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 .Vicia faba Lتقييم كفاءة الحديد المعدني والمخمبي في نمو وحاصل الباقالء  

 صباح كدر احمد                 سعيد سممان عيسى

 قسم التربة / كمية الزراعة / جامعة بابل

 الخالصة

لتقييم كفااة  مصايرين مان الحيياي  2009/2020تجربة حقمية في ناحية أبي غرق / محافظة بابل لمموسم الشتوي أجريت       

فاااي نماااو  2-هاااا Feكغااام  8و  4و 0( وثاااالس مساااتويات مااان ا  اااافة هاااي FeEDDHA( والمخمباااي  FeSO4همااا المنااايني  

ميااو وفااق تصااميم القاا ااات النشااواةية الكاممااة (. نفاا ت تجربااة  ام.Vicia faba Lوحاصاال نبااات الباااصالة الصاان  المحمااي  

 RCBD .و بأربنة مكررات ) 

 8أظهرت النتاةج وجوي تأثير مننوي لمستوى الحييي ولكال مصيريو فاي مؤشارات النباات صياي اليراساة فقاي أ ااو المساتوى       

باا ر   غاام( وحاصاال القرنااات 200ن أ مااو اياااي  فااي ارتفااا  النبااات  ساام( و اايي التفر ااات و القرنااات /نبااات ووا  2-هااا Feكغاام 

كماا بينات النتااةج  (.2-الخ راة  ان /يونم( وحاصل الب ور الجافة  كغم/يونم( ومحتوى الحييي فااي الجااة الخ اري  ممغام كغام

أظهاارت نتاااةج اليراسااة وجااوي  تفااوق الحييااي المخمبااي  مااو المناايني فااي إ ااااة أ مااو القاايم لجميااا مؤشاارات النبااات صيااي اليراسااة.

كااان افكفاااأ فااي ايااااي  جميااا مؤشااارات النبااات مقارناااة  2-هاااا Feكغاام  8بة لنباااات الباااصالة لمحيياااي الم ااا  وان المساااتوى اسااتجا

  بالمستويين افخريين.

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 efficiency of application of two iron 

fertilizers (FeSO4 and FeEDDHA) and three levels (i.e., 0, 4 and 8 Kg Fe ha
-1

) on growth, yield 

and it’s components of broad bean (Vicia faba L.) local var. Factorial experiment was used a 

randomized complete block design with four replicates.  

      The results showed that application of two 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 Fe source as FeSO4. 

               The results revealed that Vicia faba plant showed a great response to addition of iron 

fertilizers and 8 Kg Fe ha
-1

 level was enough to increase the yield. Application iron as 
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FeEDDHA was superior in increasing all the values of plant parameters as compared to those 

from FeSO4 application. 
                                             المقدمة:

كمااال يور  حياا  النباات وتاأتي أهميتااو كوناو يايخل فاي تركياا       يناي الحيياي مان النناصار الغ اةيااة الصاغرى ال ارورية لنماو واة

المكونات افساسية لمخمية النباتية كالسايتوكرومات والفايتوفرتين ومساهمتو في بناة الكمورفيل ف ال  ان يور  فاي تركيا  ونشااا 

-NO2المسوؤلة  ن النمميات الحيوية   البناة والهيم وتفا الت افكسي  واالختااال ( ومان ها   ا نايماات النييي من ا نايمات 

reductase وNO3-reductase   والنتروجينيااااااNitrogenase وCatalase وPeroxidase  Mengel and 

Kirkby,1982 ; Havlin etal.,1999 .) 

ل والسايما البقولياة منهاا لكوناو يايخل فاي تركيا  إناايم النتروجينياا المساوؤل  ان يني الحيياي  نصارا مهماا لمنظام المحاصاي     

(. Brill,1980تثبياات النتااروجين الجااوي  ومساااهمتو فااي نشاااا ماااي  الهيموكمااوبين البقااولي فااي النقااي الج ريااة لتماا  المحاصاايل  

وماان المناارو  أن التاار  النراصيااة كونهااا تاار  كمساايو فأنهااا تناااني ماان صمااة الحييااي الجاااها لمنظاام النباتااات الناميااة فيهااا نتيجااة 

 ;  FAO,1973 لتنرض الحييي إلو تفا ااالت  ااي  منهاا تفاا الت االحتجااا   الترساي  واالمتاااا ( بفنال منااين الكربوناات   

Al-Uqaili et al.,2001 ; Sharma et al., 2004  ولغارض منالجاة حالاة الانقت التاي تنااني منهاا النباتاات االصتصاايية .)

