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 الملخص

 2014-2013اجريت الدراسة في احدى الحقول االهلية التابعة لناحية تلكيف في منطقة القوسيات خالل الموسم الزراعي     

لتر.( ملغم  450،   350،  0دور المعاملة بحامض السالسليك بطريقة نقع البذور بالتراكيز  ) سةلدرا
-1

ورش المجموع  

( ملغم لتر 20،  10،  0الخضري بحامض السالسليك بالتراكيز )
-1

بثالث رشات االولى عند العقدة الثانية للنبات ثم بعد مرور  

( ملغم   15،  0ركيزي  ) تن الرشة الثانية ، باالضافة الى رش النباتات بالبورون بشهر من الرشة االولى والثالثة بعد شهر م

B لتر
-1

وبمعدل رشتين االولى بعد شهر من االنبات  % بورون( 17.4والذي تمت إضافته على شكل حامض البوريك ) 

دة الحاصل في نبات الباقالء واستخدم في ٪ من النباتات والتداخل بينهما ، في تحسين نوعية وزيا50والثانية عند مرحلة تزهير 

ملغم لتر 350أظهرت النتائج الى تفوق معاملة نقع البذور بالتركيز .  Sciabola Verdeهذه الدراسة الصنف االيطالي 
-1 

لتر.ملغم  10ومعاملة الرش بالتركيز 
-1 

نبات.عدد القرنات الجافة في صفة  والرش بالبورونمن حامض السالسليك 
-1

، وزن 

البذورنبات
-1

لتر.ملغم  350في حين اظهرت معاملة نقع البذور بالتركيز  ونسبة البروتين في البذور بذرة 100، وزن 
-1

 

لتر.ملغم  20و10سالسليك والرش بالتركيز 
-1

 .   البذور بالقرنه ة معنوية في دمن نفس الحامض مع الرش بالبورون زيا 

 ء وحاصل اخضر : حامض سالسليك . بورون . باقال كلمات دالة

 

THE ROLE OF TREATING SALICYLIC ACID AND BORON ON THE 

GROWTH AND DRY  YIELD IN FABA BEAN  

(Vicia faba L.) 
  Ahmad Ibrahim Y.AL-Abade                                                       A .I. Al-Hubaity 

Ministry of Sci&Technology                           College  of Agri&ForestryUniv.of Mosul 
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ABSTRACT 

     The current study was implemented in a private farm in telkaf reagion at AL-mosul city in 

Iraq during the growing season 2013-2014, to study on the effect of treating faba bean plants 

(Sciabola Verde cv.) with salicylic acid application by soaking the seeds at concentration ( 0 , 

350 , 450 ) mg. L
-1

 and spraying vegetative part of the plants with the same acid at concentration 

( 0 , 10 , 20 ) mg. L
-1

 which applied three times , the 1
st
 one was sprayed at the 2

nd
 . internode 

formation , whereas , the others were achieved at monthly intervals. The third factor involved 

spraing plants with boron at concentrations (0 , 15 ) mg. L
-1

 B which added as boric acid (17.4 

% boron ) in two spraying  , the 1
st
. after a month of germination , while the second spray done 

during 50% of flowering stage. and find their interaction in improving the quality and increase 

faba bean yield .Superiority of soaking the seeds treatment 350 mg salicylic. L
-1

 ,Spraying plants 

with  10mg salicylic acid . L
-1

 and spraying plants with boron resulted in a significant increase in 

(number of dry pods plant
-1

, average weight of seeds. plant
-1

, weight of 100 seed and protein % 

in seeds 
-1 

).while Soaking The seeds treatment at the concentration 350mg L
-1

 salicylic acid and 

spraying plants with (10 and 20 )mg L
-1

of the same acid with the spraying of boron showed 

significant increase in pod seeds. 

Key word : salicylic acid , boron , spraying , dry yield. 
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المقدمة

 

( تعد من المحاصيل الشتوية  .Vicia faba Lالباقالء )    

المهمة الواسعة االنتشار  Fabaceaeالتابعه للعائلة البقولية 

يحتل العالم دول والشائعة االستعمال في العديد من 

ن الباقالء المرتبة الثالثة بعد كل م محصول

 Pisumوالبزاليا   Phaseolus vulgarisالفاصوليا

sativum  (12) ، وتزرع لغرض الحصول على القرنات

الخضراء او البذور الطرية او الجافة ويعد استهالك 

الباقالء ثانويا إذ يركز على استهالكها بشكل سلق للقرنات 

ً يتم عمل المرق  والبذور وأكلها بوجبات ثانوية ، واحيانا

(. كما تدخل في التعاقب 1نات غير البالغة )من القر

المحصولي بهدف تحسين صفات التربة من خالل اسهامها 

في تثبيت النتروجين الجوي في التربة عن طريق العقد 

.تحتوي بذورها على   الجذرية مع بكتيريا الرايزوبيوم 

٪ اضافة  40 – 25نسبة عالية من البروتين تقدر بحدود 

التي قد تصل نسبتها في اغلب الى الكربوهيدرات 

٪ والعناصر المعدنية وااللياف  56االصناف الى 

وعلى الرغم من قدم زراعة وانتاج هذا  والفيتامينات . 

