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 ومكوناته( (.Vicia faba Lالباقالء حاصل  يفاملوليبدينم والبورون  تأثري
 

 فاطمة فجر الجبوري                    كاظم حسن هذيلي              
 كلية الزراعة / جامعة البصرة

Email:Fatma2015@yahoo.com 

 

 01/6/5102:تاريخ قبول النشر  01/6/5102:تاريخ استالم البحث
 

 الخالصة
التابعة لقضاء  ةكوصرأبو فً منطقة  2014-2015اجرٌت تجربة حقلٌة خالل الموسم الشتوي 

دراسة تأثٌر  وذلك بهدف البصرة محافظة مركز جنوبكم 47.8تقع على بعد والتً ابً الخصٌب 
 ،Luz de Otonoصنف (.Vicia faba L)حاصل ومكونات الباقالء فً المولٌبدٌنم والبورون  ضافةا

 بأربعة مكررات ، (RCBD )نفذت تجربة عاملٌة بأستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة 
-ملغم لتر 40و 8 و 0  تراكٌز من المولٌبدٌنم وهً ةثالثتنقٌع البذور ب ٌشمل األولوتضمنت عاملٌن 

 ثالث تراكٌز والذي شمل البورونبرش الوالعامل الثانً  ،على التوالً M2و M1و M0االتً رمز له4
النباتات على شكل  رشاً علىعلى التوالً  B2و B1وB0لها  والتً رمز4-ملغم لتر 80و 58و 0هً 

 .(B% 7.:4حامض البورٌك )
قد أدى الى زٌادة معنوٌة فً  4-لترملغم  40بالمولٌبدٌنم بالتركٌز ء ان تنقٌع بذور الباقالوضحت النتائج أ

اعطى اعلى حاصل كلً بلغ عدد القرنات بالنبات وعدد البذور بالقرنة والنسبة المئوٌة للبروتٌن، كما 
ً  . اما الرش بعنصر البورون فقد اظهر تفوقاً %69وبزٌادة عن عدم التنقٌع بلغت  4-هـكغم  6649  معنوٌا
عدد البذور بالقرنة ونسبة البروتٌن ونبات بال عدد قرنات أعلىوأعطى  4-لتر ملغم 80مستوى عند ال

 54>5أٌضا بلغ  4-لتر Bملغم 80بالبذور اما حاصل البذور الكلً فقد سجل اعلى قٌمة له عند الرش ب 
كان تأثٌر العنصرٌن سلبٌا على  فٌما 4-لتر Bملغم  58عن المستوى  والذي لم ٌختلف معنوٌاً  4-هـ كغم

 بذرة واعطت معاملة المقارنة أكبر وزن لهذه الصفة. 400وزن 
فً عدد القرنات بالنبات والنسبة المئوٌة للبروتٌن  موجباً  معنوٌاً  تأثٌراً  اظهر التداخل بٌن العنصرٌن

 .4-لتر Bملغم 80+ 4-لترMo ملغم 40 باستخدام 4-هـ كغم 06;6بلغ  واعلى حاصل
 

 البروتيننسبة ،  الموليبدينم، البورون، حاصل الباقالء المفتاحية:الكلمات 
 

 ملقدمةا
حد المحاصٌل أ ((.Vicia faba Lتعد الباقالء 

 Fabaceae الشتوٌة التابعة للعائلة البقولٌة

وتـأتـً أهمـٌة هـذا المحصـول كـونه مصـدراً 
 ال سٌمـا بلدانن السكـان وٌٌـغـذائٌـاً مهمـاً لمال

 شمـال أفـرٌقٌـا وبـعـض البلدانالشـرق و
تحتوي بذورها على نسبة عالٌة من ،  اآلسٌـوٌـة

 %70-58البروتٌن والتً تقدر بحدود 
(Natalia وهذا ٌزٌد من ;500 ، واخرون )

لالنسان  اهمٌة المحصول الرتفاع قٌمته الغذائٌة
اضافة لما تحتوٌه بذور المحصول  والحٌوان 

من الكربوهٌدرات والتً قد تصل نسبتها فً 
، كما تعود اهمٌة  %89اغلب االصناف 

محصول الباقالء الى قدرته على تحسٌن صفات 
التربة من خالل تثبٌته للناٌتروجٌن الجوي فً 

ٌة لذا العقد الجذر اذا احتوت جذوره علىالتربة 
بهدف تحسٌن  فهو ٌدخل فً الدورة الزراعٌة 

 . (5008،واخرون Carmenظروف التربة )
فً العراق مازال  ان معدل االنتاجٌة للباقالء

متدنٌا مقارنة باالنتاج العالمً حٌث تبلغ 
المساحة المزروعة عالمٌا بهذا المحصول 

 8;78إنتاجٌة تبلغ ب هكتار 565:000بحدود 
( اما فً العراق فان FAO، 5007ملٌون طن )

