
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  / المعهدةالكلي   
  التربة والموارد المائية :   القسم العلمي    
 2/5/2017تاريخ ملء الملف :     
 حسين جاسم التوبالنيسم اال
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                   أ.د. يحيى كريدي : المعاون العلمي سما                  حنون ناهي كاظمد.  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة مدير اسم    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 فرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الزراعة كلية

 علوم التربة والموارد المائية زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :دراسي النظام ال .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9
علوم التربة والموارد المائية قادرة على التعرف على كوادر متخصصة في  إعداد إلىيهدف برنامج التعليم 

كونها أهم والمائية  األرضيةالحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد  وإيجادلترب الزراعية ا أصناف
عوامل اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد 

  كون الطلبة المائية 
 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 
 

 التعليم والتعلم والتقييم المطلوبة وطرائق برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 .تقانات الري الحديث وعالقتة في زيادة االنتاج الزراعيالتعرف على   -1أ
  .ةانظمة الري الحديثعلى  التعرف -2أ

  كيفية اضافة السماد بواسطة انظمة الري علىالتعرف  -3أ
 هالميامن خالل االستفادة من الوصول الفصى االنتاج  -4أ\

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 .الحديثة في الزراعةالري  تطبيق طرق  – 1ب 

 . ومواجهة شحة المياه كنظام تطبيقي في الزراعهانظمة الري بالتنقيط والرش استخدام .– 2ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .1
 لمية المختبرات العالمحاضرات العملية في   .2
 محطات األبحاث الزراعية المحاضرات العملية في   .3

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .1
 .االمتحانات العملية  .2
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .3

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .عالية  من االنتاجي توفير وتحقيق مستويات ف الزراعةتوضيح أهمية  -1ج         
 القصوى من المياهمن خالل االستفادة  االسلوب الحديث في الزراعةتوضيح  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .1
 الكتب المنهجية. .2
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .3
 ت على الشبكة العنكبوتية.معلوما .4
 ( beware pointالبياني  ) العرض  .5
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .6

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 
 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(تعلقة بقابلية التوظيف والتطور األخرى الم )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

  وم التربةطرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في عل

 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة

 بنية البرنامج  .11
 

 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رر أو المساقرمز المق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 2 تقانات انظمة الري  الرابعة

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 4الصفحة 

 
  

 
اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العمل الزراعي وذلك بعد 

 التعرف على املردود االقتصادي واالرباح املتحققة من  هذه املشاريع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 عاي ر املضوضعة من قبل وزار  البربية القبض  املرززي امل

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تمر استنادا على التطضر العلمي املستمر املناهج املقر  من قبل الضزار  واليت يتم تطضيرها بشكل مس



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 فردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى المهارات  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                  تسوبة وتعديل االولى  

                   
                    الرابعة

   *     *   *     * أساسي      انظمة الري  تقانات  الرابعه

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية    / المركز علمي القسم ال .2

 تسوية وتعديل -تقانات انظمة الري  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2117الثاني/  لالفص-الفصل االول  الفصل / السنة .5

 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنضد التكاليف اجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية و  املظاهر االقتصادية العامة التعرف على
 دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد  للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على واإليرادات

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم رص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ف

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  -أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
  – 1ب

  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر

 
 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 طرائق التقييم    

 
 ي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

تأليف د.احمد  يوسف حاجم  و حقي  2991هندسة نظم الري الحقلي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 موصل العراقاسماعيل ياسين.كلية الزراعة جامعة ال

تقانات الري الحديثة د.عصام خضير الحديثي د. احمد مدلول الكبيسي  ياس 
 خضير الحديثي جامعة االنبار كلية الزراعة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
. 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة شبكة الريا ولري الحقلي وأسس تصميم نظام   2 األول
 ري حقلي 

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري عوامل التصميم ,االستهالك المائي,التربة,فاصلة   2 الثاني
 و عمق االرواء

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري السطحي ,الية الري السطحي, زمن الغيض و   2 الثالث
 عمق االرواء ,الموازنة المائية في الري

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري الشريطي,فرضيات و محددات التصميم ,معدل    2 الرابع
 وعمق الجريان وطول و عرض اللوح الشريطي

 امتحان نظري رة نظريمحاض

الري بالمروز ,اعتبارات وفرضيات ومحددات التصميم   2 الخامس
 ,الري  التناقصي,الري النبضي

 امتحان نظري محاضرة نظري

الري الحوضي,فرضيات و محددات التصميم,طريقة   2 السادس
 التصميم

 امتحان نظري محاضرة نظري

ام ري الري بالرش ,أجزاء االساسيه لنظ  2 السابع
بالرش,الملحقات و المعدات التكميلية ,أنواع الري 

 بالرش

 امتحان نظري محاضرة نظري
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 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الزراعة كلية

 علوم التربة والموارد المائية زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :اسي النظام الدر .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9
علوم التربة والموارد المائية قادرة على التعرف على كوادر متخصصة في  إعداد إلىيهدف برنامج التعليم 

كونها أهم والمائية  األرضيةالحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد  وإيجادرب الزراعية الت أصناف
عوامل اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد 

  كون الطلبة المائية 
 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 لتعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق ا برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 .لغرض مالئمتها لالنتاج الزراعي كيفية صيانة الترب والمحافظ عليها  -1أ
 لمنع التصحر ومشاكله المتفاقمهعلى الطرق الحديثة  التعرف -2أ

  القامة محميات طبيعية زراعية للحد من عمليات انجراف التربعلى الطرق الحديثة التعرف  -3أ
 . وايقاف تحرك الكثبان الرملية الناجم من قبة الغطاء النباتي

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
للحد من تعرية الترب كاستخدام الحراثة المتعامده   واستخدام مصدات تطبيق الطرق الحديثة  – 1ب 

 .ريح كاالحزمه الخضراء 

 الغطاء النباتي وقلة المياه . انشاء جيل مستقبلي واعي لمشاكل قلة.– 2ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .1
 المختبرات العلمية المحاضرات العملية في   .2
 محطات األبحاث الزراعية المحاضرات العملية في   .3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .1
 .ة االمتحانات العملي .2
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .3

 
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

من خالل استخدام اواستغالل جميع االراضي الصحراويه من خالل  الزراعةتوضيح أهمية  -1ج         
 .عالية  من االنتاجوتحقيق مستويات  ادارتها بالشكل االمثل

في المناطق الصحراويه ليتماشى مع ضروف هذه المناطق  ث في الزراعةاالسلوب الحديتوضيح  -2ج
 وخاصة شحة المياه

وضرورة ترشيد  وكيفية االستفادة منها مع السماد كاستخدام الرسمده أهمية الموارد المائية -3ج



  
 3الصفحة 

 
  

 االستهالك في ضل األزمة المائية العالمية والمحلية.

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 رات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين .المحاض .1
 الكتب المنهجية. .2
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .3
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .4
 ( beware pointالبياني  ) العرض  .5
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .6

 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 ات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفياالمتحان

 

 
 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 . ادارة الترب وصيانتها ومواجهة التصحرطرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في 
 

 
 

 
 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .11
 

 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  2 لتصحرا  الرابع

 3 2 صيانة التربة  الرابع

     

 3 2 ادارة التربة  الرابع

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العمل الزراعي وذلك بعد 

 دي واالرباح املتحققة من  هذه املشاريعالتعرف على املردود االقتصا
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.



  
 5الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 استنادا على التطور العلمي املستمر تمر املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مس



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتألهداف ا ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    االولى

                   
  *          *  *   أساسي       صيانة التربة الرابع الثانية

   *     *   *     * أساسي      ادارة التربة الرابع

      *      * *     التصحر الرابع الثالثة

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية    مركز/ ال علمي القسم ال .2

 صيانة التربة اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2117الثاني/  الفصل-الفصل االول  الفصل / السنة .5

 19 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف ان  االقتصادي للمشاريع الزراعية اجلو  املظاهر االقتصادية العامة التعرف على
 للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد. واإليرادات

 
 
 
 
 
 
 
 

وفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها ي

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

 
 مقرر.الخاصة بال يةراتالمهااألهداف   -ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

  -1د



  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 صيانة التربة والمياه / تاليف/ الدكتور نبيل ابراهيم الطيف والدكتور فليح حسن احمد. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

. صيانة التربة / 2صيانة التربة / كتاب مترجم من قبل الدكتور ليث خليل اسماعيل /. )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
/ هندسة صيانة التربة / كتاب مترجم من قبل 3الدكتور عبدالفتاح عبداهلل العاني 

 الدكتور علي عبد الفهد.

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ( ... المجالت العلمية , التقارير ,.) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 الرتبةصيانة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان نظري محاضرة نظري همقدمة عن صيانة التربة و الميا  2 األول

 امتحان نظري محاضرة نظري السقيط  2 الثاني

 امتحان نظري محاضرة نظري السيح  2 الثالث

 امتحان نظري محاضرة نظري التعرية المائية  2 الرابع

 امتحان نظري محاضرة نظري السيطرة على التعرية المائية  2 الخامس

 امتحان نظري محاضرة نظري مائيةالسيطرة على التعرية ال  2 السادس

 امتحان نظري محاضرة نظري مقدمة عن صيانة التربة و المياه  2 السابع



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
 

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  / المعهدةالكلي   
  التربة والموارد المائية :   القسم العلمي    
 2/5/2017تاريخ ملء الملف :     
 : د. احمد ميرزا عبودسم اال
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                   أ.د. يحيى كريدي : المعاون العلمي سما                  حنون ناهي كاظمد.  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة م مديراس    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ا

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الزراعة كلية

 علوم التربة والموارد المائية زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :لدراسي النظام ا .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9
علوم التربة والموارد المائية قادرة على التعرف على كوادر متخصصة في  إعداد إلىيهدف برنامج التعليم 

كونها أهم عوامل اإلنتاج  بالتربةالحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة  وإيجاد م االالت الزراعيةاستخدا
 الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 .في زيادة االنتاج الزراعي ها مع التربة وتاثيرهاعالقت استخدام االالت الزراعيةلتعرف على ا  -1أ
 نوع الساحبات الزراعية وكيفية استخدامها التعرف -2أ

  صيانة االالت الزراعيةكيفية  علىالتعرف  -3أ
 في الزراعة من هذه االالت وهجر االسلوب القديممن خالل االستفادة نتاج اصى قالوصول ال -4أ\

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 .الحديثة في الزراعة الحراثةتطبيق طرق  – 1ب 

 .االالت في كافة مراحل الزراعةاستخدام .– 2ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .1
 المختبرات العلمية المحاضرات العملية في   .2
 وكيفية استخدام الساحباتحطات األبحاث الزراعية مالمحاضرات العملية في   .3

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .1
 .االمتحانات العملية  .2
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .3

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .عالية  من االنتاجفي توفير وتحقيق مستويات  ت استخدام الماكناتوضيح أهمية  -1ج         
 من االلة الزراعيةمن خالل  في الزراعةوالمتطور االسلوب الحديث توضيح  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .1
 الكتب المنهجية. .2
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .3
 لومات على الشبكة العنكبوتية.مع .4
 ( beware pointالبياني  ) العرض  .5
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .6
 التطبيق العملي على الساحبة .7

 
 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 
 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة ة التأهيليو المهارات العامة-د 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

  وم التربةطرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في عل

 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة

 بنية البرنامج  .11
 

 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 2 مكائن واالت  الثانية

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 4الصفحة 

 
  

 
قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العمل الزراعي وذلك بعد اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من 

 التعرف على املردود االقتصادي واالرباح املتحققة من  هذه املشاريع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 رززي املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول امل

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تمر استنادا على التطور العلمي املستمر املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مس



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 علم المطلوبة من البرنامجمخرجات الت 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    الرابعة

   *     *   *     * أساسي       مكائن واالت 

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة ةالمؤسسة التعليمي .1

 علوم التربة والموارد المائية    / المركز علمي القسم ال .2

 مكائن واالت اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2117الثاني/  الفصل-الفصل االول  الفصل / السنة .5

 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف اجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية و  املظاهر االقتصادية العامة علىالتعرف 
 للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد  واإليرادات

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 لم والتقييموطرائق التعليم والتع مقررات المخرج .11

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 
 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  
 عليم والتعلم طرائق الت    

 

 
 طرائق التقييم    

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

معدات مكننة المحاصيل الحقلية.تأليف لطفي حسين و د.عبد السالم محمود  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 غريب

 الساحبات ومعدات الوقاية .تأليف لطفي حسين

Basic Farm Machinery .J.M.shippen,C.R.Ellin and C.H.Clover 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 افالم االنرتنيت.

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

أنواع الساحبات و المكونات األساسية   2 األول
 للسحبة

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري أجزاء المحرك و وظائف أجزائه  2 الثاني

دورة محركات الشرارة و الديزل ثنائية و رباعية   2 الثالث
 الضربات

 امتحان نظري محاضرة نظري

 متحان نظريا محاضرة نظري أجهزة التوقيت  2 الرابع

 امتحان نظري محاضرة نظري أجهزة التبريد  2 الخامس

 امتحان نظري محاضرة نظري أجهزة التزييت  2 السادس

 امتحان نظري محاضرة نظري  أجهزة الوقود الديزل  و البنزين  2 السابع



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  / المعهدةالكلي   
  التربة والموارد المائية :   القسم العلمي    
 5/5/6102تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ.د. يحيى كريدي : المعاون العلمي سما                  د. حيدر حميد بالو : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 ألداء الجامعي:واضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الزراعة كلية

 علوم التربة والموارد المائية زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 رى سنوي /مقررات /أخ

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9
علوم التربة والموارد المائية قادرة على التعرف على كوادر متخصصة في  إعداد إلىيهدف برنامج التعليم 

كونها أهم والمائية  األرضيةول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد الحل وإيجادالترب الزراعية  أصناف
عوامل اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد 

  كون الطلبة المائية 
 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 المجتمع الريفي واالدارة الريفية الناجحة للمرشد الزراعي.التعرف على   -1أ
  و اإلنتاج الحيواني.النباتي  اإلنتاجعلى الطرق الحديثة في  التعرف -2أ

 اجراء وتحليل البحوث الزراعية. على الطرق الحديثة فيالتعرف  -3أ
 احية االقتصادية والجدوى االقتصادية.من الن األرضيةدراسة الموارد  -4أ
 في العراق .التعرف على الموارد المائية المتاحة  -5أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 مختبريا للتعرف على صفاتها.إحصائيا وتحليل الترب  – 1ب 

 .والقيادة الريفيةتطبيق الطرق الحديثة في الزراعة  – 2ب 
       .يات االقتصادية لمعرفة الجدوى االقتصاديةالنظرتطبيق  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .1
 المختبرات العلمية المحاضرات العملية في   .2
 محطات األبحاث الزراعية المحاضرات العملية في   .3
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .4

 

 

 
 التقييم  طرائق     

 
 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .1
 .االمتحانات العملية  .2
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .3

 
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ذاتي.توضيح أهمية القطاع الزراعي في توفير الغذاء وتحقيق مستويات معتد بها من االكتفاء ال -1ج         
 توضيح األهمية االقتصادية للقطاع الزراعي. -2ج

 أهمية الموارد المائية وضرورة ترشيد االستهالك في ضل األزمة المائية العالمية والمحلية. -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .1
 الكتب المنهجية. .2
 حلية والعربية والعالمية.المصادر الخارجية الم .3
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .4
 ( beware pointالبياني  ) العرض  .5
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .6

 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة ة التأهيليو المهارات العامة-د 
 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د
 تحليل الكفائة االقتصادية والجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. -3د

 الحريات الفردية والديمقراطية . -4د   

 التعليم والتعلم طرائق          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .11
 

 
 الساعات المعتمدة           مساقاسم المقرر أو ال رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 



  
 4الصفحة 

 
  

 عملي     نظري      

  2 أسس االقتصاد الزراعي  االولى

 3 2 مبادئ اإلحصاء  الثانية

  2 مبادئ اإلرشاد الزراعي  

  3 اقتصاديات موارد طبيعية  الثالثة

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العمل الزراعي وذلك بعد اشراك الطلبة يف 

 التعرف على املردود االقتصادي واالرباح املتحققة من  هذه املشاريع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.املعايري املوضوعة 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تمر استنادا على التطور العلمي املستمر املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مس



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنام

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

بقابلية التوظيف المتعلقة 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  *     *   *   *    أساسي مبادئ االقتصاد  االولى

                   
  *          *  *   أساسي       احصاء  الثانية

   *     *   *     * أساسي      ارشاد 

      *      * *     صاديات موارداقت  الثالثة

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية    / المركز علمي القسم ال .2

 االقتصاد الزراعي اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116الثاني/  الفصل الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف اجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية و  املظاهر االقتصادية العامة التعرف على
 عي يف البنيان االقتصادي للبلد.للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزرا واإليرادات

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم تفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االس

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 في الجوانب االجتماعيةدور القطاع الزراعي  -1أ

 دور القطاع الزراعي في تكوين الدخل القومي -2أ
 تخطيط المشاريع الزراعية وتعظيم ارباح المنتج. -3أ
 حساب الجدوى االقتصادية -4أ
 التعرف على العملية التسويقية للسلع الزراعية -5أ
 اهمية حماية المنتج والمستهلك ون خالل السياسة السعرية.  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 تحليل بنود التكاليف وااليرادات – 1ب

 تاثير الضرائب على المنتج والمستهلك – 2ب
  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االقتصادية واالجتماعية الكبيرة للقطاع الزراعي األهمية -1ج
 اهمية حماية المنتج المحلي -2ج

 اهمية حماية المستهلك -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

 االقتصاد الزراعي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االقتصاد الزراعي بني النظرية والتطبيق /د. امحد زبري جعاطة )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 السامرائياالقتصاد الزراعي / د. هاشم علوان 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 سلسلة شوم يف االقتصاد اجلزئي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 االقتصاد الزراعي يف الوطن العريب

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 
 تعظيم ارباح المنتج -1د

 المستهلكتعظيم منفعة  -2د
 دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

الحياة مظاهر   2 األول
 االقتصادية

 امتحان نظري محاضرة نظري

نظرية سلوك   2 الثاني

 المستهلك
 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري العرض والطلب   2 الثالث
االنتاج الزراعي   2 الرابع

 وعناصره
 امتحان نظري محاضرة نظري

قانون الغلة   2 الخامس

 المتناقصة
 امتحان نظري محاضرة نظري

دور الزراعة في   2 السادس
 االقتصاد الوطني

 امتحان نظري محاضرة نظري

االسعار الزراعية   2 السابع

 والتسويق الزراعي
 امتحان نظري محاضرة نظري
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  / المعهدةالكلي   
  التربة والموارد المائية :   القسم العلمي    
 2/5/2017تاريخ ملء الملف :     
 تركي مفتن سعدسم د.اال
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                   أ.د. يحيى كريدي : المعاون العلمي سما                  حنون ناهي كاظمد.  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة راسم مدي    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الزراعة كلية

 علوم التربة والموارد المائية زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :ي النظام الدراس .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9
علوم التربة والموارد المائية قادرة على التعرف على كوادر متخصصة في  إعداد إلىيهدف برنامج التعليم 

كونها أهم والمائية  األرضيةالحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد  وإيجادالزراعية  الترب أصناف
عوامل اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد 

  كون الطلبة المائية 
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 عليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق الت برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 .عالقة االحياء المجهرية في التربةالتعرف على   -1أ
  .دور االحياء المجهرية في زيادة االنتاج الزراعيعلى  التعرف -2أ

 .لرفع الواقع الزراعي الحيوية الضافة االسمدة على الطرق الحديثة التعرف  -3أ
 .خالل االستفادة من الدور الحيوي في التربة منالوصول الفصى االنتاج  -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 .تطبيق الطرق الحديثة في الزراعة – 1ب 

 . االحياء المجهريةكنظام تطبيقي في الزراعهاستخدام .– 2ب 
 جاهزية العناصر المغذية تاثي االحياء في معرفة -3

 
  طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية  .1
 المختبرات العلمية المحاضرات العملية في   .2
 محطات األبحاث الزراعية المحاضرات العملية في   .3

 

 
 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .1
 .االمتحانات العملية  .2
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .3

 
 

 
 الوجدانية والقيمية . ألهدافا -ج

 .عالية  من االنتاجفي توفير وتحقيق مستويات الزراعةتوضيح أهمية  -1ج         

 الجانب الحيويمن خالل االستفادة من  االسلوب الحديث في الزراعةتوضيح  -2ج
 سماد ك االحياء أهمية -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 ريسيين المتخصصين .المحاضرات المعدة من قبل التد .1
 الكتب المنهجية. .2
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .3



  
 3الصفحة 

 
  

 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .4
 ( beware pointالبياني  ) العرض  .5
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .6

 
 

 
 طرائق التقييم    

 

 لمشاركة والنشاط الصفياالمتحانات النظرية والعملية وا
 

 
 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

  وم التربةطرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في عل

 طرائق التقييم          

 
 تحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقةاالم

 بنية البرنامج  .11
 

 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 2 احياء التربة المجهرية  االولى

 3 2 تقانات االسمده  الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العمل الزراعي وذلك بعد 

 التعرف على املردود االقتصادي واالرباح املتحققة من  هذه املشاريع
 
 
 
 

 المعهد(لتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلقة باال ع)وضمعيار القبول  .13

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تمر استنادا على التطور العلمي املستمر املناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مس
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 مخطط مهارات المنهج

 ت المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لتأهيلية واارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

احياء التربة   االولى

 المجهرية
  *     *   *   *    أساسي

                   
                    الثانية

   *     *   *     * أساسي      تقانات االسمدة 

                    الثالثة

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية    / المركز علمي القسم ال .2

 احياء التربة المجهرية اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2117الثاني/  الفصل-الفصل االول  فصل / السنةال .5

 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف اجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية و  املظاهر االقتصادية العامة التعرف على
 وع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد.للمشر  واإليرادات

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  -أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
  – 1ب

  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الخاصة بمفردات المنهج المقرر  المحاضرات النظرية
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 1ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

 واملاء والنبات الرتبةعالقة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ني د. مبادئ احياء مجهرية تاليف د. فائز عزيز العا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 امين سلمان بدوي

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 / د نور الدين شوقي خصزبة الرتبة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Soil micro. 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 ألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات االتأهيلية العامة و المهارات -د 
  -1د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان نظري محاضرة نظري تعريف وتطور علم االحياء المجهرية  2 األول

 امتحان نظري محاضرة نظري حياء المجهريةالموقع التصنيفي لال  2 الثاني

 امتحان نظري محاضرة نظري تسمية االحياء المجهرية  2 الثالث

 امتحان نظري محاضرة نظري اشكالها-مكوناتها-البكتيريا تواجدها  2 الرابع

 امتحان نظري محاضرة نظري جدار الخلية البكتيرية ومكوناتة  2 الخامس

 امتحان نظري محاضرة نظري نتقائية عبر االشييةالنفاذية واال  2 السادس

 امتحان نظري محاضرة نظري االسواط البكتيرية واالعضاء  2 السابع



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  / المعهدةالكلي   
  التربة والموارد المائية :   القسم العلمي    
 2/5/2017تاريخ ملء الملف :     

 حنون ناهي كاظمد. 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                   أ.د. يحيى كريدي : المعاون العلمي سما                  حنون ناهي كاظمد.  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  بةشع اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 احة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المت

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الزراعة كلية

 علوم التربة والموارد المائية زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9
علوم التربة والموارد المائية قادرة على التعرف على كوادر متخصصة في  إعداد إلىيهدف برنامج التعليم 

كونها أهم والمائية  األرضيةالحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد  وإيجادراعية الترب الز أصناف
عوامل اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد 

  كون الطلبة المائية 
 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 
 

 والتعلم والتقييم المطلوبة وطرائق التعليم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 .خصائص التربة الكيميائية والخصوبية لغرض مالئمتها لالنتاج الزراعيالتعرف على   -1أ
  .النباتي لزيادة االنتاجعلى الطرق الحديثة  التعرف -2أ

 .الضافة االسمدة الكيميائية لرفع الواقع الزراعيعلى الطرق الحديثة التعرف  -3أ
 .صول الفصى االنتاج باقل االضافات المائية واقل تسميدالو -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 .تطبيق الطرق الحديثة في الزراعة – 1ب 

 استخدام نظام التوصية المتكامل للتسميد.– 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .1
 ات العلمية المختبرالمحاضرات العملية في   .2
 محطات األبحاث الزراعية المحاضرات العملية في   .3
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .4

 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية. .1
 .االمتحانات العملية  .2
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .3

 
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .عالية  من االنتاجفي توفير وتحقيق مستويات الزراعةتوضيح أهمية  -1ج         

 االسلوب الحديث في الزراعةتوضيح  -2ج
وضرورة ترشيد  وكيفية االستفادة منها مع السماد كاستخدام الرسمده أهمية الموارد المائية -3ج

 ة المائية العالمية والمحلية.االستهالك في ضل األزم

    



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .1
 الكتب المنهجية. .2
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .3
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .4
 ( beware pointالبياني  ) العرض  .5
 ت األبحاث التابعة الى كلية الزراعة.التجارب العملية في محطا .6

 
 

 
 طرائق التقييم    

 
 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 الدارة العلمية الناجحة.تعلم طرق ا -2د
 تحليل الكفائة االقتصادية والجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. -3د

 الحريات الفردية والديمقراطية . -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .11
 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 2 كيمياء التربة  الثالث

 3 2 خصوبة التربة  لثالثا

     

 3 2 مادة التربة العضوية  الثالث

 3  تقانات اسمده عملي  الرابع

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العمل الزراعي وذلك بعد 

 االرباح املتحققة من  هذه املشاريعالتعرف على املردود االقتصادي و 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ادا على التطور العلمي املستمر تمر استناملناهج املقرة من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مس



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاف األهد ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 الرابع

 

  *     *   *   *    أساسي تقانات اسمدة عملي 

                   

 الثالث

 لثالث

  *          *  *   أساسي       كيمياء التربة 

   *     *   *     * أساسي      خصوبة وتسميد 

      *      * *     مادة التربة العضوية  لثالث

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 ف المقررموذج وصن

 

 وصف المقرر

 

 

 نىالمث جامعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية    / المركز علمي القسم ال .2

 االقتصاد الزراعي اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2117الثاني/  الفصل-الفصل االول  الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف اجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية و  ظاهر االقتصادية العامةامل التعرف على
 للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد. واإليرادات

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 

 قييموطرائق التعليم والتعلم والت مقررات المخرج .11

  -أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
  – 1ب

  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 

 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 طرائق التقييم    

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 كيمياء الرتبة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كاظم مشحوتد.  كيمياء الرتبة  )المصادر(  سية ـ المراجع الرئي2
 حممد الزبيدي/ د.  كيمياء الرتب

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 خصزبة الرتبة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 كيمياء الرتبة

 
 لدراسي خطة تطوير المقرر ا .13

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 مطريقة التقيي طريقة التعليم

 امتحان نظري محاضرة نظري المادة العضويةفي التربة  2 األول

 امتحان نظري محاضرة نظري تكوين الدبال وخواصه  2 الثاني

 امتحان نظري محاضرة نظري كيمياء محلول التربة  2 الثالث

 امتحان نظري محاضرة نظري تفاعالت االحماض والقواعد  2 الرابع

ربة والطور تداخل محلول الت  2 الخامس
 الصلب

 امتحان نظري محاضرة نظري

التطبيقات العملية لنظرية الطبقة   2 السادس
 الكهربائية المزدوجه

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري التبادل االيوني  2 السابع



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 :  / المعهدةالكلي   
  التربة والموارد المائية :   القسم العلمي    
 2/5/2017تاريخ ملء الملف :     
 سم د.قاسم عبد الحسين طالباال
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                   أ.د. يحيى كريدي : المعاون العلمي سما                  حنون ناهي كاظمد.  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربة والموارد المائية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الزراعة كلية

 علوم التربة والموارد المائية زراعة/ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :الدراسي  النظام .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ( فصلي كورسات )نظام

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9
علوم التربة والموارد المائية قادرة على التعرف على كوادر متخصصة في  إعداد إلىيهدف برنامج التعليم 

كونها أهم والمائية  األرضيةالحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالموارد  وإيجادالترب الزراعية  فأصنا
عوامل اإلنتاج الزراعي فضال عن قدرة هذه الكوادر على العمل في الدوائر الزراعية والبيئية والموارد 

  كون الطلبة المائية 
 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 
 

 ائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطر برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 .خصائص التربة الكيميائية والخصوبية لغرض مالئمتها لالنتاج الزراعيالتعرف على   -1أ
  .النباتي لزيادة االنتاجعلى الطرق الحديثة  التعرف -2أ

 .عيالضافة االسمدة الكيميائية لرفع الواقع الزراعلى الطرق الحديثة التعرف  -3أ
 .الوصول الفصى االنتاج باقل االضافات المائية واقل تسميد -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 .تطبيق الطرق الحديثة في الزراعة – 1ب 

 استخدام نظام التوصية المتكامل للتسميد.– 2ب 
 استخدام نظام االستشعارعن بعد في معرفة جاهزية العناصر المغذية -3

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية  .1
 المختبرات العلمية المحاضرات العملية في   .2
 محطات األبحاث الزراعية المحاضرات العملية في   .3
 التطبيق الصيفي في المرحلة الثالثة في الدوائر ذات العالقة. .4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 فصلية.االمتحانات النظرية اليومية والشهرية وال .1
 .االمتحانات العملية  .2
 التجارب البحثية السنوية للطلبة مع بحوث التخرج. .3

 
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .عالية  من االنتاجفي توفير وتحقيق مستويات الزراعةتوضيح أهمية  -1ج         
 ار عن بعدمن خالل االستفادة من وسائل االستشع االسلوب الحديث في الزراعةتوضيح  -2ج

  وكيفية االستفادة منها مع السماد كاستخدام الرسمده أهمية الموارد المائية -3ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 المحاضرات المعدة من قبل التدريسيين المتخصصين . .1
 الكتب المنهجية. .2
 المصادر الخارجية المحلية والعربية والعالمية. .3
 معلومات على الشبكة العنكبوتية. .4
 ( beware pointالبياني  ) لعرض ا .5
 التجارب العملية في محطات األبحاث التابعة الى كلية الزراعة. .6

 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 االمتحانات النظرية والعملية والمشاركة والنشاط الصفي

 

 
 

 

 .الشخصي(طور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والت )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 تعلم استخدام الحاسوب . -1د

 تعلم طرق االدارة العلمية الناجحة. -2د
 تحليل الكفائة االقتصادية والجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التعليم لهذه المهارات هي المحاضرات النظرية في علم االقتصاد والحاسوب واالجتماع .