المحصول في العراق اال ان زراعته ما زالت تعاني الكثير 

والجل زيادة االنتاج وتحسين نوعيته ارتاينا  من المشاكل 

لمركبات المضادة لالكسدة القيام بدراسة استعمال احد ا

وهو  Salicylic acid( SAومنها حامض السالسليك )

منظم نمو من المركبات الفينولية الذي يسهم ويلعب دورا 

   ( 14 تنظيميا في العمليات الفسيولوجيه لنمو النبات )

(. كما ان الحاله الغذائية للنبات 20)وتحسين نموه وانتاجة 

ية في التربة والتي منها وعدم جاهزية العناصر الغذائ

المغذيات الصغرى مثل عنصر البورون اثناء فترة التزهير 

والعقد من االسباب التي قللت انتاجية المحصول بتاثيرها 

على تساقط االزهار وعدم اكتمال عملية التلقيح ، اذ يعد 

البورون احد العناصر الغذائية الصغرى الضرورية لنمو 

عديدة كالحفاظ على التوازن النبات وتطورة وله وظائف 

بين السكر والنشا ، نقل السكريات والكربوهيدرات ، انتاج 

 (6البذور وتمثيل النتروجين )

 اجريت هذه الدراسة لتحقيق االهداف التالية :   

  مدى استجابة نباتات الباقالء لطريقة استخدام

( عن طريق رش النبات SAحامض السالسليك )

 ن النمو والحاصل الجاف.في تحسياو نقع البذور 

  تحديد المستويات المالئمة من البورون وحامض

السالسليك وطريقة المعاملة بحامض السالسليك 

كما  النمو والحاصلتحسين  والتي تؤدي الى

 ونوعا . 

 المواد وطرائق العمل

تم تهيئة األرض بحراثتها حراثتين متعامدتين ومن ثم       

داد مرقد جيد للبذور, أضيف نعمت التربة جيداً وذلك الع

 70السماد سوبر فوسفات إلى التربة قبل الزراعة بواقع 

كغم هكتار
-1

. قطعت األرض حسب تصميم القطاعات   

وحدة تجريبيه وبواقع  54الى   RCBDالعشوائية الكاملة  

متر فاصل بين مكرر وأخر  1ثالث مكررات و بمسافة 

سم. اشتملت 75كانت ،أما المسافة بين الوحدات التجريبية ف

م والمسافة بين 3مرز بطول 2الوحدة التجريبية على  

سم،  حيث  25سم وبين النباتات داخل المرز 75المروز 

م4.5بلغت مساحة الوحدة التجريبية 
2

. زرعت البذور   

ا جورالبذرة في  3-2بوضع  24/11/2013بتاريخ 

سم على خط رية التعيير وعلى جهة  5بعمق  الواحدة 

تم تنفيذ هذه التجربة العاملية بالحقل دة من المرز واح

باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  

Randomized Complete Block DeSign 

(RCBD)    وكررت كل معاملة ثالث مرات ،حيث

تضمنت التجربه على ثمانيه عشر معامله عاملية هي 

قبل  ساعات 6نقع البذور لمدة عباره عن التوافيق بين 

  350،  0الزراعه بتراكيز مختلفه من حامض السالسليك )

( ملغم  لتر 450، 
-1

والرش بمستويات مختلفه من حامض  

( ملغم  لتر 20،  10،  0السالسليك )
-1

الرش بمستويات  و 

( ملغم بورون لتر  15،  0مختلفه من البورون بتركيز ) 
-

1
تروني .حللت النتائج احصائيا باستعمال الحاسوب االلك

(، وقورنت المتوسطات باستخدام 27باستخدام برنامج )

 .  0.05دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 الصفات المدروسه:

عدد القرنات الجافة نبات -1
-1:

 

 :طول القرنه )سم( -2 

عدد البذور بالقرنه  -3
-1

: 

وزن البذور نبات -4
-1

ُجفَّف حاصل قرنات خمسة : )غم(  

مله تحت أشعة الشمس ومن ثم فصلت نباتات لكل معا

البذور يدويا ووزنت البذور الستخراج معدل حاصل 

 .النبات الواحد من البذور.

أُخذ معدل عدة عينات لوزن : بذرة )غم( 100وزن  -5

  بذرة )غم(. 100

احتسبت النسبة :  البروتين في البذور الجافة ٪نسبه  - 6

 :المئوية للبروتين بحسب المعادلة اآلتية 

النسبة المئوية للبروتين % = النسبة المئوية للنتروجين  

 ( . 5)  6.25× الكلي 

 النتائج والمناقشة 

نبات.عدد القرنات الجافة  – 1
-1

 : 

( أنَّ 1تشير نتائج التحليل االحصائي لبيانات الجدول )    

ملغم سالسليك لتر 350نقع البذور بتركيز 
-1

أدّى إلى زيادة  
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لقرنات الجافة على النبات بالمقارنة مع معنوية في عدد ا

 450نقع البذور بالتركيز العالي من حامض السالسليك 

ملغم لتر
-1

( الذين وجدوا 10، وتنسجم هذه النتيجة مع )