هكتار  7>80المساحة الكلٌة المزروعة تبلغ 
الجهاز المركزي طن ) :4769وإنتــاجٌة كلٌة 

بزٌادة االنتاجٌة ان االهتمام  (.5040االحصائً،
 المهمة والتً ترتبط بإضافة تعتبر من األولوٌات

والبورون،  المولٌبدٌنمومنها  مغذٌةالعناصر ال
العدٌد من الدراسات الى اهمٌة  أشارتفقد 

 رسالة ماجستير للباحث الثاني.البحث مستل من 
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المولٌبدٌنم للبكترٌا والفطرٌات والطحالب 
مكون اساسً فهو الخضراء والنباتات الراقٌة 

انزٌم  مثل العدٌد من االنزٌمات المهمة فً
 Nitrat النترات وانزٌم اختزالالنتروجنٌز 

reductase واختزال الزانثٌن ،Xanthine 

dehydrogenase واكسدة السلفاٌت ،
Sulphite Oxidase ،عن وظائفه  فضال

غٌر المباشرة وغٌر التخصصٌة فً  وأهمٌته
ؤدي الى زٌادة العقد وكذلك فأنه ٌاٌض النبات. 

سعٌد (الجذرٌة ووزنها وصفات النمو والحاصل 
  .(5008والوحٌلً  4>>4واخرون 

العناصر الغذائٌة الصغرى  أحدٌعد البورون 
لتحسٌن انتاجٌة  المهمة التً ٌمكن عدها مفتاحاً 

 ( الى:500جاسم ،اشار )فقد ، هذا المحصول
انه من العناصر المهمة فً عملٌة تكوٌن 

تٌن وذلك من خالل اهمٌته فً تثبٌت البرو
النتروجٌن الجوي حٌوٌا وكذلك من خالل تأثٌره 

 كذلكو RNAفً عملٌة تكوٌن الحامض النووي
فً تكوٌن الهرمونات  افقد تبٌن ان له دور

النباتٌة وفً حفظ التوازن المائً لخالٌا النبات 
 Bوفٌتامٌن  Cوزٌادة المحتوى من فٌتامٌن

 واكتمال بذورالمعقد وهذا ضروري لتطور 
  . (Mahler،5007المحاصٌل)

فً نقل المواد  اً مهم اً ان للبورون دوركما 
ة من المصدر إلى المصب، ٌدراتٌالكاربوه

ادة ٌوانتقاله وبالتالً ز IAAن ٌة االوكسٌوحما
ا فً مراكز النمو مما ٌانقسام وتوسع الخال

االفرع عطى فرصة أكبر للنمو وتكوٌن ٌ
(Barker ، 5009واخرون،)  كما وجد ان

عنصر البورون ٌؤثر فً انتقال السكر ودخوله 
 Barryفً تركٌب االغشٌة الخلوٌة )

(. ولقد وجد ان التجهٌز القلٌل 5009واخرون،

من البورون ٌؤدي الى احداث تغٌرات قوٌة فً 
تثبٌت الناٌتروجٌن فً نباتات فول الصوٌا 

(Yamagishi ،7>>4واخرون) . البحثهدف 
مستوٌات المولبٌدنٌم والبورون   معرفة تأثٌرإلى 

الحاصل وحاصل  والتداخل بٌنهما فً مكونات
  . الباقالء

 

  العملق ائواد وطرامل
 5048 الشتوي الموسم خالل ةٌحقل جربةت تنفذ

كوصره التابعة لقضاء ابً أبو فً منطقة 
 بهدف البصرة وذلكالخصٌب فً محافظة 

 استجابة مكونات الحاصل وحاصلمعرفة 

 والبورون.اسمدة المولٌبدٌنم إلضافة الباقالء 
تصمٌم القطاعات  باستخدام عاملٌهنفذت تجربة 

بأربعة مكررات ( RCBDالعشوائٌة الكاملة ) 
 ةثالثالتنقٌع ب ٌشمل األولوتضمنت عاملٌن 

  ملغم40و 8و  0من المولٌبدٌنم وهً  مستوٌات
Moالتً رمز لها 4-لترM0 وM1 وM2  على

االمونٌوم   التوالً على شكل مولٌبدات
(NH4)6 Mo7O24 .4H2O ،  ًوالعامل الثان

 وهً مستوٌات ةرش البورون والذي شمل ثالث
 B0والتً رمز لها  4-لترB ملغم   80و 58و0
على التوالً اضٌفت الى النباتات  B2و B1و

 (B% 7.:4على شكل حامض البورٌك )
 ،بطرٌقة الرش الورقً على نباتات الباقالء

واستخدمت مادة ناشرة لتقلٌل الشد السطحً 
اخذت عٌنات عشوائٌة من تربة لمحلول الرش.