 
 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية والعملية للتخصصات السابقة.

 

 بنية البرنامج  .11
 

 
 اعات المعتمدةالس           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
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 عملي     نظري      

 3 2 عالقة التربة والماء والنبات  االولى

 3 2 خصوبة التربة  الثانية

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
ل الزراعي وذلك بعد اشراك الطلبة يف مشاريع زراعية انتاجية تدار من قبل الكلية بصفة مسامهني وعاملني حلثهم وتشجيعهم على العم

 التعرف على املردود االقتصادي واالرباح املتحققة من  هذه املشاريع
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 املعايري املوضوعة من قبل وزارة الرتبية القبول املركزي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تمر استنادا على التطور العلمي املستمر من قبل الوزارة واليت يتم تطويرها بشكل مس املناهج املقرة
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي م المقرراس

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  *     *   *   *    أساسي عالقة التنربة  االولى

                   
                    الثانية

   *     *   *     * أساسي      خصوبة وتسميد 

                    الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المثنى جامعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية    / المركز علمي م الالقس .2

 خصوبة التربة اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2117الثاني/  الفصل-الفصل االول  الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف اجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية و  دية العامةاملظاهر االقتصا التعرف على
 للمشروع الزراعي فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد. واإليرادات

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  -أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
  – 1ب

  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية الخاصة بمفردات المنهج المقرر 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية اليومية والشهرية والفصلية
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 1ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 واملاء والنبات الرتبةعالقة  ة المطلوبة ـ الكتب المقرر1

 كاظم مشحوتد.   خصوبة وتسميد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 حممد الزبيدي/ د.  كيمياء الرتب

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 / د نور الدين شوقي خصزبة الرتبة

لمراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ ا
.... 

 الرتبة واملياه وعالقتهما

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 
  -1د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 يقة التقييمطر طريقة التعليم

 امتحان نظري محاضرة نظري مفاهيم ومصطلحات علمية  2 األول

عالقة التربة بالنبات وتاثرها بالعوامل   2 الثاني
 الخارجيه

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري النايتروجين في التربة والنبات  2 الثالث

 امتحان نظري اضرة نظريمح أشكال النايتروجين في التربة  2 الرابع

 امتحان نظري محاضرة نظري تحوالت النايتروجين في التربة  2 الخامس

العوامل المؤثرة في جاهزية النايتروجين   2 السادس
 في التربة

 امتحان نظري محاضرة نظري

 امتحان نظري محاضرة نظري تقيم خصوبة التربة  2 السابع
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abstract 

A  field experiment  was conducted at Al-bander location in Al-
samawa  city, during 2015-2016 growing season. The experiment 
included studying the effect of four cultivars (Aquadulce, Filo Semilles, 
Granoioletto and local), and four foliar spraying treatments ( 20 mg 
Auxin L-1, 50 mg B  L-1, 2 mg proline  L-1 and control(distill water). 

Split-plot arrangement with Randomize Complete Block Design 
were used with three replicates. Cultivars occupied the main plot while 
treatments occupied in Sub-plot. 

The results were summarized as follows:  

First: vegetative growth characters: 

1- The Auxin treatment was significantly superior in plant height, 
chlorophyll, leaves area, leave area index, dry weight reached 
(134.68 cm, 50.78 SPAD, 4322 cm2, 2.84, 1.042 gm plant-1) 
respectively, proline treatment was significantly superior in number 
of branches 6.83 branches plant -1, Boron treatment was 
significantly superior in pod length and flower setting ratio 
reached( 19.33 cm and 48.2%) respectively. 

2- Aquadulce cultivar   was significantly superior in plant height, 
leaves area, leave area index, fresh weight and flower setting ratio 
reached( 129.95 cm, 3949 cm2, 2.59, o.995 gm plant-1 and 
44.0%) respectively, but granovioletto was significantly superior in 
chlorophyll content reached 45.75 SPAD. 

3- The combination of (aquadulce×Auxin) increased the average of 
plant height and fresh weight reached (142.83 and 1.248 gm) 



respectively, but the combination(local+ Boron) was significantly 
superior in dry weight (352.3 gm plant-1).  

Second: The productivity character. 

1- Auxin treatment increased significantly the average of number of 
seed in pod, 100 seeds weight, plant yield, total seeds yield and 
biomass yield reached ( 4.25 seed pod-1, 172.7 gm, 246.1 gm 
plant-1, 3215 kg h-1 and 485 gm plant-1) respectively.  

2- The cultivar of Aquadulce was significantly superior in 100 seeds 
weight , plant yield, total grain yield and biomass yield 
reached(178.2 gm, 227.9 gm, 3340 kg h-1, 463 gm plant-1) 
respectively. Granovioletto increased significant the average of 
number podes (33.06 pod plant-1), Filo semilles was significantly 
in number of seeds in pod (4.46 seed pod-1). 

3- The combination of (Granovioletto ×Auxin) treatment increased 
the number of pods, total yield reached( 43.85 pod plant-1 and 
4084 kg h-1) respectively. The combination (Aquadulce ×Auxin) 
increased biomass yield reached 593 gm plant-1 . 

Third: Quality characters 

1- Auxin treatment was significantly in protein and Auxin contained in 
seeds reached ( 34.06% and 38.75 mg kg-1) respectively. Proline 
treatment increased proline contained reached 22.65 mg kg-1. 
The boron treatment increased significantly the boron contained 
reached 28.78 gm kg-1. 
 



2- The cultivar of granovioletto was significantly in protein, Auxin and 
boron contained in seed reached( 36.43%, 34 mg kg-1 and 27 
mg kg-1) respectively, filo semillas increased boron contain 
reached 16.69 mg kg-1 . 

3- The combination (Granovioletto × Auxin) was significantly 
supereior in protein contained reached 38.3%, the combination 
(Granovioletto× proline) increased significantly the proline 
contained reached 27.75 Mg g-1. The combination (Granovioletto 
× Boron) increased significantly boron conained reached 36.67 
mg kg-1. 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 اقرار لجنة المناقشة 

)استجابة بعض  اطمعنا عمى هذه الرسالة الموسومة ،نشهد باننا رئيس ولجنة اعضاء المناقشة
والحد من تساقط االزهار( وقد ناقشنا الطالبة  والبورون والبرولين IAAاصناف الباقالء لمرش باالوكسين 

 جديرةفي محتوياتها وفيما لها عالقة بها، وانها  11/3/2012)سالمة تحسين عمي الموسوي( بتاريخ 
قسم االنتاج النباتي/ عموم المحاصيل  - بالقبول لنيل درجة درجة الماجستير في العموم الزراعية

 .الحقمية
 

 رئيش اللجىت

 جعفر د اصامه وظيم

 اصتاذ 

 جامعت البصرة-كليت الزراعت

 

 عضوا          عضوا       

 د.محمد رضوان محمود      د.فالح حضه عيضى

  مدرس        اصتاذ مضاعد

 جامعت المثىى-كليت الزراعت     جامعت المثىى -كليت الزراعت

 

 المشرف)عضوا (

 د.فيصل محبش مدلول

 اصتاذ

جامعت المثىى-كليت الزراعت  

 

.جامعة المثنى -الرسالة من قبل مجلس كلية الزراعة صدقت  

  الدكتور

 فيصل محبش الطاهر



 عميد كمية الزراعة/جامعة المثنى



 

 اإلهـــــــــداء
 

وسلم(واله  ......  محمد )صلى اهلل عليه  اهلل رحمة للعالمين    إلـى من أرسله            

 من بقـلبك تملك ذاتي وتبذل ما بوسعك إلرضائي....... ابي الحبيب  إلــى          

إلــى اعز من فقدت .......... والدتي رحمها اهلل               

                          ............. اخوتي )علي ومحمد(وقوتي ومالذي بعد اهللإلى سندي           

  .(راغب  العزيززوجي  )..... األمل والنجاح......إلـى الذي أكمل معي مشوار           

إلى سندي في الحياة ........... أعمامي           

.                   والمعرفة.............أساتذتيأنار لي سبيل العلم   إلــى كل من           

....لى كل من مد لي يد العون لهم مني كل خيرإ .... 

 

 سالمة الموسوي



 المستخلص

في منطقة ال بندر/السماوة. لدراسة  2016-2015نفذت تجربة حقمية خالل موسم النمو      
 1-لترممغم برولين 2، 1-لتر Bممغم 50، 1-لتر  IAAممغم 20معامالت مختمفة وهي ) تأثير

 Filo Semillas ،)اكوادولس ربعة اصناف من الباقالءفي نمو وحاصل ا ومعاممة المقارنة(
 Split-Plotطبقت التجربة وفقًا لترتيب االلواح المنشقة(، والمحمي Grano Violettoو

Design  تصميم القطاعات العشوائية الكاممة  باستعمال R.C.B.D،اذ  وبثالثة مكررات
في االلواح المعامالت وضعت  في حين Main-plot في االلواح الرئيسيةاالصناف وضعت 
 . Sub-Plotالثانوية 

 بينت النتائج مايمي:

 اوال: صفات النمو الخضري

المساحة الورقية، دليل  صبغة الكموروفيل، تفوقت معاممة االوكسين في ارتفاع النبات، -1
، 2دسم 43.22سباد،  50.78سم، 134.68المساحة الورقية والوزن الطري لمنبات تبمغ)

فة عدد البرولين في صبينما تفوقت معاممة  عمى التتابع (1-نباتكغم  2.84،1.042
ومعاممة البورون في صفتي طول القرنة ونسبة  (1-نباتفرع  6.83االفرع الخضرية )

 .%(عمى التتابع48.2سم، 19.33العقد فبمغت)
تفوق الصنف اكوادولس معنويا في ارتفاع النبات، المساحة الورقية، دليل المساحة  -2

، 2.59، 2دسم 39.49 سم،126.95) ، الوزن الطري لمنبات ونسبة العقد فبمغالورقية
 Grano Violettoعمى التتابع، بينما تفوق الصنف  %(44.0و 1-نبات غمك.9950

 سباد. 45.75في محتوى الكموروفيل بمغ
الصنف اكوادولس( في صفتي ارتفاع النبات والوزن ×)المعاممة االوكسين تفوقت التوليفة -3

( عمى التتابع، بينما تفوقت 1-نباتغم ك 1.284سم، 142.83الطري لمنبات فبمغتا)
لوزن الجاف لمنبات بمغت في صفة ا الصنف المحمي( ×المعاممة البورون التوليفة )
 1-نباتغم  352.2

 



 ثانيا: الصفات االنتاجية

بذرة، الحاصل  100تفوقت معاممة االوكسين في صفة عدد البذور بالقرنة، ووزن  -1
غم،  172.7، 1-قرنةبذرة  4.25فبمغ ) والحاصل الحيوي الفردي، حاصل البذور الكمي

 .( عمى التتابع1-نباتغم  484و 1-ه كغم 1،3215-نباتغم  246.1
بذرة، حاصل النبات الفردي، حاصل  100تفوق الصنف اكوادولس في صفات وزن  -2

 كغم 3342، 1-نباتغم  227.9غم،  178.2) فبمغ والحاصل الحيويالبذور الكمي 
 عمى التتابع (1-نباتغم  463و 1-ه

ي عدد القرنات لمنبات ( في صفتالصنف اكوادولس ×المعاممة البورون تفوقت التوليفة ) -3
بينما  عمى التتابع. (1-ه كغم 4084و 1-نباتقرنة  43.85مي فبمغتا)والحاصل الك

 .1-غم.نبات 593الصنف اكوادولس( بمغ  ×تفوقت التوليفة)المعاممة االوكسين

 ثالثا: الصفات النوعية

% 34.06بمغتا )تفوقت معاممة االوكسين في صفة محتوى البروتين واالوكسين ف -1
ين في عمى التتابع بينما تفوقت معاممة البرولوزن جاف( 1-كغممايكروغرام  38.65و

 28.78محتوى البورون بمغ  ومعاممة البورون في (1-كغمممغم  22.65محتوى البرولين)
 وزن جاف لمبذور. 1-ممغم.كغم

ون في البذور في محتوى البروتين واالوكسين والبور  Granoviolettoف تفوق الصن -2
( عمى التتابع وتفوق الصنف 1-كغمممغم  27.00مايكروغرام و 43.40%،36.43فبمغ)

FiloSemillas 1-كغمممغم  16.69محتوى البرولين فبمغ  في 
البروتين ( في محتوى Granovioletto صنفال × المعاممة االوكسينتفوقت التوليفة ) -3

ممغم  27.75لمحتوى البروليني بمغ وزاد الصنف المعامل بالبرولين في ا %38.3 غبم
وزن  1-كغمم ممغ 36.67وزاد الصنف المعامل بالبورون في محتوى البورون بمغ  1-كغم

 جاف.
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 المقدمة-1

اتات التي تعد مف اىـ فصائؿ النب  fabaceaeالى الفصيمة البقكلية  vicia ينتمي جنس

كىي احد المحاصيؿ الشتكية التي تحكم بذكرىا عمى نسبة عالية مف  ،الزىرية التي عرفيا االنساف

اف اليدؼ الرئيس مف زراعتيا ىك  ( (Natalia et al., 2008%40-25البركتيف تتراكح بيف 

الرتفاع قيمتيا الغذائية اذ تعد مصدر رخيص لمبركتيف إلنتاج البذكر التي تستيمؾ كغذاء لإلنساف 

مقارنة بالبركتيف الحيكاني اضافة الى احتكائيا عمى الكاربكىيدرات التي تصؿ نسبتيا في بعض 

 (.(Alghamdi, 2009ناصر المعدنية % فضال عف الفيتامينات كااللياؼ كالع56االصناؼ الى 

اف االساس في تكسيع زراعة المحصكؿ كرفع إنتاجيتو ىي زراعة اصناؼ عالية االنتاجية 

كمتأقممة مع الظركؼ المحمية كاتباع االساليب الحقمية الفعالة كصكال لمطاقات الكامنة لتمؾ 

 45770المحصكؿ الى  ليذاكصمت االنتاجية العالمية ، (2001االصناؼ )الجبكرم كاخركف، 

بمعدؿ  ألؼ ىكتار  35المساحة المزركعة فتبمغ في العراؽ اما( 2011مقـ كشكيميو، شالؼ طف )

،  –)المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  1-قكغـ  3143أنتاج بمغ  مما يؤشر الى  ( 2012الخرطـك

المشاكؿ التي تمر بيا خالؿ مرحمة النمك سيما فيما  بانخفاض اإلنتاجية بكحدة المساحة بسب

ناضجة الغير كثرة القرنات  بشكؿ طبيعي فضال عفيتعمؽ بتساقط االزىار كفشؿ الفركع بالنمك 

  .االنتاجية في سمبيال% االمر الذم يترؾ اثر 80-50كالي كالتي تقدر بح

لغذائية بيف االجزاء الخضرية بينت العديد مف البحكث الى كجكد منافسة شديدة عمى المكاد ا

كالتكاثرية ككذلؾ بيف االجزاء التكاثرية نفسيا، لذا مف الضركرم تكفير المكاد الغذائية الالزمة 

 .ألجزاء النبات الخضرية كالتكاثرية



2 
 

كتككيف  كالتخصيب كبيرا في تنظيـ عممية التزىير اكما اف لمتكازف اليرمكني داخؿ النبات اثر  

عكامؿ  اف تتاثر مف خالؿ( اذ اف ظاىرة تساقط االزىار يمكف (Field et al., 1989القرنات 

ات النمك منظماك مف خالؿ بعض العكامؿ الداخمية كاليرمكنات ك  مناخيةخارجية كالظركؼ ال

Aneja et al., 1999)) ، كىي تساقط نسبة يؿ البقكؿ عمكما مف مشكمة كبيرة محاصاذ تعاني

تيا مرتفعة تؤثر بشكؿ كبير في إنتاجي%( كىذه النسبة ال75أكثر مف )عالية مف اإلزىار تصؿ إلى 

 (.1990عيسى، )

 تمعب دكرا ىاما ذي تدخؿ في العمميات الفسمجية اات النمك التمنظميعتبر االككسيف مف اىـ 

في نمك النبات فضال عف تأثيره في استطالة الخاليا كتطكر االنسجة كما يعتبر المسؤكؿ الرئيس 

مكازنة نمك كتطكر النبات خالؿ ظركؼ االجياد  دكره فيالى  تجارباشارت الك  ،قميةدة العف السيا

اما  .في زيادة عقد الثمار كتقميؿ تساقط االزىار كالقرناتيؤثر  كما ،(Khan, 2004)المختمفة 

في العديد مف العمميات الحيكية المختمفة  ؤثرالبركليف الذم يعتبر مف االحماض االمينية الذم ي

داخؿ النبات كالنمك كالتنفس كالنقؿ كامتصاص العناصر كعمميات تمثيؿ المغذيات كالتي جميعيا 

 هلنمك تؤثر في النبات كطبيعة نمكه التي يمكف مف خالليا تخطي الظركؼ الغير مالئمة 

(Schroeder et al., 2013) ، كمنيا البكركف  ا في نمك النباتدكر ميمالصغرل  اتمغذيلماف

 لكحظ اف  Mozafar(1987) تكصؿ الييا تجربةففي ، التي يقكـ بيافي الفعاليات الحيكية  لدكره

السيما خالؿ مرحمة التزىير لتحقيؽ افضؿ  هالبكركف بشكؿ متكاصؿ اثناء نمك  النبات يحتاج

الضكئي مف االكراؽ الى تمثيؿ الاذ انو يسيؿ حركة كانتقاؿ نكاتج المستكيات مف انتاج البذكر 

نبكبة المقاحية )الصحاؼ، كلو دكر في انبات حبكب المقاح كنمك اال ،المناطؽ الفعالة بالنبات

1989). 
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كىذا ضركرم لتطكر  Bك فيتاميفC زيادة المحتكل مف فيتاميف في فضال عف دكر البكركف 

عكؽ عممية تككيف حبكب ي، كاف نقصو في النبات (Mahler, 2004)كاكتماؿ بذكر المحاصيؿ 

المقاح مما يؤثر في تككيف عدد الثمار أك قد تككف ثمار غير ممقحة صغيرة ذات نكعية رديئة أك 

 (Gartel, 1974)  تتساقط بعد عقدىا كىذا ينعكس سمبيان عمى حاصؿ النبات

في نمك كتطكر النبات كلمحد بناءا عمى ماذكر مف عكامؿ محددة إلنتاجية المحصكؿ كألىميتيا 

التجربة بيدؼ معرفة استجابة نفذت ىذه لذا  ،فسمجيولتي ترتبط بعكامؿ مف ظاىرة تساقط االزىار كا

في نمك  كتأثيرىا التغذكية كاليرمكنية المختمفة مف الباقالء لمجمكعة مف المعامالت اصناؼ

 .تساقط الاىرة مف خالؿ الحد مف ظكحاصؿ الباقالء 
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 مراجعة المصادر -2

 تأثير االصناف  -1 -2

 صفات النمو -2-1-1

الكراثية يعد مف  التراكيببينت الدراسات السابقة اف االختالؼ الكراثي بيف االصناؼ اك 

ف نمك المحصكؿ يتطمب عمميات ، ك اىـ العكامؿ التي تحدد نمك كانتاجية معظـ المحاصيؿ الحقمية ا 

كببيئة المحصكؿ التي مف بينيا كفرة الماء لمنبات في مراحؿ  الصنؼكظيفية معقدة ترتبط بطبيعة 

 (Jovicevic et al., 2002)نمكه كافة، السيما مرحمة بدء التزىير إلى النضج الفسمجي 

اف ىناؾ فركؽ معنكية في عدد الباحث في تجربة اجريت لخمس اصناؼ مف الباقالء كجد 

،  ( Li-Juan (1988, سـ 160-61 الذم تراكح بيف ارتفاع النباتكمنيا مف الصفات الخضرية 

تفكؽ الصنؼ اذ اف صفة ارتفاع النبات تختمؼ بيف االصناؼ الى ( 1989) عباس كما اشار

سـ مقارنة بالصنؼ المحمي 143.72متكسط بمغ ى اعمى اعطفي ارتفاع النبات ك اككادلجي معنكيا 

صفة عدد التفرعات معنكيا بيف  في حيف لـ تختمؼ سـ 128.61بمغ متكسط اقؿ الذم اعطى 

عند اجراء تجربة في ابك غريب الى اف  (2001)بيف الجبكرم كاخركف الصنفيف المدركسيف، ك 

( اختمفت معنكيا كالمحمي 323اباء ك  234اباء ك  123اباءك اككادلجي ك )القبرصي  االصناؼ

اعمى متكسط لصفة ارتفاع  بإعطاءمعنكيا  323اذ تفكؽ الصنؼ اباء  معظـ صفات النمك في

تفكؽ ك  ،سـ 84.00اعطى الصنؼ القبرصي اقؿ متكسط بمغ  فسـ في حي 121.18النبات بمغ 

مقارنة  1-نبات فرع 6.35بمغ لعدد االفرع بالنبات اعمى متكسط  بإعطاءمعنكيا  234اباء  الصنؼ

  .1-نباتفرع   5.54متكسط بمغ اقؿ الصنؼ المحمي الذم اعطى مع
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في  معنكياG.429 التركيب الكراثي  تفكؽ في مصر Hemida et al.(2003)كجد 

  ك G843ك   M.Lسـ مقارنة مع التراكيب الكراثية  103.44بمتكسط بمغ  صفة ارتفاع النبات

G.2 في حيف لـ تختمؼ  سـ عمى التتابع 100.88ك 93.03ك 89.57 ـالتي بمغت متكسطاتي

 بيف التراكيب الكراثية المدركسة. معنكيا االفرعصفة عدد 

التركيب الكراثي فييا عمى خمسة تراكيب كراثية مف الباقالء تفكؽ اخرل  تجربةاجريت 

FLIP87-26FB  بالمقارنة مع التركيبيف سـ  62.1رتفاع النبات بمغ متكسط الكاعطى اعمى

 (Jaafar and Hail, 2007)يف لـ يختمفا معنكيا فيما بينيماالمذ F623 ك F187-345 الكراثييف

البمدم( في سكريا  ك المبناني ي كاستخدـ فييا ثالثة اصناؼ مف الباقالء )الشام دراسة اخرلفي ك  ،

سـ مقارنة مع  64.80اعطى اعمى متكسط بمغ  ك تفكؽ الصنؼ الشامي في ارتفاع النبات  لكحظ

 (.2009) العثماف كالعساؼ، الصنفيف المبناني كالشامي 

 ILBفي ارتفاع النبات اذ اعطى الصنؼ  الباقالء ( تبايف اصناؼ2010اكم )العيس ذكر

بينما سـ  80.58بمغ تكسط اقؿ م SAفي حيف اعطى الصنؼ سـ 100بمغ  متكسط اعمى  1814

فقد  SC الصنؼ اما  1-نبات فرع 16.39بمغ  االفرععدد متكسط لاعمى  SBاعطى الصنؼ 

مقارنة  2.077اعمى دليؿ مساحة كرقية بمغ ك  ،1-نباتفرع  10.84بمغ  متكسطاقؿ اعطى 

( 2010) اشار الشكرجي، ك 1.361بمغ  كرقية الذم اعطى اقؿ دليؿ مساحة ILB1266 بالصنؼ 

 114.3ك  116.3بمتكسطيف بمغا في ارتفاع النبات الفرنسي كالسكرم معنكيا  افالى تفكؽ الصنف

أذ اعطى  االفرععدد بتفكؽ الصنؼ بابؿ معنكيان ك  التكيثة كبابؿالصنفاف مقارنة مع  تابعسـ عمى الت

 (، السكرم كالفرنسي كالتكيثو)مقارنة مع بقية االصناؼ  1-نبات فرع 5.33متكسطان بمغ اعمى 
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عند اجراء تجربة لتجربة ثالثة اصناؼ مف نبات الباقالء في  Talal (2010) تكصؿ

سـ مقارنة مع 159.17بمتكسط بمغ في ارتفاع النبات معنكيا  Baladyتفكؽ الصنؼ  الى االردف

تابع. كما تفكؽ عمى الت سـ134.87ك 132.67 ارتفاع بمغ اذ اعطيا Syrianك Grizalالصنفيف 

 .غـ 317.93اعطى اعمى متكسط بمغ في الكزف الجاؼ لمنبات ك  Baldy صنؼ ال

عمى الصنفيف  Erbaaتفكؽ الصنؼ  لكحظك عدة اصناؼ مف الباقالء  تجربة عمى اجريت

TrugutluكAydin  كالذم لـ يختمؼ معنكيا عف الصنؼفي صفة ارتفاع النبات Tokat 

(Duzoemir and Ece,2011) بيف ، ك(Teyal and Sabreen (2011  تفكؽ الصنؼ 

Giza416  سـ مقارنة مع  100.790معنكيا في صفة ارتفاع النبات اذ اعطى اعمى متكسط بمغ

 فرع 4.61بمغ  افرعاعمى عدد  سجؿالذم  Giza bulukaصنؼ لمسـ  81.68بمغ  متكسطاقؿ 

 . 1-نبات فرع 2.87عطى اقؿ عدد تفرعات بمغ االذم Giza416  مقارنة مع الصنؼ 1-نبات

في محافظة الديكانية عمى اربع اصناؼ مف اجريت  تجربة في (2011) العباسبيف 

 بإعطائو Spaniardتفكؽ الصنؼ  لكحظ( Spaniardك Domesticك Folyك  Italianالباقالء )

