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 ذات المصدر النباتيالعضوية ألسمدة استجابة أصناف مختمفة من الباقالء ل
                                  البمداوي كاظم محمد هذال                              *سارة احسان ضاري

 أستاذ مساعد                                               باحث                               
 جامعة بغداد –كمية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقمية 

                          dr.Albaldawi@yahoo.com                                     Ihsan_b55@yahoo.com 

 المستخمص
بهدف  7103-7102جامعة بغداد / الجادرية خالل الموسم الشتوي لعام  –نفذت تجربة في الحقل التابع إلى قسم المحاصيل الحقمية في كمية الزراعة 

. طبقت التجربة هومكوناتالحاصل معرفة تأثير السماد العضوي ذو المصدر النباتي )نباتات األدغال( في سموك أصناف مختمفة من الباقالء, وعالقة ذلك ب
بثالثة مكررات, إذ احتمت أصناف الباقالء )المحمي واالسباني والهولندي(  RCBDبترتيب األلواح المنشقة عمى وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة 

سوس والبربين والعجيربة والخباز التي اضيفت األلواح الثانوية واحتمت األلواح الرئيسة معامالت التسميد باألسمدة العضوية الناتجة من تحمل نباتات ال
( بحسب الكميات 0-ه Kكغم  51+  0-ه Pكغم  52+  0-ه Nكغم  21) NPKفضال عن معاممة السماد الكيميائي المركب  0-طن ه 01بمعدل 

بأعمى متوسط معنويا  تفوقت نباتات الباقالء المسمدة بالسماد الناتج من نبات السوس أن الموصي ومعاممة المقارنة )من دون تسميد(. اظهرت النتائج
النباتات المسمدة بالسماد , بينما اعطت NPKولم تختمف معنويًا عن النباتات المسمدة كيميائيًا بالسماد المركب  0-كغم ه 5104لحاصل البذور الكمي 

انخفاض نسبة تساقط مما انعكس إيجابًا عمى  0-نبات 7سم 0613المساحة الورقية و  0-فرع نبات 6745عدد األفرع أعمى النتائج لصفات  NPKالمركب 
قياسا بمعاممة بالتتابع  0-بذرة قرنة 1762و 0-قرنة نبات 75737بمغا  عدد القرنات في النبات وعدد البذور في القرنة% وزيادة 1717األزهار بنسبة 

نباتات أن  كما اظهرت النتائج .غم 15755 بذرة 011ن وزلمتوسط أعمى المعاممة بالسماد الناتج من نبات البربين في حين اعطت النباتات  ,المقارنة
 انخفاض نسبة تساقط األزهار فياألمر الذي اثر وبشكل إيجابي د األفرع في النبات والمساحة الورقية متوسط لعدأعمى بتفوقت معنويا الصنف األسباني 

(, بينما تفوقت 0-كغم ه 5750زيادة حاصل البذور الكمي )عدد القرنات في النبات وعدد البذور في القرنة من ثم وزيادة لمتساقط إذ اعطى أقل نسبة 
, واعطى التداخل بين نباتات . كان تأثير التداخل بين االصناف والمعامالت السمادية معنوياً بذرة 011وزن لنباتات الصنف الهولندي بأعمى متوسط 

 .أفضل النتائج ألغمب الصفات المدروسة NPKالصنف األسباني المسمدة بالسماد الناتج من السوس ونباتات الصنف نفسه المسمدة بالسماد المركب 
 .األول*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث 
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ABSTRACT 

A  Field experiment was conducted during winter season at 2015 – 2016 at the experimental farm, department of 

Field Crop, College of Agriculture, University of Baghdad / Jadriyah to investigate effect of Organic Fertilizers 

preparation from weed plants on various broad bean varieties behavior and relationships with seed yield and its 

components. A randomized complete block design (RCBD) arranged according to split-plots used with three 

replicates including four organic fertilizers prepared from weeds Licorice (Glycyrrhiza glabra), Mallow (Malva 

rotundifolia), Purslane (Portulaca oleracea), European Heliotropic (Heliotropium europaeum), chemical fertilizer 

and control (without fertilizer) treatments, main plots included three varieties of Bean (Netherlands, Spanish 

and Locality ). The results showed that application of fertilizers significantly effect on studied characters, the 

treatment of Glycyrrhiza glabra gave higher rate of yield 3417 Kg ha
-1

, and There were no significant differences 

between Glycyrrhiza glabra and chemical fertilizer (NPK) at seed yield. Application of NPK showed highest No. 

of branches per plant, leaf area, thus reduction the flower portion percentage (4.02%) and increase pod numbers 

per plant and seed number per pod compared to control treatment. The results showed significant differences 

between varieties. The Spanish variety gave highest means of No. of branches per plant and leaf area per plant, 

thus reducing the flower portion and increase the number of pods per plant, number of seeds per pod and seed 

yield 3231 Kg ha
-1

. The Netherland variety gave higher weight of 100 seeds 47.94 g than the other varieties. Also, 

the most of characters were significantly influenced by interaction between varieties and fertilizers.  