منخل الحقل قبل الزراعة وجففت ومررت فً 
ملم وقدرت بعض الصفات الكٌمٌائٌة 2

 .(4)جدول والفٌزٌائٌة لتربة الدراسة
اجرٌت عملٌات خدمة التربة من حراثتٌن  

متعامدتٌن، تنعٌم ثم تسوٌة وتعدٌل وبعدها قسم 
الحقل الى اربعة قطاعات كل قطاع ٌحتوي على 

ة ٌالوحدة التجرٌب تجرٌبٌة، مساحةوحدات  >
ة تحتوي على ٌبٌالتجر وان الوحدة، 5م 9.>هً 

م  وكانت الزراعة  4 مرزٌن طول المرز الواحد
المرز بصورة متبادلة ولذلك فأن على جانبً 

الوحدة التجرٌبٌة كانت عبارة عن اربعة خطوط 
سم  وبٌن  90ن خط وآخر  ٌزراعٌة ، المسافة ب

سم  مع ترك نباتٌن فً الجورة 60نبات واخر 
ة وأخرى فاصل ٌبٌن وحدة تجرٌوب ،الواحدة
لضمان عدم وصول رذاذ رش  سم 450 بطول 

نقع بذور ، تم البورون من معاملة الخرى
( لتركًا Luz de Otono ) الباقالء  صنف

 8و0 بمحلول مولٌبدات االمونٌوم بثالث تراكٌز
ساعات  وبعدها  3لمدة  4-لتر Moملغم40و

اضٌف  السماد  5047_40_58زرعت فً ٌوم 
وبكمٌة  50=50=50نسبته  NPKالمركب 

غم  لكل وحدة تجرٌبٌة، وان الطرٌقة المتبعة 20
ات ٌت عملٌبالتنقٌط، أجرفً الري هً الري 

الخدمة بأزالة األدغال بصورة مستمرة من 
ٌوم من 40الحقل وتم ترقٌع الجور الفارغة بعد 

وبعد شهر من االنبات تم رش النباتات  الزراعة
بالمستوٌات المدروسة من البورون فً الصباح 

كما تم رش  ، الباكر بأستخدام المرشة الٌدوٌة
معاملة المقارنة بالماء المقطر فقط. فً حٌن 
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كانت الرشة الثانٌة بعد شهر من الرشة االولى، 
لة بقاء ٌواستمرت خدمة المحصول والري ط

المحصول فً الحقل. وقد تم دراسة عدد 
قرنة ووزن بالوعدد البذور  القرنات بالنبات

          حاصل البذور الكلً غم( وبذرة ) 400
 .للبروتٌن والنسبة المئوٌة( 4-هـ م)كغ

 
 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربة0جدول)

 القيمة الوحدة الصفة

pH  8.7 

EC dsm
-1

 6.6 

 CEC meq/100gm 38.0السعة التبادلية لأليونات الموجبة 

 
 

 االيونات الموجبة الذائبة

Ca
++

 meq /L 7.5 

Mg
++

 meq/L 01.8 

Na
+

 meq/L 38.7 

K
+

 meq/L 5.5 

NH4
+

 ppm 05.1 

 
 االيونات الذائبة السالبة

CL
-

 meq/L 26.0 

SO4
˭

 meq/L 03.1 

HCO3
-

 meq/L 5.8 

NO3
¯ ppm 52.1 

B
-3 ppm 0.1 

 ppm 8.3  الفسفور الجاهز

 دقائق التربة
 )مزيجيةغرينية(

 الرمل

g/kg 

63.8 

 805.6 الغرين

 515.8 الطين

 

  واملناقشةالنتائج 
  :0-القرنات نباتعدد 

( تفوق المستوى 5تشٌر النتائج فً جدول رقم )
فً اعطاء اعلى  M2الثالث من المولٌبدٌنم 

 4-نبات قرنة 69.;معدل لعدد القرنات بلغ 
اقل معدل بلغ ٪عن :.74وبنسبة زٌادة مقدارها 

 ان عند عدم اضافة المولٌبدٌنم، وٌمكن >.08
ٌعزى ذلك الى دور المولٌبدٌنم فً زٌادة انتاج 
الكلوروفٌل وبالتالً زٌادة نشاط عملٌة التركٌب 

( 5044، واخرون Wankhadeالضوئً )
وهذا ٌنعكس فً تحسٌن نمو النبات وبالتالً 

نتٌجة زٌادة عدد  زٌادة عدد القرنات فً الباقالء
ان هذه  ،التفرعات الحاملة للقرنات فً النبات

  (Shilتوصل الٌه  النتائج تتفق مع ما
كذلك  ،الحمص فً نباتات (:500واخرون،

 Valenciano) بهتتفق هذه النتائج مع ما جاء 
وجود زٌادة  لذٌن الحظوا( ا5044واخرون،

لمحصول الحمص  القرناتعدد فً  ةمعنوٌ
ملغم  5بتركٌز  Moبأضافة % 50مقدارها 

  . مقارنة مع عدم اضافته 4-سندانة
كذلك ان رش  (5اوضحت النتائج فً جدول )

