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،استخدم في الزراعة  2015جامعة بغداد لمموسمين الربيعي والخريفي  لعام  -نفذت التجربة في المحطة البحثية التابعة لكمية الزراعة
ضافة المغذي العضوي في ل، ةالقصير  االصنافمن  ووه primalبذور هجين الفاصوليا   صفات الجذوردراسة تأثير رش الحديد والزنك وا 

وبثالثة مكررات وفق التصميم  3x4 عامميهصممت التجربة كتجربة  .لنبات الفاصوليا الخضراء  العناصر المعدنية حتوى االوراق منوم
غم 2و1 -لتر Znمل  0.5و   0)لمعناصر المغذية  أربعة معامالت  بين معاممة ناتجة من التداخل12 وتضمن كل مكرر  RCBDالتجريبي 

Fe مل 0.5  و 1-لترZn غم + 2 1-لترFe ضافة ثالثة مستويات من حامض الهيوميك )1-لتر بعد إذابته في  1-( كغم هـ3و  2و  0( وا 
  3حامض الهيومك معامالت التداخل فقد تفوقت معاممةاما  . كمية محسوبة من الماء وتضاف في أخدود حول النباتات لكل وحدة تجريبية

التداخل  لمموسم الربيعي بينما تفوقت معاممة 1-سم.نبات 38.76 بمغاعمى طول لمجذور  بإعطاء(M3H2) 1-غم.لتر2 والحديد 1-كغم.ه
لمموسم الخريفي واعمى وزن  1-نبات .سم  29.20 بأعمى طول لمجذر بمغ( M4H2الحديد والزنك)وعنصري  1-كغم.ه 3حامض الهيومك 
 (46.30و 43و) 1-( ممغم .كغم236و (264.67 بمغ باألوراقلمحديد والزنك  تركيز أعمىو  1-غم.نبات 4.34و6.49 جاف لمجذور بمغ 

معنويا بإعطاء اعمى نسبة مئوية  M4H2 وتفوقت معاممة التداخل وكذلك مادة جافة لمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع. 1-ممغم .كغم
الربيعي  % لمموسمين 2.77)و 2.73)و (0.42و(0.40 و (2.19و  (2.40بمغت األوراق في   والفسفور والبوتاسيوم لمنتروجين
 بالتتابعوالخريفي 

 .، الفاصوليا، الزنك الهيوميك ، الحديد الكممات المفتاحية : حامض  
 .االول*البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث 
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ABSTRACT  
An experiment was carried out at the research station of the Agriculture College - of Baghdad University for two seasons, 

spring and autumn 2015, Using hybrid seeds, primal, one of the early Cultivars. To study the effect of iron, zinc spray and 

add organic nutrient for the vegetative growth and plant yield of green beans. The experiment was conducted using factorial 

experiment (4×3) with in randomized complete block designe with three replicates and12 treatments resulting from 

interaction spray four treatments (0, 0.5 Zn ml L-1, 2g Fe L-1 and 0.5 Zn ml L-1+ 2g Fe L-1) 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 groove  around the plants per 

experimental unit. The results showed the superiority of the treatment (M3H2) humic acid  3g.ha-1   and iron 2g.L-1 it the 

highest length of the roots (38.76 cm. Plant-1 ) for spring season, while superiority treatment (M4H2) Humic acid 3g.ha-1  

elemental iron, zinc length of the root amounted 29.20 cm .Plant-1 for autumn season, highest weight of dry roots (6.49 and 

4.34 q. plant-1), superiority treatment M4H2 in highest concentration of iron and zinc in leaves amounted (264.67, 236) mg. kg-

1  and (43.00, 46.30) mg kg-1 dry mater seasons of spring and autumn on respectively. Superiority the treatment of M4H2 

significantly by giving highest percentage of nitrogen, phosphorus and potassium in leaves (2.40, 2.19), (0.40, 0.42) and (2.73, 

2.77)% for two seasons, spring and autumn respectively. 

    Keyword :Humic acid ,Iron ,Zinc, Green bean. 

 *Part of M.Sc. Thesis of first author .   

  

mailto:njahhamd@gmail.com
mailto:njahhamd@gmail.com
mailto:njahhamd@gmail.com


 الذليوي وحٌشل                                                               2017/ 48 (3) 670 :-660 –هجلت العلوم الزراعيت العزاقيت 

661 

  لمقدمةا
 Green bean (Phaseolusتنتمي الفاصوليا الخضراء 

vulgaris L. إلى العائمة البقولية )Fabaceae) والتي ,)
 Phaseolusتعد من اكبر العائالت النباتية ويضم الجنس 

نوع من النباتات الحولية والمعمرة والتي تنتشر في 150 نحو 
المناطق االستوائية من إفريقيا واسيا وأمريكيا الجنوبية  وتعد 

تزرع بموعدين في  .(20)أمريكا الجنوبية موطنيا األصمي 
العراق أحدىما ربيعي ابتداًء من آذار وتعطي حاصميا في 
بداية أيار واآلخر خريفي تزرع في أواخر آب وبداية أيمول 

كما أنيا غنية  (,8وتعطي حاصميا في تشرين الثاني )
بالفيتامينات واأللياف وتحتوي عمى بعض المعادن مثل الحديد 

ضال عن المغنيسيوم بضعف الكمية مقارنة بالسبانغ ف
والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والنحاس والزنك والفيتامينات 

ميم في تجييز  دوروالفالفونيدات والكاروتينات, كذلك ليا 
التربة بالنتروجين المثبت عن طريق العقد الجذرية فضال عن  