 ىاعط ذمال Domestic الصنؼمع  بالمقارنةسـ  90.40اعمى متكسط لصفة ارتفاع النبات بمغ 

 7.95بمغ  االفرعاعطى اعمى متكسط لعدد فقد  Folyسـ اما الصنؼ  76.06متكسط بمغ اقؿ 

بيف المزعؿ ك  ،1-فرع نبات 5.45متكسط بمغ اقؿ  Italian الصنؼ في حيف سجؿ 1-نبات فرع

تفكؽ الصنؼ اذ مقارنة بيف صنفيف مف الباقالء االسباني كالمحمي ال( عند 2012) كالحمزاكم

غـ مقارنة مع الصنؼ  30.59متكسط بمغ اعمى كاعطى  في الكزف الجاؼ لمنباتاالسباني معنكيا 

 .غـ 21.31 بمغ متكسطاقؿ  سجؿالمحمى الذم 
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 (االيطالي كالمحمي)( لـ يجد ام فركؽ معنكية بيف صنفيف مف الباقالء 2012)ما العايد ا

عمى ثالث اصناؼ مف الباقالء في تكريت  اجريت تجربة كفي، االفرعارتفاع النبات كعدد صفة  في

 الرتفاع النبات متكسطاعمى  ىكاعط الصنؼ االسباني تفكؽ لكحظ االسباني(ك  االيطاليك  )المحمي

 .(2013، مكر الد)سـ  44.23 بمغمتكسط اقؿ الصنؼ المحمي  سجؿفيما سـ  52.75بمغ 

 12ممقارنة بيف ل عند اجراء تجربة في ظركؼ محافظة المثنى (2015) الطككياشار 

ك  ICG944ك  ICG943ك  ICG942كاككادكلس ك  2)السكرم كالسكرم  تركيب كراثي

ICG945  كICG946 كICG948  كICG911 ك Filo Semillas كGranoVioletto مع )

رتفاع النبات بمغ الاعمى متكسط   اعطى GranoVioletto الصنؼ ، كجد افالصنؼ المحمي

محتكل الكمكركفيؿ كبمغ ،  Filo Semillas الصنؼسـ  58.89سـ اما اقؿ متكسط بمغ  108.71

بمغ  اذICG943 لمتركيب كاقؿ متكسط كاف  GranoVioletto مصنؼلسباد  51.80في االكراؽ 

فرع  11.25بمغ  االفرععدد متكسط لاعمى فقد سجؿ ICG911 التركيب الكراثي اما سباد،  35.20

فقد اككادلس اما Filo Semillas  صنؼلم 1-نباتفرع  6.37بمغ  قياسا باقؿ متكسط 1-نبات

 286.30 ت متكسطاتيـكزف طرم لمقرنات اذ بمغككزف جاؼ لمنبات ك  اعطى اعمى عدد اكراؽ

 لمصفات عمى التتابع. 1-نبات غـ 374.00 ك1-نبات غـ 38.15ك 1-نباتكرقة 

 مكونات الحاصل -2-1-2

مككنات الحاصؿ التي تؤدم  الصفات الميمة فيتعد صفة عدد القرنات في النبات مف 

اما صفة عدد البذكر في القرنة  (Bargale and Billore ,1992)الى زيادة الحاصؿ االقتصادم 

المخصبة التي نجحت في انتاج  اتاصؿ كذلؾ النيا تمثؿ عدد البكيضاحد اىـ مككنات الح فيي

زيادة حاصؿ البذكر في النبات ك البذكر كما انيا تعتبر مف الصفات المرغكبة في االنتخاب 
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(Ishag, 2000) (1988) بيف، ك Li-juan  خمس اصناؼ مف الباقالء عمى اجريت  تجربةفي

 قرنة 30-17القرنات مف  عدد تراكحىنالؾ فركؽ معنكية في معظـ مككنات الحاصؿ اذ  الحظ

، 1-نبات غـ 58-34حاصؿ البذكر مف ك غـ  170-71تراكح بيف فقد بذرة  100اما كزف  1-نبات

لصنفيف ا في بغداد الى عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف عند اجراء تجربتو( (1989عباس  اشارك 

دد البذكر بالقرنة كحاصؿ البذكر كنسبة عنبات ك لم)المحمي كاككادلجي ( في متكسط عدد القرنات 

غـ 150.18بذرة الذم بمغ  100الصنؼ اككادلجي معنكيان في متكسط كزف  في حيف تفكؽ البركتيف

 .غـ  131.02 سجؿ الذممقارنة بالصنؼ المحمي 

تطبيقو لتجربة حقمية في بغداد تضمنت استعماؿ ستة  عند( (2001الجبكرم كاخركف  ذكر

 الصنؼتفكؽ  اككادلجي( كالقبرصي كالمحمي ك 123كاباء  323كاباء  234)اباء  ىي اصناؼ

اقؿ متكسط   الصنؼ المحمي اعطى في حيف -1نبات قرنة  17.25بمغ معنكيا بمتكسط  323اباء 

القرنة في متكسط عدد البذكر بمعنكيان  323اباء  الصنؼتفكؽ ك  1-نبات قرنة 12.48بمغ 

بمغ اقؿ المحمي الذم اعطى  الصنؼمقارنة مع  1- قرنة بذرة  2.66بمغ  ،1-قرنة بذرة 0.34متكسط ن

في حيف غـ  149.53بمغ ك بذرة  100معنكيان في صفة كزف  تفكؽفقد اما الصنؼ القبرصي 

تفكؽ الصنؼ اككادلجي بنسبة البركتيف كما  غـ 86.13بمغ  اقؿ متكسط 323الصنؼ اباء اعطى 

الصنؼ القبرصي الذم اعطى اقؿ متكسط بمغ  فيما اعطى%  24.94اذ اعطى متكسطان بمغ 

كجيزه  461كجيزه  3جيزه تفكؽ االصناؼعدة اصناؼ مف الباقالء  كلكحظ عف دراسة، 20.79%

 عمى باقي االصناؼ في صفة عدد القرنات كعدد البذكر في القرنة كحاصؿ النبات الفردم 716

Abou-Taleb, 2002) ك Mekky et al., 2003) 
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 معظـمف الباقالء في  اصناؼخمس  الى اختالؼ Hail and Jaafar (2007)اشار 

اما  1-نبات قرنة 45.67بمغ  عدد قرناتمتكسط لاعمى  الصنؼ المحمي اعطىاذ  الصفات

فقد  البذكر بالقرنةعدد  اما 1-نبات قرنة 27.41بمغ  متكسطاقؿ فقد اعطى  LB1266  الصنؼ

اقؿ  SAالصنؼ فيما سجؿ  1-قرنة بذرة 4.242بمغ  متكسطاعمى  بإعطائو الصنؼ المحمي تفكؽ

لكزف البذرة بمغ  تكسطاعمى م بإعطائوتفكؽ الصنؼ المحمي ك  1-قرنة بذرة 2.783بمغ  متكسط

صفة حاصؿ  كفي ،ممغـ 638لكزف البذرة بمغ  متكسط اقؿSC ممغـ بينما اعطى الصنؼ  1226

في حيف  1-ىػكغـ  4734لحاصؿ البذكر بمغ  تكسطاعمى م بإعطائوالبذكر تفكؽ الصنؼ المحمي 

اعطى الصنؼ المحمي ك  1-ىػ كغـ 2014لحاصؿ البذكر بمغ  تكسطاقؿ مSA الصنؼ  اعطى

اعطى اقؿ  SBالصنؼ  في حيف اعطى 1-ىػ كغـ 11039بمغ  الحيكم لمحاصؿ تكسطاعمى م

كاعطى اعمى   ILB1814تفكؽ الصنؼ  فقد دليؿ الحصادكعف  1-ىػ كغـ 5782بمغ  متكسط

( 2009كجد كاظـ )كما  ،%31.68بمغ  متكسطاقؿ  SA في حيف اعطى %44.57بمغ  متكسط

فقد  (232)القبرصي كاككادلجي كاالسباني كاباء  ىي اصناؼ مف الباقالء 4 في بغداد عند زراعة

 قرنة 10.62متكسط بمغ اعمى  ىمنبات كاعطلعدد القرنات  الصنؼ القبرصي معنكيان في تفكؽ

عدد البذكر  فيتفكؽ معنكيا فقد اما الصنؼ اككادلجي  اباء( ك لجي)اككاد مقارنة بالصنفيف 1-نبات

 ىاعطالذم مقارنة مع الصنؼ القبرصي  1-قرنة بذرة 4.867متكسط بمغ  ىاعطالذم في القرنة 

بذرة اذ  100تفكؽ الصنؼ االسباني معنكيان في صفة كزف ك  1-قرنة بذرة 2.767متكسط بمغ اقؿ 

 غـ  مقارنة مع بقية االصناؼ. 145.2اعطى متكسط بمغ 
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بعد تطبيقيما لتجربة حقمية تضمنت استعماؿ and Ece  Duzoemir (2011ذكر )

 CanakkaleكTokatك Erbaaك Eresenك FilizكNiksan تسعة اصناؼ مف الباقالء ىي )

ب Sevillaك Aydinف اتفكؽ الصنف (Turgutluك Aydinك Sevillaك عدد البذكر صفة معنكيا ن

لـ ك االخرل االصناؼ مقارنة مع عمى التتابع  1-قرنة بذرة 4.00ك 4.03بالقرنة اذ بمغ متكسطيما 

في  Sevillaتفكؽ الصنؼ كما ، عدد القرنات في النباتفي  لألصناؼتأثير معنكم  يالحظا ام

 .Bakry et al أكضحت نتائج، ك %مقارنة ببقية االصناؼ  27.95بمغ دليؿ الحصاد بمتكسط

 Cairo-4ك (Cairo-5اصناؼ مف الباقالء ىي  خمس في مصر عند استعماؿ  (2011)

  28.6بمغ بمتكسط Nubaria-1( تفكؽ الصنؼ  Giza-843ك Nubaria-1ك Cairo-25ك

في حاصؿ  معنكيا Nubaria-1تفكؽ الصنؼ ك  معنكيان مقارنة مع بقية االصناؼ1-نبات قرنة

دليؿ الحصاد كاعطى اعمى في معنكيان  Cairo-5تفكؽ الصنؼ ك  1-ىػ كغـ 2643اعطى ك البذكر 

 % 23.23متكسط بمغ 

في صفة معنكيا   Giza bulukaتفكؽ الصنؼ  Tayel and Sabreen( 2011) كجد

 ك 1-نبات قرنة 15.929بمغا  يفمتكسطاعمى بذرة  اذ اعطى 100 كزف ك عدد القرنات في النبات 

 قرنة 11.102متكسط بمغ اقؿ سجؿ الذم  Giza416صنؼ المقارنة مع تابع غـ عمى الت 42.5

اصناؼ  ستة عمى اجرت تجربة في بغداد كلمكسميفكما  ،يف عمى التتابعلمصفت غـ 28ك -1نبات

تفكؽ الصنؼ لكحظ ك كالمحمي(  ILB1266ك ILB1814كS.C ك S.Bك S.Aمف الباقالء )

التتابع مقارنة مع الصنؼ عمى لممكسميف 1 –نبات قرنة 45.7ك45.6  بمتكسطيف بمغاالمحمي 

ILB1266 التتابع، عمى ممكسميف ل 1–نبات قرنة  26.8ك 27.4 ابمغ يفالذم اعطى اقؿ متكسط

 1-قرنة بذرة 4.47 ك 4.24عدد البذكر بالقرنة اذ اعطى في تفكؽ الصنؼ المحمي معنكيان كما 
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-قرنة بذرة 2.81ك 2.78 ابمغ متكسطيفالذم اعطى اقؿ  S.A لكال المكسميف مقارنة مع الصنؼ

 .(2011 ،لممكسميف بالتتابع )العيساكم ك خربيط 1

 السباني معنكيا عمى الصنؼ المحمي( في بابؿ الى تفكؽ الصنؼ ا(2011إبراىيـ  أشار

 1-قرنة بذرة 4.34كالتي بمغت متكسطاتيا بذرة كحاصؿ البذكر  100القرنة ككزف البذكر بفي عدد 

اقؿ متكسط  يالصنؼ المحم لمصفات عمى التتابع بينما سجؿ 1-ىػ كغـ  2098 كغـ  125.4ك

( (2011العايد كاكد  لمصفات عمى التتابع، 1-ىػ كغـ  746ك غـ74.6ك 1-قرنة بذرة 2.60بمغ 

مقارنة مع 1-ىػ كغـ 5864.0 بمغمتكسط اعمى تفكؽ الصنؼ المحمي بصفة حاصؿ البذكر كاعطى 

 معنكم قافر  لباحثلـ يالحظ اك  1-ىػ كغـ 4159.2متكسط بمغ اقؿ الصنؼ االيطالي الذم اعطى 

فقد اما صفة عدد البذكر في القرنة  ، بذرة 100المحمي كااليطالي في صفة كزف  يفبيف الصنف

اقؿ الصنؼ المحمي الذم اعطى بمقارنة  1-قرنة بذرة 5.54 بمغ تفكؽ الصنؼ االيطالي بمتكسط 

)السكرم  ىيتركيب كراثي مف الباقالء  12 تجربة لمقارنةفي ، ك 1-قرنة بذرة 4.76متكسط بمغ 

 ICG946ك  ICG945ك  ICG944ك  ICG943ك  ICG942كاككادكلس ك  2كالسكرم 

اعطى فقد  ( مع الصنؼ المحميGranoViolettoك Filo Semillas ك ICG911ك  ICG948ك

ي حيف اعطى ف -1نبات قرنة 32.76اعمى متكسط لعدد القرنات بمغ  GranoViolettoالصنؼ 

الصنؼ اككادكلس معنكيان كتفكؽ -1نبات قرنة 22.68اقؿ متكسط بمغ  ICG911التركيب الكراثي 

في حيف اعطى  -1قرنة بذرة 6.53عمى جميع التراكيب الكراثية في عدد البذكر في القرنة اذ بمغ 

اعطى فقد اما الصنؼ السكرم  -1قرنة بذرة 2.47اقؿ متكسط بمغ  ICG943التركيب الكراثي 

اقؿ  ICG911في حيف اعطى التركيب الكراثي غـ 162.32بذرة بمغ  100كزف لاعمى متكسط 

 .غـ 103.52متكسط بمغ 
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في اعطاء  الكراثية التراكيب مى جميع معنكيان ع Grano Violettoتفكؽ الصنؼ كما 

 ICG911في حيف اعطى التركيب الكراثي  1-ىػ كغـ 3554.75اعمى متكسط لحاصؿ البذكر بمغ 

اعمى متكسط بمغ  GranoViolettoاعطى الصنؼ كما  1-ىػ كغـ 1492.85اقؿ متكسط بمغ 

 كغـ 5369.50اقؿ متكسط بمغ فقد اعطى  ICG943 امامحاصؿ الحيكم ل 1-ىػ كغـ10477.87

اعمى متكسط بمغ الذم اعطى في صفة دليؿ الحصاد  Filo Semillasتفكؽ الصنؼ ك  1-ىػ

% 26.85اقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  ICG911% في حيف اعطى التركيب الكراثي 32.70

االخرل كاعطى اعمى نسبة بركتيف  االصناؼمعنكيان عمى جميع  ICG946تفكؽ التركيب الكراثي ك 

 عف بعضيما معنكياكالمذاف لـ يختمفا   Filo Semillasالسكرم ك اف%، تاله الصنف 26.86 بمغت

% عمى التتابع، في حيف اعطى الصنؼ المحمي  25.42ك  25.36بمغت التي نسبة البركتيف في 

 .(2015 %) الطككي، 21.20اقؿ نسبة بركتيف بمغت

عند استعماؿ عدة اصناؼ مف الباقالء زيادة في معظـ   Tekle et al. (2015)الحظ

 1-قرنو نبات 18.61الى  كحاصؿ البذكر النباتاصؿ اذ كصؿ متكسط عدد القرنات بمككنات الح

 1-نباتقرنة  21.56لصنؼ المحمي الذم بمغ قياسا با Welki لصنؼ  1-.نباتغـ1022.22ك 

عدد البذكر في اعمى متكسط لالصنؼ المحمي  عمى التتابع في حيف سجؿ لمصفتيفغـ  850ك

تفكؽ ك ، 1-بذرة قرنة 30.72بمغ  الذم Hachalnالصنؼ  قياسا مع 1-بذرة قرنة 36.61بمغ القرنة 

سط مقارنة باقؿ متك  1-نبات غـ 1022.22بمغ الذمفي صفة حاصؿ البذكر  Welki الصنؼ 

تفكؽ معنكيا في   Hachaluالصنؼ  في حيف سجؿ ،1-نبات غـ 850لمصنؼ المحمي الذم بمغ 

المحمي الذم بمغ  الصنؼ سا معغـ قيا 650.06بذرة كاعطى اعمى متكسط بمغ  100كزف 

 .غـ 344.06
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 تأثير المعامالت  -2-2  
 صفات النمو  -1 -2-2
 تأثير البورون  -2-2-1-1

حظي باىتماـ الكثير ك  ،لصغرل التي يحتاجيا النباتيعد البكركف احد المغذيات الضركرية ا

مف الباحثيف بما يتناسب مع اىميتو الفسمجية لمنبات حالو حاؿ أم عنصر اخر مف العناصر 

ؾ في النبات تقؿ جاىزيتو بزيادة اؿ كىك عنصر غير متحر (، 1989المغذية الصغرل )العمكاف، 

pH ،مقيح كاالخصاب في محاصيؿ عالقة بعمميتي الت كما اف ليذا العنصر(، 2010)شكقي

ي الترب التي تتميز بارتفاع رشو عمى المجمكع الخضرم في مرحمة التزىير السيما ف عند البقكؿ

مف العناصر غير المتحركة البكركف (، ك 1987 ،)النعيمي كمنيا ترب كسط كجنكب العراؽpH الػ

ؽ القديمة الى االكراؽ الحديثة نتيجة اداخؿ النبات كتشير دراسات عديدة الى بطأ انتقالو مف االكر 

ف ك عدـ قابميتو لالنتقاؿ في انسجة المحاء لكجكد مادة صمبة )كالكس( مترسبة بسبب كجكد البكر 

 ( (Epstein, 1973 واالنابيب المنخمي ضعؼ نمكلذا ينتج عنيا 

عند استعماؿ عدة تراكيز مف البكركف اذ اثر   Reinbott and Blevins (1995)تكصؿ

عمى محصكؿ فكؿ الصكيا ادل الى زيادة عدد االفرع الثمرية بالنبات بنسبة 1-ػىB كغـ 2.8التركيز

 عند رش محصكؿ الجت( 2003صالح )خربيط ك  بيف% بالمقارنة مع معاممة المقارنة، كما 39

زيادة معنكية في عدد النكرات الزىرية  حصكؿ (1-لتر Bممغـ 750ك 500ك 250ك 0)تراكيزالب

نسبة  انخفاضك  بذرة 1000كزف ك الزىرية كعدد البذكر بالقرنة بالساؽ كعدد القرنات بالنكرة 

 704.7كالذم بمغ  1-لتر Bممغـ 500بتركيز رش العند  بذكرأعمى حاصؿ  عطتكا اإلجياض

 .1-ػىكغـ 
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لبكركف مف اعدة تراكيز الرش بفييا  عمؿ( أست2005) قاـ بيا الفرطكسي تجربةفي  

 113.96 بمغت الماش تأف أعمى مادة جافة لنبالكحظ ( ا-لتر Bممغـ 400 -100تراكحت بيف )

 ارتفاعفي  ام تأثير معنكم لمبكركف كلـ يجد ا-لتر Bممغـ 400بتركيز الرشعند  1-غـ نبات

 100ك 50ك 0كيز )اتر ال استعماؿعند   Caser and Abdul (2005)بيف كؿ مف، ك النبات

 لمحصكؿ الباقالء النمكزيادة في معظـ صفات مف البكركف حصكؿ  (ا-لتر Bممغـ 200ك 150ك

 ميا كطكؿ القرنةكدلي لمكريقة كالمساحة الكرقية بالنبات ارتفاع النبات كعدد التفرعات كعدد االكراؽك

 2.76ك 2سـ9.5ك 1-نبات كرقة15.4ك 1-نبات فرع 5.1سـ ك 49.2 ت متكسطاتيـبمغاذ 

-نبات فرع 4.0سـ ك  40.3 اعطتقياسا بمعاممة المقارنة التي  عمى التتابع لمصفات  سـ13.1ك

  لمصفات عمى التتابع. سـ 11.7ك  1.54ك2سـ 6.8ك 1-كرقة نبات 13.9ك 1

تراكيز مختمفة مف البكركف عمى  رش اف Abd El-Monem et al.  (2009) ذكر

ارتفاع النبات كعدد  منياك زيادة في معظـ صفات النمك  ادل الى حصكؿمحصكؿ الترمس 

 50.38سـ ك 75.88 بمغت متكسطاتيااذ  لمنبات الجاؼاؽ في النبات كالكزف الرطب ك االكر 

 75تركيز عمى التتابع عند لمصفات   1-نباتغـ  16.13ك 1-نبات غـ 182.39ك 1-نباتكرقة 

 1-نبات كرقة 46.00سـ ك72.51متكسطاتيا  قياسا بعدـ االضافة التي بمغت ا-لتر Bممغـ

النتائج التي تكصؿ  كاشارتفات عمى التتابع، لمص 1-نبات ـغ10.49 ك 1-نبات غـ109.34ك

عمى  تراكيز مختمفة مف البكركف استعماؿعند  et al. (2010) Moghazy A.m الييا

معظـ صفات النمك منيا ارتفاع ادل الى زيادة  ا-لتر Bممغـ 50 تركيز افمحصكؿ البازالء 

سـ  49.80 لكزف الطرم لمنبات كبمغت متكسطاتيـكا كعدد االفرع بالنبات النبات كعدد االكراؽ

 .لمصفات عمى التتابع 1-نبات غـ13.93ك 1-نبات فرع 3.49ك 1-نباتكرقة  13.80ك
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في صفات النمك  يادةز اجريت عمى محصكؿ الباقالء  تجربة ( في2010الحظ العيساكم )

 قياساسـ  84.0بمغ الرتفاع النبات  تكسطعمى مفأعطى ا 1-لتر ممغـ 300تركيز  عند رش

 Bممغـ 100 ك 200 يفتركيز الاما ، سـ 78.56 تكسط بمغم بمعاممة المقارنة التي اعطت اقؿ

مكسـ كفي ال ، 2008المكسـ في  التتابععمى سـ 79.17ك  سـ82.17 متكسطيما بمغفقد  ا-لتر

سـ مقارنة  93.67 بمغ الرتفاع النبات تكسطماعمى  ا-لتر Bممغـ 300اعطى تركيز   2009

مقارنة اعمى المعاممة كسجمت  ،ا-لتر Bممغـ 100تركيز ب رشال دعنسـ  88.61باقؿ متكسط 

 1-فرع نبات 12.16بمغ  تكسطمقارنة باقؿ م 1-فرع نبات 13.49بمغ  التفرعاتعدد متكسط ل

دليؿ مساحة  متكسطاعمى  ا-لتر Bممغـ 200اعطى التركيز ك  ،1-لتر Bممغـ 300تركيز العند 

 استعماؿعند  et al. (2010)  Hamid، كاظيرت النتائج التي تكصؿ الييا1.797 بمغ  كرقية

ارتفاع النبات كعدد التفرعات  عمى محصكؿ الباقالء حصكؿ زيادة في1-لتر Bممغـ 75.0تركيز 

ة التي عدـ االضافبمعاممة عمى التتابع قياسا 1-نباتفرع  11.95سـ ك143.3بمغ متكسطيما  اذ

 عمى التتابع.1-نباتفرع  4.33سـ 118.0اعطت متكسطيف بمغا 

ادل عمى محصكؿ الباقالء  1-لتر .Bممغـ  2تركيز ال رش اف Ati and Ali (2010) بيف

 1-فرع نبات 7.00سـ ك 87.95 متكسطاتيما اذ بمغت ارتفاع النبات كعدد االفرعة في الى زياد

ك 25ك0 تركيز) رشعند  Anita et al. (2011)كتكصؿ ، بمعاممة المقارنةعمى التتابع قياسا 

ادل الى  1-ىػ Bممغـ  50اذ اف تركيز  صفات النمكزيادة في معظـ  (1-ىػ Bممغـ  75ك 50

 ت متكسطاتياكعدد االكراؽ كعدد التفرعات كالكزف الجاؼ لمنبات اذ بمغزيادة في ارتفاع النبات 

قياسا بمعاممة  1-نبات غـ 6.8ك 1-فرع نبات 16.22ك 1-فرعكرقة 15.18سـ ك 63.18

 1-نباتغـ  2.11ك 1-فرع نبات 5.61ك1-فرعكرقة  7.11سـ ك 43.13المقارنة التي بمغت 

 .عمى التتابع
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اف رش  Mady (2012) and Abou El-yazied الييابينت النتائج التي تكصؿ  

سـ  73.22 ارتفاع النبات اذ بمغ فيايجابي  يرتأث لو 1-لتر Bممغـ 50بتركيز محصكؿ الباقالء 

 قياسا بمعاممة المقارنة 2سـ 1725المساحة الكرقية  بمغت ك سـ 55.36بمعاممة المقارنة قياسا 

قياسا بمعاممة  1-نبات غـ 151.96الكزف الجاؼ لمنبات  بمغ متكسطك  2سـ1544سجمت لتي ا

قياسا  1-كرقة نبات 72.47كبمغ عدد االكراؽ  1-نبات غـ 144.13 اعطت لتيالمقارنة ا

 زىرة 104عدد االزىار في النبات الى متكسط كبمغ  1-كرقة نبات 64.18 اعطتبالمقارنة التي 

 33.08معقد المئكية لنسبة ال كبمغت 1-زىرة نبات 89 اعطت التي بمعاممة المقارنةقياسا  1-نبات

%  66.92كانت  تساقط االزىار% اما نسبة  30.29 اعطتقياسا بمعاممة المقارنة التي % 

  %.69.70 بمغتقياسا بالمقارنة التي 

 تأثير االوكسين  -2-2-1-2

 ةالعمميات الفسمجير في العديد مف ات النمك الميمة التي تؤثمنظميعتبر االككسيف مف 

 تنشئة الجذكر كنمكىا كتفرعاتياكالحيكية في النباتات اذ يعمؿ عمى زيادة استطالة الخاليا كزيادة 

كبالتالي تييئة  مما يزيد مف قابمية النبات المتصاص اكبر قدر ممكف مف الماء كالعناصر المغذية

الككسيف عمى تغير المكازنة ، كما يعمؿ ا((Egamberdieva, 2009 ظركؼ مثالية لتحفيز النمك

زيادة صفات النمك كالصفات  فيالي يساعد كبالت مراحؿ النمكات النمك النباتية في منظمالداخمية ل

تحفيز النمك باالككسينات تتمثؿ في نظريات  ةليآاف ك  ،(Alizadeh et al., 2003) الفسمجية 

عديدة اكليا تأثير االككسينات في النشاط االنزيمي النزيمات معنية حيث تحفز االككسينات نشاط 

 ،االنزيمات التي تبدؿ خصائص جدار الخمية حيث أتضح اف تحفيز النمك باالككسيف
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الذم  Cellulaseفعالية انزيـ الى تمييف جدار الخمية المتأتي مف زيادة  السبب قد يرجع 

بدكره يضعؼ انظمة االلياؼ في جدار الخمية، كالنظرية الثانية تقكؿ باف االككسينات تحفز انكاع 

 RNA الحامض النككم الضركرم لبناء البركتيف اك تثبط عممية ىدـ RNAمف الحامض النككم 

النمك، اما النظرية الثالثة فتفترض اف  كبالتالي يزداد أنتاج البركتينات كاإلنزيمات المؤثرة في تحفيز

االككسينات تسبب زيادة نمك الخمية عف طريؽ زيادة المحتكل االزمكزم لمككنات الخمية كبالتالي 

دكر في تنظيـ  مبكركفلكما اف  ،(1985امتصاص الماء كانتفاخ الخمية كتمددىا كنمكىا )محمد، 

 Indole acetic acidط عمميات اكسدة كتجييز كانتاج االككسيف مف خالؿ اسيامو في تثبي

(IAA) مما يزيد مف تركيزه في النبات. 