انخفاض عدد القرنات في نبات الباقالء صنف جيزه عند 

ما  نقع البذور بالتركيز العالي من حامض السالسليك و

 .من زيادة في عدد القرنات ( 3و 29توصل إليه )

 

(: تأثير النقع والرش بحامض السالسليك والرش بالبورن والتداخل بينها على معدل عدد القرنات الجافة نبات1جدول )
-1

 

 . 2014-2013لنبات الباقالء للموسم 

 

لتر.)ملغم البورون 
-1

) 

Boron(Mg.l
-1

) 

 النقع

 بالسالسليك

لتر.)ملغم 
-

1
)soaking 

with 

salicylic 

لتر.الرش بالسالسليك )ملغم 
-1

) 

spraying with salicylic 

 

 السالسليك النقع ب

xالبورون 

soaking with 

salicylic&Bor

on 

تاثير 

 البورون

Effect 

Boron 0 10 20 

0 

0 7.3  g 8.5  f g 9.3  f g 8.3  d 

9.4  b 350 8.4  f g 10.4  d  - f 10.3  d  - f 9.7  c d 

450 9.7  e  - g 12.3  c  - e 9.2  f g 10.4  c 

15 

0 15.3  a b 15.4  a b 15.9  a 15.5  a 

14.8  a 350 15.5  a b 16.5  a 16.0  a 16.0  a 

450 14.7  a  - c 12.8  b  - d 11.3  d  - f 12.9  b 

 xالرش بالسالسليك 

 البورون

spraying with 

salicylic&Boron  

 

0 8.5  c 10.4  b 9.6  b c  تاثير النقع

 بالسالسليك

Effect 

soaking with 

salicylic 

15 15.1 a 14.9  a 14.4  a 

النقع بالسالسليك 

xالرش بالسالسليك 

Soaking & 

spraying with 

salicylic 

 

0 11.3  b c 11.9  a  - c 12.6  a b 11.9  a b 

350 11.9  a  - c 13.4  a 13.2  a b 12.8  a 

450 12.2  a  - c 12.5  a b 10.2  c 11.6  b 

 تاثير الرش بالسالسليك

Effect spraying with salicylic 

11.8

  a 

12.6  

a 
12.0  a 

المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد 

 . 0.05الحدود تحت  مستوى إحتمال 
      

وتبيّن نتائج رش المجموع الخضري لنباتات الباقالء 

ً في زيادة عدد القرنات بالبورو ً واضحا ن تاثيراً معنويّا

الجافة نبات
-1

  بالقياس مع معاملة المقارنة ، وهذا ما أكَّده ) 

 (.   21و    4

وتبيَّن معامالت التداخل الثنائي بين نقع البذور ورش     

 تفوق  المجموع الخضري بتراكيز حامض السالسليك 

بالتركيز  ض السالسليكبحام معاملة التداخل بين نقع البذور

لتر.ملغم  350
-1

بحامض مع رش المجموع الخضري  

لتر .ملغم  10بالتركيز السالسليك 
-1

ً على معاملة   معنويّا

القياس ، ومعاملة التداخل عند نقع البذور ورش المجموع 

 .ملغم  20و 450بالتراكيز بحامض السالسليك الخضري 

لتر
-1

ً مع باقي على التوالي ولكنها لم تختلف معن  ويّا

المعامالت . وكان للتداخل الثنائي بين نقع البذور بحامض 

السالسليك ، ورش المجموع الخضري بالبورون تاثيرا 

ً في زيادة عدد القرنات الجافة  نبات.معنويّا
-1 

فقد تفوقت 

لتر . 350بالتركيز بحامض السالسليك معاملة نقع البذور 
-
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1
ملغم  15التركيز ب بالبورون مع رش المجموع الخضري 

لتر .
-1

ً على باقي المعامالت نتج عنها  قرنه  16.0معنويّا

باستثناء معاملة الرش بالبورون مع نقع البذور بالماء 

 المقطر، 

وفيما يخص معامالت التداخل الثالثي بين العوامل  قيد    

الدراسة ، تبين نتائج الجدول من وجود اختالفات معنوية 

القرنات الجافة نبات بين المعامالت في عدد
-1

، فقد نتج من 

بالتركيز بحامض السالسليك معاملة التداخل بين نقع البذور 

لتر .ملغم  350
-1

مع الرش بحامض السالسليك والبورون 

لتر.ملغم  15و 10على المجموع الخضري بالتركيز 
-

1
على التوالي في إعطاء أَعلى قيمة لعدد القرنات الجافة 

ً على أغلب المعامالت ، قرنه متفوقة بذ 16.5 لك معنويّا

ومعاملة القياس التي أَعطت أقل عدد للقرنات الجافة بلغ 

 قرنه . 7.3

قرنه .:  عدد البذور 2  
-1

 : 

( إِلى 2تشير نتائج التحليل اإِلحصائي لبيانات الجدول )    

ملغم سالسليك لتر 350تميز معاملة نقع البذور بالتركيز 
-1

 

ا لم تصل الى حد المعنوية ، على باقي المعامالت  إال أنهَّ

 (.22و  19وهذا ما ذكره )