تتصف كثير من و  .(23)و (22الي )مردودىا االقتصادي الع
ترب المناطق الجافة وشبو الجافة ومنيا ترب العراق باحتوائيا 

 كاربونات الكالسيوم والتي تصل إلىنسبة عالية من عمى 
رفع درجة تفاعل ىذه الترب مما تسبب في  1-ممغم كغم500

وجعميا تميل لمقاعدية مما يؤدي إلى قمة جاىزية العناصر 
والمنغنيز , والتي ليا دور  المعدنية الصغرى كالحديد والزنك

ميم في مختمف الفعاليات الحيوية وىذه األىمية تعود الى 
دخوليا في تركيب ونشاط كثير من االنزيمات المختمفة 

ية التي يقوم بيا النبات ,اذ والمسؤولة عن التفاعالت األيض
بأن لمحديد دورًا في  Al-Younis (2)و Abu Dahiأشار 

ل بالرغم من انو ال يدخل في تكوينو, مساعدة تكوين الكموروفي
ذات األىمية الكبيرة  ذلك يدخل في تكوين السايتوكروماتوك

 Borowski اذ وجد , في عمميتي التمثيل الكاربوني والتنفس
( أن رش أمالح الحديد عمى نباتات 13) Michaáekو 

الفاصوليا أدى إلى الحصول عمى زيادة معنوية في الوزن 
كما أن لمحديد تأثيرًا إيجابيًا في محتوى   الجذورالطري وعدد 

إذ أن ىناك دراسات عدة االوراق من العناصر الغذائية 
أشارت إلى ان رش الحديد عمى النباتات يؤدي إلى زيادة 
أمتصاص النباتات لمعناصر الغذائية ومن ثم زيادة محتواىا 

و آخرون  Abdel-Mawgoudمن تمك العناصر  اذالحظ 
% Manni-Plex (0.3ش المحاليل المغذية ( أن ر 1)

% حديد( عمى نباتات 2.9)Amino-greenحديد( و
 Nالفاصوليا أدت إلى زيادة في محتوى األوراق من عناصر

من جانب اخر  يعد .   Feو  Znو  Mnو  KوP و 
كمال  عنصر الزنك من العناصر الصغرى الضرورية لنمو وا 

دورة حياة النبات , إذ يمعب دورًا ميمًا في تنظيم استيالك  
وزيادة الطاقة الالزمة إلنتاج الكموروفيل وىو ضروري لتكوين 

لو دور في تكوين النشا الذي األميني التربتوفان  الحامض
دراسة عمى نبات ( 28وآخرون )  Nejadاذ أجرى (.11)

الفاصوليا حيث رش النباتات بتسعة مستويات من كبريتات 
 450و 350و 250و 150و 75و 50و 25 و0) الزنك

وجدوا أن الوزن الجاف و الطري  1-غرام لتر مايكرو (550و
مايكرو غرام  50لمجذور قد ازداد سيما عند الرش بالتركيز 

( عند رشيم 21) Ramadanو  Ibrahim وجد كما .1-.لتر
 1-لتر ممغم 100بتركيز  Nebraskaنبات الفاصوليا صنف 

وحده أو بالتداخل مع حامض الييومك إن محتوى من الزنك 
اد زيادة طردية مع معامالت دز اقد  Kو PوN األوراق من 

احد المصادر الميمة لكثير  فيي المادة العضوية اما  الرش.
من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى فضال عن دورىا  في 
زيادة جاىزية العناصر الغذائية في التربة من خالل محتواىا 
العالي من األحماض العضوية التي تعمل عمى خفض درجة 

 (31)(29) تفاعل التربة وذوبان بعض المركبات غير الذائبة
في دراسة عمى نبات  (26و آخرون ) Meganidوجد اذ  .

 من حبيبات  1-لتر غم 3كل نبات ل اضيف اذالفاصوليا 
Potassium Humate وجدوا أن الوزن الطري و الجاف

إذ بين   ك .يوعدد الجذور قد ازداد مع اضافة حامض الييوم
El-khatib ك عند يأن إضافة حامض الييوم (18) وآخرون
تربة أدت إلى زيادة معنوية في  1-كغم .ممغم 150المستوى 
الفسفور والبوتاسيوم في أوراق نباتات و  النتروجين محتوى

 .الفاصوليا
  ق العملائطر و المواد 

نفذت التجربة في محطة البحوث  الزراعية في كمية الزراعة 
لدراسة  2015غداد لمموسمين الربيعي  والخريفي جامعة ب-

ضافة حامض  الييوميك  عالي تأثير رش الحديد والزنك وا 
البوتاسيوم في صفات الجذور ومحتوى االوراق من العناصر 
المعدنية  لنبات الفاصوليا الخضراء, اذ تم اخذ عينة من 

مواقع مختمفة من الحقل بمستوى  (9 )التربة قبل الزراعة ومن
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سم وخمطت العينات مع بعضيا ثم غربمت 30) –0)عمق 
احد لغرض تحميل ممم واخذ منيا نموذج و 2 بغربيل قطر 

في  ةمبين والنتائج الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل
أجريت عممية حراثة األرض المخصصة و , (1)جدولال

لمزراعة بوساطة المحراث القالب وبصورة متعامدة وبعد 
ويتضمن  قطاعات التسوية والتنعيم تم تقسيم الحقل إلى ثالثة

تداخل أربعة معامالت رش معاممة ناتجة من  12)كل قطاع)
حامض الييوميك,  وثالث معامالت من بالعناصر الصغرى