 Indole acetic acid (0مف  تراكيز رشعند  Pulak Kumar et al. (2001) كجد

( عمى محصكؿ فكؿ الصكيا فركقا معنكية في معظـ صفات نمك 1-لتر IAAممغـ  200ك 100ك

بمغ  الرتفاع النباتاعطى اعمى متكسط  اذ 1-لتر IAAممغـ  100رش بتركيز العند  النبات

 1-زىره نبات 24.67، كعدد ازىار 1-كرقة نبات 9.22كعدد االكراؽ في النبات بمغ  سـ 47.67

 1-زىرة نبات 16.78ك 1-كرقة نبات 6.13كسـ  25.51مقارنة التي اعطتقياسا بمعاممة ال

بمغ  لعدد التفرعات متكسط عمىا 1-لتر IAAممغـ  200تركيز اعطى تابع بينما لمصفات عمى الت

 .  1-فرع نبات 2.8قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت   1-فرع نبات 4.78

ي الى زيادة معنكية ف ككسيف ادلتراكيز مختمفة مف االرش محصكؿ فكؿ الصكيا ب لكحظ اف

كاعمى ت لنباعدد االكراؽ با اعمى 1-لتر.IAAممغـ  50تركيز معظـ صفات النمك اذ اعطى 

قياسا بمعاممة المقارنة عمى التتابع   %68.7 ك %31.4 بنسبة زيادة بمغتمتكسط مساحة الكرقية 

 ,Haroun% )62.51 بنسبة زيادة بمغتيادة الكزف الرطب لممجمكع الخضرم الى ز ادل  كماك 
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ادل الى زيادة معنكية في  1-لتر IAAممغـ  100محصكؿ الماش بتركيز  رشعند ك ، (2002

 1-لتر IAAممغـ  25تركيز  كاعطى ،المقارنة % قياسا بمعاممة46.65بزيادة بمغت ارتفاع النبات 

 كبزيادة بمغت لعدد االكراؽ التركيز اعمى متكسط نفس كسجؿ %11.41ت بمغ اعمى نسبة زيادة

معنكم لمعامالت الرش في الكزف  تأثيرام ظير لـ يك قياسا بمعاممة، % 12.97

 ( Muhammed et al., 2002)الجاؼ

النمك االككسيف بتراكيز مختمفة عمى  منظـ رشعند  Ibrahim et al. (2007) ذكر 

ممغـ  100زيادة معنكية في معظـ صفات نمك النبات اذ اعطى تركيز  اعطى محصكؿ الباقالء

IAA 1-فرع نبات 4.25عدد التفرعات بمغ ك  سـ100.71 تكسط الرتفاع النبات بمغاعمى م 1-لتر 

 1-غـ نبات 33.69 الكزف الجاؼ ك 2سـ 2027 كرقيةمساحة ك  1-كرقة نبات 52.0 االكراؽعدد ك 

سـ 92.20اعطت اقؿ متكسط بمغ قياسا بمعاممة المقارنة التي   1-زىرة نبات 189 ارعدد االزىك 

زىرة  175 ك 1-غـ نبات 10.48 ك 2سـ 1558 ك 1-كرقة نبات 41.30 ك 1-فرع نبات 3.33ك

 .تابعلمصفات عمى الت 1-نبات

 مف حياةتراكيز مف االككسيف في مراحؿ مختمفة  رش اف  El-Saeid et al. (2008)بيف

النبات بت كعدد التفرعات كعدد االكراؽ ارتفاع النبا فيالى زيادة معنكية  لاد المكبياءمحصكؿ 

عدد  كانخفاضلنبات اباالزىار ككذلؾ الكزف الجاؼ لمنبات كالكزف الجاؼ لمبذكر في النبات كعدد 

 منظـ استعماؿاف  Embrapa (2008)، كما بيفزيادة تركيز االككسيف مع االزىار المتساقطة

 Fawzy et اشارك كمعظـ صفات النمك االخرل، النبات  ارتفاع زيادة فيالنمك االككسيف ادل الى 

al. (2010)  ممغـ  (75ك 50ك 25ك 0)التراكيز استعماؿعندهIAA ممغـ  75تركيز ال اف 1-لتر

IAA سـ قياسا مع معاممة المقارنة التي  43.25 رتفاع النبات بمغاعطى اعمى متكسط ال 1-لتر
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% 19.25 كالتي بمغتنبات لعدد االكراؽ با زيادة فينسبة ك سـ  34.50اعطت اقؿ متكسط بمغ 

 تتأثر، في حيف لـ %12.32قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت 1-لتر IAAممغـ  25عند تركيز 

  عند اضافة االككسيف. عدد التفرعات كالكزف الطرم لألكراؽمعنكيا 

الى زيادة في محصكؿ الباقالء ادل  عمى 1-لتر IAAممغـ  (100ك 50ك 0) التراكيز رشاف 

 اعمى متكسط الرتفاع النبات بمغ 1-لتر IAAممغـ  100تركيز صفات نمك النبات كاعطى ال

 %82.23 كنسبة االزىار المتساقطة 1-نبات زىرة 107.80االزىار المتساقطة  كعدد سـ111.15

 3.84 كسـ 100.67 سجمتمعاممة المقارنة التي بقياسا  1-فرع نبات 5.27 بمغكعدد التفرعات 

، (Kandil et al., 2011)عمى التتابع لمصفات % 88.99ك  1-نبات زىرة 152 ك 1-فرع نبات

 (75ك 50ك 0كيز)تراالاالككسيف عمى نبات الباقالء ب رشعند  Mervat et al. (2012)كاشار

الى زيادة معنكية في صفة ارتفاع النبات  1-لتر IAAممغـ  50تركيز الادل  1-لتر IAAممغـ 

 كالكزف الطرم لمنبات 1-نبات كرقة 18 بمغعدد االكراؽ ك  سـ 66,50 اعمى متكسط بمغ ىكاعط

اعطت  رنة التيقياسا بمعاممة المقا  1-نبات غـ 8.0بمغ  لمنباتكزف الجاؼ الك  1-نبات غـ45

 .لمصفات عمى التتابع 1-غـ نبات 3.69ك 1-نباتغـ  27.30ك  1-نباتكرقة  13ك سـ 40.0

الى زيادة في كزف ادل  1-لتر IAAممغـ  10 تركيزبرش ال الى اف Haniri (2012)تكصؿ  

 صافي التمثيؿ الضكئيمعدؿ نمك المحصكؿ ك ك  الكرقية دليؿ المساحةك  ة لمنباتالمادة الجافة الكمي

NAR  ىك عبارة عف الزيادة في نكاتج التمثيؿ كاغمبيا مف التمثيؿ الضكئي بكحدة مساحة االكراؽ(

 150ك 100ك 50ك 0)تراكيزالاستعماؿ ب Abd EL-Hai (2015)قاـ بيا  تجربةكفي  كالكقت(،

ادل الى زيادة معنكية في صفة  1-لتر IAAممغـ  150تركيز الرش باف الحظ ( 1-لتر IAAممغـ 

 اقؿ متكسط بمغ سـ قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت 147.67 بمغ كالذمارتفاع النبات 



21 
 

 7.3بمغ تفرعات العدد ل متكسطاعمى  1-لتر IAAممغـ  50تركيز الرش بالاعطى ك سـ،  115.67

 . 1-فرع نبات 4.0التي اعطت  قياسا بمعاممة المقارنة 1-فرع نبات

 تأثير البرولين  -2-2-1-3

غير  لمظركؼ تعرضو عنده كالسيماالنبات عمى النمك بشكؿ افضؿ  بركليفال يساعد  

بعد  ف انسجة النبات كاعادة نمكهتككيفي ، كما انو  ميـ  Hayashi et al., 2000 )المالئمة )

تصنيع البركتينات كما يعمؿ عمى حماية ك  الخمكية كيساعد عمى ثبات األغشية ،تعرضو لإلجياد

االجزاء الخمكية مف التحمؿ كحماية النبات مف التأثير االزمكزم كيعمؿ كمضاد لألكسدة كما يعتبر 

في بناء بركتينات الغشاء  البركليف يدخؿك  Hoque et al., 2007) ) لمطاقة كخزنيامصدر 

مما يؤدم الى زيادة مقدرة جذكر النباتات  االغشية الخمكية كثباتالخمكم كبذلؾ يحافظ عمى تكامؿ 

 ،(Hamilton and Heckathorn, 2001كمنيا الكالسيـك ) الميمةعمى امتصاص العناصر 

ليا  ات بسبب اف الكميات العالية منوداخؿ جسـ النب عتمد عمى تركيزهفعالية كتأثير البركليف ت  كاف

 Ashraf and)كظائؼ البركتينات المختمفة  فينمك كتطكر الخاليا اك قد تؤثر  فيتأثيرات جانبية 

Foolad, 2007) . 

مف البركليف 1-لتر غـمم 25 اف رش نبات الباقالء بتركيز Hussain et al.( 2008) الحظ

حاصؿ النبات الفردم الى ك  1-نباتفرع  4.11 متكسطيا التي بمغ االفرععدد  فيالى زيادة ادل 

 1-غـ نبات 11.75 ك 1-فرع نبات 3.25المقارنة التي اعطت قياسا بمعاممة  1-نبات غـ 14.88

زيادة في ارتفاع النبات عند الى حصكؿ  Hamid et al. (2010) اشارك ، عمى التتابع تيفلمصف

 اذ اعطى اعمى متكسط بمغمحصكؿ الباقالء  مف البركليف عمى 1-لتر ممغـ 50بالتركيز  الرش

نفس التركيز اعطى  ك سـ73.11 بمغ متكسطاعطت اقؿ التي  المقارنةسـ قياسا بمعاممة  98.11
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 اقؿ متكسط بمغ معاممة المقارنةاعطت في حيف  1-فرع نبات 22.30بمغ  عدد االفرعل اعمى متكسط

سجمت قياسا بمعاممة المقارنة التي سـ  23.3الى  كما كصؿ طكؿ القرنة 1-فرع نبات 5.11

 (1-لتر ممغـ 100ك 50ك 25ك 0) ىي البركليف بتراكيز مختمفة كفي تجربة لدراسة، سـ17.20

عدد ك  (سـ 126.1)الى ارتفاع النبات  الى زيادة فيادل  1-لتر ممغـ 50تبيف اف الرش بتركيز 

 عدد التفرعاتك ( 1-نبات غـ 68.4)كالكزف الجاؼ لمنبات ( 1-كرقة نبات 56.4)االكراؽ في النبات

 41.3 ك 1-فرع نبات 4.1 سـ ك 112.6بمعاممة المقارنة التي سجمت قياسا  (1-فرع نبات 5.6)

 .(,.Amin et al (2011لمصفات عمى التتابع 1-نبات غـ 60.3 ك 1-كرقة نبات

 ممغـ (150 ك100ك 50ك 0) عند رش البركليف بالتراكيز(Marvat et al., 2012a) كجد

في ارتفاع النبات كالكزف الطرم لمنبات كعدد االفرع لمنبات  1-لتر ممغـ 150تفكؽ التركيز  1-لتر

 سجمتقياسا بمعاممة المقارنة التي  1-فرع نبات 11.31 ك 1-غـ نبات 490ك سـ 77.0كاعطى 

 50تركيز  استعماؿعند ك  لمصفات عمى التتابع، 1-نبات فرع 8.13ك 1-نبات غـ223ك سـ 69.0

د التفرعات كطكؿ القرنة اذ زيادة في صفة ارتفاع النبات كعدادت الى عمى نبات البازالء 1-لتر ممغـ

قياسا  تابععمى التلمصفات  سـ 23.11ك1-فرع نبات 13.20سـ ك 133.11 بمغت متكسطاتيا

عمى ت المصفسـ  19.15، 1-فرع نبات 8.2ك  سـ 110.12بمعاممة المقارنة التي بمغت 

 . (Shahid et al., 2012)التتابع

 20ك 0) تراكيزالبرشا البركليف  استخدـ بيا Qasim et al. ( 2012)ت نتائج تجربة اشار 

ادل الى زياد ارتفاع النبات كالذم بمغ  1-لتر ممغـ 25تركيزاف الرش بالى  1-ترل ممغـ (75ك 50ك

سـ، كعند الرش بتركيز 131.20ت اقؿ متكسط بمغ اعطسـ قياسا بعدـ االضافة التي  168.11

 ك 1-فرع نبات 21.1عدد التفرعات بمغ اعمى متكسط لبمغ  مف البركليف 1-لتر ممغـ 50عند تركيز 
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لمصفات سـ 15.7 ك 1-فرع نبات 5.3اعطت قياسا بعدـ االضافة التي سـ  23.1طكؿ القرنة بمغ 

ع. اف رش البركليف عمى نبات الباقالء بتراكيز مختمفة ادل الى زيادة في بعض صفات عمى التتاب

 اعمى متكسط في ارتفاع النبات كالمساحة الكرقية 1-لتر ممغـ 20 اعطى الرش بالتركيزالنمك اذ 

 2سـ 66.11ك سـ 52.11 قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت 2سـ 101.20ك سـ 66.83

 . (Hayssam et al., 2012)لمصفات عمى التتابع

 ومكوناتهالحاصل  -2-2-2

 تأثير البورون -2-2-2-1

تحتاج البقكليات بصكرة عامة الى كميات اكبر مف البكركف مقارنة بالنجيميات   

مف في تحكيؿ السكريات كنقميا  ياأساس ادكر  اذ يمعبالسيما تمؾ التي تزرع لغرض انتاج البذكر، 

، كلو تأثير ميـ في تطكر حبكب المقاح كاإلزىار كتككيف البذكر األكراؽ عبر األغشية الخمكية

االخصاب كتنشيط التفاعالت األنزيمية كتخميؽ كتحمؿ البركتينات داخؿ أجزاء النبات  كزيادة نسبة

 .(and Huang Dell (1997,المختمفة

اف نقص البكركف يسبب انخفاضان بالحاصؿ مف خالؿ إعاقة تطكر المتكؾ كحبكب المقاح   

فضال عف خفض عدد عمى عدد الثمار المتككنة زىار مما ينتج عنو تأثير سمبي كفشؿ عقد اال

تتأثر كاف مكعد اضافة البكركف مرتبط بشكؿ كثيؽ مع مرحمة نمك النبات اذ  البذكر في الثمرة،

صفات النمك كالحاصؿ بالمرحمة التي تمت فييا إضافة البكركف لمنبات فاإلضافة المبكرة تسبب 

السايتككانيف كاالسياـ سيما الالؿ إنتاج كتكفير منظمات النمك ك تحفيز النمك الخضرم لمنبات مف خ

أما اإلضافة في مرحمة  ،ؿ في نقؿ المكاد الغذائية مف المصادر الى مراكز النمك الحديثاعالف

كذلؾ ك تسبب زيادة عدد البذكر مف خالؿ التأثير في عمميات التمقيح ك االخصاب  فإنياالتزىير 
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الى المصبات ، كؿ ذلؾ بذرة مف خالؿ تسريع نقؿ الكاربكىيدرات مف المصادر  100زيادة كزف 

 .(Mengle and Kirkby, 1982سكؼ ينعكس عمى زيادة الحاصؿ كتحسيف النكعية )

معنكيان بإعطاء أعمى  1-.لترBممغـ  450التركيز ب الرش تفكؽ (2001البيركتي ) بيف 

قياسا غـ 10.25بذرة بمغ  100لكزف  تكسطأعمى مك  1-ػى ط 4.21بمغ  لحاصؿ البذكر تكسطم

المتالء  نسبةاعطاء اعمى تفكؽ في  1-لتر .Bممغـ   450 كما كجد اف تركيز المقارنةبمعاممة 

( لمعرفة 2002في تجربة اجراىا نصراهلل كاخركف )ك  ،اإلضافة ٪ مقارنة بعدـ94.17 زيادةبالبذرة ك 

تراكيز مختمفة مف البكركف في حاصؿ البذكر كمككناتو لفكؿ الصكيا كباستعماؿ اربعة الرش بتأثير 

-لتر Bممغـ  225( كجدكا تفكؽ التركيز 1-لتر Bممغـ  225ك 150ك 75ك 0تراكيز مف البكركف )

لقرنة باعدد البذكر عمى متكسط لعمى بقية التراكيز في اعطائو اعمى عدد مف القرنات لمنبات ك  1

 كما اظيرت نتائج التجربة 1-ػى كغـ 2380بمغ  بذكراعمى حاصؿ ك مف البذكر المجعدة كاقؿ نسبة 

 كزف البذرة بيف التراكيز المستعممة مف البكركف . ةعدـ كجكد أم فركؽ معنكية في صف

مف البكركف في  العاليةالتراكيز رش لمعرفة تأثير  تجربة( 2003)، في اليمف اجرل محمد 

اعطى اعمى  1-لتر B ممغـ 600الحاصؿ كبعض مككناتو في محصكؿ الباقالء فكجد اف رش 

كما ادل  المكسميفلكال  عمى التتابع 1-غـ نبات 42.77ك  42.06لحاصؿ البذكر بمغ  تكسطم

تجربة  نتائج في .التركيز الى زيادة معنكية في عدد البذكر بالقرنة كعدد القرنات بالنبات هىذ رش

ممغـ  (750ك  250ك 0)كجد اف رش نباتات الجت بالبكركف بالتراكيز لجتا صكؿحاجريت عمى م

B لزىرية كعدد أدت الى زيادة معنكية في عدد النكرات الزىرية بالساؽ كعدد القرنات بالنكرة ا 1-لتر

بذرة كاف أعمى حاصؿ مف بذكر الجت  1000كزف زيادة نسبة اإلجياض ك  خفضالبذكر بالقرنة ك 
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خربيط ) 1-ػىػ كغـ 704.7 كالذم بمغ 1-لتر Bممغـ 500حصؿ عميو عند رش البكركف بتركيز 

  (.2003كصالح، 

 150ك 100ك 50ك 0كيز)اتر ال عند رش Caser and Abdel (2005) بيف كؿ مف 

النبات كعدد البذكر بعدد القرنات في زيادة  حصكؿعمى نبات الباقالء ( 1-لتر Bممغـ 200ك

عمى غـ 113ك 1-قرنة بذرة 3.9ك 1-نباتقرنة  6.8 ت متكسطاتيابذرة اذ بمغ 100كزف القرنة ك ب

عمى  غـ104ك 1-قرنةبذرة  3ك1-نباتقرنة  4.8المقارنة التي بمغت  فيما سجمت معاممة تابعالت

أدل الى  عمى نبات السمجـ البكركف بتراكيز مختمفة رش الى اف( 2005الزبيدم ) اشارالتتابع، ك 

كيعكد ذلؾ الى تأثير البكركف الميـ في زيادة نسبة  اإلضافةزيادة في صفة عدد البذكر مقارنة بعدـ 

 .المخصبة في القرص أنبات حبكب المقاح كنمك األنبكبة المقاحية كالذم يؤدم الى زيادة عدد البذكر

البكركف عمى حاصؿ الباقالء  تأثير( عند اجراء تجربة لمعرفة 2007) كجد ىذيمي كاخركفكما 

في عدد البذكر بالقرنة ككزف  يالحظ فركؽ معنكيةالنبات في حيف لـ بعدد القرنات  في زيادة

 1-قرنة نبات 16.66عدد قرنات بمغ  عمىحصكؿ الالى  1-لتر Bغـ1.5ادت اضافة اذ بذرة 100

 .المقارنة%عف معاممة 16زيادة مقدارىا ب

تراكيز مختمفة مف البكركف عمى  رشعند  Abd Elmonem et al. (2009) تكصؿ  

النبات كعدد البذكر بمحصكؿ الترمس الى زيادة في معظـ مككنات الحاصؿ منيا عدد القرنات 

غـ عمى 124.31ك  1-بذرة قرنة 4.21 ك 1-نبات قرنة 29.37 بذرة كبمغت 100القرنة ككزف ب

 1-بذرة قرنة 2.55ك1-نبات.قرنة 21.34 متكسطاتيا بعدـ االضافة التي بمغتالتتابع قياسا 

عند  Hamid et al. (2010)اظيرت النتائج التي تكصؿ الييا غـ عمى التتابع، ك  109.36ك

عمى محصكؿ الباقالء الى زيادة في عدد القرنات كعدد البذكر  1-لتر B ممغـ75.0تركيز  رش
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ت كحاصؿ القش كحاصؿ البذكر اذ بمغ الحيكمبذرة كدليؿ الحصاد كالحاصؿ  100القرنة ككزف ب

 1-ػىكغـ 16090% ك35.16ك غـ 256.8ك1-بذرة  قرنة 7.96ك1-نبات قرنة 21.30 متكسطاتيا

 قرنة 6.91التي بمغت  بمعاممة المقارنةعمى التتابع قياسا  1-ػىكغـ  5658ك 1-ػىكغـ  10430ك

 1-ػىكغـ  7193ك 1-ػىكغـ  9561ك %24.79ك غـ216.3ك 1-بذرة  قرنة 3.97ك1-نبات

 عمى التتابع. 1-ػىكغـ  2368ك

 الىمحصكؿ الباقالء عمى تراكيز مختمفة مف البكركف رش  عند (2010اشار العيساكم )  

قرنة  37.33 بمغاذ النبات بلعدد القرنات  تكسطاعمى م ىاعط 1-لتر Bممغـ  300اف تركيز 

بذرة  3.583 عدد البذكر بالقرنةبمغ ك  1-قرنة نبات 31.53بمعاممة المقارنة فيما سجمت  1-نبات

 300تركيز الاعطى  فقدكزف البذرة  تكسطاما م 1-بذرة قرنة 3.039قياسا بمعاممة المقارنة  1-قرنة

 .8750 اقؿ متكسط بمغ اعطتالتي معاممة المقارنة ب قياسا غـ .9710بمغ  متكسط 1-لتر Bممغـ 

-ػكغـ ى 2540قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  1-ػكغـ ى 2948 بمغ بذكرحاصؿ  كاعمىغـ 

قياسا بمعاممة المقارنة التي  1-ػى كغـ 7347 الحيكم اعمى متكسط بمغالحاصؿ كما اعطى 1

قياسا بمعاممة المقارنة التي  % 42.23دليؿ الحصاد  كبمغ 1-ػى كغـ 6959اقؿ متكسط بمغاعطت 

 .%36.31 اعطت

تراكيز مختمفة ب الرش عند et al. (2010 Moghazy) اكضحت النتائج التي تكصؿ الييا 

ت بالنبات كحاصؿ القرنات االخضر زيادة في عدد القرناالى ف عمى محصكؿ البازالء رك ك مف الب

كزف القرنة كحاصؿ القرنات الكمي كحاصؿ البذكر الجاؼ كدليؿ الحصاد كالنسبة المئكية لمبركتيف ك 

 1-ػىطف  10.96غـ ك4.88ك 1-نبات غـ 45.05ك 1-قرنة نبات 9.22اذ بمغت متكسطاتيا 

في  1-ػلتر ممغـ 50عند تركيز  تابععمى التلمصفات % 22.07ك %35.68ك 1-ػىكغـ  1833ك
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طف  7.97غـ ك 4.08ك 1-نبات غـ 32.70ك 1-نباتقرنة  7.33المقارنة  حيف اعطت معاممة

 Ati and Aliاشارعمى التتابع، ك لمصفات  %18.30ك %30.84ك 1-ػىكغـ  1395ك 1-ػى

زيادة  حصكؿمف البكركف عمى محصكؿ الباقالء ادل ا-لتر Bممغـ 2.0تركيز  رشاف   (2010)

-Mady and EL  ، كبيفقياسا بعدـ االضافةكنسبة البركتيف في حاصؿ البذكر كالقرنات 

Yazied (2012)  اذ سجمت معاممة الرشة البكركف عمى محصكؿ الباقالء بتراكيز مختمف رشاف 

 ك 1-نبات قرنة 25.15 كاعطى اعمى متكسط بمغزيادة في عدد القرنات  1-ػلتر Bممغـ  50تركيز ب

 غـ81.72 بذرة 100كزف  ك 1-ىػ طف 23.55حاصؿ القرنات االخضر ك  غـ325 كزف القرناتك 

قياسا بمعاممة المقارنة التي  1-ىػ طف 3.92حاصؿ البذكر ك  1-نبات غـ 54.34حاصؿ الفردم الك 

 1-نباتغـ  44.0ك غـ 74.81ك 1-ىػ طف 18.56كغـ  256ك 1-قرنة نبات 20.95اعطت 

بالقرنة فكانت النتائج عدد البذكر ك طكؿ القرنة  تكسطاما ملمصفات عمى التتابع  1-ىػطف  3.18ك

 .غير معنكية

 تأثير االوكسين  -2-2-2-2

اذ يساعد نمك النبات المختمفة في مراحؿ  يرئيس تأثيرذات النمك االككسيف  منظـ عتبري 

اف ك  مكاد الغذائية داخؿ انسجة النباتعمى امتصاص العناصر المعدنية مف التربة كزيادة تصنيع ال

 ,.Wahba et al)زيادة نمك حاصؿ نبات الباقالء  الى تؤدمـ النمك االككسيف اضافو منظ

تأثير في زيادة المحتكل االزمكزم لمككنات الخمية كبالتالي امتصاص  لالككسيف افكما  ،(2007

دخؿ في تككيف مركبات يفضال عف انو ( 1985 الماء كانتفاخ الخمية كتمددىا كنمكىا )محمد،

مختمفة كالتي تمعب دكرا ميما في النشاط الخمكم كعمميات البناء كالتمثيؿ اذ تككف العديد مف 
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 IAA-glucaneك IAA-peptidesك IAA-esteresك IAA-amides المركبات اليرمكنية مثؿ

(Bandurskirs et al., 1995)  

محصكؿ فكؿ  عمى 1-لتر IAAممغـ 50تركيز بال الرش اف Haroun (2002)بيف  

بمغ  النباتبكعدد البذكر  1-بذرة قرنة 5.62بمغ  عدد بذكر بالقرنة كاعطى اعمى متكسط الصكيا

قياسا غـ  0.733بمغ  جاؼ لمقرناتكزف ك  غـ 5.2 بمغكزف رطب لمقرنات ك  1-نباتبذرة  59.31

غـ  0.733كغـ  3.56ك  1-نبات بذرة 41.3 ك  1-بذرة قرنة 3.2اعطت المقارنة التي  معاممةب

 .تابععمى التلمصفات 

الى زيادة ادل االككسيف اف استعماؿ منظـ النمك Cato and Castro (2006 )اشار 

تراكيز  استعماؿعند ، ك نبات فكؿ الصكيال حاصؿ البذكرك بذرة  100ككزف معنكية في عدد البذكر 

 IAAممغـ 100تركيز ال الباحث افالحظ النمك االككسيف عمى محصكؿ الباقالء  منظـمختمفة مف 

قياسا  1-نباتقرنة  69.75 اعمى متكسط بمغ عطىكالنبات بازيادة عدد القرنات  ادل الى  1-لتر

نسبة ـ يالحظ الباحث ام فركؽ معنكية بالكل 1-نباتقرنة  58.2 سجمتالتي  معاممة المقارنةب

 بمعاممة المقارنة قياسا  %53.0لمعقد لنسبة المئكية ا كبمغت ،المئكية لمتساقط عند نفس التركيز

بمعاممة قياسا  سـ 8.92طكؿ القرنة  كصؿ متكسطكما  ،%48.61 اعطت اقؿ متكسط بمغالتي 

قياسا  1-نبات قرنة 34.4لنبات ت باعدد القرنابمغ بينما سـ  7.18 يامتكسطبمغ التي المقارنة 

 75.32بذرة الى  100كزف  تكسطكصؿ مكما  1-نبات قرنة 26.16التي بمغت  بمعاممة المقارنة