ولم يؤد الرش بتراكيز حامض السالسليك الى حدوث    

 فروقات معنوية بين المعامالت على الرغم من تفوق

لتر .ملغم  10بالتركيز بحامض السالسليك معاملة الرش 
-

1
ذ للقرنه إِ  على المعامالت األُخرى في معدل عدد البذور

 (. 15بذره ، وهذا يتفق مع ما وجده ) 5.0بلغ 

وأظهر الرش بالبورون إِلى وجود فروقات معنوية      

بالقياس مع معاملة المقارنة فقد سببت معاملة الرش 

قرنه.بذره  5.2بالبورون إِلى زيادة معنوية بلغت 
-1

، وهذه  

 (.18 ،   17 ،    4   النتيجة تنسجم مع نتائج )

التداخل الثنائي بين نقع البذور ورش  معامالت    

المجموع الخضري بحامض السلسليك لم يكن لها تاثيٌر 

معنوٌي بين المعامالت.وتشير نتائج التداخل الثنائي بين نقع 

البذور بحامض السالسليك ورش المجموع الخضري 

بالبورون الى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت في 

قرنه.صفة عدد البذور 
-1

، فقد يالحظ التفوق المعنوي  

لمعامالت الرش بالبورون مع نقع البذور بتراكيز حامض 

ً فيما بينها ( على  السالسليك ) التي لم تختلف معنويّا

معامالت التداخل بين نقع البذور بتراكيز حامض 

السالسليك دون الرش بالبورون ، وقد نتج أعلى  عدد 

 15بالتركيز ورون بالبعند الرش  5.4في القرنه  للبذور

لتر .ملغم 
-1

 بالماء المقطر.مع نقع البذور 

 

كما أنَّ التداخل الثنائي بين رش المجموع الخضري        

ثيٌر معنوٌي بتراكيز حامض السالسليك والبورون كان له تا

 10بالتركيز بحامض السالسليك إذ تفوقت معاملة الرش 

لتر .ملغم 
-1

لتر .ملغم  15بالتركيز بالبورون مع الرش  
-1

 

على معامالت الرش بتراكيز حامض السالسليك مع الرش 

 بالماء المقطر إالّ أنَّها لم تختلف معنويّاً مع باقي المعامالت.

ا بالنسبة للتداخل الثال    ثي بين نقع البذور ورش أمَّ

المجموع الخضري بحامض السالسليك مع الرش بتراكيز 

البورون ، ويستدل من النتائج وجود اختالفات معنوية بين 

المعامالت ، فقد أعطت معاملتا نقع البذور بالماء المقطر و 

لتر.ملغم  20و 10الرش بحامض السالسليك تركيز 
-1

مع  

لتر.ملغم  15الرش بالبورون تركيز 
-1

أعلى قيمة لعدد  

قرنه.البذور 
-1

لكل منهما متفوقه بذلك معنويّاً على  5.6 

عدد من معامالت التداخل ومعاملة القياس التي بدورها 

 . 4.0أعطت اقل عدد للبذور بلغ 

نبات.:  وزن البذور  3
-1

 )غم( : 

( تفوق معاملة نقع البذور 3يالحظ من الجدول )       

لتر .ملغم  350تركيز بالبحامض السالسليك 
-1

ً في  معنويّا

نبات.معدل وزن البذور 
-1

على معاملتي القياس و نقع  

لتر .ملغم 450بالتركيز بحامض السالسليك البذور 
-1

 

ً ، وهذا يتفق مع ما  واللتان لم تختلفا في ما بينهما معنويّا

 (. 22 ،  19،  10 ذكره)

ً بين تراكيز ال     رش بحامض ولم يكن هناك فرقا معنويّا

ملغم لتر 20و 10السالسليك 
-1

في صفة وزن البذور نبات 
-

1
أال أنَّهما تفوقا معنويّاً على معاملة القياس ، وتنسجم هذة  

 (.   25،  19،  2 النتيجة مع نتائج )

ً في زيادة وزن      كان للرش بالبورون تاثيراً معنويّا

البذور نبات.
-1

معاملة  غم بالمقارنة مع 61.4بلغ مقدارها   

 ( .   17القياس ، وهذا ما أكده )

أظهرت النتائج ان للتداخل الثنائي بين نقع البذور     

ً في صفة  والرش بتراكيز حامض السالسليك تاثيرا معنويّا

نبات.وزن البذور 
-1

بحامض فقد نتج من معاملة نقع البذور 

لتر .ملغم  350بالتركيز السالسليك 
-1

بحامض مع الرش  

لتر .ملغم  10بالتركيز  السالسليك
-1

أعلى معدل لوزن  

البذور نبات
-1

ا تأثير معامالت التداخل  60.4بلغ   غم. أمَّ
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الثنائي بين نقع البذور بحامض السالسليك والرش بتراكيز 