 االصناف من) Primelزرعت بذور ىجين الفاصوليا 
 , الموعد االول  لمزراعة كان يوم(سية المنشأفرن ةالقصير 

والموعد  11/6/2015ونياية موسم التجربة   2015/ 20/3
 9ونياية موسم التجربة  10/9/2015الثاني يوم 

العامل االول أربعة  , وكانت المعامالت كاالتي:12/2015/
 Feغم 2و1 -لتر Znمل  0.5و   0)العناصر مستويات من 

 M1( رمز ليا  1-لتر Feغم 2+ 1-لتر Znمل 0.5 و 1-لتر
والعامل الثاني ثالثة مستويات من حامض  .M4و M3و M2و

 .H2و H1و H0رمز ليا  1-كغم ىـ 3و2 و0  وىيالييوميك 
رشت عناصر الحديد والزنك المخمبي عمى المجموع الخضري 

الرشة األولى بعد مرور شير من الزراعة   ,رشات ةوبثالث
يومًا من الرشة األولى والرشة 12والرشة الثانية بعد مرور 

يومًا من الرشة الثانية , أما حامض 12 الثالثة بعد مرور 
وحسب  تم إضافتو لمتربة , المنشأ المانيفيو الييوميك  

بعمل  مساحة الوحدة التجريبية وتوصية الشركة المنتجة  وذلك 
الماء وقسمت ىذه الكمية عمى بدود حول النبات بعد إذابتو أخ

حيث ان االضافة كانت لكل  عدد نباتات الوحدة التجريبية
يوم من  33, وكانت اإلضافة األولى بعد نبات نصف لتر 

يومًا من اإلضافة األولى أما 12اإلضافة الثانية بعد الزراعة و 
 .(7)يوم من اإلضافة الثانية  12اإلضافة الثالثة بعد 

 . تحميل خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية1جدول 
 الخزيفي الزبيعي الصفت

pH     7.15 7.04 

EC1:1 2.33 2.21 

 68.89 65.45 1-الٌتزوجيي الجاهز هلغن. كغن 

 19.67 36.44 1-الفسفور الجاهز هلغن. كغن

 36.45 77.66 1-البوتاسيوم الجاهز هلغن .كغن

 1.89 2.77 1-الحذيذ هلغن. كغن

 1.95 2.33 1-هلغن .كغنالزًك 

 27.6 28.7 1-غن .كغن الطيي

 48.4 49.6 1-الغزيي غن .كغن

 21.9 17.8 1-الزهل غن. كغن

 طيٌيت غزيٌيت ًسجت التزبت

 

 POW HUMUSمحتويات السماد العضوي  .2جدول 
 (%)  القيوت التزكيب

 12 الزطوبت

 99.8 االًحالل )الذوباى في الواء(

 85 هيوهاث البوتاسيوم

 11 البوتاسيوم

 86 الوادة الجافت

 0.8 الٌتزوجيي

 1.0 الحذيذ

 15 هواد أخزى

( بحسب تصميم القطاعات 3x4نفذت تجربة  عاممية )
 قطاعويتضمن كل  قطاعاتوبثالث  RCBD المعشاة الكاممة

وتحوي  2م3وحدة تجريبية مساحة الوحدة التجريبية  ((12
نبات المسافة بين نبات وأخر (24) الوحدة التجريبية عمى 

نظام  وباستخدامسم وزرعت عمى جانبي المرز بالتبادل  25
الري بالتنقيط, ووزعت المعامالت بصورة عشوائية عمى 

وقورنت المتوسطات باستخدام اقل  وحممت البيانات المكررات
 (.19) %5عمى مستوى احتمال  (LSD) فرق معنوي

 الصفات المدروسة
قيست أطوال جذور النباتات لخمسة طول الجذر )سم(: . 1

بعد  من كل وحدة تجريبية في نياية كل موسم  نباتات أخذت
الحاوي عمى النبات والمدفون في تربو الحقل  الكيس رفع

 .سميمة عمى جذور لمحصول
 الرئيسة جذورالحسب عدد (: 1-نبات. عدد الجذور)جذر. 2 

لخمسة نباتات أخذت من كل وحدة تجريبية في نياية كل 
 موسم واخذ المتوسط .

تم حساب الوزن  (:1-نبات .الوزن الجاف لمجذور )غم. 3 
الجاف لجذور  لخمسة نباتات من كل وحدة تجريبية وغسمت 
بالماء جيدًا ثم جففت جيدًا بقطعة قماش وأخذ الوزن الرطب 
ليا ووضعت في أكياس ورقية وجففت العينات في فرن 

ساعة  72ْم لمدة 70عمى درجة حرارة  (Oven)كيربائي 
واخذ  لحين ثبوت الوزن ثم أخرجت ووزنت بميزان حساس

 .(9المتوسط )
  الورقة الرابعةأخذت  .في األوراق تركيز العناصرتقدير . 4 

وحدة تجريبية بصورة  لخمس نباتات من كل من االعمى
(. قدر النتروجين الكمي 9عشوائية في مرحمة اإلزىار )

الفسفور  وقدر Microkejldahlباستعمال جياز مايكروكمدال 
 قرئاالمونيوم وعند تطور المون األزرق  بطريقة مولبيدات

بجياز  فحسب البوتاسيوماما Spectrophotometerبجياز 
Flame photometer (16 أما الزنك والحديد فقد قدرا .)
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   Atomic Absorption Spectrophotometerبجياز
(9.) 