النامية في التر  الكمسية بساب  صماة جاهاياة الحيياي تناي إ اافة أسامي  الحيياي بنو يهاا المنينياة والمخمبياة مان الاراةاق الرةيساية 

 في اياي  جاهايتو وسي حاجة النبات منو.

( مان المحاصايل البقولياة التاي تنتشار ارا تهاا بشاكل واساا فاي الناالم والناراق إ   .Vicia faba Lة   يناي نباات البااصال       

يني مصيرا غ اةيا أساسيا لنيي كبير من سكان النالم ويار  لغرض الحصول  مو القارون الخ اراة أو البا ور الارياة أو الجافاة 

و ات محتاوى متوساا  B2%( ف اال  ان أنهاا غنياة بفتاامين 874رات  %( و الكاربوهياي2.78لمحتواها النالي من البروتيناات   

(. تار  الباصالة في النراق بمسااحات واسانة إ  بمغات المسااحة  2002 حسن , Cو B1من الكالسيوم والفسفور وك ل  فيتاميني 

كغام  292راوح بحايوي أل  هكتار إال إن  اةي المحصول في الهكتاار يناي منخف اا حياس يتا .7..حوالي  2002المارو ة لنام 

 ( وتني محافظة بابل من المحافظات الوساو المنروفة بارا تها لمباصالة.2002  المنظمة النربية لمتنمية الارا ية, 2-ها

أظهاارت نتاااةج النييااي ماان اليراسااات اسااتجابة منظاام النباتااات االصتصااايية وال ساايما البقوليااة منهااا الناميااة فااي أنظمااة التاار       

 Moraghan,1987 ; Lucena etالمختمفاة وبيرجااة كبياار  فااي التاار  الكمساية لمتسااميي بالحييااي سااواة كااان مخمبياا أم منااينيا 

al.,1988 ; Roomizadeh & Karimian,1996; ; Goos et al.,2004  إلااو أن إ ااافة 2994(. فقااي أشااار الااراوي )



 احمد وعيسى                                                                (2020) , 29-22(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. 
ISSN 2072-3875 

% 42و 44أيت إلاو ايااي  وان القرناات و الاوان الجاا  الكماي لنباات البااصالة بنسابة  2-ممغام كغام 20الحييي المنايني بمساتوى 

بااا ر   200ناااات الخ اااراة ووان ( إلاااو ايااااي   ااايي ووان القر .200 ماااو التاااوالي مقارناااة بمنامماااة المقارناااة. بينماااا أشاااار جاسااام  

ممغام  200وحاصل الب ور في نبات البااصالة  ناي إ اافة الساماي الاورصي الحااوي  ماو  ناصار غ اةياة صاغرى ب امنها الحيياي  

( وجااوي اياااي  فااي الااوان الجااا  الكمااي وحاصاال الحبااو  لنبااات فااول 2000(. كمااا بيناات يراسااة  بااي الر ااا والمختااار   2-كغاام

(  مااو نبااات 2002. وهاا ا مااا أكيتااو يراسااة يوساا  و مااي  2-كغاام هااا 8و  2و 2لحييااي المخمبااي بمسااتوى الصااويا  نااي إ ااافة ا

 فستق الحقل.

وبساب  صمااة اليراساات المتااوفر  حاول التسااميي بننصار الحييااي  مااو المحاصايل البقوليااة وخاصاة الباااصالة أجريات هاا   اليراسااة     

 في نمو وحاصل نبات الباصالة. بهي  تقييم كفاة  سمايي الحييي المنيني والمخمبي

 

 المواد وطرائق العمل:

/ الخوات في الموسم  6كم في مقاانة  2أجريت تجربة حقمية في ناحية أبي غرق غر  محافظة بابل بحوالي  

( , ت منت التجربة استخيام مصيرين لمحييي هما المنيني  Silty clayفي تربة اينية غرينية    2020 – 2009الشتوي 

FeSO4.7H2O  29%Fe والمخمبي )FeEDDHA   6 %Feكغم 8و 4و 0( بثالس مستويات هيFe  2-ها. 