Part of M.Sc. thesis of the first author. 
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 المقدمة
ىامة بين مكانة  .Vicia faba Lيحتل محصول الباقالء 

, وتأتي ىذه  عدد من البمدانمحاصيل األمن الغذائي في 
الذي البروتين من مرتفع نتيجة لمحتوى بذورىا الاألىمية 

% فضال عن كونيا مصدرا لمطاقة 04-52تراوح بين ي
-2تتراوح بين  نسبة جيدة من األلياف الخاموتحتوي عمى 

وىذا ادى إلى جعل المحصول من أىم  , (25) 5.2%
السيما في الشعوب و  المصادر الغذائية المنخفضة الكمفة

كما ,  (13) الغالية الثمنلمبروتينات الحيوانية  بديالً  الفقيرة
عمى تحسين صفات  االباقالء إلى مقدرتي اتتعود أىمية نبات

في تثبيت النتروجين الجوي  االتربة عن طريق اسيامي
. تنتشر  (14و 9) .Rhizobium spp بالتعايش مع بكتيريا

زراعة الباقالء في العراق في محافظات بغداد وبابل والتأميم 
وبمعدل  2010ىكتار عام  5100ونينوى بمساحة بمغت 

زالت تعاني زراعة , وال  (23) 1-طن ه 2.824إنتاجية 
كثير من المشاكل التي ادت إلى الالباقالء في العراق 

, ولعل أبرز ىذه  ض كمية اإلنتاج في وحدة المساحةاخفان
أتي في ت, و عمميات خدمة التربة والمحصولالمشاكل ىي 

مقدمة ىذه المشاكل عمميات التسميد ومواعيدىا لتأثيرىا في 
ن توفر التسميد . إ نتاجالكثير من الصفات التي تؤثر في اإل

تساقط األزىار المناسب لممحصول يمكن أن يقمل من نسبة 
ولكون  , (27)وما ينتج عن ذلك من زيادة في اإلنتاج 

األسمدة الكيميائية يزيد من تكاليف اإلنتاج ويؤدي  استعمال
لالستعاضة عن محاوالت لذلك جرت  ,إلى تدىور التربة

 األسمدة العضوية استعمالبالتسميد الكيمياوي أو التقميل منو 
, عميو فقد نفذت عدد من الدراسات التي تيدف إلى زيادة 

فقد بينت ,  األسمدة العضوية استعمالإنتاجية المحصول ب
صفات إلى تحسين ت اد العضوية األسمدةاضافة أن  البحوث
فضال عن الكثافة الظاىرية والمسامية الكمية لمتربة ك التربة
من خالل تحسين عالقة التربة الماء عمال كفاءة استزيادة 

كما تؤدي اضافة األسمدة العضوية ,  (29والماء والنبات )
في التجيـيز الجيد لعناصر النتروجين والفسفور  ىاماً  دوراً 
وبعض العناصر الصغرى كالحديد والكبريت البوتاسيوم و 

نشاط  طةايء بوسبطال ىاتحرر من خالل والنحاس وغيرىـا 
العناصر من ىذه األحياء الدقيقة التي تعمل عمى تحرير 

المواد العضوية محولة إياىا إلى عناصر معدنية جاىزة 

تحسين نمو الجذور واالنعكاس اإليجابي لذلك في  , لمنبات
وتعزيز  الكربونيعممية التمثيل من ثم زيادة كفاءة و وتطورىا 

 األسمدةن إف أخرىمن جية و  , (7)نمو النبات بشكل أفضل 
قياسا وأقل كمفة اقتصادية تمتاز بكونيا آمنة بيئيا العضوية 

بيدف معرفة . نفذت ىذه التجربة  (26)باألسمدة الكيميائية 
تأثير السماد العضوي ذو المصدر النباتي )من نباتات 
األدغال( في سموك أصناف مختمفة من الباقالء وعالقة ذلك 

 . مكوناتوحاصل و بال
 المواد وطرائق العمل

نفذت تجربة في الحقل التابع إلى قسم المحاصيل الحقمية في 
لشتوي جامعة بغداد الجادرية خالل الموسم ا –كمية الزراعة 

في تربة مزيجية غرينية طينية مبينة خصائصيا  5402لعام 
بيدف معرفة تأثير السماد  0الفيزيائية والكيميائية في جدول 

العضوي ذو المصدر النباتي )من نباتات األدغال( في سموك 
 .الباقالء  حاصلب أصناف مختمفة من الباقالء وعالقة ذلك
عمى وفق تصميم  طبقت التجربة بترتيب األلواح المنشقة

, احتمت أصناف  القطاعات الكاممة المعشاة بثالثة مكررات
الباقالء )المحمي واالسباني واليولندي( األلواح الثانوية 
واحتمت األلواح الرئيسة معامالت التسميد باألسمدة العضوية 
الناتجة من تحمل نباتات السوس والبربين والعجيربة والخباز 

فضال عن معاممة ,  (8) 0-ن هط 04التي اضيفت بمعدل 
 52+  0-ه Nكغم  NPK (24السماد الكيميائي المركب 

( بحسب الكميات الموصي 0-ه Kكغم  50+  0-ه Pكغم 
.  معاممة المقارنة )من دون تسميد(, باالضافة إلى ( 0بيا )

اجريت عمميات خدمة التربة من حراثة وتنعيم وتسوية ثم 
بأبعاد  5م 7ريبية بمساحة قسمت أرض التجربة إلى وحدات تج

م لمخط  5خطوط بطول  5م التي احتوت عمى  5.2× م  5
سم في حين كانت المسافة بين  24والمسافة بين خط وأخر 

صناف بتاري  األ. زرعت بذور  سم 52نبات وآخر 
بذرات في الجورة  5سم بواقع  2عمى عمق  0/04/5402

. اجريت  خفت إلى نبات واحد بعد أسبوعين من الزراعة
حصدت , و إلييا عمميات خدمة المحصول كمما دعت الحاجة 

 . 9/0/5402النباتات عند مرحمة النضج التام بتاري  
 تحضير السماد العضوي

تم تحضير السماد العضوي من نباتات السوس والبربين 
والعجيربة والخباز بعد تقطيع النباتات إلى أجزاء صغيرة لزيادة 
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وتتمخص العممية باجراء ,  لمتحملالسطح النوعي المعرض 
 : الخطوات اآلتية

تم اختيار المكان المناسب لتحضير السماد العضوي وكان  .0
 –المحاصيل الحقمية إلى قسم في البيت البالستيكي التابع 