 بذكر في النباتحاصؿ  كاعمىغـ  68.13بمغ  تكسطالمقارنة التي اعطت اقؿ م بمعاممة قياساغـ 

الحاصؿ الكمي بمغ غـ ك  52.68معاممة المقارنة التي اعطت اقؿ متكسط بمغ قياسا ب غـ59.0 بمغ
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اما  1-ىػ طف 4.54 متكسط بمغاعطت اقؿ التي بمعاممة المقارنة قياسا  1-ىػػطف  5.87لمبذكر 

 . 1-ىػ طف 11.66 قياسا بمعاممة المقارنة التي بمغت 1-ىػ طف 13.86بمغ  الحيكم فقدالحاصؿ 

بمراحؿ  المكبياءاالككسيف عمى محصكؿ  رشعند   El-Saeid et al. (2008)تكصؿ 

 بمغت متكسطاتياكالتي  نباتبال نبات كعدد البذكربالالقرنات  عددنمك مختمفة الى زيادة في 

اعطت اقؿ قياسا بمعاممة المقارنة التي  تابععمى الت 1-نباتبذرة  168.01ك 1-نبات قرنة 50.22

بيف ، ك تابععمى التلمصفتيف  1-نباتبذرة  158.41ك1-نبات قرنة 45.21 تبمغكالتي  اتمتكسطال

(2008) Embrapa  يزيد مف نمك كتطكر النبات فضال عف  االككسيف النمك منظـ استعماؿاف

كما  ،حاصؿ البذكرمككنات الحاصؿ ك زيادة النمك الخضرم كالنمك الجذرم مما ادل الى زيادة 

 IAAحاصؿ البذكر كمككنات الحاصؿ عند اضافة  بيفاستجابة بشكؿ مكجب  ؾىنااف  لكحظ

(Egamberdieva, 2009 ،) قاـ بيا  تجربةفي كZand (2009)  بيف اف االككسيف يعمؿ عمى

يجعؿ البذكر ذات قابمية عمى  خالؿ زيادة انقساـ الخاليا كالنمك ممامف تغيرات في البذرة احداث 

، المخزكنة خالؿ عممية البناء الضكئي استالـ اكبر قدر ممكف مف العناصر المغذية المصنعة اك

 75ك 50ك 25ك 0كيز اتر العمى فكؿ الصكيا ب IAA رشعند   Fawzy et al. (2010) الحظك 

 لمنبات كالذم بمغالحاصؿ الكمي في  زيادةاعطى  1-لترممغـ  75تركيز ال اف 1-لتر IAAممغـ

ىذه  تتفقاك  ،1-ىػ طف 2.23بمغ  تكسطاعطت اقؿ مفقد  معاممة المقارنةاما  1-ىػ طف 3.38

نفس المحصكؿ كلاالككسيف  استعمؿالذم  et al. (2011) Kandel مع ماتكصؿ اليو النتائج

 23.05 كالذم بمغمنبات لعدد القرنات في كجد زيادة اذ  1-لتر IAAممغـ 100ك 50ك 0كيز اتر الب

 ، 1-نبات قرنة 19.24 اعطت اقؿ متكسط بمغمعاممة المقارنة التي بقياسا  1-قرنة نبات
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 IAAممغـ 100عند تركيز  1-قرنة بذرة 4.78 اذ بمغالقرنة بعدد البذكر اعطى اعمى متكسط لكما 

عدد البذكر  كما بمغ 1-قرنة بذرة 3.83 اعطت اقؿ متكسط بمغمعاممة المقارنة التي بقياسا  1-لتر

اعمى  كاعطى 1-نباتبذرة  73.91 التي بمغتمعاممة المقارنة ب قياسا 1-بذرة نبات 93.88لنبات  با

  اقؿ متكسط بمغقياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت  غـ95.16 اعمى متكسط بمغبذرة  100كزف 

التي  بمعاممة المقارنةقياسا  1-ىػػ طف 4.025 الى حاصؿ البذكرمتكسط  كما بمغغـ  87.40

 .1-ػىػ طف 3.38بمغت 

 اف ىرمكف االككسيف يؤثر عمى Haniri (2012اكضحت النتائج التي تكصؿ الييا ) 

زيادة تككيف االفرع كعدد القرنات كعدد البذكر ك بذرة  100كزف حاصؿ البذكر كدليؿ الحصاد ك 

 .et et alتجربةسجمت نتائج كما  ،النبات مما ادل الى زيادة الحاصؿبالقرنة كعدد البذكر ب

(2012b) Mervat  ممغـ (75ك 50ك 0)النمك االككسيف بتراكيز  منظـ استعماؿعندIAA لتر-

عدد  ادل الى زيادة معنكية في 1-لتر IAAممغـ 50تركيز الرش بالباقالء اف  محصكؿعمى 1

اعطت التي قياسا بمعاممة المقارنة  1-نبات قرنة 9.33 اذ اعطى اعمى متكسط بمغلنبات باالقرنات 

 غـ 19.75حاصؿ البذكر عند نفس التركيز متكسط بمغ ك  1-نبات قرنة 2.33 اقؿ متكسط بمغت

 بذكرحاصؿ اعمى ك  1-نبات غـ 5.17 قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت اقؿ متكسط بمغ 1-نبات

 100كزف كاعمى متكسط  1-ػى كغـ 4899 اعطتالتي  بمعاممة المقارنةقياسا  1-ػى كغـ 2373

اعطى ك  1-نباتغـ  60 اعطت اقؿ متكسط بمغالتي  بمعاممة المقارنةغـ قياسا  120بمغ بذرة 

 11.50 اقؿ متكسط بمغبمعاممة المقارنة التي اعطت غـ قياسا  27.50 بمغ حيكمحاصؿ اعمى 

 .1-نبات غـ
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 IAA ممغـ 150ك 100ك 50ك 0كيز اتر ال استعماؿعند Abd El-Hai  (2015)الحظ   

 اذ اعطى زيادة معنكية في معظـ مككنات الحاصؿ مف االككسيف عمى محصكؿ الباقالء1-لتر

قرنة  44.0بمغا  بذرة 100النبات ككزف بعدد القرنات اعمى متكسط ل 1-لتر IAA ممغـ 150تركيز 

 اعطت اقؿ المتكسطات بمغتالتي  بمعاممة المقارنةقياسا  غـ عمى التتابع  67.0ك  1-نبات

 .تابععمى التلمصفتيف غـ  47.00ك1-قرنة نبات 37.33

 البرولين  تأثير3-2- -2-2

كفاءة عممية البناء  ىناؾ العديد مف البحكث التي اشارت الى اف البركليف ادل الى زيادة  

 ، كما اف لمبركليف(Ashraf and Foolad, 2007)الحاصؿ النيائي لو كمف ثـ زيادة  الضكئي

مما ينتج عنو  ،االيجابي في تككيف البذكر كذلؾ مف خالؿ رفع كفاءة عممية البناء الضكئي التأثير

في االكراؽ كبالتالي انتقاليا الى المصب مما ينتج عنو  المصنعةزيادة في المركبات الكيميائية 

، (Ali et al., 2007) معناصر المغذية كالمركبات الكيميائية المختمفةلبذكر ذات محتكل جيد 

اف بنائو الحيكم مرتبط بخفض حامضية الخاليا مؤديا الى ك مف حامض الكمكتاميؾ  البركليف يبنىك 

ميمو  فسمجيواىمية  وكما اف لتجمع، في عممية البناء الضكئي كالتنفس الميـ +NADPتككيف 

يتركز في تنظيـ الجيد االزمكزم لمخمية النباتية  هباعتباره مف المركبات النشطة ازمكزيا اذ اف دكر 

 مؿ الغشاء البالزميكاالمتعرضة لمتغيرات البيئية فضال عف ثبات تركيب البركتينات كاالنزيمات كت

(Larher,1993)،  الحظ كet al. ( 2007) Ali   ادل عمى محصكؿ الباقالء البركليف  رشاف

في  co2ككذلؾ تركيز  الحيكمالى زيادة في معدؿ عممية البناء الضكئي كزيادة انتاج الحاصؿ 

النبات فضال عف تحسيف امتصاص العناصر المغذية كزيادة تراكميا في المجمكع الخضرم 

 كفاءة انتقاؿ المكاد داخؿ جسـ النبات.كالجذرم ككذلؾ زيادة 
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اف زيادة تراكـ  البركليف ادل الى المحافظة عمى الى  Wahba et al. (2007شار )ا 

عممية  استقراريوالحفاظ عمى االغشية الخمكية كمدل  مىغط االزمكزم داخؿ الخاليا فضال عالض

ادل الى زيادة معدؿ بركليف  1-لتر ممغـ 25تركيز بال الرش، كاف كخزف البركتيف في الخاليا تصنيع

 90.27اقؿ متكسط بمغ تاعط قياسا بمعاممة المقارنة التيغـ 100.97 كاعطىبذرة  100كزف 

 مككنات الحاصؿ ادل الى زيادة في اغمب عمى محصكؿ الباقالء حامض البركليف رشاف ك  ،غـ

(Hussain et al., 2008) ، ذكركEl Sayed Hameda and Ahmed (2010)  عند

 75ك 50ك 25ك 0 تراكيزلمرش بالبركليف كبالمحصكؿ الباقالء  تجربة لمعرفة استجابةاجراءىـ 

بمغ  القرنات عددل تكسطاعمى ماعطى  1-لتر ممغـ 75التركيز  ذ افمف البركليف ا 1-لترممغـ 

بمغ ك  1-قرنة نبات 12.1 اعطت اقؿ متكسط بمغالتي  بمعاممة المقارنةقياسا  1-نبات قرنة 25.3

بذرة  2.1اقؿ متكسط بمغ في حيف اعطت معاممة المقارنة  1-قرنة بذرة 4.8عدد البذكر في القرنة 

التي اعطت اقؿ معاممة المقارنة بقياسا غـ  122.8بذرة بمغ  100كزف  اعمى كما اعطى 1-قرنة

 ابمغ الى زيادة الحاصؿ الفردم لمنبات كالحاصؿ الكمي، اذ لغـ، كبالتالي اد98.31متكسط بمغ 

اقؿ معاممة المقارنة التي اعطت بقياسا عمى التتابع  1-ىػ طف 3.5ك 1-غـ نبات 113.12

 . تابععمى الت 1-ىػ طف 2.8ك  1-نبات غـ 68.1متكسطيف بمغا 

مف  1-لترممغـ  100ك 50ك 25ك 0كيز اتر ال رشعند  Amin et al. (2011)الحظ  

اعمى متكسط لعدد 1-لترممغـ  50تركيزاذ اعطى البركليف زيادة في معظـ مككنات الحاصؿ 

لمبذكر كدليؿ الحصاد النبات كالحاصؿ الكمي بالبذكر كحاصؿ القرنات االخضر كحاصؿ  القرنات

 طف 4.03ك 1-نبات غـ 82.0ك 1-نبات غـ 89.7ك 1-قرنة نبات 36.7 كالتي بمغت متكسطاتيا

 ،عمى التتابع % 41.9ك1-ىػ
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غـ  73.0 ك 1-نبات قرنة 23.1 متكسطات كالتي بمغتالاقؿ  قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت 

في دراسة عند رش تابع، ك % عمى الت33.7 ك1-طف ىػ 2.40 ك 1-غـ نبات 53.4 ك 1-نبات

زيادة في معظـ  لكحظعمى محصكؿ الفاصكلياء 1-لترممغـ (  10ك 5ك 0)بالتراكيز البركليف

نات كعدد البذكر في عدد القر ل متكسطاعمى  1-لترممغـ  10تركيز اذ اعطى مككنات الحاصؿ 

 اذ بمغ متكسطاتيا نسبة البركتيفك  بذرة كالحاصؿ الفردم كالحاصؿ الكمي لمنبات 100كزف القرنة ك 

 1-ىػ طف 6.8ك 1-نبات غـ156.20كغـ  129.20 ك1-بذرة قرنة 4.1ك1-قرنة نبات 18.2

قرنة  9.21 المتكسطات بمغتبمعاممة المقارنة التي اعطت اقؿ قياسا  تابععمى الت %32.91ك

 24.18 ك 1-ىػ طف 3.1ك  1-نبات غـ 110.08 كغـ 101.51ك 1-بذرة قرنة 2.2ك 1-نبات

 .(Magdi et al., 2011)عمى التتابع %

عمى  1-لتر ممغـ (150ك 100ك 50 ك 0تراكيز مختمفة مف البركليف )ب الرشعند  

الحاصؿ  مككناتزيادة في اغمب ادل الى  1-لترممغـ  150تركيز الاف  جدمحصكؿ الباقالء ك 

اذ بمغت بذرة كالحاصؿ الكمي  100كزف ك ر بالقرنة عدد البذك ك عدد القرنات ل تكسطاعطى اعمى مك 

لمصفات  1-كغـ ىػ 3121 ك غـ 131.11 ك1-بذرة قرنة 4.25 ك1-قرنة نبات 11.31 متكسطاتيا

 3.12 ك1-قرنة نبات 6.21تبمغ سطاتالمتك المقارنة التي اعطت اقؿ معاممة بقياسا  تابععمى الت

في ك  ،2012a) et al., (Mervatتابع  عمى الت 1-ىػ كغـ 1733ك غـ 92.11ك 1-بذرة قرنة

في زيادة  الحظتراكيز مختمفة مف البركليف رش عند  Hayssam et al. (2012 قاـ بيا ) تجربة

قياسا  1-نبات قرنة 31.2النبات ب عدد القرناتمعظـ مككنات الحاصؿ لمحصكؿ الباقالء اذ بمغ 

القرنة بعدد البذكر اعمى متكسط لك 1-نبات قرنة 11.6 بمعاممة المقارنة التي اعطت اقؿ متكسط بمغ

 ،1-قرنة بذرة 2.6قياسا بمعاممة المقارنة التي بمغت  1-بذرة قرنة 4.2بمغ 
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 غـ109.20معاممة المقارنة بمغت غـ قياسا ب139.11بذرة  100 بمغ كزففي حيف  

 تابععمى الت 1-ػى طف 4.8ك 1-نبات غـ 141.20اصؿ الكمي الى الحاصؿ الفردم كالحككصؿ 

  1-ػىػ طف 2.1ك 1-نبات غـ101.11 اعطت اقؿ متكسطيف بمغاارنة التي قياسا بمعاممة المق

 عمى التتابع.لمصفتيف 

عمى نبات مف البركليف 1-لتر ممغـ 100تركيز ال رشعند  et al. (2012) Shahid بيف 

اما معاممة المقارنة  1-نباتقرنة  32.11زيادة في عدد القرنات الذم كصؿ الى ادل الى البازالء 

 ممغـ 50عند تركيز  1-بذرة قرنة 4.2 عدد البذكر في القرنة، كبمغ  1-نباتقرنة  18.8بمغت فقد 

 غـ 143.11بمغ كالذم بذرة  100كزف ك 1-بذرة قرنة 2.3قياسا بمعاممة المقارنة التي بمغت  1-لتر

لمنبات الحاصؿ الفردم  كازدادعند نفس التركيز غـ  108.15قياسا بمعاممة المقارنة التي بمغت 

 1-ىػ طف 6.9ك  1-نبات غـ 158.49تي بمغا ال 1-لتر ممغـ 100عند تركيز  كالحاصؿ الكمي

تابع اما عمى الت1-ىػ طف 3.2ك 1-نباتغـ 121.13قياسا بمعاممة المقارنة التي بمغت  تابععمى الت

ي بمغت قياسا بمعاممة المقارنة الت 1-لترممغـ  50%عند تركيز 32.9 نسبة البركتيف فقد بمغت

مف البركليف عمى  1-لتر ممغـ ( 75ك 50ك 25ك 0كيز )اتر ال فييا %، كفي تجربة رشت24.11

 في النبات رناتزيادة في معظـ مككنات الحاصؿ منيا عدد الق الباحث محصكؿ فكؿ الصكيا كجد

اذ بمغت بذرة كحاصؿ النبات الفردم كالحاصؿ الكمي  100كزف كعدد البذكر في القرنة ك 

 8.2ك  1-نبات غـ139.41ك غـ149.12 ك1-قرنة بذرة 3.9ك 1-نباتقرنة  21.11 متكسطاتيا

 بمغتك  ارنة التي اعطت اقؿ المتكسطات بمعاممة المققياسا  تابععمى التلمصفات  1-طف ىػ

 1-طف ىػ 3.1ك  1-نبات غـ 112.20ك غـ 1،109.15-قرنةبذرة  2.1ك 1-نباتقرنة  11.15

قياسا بمعاممة  1-لتر ممغـ 75%عند تركيز35.6لنسبة البركتيف  كما بمغ اعمى متكسط تابععمى الت

 .(Qasim et al., 2012 ) %25.8المقارنة التي اعطت اقؿ متكسط بمغ 
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 مواد وطرائق العملال -3
 موقع ومعامالت التجربة 3-1

( التابعة الحد محافظةالمركز كـ عف  3يبعد نفذت تجربة حقمية في منطقة اؿ بندر)

دراسة كتضمنت التجربة  2016-2015 الشتكم المزارعيف في محافظة المثنى خالؿ المكسـ

 :عامميف

 ات النمك كالعناصر المغذيةمنظمرش بعض  العامؿ االكؿ: تضمف
  بالماء المقطر(المقارنة )الرش  -1
 ( 1-لتر ممغـ 50البكركف بتركيز ) -2
 ( 1-لتر ممغـ 20بتركيز ) IAA االككسيف -3
 ( 1-ممغـ لتر 2البركليف بتركيز ) -4
 

 مف الباقالء كىي: اصناؼاربعة  العامؿ الثاني: تضمف
 اككادلس   -1
2-   Granovioletto 
3-   Filo semillas 
 المحمي   -4

 

 تصميم التجربة: 3-2

( كباستعماؿ تصميـ Split–plot Designلترتيب االلكاح المنشقة )نفذت التجربة كفقا 

 (Main plot)كبثالث مكررات، اذ اشتممت االلكاح الرئيسة R.C.B.Dالقطاعات العشكائية الكاممو 

 (.Sub-plotفي حيف كضعت معامالت الرش في االلكاح الثانكية) االصناؼعمى 
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 تحميل التربة: 3-3

سـ)شمقـ  30 –اجريت عمميات تحميؿ التربة بعد اخذ عينات عشكائية مف عمؽ صفر 

 تربةتمثؿ عينة مركبة  إلخذ( كمف عدة اماكف مف كؿ مكرر كخمطت معا 2011كشكيمو، 

اجريت عمييا عمميات التحميؿ لمعرفة بعض الخصائص الفيزيائية كالكيميائية الضركرية ك  ،التجربة

 .(1في جدكؿ ) رض التجربة كالمكضحةأل

 *الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربة قبل الزراعة( يوضح بعض 1جدول)

 

 

 

 

 

 

 اجريت التحاليؿ في مختبر الخصكبة. كمية الزراعة _جامعة المثنى               

 العمميات الزراعية: 3-4

المحراث المطرحي القالب ثـ نعمت  استعماؿاثتيف متعامدتيف بحرثت ارض التجربة حر 

قسـ الحقؿ الى ثالث قطاعات ككؿ قطاع قسـ الى القرصية كتمت تسكيتيا يدكيا ك  بكاسطة االمشاط

احتكت الكحدة التجريبية الكاحدة  (2ـ12بمغت مساحة الكحدة التجريبية) كما،كحدة تجريبية 16

 الوحدة القيمة الصفة

pH 7.3 - 

EC 8.2 ديسيسوٌز م
-1

 

هلغن كغن 2..8 جاهزالٌتروجيي ال
-8

 

كغنهلغن  1.8 الفسفور الجاهز
-8

 

كغنهلغن  22.8 البوتاسيوم الجاهز
-8

 

 هزيجية طيٌية ًسجة التربة

 .82 الرهل

غن كغن
-8

 0.3 الغريي 

 421 الطيي
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حسيف كاخركف، ) سـ20سافة بيف جكرة كاخرل سـ كالم75مسافة كب ـ 4بطكؿ ()اربعة مركز

كتركت  رية التعييراعطت  كحدة تجريبية كاخرلكؿ تركت مسافة كاحد متر بيف كما ، (2013

 عممية الزراعة. إلجراءلحيف الجفاؼ المناسب 

 في الجكرة الكاحدة، تمت عمميات كبكاقع ثالث بذكر 15/10/2015تمت الزراعة بتاريخ 

رم كالتعشيب كمما الاجريت عمميات الخؼ بعد شير مف البزكغ )ترؾ بادرة كاحدة في كؿ جكرة( ك 

البكركف كفؽ النسب ك  االككسيف كالبركليف حضرت المحاليؿ المائية لكؿ مفاذ  .دعت الحاجة

ذ تمت اذابة الكزف المحدد مف العنصر في كمية مف الماء كالرج حتى الذكباف التاـ ثـ االمطمكبة 

مف مادة الزاىي كمادة ناشرة مف اجؿ  1-لتر مؿ 5110تكممة الماء الى التركيز المطمكب كاضيؼ 

تقمؿ الشد السطحي كتزيد مف مساحة التالمس بيف  ألنيا احداث البمؿ التاـ لالجزاء الخضرية لمنبات

، يكـ مف الزراعة 50ك 05ك  50كرشت المعامالت بعد  سطح الكرقة كقطرات المحمكؿ المرشكش.

باستخداـ المرشة اليدكية، كما تـ رش ، ك تمت عمميات الرش في الصباح)عند شركؽ الشمس(كقد 

( P2O5%46تـ اضافة السماد السكبر فكسفات الثالثي ) .فقط مة المقارنة بالماء المقطرمعام

( عمى ثالث دفعات N%46كاضيؼ سماد اليكريا )قبؿ الزراعة ، دفعو كاحدة   1-كغـ ىػ 40كبكاقع 

يكـ مف  40يكـ مف مكعد االضافة االكؿ كالثالثة بعد  40متساكية االكلى عند االنبات كالثانية بعد 

تـ حصاد النباتات عند  (،2001)الجبكرم كاخركف،  1-ىػ Nكغـ 40الثانية كبكاقع  الدفعةمكعد 

حصدت النباتات بتاريخ  ظيكر عالمات النضج )اسكداد السيقاف كالقرنات كتساقط االكراؽ(

25/3/2016. 
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 الصفات المدروسة: 3-5

% تزىير 75عند مرحمة  المزركعةتـ اخذ القراءات الخاصة بصفات النمك مف النباتات 

 كمف الخطكط الكسطية لكؿ كحدة تجريبية . صفات االخرل عند تماـ النضجالك 

 صفات النمو 3-5-1

 ارتفاع النبات )سم(  3-5-1-1

 كمتكسط التاج( الى اعمى كرقة في الفرع الرئيسي حسابو حقميا مف قاعدة النبات)منطقةتـ       

 .لعشرة نباتات اختيرت عشكائيا مف كؿ كحدة تجريبية

 عدد االفرع الخضرية 3-5-1-2

عشكائيا مف كؿ كحدة  نباتات اخذت لعشرة كمتكسط فرعات لكؿ نباتحسبت عدد الت 

 .تجريبية

 الثمرية االفرع عدد 3-5-1-3

 نباتات اخذت لعشرة كمتكسط بأسبكعفرعات لكؿ نبات قبؿ الحصاد حسبت عدد الت 

 .عشكائيا مف كؿ كحدة تجريبية

 (سم) القرنة طول 3-5-1-4

طكاؿ عشرة قرنات اخذت عشكائيا لكؿ نبات كمف عشرة نباتات لكؿ كحدة ال كمتكسط حسبت

 تجريبية كباستعماؿ شريط القياس.
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 (2سمد)الورقية المساحة 3-5-1-5

عشكائيا مف كؿ كحدة  نباتات اخذت لعشرة كمتكسطلكؿ نبات  حسبت المساحة الكرقية

 .تجريبية

 الورقية المساحة دليل 3-5-1-6

 التالية  كقدرت حسب المعادلة       

المساحة الكرقية
المساحة التي يشغميا النبات

 دليؿ المساحة الكرقية   

 (1-نبات غمك) لمنبات الطري الوزن 3-5-1-7

كحسب منيا متكسط الكزف  نباتات اختيرت بشكؿ عشكائي مف كؿ كحدة تجريبيةاخذت عشرة 

 الرطب لمنبات.

 (1-نباتغم ) لمنبات الجاف الوزن 3-5-1-8

في كيس مع كرقة خاصة بكؿ  ياقص النبات ككضع بعد اخذ الكزف الطرم لمنبات تـ

ساعو كتـ اخذ  48مئكية لمدة  70في الفرف الكيربائي بدرجة  كجففتالمعمكمات حكؿ النبات 

ة الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم بكساطالكزف عمى فترات لحيف ثبات الكزف، كبعد ذلؾ تـ اخذ 

 الميزاف الحساس.