النباتات بالبورون أدى الى حصول زٌادة 
بأستخدام  % 47.9و ;.9معنوٌة مقدارها 

على التوالً 4-ملغم لتر 80و 58التركٌزٌن 
مقارنة مع عدم الرش وأعطى التركٌز األخٌر 

ارق وبف 86.:عدد قرنات بالنبات بلغ  أعلى
 ملغم  58و 0األخٌرٌن )معنوي عن التركٌزٌن 

Bاوضح(. لقد 4-لترSrivastava)  
( ان نقص البورون ٌؤدي الى :>>4واخرون،

تساقط االزهار وهذا ٌؤدي الى قلة القرنات 
 Dell) كما اشاروبالتالً قلة الحاصل، 

فً حالة نقص البورون  انه (:>>4واخرون،
فأن البذور والثمار قد تتضرر او تجهض النه 
فً هذه الحالة تقل المنافسة على المواد المتمثلة 
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و ان هذه النتائج تتفق مع ما  ،بغٌاب البورون
( من >500)االنباري واخرون، توصل الٌه

وجود زٌادة معنوٌه فً عدد القرنات فً الباقالء 
ما تتفق مع ما توصل وكنتٌجة الرش بالبورون، 

( من وجود 5044العٌساوي واخرون،الٌه )
زٌادة معنوٌه فً عدد القرنات فً الباقالء بنسبة 

 ،% مقارنة بمعاملة المقارنة74.;4مقدارها 
)العامري كذلك تتفق هذه النتائج مع ما اشار الٌه 

ان رش نباتات الباقالء بالبورون ادى  (5047،
ت لبات الباقالء اذ بغالى زٌادة عدد القرنات فً ن

وبنسبة زٌادة بلغت  4-نبات قرنة :4.;
   % قٌاسا بالمعاملة المقارنة .0>.47

 تأثٌراً  المولٌبدٌنم والبوروناظهر التداخل بٌن 
التولٌفة صفة عدد القرنات فقد تفوقت  فً معنوٌاً 

M2B2  8.>على باقً المعامالت واعطت; 
% عن 99.90بزٌادة مقدارها  4-نباتقرنه

 4-نباتة قرن 8:.8التً اعطت  M0B1معاملة 
 (.5)جدول

 

 ( تأثير تراكيز الموليبدينم والبورون والتداخل بينهما في عدد القرنات بالنبات5جدول رقم )
M 

B 
M0 M1 M2 البورون معدل 

B0 2.87 6.27 8.02 6.28 ج 

B1 2.82 6.82 7.02 8.15 ب 

B2 2.87 8.10 8.27 8.20 أ 

  أ 7.06 ب 6.72 ج 02.8 الموليبدينم معدل

اقل فرق معنوي معدل 
P<0.05)) 

1.28 

 

 :0-عدد البذور قرنة
( تفوق المعاملة 6اظهرت النتائج فً جدول )

فً معدل عدد البذور فً القرنة اذ  M2الثالثة 
عن معدل  %60وبزٌادة مقدارها  9:.7 اعطت

تتفق  ،6.99التً اعطت M0معاملة المقارنة 
 Valencianeوجده مع ما  تٌجةهذه الن

 نباتات على (Khan ،5047و 5040واخرون، 
نتٌجة إضافة المولٌبدٌنم خلطا مع التربة  الحمص

 % .57زٌادة مقدارها  واألسمدة وبنسبة
 المقارنة.بمعاملة  قٌاساً على التوالً %48.7و

نتائج جدول  فقد بٌنتالبورون ب لرشوبالنسبة ل
اعطى اعلى معدل لعدد  B2( ان المستوى 6)

بذرة وبزٌادة  7.84البذور فً القرنة بلغ 
التً عن معاملة المقارنة  %50.6مقدارها 

وٌعود سبب ذلك الى دور ، بذرة 7:.6أعطت 

اذ  ،التكاثرٌةاألجزاء نمو فً عنصر البورون 
تحتاج االجزاء التكاثرٌة الى مستوٌات عالٌة من 
البورون لتنمو بشكل طبٌعً السٌما نمو الكالس 

وهذا ٌتم من  اللقاح،فً جدران خالٌا انابٌب 
 complexالكالسخالل تكوٌن معقد بورات 

borate Callose (العٌساوي واخرون 
 ان هذه النتائج تتفق مع ما توصل الٌه (،5044،

من وجود زٌادة  )>500واخرون،)االنباري 
فً معدل عدد البذور  %54.7مقدارها  معنوٌة

بمعاملة المقارنة  بالقرنة لمحصول الباقالء قٌاساً 
 5047،  العامري( وكما تتفق هذه النتائج مع ،
 كما.  ( على الباقالء 5047واخرون، Jasim و