البورون كان لها دوراً في زيادة وزن البذور نبات
-1

إذ  

بالتركيز بحامض السالسليك البذور  نقعتفوقت معاملة 

لتر .غم مل 350
-1

بالبورون مع رش المجموع الخضري  

لتر .ملغم  15بالتركيز 
-1

ً على باقي المعامالت في  معنويّا

أعطائها أعلى معدل لوزن البذور نبات
-1

غم .  66.5بلغ 

ويظهر التداخل الثنائي بين الرش بحامض السالسليك 

والبورون على نباتات الباقالء تاثيراً معنويّاً في هذه الصفة 

ً معاملة الرش بالسالسليك تركيز ، فق  10د تميزت معنويّا

لتر.ملغم   
-1

لتر .ملغم  15بالتركيز  بالبورون مع الرش
-1

 

ونتج عنها أعلى قيمة لمعدل وزن البذور  نبات
-1

بلغت  

غم متفوقه بذلك على جميع معامالت التداخل  65,6

غم لوحظت  46.8االخرى ، بينما أقل قيمة لوزن البذور 

 لة القياس.في معام

(: تأثير النقع والرش بحامض السالسليك والرش بالبورن والتداخل بينها على معدل عدد البذور قرنه2جدول )
-1

لنبات  

 . 2014-2013الباقالء للموسم 

 

لتر.)ملغم البورون 
-1

) 

Boron(Mg.l
-1

) 

النقع 

 بالسالسليك

لتر.)ملغم 
-

1
)soaking 

with 

salicylic 

لتر.)ملغم الرش بالسالسليك 
-1

) 

spraying with salicylic 

 

قع الن

 بالسالسليك 

xالبورون 

soaking 

with 

salicylic&

Boron 

تاثير 

 البورون

Effect 

Boron 0 10 20 

0 

0 4.0  d 4.4  b  - d 4.5  b  - d 4.3  c 

4.4  b 350 4.4  b  - d 5.1  a  - c 4.7  a  - d 4.7  b c 

450 4.2  c d 4.4  b  - d 4.7  a  - d 4.4  c 

15 

0 5.1  a  - c 5.6  a 5.6  a 5.4  a 

5.2  a 350 5.3  a b 5.2  a  - c 5.0  a  - c 5.1 a b 

450 5.0  a  - c 5.4  a b 5.2  a  - c 5.2 a b 

 البورون xالرش بالسالسليك 

spraying with 

salicylic&Boron  

 

0 4.2  c 4.6  b c 4.6  b c  تاثير النقع

 بالسالسليك

Effect 

soaking 

with 

salicylic 

15 5.1  a b 5.4  a 5.2  a 

الرش xالنقع بالسالسليك 

 بالسالسليك

Soaking & spraying 

with salicylic 

 

0 4.5  a 5.0  a 5.0  a 4.8  a 

350 4.8  a 5.1  a 4.8  a 4.9  a 

450 4.6  a 4.9  a 4.9  a 4.8  a 

تاثير الرش 

 بالسالسليك

Effect spraying 

with salicylic 

4.6  a 5.0  a 4.9  a 

المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد 

 .  0.05الحدود تحت  مستوى إحتمال
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(: تأثير النقع والرش بحامض السالسليك والرش بالبورن والتداخل بينها على معدل وزن البذور غم نبات3جدول )
-1

لنبات  

 . 2014-2013الباقالء للموسم 

 

 

لتر.)ملغم البورون 
-1

) 

Boron(Mg.l
-1

) 

النقع 

)ملغم بالسالسليك

لتر.
-1

)soaking 

with salicylic 

لتر.)ملغم الرش بالسالسليك 
-1

) 

spraying with salicylic 

 

 النقع بالسالسليك 

xالبورون 

soaking with 

salicylic&Bor

on 

تاثير 

 البورون

Effect 

Boron 0 10 20 

0 

0 46.1  e 46.8 e 48.9  e 47.2  c 

48.4  b 350 47.5  e 48.4  e 50.8  e 48.9  c 

450 46.9  e 49.6  e 51.0  e 49.1  c 

15 

0 55.8  d 64.1  b c 58.7  d 59.5  b 

61.4  a 350 58.6  d 72.5  a 68.4  a b 66.5  a 

450 56.3  d 60.4  c d 58.2  d 58.3  b 

 البورون xالرش بالسالسليك 

spraying with 

salicylic&Boron  

 

0 46.8  e 48.2  d e 50.2  d  تاثير النقع

 بالسالسليك

Effect 

soaking with 

salicylic 

15 56.9  c 65.6  a 61.7  b 

الرش xالنقع بالسالسليك 

 بالسالسليك

Soaking & spraying 

with salicylic 

 

0 50.9  d 55.4  b 53.8  b  - d 53.3  b 

350 53.0  b  - d 60.4  a 59.6  a 57.6  a 

450 51.6  c d 55.0  b c 54.6  b c 53.7  b 

 تاثير الرش بالسالسليك

Effect spraying with salicylic 
51.8  b 56.9  a 56.0  a 

ترك بالحرف األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد المتوسطات التي تش

 . 0.05الحدود تحت  مستوى إحتمال 

ا بالنسبة لتاثير التداخل الثالثي بين العوامل المدروسة      أمَّ

على صفة وزن البذور نبات
-1

، فتشير النتائج الى تفوق  

 .ملغم  350بالتركيز بحامض السالسليك ر معاملة نقع البذو

لتر
-1

 15و 10مع رش المجموع الخضري بالتركيزين  

لتر.ملغم 
-1

لكل من حامض السالسليك والبورون على  

التوالي معنويّاً على جميع المعامالت باستثناء معاملة الرش 

لتر .ملغم  20بالتركيز بحامض السالسليك 
-1
. 