 .وحي  تجريبية بأبناي  24( و بأربنة مكررات شممت RCBDنف ت التجربة وفق تصميم القاا ات النشواةية الكاممة        

X .ا ج ممثمة لتربة الحقل صبل الارا ة  ني  مق م إ  تم تح ير افرض بحراثتين متناميتين ثم التننيم والتسوية. أخ ت نم

( أما الحييي  Page et al.,1982سم( صيرت فيها بنض الخصاةت الفياياةية والكيمياةية وفقا لماراةق المتبنة في   0. - 0 

 (. 2( وكما مبين في جيول  Lindsay & Norvell,1978الجاها فقير تبنا لاريقة  

سم. ار ت ب ور 20سم والمسافة بين جور  وأخرى  20ستة خاوا المسافة بين خا وآخر ت منت كل وحي  تجريبية        

بواصا ثالس ب رات في الجور  الواحي  , أ ي  الحييي بكال  20/2009/ 22( في  .Vicia faba Lالباصالة الصن  المحمي   

ني التفر ات. أ ي  السماي النتروجيني  مو مصيريو بحالة ساةمة  مو ساح التربة وبيفنتين افولو  ني الارا ة والثانية  

يوما من الارا ة أما السماي  40وبيفنتين افولو  ني الارا ة والثانية بني  2-ها Nكغم  220( وبمستوى  N%46هيةة يوريا  

وبيفنة واحي   ني  2-ها P2O5كغم 220( وبمستوى P2O5% 46الفوسفاتي فقي أ ي   مو هيةة سوبر الفوسفات الثالثي  

 2-ها K2Oكغم  200( وبمستوى  K2SO4  )20 %K2Oالارا ة كما أ ي  البوتاسيوم  مو هيةة كبريتات البوتاسيوم  
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(. أجريت  مميات خيمة التربة والنبات من خ  وترصيا حيس خفت إلو نبات واحي في الجور .  شبت التجربة 2989  باس,

 ييويا مرتين خالل موسم النمو وكانت تروى حس  الحاجة.

حيي خاين من كل وحي  تجريبية فخ  حاصل القرون الخ راة ال ي تم  ني مرحمة امتالة الحبو  وبفترات أسبو ية 

واستخرج منو  يي القرنات لمنبات الواحي ومتوسا وان القرنة الواحي  وحاصل القرنات الخ راة. تم تر  خاين من كل وحي  

ب ر . أما الخاان  200 ور الجافة وصير حاصل الب ور ومتوسا وان تجريبية لغاية الن ج والجفا  ثم استخرج وان الب

الياخميان من كل وحي  تجريبية فقي خصصت الختيار خمس نباتات  شواةيا وتم تقيير متوسا ارتفا  النباتات ومتوسا  يي 

 . 0702وبمستوى احتمالية ( LSDالتفر ات. تم تحميل التباين لنوامل اليراسة وصورنت المتوساات باستخيام اصل فرق مننوي  

 

 النتائج والمناقشة:

 مؤشرات نمو النبات

أظهاارت النتاةاااج وجاااوي تااأثير مننااوي لكاال ماان مسااتوى الحييااي ومصااير  فاااي صاافة ارتفااا  النبااات و  اايي التفر ااات و  اايي       

(. فقاي أيت إ اافة الحيياي بكاال مصايريو إلاو ايااي  صايم كال مان صافة ارتفاا  النباات بنسابة 2القرنات فاي النباات الواحاي جايول  

 Feكغام  8و 4%  ني المستويين 222و .6% و يي التفر ات /نبات بنسبة 82و  22% و يي التفر ات/نبات بنسبة ..و .2

  مو التوالي مقارنة بمناممة المقارنة. 2-ها

أن اياي  صيم الصفات ه   كان نتيجة لاياي  مستوى إ افة الحييي وال ي يناى ليور  الفنال في بناة وتخميق النييي من 

 والسايتوكرومات والفايتوفرتين والفيرييوكسينات لموروفيالمكونات افساسية في النبات كمرك  الك
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 . بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل . 1جدول 

 (Valueالقيمة   (Characterالصفة   
 (2-مفصوالت التربة   غم كغم

 28070 الرمل
 470.. الغرين
 4.670 الاين

 اينية غرينية نسجو التربة
 .Ph .7يرجة تفا ل التربة  *
 472 (2-التوصيل الكهرباةي   ييسي سمنا م  *

 .207 (2-الماي  الن وية   غم كغم
 2702 (2-النتروجين الن وي   غم كغم
 2070. (2-كربونات الكالسيوم   غم كغم