 لم تظهر أٌة تأثٌرات معنوٌة للتداخل بٌن
 (.6)جدول العنصرٌن فً هذه الصفة 

 

 قرنةبال والتداخل بينهما في عدد البذورير تراكيز الموليبدينم والبورون ( تأث0جدول رقم )
M 

B 
M0 M1 M2 

 معدل

 البورون

B0 0.50 3.77 3.50 0.83 ب 

B1 3.76 4.11 3.68 3.08 أ 

B2 3.99 4.16 2.07 3.20 أ 

  أ 3.86 ب 3.15   ج 0.66 الموليبدينم معدل

اقل فرق معنوي 
 ((P<0.05معدل 

N.S. 
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    (:بذرة )غم 011وزن 
االحصائً أظهرت النتائج ومن خالل التحلٌل 

فً  سالباً  معنوٌاً  الضافة المولٌبدٌنم تأثٌراً  ان
 وٌالحظبذرة لنباتات الباقالء  400صفة وزن 
(ان زٌادة مستوٌات المولٌبدٌنم ادى 7فً جدول )

اعطى المستوى  بذرة فقد 400الى خفض وزن 
) والذي لم ٌختلف عن المستوى  M2 لثالثا

غم وبنسبة  >.444اقل معدل بلغ الثانً معنوٌاً( 
عن اقل مستوى من %55.8انخفاض بلغت 

الذي اعطى اعلى معدل بلغ  M0المولٌبدٌنم 
بذرة  400قد ٌعود انخفاض وزن  غم، 477.6

الى مبدأ التعوٌض بٌن مكونات الحاصل حٌث 
ان زٌادة عدد القرنات فً محصول الباقالء 
وعدد البذور فً القرنة انعكس على انخفاض 

االنباري واخرون بذرة ) 400معدل وزن 
معنوٌا بذرة  400كما تأثر وزن  (.>500،

 حٌث اظهرت النتائج فً البورون،رش  نتٌجة
فً  المعاملة بالبورون( ان النباتات 7جدول )

اعطت اقل معدل لوزن  قد B2 المستوى الثالث
انخفاض بلغت  غم وبنسبة 448بذرة بلغ  400

اعطت اعلى  التً B1بالمعاملة  % قٌاسا44.8
تً لم وال غم >.>45بذرة بلغ  400معدل لوزن 

وٌعود سبب  ،B0تختلف معنوٌاً عن المعاملة 
ذلك الى ان زٌادة متوسط وزن البذرة ٌرتبط 

قرنة الفً  ارتباطاً عكسٌا مع معدل عدد البذور
اذ كلما ازداد عدد البذور فً القرنة ازداد 
التنافس بٌنهما على المواد الغذائٌة مما ٌؤدي الى 
توزٌعها على عدد اكبر من البذور فٌنخفض 

 واخرون العٌساوي)معدل  وزن البذرة الواحدة 
        الٌهتفق مع ماتوصل تهذه النتائج .( 5044،
كما  ،على محصول الماش (5008،الفرطوسً(

( >500واخرون، )االنباريتتفق هذه النتائج مع 
بذرة  400من وجود فروق معنوٌة لمعدل وزن 

لباقالء حٌث اعطى اعلى مستوى رش ل
غم وبنسبة ..456البورون اقل معدل بلغ ب

  .بمعاملة المقارنة قٌاساً  %49.68انخفاض 
    ( عدم وجود فروق 7ٌالحظ من الجدول )

     لنباتات بذرة 400معنوٌة فً صفة وزن 
المولٌبدٌنم  عنصريالباقالء بتأثٌر التداخل بٌن 

والبورون.
 

 بذرة)غم( 011والبورون والتداخل بينهما في صفة وزن  ( تأثير تراكيز الموليبدينم3الجدول )
M 

B 
M0 M1 M2 

 معدل
 البورون

B0 038.7 005.1 050.3 058.0 أ 

B1 026.6 050.3 000.6 058.8 أ 

B2 057.6 000.8 015.7 002.1 ب 

  ب 000.8 ب 002.8 أ 033.0 معدل الموليبدينم

اقل فرق معنوي 
 ((P<0.05معدل 

N.S. 