 النتائج والمناقشة
 (1-نبات .)سم طول الجذور

وجود اختالفات معنوية  لمعامالت  3يتضح من نتائج جدول
معنويا  M3الحديد والزنك في طول الجذور اذ تفوقت معاممة 

والتي لم  1-نبات .سم 34.63بإعطاء أعمى طول لمجذور بمغ 
لمموسم الربيعي, بينما تفوقت  M4 تختمف معنويا عن معاممة

 28.06اعمى طول لمجذور بمغ  بإعطاءمعنويا  M4معاممة 
التي  M1لمموسم الخريفي مقارنة بمعاممة القياس 1-نبات سم

 1-سم.نبات24.07و30.82 أعطت اقل طول لمجذور بمغ 
معنويا حيث  H2 كيلمموسمين بالتتابع, وتفوقت معاممة الييوم

-نبات. سم 26.90و 34.46أعطت أعمى طول لمجذور بمغ 

لمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع والتي لم تختمف معنويا  1
  H0لمموسم الخريفي مقارنة بمعاممة القياس H1معاممة عن 

 .سم24.08 و 30.08 التي أعطت اقل طول لمجذور بمغ
 M3H2 لمموسمين بالتتابع,  وتفوقت معاممة التداخل  1-نبات

لمموسم  1-سم.نبات 38.76 بإعطاء أعمى طول لمجذور بمغ
 بإعطاءمعنويا  M4H2الربيعي بينما تفوقت معاممة التداخل 

والتي  لم تختمف  1-نبات سم 29.20اعمى طول لمجذور بمغ 
الخريفي مقارنة  لمموسم M3H1و M4H1معاممة  معنويا عن

 التي أعطت اقل طول لمجذور بمغ  M1H0بمعاممة القياس 
 .لمموسمين بالتتابع 1-نبات سم21.10 و28.50

ضافة حامض الهيومك وتداخمهما في طول الجذور)سمتأثير الرش بالحديد .  3 جدول ( لنبات 1-نبات .والزنك وا 
 2015الفاصوليا الخضراء لمموسمين الربيعي والخريفي 

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 28.50 30.57 29.33 31.33 30.08 21.10 22.93 25.60 26.70 24.08 

H1 33.03 32.83 35.80 35.53 34.29 24.13 25.30 28.83 28.27 26.63 

H2 30.93 33.00 38.76 35.13 34.46 26.97 24.93 26.50 29.20 26.90 

L.S.D 

5% 
0.230 0.115 1.647 0.824 

  28.06 26.98 24.39 24.07  33.99 34.63 32.13 30.82 الوتوسط

L.S.D 

5% 

0.642 0.951 

  (1-نبات .عدد الجذور الثانوية)جذر
إلى وجود فروق معنوية لمعامالت   4 تشير نتائج جدول

الحديد والزنك في عدد الجذور الثانوية لنبات الفاصوليا 
بإعطاء أعمى عدد من الجذور   M4الخضراء اذ تفوقت معاممة

لمموسمين بالتتابع 1-جذر.نبات 11.06و 15.25الثانوية بمغ 
لمموسم الربيعي,    M3, والتي  لم تختمف معنويا عن معاممة

التي أعطت اقل عدد من الجذور  M1مقارنة بمعاممة القياس
لمموسمين  1-جذر.نبات 8.11 و 12.83 الثانوية بمغ 

أي تأثير H2  ك يبالتتابع , بينما لم تظير معاممة الييوم
الربيعي,  أما في  معنوي في صفة عدد الجذور لمموسم

أعمى  ئيامعنويا بإعطا H2 معاممة في فقدتفوقت الموسم الخري
والتي لم تختمف معنويا  1-جذر.نبات 10.01عدد جذور بمغ 
التي أعطت اقل   H0مقارنة بمعاممو القياس H1عن المعاممة 

لمموسم  1 -جذر .نبات 8.58 بمغ   عدد من الجذور
  "معنويا "تأثيرا M4H2الخريفي,  كما لم تظير معاممة التداخل 

 M4H2في صفة عدد الجذور لمموسم الربيعي ,  بينما تفوقت
-جذر .نبات12.20أعمى عدد من الجذور الثانوية بمغ إعطاء

لمموسم الخريفي  M4H1والتي لم تختمف معنويا عن معاممة1
عطت اقل عدد من التي أ M1H0مقارنة بمعاممة القياس 

 الخريفي. لمموسم-1-جذر.نبات7.97الجذور الثانوية بمغ
  (1-نبات .الوزن الجاف لمجذور )غم

إلى وجود تأثير معنوي لمعامالت   5 تشير نتائج جدول
الحديد والزنك في الوزن الجاف لممجموع الجذري لنباتات 

معنويا بإعطاء  M4 الفاصوليا الخضراء إذ تفوقت معاممة
 غم3.73و 5.37 أعمى وزن جاف لممجموع الجذري بمغ

التي أعطت اقل وزن  M1 مقارنة بمعاممة القياس 1-نبات
الربيعي  لمموسمين1-غم نبات2.58و 4.08 جاف لمجذور بمغ
معنويا حيث أعطت  H2 , وتفوقت معاممةوالخريفي بالتتابع

والتي  1-غم نبات43.3و  5.34أعمى وزن جاف لمجذور بمغ
 H0مقارنة بمعاممة القياس  H1لم تختمف معنويا عن معاممة 
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  3.98 بمغ الجذريلممجموع التي أعطت اقل وزن جاف 
لمموسمين بالتتابع,  وتفوقت معاممة 1 -نبات غم 2.76و