 672 ( 2- ممغم كغم االفسفور الجاه
 2.870 ( 2-البوتاسيوم الجاها  ممغم كغم

 72. (2-الجاها  ممغم كغمالحييي 
 صيرتا في مستخمت  جينة التربة المشبنة. *

 Mengel andوافنايمااات ال اارورية مثاال النتروجينيااا والبيروكساايييا وهاا ا مااا أكيتااو  يراسااات  ااي  فااي فساايولوجيا النبااات  

Kirkby,1982 ; Havlin et al., 1999 النباات لمحيياي الم اا  (. ها ا مان جهاة ومان جهاة أخارى فاان االساتجابة مان صبال

( وها ا المساتوى اليفاي بحاجاة نباات 2 جايول  2-ممغام كغام 72.يمكن إن تناى إلو صمة محتوا  الجاها في تربة اليراسة فقي بما  

( . أن ه   النتااةج تتفاق 2002(  جاراهلل , 2-ممغم كغم 672الباصالة إ  بم  الحي الحرج لمحتوا  الجاها لتر  المناقة الوساو   

أيت إلاو ايااي  وان  2-ممغام كغام 20(  ال ي وجي باان إ اافة الحيياي المنايني بمساتوى 2994ما أشارت أليو يراسة  الراوي,ما 

%  مااو التااوالي مقارنااة بمناممااة المقارنااة وهاا ا مااا أكيتااو يراسااة 42و 44القرنااات و الااوان الجااا  الكمااي لنبااات الباااصالة بنساابة 

 ".(  مو نبات الباصالة أي ا.200 جاسم ,

إ  أيت إ ااافة السااماي المخمبااي  FeSO4 مااو المناايني  FeEDDHAبيناات النتاااةج أي ااا تفااوق سااماي الحييااي المخمبااي        

%  ماو التاوالي مقارناة 22و 24و 8إلو اياي  صيم كل من صفة ارتفا  النبات و يي التفر ات/نبات و يي القرنات /نباات بمقايار 

خمبااي فاااي اياااي  صاايم الصاافات هاا    مقارنااة بالساااماي المناايني صااي ينااوي إلااو خصاةصاااو بالسااماي المناايني . أن تفااوق السااماي الم

الكيمياةية كقيرتو النالية  مو خم   نصر الحييي وثباتيتو وصابميتو في إمياي  نصار الحيياي لمنباات خاالل مراحال النماو المختمفاة 

 (.Gezgin & Er,2001 ; Garcina-Mina etal.,2003 ; Goos et al.,2004وها ا ماا أشارت إلياو  اي  يراسات   
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 مؤشرات الحاصل

أو حت النتاةج أي ا وجوي تأثير مننوي لمستوى إ اافة الحيياي فاي صافات الحاصال   حاصال القرناات الخ اراة ووان        

ياااي  إلااو ا  2-كغاام هااا 8و  4إلااو  0(. فقااي أيت اياااي  مسااتوى إ ااافة الحييااي ماان 2باا ر  وحاصاال الباا ور الجافااة( جاايول   200

%  ماو التاوالي 22و  6% وحاصال البا ور الجافاة 8و  4با ر  بنسابة  200% ووان 29و  22حاصل القرنات الخ راة بنسبة 

 مقارنة بمناممة المقارنة.

أن اياي  صيم تم  الصفات باياي  مساتوى ا  اافة لمحيياي ينااى إلاو مسااهمة الحيياي فاي الفنالياات الحيوياة التاي تجارى فاي      

( إلاو اياااي  وان 2994النباات كنمميتاي التركيا  ال اوةي والتانفس ممااا اثار ايجابياا  ماو مؤشارات الحاصاال . فقاي أشاار الاراوي  

ممغاام  20%  مااو التااوالي  نااي إ ااافة الحييااي المناايني بمسااتوى 42و 44ات الباااصالة بنساابة القرنااات و الااوان الجااا  الكمااي لنباا

مقارنااة بمناممااة المقارنااة , كمااا أشااارت  ااي  يراسااات إلااو اياااي  الااوان الجااا  وحاصاال الباا ور لمحاصاايل بقوليااو   فااول  2-كغاام

 بااااي  ; Moraghan,1987يا أم مخمبيااااا  الصااااويا والبااليااااا وفسااااتق الحقاااال (  نااااي التسااااميي بننصاااار الحييااااي سااااواة كااااان منااااين

