271 0 ثيرةية
FeSO4 9975 672 973 27541 16576 66370 13173 

FeEDDHA 10877 770 1077 27643 17474 69673 16174 
 13479 66675 16377 27539 974 671 9678 المتوسط

 11271 64071 15171 27402 872 570 8271 0 ثمورصية
FeSO4 10270 774 1075 27610 17075 69370 14178 

FeEDDHA 12079 1070 1376 27792 18477 77575 18772 
 14772 70279 16878 27601 1078 1078 10177 المتوسط

 
 متوسط المؤشرات ف سر ثمحسيس

0 8271 570 872 27402 15171 64071 11271 
FeSO4 10078 678 979 27576 16871 67870 13676 

FeEDDHA 11478 875 1272 27717 17976 73579 17476 
 LSD 0.05اقل فرق معنوي  

 571 576 277 07054 0763 0760 370 ف سر ثمحسيس
 673 679 373 07067 0777 0773 377 طريقة ثمتيفيس
 879 977 477 غ.ـ 1709 170 572 ثمتسثخؿ

 غ.ـ = قير ف نوي
 مؤشرات الحاصل

 100ثمنتائج أيةا وجوس تريير ف نوي مف سري ثمحسيس في فؤشرثت ثمحا ؿ   حا ؿ ثمقرنػات ثمخةػرث  ووزف أوةحت        
%  بينفػا 6و  11و  7(. فقس أست إةافة ثمحسيس ثمف سني إمػز زيػاس  تلػؾ ثمفؤشػرثت بنيػبة 2بذر  وحا ؿ ثمبذور ثمجافة جسوؿ  

بػػذر  وحا ػػؿ ثمبػػػذور  100ف حا ػػؿ ثمقرنػػات ثمخةػػرث  ووزف % مكػػؿ فػػ15و 19و 13أعطػػز ثمحسيػػس ثمفخلبػػي زيػػاس  فقػػسثرىا 
 علز ثمتوثمي فقارنة بف افلة ثمفقارنة. 100ثمجافة ووزف 

أف زياس  فؤشرثت ثمحا ؿ صيس ثمسرثية نتيجة فةافة ثمحسيػس بكػ  ف ػسريو ي ػزح إمػز ثيػتجابة ثمنبػات مػو مػسوره ثمف ػاؿ فػي      
عنيػا ثمتػي تجػرح فػي ثمنبػات إةػافة إمػز فيػاىفتو فػي تكػويف ثمكلورفيػؿ ففػا ثيػر ثيجابيػا ثمف اميػات ثمحيويػة وثفنزيفػات ثمفيػؤومة 

( إمػػز ح ػػوؿ زيػػاس  فػػي وزف ثمقرنػػات و ثمػػوزف ثمجػػاؼ ثمكلػػي منبػػات ثمبػػاص   1994علػػز فؤشػػرثت ثمحا ػػؿ . فقػػس أشػػار ثمػػرثوي  
فقارنة بف افلة ثمفقارنػة ، كفػا أشػارت عػس   1-فل/ـ ك/ـ 20% علز ثمتوثمي عنس إةافة ثمحسيس ثمف سني بفيتوح 41و 44بنيبة 

سرثيات إمػز زيػاس  ثمػوزف ثمجػاؼ وحا ػؿ ثمبػذور مفحا ػيؿ بقوميػو   فػوؿ ثم ػويا وثمبزثميػا وفيػتؽ ثمحقػؿ ( عنػس ثمتيػفيس ب ن ػر 
 & Gao ; 2000عبػػس ثمرةػػا و ثمفختػػار،  ;1997عبػػس ثمرةػػا، ;  1981ثمحسيػػس يػػوث  كػػاف ف ػػسنيا أو فخلبيػػا  ثرعظفػػي ،