 6.49 بإعطاء أعمى وزن جاف لمجذور بمغ  M4H2التداخل

التي  M1H0مقارنة بمعاممة القياس  1-نبات غم 4.34و
 1-نبات غم 2.19و 3.40 أعطت اقل وزن جاف لمجذور بمغ

 لمموسمين بالتتابع.
ضافة حامض الهيومك وتداخمهما في عدد الجذور الثانوية لنبات الفاصوليا الخضراء 4جدول   . تأثير الرش بالحديد والزنك وا 

 2015 لمموسمين الربيعي والخريفي 
 الووسن الخزيفي الزبيعي الووسن

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 11.83 12.77 14.97 14.57 13.53 7.97 8.47 8.57 9.32 8.58 

H1 12.53 14.10 13.93 14.67 13.80 8.03 9.10 9.67 11.67 9.61 

H2 14.13 13.97 13.57 16.53 14.55 8.35 9.59 9.89 12.20 10.01 

L.S.D5% N.S N.S 1.899 0.950 

  11.06 9.37 9.05 8.11  15.25 14.15 13.61 12.83 الوتوسط

L.S.D 

5% 
1.585 1.096 

ضافة حامض الهيومك وتداخمهما في الوزن الجاف لمجذور)غم نبات . 5جدول ( لنبات 1-تأثير الرش بالحديد والزنك وا 
 2015الفاصوليا الخضراء لمموسمين الربيعي والخريفي 

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 3.40 4.11 3.94 4.49 3.98 2.19 2.24 3.18 3.42 2.76 

H1 4.60 5.22 4.76 5.14 4.93 3.26 3.30 3.48 3.43 3.37 

H2 4.26 5.25 5.39 6.49 5.34 2.29 3.54 3.57 4.34 3.43 

L.S.D 5% 0.822 0.411 0.310 0.155 

  3.73 3.41 3.03 2.58  5.37 4.69 4.86 4.08 الوتوسط

L.S.D 

5% 
0.501 0.179 

حامض اضافة الحديد والزنك و رش ان سبب تفوق معامالت 
ك في صفات المجموع الجذري قد يعود الى الدور يالييوم
العضوية في تزويد النبات بالعناصر الغذائية  لألسمدةالكبير 

الكبرى والصغرى فضال عن تحسين خواص التربة الفيزيائية 
والكيميائية والحيوية وفي زيادة جاىزية المغذيات الصغرى 
 نتيجة لخمبيا ومنع ترسيبيا مثل الحديد والزنك وخفض 

pH( التربة وزيادة السعة التبادلية الكاتيونية(CEC  لمتربة
 ه(.  كما ان ليذ3تزداد النسبة المئوية لمعناصر في النبات )ف

االسمدة العضوية دورا ميما في توفير بيئة مالئمة لنمو 
( , وانيا 24الجذور وتحسين جاىزية العناصر الغذائية )

تعمل عمى زيادة عدد الجذور الثانوية وقطرىا والوزن الطري 
سريع  كيكما ان حامض الييوم (.27لممجموع الجذري )

انسجة الجذر اذ يرتبط بكميات خاليا والدخول الى  االرتباط
 Berbaraالجذر وبساعات قميمة اذ اشار  كبيرة من خاليا

تجربة استخدما فييا الكاربون المشع الى ( في 12) Garcíaو
الجذر ويكون  خاليا انسجة ك يرتبط معيان حامض الييوم

ساعة  18ساعات الى  3من  ذائبًا في خاليا الجذر في مدة
لذلك فان لو دور في زيادة نمو ونشاط المجموع و نتيجة 

المجموع  الجذري. اما بالنسبة لرش الحديد والزنك عمى
فقد ادى الى حدوث زيادة في المساحة الورقية   الخضري

من  Znو Feوالكموروفيل  وقد يكون سبب ىذه الزيادة ىو ان 
ة النبات,  حيث ان العناصر الميمة في اكمال دورة حيا

الحديد يدخل في المكونات االساسية لمخمية النباتية 
كالسايتوكرومات واسيامو في بناء الكموروفيل وينشط كثيرًا 
من االنزيمات المسؤولة عن العمميات الحيوية,  وكذلك لمزنك 

الذي و  Tryptophanدور ميم في تكوين الحامض االميني 
الضروري لعممية انقسام   IAAيعد المادة االساسية ليرمون

وان  الخاليا واستطالتيا وزيادة عممية التمثيل الكاربوني, 
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اىمية االغشية الخموية ومساىمة الزنك في بنائيا ووظائفيا 
يؤثر حتمًا في اجزاء عدة من النبات مثل الجذور التي يؤثر 
نقص الزنك في وظائفيا بتأثيره في االغشية الخموية لمخاليا 

ي تدفق وانتقال المواد المختمفة داخل الجذور مثل مما يؤثر ف
ايونات البوتاســــــــــــيوم واالحماض االمينية والســـــــــــــــكريات 
والـفينوالت  ومن ثم يظيــــــــــر التأثير عمى كامل عمميات النمو 

(,  كما ان الزنك يؤثر في ايض 14والتكاثر في النبات )
الكربوىيدرات والبروتينات في الخمية وىذه التأثيرات تتعمق 
مباشرة بعمميات تحول صيغ السكر وكذلك في تأثير العنصر 
في عممية التمثيل الكاربوني وىذا لو صمة مباشرة بتوافر 
البروتينات والكربوىيدرات الالزمة لعممية النمو وانتاج االجزاء 