 . جامعة بغداد –كمية الزراعة 
سم  5. تم تقطيع نباتات األدغال إلى أجزاء صغيرة بطول 5

 . تقريباً 
سم تبعتيا طبقة من  04األجزاء النباتية بسمك . وضعت 5

سم وىكذا بالتناوب إلى أن  5 حدودالسماد الحيواني المتحمل ب
 .  م )كل نبات عمى حدة( 0يصبح ارتفاع الكومة بحدود 

 . لتجف الكومة. تم الترطيب بشكل مستمر وعدم ترك 0
 . النايمون استعمال. تغطية األكوام ب2
 . أسبوع . التقميب المستمر كل2

معرفة أيام ل 04ل ك. فحص نسبة الكاربون إلى النتروجين 7
 . الوقت الذي يستغرقو كل أنموذج لمتحمل

. تم الحكم عمى تحمل األجزاء النباتية وتحوليا إلى سماد 5
 : عضوي عن طريق

 . تحول المادة الناتجة إلى قوام اسفنجي ولونيا بني فاتح -أ
 . في المادة الناتجةعدم ظيور روائح غير مقبولة  -ب
االعتماد عمى نسبة الكاربون إلى النتروجين في تحديد  -ج

, وقد اخذت عينات من  الوقت المستغرق لعممية التحمل
, إذ  النماذج النباتية قيد الدراسة لمعرفة الوقت الالزم لتحمميا

 02لنباتات البربين و يوماً  55لنباتات السوس و يوماً  22كان 
يوما لنباتات الخباز فضال عن  24لعجيربة ولنباتات ا يوماً 

النتروجين والفسفور والبوتاسيوم تحديد محتواىا من عناصر 
 . (5)الجدول  pHورقم الحموضة  C/Nونسبة 

 الزراعة قبل التجربة لتربة والكيميائية الفيزيائية الصفات بعض .0 جدول
 الىحذة القيوت العناصز

 ----- هشيجت غزينيت طينيت نسجت التزبت

 هفصىالث التزبت

 27.8 الزهل 

غن كغن تزبت
-0 

 44.0 الغزين

 28.2 الطين

 ----- 477 (pHدرجت التفاعل )

ديسيسونش م 575 (ECاإليصاليت الكهزبائيت )
-0 

 % 0.007 أهىنيا جاهشة – النتزوجين

 % 171101 جاهشة نتزاث – النتزوجين

هلغن7كغن تزبت 42.5 الفسفىر
-0 

هلغن لتز 075 البىتاسيىم
-0 

 األيىناث الوىجبت الذائبت

 18.4 الكالسيىم

هلغن لتز
-0 

 11.2 الوغنسيىم

 9.7 الصىديىم

 األيىناث السالبت الذائبت

 Nil الكاربىناث

هلغن لتز
 3.0 البيكزبىناث 0-

 11.3 الكبزيتاث

 15.0 الكلىريذاث

 
 ورقم الحموضة* C/Nالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم ونسبة عناصر . محتوى األسمدة العضوية من 7جدول 

 C/N pHنسبة  )%N )%( P )%( K ) نوع النبات

 1761 18/1 0700 1725 0702 السوس
 5761 22/1 0726 1721 1766 البربين
 5751 25/1 0722 1716 1751 العجيربة
 1705 20/1 0712 1722 0711 الخباز

 جامعة بغداد –*اجريت التحاليل في المختبرات المركزية التابعة لكمية الزراعة 
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 الصفات المدروسة
 لكل نباتاألفرع عدد تم حساب  : (0-)فرع نبات فرععدد األ

 من كل خمسة نباتاتل توسطاً مبأسبوع واحد الحصاد  قبل
 . وحدة تجريبية

قيست المساحة الورقية  : (0-نبات 7)سمالمساحة الورقية 
, إذ اخذت األوراق المركبة لثالثة  بداية تكوين القرناتعند 

نباتات اختيرت عشوائيا وجففت وقيس وزنيا وقدرت المساحة 
الورقية الكمية بطريقة النسبة والتناسب باالستناد إلى مساحة 

 . الورقة الواحدة
 قيست عمى وفق المعادلة اآلتية::  نسبة تساقط األزهار )%(

نسبة تساقط األزهار )%( = )عدد القرنات في النبات / عدد 
 011× األزهار الكمي( 

قسمة من سب : احت (0-عدد القرنات في النبات )قرنة نبات
مجموع عدد القرنات المنتجة من النباتات عمى عدد النباتات 

وحدات التجريبية ولمت وسجل المتوسط والبالغة خمسة نباتا
 . ياجميع

قرنات 10 خذت ا:  (0-عدد البذور في القرنة )بذرة قرنة
وحسب عدد في قياس عدد القرنات عشوائيًا من النباتات 

 . البذور فييا ثم استخرج متوسطيا
( من بذرة 100)خذت عينة عشوائية ابذرة )غم(:  011وزن 

 . بميزان حساسكل وحدة تجريبية وتم وزنيا 
حتسب عمى أساس معدل : ا (0-حاصل البذور الكمي )كغم ه

من كل وحدة تجريبية  خمسة نباتات اختيرت عشوائياحاصل 
 . 0-همضروبا في الكثافة النباتية من ثم تحويميا إلى كغم 

 استعمالحصائيا بابعد جمع وتبويب البيانات جرى تحميميا 
اقل فرق معنوي ختبار ا , واستخدم  GenStatبرنامج

(L.S.D) عند مستوى  لممقارنة بين متوسطات المعامالت
  . (54)وفق التصميم المذكور  عمى 0.05احتمالية 

 النتائج والمناقشة
 0-عدد األفرع نبات

إلى أن نباتات الباقالء المسمدة كيميائيًا  5تشير نتائج جدول 
تفوقت معنويا واعطت أعمى متوسط  NPKبالسماد المركب 
إال أنيا لم تختمف معنويًا  0-فرع نبات 9.75لعدد األفرع بمغ 