Shi,2007 7و 6(. وي حظ فف ثمنتائج أف ثمحسيس ثمفخلبػي كػاف ثيكفػر فقػس أعطػز زيػاس  ف نويػة فػػي فؤشػرثت ثمحا ػؿ بفقػسثر 
 .) Moraghan et al., 1987 ; 1988% علػز ثمتوثمػي فقارنػة بامحػسيس ثمف سنػي وىذث يتفػؽ فػع   ثم زثوي ،9و
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 3( أف ثفةافة ثمورصية ملحسيس أعطت زياس  في فكونات ثمحا ػؿ بل/ػت 2سوؿ  أفا بامنيبة مطريقة إةافة ثميفاس فيبيف ج      
بػػذر  وحا ػػؿ ثمبػػذور ثمجافػػة علػػز ثمتػػوثمي فقارنػػة بافةػػافة ثيرةػػية  100% مكػػؿ فػػف حا ػػؿ ثمقرنػػات ثمخةػػرث  ووزف 6و 3و

تػوفر عن ػر ثمحسيػس بفػا يلبػػي وي ػزح تفػوؽ ثمتيػفيس ثمػورصي ملحسيػس علػز ثمتيػػفيس ثيرةػي عػسـ ت ػرض ثمحسيػس ملفقػس فةػػ  عػف 
 (.Fageria et al., 2006 ; 1999حفاسي و ثمخفاجي ، ; 1993حاجة ثمنبات فنو وىذث فا وجسه كؿ فف   ثبوةاحي ،

 محتوى الحديد 
( أف فةافة ثمحسيس ترييرث جوىريا في فحتوح ثمجز  ثمخةري فػف ثمحسيػس فقػس أست إةػافة ثمحسيػس ثمف ػسني 2جسوؿ   يبيف       
% عنػػس إةػػافة ثمحسيػػس ثمفخلبػػي فقارنػػة بف افلػػة ثمفقارنػػة. وي ػػزح زيػػاس  56% بينفػػا ثزسثس بفقػػسثر 22زيػػاس  فحتػػوثه بفقػػسثر  إمػػز

 & Wallaceفحتػػوح ثمنبػػات فػػف ثمحسيػػس نتيجػػة مزيػػاس  فيػػتوح إةػػافتو إمػػز زيػػاس  جاىزيتػػو ففػػا أسح إمػػز زيػػاس  ثفت ا ػػو  

Wallace,1983 ; Lucena et al.,1987 ;  عػف ثمحسيػس 28(. وي حػظ تفػوؽ ثمحسيػس ثمفخلبػي بزيػاس  بل/ػت 2005 ،جارث %
 ثمف سني. وي زح ذمؾ إمز خ ائ و ثمكيفيائية كفا ذكر يابقا.

% 9كذمؾ تشير ثمنتائج إمز أف طريقػة ثمتيػفيس ثمػورصي ملحسيػس كانػت ثيكفػر فقػس أست إمػز زيػاس  فػي فحتػوح ثمحسيػس بل/ػت        
فقارنة بطريقة ثمتيفيس ثيرةي. و ي زح كفا   ثمتيفيس ثمورصي ملحسيس علػز ثمتيػفيس ثيرةػي ميػرعة ثفت ػاص ثمحسيػس فػف صبػؿ 

 (Naeve & Rehm,2006محاجة ثمنبات فنو   ثمنبات وتحقيؽ ثريتجابة ثميري ة
أف أىػػـ فػػا تشػػير إميػػو نتػػائج ىػػذه ثمسرثيػػة ىػػو جػػوس ثيػػتجابة ملتيػػفيس بامحسيػػس ثمف ػػسني وثمفخلبػػي نبػػات ثمبػػاص   وأف يػػفاس       

ثمحسيس ثمفخلبي كاف ىو ثيكفر في زياس  جفيع  فات صيس ثمسرثية فقارنة بيفاس ثمحس يػس ثمف ػسني و كػذمؾ تفػوؽ طريقػة ثفةػافة 
 ثمتربة فباشر   تحت ظروؼ ىذه ثمسرثية.رشا علز طريقة ثفةافة إمز 
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