وبالتالي فان المحصمة النيائية  ,(25ية والتكاثرية )الخضر 
يا في زيادة زيادة المجموع الخضري مما ينعكس ايجاب ىي

  .الحاصل
 مادة جافة( 1-كغم  Feاالوراق )ممغم في تركيز الحديد 

إلى وجود تأثير معنوي لمعامالت  6 تشير نتائج جدول
بإعطاء أعمى تركيز لمحديد باألوراق بمغ M4 الحديد 

مادة جافة لمموسمين  1-ممغم .كغم226.90 و  255.11
لمموسم  M3بالتتابع,  والتي لم تختمف معنويا مع معاممة 

التي أعطت اقل تركيز M1 الخريفي ,مقارنة بمعاممة القياس 
لمموسمين 1-ممغم .كغم203.43 و 220 .89لمحديد بمغ 

بإعطاء أعمى  H2ك يمعاممة حامض الييوم بالتتابع , وتفوقت
 1-كغم ممغم 221.72و 253.41تركيز لمحديد باألوراق بمغ  

لمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع, مقارنة بمعاممة القياس 
H0 و  217.25التي أعطت اقل تركيز لمحديد بمغ 

لمموسمين بالتتابع,  وتفوقت معاممة 1-كغم ممغم213.10
 ,بإعطاء أعمى تركيز لمحديد في األوراق بمغ M4H2التداخل 

لمموسمين بالتتابع, والتي لم  1 -كغم ممغم .264.6700236
 M3H2و M4H1   تختمف معنويا عن معامالت التداخل
 و M3H2 و M4H0لمموسم الربيعي وعن معامالت التداخل 

M3H1 مقارنة بمعاممة القياس  لمموسم الخريفي M1H0  التي
 191.67لمحديد في األوراق بمغ أعطت اقل تركي

  .لمموسمين بالتتابع 1-ممغم .كغم199.70و

ضافة حامض الهيومك وتداخمهما في تركيز الحديد في األوراق)ممغم  .6 جدول ( لنبات 1-.كغمFe تأثير الرش بالحديد والزنك وا 
 2015الفاصوليا الخضراء لمموسم الربيعي والخريفي 

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 191.67 200.00 235.00 242.33 217.25 199.70 206.70 213.30 232.70 213.10 

H1 230.00 247.37 250.33 258.33 246.50 205.70 215.70 225.00 212.00 214.60 

H2 241.00 251.00 257.00 264.67 253.41 204.90 216.30 229.70 236.00 221.72 

L.S.D 

5% 
11.38 5.69 11.82 5.91 

  226.90 222.66 212.90 203.43  255.11 247.44 232.79 220.89 الوتوسط

L.S.D 

5% 
6.07 6.12 

 مادة جافة(1 -كغم Znتركيز الزنك في االوراق )ممغم 
إلى وجود تأثير معنوي لممعامالت في  7جدول تشير نتائج 

بإعطاء أعمى  M4تركيز الزنك في األوراق إذ تفوقت معاممة 
مادة جافة 1-ممغم .كغم 39.00ألوراق بمغ في تركيز لمزنك 

لمموسم الربيعي, اما M2 والتي لم تختمف معنويا عن معاممة 
 بإعطاءمعنويا  M2في الموسم الخريفي فقد تفوقت معاممة 

مادة جافة  ولم  1 -كغم ممغم 41.80اعمى تركيز لمزنك بمغ و
 M1,  مقارنة بمعاممة القياس  M4 تختمف معنويا عن معاممة

التي أعطت اقل تركيز لمزنك في األوراق 
لمموسمين بالتتابع  مادة جافة 1-كغم ممغم 36.10و26.33بمغ

 التي أعطت أعمى تركيز لمزنك بمغ H2 وتفوقت معاممة 
لمموسمين الربيعي مادة جافة 1 -كغم ممغم 42.90و36.50

 والخريفي بالتتابع والتي لم تختمف معنويا عن معاممة 
H1 لمموسم الربيعي مقارنة بمعاممة القياسH0  التي أعطت

-كغم ممغم  36.90 و 28.50 اقل تركيز لمزنك باألوراق بمغ

مادة جافة لمموسمين بالتتابع, وتفوقت معاممة التداخل  1
M4H2  46.30و 43.00بإعطاء أعمى تركيز لمزنك بمغ 

مادة جافة لمموسمين بالتتابع,  والتي لم تختمف 1-ممغم .كغم 
 و M2H1و  M2H2و  M3H2معنويا عن معامالت التداخل 

M4H0 وM4H1  لمموسم الربيعي وعن معاممة M2H2 لمموسم
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التي أعطت اقل M1H0 الخريفي مقارنة بمعاممة القياس 
-كغم ممغم 32.70 و  21.67تركيز لمزنك في األوراق بمغ 

 .مادة جافة لمموسمين بالتتابع1

ضافة حامض الهيوم. 7 جدول  مادة 1-كغم Zn وتداخمهما في تركيز الزنك في األوراق)ممغم كيتأثير الرش بالحديد والزنك وا 
 2015جافة( لنبات الفاصوليا الخضراء لمموسمين الربيعي والخريفي 

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 21.67 31.67 26.33 34.33 28.50 32.70 43.00 37.70 34.50 36.90 

H1 27.67 37.33 30.33 39.67 33.57 35.70 37.50 42.00 40.70 38.90 

H2 29.67 40.33 33.00 43.00 36.50 40.00 45.00 40.30 46.30 42.90 

L.S.D 

5% 
10.21 5.010 3.064 1.532 

  40.50 40.00 41.80 36.10  39.00 29.89 36.44 26.33 الوتوسط

L.S.D 

5% 
5.780 1.614 

 )%( االوراقفي النسبةالمئوية لمنتروجين 
إلى وجود تأثير معنوي لمعامالت  8 تشير نتائج جدول