 
  :(0-هـ حاصل البذور الكلي )كغم

تفوق  إلى (8تشٌر النتائج فً جدول رقم )
 أعلى إعطاءالمستوى الثالث من المولٌبدٌنم فً 

بزٌادة مقدارها  4-كغمهـ 6649حاصل كلً بلغ 
 ،(4-هـ كغم :576عن معاملة المقارنة ) 69%

نتٌجة جاءت المولٌبدٌنم  باستخدامان هذه الزٌادة 
زٌادة عدد القرنات فً النبات وعدد البذور فً 

الى دور  ببه ربماٌرجع س االقرنه وهذ
زٌادة اعداد وفعالٌة بكترٌا العقد المولٌبدٌنم فً 

ادة ونشاط انزٌم النتروجنٌز وبالتالً زٌ الجذرٌة
وكذلك فً نشاط عملٌة تثبٌت النتروجٌن الجوي 

هذه النتائج تتفق مع  وانبقٌة االنزٌمات، 
( من :500واخرون، Shil ) ماتوصل الٌه

فً  %86.6وجود زٌادة معنوٌة مقدارها 
بمعاملة  قٌاساً  Moحاصل الحمص بتأثٌر 

البورون برش الاثرت مستوٌات  المقارنة.
فً زٌادة الحاصل الكلً حٌث تبٌن  معنوٌاً 

( ان اعلى معدل لحاصل 8النتائج فً جدول )
الذي اعطى  B2المستوى  دكان عنالبذور الكلً 

وبزٌادة مقدارها  4-هـ بذور جافة كغم 54>5
-كغم هـ 5789 ) عن معاملة المقارنة% >.;4

 النهائٌة الناتجة المحصلة لبذور حاصال ٌعد(،4
عن تأثٌرات العوامل البٌئٌة والوراثٌة والتداخل 
بٌنهما وتأثٌرهما على مكونات الحاصل االولٌة 

 من ان البذور البد اصلح زٌادة وانوالثانوٌة 
الحاصل  مكونات من اكثر او واحد بزٌادة تأثر
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 عدد فً تتمثل الباقالء لنبات بالنسبة هًوالت
 القرنة فً البذور وعدد فً النبات القرنات

 من العدٌد تشٌر نولك، ومعدل وزن البذرة 
استحالة زٌادة كل  او صعوبةال الدراسات
العوامل  من اٌاً  الحاصل بواسطة مكونات

 اال ، النبات تغذٌة منها والتً البٌئٌة او ثٌةارالو
الحاصل  مكونات من قسم زٌادة الممكن من هان

 مناقشة من وٌتضح لثالثا المكون حساب على
 صفة فً معنوٌة زٌادة ولحص سابقة جداول

النبات وعدد البذور بالقرنة  فً القرنات عدد
 (.7و6جدول )

)هذٌلً  الٌه توصلتتفق هذه النتائج مع 
 من وجود زٌادة معنوٌة (;500واخرون،
فً  % قٌاساً بمعاملة المقارنة6>.46مقدارها 

 5.:4:5بلغ  الذي لباقالءاحاصل البذور الكلً 
 وجدهتتفق هذه النتائج مع ما  ، كما4-هـ كغم

فً حاصل البذور  ( >500)االنباري واخرون،
 ،(Dordasمع و لمحصول الباقالء الكلً
على (5047، العامري)( على الجت و5009
 .الباقالء

ان التأثٌر االٌجابً لكل من مستوٌات اسمدة 
المولٌبدٌنم والبورون فً عدد القرنات بالنبات 
وعدد البذور فً القرنة ادى الى انعكاس هذا 

حاصل الكلً للبذور وقد الاالٌجابً على  التأثٌر
اكدت نتائج التحلٌل االحصائً وجود عالقة 

ط موجبة معنوٌة بٌن الحاصل الكلً ارتبا
وقد سجلت  المدروسة،ومعظم الصفات 

معامالت االرتباط التالٌة بٌن الحاصل الكلً 
( وعد r=  0.815 وكل من عدد القرنات )**

فً حٌن كان  (r= **0.848البذور بالقرنة )
  400ن زواالرتباط سالباً وغٌر معنوي مع 

وان نتائج تحلٌل االنحدار  (،r =-0.053بذرة )
تشٌر الى العالقة التالٌة بٌن الحاصل الكلً 

 :أعالهوالصفات 
Y=-1648.2+228.8 X1+475.2 X2+6.86 X3 

( 4-هـ الحاصل الكلً )كغم تمثل Y)حٌث )
وعدد  ((X1لنباتات فٌها عدد القرنات بالنبات 

.  (X3) بذرة 400( ووزن X2) البذور بالقرنة
كذلك ٌالحظ وجود فروقات معنوٌة فً صفة 

بتأثٌر  الكلً لمحصول الباقالءحاصل البذور 
التداخل بٌن مستوٌات المولٌبدٌنم والبورون 

لحاصل  اعلى معدلان  (8حٌث ٌوضح جدول )
عند المستوى  4-كغمهـ 06;6البذور الكلً بلغ 

M2B2  عن المعاملة% ;.0:وبزٌادة مقدارها 
التً اعطت اقل معدل بلغ  M0B0 المقارنة
 .4-هـ كغم 5559

 
 (0-هـ )كغمري حاصل الكلي للبذوالموليبدينم والبورون والتداخل بينهما ف تراكيز( تأثير 2)الجدول