 بذره )غم( : 100:  وزن  4

( يتضح أنَّ لنقع البذور بتراكيز 4ان بيانات الجدول )       

 100حامض السالسليك ادى الى احداث زيادة في وزن 

 350بالتركيز بحامض السالسليك بذره عند معاملة النقع 

لتر .ملغم 
-1

متفوقه  بذلك معنويّاً على معاملة القياس وهذا  

 (.22 ،  19،  16،  3 ما توصل اليه كل من ) 

ومن الجدول ذاته يتضح أنَّ لرش نباتات الباقالء       

بتراكيز حامض السالسليك كان األثر الواضح في زيادة 

بحامض السالسليك بذره ونتج من معاملة الرش  100وزن 

لتر .ملغم  10بالتركيز 
-1

بذرة بلغ  100اعلى وزن  

غم متفوقاً بذلك معنويّاً على معاملة القياس ومعاملة  146.6

لتر.ملغم  20بالتركيز الرش 
-1

من الحامض ، وهذا ما  

 .(   25 ، 19 ، 16،  2اكده )
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كما اظهرت النتائج أنَّ رش النباتات بالبورون ادى       

بذره حيث ادت  100الى احداث زياده معنويه في وزن 

بذرة بلغ  100معاملة الرش بالبورون الى اعطاء وزن 

ما  اياس ، وهذغم وبذلك تفوقت على معاملة الق 146.1

 .(  17و  4توصل اليه ) 

ومن بيانات التحليل االحصائي تظهر معامالت       

التداخل الثنائي بين نقع البذور ورش النباتات بتراكيز 

حامض السالسليك الى تفوق معاملة التداخل بين نقع البذور 

لتر.ملغم  350بالتركيز 
-1

لتر.ملغم  10والرش بالتركيز  
-1

 

بذرة بلغ  100السليك باعطائها اعلى وزن من حامض الس

ً على جميع المعامالت  150.4 غم متفوقه بذلك معنويّا

ملغم  450باستثناء معاملة التداخل بين نقع البذور بالتركيز 

لتر.
-1

لتر.ملغم  10مع الرش بالتركيز  
-1

من حامض  

ا فيما يتعلق بمعامالت التداخل الثنائي بين نقع  السالسليك.أمَّ

ر بتراكيز حامض السالسليك ورش النباتات بالبورون البذو

فيتضح من الجدول الى أنَّ معاملة التداخل بين النقع 

لتر .ملغم  350بالتركيز بحامض السالسليك 
-1

مع رش  

لتر.ملغم  15النباتات بالبورون تركيز 
-1

نتج عنها أعلى  

غم. في حين اظهرت نتائج  149.0بذرة بلغ  100وزن 

اخل الثنائي بين رش نباتات الباقالء بتراكيز معامالت التد

حامض السالسليك والبورون الى تفوق معاملة التداخل بين 

لتر .ملغم  10بالتركيز بحامض السالسليك الرش 
-1

 

لتر.ملغم  15والبورون تركيز 
-1

ً على جميع   معنويّا

ب بذرة قدر  100معامالت التداخل باعطائها اعلى وزن 

 غم . 152.4

ا بالنسبة لمعامالت التداخل الثالثي بين نقع البذور أمَّ      

والرش بتراكيز حامض السالسليك ورش النباتات 

تميز معاملة التداخل  بالبورون فيتضح من نتائج الجدول

 .ملغم  350بالتركيز بحامض السالسليك بين نقع البذور 

-لتر
1

لتر.ملغم  15و 10مع رش النباتات بالتركيز  
-1

لكل  

السالسليك والبورون على الترتيب والتي نتج  من حامض

 . 156,5بذرة بلغ  100عنها اعلى وزن 

 

 : نسبة البروتين في البذور٪ : 5

( أنَّ 5يتبين من التحليل االحصائي لبيانات الجدول )    

لتر .ملغم  350بتركيز بحامض السالسليك لنقع البذور 
-1

 

كان له تاثيرا معنويّاً في زيادة نسبة البروتين في البذور إذ 

اس مع معاملتي المقارنة بالقي % 23,4اعطت نسبة قدرها 

لتر .ملغم  450بالتركيز بحامض السالسليك والنقع 
-1

وهذا  

 (. 28 و 3ما اكده ) 

لم يالحظ وجود اختالفات معنوية بين معامالت الرش    

لتر.ملغم  20و 10بتركيزي حامض السالسليك 
-1

أال أنَّهما  

ي اختلفا معنويّاً مع معاملة القياس بزيادة نسبة البروتين ف

البذور إذ بلغت نسبة البروتين في كال المعاملتين وعلى 

 ( . 23( وهذا ما ذكره ) % 22.9و % 22.7الترتيب ) 