الدراسة في النسبة المئوية لمنتروجين في األوراق إذ تفوقت 
في معنويا بإعطاء أعمى نسبة مئوية لمنتروجين M4 معاممة 

% لمموسمين الربيعي والخريفي 2.04و 2.34 األوراق بمغت
لمموسم الخريفي  M3بالتتابع  والتي لم تختمف عن معاممة 

التي أعطت اقل نسبة لمنتروجين  M1مقارنة بمعاممة القياس
% لمموسمين بالتتابع,  1.78و2.27 األوراق بمغتفي 

أعمى نسبة مئوية  بإعطاء معنوياً H2 وتفوقت معاممة 
يكن لمموسم الربيعي في حين لم 2.36 % لمنتروجين بمغت 

الموسم  في لمنسبة المئوية لمنتروجين فرق معنوي ىناك
التي أعطت اقل نسبة  H0الخريفي  مقارنة بمعاممة القياس 

% لمموسمين الربيعي  1.84و 2.23 مئوية لمنتروجين بمغت 
معنويا  M4H2 وتفوقت معاممة التداخل والخريفي بالتتابع

% 2.19و  2.40ية لمنتروجين بمغت اعمى نسبة مئو  بإعطاء
لمموسمين بالتتابع, والتي لم تختمف معنويا عن معاممة 

  لمموسم الربيعي, وعن معامالت التداخل M1H2التداخل 
M4H1 و   M3H2 و M3H1 وM3H0   ,لمموسم الخريفي

التي أعطت اقل نسبة مئوية  M1H0مقارنة بمعاممة القياس 
  .سمين بالتتابعلممو % 1.65و 2.14 لمنتروجين بمغت 

ضافة حامض الهيوم . 8جدول نبات األوراق لفي ك وتداخمهما في النسبة المئوية لمنتروجين يتأثير الرش بالحديد والزنك وا 
 2015خضراء لمموسمين الربيعي والخريفيالفاصوليا ال

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 2.14 2.24 2.25 2.29 2.23 1.65 1.79 2.01 1.93 1.84 

H1 2.30 2.32 2.30 2.34 2.31 1.93 1.80 2.05 2.02 1.95 

H2 2.36 2.35 2.33 2.40 2.36 1.78 1.87 2.00 2.19 1.96 

L.S.D 

5% 
0.044 0.022 0.254 0.127 

  2.04 2.02 1.82 1.78  2.34 2.29 2.30 2.27 الوتوسط

L.S.D 

5% 
0.026 0.147 

 )%( االوراقفي النسبة المئوية لمفسفور 
إلى وجود تأثير معنوي لممعامالت في  9تشير نتائج جدول 

 النسبة المئوية لمفسفور في األوراق إذ تفوقت معاممة 
M4 معنويا بإعطاء أعمى نسبة مئوية لمفسفور في األوراق

% لمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع   0.39و 0.36بمغت 
لمموسم الربيعي,   M3والتي لم تختمف معنويا عن معاممة 

التي أعطت اقل نسبة  مئوية  M1مقارنة بمعاممة القياس 
ة % لمموسمين بالتتابع,  وتفوقت معامم 0.29و0.33 بمغت 
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H2 0.37معنويا بإعطاء أعمى نسبة مئوية لمفسفور بمغت  
% لمموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع والتي لم  0.36و

لمموسم الخريفي,  مقارنة بمعاممة  H1تختمف عن معاممة 
 0و   0.33التي أعطت اقل نسبة مئوية بمغتH0 القياس 

  M4H2% لمموسمين بالتتابع,  وتفوقت معاممة التداخل32.

 0.40معنويا بإعطاء أعمى نسبة مئوية لمفسفور بمغت 
% لمموسمين بالتتابع  والتي لم تختمف معنويا مع  0.42و

 M1H0لمموسم الخريفي مقارنة بمعاممة القياس M4H1 معاممة 
 االوراق بمغت في التي أعطت اقل نسبة مئوية لمفسفور 

 .% لمموسمين بالتتابع 0.26و0.30
لنبات الرش بالحديد والزنك واضافة حامض الهيومك وتداخمهما في النسبة المئوية لمفسفور في االوراق  تأثير. 9جدول 

 2015الفاصوليا الخضراء لمموسمين الربيعي والخريفي 
 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 0.30 0.34 0.33 0.35 0.33 0.26 0.31 0.35 0.36 0.32 

H1 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 0.30 0.33 0.36 0.40 0.35 

H2 0.35 0.34 0.37 0.40 0.37 0.33 0.34 0.38 0.42 0.36 

L.S.D 5% 0.032 0.016 0.030 0.015 

  0.39 0.36 0.32 0.29  0.36 0.35 0.34 0.33 الوتوسط

L.S.D 

5% 
0.018 0.017 

 في االوراق )%( النسبة المئوية لمبوتاسيوم 
الى وجود اختالفات معنوية بين  10 تشير نتائج جدول 

اغمب المعامالت في النسبة المئوية لمبوتاسيوم  في األوراق اذ 
بإعطاء أعمى نسبة مئوية لمبوتاسيوم  في  M4تفوقت معاممة 
% لمموسمين الربيعي والخريفي 2.68و 2.69االوراق بمغت 