M 

B 
M0 M1 M2 معدل البورون 

B0 5559 5567 5<0; 5789 ب 

B1 59:9 5:90 656; 5;<4 أ 

B2 570; 5886 6;06 5<54 أ 

  أ 6649 ب 5849 ب :576  معدل المولٌبدٌنم

اقل فرق معنوي 
 ((P<0.05معدل 

78;.< 

 
  %(:النسبة المئوية للبروتين )

تفوق النباتات  تشٌر الى (9جدول ) النتائج فً
فً M2))المستوى الثالث من المولٌبدٌنم  عند

 فً البذورمئوٌة للبروتٌن إعطاء اعلى نسبة 
عن  %45.4وبزٌادة مقدارها  %>.64 بلغت

 ،%7.;5والتً اعطت  M0))معاملة المقارنة 
المولٌبدٌنم فً تخلٌق وٌعزى سبب ذلك الى دور 

البروتٌنات بطرٌقة تختلف عن وظٌفته فً 

له  Moفضال عن ذلك فأن ال اختزال النترات،
   Nitrate reductaseدور مهم فً تخلٌق انزٌم 

وفً حالة نقص هذا االنزٌم نتٌجة نقص 
االحماض  المولٌبدٌنم سوف ٌؤدي الى قلة تكون

االمٌنٌة مما ٌنعكس على قلة تكون البروتٌنات 
 ( :>>4، اخرونو Srivastavaفً النبات )

وكذلك دوره فً عملٌة تثبٌت النتروجٌن 
وان هذه النتائج تتفق مع ماتوصل الٌه الجوي،
Kahn) ،5047 ) وجود زٌادة معنوٌة فً من
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تبٌن  النسبة المئوٌة للبروتٌن لمحصول الحمص.
وجود زٌادة معنوٌة  كذلك( 9النتائج فً جدول )

فً النسبة المئوٌة للبروتٌن بزٌادة مستوٌات 
اعطى  B2رش البورون فأن المستوى الثالث 

عند  %8.:5ب  قٌاساً  %65.4اعلى معدل بلغ 
 ، %49.8مستوى المقارنة وبنسبة زٌادة بلغت 

وقد ٌعزى سبب ذلك الى دور البورون فً 
عملٌة تكوٌن البروتٌن وذلك من خالل اهمٌته 
فً تثبٌت النتروجٌن الجوي حٌوٌا وكذلك من 
خالل تأثٌره فً عملٌة تكوٌن الحامض النووي 

RNA (Mahler ،5007 )،  وان هذه النتائج
( من 5047)العامري ، الٌه تفق مع ما توصلت

وجود زٌادة معنوٌة فً النسبة المئوٌة للبروتٌن 
مع  اٌضا ٌتفقو نتٌجة إضافة البورونلباقالء ل

تبٌن .( على الماش 5008الفرطوسً،نتائج )

وجود فروقات ( كذلك 9فً الجدول )النتائج 
 للبروتٌن لبذورمعنوٌة فً النسبة المئوٌة 

ن مستوٌات المولٌبدٌنم الباقالء بتأثٌر التداخل بٌ
لنسبة ل اعلى معدلان  ٌالحظوالبورون حٌث 

عند المستوى  %66.4المئوٌة للبروتٌن بلغ 
M2B0  عن معاملة %8.>7وبزٌادة مقدارها 
بلغ ( التً اعطت اقل معدل M0B0) المقارنة
ان النسبة المئوٌة للبروتٌن ترتبط  .% 55.4

وقد  ،بذرة  400ارتباطا وثٌقا مع وزن 
االنحدار العالقة التالٌة اوضحت نتائج تحلٌل 

:% P=34.867-0.04 X1   حٌث: (P تمثل )
 400( تمثل وزن X1النسبة المئوٌة للبروتٌن و )

 بذرة )غم(.

 
 والبورون والتداخل بينهما في النسبة المئوية للبروتين )%( ( تأثير تراكيز الموليبدينم6)الجدول

M 

B 
M0 M1 M2 

 معدل
 البورون

B0 55.0 58.0 00.0 58.2 ج 

B1 01.2 58.6 00.0 01.3 ب 

B2 05.8 05.5 00.0 05.0 أ 

 معدل
 الموليبدينم

  أ00.8 ب 58.8 ب 57.2

اقل فرق معنوي 
 (P<0.05معدل )

5.15 

 
من كل ما تقدم ٌمكن ان نوصً بتنقٌع بذور 
الباقالء قبل زراعتها بمحلول مولٌبدٌنم بتركٌز 

ورش النباتات بمحلول من  4-ملغملتر40
للحصول على  4-ملغم لتر 80البورون بتركٌز 

 .اعلى حاصل بذور وأفضل نسبة بروتٌن 
 

 املصادر 
 عبد حمٌد خشان،; برٌهً احمد محمد االنباري،

 (. استجابة>500) صالح علً مهدي،;
 والتسمٌد الزراعة موعد الباقالء محصول
 جامعة بالبورون. مجلة الورقً