كان لرش المجموع الخضري لنباتات الباقالء بالبورون    

ملغم لتر 15تركيز 
-1

ً في زيادة   دوراً فاعالً و معنويّا

اس محتوى البذور من البروتين بالمقارنة مع معاملة القي

  (. 17و  11هذة النتيجة مع )  تنسجمو

ا بخصوص التداخل الثنائي بين نقع البذور والرش      أمَّ

بتراكيز حامض السالسليك فتشير النتائج الى تفوق معاملة 

لتر .ملغم   350بالتركيز  بحامض السالسليك نقع البذور
-1

 

لتر .ملغم   10بالتركيز بحامض السالسليك مع الرش 
-1

 

معنوية مع معاملة القياس وعدد من معامالت وبصورة 

نسبة للبروتين في البذور بلغت التداخل حيث أعطت أعلى  

. ويظهر من نتائج التداخل الثنائي بين نقع البذور % 24.3

بتراكيز حامض السالسليك والرش بالبورون التفوق 

 350بالتركيز بحامض السالسليك المعنوي لمعاملة النقع 

لتر  .ملغم 
-1

لتر  .ملغم  15بالتركيز يلبورون مع الرش  
-1

 

على معاملة القياس ومعاملة نقع البذور بالتركيز العالي من 

ملغم لتر 450حامض السالسليك 
-1 

دون الرش بالبورون. 

وكان تأثير التداخل الثنائي بين رش المجموع الخضري 

ً على صفة  بتراكيز حامض السالسليك والبورون معنويّا

ين في البذور حيث يالحظ تفوق جميع نسبة البروت

 المعامالت على معاملة القياس.

في ما يتعلق بتأثير معامالت التداخل الثالثي بين     

العوامل المدروسه على نسبة البروتين في البذور ، يتضح 

من الجدول عدم وجود فروقات معنوية بين معظم 

بحامض ور المعامالت إال أنَّ معاملة التداخل بين ) نقع البذ

لتر .ملغم  350بالتركيز السالسليك 
-1

+ رش المجموع  

لتر .ملغم  10بالتركيز بحامض السالسليك الخضري 
-1

  +

لتر.ملغم بورون  15التركيز 
-1

ً معنويّاً   ( أظهرت تفوقا

على باقي المعامالت في أعطاء أعلى لنسبة للبروتين في 

س التي بالمقارنة مع معاملة القيا % 25,0البذور بلغت 

ان دور  ٪. 18.7ب نتج عنها أقل نسبة للبروتين قدرت 

السالسليك في زيادة عدد القرنات الجافة قد يعزى الى دوره 

في زيادة  ارتفاع النبات وعدد االفرع والمساحه الورقيه 
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للنبات وبالتالي تعريض جيد للضؤ مما ادى الى زيادة 

المصنعه الى كفاءة عملية التمثيل الضوئيي وانتقال المواد 

المناطق الفعالة في النمو ومن ثم زيادة عدد القرنات نتيجة 

لتقليل التنافس بين النمو الخضري والنمو الزهري على 

الغذاء. او قد يعزى الى دور السالسليك في تقليل تاثير 

ABA  وزيادة تصنيع الهرمونات النباتية المشجعه للنمو

 ABAع محتوى كاالوكسينات والجبرلينات حيث ان ارتفا

وانخفاض مستوى االوكسينات والجبرلينات يؤدي الى 

( ومن ثم تقليل عدد القرنات العاقدة  9و8تساقط األَزهار )  

 على النبات

 

 

في البذور  ) ٪((: تاثير النقع والرش بحامض السالسليك والرش بالبورن والتداخل بينها على نسبة البروتين 4جدول ) 

 . 2014-2013لنبات الباقالء للموسم 

 

 

المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد 

. 0.05الحدود تحت  مستوى إحتمال 

)ملغم .لتر البورون
-

1
 )     

Boron(Mg.l
-1

) 

النقع 

)ملغم بالسالسليك

لتر.
-1

)soaking 

with salicylic 

لتر.)ملغم الرش بالسالسليك 
-1

) 

spraying with salicylic 

 

 النقع بالسالسليك 

xالبورون 

soaking with 

salicylic&Bo

ron 

تاثير 

 البورون

Effect 

Boron 0 10 20 

0 

0 134.2  g 138.3  e  - g 140.2  d  - g 137.5  c 
139.4  

b 
350 138.1  e  - g 144.4  c  - e 142.0  c  - g 141.5 b c 

450 142.5  c  - f 140.1  d  - g 135.4  f g 139.3  c 

15 

0 140.3  d  - g 148.3  b c 143.0  c  – f  143.8  b 
146.1  

a 
350 143.2  c  - f 156.5  a 147.4 b  - d 149.0  a 

450 138.8  e  - g 152.4  a b 145.7  b  - e 145.6 a b 

 xالرش بالسالسليك 

 البورون

spraying with 

salicylic&Boro

n  

 

0 138.2  c 140.9  c 139.2  c  تاثير النقع

 بالسالسليك

Effect 

soaking with 

salicylic 
15 140.7  c 152.4  a 145.3 b 

النقع بالسالسليك 

xالرش بالسالسليك 

Soaking & 

spraying with 

salicylic 

 

d 143.3  b c 141.6  b  137.2 صفر  - d 140.7  b 

350 140.6  c d 150.4 a 144.7  b c 145.2 a 

450 140.6  c d 146.2  a b 140.5  c d 142.4 a b 

 تاثير الرش بالسالسليك

Effect spraying with salicylic 
139.4  b 146.6  a 142.2  b 
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في البذور  ) %((: تاثير النقع والرش بحامض السالسليك والرش بالبورن والتداخل بينها على نسبة البروتين 5جدول ) 