 (SPAD)الكموروفيل من االوراق محتوى 3-5-1-9

 Chlorophyllجياز حسب حقميا كمتكسط لعشر نباتات تـ اختيارىا عشكائيا كباستعماؿ 

content matar-502  المصنع مف قبؿ شركةMinolta  اليابانية كبكحدة قياسSPAD Units . 
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  الحاصل مكونات 3-5-2

 )%( العقد نسبة 3-5-2-1

 تـ حساب نسبة العقد مف خالؿ المعادلة التالية:

عدد القرنات في النباتنسبة العقد=
عدد االزىار الكمي في النبات

  ×111 

 في النباتات القرنات عدد 3-5-2-2

 نباتات تـ اختيارىا عشكائيا عند تماـ النضج. ةعشر ل حسبت كمتكسط عدد القرنات  

 في القرنة البذور عدد 3-5-2-3

 ف كؿ كحدة تجريبية كحسبت البذكر فييا كاستخرجعشكائيا م عشرة نباتات اذ تـ اخذ

 حسب المعادلة التالية: المعدؿ

عدد البذكر في النبات=عدد البذكر في القرنة
عدد القرنات في النبات

 

 (غم) بذرة 111 وزن 3-5-2-4

 كتـ تجفيفيا ىكائيا بذرة بشكؿ عشكائي 100بذكر الكحدة التجريبية كاخذ منيا  تخمط

 %.15رطكبة  لحيف ثبات الكزف ثـ عدؿ الكزف عمى اساس ككزنت بالميزاف الحساس
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 (1-نباتغم ) الفردي النبات حاصل 3-5-2-5

 حسب مف خالؿ مككنات الحاصؿ كحسب المعادلة التالية:

 كزف البذرة ×عدد البذكر في القرنة  × حاصؿ النبات الفردم=عدد القرنات في النبات

 (1-ـى كغم) لمبذور الكمي الحاصل 3-5-2-6

مع استبعاد النباتات  مف كؿ كحدة تجريبية النباتات المتبقية في المرزيف الكسطييفحصدت 

الطرفية الحارسة ككزف حاصؿ البذكر ليا، بعد اف جفت الجفاؼ المناسب كتمت غربمة البذكر 

كتـ كزنيا بعد اضافة حاصؿ النباتات العشرة  بأكياسكتنظيفيا كتنقيتيا مف الشكائب كجمعت 

 .1-ىػػ كغـ % كحكلت الى15منيا كمف ثـ تـ تعديؿ الحاصؿ عمى اساس نسبة رطكبة  المأخكذة

 (1-نبات غم)  الحيوي الحاصل 3-5-2-7

لغرض حساب حاصؿ  المأخكذةالنباتات كامؿ قيس في مرحمة النضج التاـ مف كزف 

 .1-كحكؿ عمى اساس كغـ ىػ ىكائيا بعد جفافيا البذكر

 )%( الحصاد دليل 3-5-2-8

 معادلة التالية:حسب دليؿ الحصاد كفقا لم

    
الحاصؿ االقتصادم(حاصؿ البذكر)

الحاصؿ الحيكم
           دليؿ الحصاد  

(1971Singh and stoskof, ) 
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 النوعية الصفات 3-5-3

 )%( البروتين من البذور محتوى 3-5-3-1

 مسحكؽ البذكر الجافة كمف ثـ ىضمت العينة غـ مف 0.2بعد طحف البذكر كاخذ   

مؿ مف خميط  1ساعو ثـ تـ اضافة  24مؿ كتركت لمدة  3باستعماؿ حامض الكبريتيؾ المركز 

حامض الكبريتيؾ كحامض البيرككمكريؾ( كبعد تماـ عممية اليضـ تـ نقؿ العينات الى  1:1)

بكاسطة  مؿ كتـ تقدير النتركجيف في البذكر 25دكارؽ حجمية كاكمؿ الحجـ بالماء المقطر الى 

 عمى اساسلمبركتيف  ( كتـ حساب النسبة المئكيةPage 1982رك كمداؿ كما في)جياز مايك

 المعادلة التالية:

النسبة المئكية لمنتركجيف في البذكر       النسبة المئكية لمبركتيف في البذكر 

 (مايكروغرام) البرولين من البذور محتوى 3-5-3-2

غـ مف البذكر المطحكنة مف كؿ  0.2المحتكل الكمي لمبذكر مف البركليف مف خالؿ اخذ  قدر      

% في كعاء مف الخزؼ لحيف تماـ 95مؿ مف كحكؿ االثيمي  5 بإضافةكحدة تجريبية كتـ ىضميا 

لغرض فصؿ المحمكؿ  دكرة دقيقة( 400)الذكباف بعد ذلؾ تـ نقؿ العينة الى جياز الطرد المركزم

مؿ  2ثـ اخذ الرائؽ كتركو في انابيب زجاجية لحيف تماـ الجفاؼ ثـ بعد ذلؾ اضيؼ  عف الشكائب

كبعد ذلؾ تـ  ترشيحوثـ اخذ الرائؽ كتـ  كزم لمدة دقيقتيفك كضعيا في جياز الطرد المر  لألنبكبة

 .ميترنانك  520كعمى طكؿ مكجي   Spectrophotometerقياس البركليف باستعماؿ جياز 

 

 



42 
 

 (مايكروغرام) االوكسين من البذور محتوى 3-5-3-3

( HPLCتـ تقدير االككسينات باستعماؿ جياز الكرامكتككرافي السائؿ ذك االداء العالي)  

High performance liquid chromatography   اليابانيةالمجيز مف قبؿ الشركة 

Shimadzu  كمف ثـ  غـ مف مف البذكر 5كذلؾ باخذ د بمقياس ذك اطكاؿ مكجية متغيرة،المزك

ساعة في درجة 48% لمدة 80بتركيز  (EthyI alcoholكضعت في محمكؿ مف الكحكؿ االثيمي )

تحت التفريغ اليكائي لالسراع بعمميو  ـ كبعد ذلؾ رشح المستخمص باستخداـ كرؽ الترشيح5حرارة 

التفريغ   تحت  Rotary flash evaporatorالترشيح، ككضع الراشح في جياز المبخر الدكار 

ثـ  المكضكعة% مف الحجـ االصمي لممادة 20ـْ حتى كصؿ الحجـ الى 30مى درجة حرارة ع

( Deionizad distelled waterمؿ باضافة الماء الخالي مف االيكنات ) 60اكمؿ الحجـ الى 

% 40بتركيز   lead acetateمؿ مف خالت الرصاص القاعدية  1بعدىا اضيؼ الى المحمكؿ 

% لغرض الحصكؿ عمى محمكؿ رائؽ ثـ طرد مركزيا 22كتاسيكـ بتركيز كقطرات مف اككزاالت الب

دكرة/دقيقة، ثـ اخذ  3000دقيقة كبسرعة  12لمدة  centerfugeباستخداـ جياز الطرد المركزم 

مؿ مف الماء الخالي مف االيكنات كتـ تقسيمو الى قسميف متساكييف  60الرائؽ كاكمؿ الحجـ الى 

( ثنائي العياريو كغسؿ HCLباستخداـ حامض) 2.5الى  ة الييدركجينيةاالكؿ  تـ تعديؿ رقـ الدال

بعد ذلؾ ثالث مرات متتالية في اعماؽ الفصؿ باضافة حجكـ متساكية مف االيثر ثنائي االثيؿ 

Diethyl ether   اليثر ذه العممية، كاخذ بعد ذلؾ طكر امع اىماؿ الطكر المائي المتبقي بعد ى

ـْ لحد الجفاؼ ثـ اعيد اذابة المكاد 30ثنائي االثيؿ الى المبخر الدكار كجرل تبخيره عمى حرارة 

، كنقؿ الى المبخر  Absolute methyl alcoholمؿ مف الكحكؿ المثيمي المطمؽ 15باضافة 

 سينات.مؿ كتـ حفظو  في التجميد لحيف تقدير االكك5ـْ الى نحك 45الدكار ليركز في درجة حرارة 
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 كما تـ حساب تركيز االككسيف مف المعادلة التاليو:

تركيس االنموذج القياسي  
مساحة العينة

مساحة النموذج
 التركيس مايكروغرام  كغم وزن طري 

 (2006)عيسى،                                                                 

 )%(البورون من البذور محتوى 3-5-3-4

( كباستخداـ Curcuminحسب طريقة الكرككميف ) البكركف الجاىز في البذكر تـ تقدير

 .(Goldman et al., 1975)نانكميتر 540جياز الطيؼ الضكئي كبطكؿ مكجي 

 التحميل االحصائي 3-6

البرنامج االحصائي  بكيبيا كتحميميا احصائيا بكساطةبعد جمع العينات جرل ترتيبيا كت      

SPSS IBM  باستعماؿالمتكسطات  قكرنتك ( اختبار اقؿ فرؽ معنكمL.S.D كعند مستكل )

 (.1980)الراكم كخمؼ اهلل،  )0.05( احتمالي
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 النتائج والمناقشة-4
 صفات النمو 4-1
 )سم( ارتفاع النبات 4-1-1
 

الرش لمعامالت ( الى التأثير المعنكم 1حؽ رقـ )اشارت نتائج التحميؿ االحصائي في مم

 كالتداخؿ بينيما في صفة ارتفاع النبات. االصناؼك 

( تفكؽ معاممة رش االككسيف في صفة ارتفاع النبات اذ 2لكحظ مف البيانات في جدكؿ)

سـ كبفارؽ معنكم عف بقية المعامالت اما معاممة المقارنة فقد  134.68اعطت اعمى متكسط بمغ 

االككسيف الى دكره في  ربما يعزل سبب تفكؽ معاممةك سـ،  97.16اعطت اقؿ متكسط بمغ  

تشجيع السيادة القمية كانقساـ الخاليا كزيادة عددىا كالنمك السريع لألنسجة المرستيمية االمر الذم 

، كاتفقت (Gupta and Gupta,2005 زاد مف طكؿ السالميات كبالتالي زيادة ارتفاع النبات )

 El-Saeid et al., 2008 ك Pulak et al., 2001تكصؿ اليو ) مع ما يجةىذه النت

 الذيف اشاركا جميعا الى زيادة ارتفاع النبات مع الرش باالككسيف. Embrapa, 2008)ك

 لصفة ارتفاع النبات بمغ تفكؽ الصنؼ اككادكلس معنكيا ( 2بينت النتائج في جدكؿ)

 106.48ك المحمي( كالمذيف بمغا ) Filo Semilles) الصنفيفعمى متفكقا معنكيا سـ  126.95

ختمؼ معنكيا عف عمى التتابع، بينما لـ ي%(27.5،  19.2بنسبة زيادة بمغت ) سـ( 99.5،

اككادكلس الى  الصنؼ، كقد يعزل سبب تفكؽ سـ 118.58كالذم بمغ  Granoviolettoالصنؼ 

مع  يجةة في المنطقة، كاتفقت ىذه النتكمدل مالئمة لمظركؼ البيئية السائد الكراثية الصنؼطبيعة 

المدركسة فيما  االصناؼ( الذيف اشاركا الى اختالؼ 2015ك الطككي،  1989كؿ مف )عباس، 

 بينيا في صفة ارتفاع النبات.
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اككادكلس( اعمى متكسط لصفة ارتفاع × اما بالنسبة لمتداخؿ فقط اعطت التكليفة )اككسيف

متكسط ليذه الصفة بمغ مقارنة( اقؿ × سـ ، في حيف اعطت التكليفة) المحمي142.83النبات بمغ 

 .  (2)جدكؿ  سـ71.73

  الباقالء هي اصٌاف علي والبوروى والبروليي باالوكسيي الرش تأثير( 8جدول)

 ارتفاع الٌبات)سن( صفةفي 

 الوعاهالت 

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 126.95 112.60 142.83 136.83 115.53 اكوادولس

Filo Semillas 102.17 99.63 134.83 89.30 106.48 

Granovioletto 99.20 130.83 128.50 115.77 118.58 

 99.50 80.60 132.57 113.10 71.73 الوحلي

  99.57 134.68 120.10 97.16 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

12.08 5.66 14.38 

 

 1-نبات الخضريةعدد االفرع  4-1-2

 الرش ( التأثير المعنكم لمعامالت1اكضحت نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ )

في عدد االفرع الخضرية في حيف لـ يكف لمتداخؿ بيف العامميف ام تأثير معنكم في  االصناؼك 

 ىذه الصفة.

 6.83ف اعطت اعمى متكسط بمغ ( اف معاممة الرش بالبركلي3نتائج في جدكؿ)البينت  

 1-نبات فرع 5.82كركف التي بمغ متكسطيا البالرش بمعنكيا عف معاممة  الغير مختمفة 1-نباتفرع 
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( عمى 1-فرع نبات 4.90،  3.65 )اقؿ متكسط بمغ كاالككسيف المقارنة تياعطت معامم بينما

 تمثيؿعممية ال كفاءةيادة في ز  ، كقد يعزل السبب في ذلؾ الى الدكر الذم يمعبو البركليفالتتابع

مما يزيد مف قدرة النبات عمى النمك كانتاج المادة الجافة االمر الذم يسمح بزيادة عدد الضكئي 

 ككذلؾ اعطاء البركتينات الخمكية القدرة عمى االستقرار بصكرة اكبر عند   (Raven 2002)االفرع

التعرض لمظركؼ الغير مالئمة لنمك النبات مما يساعده عمى القياـ بالكظائؼ الحيكية المختمفة 

اتفقت ىذه النتائج مع ك  ،بشكؿ طبيعي كالتي تؤثر عمى جممة مف الصفات منيا عدد االفرع بالنبات

(El Sayed Hameda and Ahmed 2010 2011ك Amin et al.,.) 

فرع  5.93معنكيا في ىذه الصفة بمغ  Filo Semillasاما عف االصناؼ تفكؽ الصنؼ  

 4.99ك  5.56كالمحمي المذيف بمغا) Granoviolettoالغير مختمؼ معنكيا عف الصنفيف  1-نبات

ربما يعزل  1-فرع نبات 4.71( في حيف اعطى الصنؼ اككادكلس اقؿ عدد افرع بمغ 1-فرع نبات

 طبيعة التركيب الكراثي الذم يسمح باعطاء اعمى عدد مف االفرع الخضرية.تفكؽ االصناؼ الى 

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 3جدول) 

 1-نبات عدد االفرع الخضرية صفة في

 الوعاهالت           

 االصٌاف   
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 4.71 6.77 3.77 4.53 3.77 اكوادولس

Filo Semillas 3.67 7.70 5.83 6.53 5.93 

Granovioletto 3.17 6.20 5.50 7.37 5.56 

 4.99 6.63 4.50 4.83 4.00 الوحلي

  6.83 4.90 5.82 3.65 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

1.15 1.51 N.S 
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 1-نبات عدد االفرع الثمرية 4-1-3 

كالمعامالت  االصناؼ( تبيف اف 1مف خالؿ نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ ) 

 . ة بالنباتمعنكم في صفة عدد االفرع الثمري كالتداخؿ بينيما ليا تأثير

 مى متكسطرش بالبكركف التي اعطت اعال( الى تفكؽ معاممة 4اشارت النتائج في جدكؿ ) 

ككسيف التي بمغ متكسطيا كمف دكف فرؽ معنكم عف معاممة الرش باال 1-نبات فرع 6.54 بمغ

 اذقياسا مع معاممتي رش البركليف كالمقارنة المذاف لـ يختمفا معنكيا فيما بينيما  1-نبات فرع 5.81

يعزل سبب الزيادة في عدد االفرع الثمرية الى قد عمى التتابع ، ك 1-نبات فرع 4.03ك  4.51 بمغا

طالة الخاليا في القمـ دكر البكركف في زيادة عدد التفرعات لمنبات نتيجة تأثيره في زيادة انقساـ كاست

البناء الضكئي كانتقاؿ نكاتج ىذا التمثيؿ مف االكراؽ الى المناطؽ  كزيادة كفاءة التمثيؿالنامية 

التي تطكرت بشكؿ كامؿ نتيجة لكفرة  مما ينعكس ايجابيا في زيادة عدد االفرعالفعالة في النبات 

 Reinbott andيو )التي تكصؿ اليتفؽ مع النتائج كىذا  (,.2001Lou et al(المادة الجافة 

Blevins (1995 حكؿ دكر البكركف في زيادة عدد االفرع الثمرية 

اعمى متكسط بمغ معنكيا كاعطى  Filo Semillas الصنؼفقد تفكؽ  االصناؼاما عف  

ك اككادلس ( التي لـ  المحميك Granovioletto ) االصناؼمع  مقارنة 1-فرع. نبات 6.52

عمى التتابع  1-نباتفرع   4.68ك4.73 ك4.97  اتختمؼ معنكيا فيما بينيا اذ بمغت متكسطاتي

اصال في عدد االفرع الخضرية  تفكقواعاله الى  الصنؼ(، كربما يرجع سبب تفكؽ 4)جدكؿ

 افرع ثمريةاالمر الذم زاد مف احتمالية تطكر ىذه االفرع بشكؿ طبيعي كتحكليا الى  (3)جدكؿ

 .بمالئمة الظركؼ البيئية كالتغذكية المناسبة لمنبات
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معنكيا في صفة عدد االفرع الثمرية اذ اعطت  االصناؼاثر التداخؿ بيف المعامالت ك  كما  

كبفارؽ معنكم عف  1-نبات فرع 9.50اعمى متكسط بمغ  Filo Semillas)× البكركف التكليفة )

( اقؿ المتكسطات  Granovioletto×المقارنة بقية التكليفات االخرل في حيف اعطت التكليفة )

لكحظ مف النتائج اف جميع االصناؼ تقريبا اعطت ، اذ 1-نبات فرع 3.17 تبمغاذ ليذه الصفة 

 الخضرية كالثمرية. اعمى المتكسطات عند المعاممة بالبكركف كىذا ما يؤكد اىميتو في تككيف االفرع

 الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 4جدول)

 1-نبات عدد االفرع الثمرية في

 الوعاهالت      

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 4.68 3.77 5.33 5.30 4.30 اكوادولس

Filo Semillas 7.14 ...3 7.43 4.50 6.52 

Granovioletto 0.84 1..0 5.50 4.67 4.97 

 4.73 5.10 5.00 7.20 7.33 الوحلي

  8..7 5.81 7..1 7.30 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

0.77 0.80 1.52 

 

 )سم( طول القرنة 4-1-4

( الى كجكد تأثير معنكم لمعامالت 1اشارت نتائج التحميؿ االحصائي في الممحؽ) 

معنكم في ىذه  تأثيرلـ يكف لمتداخؿ بيف العامميف  ك في صفة طكؿ القرنة االصناؼك الرش 

  .الصفة
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( تفكؽ معاممة رش البكركف معنكيا في صفة طكؿ القرنة 5جدكؿ)في لكحظ مف النتائج  

( المقارنة كاالككسيف كالبركليفالمعامالت االخرل ) سـ قياسا مع19.33اعمى متكسط بمغ كاعطت 

سـ عمى  15.50ك 16.50ك 16.59 ـياتفيما بينيـ اذ بمغت متكسط امعنكي التي لـ تختمؼ

منيا أنتػاج ك العمميات الحيكية العديد مف البكركف في في ذلؾ الى دكر ربما يعزل السبب ك التتابع، 

تثبيط  عمميات اكسدة االككسيف مما كتػكافر منظمات النمك كالجبرليف كالسايتككاينيف كاسيامو في 

االمر الذم  Srivastava and Gupta  (1996) يزيد مف نمك كانقساـ الخاليا في النبات

 Caser and Abdel (2006مع ) يجةكاتفقت ىذه النتكس ايجابيا عمى زيادة طكؿ القرنة، انع

سـ كالذم لـ  18.40اككادكلس اعمى متكسط بمغ  الصنؼفقد اعطى  االصناؼاما عف   

 ك 18.38ما ىامتكسط اذ بمغ Filo Semillas)ك Granovioletto) صنفيفمؼ معنكيا عف اليخت

 14.57سـ عمى التتابع قياسا بالصنؼ المحمي الذم اعطى اقؿ متكسط لطكؿ القرنة بمغ 16.56

طبيعتيا الى اختالؼ في صفة طكؿ القرنة  االصناؼبيف ربما يرجع سبب التفاكت ك (، 5سـ )جدكؿ

 الكراثية.

 الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 5) جدول
 )سم( طول القرنة في

 

 

 

 

 

 

 الوعاهالت    

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 18.40 16.33 17.22 21.60 18.47 اكوادولس

Granovioletto 18.40 21.70 17.43 16.00 18.38 

Filo Semillas 15.27 18.37 16.40 16.20 16.56 

 14.57 13.47 14.93 15.67 14.23 الوحلي

  15.50 16.50 19.33 16.59 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

(0.05) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

2.06 2.08 N.S 
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 (SPADمحتوى االوراق من الكموروفيل ) 4-1-5

 لمعامالت الرش( كجكد تأثير معنكم 1التحميؿ االحصائي في ممحؽ) اكضحت نتائج 

في صفة محتكل الكمكركفيؿ في حيف لـ يكف لمتداخؿ بينيما ام تأثير معنكم في ىذه  االصناؼك 

 الصفة.

االككسيف معنكيا في صفة محتكل االكراؽ مف رش ( تفكؽ معاممة 6جدكؿ)في نتائج البينت  

 مقارنةالك  بكركفالكبفارؽ معنكم عف باقي المعامالت )سباد  50.78كالتي بمغت الكمكركفيؿ 

 36.87ك  39.42ك 43.11( التي لـ تختمؼ معنكيا فيما بينيما اذ بمغت متكسطاتيا بركليفالك 

تزيد لدكنة الجدار الخمكم ك تزيد االككسينات في ذلؾ الى اف قد يعزل السبب ك سباد عمى التتابع ، 

مف ازمكزية الخمية كبالتالي ستزيد مف دخكؿ الماء الييا كمايحتكيو مف عناصر غذائية  ذائبة كمنيا 

كزيادة الفسفرة المغنسيكـ كالحديد كماليما مف تاثير مباشر في زيادة ىذه الصبغة في النسيج النباتي 

كاف إضافة  ،CO2 (Amin, 2007 Issa,2016)الضكئية في الكمكركبالست ككذلؾ تثبيت 

عكامؿ النمك بصكرة أفضؿ نتج عنو زيادة  استغالؿاألككسيف ادل الى خمؽ مصدران كفكءن دفع الى 

في نمك البالستيدات الخضراء كمف ثـ زيادة محتكل األكراؽ مف صبغة الكمكركفيؿ الكمي )الصحاؼ 

 ،1989 .) 

في صفة محتكل االكراؽ مف  Granovioletto الصنؼ( الى تفكؽ 6اشارت نتائج جدكؿ ) 

الذم  Filo Semillasمتفكقة معنكيا عف الصنؼ ,  45.75SPAD فبمغت الكمكركفيؿ صبغة 

معنكيا  Granovioletto بينما لـ يختمؼ الصنؼ SPAD 38.79محتكل لمصبغة بمغ اقؿ  اعطى

( عمى SPAD 40.47ك  45.15في ىذه الصفة عف الصنفيف المحمي كاككادكلس المذاف بمغا) 

 ،التتابع
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مما ينعكس عمى  لكراثي ربما يرجع ذلؾ الى اختالؼ االصناؼ فيما بينيا في طبيعة التركيب ا

ىذه النتائج  تتفقمقدار االختالفات المكجكدة بيف االصناؼ في محتكل الكرقة مف الكمكركفيؿ، كا

اعمى متكسط سجل  Grano Violettoالصنؼالى اف  (2015مع ماتكصؿ اليو )الطككي،

 . لمحتكل الكمكركفيؿ

 الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير (6دول)ج

 (SPADمحتوى الكموروفيل ) في

 الوعاهالت    

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 40.47 32.73 46.63 39.73 42.77 اكوادولس

Filo Semillas 29.73 38.73 74..0 02.44 02.4. 

Granovioletto 39.80 44.97 ...33 70.80 7..4. 

 82..7 08.44 4..0. 49.00 45.40 الوحلي

  01.24 3.42. 70.88 78..0 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

5.40 7..0 N.S 

 

 (2سمد) المساحة الورقية 4-1-6

المعنكم لمعامالت الرش في  التأثير( لكحظ 1ممحؽ )االحصائي في  مف خالؿ نتائج التحميؿ 

ىذه تأثير معنكم في ام بينيما كالتداخؿ  لألصناؼفي حيف لـ يكف  المساحة الكرقية لمنبات

 صفة.ال

اذ اعطت اعمى متكسط بمغ ، االككسيفالرش ب( تفكؽ معاممة 7جدكؿ)في نتائج اللكحظ مف  

ممة معااعطت لرش بالبكركف كالمقارنة في حيف عف معاممتي اكبدكف فرؽ معنكم  2سـد 43.22
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تفكؽ معاممة الرش باالككسيف سبب قد يعزل ك ، 2سـد 29.34اقؿ متكسط بمغ الرش بالبركليف 

مباشر في زيادة فعالية ىرمكف الجبرليف داخؿ  تأثيربصفة المساحة الكرقية اذ اف االككسيف لو 

فضال  (2008النسيج النباتي كالذم لو دكر ايجابي كبير في زيادة المساحة الكرقية)عيسى كاخركف،

نشاط معدالت النمك في النبات بسبب زيادة كفاءة الجذكر كالشعيرات عف دكر االككسيف في زيادة 

النمك في العمميات الكيمكحيكية في النبات  منظـالتأثيرات التي يحدثيا  كافالجذرية عمى النقؿ، 

 Zeiger)كالتي مف اىـ مظاىرىا كمؤشراتيا ىي المساحة الكرقية  زيادة معدالت النمكتؤدم الى 

and Taiz,2010)  مع ماتكصؿ اليو  النتيجةكاتفقت ىذهIbrahim et al.(2007) بيف  الذم

 يادة المساحة الكرقية في النبات.النمك االككسيف في ز  منظـ اىمية

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 7جدول)

 (2سمد) المساحة الورقية في

 الوعاهالت     

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 39.49 26.93 45.26 40.12 45.64 اكوادولس

Filo Semillas 27.02 33.07 39.56 25.32 31.25 

Granovioletto 39.00 42.77 37.49 32.13 37.85 

 38.93 32.97 50.58 35.86 36.32 الوحلي

  29.34 43.22 37.96 37.00 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

N.S 8.63 N.S 
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 دليل المساحة الورقية   4-1-7

كيا في تأثيرا معن الرش لمعامالت اف لكحظ( 1ممحؽ)في  التحميؿ االحصائينتائج مف خالؿ  

تأثيرا  االصناؼكالتداخؿ بيف المعامالت ك  لألصناؼفي حيف لـ يكف  صفة دليؿ المساحة الكرقية

 معنكيا في ىذه الصفة.

اذ تفكقت معاممة رش  الرش ( كجكد فركؽ معنكية بيف معامالت8جدكؿ)في نتائج البينت  

معاممة رش البكركف التي  عف كالتي لـ تختمؼ معنكيا 2.84غ كاعطت اعمى متكسط بم االككسيف

 كربما يرجع، 1.92مغ البركليف اقؿ متكسط ب في حيف اعطت معاممة رش 2.49بمغ متكسطيا 

في صفة الى تفكقيا االككسيف ب لمعاممة الرشسبب الزيادة الحاصؿ في دليؿ المساحة الكرقية 

 تكافر عنصر البكركف في النبات بشكؿ كافي ادل الى زيادة  كما اف( 7المساحة الكرقية )جدكؿ

( 2012الجذكر منيا )عمي، بير ضمف كخارج المنطقة التي تتطكربشكؿ ك RNAتمثيؿ كتككيف اؿ 

كبالتالي ستزيد مف امتصاص الماء كالعناصر الغذائية مما يزيد كيسرع مف عمميات النباء الضكئي 

كبالتالي زيادة اتساع  في خاليا النبات لسكر كمركباتوتمثيؿ افي االكراؽ كما يترتب عمية في زيادة 

 Aydun)) لي زيادة دليؿ المساحة الكرقيةالكرقة مما ينتج عنو زيادة في المساحة الكرقية كبالتا

and Sevinc, 2006 ،ك (2010)  العيساكمقت ىذه النتائج مع ما اشار اليو كاتف(Caser and 

Abdel (2005. 
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  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 8ول)جد

 دليل المساحة الورقية في

 الوعاهالت      

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 2.59 1.76 2.96 2.63 3.00 اكوادولس

Filo Semillas 1.76 2.16 2.60 1.66 2.05 

Granovioletto 2.60 2.83 2.46 2.10 2.50 

 2.54 2.16 3.33 2.33 2.36 الوحلي

  1.92 2.84 2.49 2.43 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

N.S 0.39 N.S 

 

 غم(كالوزن الطري لمنبات ) 4-1-8

 االصناؼك  الرش ( كجكد تأثير معنكم لمعامالت2بينت نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ ) 

 في صفة الكزف الرطب لمنبات في حيف لـ يكف لمتداخؿ ام تأثيرا معنكم في ىذه الصفة.

لكزف لصفة ارش باالككسيف اعطت اعمى متكسط الاف معاممة ( 9) جدكؿبينت النتائج في      

البكركف كالبركليف بقية المعامالت ) مىغـ متفكقة بذلؾ معنكيا عك 1.042بمغ  كالذمالطرم لمنبات 

 0.711ك  0.722ك 0.833 ااذ بمغت متكسطاتي يما بينيـمعنكيا ف تختمؼالتي لـ ك ( كالمقارنة

الميـ في تحسيف نمك  لدكرهاالككسيف الرش بتفكؽ معاممة  يعكد سببكقد ، غـ عمى التتابعك

النباتات مف خالؿ تأثيرىا في تحفيز انقساـ الخاليا كاستطالتيا كتنظيـ نقؿ المغذيات كنكاتج التمثيؿ 

( 2ارتفاع النبات )جدكؿ االككسيف فيالرش بتفكؽ معاممة  فضال عف (1985محمد، (الضكئي 

 ( 8( كدليميا )جدكؿ 7المساحة الكرقية لمنبات )جدكؿ ( ك6)جدكؿكمحتكل الكمكركفيؿ 
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الذم يعني زيادة في اعتراض الضكء كفعالية عممية التمثيؿ الضكئي كمف ثـ زيادة المكاد المنتجة 

ىذه النتيجة مع ما  كاتفقت ،ينعكس عمى زيادة الكزف الطرم لمنباتكالذم كالمتراكمة داخؿ النبات 

 في زيادة الكزف الطرم لمنبات عف الرش باالككسيف.( Haroun, 2002) ذكره

اككادكلس في صفة الكزف الطرم لمنبات كاعطى اعمى متكسط بمغ  الصنؼتفكؽ كما  

كالصنؼ المحمي الذيف بمغ  Granovioletto الصنؼغـ كالذم لـ يختمؼ معنكيا عف ك.9950

اقؿ  Filo Semillas الصنؼفي حيف اعطى  ،غـ عمى التتابعك .8060ك  .8130متكسطاتيما 

اعطاء  فيالى قابميتو قد يعكد اككادكلس  الصنؼ، اف سبب تفكؽ (9)جدكؿ غـك693متكسط بمغ 

 (7)جدكؿ كزيادة المساحة الكرقية( 2ارتفاع النبات)جدكؿ ضرم كثيؼ ناتج مف الزيادة فينمك خ

 الطككيالنتائج مع ا عمى الكزف الطرم لمنبات، كاتفقت ىذه نعكس ايجابامما ( 8)جدكؿكدليميا 

 في اختالؼ االصناؼ في الكزف الطرم لمنبات.( 2015)

( الى تفكؽ التكليفة 9فقد اشارت النتائج في )جدكؿ العامميف اما بالنسبة لمتداخؿ بيف 

معنكيا عف غـ كالتي لـ تختمؼ ك1.284اككادكلس( كاعطت اعمى متكسط بمغ × ككسيف اال)

ك  1.154المحمي( الذيف بمغ متكسطيما × ككسيف االاككادكلس( ك )× المقارنة التكليفتاف )

( التي اعطت اقؿ متكسط Filo Semillas ×  بركليفالغـ عمى التتابع قياسا مع التكليفة )ك1.090

 .غـ425بمغ 
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  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 9دول)ج

 (1-نبات غمكالوزن الطري لمنبات ) في

 

 الوزن الجاف لمنبات )غم( 4-1-9

لمعامالت ( الى عدـ كجكد تأثير معنكم 2نتائج التحميؿ االحصائي في الممحؽ ) اشارت 

تأثيرا  عاممي الدراسةفي صفة الكزف الجاؼ لمنبات في حيف كاف لمتداخؿ بيف  االصناؼك  الرش

 معنكيا في ىذه الصفة.