عن نباتات المعاممة بالسماد الناتج من نباتي السوس أو 
في , بالتتابع  0-فرع نبات 5.72و 9.04الخباز المتان اعطتا 

حين اعطت نباتات المقارنة )من دون تسميد( أقل متوسط 

. إن سبب تفوق نباتات  0-فرع نبات 2.22 لمصفة بمغ
نباتي بالسماد الناتج من الباقالء المسمدة كيميائيًا أو عضويًا 

السوس أو الخباز يعود إلى تفوق نباتات المعاممة نفسيا في 
يا وزنو يا الوزن الجاف لمجذور وعدد العقد البكتيرية وحجم

ير ( وىذه المعطيات جميعيا تشلم تعرض البياناتالجاف )
, مما  إلى زيادة تبادل المنفعة بين بكتيريا الرايزوبيا والباقالء

يعني زيادة امداد النبات بالنتروجين والذي اسيم في زيادة عدد 
مبراعم القاعدية الساكنة األفرع في النبات من خالل تحفيزه ل

ويبدو أن ىذا لو عالقة بدور  لى نموىا وظيورىاادى إ مما
انقسامات الخاليا السايتوكانينات وزيادة  زيادةالنتروجين في 

زيادة حجم المجموع  عمىينعكس ايجابًا مما المرستيمية 
. كما  (50)الخضري فضاًل عن زيادة حجم المجموع الجذري 

لم تعرض أن انخفاض كثافة األدغال والوزن الجاف ليا )
واتاحة الفرصة نتيجة في تقميل المنافسة ( اسيم بالالبيانات
مما لباقالء بالنمو واستغالل أفضل لمظروف المحيطة لنبات ا

. تتفق ىذه  عمى زيادة عدد األفرع في النباتانعكس ذلك 
من ( 05و 07و 2)باحثون آخرون النتيجة مع ما توصل إليو 

ثير معنوي الضافة السماد العضوي في متوسط عدد أوجود ت
أن  5. يظير من نتائج الجدول  األفرع في نبات الباقالء

نباتات الصنف األسباني تفوقت معنويًا بإعطائيا أعمى 
قياسا بنباتات  0-فرع نبات 9.54متوسط لعدد األفرع بمغ 

 2.79الصنف اليولندي التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ 
. يعود سبب انخفاض عدد األفرع في نباتات  0-فرع نبات

باتات زيادة كثافة األدغال المرافقة لنالصنف اليولندي إلى 
األمر والوزن الجاف ليا )لم تعرض البيانات( الصنف نفسو 

وعدد العقد  انخفاض الوزن الجاف لمجذورالذي ادى إلى 
لم تعرض الجاف ) ياووزنيا البكتيرية في النبات وحجم

واالنعكاس السمبي لذلك عمى عدد األفرع في  البيانات(
 5)ن باحثون آخرو . تتفق ىذه النتيجة ما حصل عميو النبات

بين أصناف الباقالء في  امعنوي امن وجود اختالف( 55و
كان تأثير التداخل بين  . متوسط عدد األفرع في النبات

وىذا  في متوسط عدد األفرع في النبات عاممي الدراسة معنوياً 
دليل عمى اختالف استجابة األصناف لممعامالت السمادية 

, إذ تميزت نباتات  0-المستعممة ولصفة عدد األفرع نبات
 NPKالصنف األسباني المسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 

لم تختمف و  0-فرع نبات 05.07بأعمى متوسط لمصفة بمغ 
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معنويًا عن عدد األفرع في نباتات الصنف نفسو والمسمدة 
فرع  00.02التي اعطت بالسماد الناتج من نبات السوس 

بينما اعطت نباتات الصنف اليولندي مع معاممة  0-نبات
 . 0-فرع نبات 0.20المقارنة أقل متوسط لمصفة بمغ 

. تأثير المعامالت السمادية وأصناف الباقالء في 5جدول 
  0-عدد األفرع نبات

 هعاهالث التسويذ
 األصناف

 الوتىسط
 الهىلنذي االسباني الوحلي

 9.40 8.02 11.16 9.02 السىص

 7.84 6.90 8.42 8.18 البزبين

 7.19 6.00 7.51 8.06 العجيزبت

 8.75 7.55 10.34 8.35 الخباس

 NPK 9.42 12.17 7.61 9.73السواد الوزكب

 5.65 4.64 6.18 6.14 الوقارنت

 0701 0711 1712أ7ف7م 

 6.79 9.30 8.20 الوتىسط
 

 1716 1712أ7ف7م 

 (0-نبات 7المساحة الورقية )سم
بين ة معنوي تاإلى وجود فروق 0تشير نتائج الجدول 

معامالت التسميد وأصناف الباقالء والتداخل بينيما في التأثير 
, إذ تفوقت نباتات الباقالء  في متوسط المساحة الورقية

معنويا بإعطائيا  NPKالمسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 
لكنيا  0-نبات 5سم 0902أعمى متوسط لممساحة الورقية بمغ 

نباتات المعاممة بالسماد الناتج من اللم تختمف معنويًا عن 
 5سم 0709و 0579نباتي السوس أو الخباز المتان اعطتا 

بالتتابع في حين اعطت نباتات المقارنة  0-نباتمساحة ورقية 
 0-نبات 5سم 0054)من دون تسميد( أقل متوسط لمصفة بمغ 

المسمدة كيميائيًا بالسماد يعزى سبب تفوق نباتات الباقالء . 
أو المسمدة بالسماد الناتج من نباتي السوس  NPKالمركب 

إلى زيادة أو الخباز بإعطائيا أعمى متوسط لممساحة الورقية 
. تتفق ىذه  )لم تعرض البيانات(مساحة الورقة الواحدة 