 . 2014-2013لنبات الباقالء للموسم 

 

 

لتر.)ملغم البورون 
-1

) 

Boron(Mg.l
-1

) 

)ملغم النقع بالسالسليك

لتر.
-1

)soaking with 

salicylic(Mgl) 

لتر.)ملغم الرش بالسالسليك 
-1

) 

spraying with salicylic(Mgl) 

 

النقع 

 بالسالسليك 

xالبورون 

soaking 

with 

salicylic&B

oron 

تاثير 

 البورون

Effect 

Boron 0 10 20 

0 

0 18.7  e  20.0 d e   22.5 a-d  20.4   c 
  21.7 

b 
350 21.8   a - e   23.7  a-c 24.3  a b   23.2  a   

450  20.6  c  - e   21.8  a-e   21.8 a-e 21.4 b c 

15 

0 21.8   a - e   23.1 a-d   23.7 a-c  22.9 a b 
  22.7 

a 
350 22.5   a - d 25.0  a   23.1 a-d   23.5 a 

450 21.2   b - e   22.5 a-d    21.8 a-e   21.8 a-c 

 xالرش بالسالسليك 

 البورون

spraying with 

salicylic&Boron  

 

0   20.4  b  21.8 a b 22.9  a 
تاثير النقع 

 بالسالسليك

Effect 

soaking 

with 

salicylic 

15  21.8 a b   23.5 a    22.9 a 

الرش xالنقع بالسالسليك 

 بالسالسليك

Soaking & spraying 

with salicylic 

 

0  20.3  d  21.5 b  - d   23.1 a-c   21.6 b 

350  a-d 22.1  24.3  a   23.7 a-b  23.4 a 

450  c d 20.9     22.1 a-d  21.8  b  - d 21.6  b 

 تاثير الرش بالسالسليك

Effect spraying with salicylic 
  21.1 b 22.7  a   22.9  a 

نوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداخل ال تختلف مع

 .  0.05الحدود تحت  مستوى إحتمال

.ان دور السالسليك في زيادة التمثيل الضوئي ونواتج هذة   

وزن اما  العملية نتج عنه زيادة في عدد البذور بالقرنة 

نبات.البذور الجافة 
-1

ً الى دور السالسليك   قد تعزى ايضا

نبات .لجافه العاقدة في زيادة عدد القرنات ا
-1

(  1جدول )  

ا عن دور السالسليك في زيادة وزن  بذره فقد  100،أمَّ

يعزى الى دوره في زيادة تركيز المواد الغذائية في 

األَوراق ومن ثم انتقالها وتجمعها في اماكن التخزين 

ا تاثير الرش  )البذور( لذلك تكون البذور اكثر وزناً. أمَّ

ادة معنوية في عدد األَزهار مما ادى زي الى ادىبالبورون 

الى زيادة العقد وبالتالي زيادة في عدد القرنات الجافة 

نبات.
-1

وربما يعود السبب ايضا الى أنَّ البورون له  

دورفي تشجيع انقسام الخاليا ونمو حبوب اللقاح وعقد 

( ، أنَّ دور البورون في تشجيع انبات  13األَزهار ) 

اما يجابيا على عدد البذور بالقرنه حبوب اللقاح انعكس ا

وزن البذور نبات
-1

نتيجة الزيادة التي احدثها البورون جاء  

في عدد القرنات الجافة نبات
-1

مما انعكس على زيادة 

الحاصل الكلي من البذور في وحدة المساحة اوقد يعود  

البسبب الى أنَّ البورون يزيد سرعة عملية التمثيل الضوئي 
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 photophosphorylationه على عملية من خالل تاثير

في داخل الكلوروبالستيدات وتغيير التوازن الهرموني في 

الذي يعتبر ضروريا ومهما في  IAAالنبات وخاصة 

بذرة  100( ، والزيادة الحاصلة في وزن 26الحاصل ) 

الوظائف الفسيولوجية  ىعند المعاملة بالبورون قد ترجع ال

ي زيادة نشاط عملية التمثيل االيجابية لعنصر البورون ف

الضوئي ونقل الكاربوهيرات من اماكن التصنيع الى مواقع 

 ( مما ادى الى زيادة وزن البذور .24التخزين في النبات )

ا زيادة نسبة البروتين في البذور عند المعاملة بحامض  أمَّ

السالسليك فجاءت كمحصلة طبيعية لدور السالسليك في 

ن النتروجين مما انعكس على زيادة زيادة محتوى البذور م

اما عن دور البورون في محتوى البذور من البروتين 

الهام في  هالى دور ترجع   زيادة نسبة البروتين في البذور

( مما ادى  7عملية تمثيل النتروجين وبناء البروتينات ) 

الى زيادته في البذور وبالتالي انعكس ايجابيا على محتوى 

 تين.البذور من البرو
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