اثر معنكيا في صفة  االصناؼ( اف التداخؿ بيف المعامالت ك 10بينت النتائج في جدكؿ ) 

في ، غـ352.2المحمي( اعمى متكسط بمغت × بكركفالالكزف الجاؼ لمنبات اذ اعطت التكليفة )

سبب زيادة المادة  قد يعكد ،غـ143.0( اقؿ متكسط بمغ اككادكلس× البركليف حيف سجمت التكليفة )

الجافة تعكد الى الدكر االيجابي لمبكركف في زيادة النمك الخضرم مف خالؿ تحفيز انتاج ىرمكنات 

النمك السايتككاينيف كاسيامو الفعاؿ في تسريع نقؿ المكاد الغذائية المصنعة مف المصادر الى 

 الوعاهالت

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 995.3 759.3 1.284 784.3 1.154 اكوادولس

Filo Semillas 595.3 874.3 879.3 425.3 693.3 

Granovioletto 647.3 821.3 913.3 873.3 813.3 

 806.3 833.3 1.090 853.3 449.3 الوحلي

  723.3 1.042 833.3 711.3 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

0.20 0.16 3.33 
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ينعكس ايجابيا في زيادة الكزف ( مما 4المصبات مما يؤدم الى زيادة عدد التفرعات الثمرية )جدكؿ

 (.Mengel and Kirkby, 1982الجاؼ لمنبات )

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 11دول)ج

 الوزن الجاف لمنبات )غم( في

 الوعاهالت

 االصٌاف
 برولييال وكسيياال بوروىال وقارًةال

هتوسط 

 االصٌاف

 234.6 143.0 307.2 196.7 291.3 اكوادولس

Filo Semillas  186.3 156.0 277.7 183.7 200.9 

Granovioletto 202.6 232.5 193.0 239.7 216.9 

 240.0 212.7 217.3 352.2 177.7 الوحلي

  194.8 248.8 234.3 214.5 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

N.S N.S 131.49 

 

 مكونات الحاصل 4-2

 عقد)%(النسبة  4-2-1

 الرش ( التأثير المعنكم لمعامالت2اتضح مف نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ)

معنكم في  تأثيرام  لألصناؼ العقد في حيف لـ يكففي نسبة  االصناؼكالتداخؿ بيف المعامالت ك 

 ىذه الصفة.

% كالتي لـ تختمؼ 48.2اعطت اعمى متكسط بمغ  في نسبة العقد اذتفكقت معاممة الرش بالبكركف 

 البركليففي حيف سجمت  معاممة % 47.0 يامتكسط بمغمعنكيا عف معاممة الرش باالككسيف التي 

في عممية التمقيح  هدكر تفكؽ البكركف الى  سبب قد يعزلك ، (11)جدكؿ %31.2اقؿ متكسط بمغ 



58 
 

ة فساىـ ىذا بشكؿ فعاؿ في تقميؿ نسبة اجياض كنمك االنبكبة المقاحية في االجزاء االنثكية لمزىر 

الدكر  البكيضات كمف ثـ زيادة نسبة نشكء االزىار كعقد الثمار مما ادل الى زيادة نسبة العقد فييا

الذم يمعبو في مراحؿ النمك التكاثرية حيث يزيد مف سرعة انتقاؿ السكريات مف االكراؽ كاجزاء 

 االككسيفالنمك  منظـلاف كما  (Rerkasem et al., 1993) ل الى االزىار الناشئة النبات االخر 

نمك الخاليا كاتساعيا جانبا في قمة الفرع زيادة نسبة العقد مف خالؿ تحفير الدكر االيجابي في 

حيث يؤدم ذلؾ الى تغير في شكؿ القمة كحجميا مما يؤدم الى نشكء بدايات زىرية حكؿ جكانب 

تحسيف صفات النمك الخضرم في  فضال عف دكرهالزىرية تي تعطي بدكرىا االجزاء القمة ال

مما ينعكس  لألزىارافضؿ لممكاد الغذائية المصنعة لمنبات كانتقاليا  تجييزكالجذرم كقد يؤدم الى 

يزداد حاصؿ كبالتالي  لألزىارايجابيا عمى تحسيف صفات االزىار مف خالؿ زيادة العقد الحاممة 

كاتفقت (  Eid, and Abou– Leila,2006الزىار كالقرنات )الباقالء عف طريؽ تقميؿ تساقط ا

 .)2010(العيساكم ك Cato and Castro (2006)ىذه النتيجة مع 

( كجكد تأثير معنكم لمتداخؿ بيف 11اما بالنسبة لمتداخؿ فقد اكضحت النتائج في جدكؿ)

( كالتي Granovioletto ×االككسيف في نسبة العقد اذ تفكقت التكليفة ) االصناؼالمعامالت ك 

اككادكلس(  ×البكركف التكليفات )كمف دكف فرؽ معنكم عف % 62.7 اعمى متكسط بمغ اعطت

% 61( كالتي بمغت متكسطاتيا Filo Semillas ×البكركف اككادكلس( ك ) ×االككسيف ك)

اقؿ نسبة عقد بمغت  اككادكلس( × المقارنةالتكليفة )فيما سجمت  % عمى التتابع50.3% ك56.7ك

26% . 
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 الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 11جدول)

 )%( نسبة العقد في

 

 1-نبات عدد القرنات 4-2-2

 الرش معامالتكجكد تأثير معنكم ل( 2في ممحؽ ) اكضحت نتائج التحميؿ االحصائي 

تأثير ام  لألصناؼ، في حيف لـ يكف في ىذه الصفة االصناؼك  الرش معامالتكالتداخؿ بيف 

 النبات.بمعنكم في عدد القرنات 

اعطت اذ في عدد القرنات بالنبات ( تفكؽ معاممة الرش بالبكركف 12بينت النتائج في جدكؿ ) 

كبفارؽ معنكم عمى بقية المعامالت االككسيف كالبركليف  1-نبات قرنة 36.58اعمى متكسط بمغ 

كربما  ( عمى التتابع،1-نبات قرنة 27.58 ك 27.58ك 32.52كالمقارنة التي بمغت متكسطاتيـ )

زيادة عدد االفرع الثمرية  الىمع الرش بالبكركف يعزل السبب في زيادة عدد القرنات بالنبات 

 .(10)جدكؿكنسبة العقد  (4بالنبات )جدكؿ

 الوعاهالت     

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 44.0 32.3 56.7 61.0 26.0 اكوادولس

Filo Semillas 41.0 50.3 32.0 34.7 39.5 

Granovioletto 44.0 36.0 62.7 27.7 42.6 

 38.3 30.0 36.7 45.7 41.0 الوحلي

  31.2 47.0 48.2 38.0 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

(0.05) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

N.S 7.33 13.52 
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اىمية عنصر البكركف في فضال عف عالقة طردية بيف نسبة العقد كعدد القرنات بالنبات، اذ تكجد  

نقؿ الكاربكىيدرات المصنعة في االكراؽ الى المناطؽ الفعالة مف النمك خالؿ المراحؿ التكاثرية 

االجزاء التكاثرية كالسيما كالى الدكر الميـ الذم يمعبو البكركف في نمك (، 1991عمادم، اللمنبات )

نمك جدراف انابيب المقاح كما يؤدم دكرا ىاما كمكجو لنمك االنبكبة المقاحية خالؿ االنسجة التكاثرية 

فضال عف دكر البكركف في  ،ميؿ نسبة تساقط االزىار كالقرناتكبالتالي ادل الى تق باتجاه المبيض

( االمر الذم يعني تقميؿ حالة  9زف الطرم )جدكؿزيادة المنتج مف مكاد التمثيؿ مف خالؿ زيادة الك 

ه كىذ اكبر عدد مف القرنات في النبات، إلنتاجالتنافس ضمف النبات الكاحد مما كفر فرصة افضؿ 

( عمى 2002( عمى محصكؿ البرسيـ كنصراهلل كاخركف )2003مع ما كجده خربيط )النتيجة تتفؽ 

عمى محصكؿ  (2010العيساكم )الباقالء  ك ( عمى محصكؿ 2003محصكؿ فكؿ الصكيا كمحمد )

 .فكؿ الصكيا

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 12جدول)

 (1-نبات قرنة) عدد القرنات في

 الوعاهالت  

 االصٌاف
 برولييال وكسيياال بوروىال وقارًةال

هتوسط 

 االصٌاف

 31.59 23.57 34.07 43.85 24.87 اكوادولس

Filo Semillas 29.90 28.75 32.02 28.13 29.70 

Granovioletto 30.77 35.63 34.10 31.75 33.06 

 29.93 26.90 29.90 38.10 24.80 الوحلي

  27.58 32.52 36.58 27.58 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

N.S 3.85 8.45 
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كاعطت اككادكلس( ×فقد تفكقت التكليفة )البكركف  االصناؼبيف المعامالت ك اما بالنسبة لمتداخؿ 

مي( المح× كالتي لـ تختمؼ معنكيا عف التكليفة )البكركف 1-نبات قرنة 43.85اعمى متكسط بمغ 

اككادكلس( اقؿ × بركليفالفي حيف اعطت التكليفة )  1-نبات قرنة 38.10التي بمغ متكسطيا 

 .(12)جدكؿ  1-نباتقرنة  23.57متكسط بمغ 

 عدد البذور بالقرنة 4-2-3

 االصناؼك  الرش معامالت( كجكد تأثير معنكم ل2في ممحؽ ) بينت نتائج التحميؿ االحصائي 

 صفة.ال ىذه في تأثير معنكمام حيف لـ يكف لمتداخؿ  عدد البذكر بالقرنة في في

 اعمى متكسط بمغ كسجمت ( تفكؽ معاممة الرش باالككسيف13لكحظ مف البيانات في جدكؿ )  

ربما يرجع ك ، تختمؼ معنكيا فيما بينيا التي لـ كبفارؽ معنكم عف باقي المعامالت1-بذرة قرنة 4.25

يزيد مف حاصؿ محصكؿ الباقالء كمككناتو عف طريؽ زيادة  االككسيفالنمك  منظـالسبب الى اف 

البناء الضكئي مف اماكف عممية ؿ نكاتج نقتككيف البذكر مف خالؿ اسيامو في زيادة كفاءة 

انقساـ الخاليا النباتية مع زيادة محتكاىا مف  فزتصنيعيا الى باقي اجزاء النبات ، كما انو يح

مف خالؿ تغيير خكاص  كالبركتيف كزيادة تدفؽ السكائؿ الى داخؿ الخمية  DNAالحامض االميني

  2010,) ت بزيادة عدد الخاليامما يؤدم النقساميا السريع كبالتالي نمك النبا الخمكيةاالغشية 

(AL-Jobori  المساحة ( 6محتكل الكمكركفيؿ باألكراؽ )جدكؿفضال عف اف الزيادة المتحققة في

( ساىمت جميعا في رفع كفاءة 9( كالكزف الطرم لمنبات )جدكؿ8( كدليميا )جدكؿ7الكرقية )جدكؿ

مما زاد مف نكاتج التمثيؿ كقمؿ حالة التنافس بيف القرنات كدفع باتجاه نمك  الضكئيعممية التمثيؿ 

اتفقت ىذه النتيجة مع ماتكصؿ اليو ك طبيعي االمر الذم ادل الى زيادة عدد البذكر بالقرنة، 

(Cato and Castro (2006 كEl-Saeid et al. (2008) . 
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 عفكمف دكف فارؽ معنكم  Filo Semillas الصنؼ( تفكؽ 13جدكؿ )في نتائج البينت   

عمى التتابع في حيف اعطى لمصنفيف  1-بذرة قرنة 4.08ك 4.26 ادكلس اذ اعطيااكك  الصنؼ

 3.82 ابمغكالصنؼ المحمي اقؿ متكسطيف لصفة عدد البذكر في القرنة  Granovioletto الصنؼ

، بيف االصناؼ لكراثيعمى التتابع، كربما يعكد السبب في ذلؾ الى التبايف ا 1-ذرة قرنةب 3.38ك

 (.2012(كالعايد  )2011(ابراىيـكاتفقت ىذه النتائج مع 

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 13جدول)

 (1-قرنةبذرة عدد البذور) في

 الوعاهالت    

 االصٌاف
 برولييال وكسيياال بوروىال وقارًةال

هتوسط 

 االصٌاف

 4.08 3.86 4.40 3.86 4.20 اكوادولس

Filo Semillas 4.46 3.63 4.40 4.56 4.26 

Granovioletto 3.60 3.76 4.33 3.60 3.82 

 3.38 2.70 3.90 3.83 3.10 الوحلي

  3.68 4.25 3.77 3.84 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

0.43 0.45 N.S 

 

 بذرة )غم( 111وزن  4-2-4

الرش  ( الى كجكد تأثير معنكم لمعامالت2اشارت نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ ) 

 . صفةىذه الفي حيف لـ يكف لمتداخؿ بينيما تأثيرا معنكيا في  بذرة 100كاالصناؼ في كزف 
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بذرة  100االككسيف في متكسط كزف الػبالرش ( تفكؽ معاممة 14جدكؿ )في نتائج البينت  

البكركف اذ بمغ الرش بغـ كالتي لـ تختمؼ معنكيا عف معاممة 172.7كاعطت اعمى متكسط بمغ 

البركليف كالمقارنة التي اعطت اقؿ المتكسطات الرش بغـ بالقياس مع معاممتي 166.8متكسطيا 

كيرجع سبب تفكؽ  معنكم بينيما،كمف دكف فارؽ عمى التتابع غـ 138.2 غـ ك 148.1 اذ بمغت

( 6بذرة الى تفكقيا اصال في محتكل الكمكركفيؿ )جدكؿ 100معاممة الرش باالككسيف في كزف 

تشكؿ عناصر ميمة في رفع كفاءة عممية  ( كالتي8( كدليميا )جدكؿ7كالمساحة الكرقية )جدكؿ

المنافسة ضمف اجزاء النبات كمف االمر الذم يعني قمة  البناء الضكئي كمف ثـ زيادة نكاتج التمثيؿ

 Cato and Castroكاتفقت ىذه النتائج مع بذرة 100ضمنيا كزف البذكر مما زاد مف كزف 

 Haniri (2012)ك  (2006)

معنكيا تفكؽ غـ كالذم 178.2بمغ  بذرة 100كزف  اككادكلس اعمى متكسط الصنؼاعطى  

كالمحمي الغير مختمفة عف بعضيما في ىذه الصفة اذ Granovioletto ك Filo Semillasمع 

 الصنؼ(، كقد يعزل سبب تفكؽ 14)جدكؿ غـ( عمى التتابع  145.4ك 148.5ك 153.6بمغكا )

االمر الذم يعني زيادة ( 8( كدليميا)جدكؿ7الى تفكقو اصال في المساحة الكرقية )جدكؿ اككادكلس

بذرة ، كاتفقت ىذه النتائج مع ما  100نكاتج عممية التمثيؿ الضكئي مما انعكس ايجابيا عمى كزف 

 .(2009) ككاظـ( 1989) عباستكصؿ اليو 
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  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 14جدول)

 بذرة)غم( 111وزن الـ في

 الوعاهالت     

 االصٌاف
 برولييال وكسيياال بوروىال وقارًةال

هتوسط 

 االصٌاف

 178.2 175.3 202.7 182.0 153.0 اكوادولس

Filo Semillas 134.7 173.0 167.3 139.3 153.6 

Granovioletto 130.0 154.7 174.3 135.0 148.5 

 145.4 142.7 146.3 157.3 135.3 الوحلي

  148.1 172.7 166.8 138.2 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

23.55 16.68 N.S 

 

 حاصل النبات الفردي )غم( 4-2-5

الرش معامالت ل ( الى كجكد تأثير معنكم2ائي في ممحؽ )اكضحت نتائج التحميؿ االحص 

ام تأثير معنكم  عاممي الدراسة لمتداخؿ بيف كلـ يكففي صفة الحاصؿ الفردم لمنبات،  االصناؼك 

 .الصفةفي ىذه 

اعطت اعمى متكسط بمغ ك االككسيف الرش ب( تفكؽ معاممة 15جدكؿ)في نتائج الاشارت  

 225.6بمغ  حاصؿالبكركف التي الرش بمعاممة  عفالتي لـ تختمؼ معنكيا ك  1-غـ نبات 246.1

سبب قد يعزل ك ،  1-غـ نبات 145.7اقؿ متكسط بمغ  معاممة المقارنة اعطت في حيف 1-غـ نبات

( 13جدكؿ) نةقر بذكر بالاعمى عدد  في اعطاءاصال تفكؽ معاممة الرش باالككسيف الى تفكقيا 

 Cato and ك Embrapa (2008) اتفقت ىذه النتائج معك  (،14جدكؿ ) بذرة 100كزف ك 

Castro (2006) 



65 
 

 227.9اعمى متكسط بمغ معنكيا عف باقي االصناؼ كاعطى اككادكلس  الصنؼ تفكؽكما  

كيرجع سبب تفكؽ غـ،  155.4الصنؼ المحمي الذم اعطى اقؿ متكسط بمغ في حيف اعطى  غـ

بالشكؿ الذم حقؽ زيادة تفكؽ ( 14)جدكؿ بذرة 100الى تفكقة اصال في كزف  الصنؼ اككادكلس

عدد البذكر بالقرنة مع مالحظة عدـ اختالؼ االصناؼ معنكيا في  انخفاضنتيجة الحاصؿ النقص 

 .(2010)العيساكم كصؿ اليو كاتفقت ىذه النتائج مع ما ت ،بالنباتعدد القرنات 

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( (15جدول

 (1-نبات حاصل النبات الفردي)غم في

 (1-ىـ )كغم حاصل البذور الكمي 4-2-6

 االصناؼمعنكم لممعامالت ك  تأثيركجكد ( 3ي ممحؽ)اكضحت نتائج التحميؿ االحصائي ف

 . حاصؿ البذكر الكميكالتداخؿ بينيما في صفة 

 تفكؽ معاممة الرش باالككسيف كاعطت اعمى متكسطالى ( 16نتائج في جدكؿ )الاشارت 

كمف دكف فارؽ معنكم عف معاممة الرش بالبكركف الذم  1-ىػ كغـ 3215بمغ  كميالبذكر الحاصؿ ل

 الوعاهالت     

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 227.9 174.4 308.5 272.2 156.7 اكوادولس

Filo Semillas 181.3 183.6 241.7 184.1 197.7 

Granovioletto 139.2 213.0 258.7 157.3 192.1 

 155.4 105.6 175.4 233.6 105.7 الوحلي

  155.4 246.1 225.6 145.7 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

38.70 34.59 N.S 
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بينما تفكقت معنكيا عمى معاممتي البركليف كالمقارنة الغير مختمفيف  1-ىػ كغـ 3068بمغ متكسطيا 

اف سبب تفكؽ  كيعتقد ،عمى التتابع (1-كغـ ىػ 1943ك 2256عف بعضيما معنكيا كالمتيف بمغتا )

بذرة  100ككزف  (13)جدكؿ  الى تفكقو في عدد البذكر بالقرنةقد يعكد معاممة الرش باالككسيف 

 Mervat etاتفقت ىذه النتائج مع ، ك الحاصؿ الكمي لمنبات تفكؽ فيالى ال ادلمما ( 14جدكؿ )

al. (2012b) ك Fawzy et al. (2010)  اقالء باالككسيف الى اف رش نبات الب الذم اشار

 الكمي. البذكر حاصؿادل الى زيادة 

حاصؿ البذكر  فيعمى باقي االصناؼ اككادكلس  الصنؼتفكؽ كمف الجدكؿ اعاله يالحظ 

الصنؼ المحمي اقؿ  في حيف اعطى 1-ىػ كغـ 3342كاعطى اعمى متكسط بمغ لمنبات  الكمي

 Filo ك Granovioletto الصنفيفكمف دكف فارؽ معنكم عف  1-ىػكغـ  2017متكسط بمغ 

Semillas سبب تفكؽربما يعزل ، عمى التتابع1-ىػكغـ  2533ك 2589 يمااذ بمغ متكسط 

مع كجكد انخفاض في عدد البذكر  (14)جدكؿ بذرة 100ف ز ك  في تفكقواككادكلس الى  الصنؼ

فضال عدـ اختالؼ صفة بذرة  100( اال انو اقؿ مف الزيادة المتحققة مف زيادة كزف 13)جدكؿ

الطككي، ) كاختمفت ىذه النتيجة مع (15جدكؿ)كحاصؿ النبات الفردم عدد القرنات معنكيا 

 باتلمن حاصؿ البذكر الكميفي صفة  Granovioletto الصنؼالى تفكؽ  تي اشار ت( ال2015

 .فربما يعكد السبب الى اختالؼ ظركؼ التجربة كمكانيا

 4084اككادكلس( اعمى متكسط بمغ  ×بكركفال) متداخؿ فقد اعطت التكليفةاما بالنسبة ل

 Filo ×ككسيفاككادكلس( ك)اال ×ككسيفدكف فارؽ معنكم عف التكليفتاف )اال كمف 1-ىػكغـ 

Semillas التكليفة  في حيف اعطتعمى التتابع  1-ىػ كغـ 3378ك 4044( التي بمغ متكسطيما
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ربما يرجع ، ك لصفة حاصؿ البذكر الكمي 1-ىػ كغـ 1378محمي( اقؿ متكسط بمغ ال × مقارنةال)

 .في مناقشة العكامؿ كىي مفردة ما ذكرالى  أعالهسبب تفكؽ التكليفة المذككرة 

 الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير ((16جدول

 (1-)كغم ىـ حاصل البذور الكمي في

 

 

 

 

 

 

 (1-نبات الحاصل الحيوي )غم 4-2-7

( الى كجكد تأثير معنكم لممعامالت كالتداخؿ 3اشارت نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ ) 

معنكم  تأثيرام  لألصناؼفي حيف لـ يكف  الحاصؿ الحيكم لمنبات كالمعامالت في االصناؼبيف 

 في ىذه الصفة.

حاصؿ لم باالككسيف اعطت اعمى متكسط ( اف معاممة الرش17بينت النتائج في جدكؿ) 

معنكيا عف معاممة الرش بالبكركف التي بمغ متكسطيا  كالغير مختمفو 1-نبات غـ 485بمغ  حيكمال

 359تيف بمغتا )م، بينما تفكقت معنكيا عمى معاممتي المقارنة كالبركليف كال1-غـ نبات 464

 الوعاهالت          

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 0078 08.3 7377 7327 .832 اكوادولس

Granovioletto 80.0 8731 08.1 8733 8.2. 

Filo Semillas 8.88 84.1 0042 832. 8.00 

 8384 8027 8828 .038 8042 الوحلي

  88.1 .088 0312 8.70 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

(0.05) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

10..1 73..8 224.4 
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معاممة الرش باالككسيف في الحاصؿ تفكؽ كقد يعزل سبب  ( عمى التتابع،1-غـ نبات347ك

 Cato andاتفقت ىذه النتائج مع )، ك (15حاصؿ النبات الفردم )جدكؿتفكقيا في الحيكم الى 

Castro (2006 ذاف ذكرا اف رش االككسيف ادل الى زيادة الحاصؿ الحيكم لمنبات.مال 

اككادكلس( كاعطت اعمى متكسط ×  ككسيفاال( اتضح  تفكؽ التكليفة )17مف نتائج جدكؿ ) 

 1-غـ نبات 280المحمي( اقؿ متكسط بمغ × المقارنة بينما اعطت التكليفة )، 1-غـ نبات 593بمغ 

( كحاصؿ النبات 9الى تفكقيا في الكزف الجاؼ لمنبات)جدكؿ أعالهكيعزل سبب تفكؽ التكليفة 

 (.15الفردم)جدكؿ

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( (17جدول

 (1-نبات الحاصل الحيوي)غم في

 

 

 

 الوعاهالت     

 االصٌاف
 برولييال وكسيياال بوروىال الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 463 312 593 503 445 اكوادولس

Filo Semillas 365 334 513 365 394 

Granovioletto 345 438 446 394 406 

 391 315 389 580 280 الوحلي

  347 485 464 359 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

N.S 70.4 153.5 
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 دليل الحصاد )%( 4-2-8

كم لممعامالت في صفة دليؿ ( كجكد تأثير معن3بينت نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ) 

في ىذه كالمعامالت ام تأثير معنكم  االصناؼكالتداخؿ بيف  لألصناؼيكف  في حيف لـ الحصاد

 الصفة .

( الى تفكؽ معاممة الرش باالككسيف كالتي لـ تختمؼ معنكيا 18جدكؿ)في نتائج الاشارت 

% عمى  43.2ك 50.3ك  50.5عف معاممتي الرش بالبكركف كالبركليف اذ بمغت متكسطاتيا 

تفكؽ ال %، كقد يعزل سبب 42.3متكسط بمغ التتابع قياسا مع معاممة المقارنة التي اعطت اقؿ 

معا عمى  (17)جدكؿكالحيكم (16جدكؿ(معاممة الرش باالككسيف في حاصمي البذكرالى تفكؽ 

% 68.90بنسبة  في حاصؿ البذكر الفردمزيادة سبب  االككسيف اذ لكحظ اف ،جميع المعامالت

االمر كىذا  ،% مقارنة بمعاممة المقارنة35.09في حيف كانت الزيادة في الحاصؿ الحيكم بنسبة 

 ) 2010(كالعيساكم Amin (2011) ىذه النتائج معكاتفقت  ،زيادة دليؿ الحصادانعكس عمى 

 .et al. (2010 Moghazy)ك

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 18جدول)

 )%(دليل الحصادفي 

 الوعاهالت        

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 50.2 51.0 52.0 61.7 36.0 اكوادولس

Granovioletto 49.3 53.3 47.0 48.7 49.6 

Filo Semillas 41.0 47.0 57.3 39.0 46.1 

 40.6 34.3 45.7 39.3 43.0 الوحلي

  43.2 50.5 50.3 42.3 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

(0.05) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

N.S 7.33 N.S 
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  الصفات النوعية -4-3

 محتوى البذور من البروتين )%( 4-3-1

معنكم لممعامالت  اثير( الى كجكد ت3ممحؽ رقـ )في اشارت نتائج التحميؿ االحصائي  

 محتكل البذكر مف البركتيف. كالتداخؿ بينيما في االصناؼك 

ارتقاء الفركقات بيف المعامالت لمستكل المعنكية في صفة ( الى 19تشير نتائج جدكؿ ) 

المحتكل البركتيني لمبذكر فقد تفكقت معاممة االككسيف معنكيا عمى معاممة المقارنة كالمتاف بمغتا 

%، بينما لـ تختمؼ معاممة 16.2%( عمى التتابع ام بنسبة زيادة بمغت 29.31ك 34.06)

ربما ك  ،%( عمى التتابع32.36ك33.34ركف المذاف بمغا )االككسيف عف معاممتي البركليف كالبك 

الضركرم لبناء االنزيمات اك  RNAيرجع سبب الزيادة الى اف االككسينات تحفز تككيف انكاع مف 

كبالتالي يزداد انتاج البركتينات كاالنزيمات المؤثرة في النمك )محمد،  RNAتثبط عممية ىدـ اؿ 

1980). 