( 55و 54و 07باحثون آخرون ) النتيجة مع ما توصل إليو
ضافة السماد العضوي في متوسط ثير معنوي الأمن وجود ت

 0كما توضح نتائج الجدول .  لمساحة الورقية لنبات الباقالءا
أن نباتات الصنف األسباني تفوقت معنويًا بإعطائيا أعمى 

قياسا  0-نبات 5سم 0529متوسط لممساحة الورقية بمغ 
بنباتات الصنف اليولندي التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ 

لم إن انخفاض مساحة الورقة الواحدة ) . 0-نبات 5سم 0527
المساحة الورقية يفسر سبب انخفاض  تعرض البيانات(

نتائج . تتفق ىذه النتيجة مع  لنباتات الصنف اليولندي
بين  ةمعنوي اتمن وجود اختالف( 50و 10) باحثون آخرون

. كان  أصناف الباقالء في متوسط المساحة الورقية لمنبات
في التأثير في متوسط  الدراسة معنوياً التداخل بين عاممي 

استجابة األصناف  اتاختالفناتج عن ىذا ,  المساحة الورقية
, إذ تميزت المساحة الورقية سمدة المستعممة ولصفة لأل

نباتات الصنف األسباني المسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 
NPK 0-نبات 5سم 5055أعمى متوسط لمصفة بمغ  مىبإع 
مف معنويًا عن المساحة الورقية لنباتات الصنف تخت لكنيا لم

 5سم 5550نفسو والمسمدة بالسماد الناتج من نبات السوس )
بينما اعطت نباتات الصنف اليولندي مع معاممة , ( 0-نبات

 . 0-نبات 5سم 955المقارنة أقل متوسط لمصفة بمغ 
. تأثير المعامالت السمادية وأصناف الباقالء في 1جدول 

 (0-نبات 7الورقية )سمالمساحة 
 هعاهالث التسويذ

 األصناف
 الوتىسط

 الهىلنذي االسباني الوحلي

 1879 1603 2231 1803 السىص

 1567 1381 1684 1635 البزبين

 1438 1200 1502 1612 العجيزبت

 1749 1511 2067 1670 الخباس

 NPK 1883 2433 1521 1946السواد الوزكب

 1130 928 1236 1227 الوقارنت

 775 755 1712أ7ف7م 

 1357 1859 1638 الوتىسط
 

 66 1712أ7ف7م 

 )%( نسبة تساقط األزهار
لمعامالت  ةمعنوي اتوجود تأثير  2يالحظ من نتائج الجدول 

لم يكن و التسميد وأصناف الباقالء في نسبة تساقط األزىار 
, فقد  تأثير التداخل بين عاممي الدراسة معنويًا في ىذه الصفة

اعطت نباتات الباقالء المسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 
NPK  لكنيا لم 95.55أقل نسبة لتساقط األزىار بمغت %

تختمف معنويًا عن النباتات المعاممة بالسماد الناتج من نبات 
% بينما حققت نباتات المقارنة 95.05السوس التي اعطت 

بمغت  )من دون تسميد( أعمى نسبة لتساقط األزىار
أن نباتات الباقالء  2. يتضح من نتائج الجدول 92.97%

أو عضويًا بالسماد  NPKالمسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 
الناتج من نباتات السوس أو البربين أو الخباز أو العجيربة قد 

% 0.45انخفضت فييا نسبة األزىار المتساقطة بنسب بمغت 
قياسا بنباتات  % بالتتابع5.02% و5.59و 5.22% و5.54و

, وقد يعود سبب انخفاض  )المقارنة( الباقالء غير المسمدة
المسمدة كيميائيًا أو نسبة تساقط األزىار في نباتات الباقالء 

إلى دور عضويًا والسيما بالسماد الناتج من نبات السوس 
في تغيير طبيعة توزيع المغذيات الضرورية لنمو النبات  توفر
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ني داخل النبات أو من خالل تغيير نواتج التمثيل الكربو 
,  (55) ألفرع ومدة التزىير في الباقالءطبيعة نمو السيقان وا

 من النموالزيادة في عدد األزىار تأتي معظميا  نأإذ 
توافر العناصر المغذية يؤدي و  ,الجيد لمنبات الخضري

في رفع كفاءة  اً دور وبالتراكيز المالئمة داخل النسيج النباتي 
والذي ينعكس إيجابًا عمى عممية ي كربونعممية التمثيل ال
تساقط األزىار نتيجة ر فرصة لتقميل حالة التزىير مما يوف

 حداث التوازن الغذائي واليرمونيا  لتقميل المنافسة فيما بينيا و 
ذ إ,  (55)البراعم الزىرية  يجابيا في تطورإربما يؤثر الذي 

أن قمة نواتج التمثيل الكربوني وزيادة التنافس يعد العامل 
نخفاض نسبة العقد في نباتات الباقالء إالرئيس المسؤول عن 

عند تعرضيا لظروف بيئية غير مالئمة مسببة في تساقط 
أن  2تبين نتائج الجدول  . (09أعداد كبيرة من األزىار )

نباتات الصنف اليولندي حققت أعمى نسبة لتساقط األزىار 
% واختمفت معنويًا عن بقية األصناف والسيما 92.54بمغت 

نباتات الصنف األسباني التي حققت أقل نسبة لتساقط 
المعنوية  ات, وقد يعود سبب الفروق %95.70األزىار بمغت 

صنف  بين األصناف إلى الطبيعة الوراثية المتعمقة في كل
. ىذا ولم يكن التداخل بين عاممي  من أصناف الباقالء

,  في نسبة تساقط األزىار لمباقالء في التأثير الدراسة معنوياً 
ستجابة لالاألصناف  ات بيناختالفعدم وجود وىذا دليل عمى 