 .406- >>( :6):كربالءالعلمٌة،
 وتكنلوجٌا لإلحصاء المركزي الجهاز

 اإلحصائٌة .المجموعة(5040)المعلومات.
 والتعاون التخطٌطٌ  السنوٌٌة. وزارة

 .العراق -اإلنمائً
 (.تأثٌر5047عبٌد ) صادق ،امٌر العامري

 الباقالء وحاصل نمو فً الورقٌة األسمدة

.Vicia faba L كلٌة ماجستٌر، رسالة 
 .العراق بغداد، جامعة الزراعة،

 حمٌد ، خربٌط  ;عباس جابر ٌاسر العٌساوي،
 الورقٌة التغذٌة .تأثٌر (5044خلف)

للباقالء  ومكوناته الحاصل فً بالبورون
 42، العراقٌة الزراعٌة العلوم .مجلة

(2:)10-19. 
 .تأثٌر (5008خشان ) عبد حمٌد الفرطوسً،
 حاصل فً البورون رش ومراحل تراكٌز
 Vigna) الماش فً ومكوناته البذور

radiata L.كلٌة ماجستٌر، (. رسالة 
 .العراق بغداد، جامعة الزراعة

 تأثٌر (.5008هذٌلً) حسن كاظم الوحٌلً،
 كفاءة فً والنتروجٌن والمولٌبدٌنم الحدٌد

 على المتخصصة الراٌزوبٌا
 ونمو Rhizobium m elilotiالجت
 .وحاصله . Medicago sativa Lالجت



 2105لسنة     2العدد /  5المجلد /                        مجلة القادسية للعلوم الزراعية 
 

83 

 جامعة ، الزراعة كلٌة ، دكتوراه أطروحة
 .507. ص:  العراق ، البصرة
 دٌالتسم رٌتأث .(:500) نٌحس جاسم .علً
 Vicia.الباقالء وحاصل نمو فً الورقً

faba L. ة .ٌالزراع للعلوم االنبار مجلة 
 .5;4- ::4 (:5) العدد 8المجلد:
 رضا األمٌر، محمد وعبد ذنون سعٌد، مازن

 اللقاح .تأثٌر 4>>4صابر  وسعٌد، كامل
 على والمولٌبدٌنم النتروجٌن، البكتٌري

 فً النتروجٌن ونسبة الجذرٌة العقد تكوٌن
 (.الحولً والنبات )الجت التربة

Medicago spp. الزراعٌة العلوم مجلة 
 . 469-458(:5) 55العراقٌة 

 ; طه الزهرة عبد ظاهر، ; حسن كاظم هذٌلً،
 تأثٌر (.;500غازي ) رزاق ، نغٌمش
 فً بالبورون والرش الفوسفاتً السماد

 حاصل وفً واوزانها الجذرٌة العقد عدد
 البصرة مجلة ..Vicia faba Lالباقالء
 .585_ 574( :5) 54الزراعٌة، للعلوم
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Abstract 

A field experiment has been conducted during the winter season 2014-

2015 in Abu Gosrah in the district of Abu-Alkhaseeb which is located 14.5 km 

south of center of Basra province to study the effect of adding molybdenum 

(Mo) and boron (B) in the yield components and yield of broad bean (Vicia faba 

L.) var. Luz de Otono. A factorial experiment is carried out  with the design of 

randomized complete block design (RCBD) with four replicates, and includ two 

factors the first includes macerating seeds with three concentrations of 

molybdenum (0, 5 and 10 mg l
-1

) , and the second factor is spraying boron which 

includes three concentrations ( 0, 25 and 50 mg l
-1

 ), which are added to the 

plant in the form of boric acid (17.4% B). 

The results show that macerating the seeds of broad bean with 10 mg l
-1 

molybdenum has led to a significant increase in the number of pods per plant , 

number of seeds in pod and the percentage of protein, also it gives the highest 

seed yield ( 3316 kg ha
-1

) and has reached up for the control by 36%. The spray 

of  boron show significant superiority at the level of 50 mg l
-1

which give the 

highest number of pods per  plant , number of seeds per pod and protein content 

of seeds, also it gives the highest value for seed yield (2921 kg ha
- 1

), which is 

not significantly different from the level of 25 mg B l
-1

 . The impact of  the two 

nutrient is negative  on the weight of 100 seeds and the highest  weight  has been 

obtained by control treatment. The overlap between the two factors show 

significant effect in the number of pods in plant ,the percentage of protein and 

the highest yield of seeds which reached is 3803 kg ha
-1

 by using 10 mg          

MoL
-1

+50 mgBL
-1 . 

Keywords: Molybdenum, Boron, seed yield, protein percentage . 
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