في تككيف البركتينات كمنع تكسرىا في  اىميتوفمو الحامض االميني البركليف اما عف   

النبات كبالتالي يمنع تحمميا فكجكده يقكم الركابط بيف االحماض االمينية المككنة 

( اذ اف رشو عمى االكراؽ ادل الى زيادة اكسدتو كالتي تتـ داخؿ Lehninger , 1982لمبركتيف)

غؿ نكاتج االكسدة في تككيف مركبات كسطية ميمة في بناء االحماض المايتكككندريا كبذلؾ تست

 et al. (2011 Magdiمع ) ه النتيجةاتفقت ىذك  ،(1992العضكية كاالمينية كالبركتينات )ياسيف،

 .et al. (2012 Shahid )ك
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 الصنؼمعنكيا في صفة محتكل البذكر مف البركتيف اذ اعطى  االصناؼ اختمفت 

Granovioletto  ك لس ك اككاد مع الصنفيف% قياسا 36.43اعمى متكسط بمغ Filo Semillas 

لـ  Granovioletto ، اذ لكحظ اف الصنؼ% عمى التتابع32.08ك% 33.03متكسطيما  بمغ اذ

 الصنؼ المحمي في حيف اعطى يظير ام استجابة كاضحة لممعامالت المستخدمة في التجربة.

مف الصفات تعد  نسبة البركتيفاف  تفسير ذلؾ عمى اساسكيمكف ، % 27.52اقؿ متكسط بمغ 

% 99.91 الى يصعب تغييرىا باالنتخاب اذ اف معامؿ تكريث ىذه الصفة يصؿ التيالثابتو 

(Mulualem et al,2010اتفقت ىذه النتيجة مع الجبكرم كاخركف ،) (كالعيساكم )2001 

 .(19( )جدكؿ 2010)

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 19(جدول

 محتوى البذور من البروتين)%( في

 

 

 الوعاهالت    

 االصٌاف
 البروليي االوكسيي البوروى الوقارًة

هتوسط 

 االصٌاف

 33.03 32.79 31.83 36.19 31.33 اكوادولس

Filo Semillas 30.90 31.24 34.12 32.08 32.08 

Granovioletto 35.60 35.71 38.30 36.11 36.43 

 27.52 32.41 32.00 26.29 19.40 الوحلي

  33.34 34.06 32.36 29.31 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

2.61 1.71 3.68 
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( اعمى نسبة لمبركتيف Granovioletto ×االككسيف اما بالنسبة لمتداخؿ فقد اعطت التكليفة ) 

 × المقارنةاككادكلس( ك) ×البكركفلـ تختمؼ معنكيا عف التكليفات ) كالتي %38.30بمغت 

Granovioletto) (البكركف ك× Granovioletto) (البركليفك× Granovioletto ) في حيف

، كيمكف اف %19.40بمغت اذ ( اقؿ متكسط لنسبة البركتيف مقارنةال× اعطت التكليفة )المحمي

 .كىي مفردة الى ماذكر في مناقشة العكامؿيعزل سبب تفكؽ التكليفة اعاله 

 (1-غمك ايكروغرامممحتوى البذور من البرولين ) 4-3-2

 االصناؼ( كجكد تأثير معنكم لممعامالت ك 3) تائج التحمؿ االحصائي في ممحؽاثبتت ن 

 كالتداخؿ بينيما في صفة محتكل البذكر مف البركليف.  

معاممة  عطتاذ ا مف البركليفاف رش البركليف ادل الى زيادة معنكية في محتكل البذكر  

خرل المعامالت اال كبفارؽ معنكم عف 1-مايكركغراـ.كغـ 22.65متكسط بمغ البركليف اعمى 

-كغـمايكركغراـ  11.10ك12.78ك14.69) االتي بمغت متكسطاتي (المقارنة كالبكركف كاالككسيف)

 زيادة فيرش البركليف عمى االكراؽ يؤثر  اف قد يعكد السبب الى ،(20عمى التتابع )جدكؿ (1

 االمر الذم ادل الى زيادة تركيزه في البذكر. (1992)ياسيف،  البركليف الداخمي

اعطى اعمى متكسط   Filo Semillas الصنؼ( الى اف 02في جدكؿ ) النتائج اشارت

 ك Granovioletto الصنفيفكمف دكف فرؽ معنكم عف  16.69بمغ لمحتكل البركليف في البذكر 

بينما تفكؽ  ،التتابع مى(ع1-كغـمايكركغراـ  15.54ك 16.16)يما متكسط المذاف بمغاككادكلس 

ربما يعكد ك  ،1-كغـمايكركغراـ  12.81 اعطى اقؿ متكسط بمغ الذمالصنؼ المحمي  معنكيا عمى

عمى امتصاص البركليف المضاؼ كحاجتيا التي تختمؼ مف كقابميتيا  لسبب الى طبيعة االصناؼا

 صنؼ الى اخر.
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 ×بركليف ال)فقد اعطت التكليفة  االصناؼاما بالنسبة لمتداخؿ بيف المعامالت ك  

Granovioletto)  كالتي لـ تختمؼ معنكيا عف  1-كغـمايكركغراـ  27.75اعمى متكسط بمغ

في حيف  ، 1-كغـمايكركغراـ  25.85متكسطيا ( التي بمغ Filo Semillas × بركليفالالتكليفة )

 .1-مايكركغراـ.كغـ 10.50اقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ ( اككادكلس × ككسيفاالاعطت التكليفة )

 الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 20)جدول

 (1-غمكمايكروغرام ) محتوى البذور من البرولينفي 

 الوعاهالت

 االصٌاف
 برولييال وكسيياال بوروىال وقارًةال

هتوسط 

 االصٌاف

 15.54 23.51 10.50 13.70 14.47 اكوادولس

Filo Semillas 81.0. 88.13 88..4 8..2. 16.69 

Granovioletto 80..7 88.84 83.43 84.4. 16.16 

 12.81 80.72 88.80 0..88 87.38 الوحلي

  .88.1 88.83 88.42 14.69 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

1.83 1.65 3.22 

 

 (1-غمكمايكروغرام محتوى البذور من االوكسين ) 4-3-3

في  االصناؼم لممعامالت ك ( التأثير المعنك 3لكحظ مف نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ) 

 في ىذه الصفة. تأثيرام لمتداخؿ  يكف في حيف لـمحتكل البذكر مف االككسيف 

قياسا  1-مايكركغراـ.كغـ 38.75بمغ  معنكم متكسطالككسيف اعمى سجمت معاممة الرش با  

 30.91ك 31.82)التي بمغت متكسطاتيـ  (مقارنةالك  بركليفالك  بكركف)ال مع باقي المعامالت 
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سبب ذلؾ الى اف رش  يعكدكقد ، (21جدكؿ) لممعامالت عمى التتابع( 1-مايكركغراـ.كغـ 29.39ك

 كمف ثـ زاد مف محتكاه في البذكر.   مف قبؿ النبات االككسيف عمى النبات زاد مف امتصاصو

 34.40بمغ فمحتكل البذكر مف االككسيف في  Granovioletto الصنؼتفكؽ   

كالمحمي فقد  Filo Semillas كمتفكقا معنكيا عمى بقية االصناؼ اككادكلس  1-كغـمايكركغراـ 

 5.0ك 8.4ام نسبة زيادة بمغت ) (1-كغـ مايكركغراـ 32.02ك 32.74ك 31.72بمغكا )

طبيعتيا االصناؼ لمرش باالككسيف الى  اختالؼ استجابة يعكد سببكربما  ،%( عمى التتابع7.4ك

ما كمتطمبات كؿ صنؼ كقدرتو عمى امتصاص  في محتكاه مف ىرمكف االككسيف الداخمي الكراثية

 .مف حاجتو يمكف

  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير (21جدول)

 (1-كغم مايكروغرام) محتوى البذور من االوكسين في

 

 

 الوعاهالت     

 االصٌاف
 برولييال وكسيياال بوروىال وقارًةال

هتوسط 

 االصٌاف

 31.72 31.30 36.96 29.54 29.07 اكوادولس

Filo Semillas 30.52 31.02 40.13 29.28 32.74 

Granovioletto 29.61 35.99 39.99 32.02 34.40 

 32.02 31.04 37.91 30.74 28.37 الوحلي

  30.91 38.75 31.82 29.39 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

1.27 2.06 N.S 
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 (1-كغمممغم محتوى البذور من البورون ) 4-3-4

 االصناؼ( التأثير المعنكم لممعامالت ك 3اتضح مف نتائج التحميؿ االحصائي في ممحؽ)

 كالتداخؿ بينيما في محتكل البذكر مف البكركف.

محتكل  عمى جميع المعامالت االخرل فيسجمت معاممة الرش بالبكركف تفكقا معنكيا 

مقارنة القياسا مع باقي المعامالت االخرل  1-ممغـ كغـ 28.78 كف كاعطتالبذكر مف البكر 

عمى التتابع ( 1-ممغـ كغـ  19.45 ك21.48ك23.00)التي بمغت متكسطاتيا كاالككسيف كالبركليف 

كمف  امتصاصوالى اف رش البكركف عمى النبات زاد مف معدالت سبب اليعكد  ، كربما(22جدكؿ)

 .)2010( العيساكم اتفقت ىذه النتائج معالى البذكر، ك  انتقالوثـ 

في  Granovioletto الصنؼ المعنكم لبذكر تفكؽال( الى 22جدكؿ )في نتائج الاشارت 

 الصنؼمتفكقة معنكيا عمى بقية االصناؼ كمنيا  1-ممغـ كغـ 27.00 في البذكر محتكل البكركف

 .1-ممغـ كغـ 20.87اذ بمغ متكسط اقؿ المسجؿ  اككادكلس

 ×بكركفال)فقد اعطت التكليفة  االصناؼك  اما عف التداخؿ بيف المعامالت

(Granovioletto متفكقة بذلؾ عمى جميع  1-ممغـ كغـ 36.67بمغ  حتكل مف البكركفاعمى م

 14.22بمغ  حتكل لمبكركفاككادكلس( اقؿ م ×مقارنةالفي حيف اعطت التكليفة ) التكليفات االخرل

 .1-ممغـ كغـ
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  الباقالء من اصناف عمى والبورون والبرولين باالوكسين الرش تأثير( 22جدول)

 (1-ممغم كغممحتوى البذور من البورون ) في

 الوعاهالت    

 االصٌاف
 برولييال وكسيياال بوروىال وقارًةال

هتوسط 

 االصٌاف

 20.87 17.25 20.93 31.09 14.22 اكوادولس

Filo Semillas 24.04 27.12 20.89 19.65 22.92 

Granovioletto 30.21 36.67 20.49 20.63 27.00 

 21.90 20.26 23.60 20.23 23.54 الوحلي

  19.45 21.48 28.78 23.00 هتوسط الوعاهالت

L.S.D 

0.05)) 

 التداخل الوعاهالت االصٌاف

1.73 2.11 3.90 
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 االستنتاجات والمقترحات -5

 االستنتاجات -5-1

 مف النتائج المستحصؿ عمييا تبيف مايمي:

تساقط االزىار مف خالؿ  الى الدكر االيجابي في تقميؿ رشا االككسيفالبكركف اك ضافة ادت ا -1

، % 23.68ك  26.84 ازدادت بنسبةنسبة العقد التي ك  عدد القرنات كعدد البذكر بالقرنة زيادة

% لمعاممتيف االككسيف  57.90ك 65.46كبمغت نسبة الزيادة في حاصؿ البذكر الكمي 

اذ  ابع، في حيف ادت اضافة البركليف الى زيادة محتكل البركتيف في البذكرالتت كالبكركف عمى

  %33.34بمغت 

%( 44.0تفكؽ الصنؼ اككادكلس عمى باقي االصناؼ بإعطاء اعمى نسبة مئكية لمعقد بمغت ) -2

فقد اعطى اعمى  GranoViolettoصنؼ ال 1-كغـ.ق 3342كحاصؿ البذكر الكمي اذ بمغ 

 %  32.37محتكل لمبذكر مف البركتيف بمغ 

اعمى نسبة مئكية لمعقد  ( Violetto Granoصنؼال × المعاممة باالككسيف)اعطت التكليفة   -3

% في حيف بمغت نسبة 38.40% كاعمى متكسط لمحتكل البذكر مف البركتيف بمغ 62.7بمغت 

% 196.37 الصنؼ اككادكلس( ×الزيادة في حاصؿ البذكر الكمي لمتكليفة )المعاممة بالبكركف 

   .المحمي( ×قياسا مع التكليفة )المقارنة

 المقترحات -5-2

اككادكلس كالرش باالككسيف اك البكركف كذلؾ بداللة الزيادة المتحققة في استعماؿ الصنؼ   -1

 حاصؿ البذكر الكمي كنسبة العقد.
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 اجراء دراسات مستقبمية عمى: -2

المعامالت المستعممة )االككسيف كالبكركف( بمستكيات مختمفة كبحالة مفردة كمتداخمة لدكرىا  - أ

 في زيادة نسبة العقد كحاصؿ البذكر

 ظمات النمك كالمغذيات االخرل لمحد مف ظاىرة تساقط االزىار كمكتيا.استخداـ من  - ب

 .النباتية لمحد مف تساقط االزىار ذات التأثير االيجابي استخداـ المستخمصات -ج
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 المصادر -1

 المصادر العربية -1-8

لمرش بالزنؾ .مجمة  Vicia faba L. .استجابة صنفيف مف الباقالء(2011إبراىيم، رائد حمداني.)

 .:61-78( 2( العدد )3الككفة لمعمـك الزراعية .المجمد )

. تأثير التداخؿ بيف تراكيز كمكاعيد التسميد الكرقي (2111).، رزان زىير عبد الفتاح البيروتي

في أبي غريب . رسالة ماجستير  .Helianthus annuus Lبالبكركف عمى زىرة الشمس 

 . كمية الزراعة . جامعة بغداد .

 استجابة. (2001عالء الدين عبد المجيد وسرحان أنعم عبده وخميل ابراىيم محمد .) الجبوري،

لمكاعيد الزراعة تحت ظركؼ المنطقة الكسطى في  Vicia faba L.تراكيب مف الباقالء

 . 120-113: 2( العدد، (32العراؽ ،مجمة العمـك الزراعية العراقية ، المجمد 

التغطية بالمخمفات  تأثير .((2013.حامد عجيل حبيب جميل، عبد السراب ، خميل شاكر ،حسين

العضكية كعمؽ الزراعة كحجـ البذرة في البزكغ كنمك بنات الباقالء في التربة الممحية . 

 . 184–173( : 2)5مجمة ديالى لمعمـك الزراعية 

رش البكركف في حاصؿ البذكر  تأثير.  (2113).خربيط ، حميد خمف واحمد خمف صالح

 . 66– 61(:1) ( العدد34، المجمد )كمككناتو لمجت. مجمة العمـك الزراعية العراقية

رش عنصر النحاس في الصفات الحقمية كالحاصؿ  تأثير. (2013). عمر نزىان عمي الدوري،

.مجمة جامعة تكريت لمعمكـ  Vicia faba L. كمككناتو لثالثة اصناؼ مف الباقالء

 . 64-52(:3( العدد )13مجمد )الالزراعية .
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تصميـ كتحميؿ التجارب الزراعية  (.1980).محمود وعبد العزيز محمد خمف اهللالراوي، خاشع 

 كزارة الزراعة ، التعميـ العالي كالبحث العممي ،جامعة المكصؿ ،العراؽ . 1.ط

تأثير تراكيز كمراحؿ رش البكركف عمى حاصؿ البذكر  .)2115(الزبيدي ، رئام شاكر محمود .

كمية الزراعة.  (.رسالة ماجستير..Brassica napus Lكمككناتو في محصكؿ السمجـ )

 جامعة بغداد.

.تقكيـ بعض المعالـ الكراثية كاالرتباطات كتحميؿ معامؿ (2010الشكرجي، وئام يحيى رشيد.)

( . مجمة تكريت لمعمكـ الزراعية Vicia faba L.المسار ليجف الجيؿ الثاني في الباقالء )

 . 61- 50( : 1( العدد )10المجمد )

الحبكب كالبقكؿ الغذائية .مطبعة دار  .2011)عباس حسن ) شمقم، مفتاح محمد وشويميو،

 .87 56-ليبيا –جامعة سبيا  -الكتب الكطنية بنغازم

تغذية النبات التطبيقي . كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي.  .)1989 (الصحاف ، فاضل حسين.

 .259ص  : ع.اد بيت الحكمة. جامعة بغد

 Vicia fabaاستجابة تراكيب كراثية مف محصكؿ الباقالء (.2115الطوكي، ورقاء باقر عميوي.)

L. .رسالة ماجستير ، كمية الزراعة ،جامعة المثنى. لمكاعيد الزراعة في محافظة المثنى 

ثالث اسمده كرقية في نمك كحاصؿ صنفيف مف الباقالء  تأثير. (2011العايد، قتيبة يسر. )

.(Vicia faba L تحت نظاـ الرم بالتنقيط .مجمة جامعة تكريت لمعمكـ الزراعية . مجمد )

 . :33-40( 1( العدد )12)

ثالث اسمده كرقية في نمك كحاصؿ صنفيف مف الباقالء  تأثير. (2012) .العايد، قتيبة يسر

.(Vicia faba L تحت نظاـ الرم بالتنقيط .مجمة جامعة تكريت لمعمـك الزراعية . مجمد )

 . :33-40( 1( العدد )12)
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 تأثير.تحميؿ االداء لصفات تراكيب كراثية في الباقالء تحت  (2011) .صدام حسين العباس،

( 2( العدد )4. مجمة الككفة لمعمـك الزراعية .المجمد ) NPKمستكيات مختمفة مف تسميد 

:305 _318 . 

.تأثير مسافات الزراعة بيف الجكر كعدد مف النباتات في الجكرة  (1989عقيل جابر.) عباس،

عمى الحاصؿ كمككنات كنسبة البركتيف لصنفيف مف الباقالء .رسالة ماجستير ، كمية 

 الزراعة ،جامعة بغداد .

اثر مكعد الزراعة كالكثافة النباتية في انتاجية (. 2119العثمان، محمد خير وابراىيم العساف.)

في محافظة دير الزكر .مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك  .( Vicia faba L.) العادمالفكؿ 

 93_ 77( :2العدد ) 25الزراعية .مجمد 

 . السمكؾ الكيمياكم لمبكركف في بعض ترب جنكب)1989(، عبدالسالم غضبان مكي. العموان           

 العراؽ. رسالة ماجستير. كمية الزراعة. جامعة بغداد.

المرشد في تغذية النبات الجزء الثاني لف في باركر ك ديفيد جي  (.2112الدين شوقي)عمي، نور 

 690بيميـ. مطبعة درا الكتب العممية. بغداد رقـ االيداع في دار الكتب كالكثائؽ الكطنية 

 .408صفحة  2012لسنة 

لمطباعة راعة. دار الحكمة العناصر الغذائية الصغرل في الز  .)1991(العمادي ، طارق حسن. 

 .386ص ع.  :كالنشر

ف في ك بالبكر  الكرقية تأثير التغذية(. 2011ياسر جابر عباس و حميد خمف خربيط .) العيساوي،

-10( :(2( العدد 42حاصؿ كمككناتو لمباقالء . مجمة العمكـ الزراعية العراقية  مجمد )

19. 
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حاصؿ ستة  الكرقية بالبكركف كالزنؾ في نمك (.تأثير التغذية2010العيساوي، ياسر جابر عباس.)

( . آطركحة دكتكراه . قسـ المحاصيؿ الحقمية. .Vicia faba Lأصناؼ مف الباقالء )

 كمية الزراعة . جامعة بغداد .

كزارة التعميـ العالي كالبحث  –فسيكلكجيا نباتات المحاصيؿ (. 1990عيسى، طالب أحمد. )

 . 138-145 جامعة بغداد –العممي 

(. انتاج تقاكم رتب عميا لمبطاطا باستخداـ تقانات مختمفة. اطركحة 2006)عيسى، فالح حسن.

 دكتكراه. كمية الزراعة. قسـ البستنو. جامعة بغداد.

تأثير منظمات النمك عمى انتاج ( 2118عيسى، فالح حسن، صادق قاسم صادق وثامر زىوان.)

. مجمة جامعة تكريت لمعمـك .Solanum tuberosum Lلمبطاطا  Tubers –letالػ 

 .103-96: 1.العدد9الزراعية.المجمد

( انتاج نباتات بطاطا 2000)عيسى، فالح حسن، مبشر صالح عمر وفاضل حسين الصحاف.

بساؽ رئيسي لشتالت ناتجة مف زراعة االنسجة كنقميا الى البيت الزجاجي.مجمة الزراعة 

 .51-45(:3)7العراقية.

تأثير الرش بتراكيز مختمفة ( 2112غذيب الطائي وناصر حبيب.) عيسى، فالح حسن، نجم عبد

. Capsicum anuum Lمف االككسيف عمى نمك كحاصؿ صنفيف مف الفمفؿ الحمك 

 مؤتمر جامعة كربالء. عدد خاص.

تأثير تراكيز كمراحؿ رش البكركف في حاصؿ البذكر . )2115(الفرطوسي ، حميد عبد خشاب .

 ( .رسالة ماجستير.كمية الزراعة.جامعة بغداد..Vigna radiate Lكمككناتو في الماش )

بعض  مبيدات االدغاؿ   بتأثير.تقيـ بعض االصناؼ مف الباقالء  (2009محمد ىذال .)  كاظم،

 . 385 - 379 :(7( العدد)1،المجمد )الكيماكية . مجمة العمـك الزراعية 
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لمحمكؿ البكركف كمكاعيد رشو في نمك . تأثير التراكيز المتزايدة (2113)محمد ، ىناء حسن. 

 .2. العدد  2كانتاجية الفكؿ . مجمة سبأ . المجمد 

رية مطبعة الجامعة .جامعة . مدي2عمـ فسمجو النبات ج. (1981.)محمد، عبد العظيم كاظم

 ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، العراؽالمكصؿ

ية مطبعة الجامعة .جامعة . مدير 3النبات جعمـ فسمجو  .(1985).محمد، عبد العظيم كاظم

 ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، العراؽالمكصؿ

تأثير الممكحة كالرش بالجبريمميف  (.2012).وسن حمزه ومجيد كاظم عباس الحمزاوي المزعل،

( . Vicia faba Lكالكمتار في بعض صفات النمك كالحاصؿ لصنفيف مف الباقالء ).

 . (1) :1-13( العدد2القادسية لمعمـك الزراعية ، المجمد )مجمة 

 الكتاب السنكم لإلحصاءات الزراعية (. (2012الخرطوم . -المنظمة العربية لمتنمية الزراعية

تأثير تراكيز . )2112(وفؤاد عبد المطيف عمي .حمد اهلل نصر اهلل ، عادل يوسف وماجد شايع 

البذكر كمككناتو لفكؿ الصكيا .مجمة العمكـ الزراعية مختمفة مف البكركف عمى حاصؿ 

 .150 -147( :6) 33العراقية. المجمد 

. االسمدة كخصكبة التربة . جامعة المكصؿ . كمية الزراعة )1987(النعيمي ، سعداهلل نجم. 

 كالغابات.

السماد  تأثير. )2117 .(، عبد الزىرة طو ظاىر و رزاق غازي نغيمشىذيمي، كاظم حسن

 Viciaالفكسفاتي كالرش بالبكركف في عدد العقد الجذرية كاكزانيا كفي حاصؿ الباقالء 

faba L. 21، المجمد 2ـك الزراعية، العدد . مجمة البصرة لمعم . 

فسمجو الشد المائي في النبات. مؤسسة دار الكتب لمطباعة كالنشر،  .(1992). ياسين، بسام طو

 ميـ العالي كالبحث العممي، العراؽ.جامعة المكصؿ، كزارة التع
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اع النبات وعدد االفرع ( لصفات ارتفM.S( تحليل التباين ممثال بمتوسطات مربعات )1ملحق)

  ودليلهاوالمساحة الورقية  محتوى االوراق من الكلوروفيلو الثمرية وطول القرنةالخضرية و

مصادر 

 االختالف

درجات 

 الحرية

ارتفاع 

 النبات

عدد االفرع 

 الخضرية

عدد 

االفرع 

 الثمرية

طول 

 القرنة

محتوى 

االوراق 

من 

 الكلوروفيل

المساحة 

 الورقية

دليل 

المساحة 

 الورقية

 1.8047 42054.93 50.04 31.745 10.594 0.1706 193.81 2 المكرر

 0.7566 17481.07 *142.56 *39.838 *24.994 *9.2039 *1801.36 3 االصناف

 0.5282 11961.20 29.28 8.572 5.769 0.5953 146.42 6 -أ-خطا

 *1.7191 *39311.44 *440.28 *32.455 *35.068 *16.0694 *3807.72 3 المعامالت

المعامالت 

 *

 االصناف

9 360.55* 3.2574 9.003* 2.934 65.33 6907.90 0.3151 

 0.4777 10500.98 34.32 4.939 6.139 0.9200 45.16 24 -ب-خطا

 0.5.ة معنوية عند مستوى احتمالي*

الوزن و الوزن الطري للنبات( لصفات M.S( تحليل التباين ممثال بمتوسطات مربعات )2ملحق)

 بذرة وحاصل النبات الفردي ..1وعدد القرنات وعدد البذور بالقرنة ووزن ونسبة العقد الجاف 

 0.5.ة معنوية عند مستوى احتمالي*

 

مصادر 

 االختالف

درجات 

 الحرية

الوزن 

الطري 

 للنبات

الوزن 

الجاف 

 للنبات

نسبة 

 العقد

عدد 

 القرنات

عدد 

البذور 

 بالقرنة

 ..1وزن

 بذرة

حاصل 

النبات 

 الفردي

 6900 2782.9 0.2640 124.08 12.58 1871 15.507 2 المكرر

 *10719 *2673.6 *1.7608 29.71 83.30 3783 *187.111 3 االصناف

 1501 555.6 0.1887 38.44 35.44 10817 410.38 6 -أ-خطا

 *30125 *3081.2 *0.7758 *227.12 *776.85 6659 *281.415 3 المعامالت

المعامالت 

 *

 االصناف

9 109.580* 13117* 378.74* 54.86* 0.4535* 261.3* 3067 

 1686 392.1 0.2906 20.91 75.65 .4416 39.663 24 -ب-خطا



98 
 

( لصفات الحاصل الكلي والحاصل M.S( تحليل التباين ممثال بمتوسطات مربعات )3ملحق)

 الحيوي ودليل الحصاد ومحتوى البذور من البروتين والبرولين واالوكسين والبورون

مصادر 

 االختالف

درجات 

 الحرية

الحاصل 

 الكلي

الحاصل 

 الحيوي

دليل 

 الحصاد

محتوى 

البذور من 

 البروتين

محتوى 

البذور من 

 البرولين

محتوى 

البذور من 

 االوكسين

محتوى 

البذور من 

 البورون

 18.497 3.265 6.486 4.024 243.77 4570 843245 2 المكرر

 *86.456 *17.319 *35.691 *161.801 232.35 13678 *3573328 3 االصناف

 3.002 1.628 3.389 6.828 219.52 .12451 409903 6 -أ-خطا

 *192.859 *205.812 *313.469 *52.555 *234.30 *60462 *4582540 3 المعامالت

المعامالت 

 *

 االصناف

9 580156* 20261* 133.35 28.081* 30.581* 6.982 66.857* 

 6.289 5.979 3.854 4.160 75.61 6973 235750 24 -ب-خطا

 .3.3ة هعٌوية عٌد هستوى احتوالي*
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