 .تساقط األزىار المستعممة ولصفة لألسمدة 
. تأثير المعامالت السمادية وأصناف الباقالء في 2جدول 

 نسبة تساقط األزهار )%(
 هعاهالث التسويذ

 األصناف
 الوتىسط

 الهىلنذي االسباني الوحلي

 93.42 94.10 92.87 93.30 السىص

 94.46 95.40 93.63 94.33 البزبين

 94.80 95.53 93.97 94.90 العجيزبت

 94.01 95.07 93.03 93.93 الخباس

 NPK 93.13 92.57 93.97 93.22السواد الوزكب

 96.97 97.73 96.17 97.00 الوقارنت

 1722 غ.م 1712أ7ف7م 
  95.30 93.71 94.43 الوتىسط

 1713 1712أ7ف7م  

 0-عدد القرنات نبات

معنوية بين  أن ىناك فروقات 2يتضح من نتائج الجدول 
معامالت التسميد وأصناف الباقالء والتداخل بينيما في التأثير 

, إذ حققت نباتات  في متوسط عدد القرنات في النبات
أعمى  NPKالباقالء المسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 

إال أنيا لم تختمف  0-قرنة نبات 55.25متوسط لمصفة بمغ 
الناتج من نبات السوس  معنويًا عن نباتات المعاممة بالسماد

بينما حققت نباتات المقارنة  0-قرنة نبات 55.59التي اعطت 
قرنة  00.55)من دون تسميد( أقل متوسط لعدد القرنات بمغ 

. تتفق ىذه النتيجة مع النتائج التي توصل إلييا  0-نبات
 ةمعنوي اتمن وجود تأثير ( 55و 07و 2باحثون آخرون )

عضوي في متوسط عدد القرنات الضافة السماد المعدني وال
إلى تفوق  2. كما تشير نتائج الجدول  في نبات لمباقالء

نباتات الصنف األسباني معنويًا بإعطائيا أعمى متوسط لعدد 
قياسا بنباتات الصنف  0-قرنة نبات 55.75القرنات بمغ 

قرنة  02.92اليولندي التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ 
 باحثون آخرون ة مع ما حصل عميو. تتفق ىذه النتيج0-نبات

بين أصناف ة معنوي الذين وجدوا اختالفات( 50و 50و 5)
  . الباقالء في متوسط عدد القرنات في النبات

. تأثير المعامالت السمادية وأصناف الباقالء في 3جدول 
 عدد القرنات في النبات

 هعاهالث التسويذ
 األصناف

 الوتىسط
 الهىلنذي االسباني الوحلي

 23.39 19.65 28.15 22.36 السىص

 19.28 16.99 20.76 20.09 البزبين

 17.43 14.22 18.29 19.77 العجيزبت

 21.63 18.41 25.93 20.56 الخباس

 NPK 23.46 28.87 18.55 23.63السواد الوزكب

 14.38 13.87 14.70 14.57 الوقارنت

 1755 0717 1712أ7ف7م 
 16.95 22.78 20.14 الوتىسط

 
 1751 1712أ7ف7م 

في التأثير في متوسط  كان التداخل بين عاممي الدراسة معنوياً 
, فقد تميزت نباتات الصنف األسباني  عدد القرنات في النبات

بإعطائيا أعمى  NPKالمسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 
ولم تختمف معنويًا  0-قرنة نبات 55.57متوسط لمصفة بمغ 

عن عدد القرنات في نباتات الصنف نفسو والمسمدة بالسماد 
( واختمفت 0-قرنة نبات 55.02الناتج من نبات السوس )

معنويًا عن المعامالت األخرى والسيما نباتات الصنف 
اليولندي مع معاممة المقارنة التي اعطت أقل متوسط لمصفة 

لقرنات يعد أحد أىم إن عدد ا . 0-قرنة نبات 05.57بمغ 
مكونات الحاصل والتي تتأثر بالعوامل الوراثية والبيئية 

, ومثل ىذه النتيجة التي تم التوصل إلييا في  (6المختمفة )
ظروف ىذا البحث يمكن أن تعزى الى النمو المظيري 
)مؤشرات النمو الخضري( الجيد لنباتات الصنف األسباني 

أو بالسماد الناتج من نباتي  NPKالمعاممة بالسماد الكيميائي 
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( والمساحة 5في النبات )الجدول  األفرعالسوس والسيما عدد 
( وما نتج عنيا من زيادة في معدل نمو 0الورقية )الجدول 

( واالنعكاس اإليجابي لذلك في لم تعرض البياناتالنبات )
( األمر الذي يمكن أن 2تقميل نسبة تساقط األزىار )الجدول 

ة التمثيل الكربوني وانتقال نواتج التمثيل من يزيد من فاعمي
 Sinksإلى األعضاء التكاثرية المتطورة  Sourcesالمصادر 

مما يؤثر في مكونات الحاصل والسيما عدد القرنات في 
 . النبات

 عدد البذور في القرنة
معنوية بين  اتإلى وجود فروق 7تشير نتائج الجدول 

معامالت التسميد وأصناف الباقالء والتداخل بينيما في التأثير 
في متوسط عدد البذور في القرنة, إذ تميزت نباتات الباقالء 

معنويا بإعطائيا  NPKالمسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 
 0-بذرة قرنة 0.92أعمى متوسط لعدد البذور في القرنة بمغ 

باتات المعاممة بالسماد الناتج من ولم تختمف معنويًا عن ن
في حين اعطت  0-بذرة قرنة 0.72نبات السوس التي اعطت 

نباتات المقارنة )من دون تسميد( أقل متوسط لمصفة بمغ 
سبب تفوق النباتات المسمدة  وديع ربما. 0-بذرة قرنة 5.55

أو العضوي الناتج من نبات السوس  NPKبالسماد الكيميائي 
ضافة األسمدة وتوافرىا في محمول ال المباشرير التأث لىإ