 (  Gao & Shi,2007 ; 2000 بي الر ا و المختار,  ; .299الر ا,

( أن إ ااافة الحييااي المخمبااي صااي أيى إلااو حصااول اياااي  مننويااة فااي حاصاال 2أمااا بالنساابة لمصااير الحييااي فيبااين جاايول        

كغام / يونام  64.72غم و 22272ان /يونم و 27228ت صيمتهاب ر  وحاصل الب ور الجافة  إ  بمغ 200القرنات الخ راة ووان 

  ني إ افة الحييي المخمبي. 6.272و22.76و ..276 مو التوالي  ني إ افة الحييي المنيني بينما بمغت ه   القيم  

ير  احتفاظااو وصااي تناااى الاياااي  فااي صاايم تماا  الصاافات  نااي إ ااافة الحييااي المخمبااي إلاااو خصاةصااو الكيمياةيااة كالثباتيااة وصاا      

 Lucena et al., 1988 ;Roomizadeh & Karimian,1996 ; Juarez etبننصار الحيياي وصماة تنر او لمتفاا الت   

al.,2001 .) 
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 : تأثير مستوى ومصدر الحديد في مؤشرات نمو وحاصل ومحتوى الحديد لنبات الباقالء. 2جدول  

 مصير الحييي

مستوى 
 الحييي
 2-كغم ها

ارتفا  
 النبات
 سم

 اااااااااااااااااااااااااااااايي 
التفر اااااااااااااات 

 /نبات

متوساااااااااا 
 ااااااااااااااااااااايي 
القرناااااات/

 نبات

حاصاااااااااااااااال 
القرناااااااااااااااات 
الخ اااااااااراة 
 ان/يونم

متوسا 
وان 
200 
 ب ر 
 غم

حاصااااااااااااااال 
الباااااااااااااااااا ور 
الجافااااااااااااااااااة 
 كغم/يونم

محتوى 
 الحييي
 2-ممغم كغم

 المنيني 
FeSO4 

0 867. 47. 87. 27.42 22076 62070. 20472 
4 2027. 27. 2270 27200 22472 64070. 22872 
8 22270 .7. 2270 27.24 26074 669740 2.070 

 2.472 64.728 22272 27228 2278 278 20079 المتوسط
 المخمبي

FeEDDH

A 

0 867. 47. 87. 27.42 22076 62070. 20472 
4 22.7. .7. 227. 27694 2287. 6.2740 26.74 
8 22270 87. 2070 2786. 26270 .2.780 28272 

 22079 6.2709 22870 ..276 .247 676 .2087 المتوسط
 ( LSD 0.05اقل فرق معنوي ) 

 78. .2679 2704 07022 .07 072 278 مستوى الحييي
 .47 207.8 .272 07062 079 076 72. يمصير الحيي
 676 297.9 2780 07086 272 079 79. التياخل
 محتوى الحديد

 مننوية في محتوى الحييي في الجاة الخ ري لمنبات( إلو وجوي اياي  2أو حت النتاةج في جيول         

 ماو التاوالي مقارناة بمنامماة  2-هاا Feكغام  8و 4%  ناي المساتويين 2.و 40 ني التسميي بننصر الحييي إ  بمغت نسبة الاياي  

ا أيى إلااو اياااي  المقارناة ويمكاان إن تناااى ايااي  محتااوى النبااات ماان الحيياي نتيجااة لاياااي  مساتوى إ ااافتو إلااو اياااي  جاهايتاو مماا

 ونشاا النييي من ا نايمات المسؤولة  ن النمميات الحيوية. لامتصاصو من صبل النبات وبالتالي مساهمتو في بناة الكموروفي

% .2ومن ناحية أخرى تشير النتاةج تفوق الحييي المخمبي  مو المنيني في ايااي  محتاوى النباات مان الحيياي بايااي  بمغات      

صابميااااااة الحيياااااي المخمبااااااي لالحتفااااااظ بالحييااااااي بصاااااور  جاااااااها  ومقيرتاااااو الناليااااااة  ماااااو إمااااااياي النباااااات بهاااااا ا  وهااااا ا ينااااااوي إلاااااو

 Chen & Barak (1982)(. فقاي أشاار Wallace, 1990 ; Shenker et al., 1999 ;Juarena et al., 2001الننصار 

مااار  مقارناااة بالمركااا  المنااايني  2820أيى إلاااو ايااااي  جاهاياااة الحيياااي بمقااايار  FeEDDHAأن اساااتنمال المركااا  المخمباااي 

FeSO4. 

 المصادر:
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