لمموسم الخريفي,   M3بالتتابع والتي لم تختمف عن معاممة 
التي أعطت اقل نسبة مئوية   M1مقارنة بمعاممة القياس 

% لمموسمين  بالتتابع,  2.47و2.28 لمبوتاسيوم بمغت 
بإعطاء أعمى نسبة مئوية لمبوتاسيوم  H2ة وتفوقت معامم

 % والتي لم تختمف معنويا عن معاممة 2.69 بمغت 

H1 لمموسم الربيعي بينما تفوقت معاممةH1  بإعطاءمعنويا 
% والتي لم  2.62اعمى نسبة مئوية من البوتاسيوم بمغت 

مقارنة بمعاممة لمموسم الخريفي  H2تختمف معنويا عن معاممة
   التي أعطت اقل نسبة مئوية بمغت H0القياس 

% لمموسمين بالتتابع, وتفوقت معاممة  2.51و2.42
 أعمى نسبة مئوية  لمبوتاسيوم بمغت  بإعطاءM4H2 التداخل 

% لمموسمين بالتتابع والتي لم تختمف  معنويا 2.77و 2.73
لمموسمين, مقارنة بمعاممة  مع عدد من معامالت التداخل

ت اقل نسبة مئوية من البوتاسيوم  التي أعط  M1H0القياس
 .لمموسمين بالتتابع %2.40 و 1.79 في االوراق بمغت

ضافة حامض الهيومك وتداخمهما في النسبة المئوية لمبوتاسيوم في األوراق .10جدول )%( لنبات  تأثير الرش بالحديد والزنك وا 
 .2015الفاصوليا الخضراء لمموسمين الربيعي والخريفي 

 الووسن الخزيفي الووسن الزبيعي

 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوتوسط M1 M2 M3 M4 الوعاهالث

H0 1.79 2.61 2.63 2.65 2.42 2.40 2.45 2.66 2.56 2.51 

H1 2.39 2.66 2.66 2.70 2.60 2.54 2.54 2.70 2.73 2.62 

H2 2.67 2.68 2.68 2.73 2.69 2.48 2.46 2.59 2.77 2.57 

L.S.D 

5% 
0.208 0.104 0.232 0.116 

  2.68 2.65 2.48 2.47  2.69 2.65 2.65 2.28 الوتوسط

L.S.D 

5% 
0.120 0.133 
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محتوى االوراق من العناصر الغذائية  يالحظ من نتائج جداول
الى تفوق معامالت الحديد والزنك وتداخميما في اغمب 
الصفات المقاسة وان سبب زيادة نسبو العناصر الغذائية 
كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم وتراكميما في االنسجة 
النباتية دليل عمى نشاط النبات وكفاءتو وان ادخال ىذه 

ات الحيوية كالتمثيل الكاربوني والتنفس العناصر في العممي
والنتح فضال عن انقسام الخاليا واستطالتيا سيؤثر في زيادة 

والجذري مما يساعد  مقدرة النبات في تحسين النمو الخضري 
 (9) عمى زيادة كفاءة النبات في امتصاص العناصر الغذائية 

 ووذلك الن بعض العناصر الصغرى ومنيا الزنك فان نقص
ة الخمية عمى انتاج البروتين وقد الى قصور في امكاني يودي
وكذلك قمة وجود   RNAالسبب الى انخفاض تواجد  يعود

او ربما يعود ذلك إلى دور العناصر الغذائية  .الرايبوسومات
الصغرى في زيادة امتصاص النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم 

ان معامالت التغذية الورقية  (.10)و(4) وتراكمو في األوراق
بالزنك والحديد قد حققت زيادة معنوية في تركيزىما  في 
االوراق وفي كال الموسمين وقد تعود ىذه الزيادة الحاصمة في 
تركيز الزنك والحديد في االوراق الى زيادة كميتيا المضافة 

منيا من قبل ل الرش ومن ثم زيادة كمية الممتص في محمو 
. اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل اليو اوراق النبات

Poshtmasari (الذين وجدوا ان اضافة الزنك 30واخرون )
رشا عمى النباتات زادت من محتوى االوراق من عنصر الزنك 

(ان رش الحديد والزنك عمى المجموع الخضري 5وكذلك وجد )
وقد  لنبات الماش قد زاد من تركيز الحديد والزنك في االوراق.

يعود سبب زيادة العناصر والكبرى والصغرى في النبات الى 
زيادة تراكيز النتروجين والفسفور  ك فييدور أحماض الييوم

والبوتاسيوم كونيا مصدرًا ميمًا ليا فضال عن زيادة الفسفور 
والبوتاسيوم الجاىز في التربة ومن ثم امتصاصيا من قبل 

 لالمتصاصلسطحية النبات, والذي ربما زاد من المساحة ا
( ,أو ربما لدورىا المباشر في زيادة المساحة 6)في جذوره 

خاليا الجذور  استطالةنتيجة لزيادة  السطحية لمجذور
الخيطي في الخاليا المولدة لمتفرعات الجذرية بسبب  واالنقسام

تحرر مركبات شبيية باألوكسين في منطقة رايزوسفير الجذر 
 وجده , وىذا يتفق مع ما(17)و (15) كيمن أحماض الييوم

Yousif (32)عمى نبات  كي, عند استعمال حامض الييوم
اوعن طريق اضافتو الى   رشا عمى المجموع الخضري الخيار

من  األوراقفي حدوث زيادة /الري ادى الى  هالتربة مع ميا
 .FeوK وP وN  الغذائية العناصر
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