التربة بشكل جاىز لالمتصاص وانتقاليا داخل النبات 
أن من IPI (02 )ه وبالتراكيز المالئمة, وىذا يتفق مع ذكر 
 اليرمونات عمى طرةيالسالتسميد بالتراكيز المالئمة يؤدي إلى 

, خصابيااو  حيايوتمق األزىار ينبتكو  عالقة ليا يالت يةالنبات
انتقال نواتج التمثيل  ليتسي يفي ابيجاإل ىافضال عن دور 

 المرحمة يف يدةالجد النشوء مواقعالكربوني من المصدر إلى 

مما ادى إلى زيادة عدد البويضات المخصبة  لمنبات يةالتكاثر 
كذلك تتفق مع النتائج التي  , ومن ثم زيادة عدد البذور بالقرنة

من وجود تأثير معنوي  (54و 2)باحثون آخرون  توصل إلييا
الضافة السماد العضوي في متوسط عدد البذور في القرنة 

أن نباتات الصنف  7كما توضح نتائج الجدول  . لمباقالء
األسباني تفوقت معنويًا بإعطائيا أعمى متوسط لعدد البذور 

قياسا بنباتات األصناف  0-بذرة قرنة 0.22في القرنة بمغ 
والتي اعطت فييا نباتات الصنف  الداخمة في التجربة

تتفق ىذه  .0-بذرة قرنة 5.75اليولندي أقل متوسط لمصفة بمغ 
 3)باحثون آخرون النتيجة مع النتائج التي حصل عمييا 

( الذين اشاروا إلى وجود اختالف معنوي بين أصناف 05و
كان التداخل بين  . الباقالء في متوسط عدد البذور في القرنة

في التأثير في متوسط عدد البذور في  معنوياً  عاممي الدراسة
القرنة, إذ تفوقت نباتات الصنف األسباني المسمدة كيميائيًا 

بإعطائيا أعمى متوسط لمصفة بمغ  NPKبالسماد المركب 
لكنيا لم تختمف معنويا عن نباتات الصنف  0-بذرة قرنة 2.25

 نفسو والمسمدة بالسماد الناتج من نبات السوس التي اعطت
في حين اختمفت معنويًا عن المعامالت  0-بذرة قرنة 2.05

األخرى والسيما نباتات الصنف اليولندي مع معاممة المقارنة 
, 0-بذرة قرنة 5.02التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ 

والمالحظ من الجدول أن الصنف األسباني اعطى أعمى القيم 
 في التداخالت جميعيا وىذا يؤشر إلى أفضمية الصنف

, وعميو اختمفت األصناف في  بالمقارنة مع األصناف األخرى
 .استجابتيا لألسمدة المستعممة ولصفة عدد البذور في القرنة 

. تأثير المعامالت السمادية وأصناف الباقالء في 4جدول 
 عدد البذور في القرنة

 هعاهالث التسويذ
 األصناف

 الوتىسط
 الهىلنذي االسباني الوحلي

 4.76 4.03 5.48 4.78 السىص

 4.15 3.66 4.46 4.33 البزبين

 3.85 3.31 4.27 3.98 العجيزبت

 4.42 3.97 4.85 4.42 الخباس

 NPK 4.99 5.62 4.25 4.95السواد الوزكب

 3.23 3.16 3.27 3.25 الوقارنت

 1777 1775 1712أ7ف7م 
 3.73 4.66 4.29 الوتىسط

 
 1701 1712أ7ف7م 

 بذرة )غم( 011وزن 
معنوية بين  اتإلى وجود فروق 5تشير البيانات في الجدول 

معامالت التسميد وأصناف الباقالء والتداخل بينيما في التأثير 
, إذ تميزت نباتات الباقالء  بذرة 044في متوسط وزن 

المسمدة بالسماد الناتج من نبات البربين بإعطائيا أعمى 
غم واختمفت معنويا عن  05.55بذرة بمغ  044متوسط لوزن 

المعامالت السمادية األخرى والتي اعطت فييا النباتات 
أقل متوسط لمصفة بمغ  NPKالمسمدة بالسماد الكيميائي 

بذرة لمنباتات  044انخفاض وزن سبب  وديع ربماغم.  57.42
أو عضويًا والسيما بالسماد الناتج من نبات المسمدة كيميائيًا 

( وعدد 2زيادة عدد القرنات في النبات )الجدول  لىإالسوس 
( مما ادى إلى انخفاض المكون 7البذور في القرنة )الجدول 

, فضال عن أن وزن البذرة يرتبط ارتباطًا  الثالث )وزن البذرة(
كسيًا مع عدد البذور في القرنة, فكمما زاد عدد البذور في ع
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القرنة ازداد التنافس بينيا عمى المواد الغذائية مما يؤدي إلى 
توزيعيا عمى عدد أكبر من البذور فينخفض معدل وزن البذرة 

 Hellalنتائج تتفق ىذه النتيجة مع ما  (.11الواحدة )
من أن اضافة السماد الكيميائي قممت معنويًا  (15)وآخرون 

أن  5كما توضح نتائج الجدول  . من وزن البذرة لمباقالء
نباتات الصنف اليولندي تفوقت معنويًا بإعطائيا أعمى 

غم واختمفت معنويا عن  07.90بذرة بمغ  044متوسط لوزن 
بقية نباتات األصناف إذ اعطت نباتات الصنف المحمي 

غم واعطت نباتات الصنف األسباني أقل متوسط  05.55
بذرة إلى  044. تعود الزيادة في وزن  غم 55.54لمصفة بمغ 

( وانخفاض عدد 2ة عدد القرنات في النبات )الجدول قم
( األمر الذي ادى إلى استالم 7البذور في القرنة )الجدول 

.  البذور كمية أكبر من المواد الناتجة من التمثيل الكربوني
باحثون التي حصل عمييا نتائج التتفق ىذه النتيجة مع 

ي الذين اشاروا إلى وجود اختالف معنو ( 50و 54)آخرون 
 . كان تأثير بذرة 044بين أصناف الباقالء في متوسط وزن 
 044في متوسط وزن  التداخل بين عاممي الدراسة معنوياً 

بذرة, إذ حققت نباتات الصنف اليولندي المسمدة بالسماد 
غم ولم  20.55الناتج من البربين أعمى متوسط لمصفة بمغ 

لمقارنة تختمف معنويًا عن نباتات الصنف نفسو مع معاممة ا
غم( واختمفت معنويًا عن المعامالت األخرى والسيما  24.22)

 NPKنباتات الصنف األسباني المسمدة بالسماد الكيميائي 
 . غم 54.70التي حققت أقل متوسط لمصفة بمغ 

. تأثير المعامالت السمادية وأصناف الباقالء في 5جدول 
 بذرة )غم( 011وزن 

 هعاهالث التسويذ
 األصناف

 الوتىسط
 الهىلنذي االسباني الوحلي

 39.03 45.78 33.04 38.28 السىص

 48.88 51.28 45.48 49.87 البزبين

 45.62 49.39 42.72 44.77 العجيزبت

 41.70 46.35 36.87 41.87 الخباس

 NPK 36.26 30.74 44.18 37.06السواد الوزكب

 44.64 50.65 40.94 42.32 الوقارنت

 0.42 0716 1712أ7ف7م 
 47.94 38.30 42.23 الوتىسط

 
 1727 1712أ7ف7م 

 (0-)كغم هحاصل البذور الكمي 
معنوية بين معامالت ات أن ىناك فروق 9تبين نتائج الجدول 

التسميد وأصناف الباقالء والتداخل بينيما في التأثير في 

اعطت نباتات الباقالء , فقد  متوسط حاصل البذور الكمي
المعاممة بالسماد الناتج من نبات السوس أعمى متوسط لمصفة 

ولم تختمف معنويًا عن النباتات المسمدة  0-كغم ه 5007بمغ 
 0-كغم ه 5557التي اعطت  NPKكيميائيًا بالسماد المركب 

عن نباتات بالتتابع % 042.0و 047.5وبنسبة زيادة بمغت 
( التي اعطت أقل متوسط لحاصل المقارنة )من دون تسميد

سبب تفوق  يعزى.  0-كغم ه 0209البذور الكمي بمغ 
أو العضوي الناتج  NPKالنباتات المسمدة بالسماد الكيميائي 

تفوق نباتات المعاممة نفسيا في عدد  لىإمن نبات السوس 
( وعدد البذور في القرنة )جدول 2القرنات في النبات )جدول 

( مما اثر وبشكل واضح في زيادة حاصل البذور الكمي 7
بذرة )جدول  044عمى الرغم من االنخفاض المعنوي في وزن 

بع  تتفق ىذه النتيجة مع النتائج التي حصل عمييا . (5
 ةمعنوي اتالذين اشاروا إلى وجود تأثير ( 05و 0)ن الباحثي

الضافة السماد العضوي في متوسط حاصل البذور الكمي 
أن نباتات الصنف  9. كما اظيرت نتائج الجدول  لمباقالء

األسباني تفوقت معنويًا بإعطائيا أعمى متوسط لحاصل 
قياسا بنباتات الصنف  0-كغم ه 5550البذور الكمي بمغ 

( ونباتات الصنف اليولندي التي 0-كغم ه 5955المحمي )
من يظير  . 0-كغم ه 5050قل متوسط لمصفة بمغ اعطت أ

نباتات الصنف اليولندي كانت أكثر تأثرًا نتائج البحث أن 
بالعوامل البيئية فضال عن طبيعتيا الوراثية األمر الذي ادى 
إلى انخفاض حاصل البذور الكمي نتيجة النخفاض مكونين 
من مكونات الحاصل ىما عدد القرنات في النبات وعدد 

تتفق ىذه النتيجة مع  . (7و 2ر في القرنة )الجدوالن البذو 
( من 50و 54النتائج التي توصل إلييا باحثون آخرون )

وجود فروق معنوية بين أصناف الباقالء في متوسط حاصل 
. كان التداخل بين عاممي الدراسة  البذور في وحدة المساحة

, فقد  في التأثير في متوسط حاصل البذور الكمي معنوياً 
حققت نباتات الصنف األسباني المسمدة بالسماد الناتج من 

ولم  0-كغم ه 0472نبات السوس أعمى متوسط لمصفة بمغ 
تختمف معنويًا عن حاصل البذور الكمي لنباتات الصنف نفسو 

 5952التي حققت  NPKوالمسمدة كيميائيًا بالسماد المركب 

م تختمف واختمفت معنويًا عن المعامالت األخرى ول 0-كغم ه
معامالت المقارنة مع األصناف األخرى معنويًا واعطت 

نباتات الصنف األسباني مع معاممة المقارنة أقل متوسط 
 . 0-كغم ه 0272لمصفة بمغ 
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. تأثير المعامالت السمادية وأصناف الباقالء في 6جدول 
 (0-حاصل البذور الكمي )كغم ه

 هعاهالث التسويذ
 األصناف

 الوتىسط
 الهىلنذي االسباني الوحلي

 3417 2903 4076 3272 السىص

 3131 2551 3371 3472 البزبين

 2448 1860 2671 2814 العجيزبت

 3154 2713 3707 3041 الخباس

 NPK 3389 3985 2787 3387السواد الوزكب

 1649 1770 1576 1600 الوقارنت

 774 743 1712أ7ف7م 
  2431 3231 2932 الوتىسط

 61 1712أ7ف7م  
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