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في لمتسميد الورقي (  Vicia faba L)استجابة بعض مؤشرات النمو الخضري لنبات الباقالء 
 المغذيات الكبرى والصغرىبعض 

 رنا ريس عراك              حميد كاظم عبد االمير                  باسمة عذار عسل 
 اذ مساعداست                    استاذ مساعد                      مساعد  مدرس

 الكمية التقنية المسيب / جامعة الفرات األوسط التقنية
 ranarayyis@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 المستخمص
كم شمال محافظة بابل(،  35في منطقة الطاىرية ) 2013/2014نفذت تجربة حقمية لمموسم الزراعي        

نمو نبات الباقالء الصنف المحمي ، وتضمنت لدراسة تأثير رش مستويات مختمفة من االسمدة الورقية في 
( ىي + Super Green PHOSS) والفوسفاتي الدراسة عاممين يمثالن ثالثة مستويات من السماد النتروجيني 

( وثالث مستويات من السماد البوتاسي والعناصر الصغرى وبتراكيز )صفر، 1-مل. لتر 20و  10) صفر و 
ائي بينيما ، باستخدام تجربة عاممية حسب تصميم القطاعات تامة التعشية ( والتداخل الثن1-مل.لتر 20،  10

RCBD  وتمخصت النتائج بما يأتي:ثالث مكرراتوب . 
وجود فروقات معنوية بين مستويات الرش لكال العاممين والتداخل بينيما في التأثير االيجابي عمى مؤشرات النمو 

االسمدة ولكال السمادين الى التبكير في عممية االزىار والنضج المدروسة ، فقد ادت المستويات العالية من 
وزيادة ارتفاع النبات وعدد الوريقات والمساحة الورقية وعدد االفرع والنسبة المئوية لممادة الجافة لممجموع 

( ¹‾مل. لتر 20) PHOSS + Super greenمعاممة سماداعطت ، فقد الخضري قياسا بالمعاممة بدون رش 
يوم ولعدد االيام من الزراعة والى  88.2%  بمغت 50بالنسبة لعدد االيام من الزراعة الى تزىير عدالت المقل ا

يوم ، في حين اعطت اعمى المعدالت لبقية صفات النمو الخضري وىي  114.6ظيور اول قرنة بمغت 
معاممة التسميد  % بالتتابع . بينما اعطت31.80و   2سم 1063وريقة و  108.6فرع و  7.01سم و  70.60
% وظيور اول قرنة 50اقل المعدالت في عدد االيام من الزراعة الى تزىير ( 1-مل. لتر 20) KTEبسماد 
فرع  6.97سم و  73.47يوم بالتتابع وأعمى المعدالت لبقية الصفات والتي بمغت  113.8يوم و  91.0بمغت 

 .% بالتتابع 31.30و  2سم 955.27وريقة و  99و 
 

 احية: الباقالء، العناصر الصغرى والكبرى، التسميد الورقي.كممات مفت
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Response of some vegetative growth features of broad bean Vicia faba 

L. To foliar fertilization  with some macro and micro nutrients 
 Rana .R.Arrak           Hameed K. Abdul-Ameer         Basma. A.Assal 

        Assistant Lecturer            Assistant Professor           Assistant Professor          
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Abstract 
     Field experiment was carried out within 2013/2014 in Altahyria region (35 km 

north Babylon province)was study the effect of spraying different levels of foliar  fer-
tilizers on plant growth of Vicia Faba .L  local variety, the study included two factors  

representing three levels of nitrogen and phosphate fertilizer (PHOSS+Super Green) 
was (0, 10, and 20 ml.L

-1
 ) , and three levels of potassium fertilizer with micronutri-

ents KTE was (0, 10, and 20 ml.L
-1

) and their  interaction , the factorial  experiment  
designed  at RCBD with  three replicates. The results summarized as follows: 

            There are significant differences between the spray levels for both factors and 
their interaction , the high  levels of  both fertilizer decrease significantly  the early 

flowering process  and  maturity, increase  plant height , number of  branches, num-
ber of leaves , leaf area and the percentage of shoot dry matter  compared to treatment 

without spraying. The  20 ml.L
-1

  treatment  of  PHOSS+Super  green fertilizer gave 
88.2 day , 114.6 day , 70.60 cm , 7.01 branch , 108.6 leaf , 1063.66 cm

2
 , and 31.80% 

respectively . While  20 ml.L
-1

  treatment  of  KTE fertilizer gave 91.0 day , 113.8 

day , 73.47 cm , 6.97 branch , 99.0 leaf , 955.27 cm
2
 , and 31.30% respectively . 

Keyword: Board bean , Foliar fertilization, Macronutrient, Micronutrient  

 :المقدمة
يعد محصول الباقالء من المحاصيل الخضرية المعروفة بأىميتو الغذائية كمحصول بقولي يحتوي عمى نسبة 
عالية من البروتين عالي الجودة والى زيادة استيالكو البشري في الشرق األوسط فضاًل عن دخولو كمحصول 

  .قده الجذرية ألمثبتو لمنتروجين والتي تؤدي الى زيادة خصوبة التربةرئيسي في الدورة الزراعية بسبب ع
ومنيا اضافة االسمدة مباشرة ، االنتاج مؤشرات النمو و الضافة االسمدة لمنبات لزيادة  لقد استعممت عدة طرق

 عن طريق التسميد االرضي وفي ىذه الطريقة يتعرض بعض العناصر الغذائية لعمميات التثبيت في معادن
)الجاىزة لمنبات( الى الصورة بطيئة الجاىزية ، لذا جاءت طريقة  الطين مما يؤدي الى تحولو من الصورة الذائبة

التسميد الورقي التي توفر لمنبات اغمب العناصر الغذائية الكبرى والصغرى ومنيا عناصر الحديد والزنك 
د الورقي من الطرق الزراعية المكممة لمتسميد . وفي بعض االحيان يعد استعمال التسمي(5)والنحاس والمنغنيز 

 .(2)االرضي اليادفة الى تحسين نمو وحاصل النبات 
ان فترة امتالء البذور ىي الفترة الحرجة الضافة المغذيات الن البذور تصبح ىي المستودع الكبير  (13)الحظ  

زيادة في حاصل فول الصويا  (12د )وج لممغذيات وان المتوفر منو في االجزاء الخضرية قد تكون غير كافية.
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وفي المراحل المبكرة من  1-ايكر.غالون 3( وبكمية 18:  18:  3( بتوليفة )N : P : Kعند التسميد الورقي بـ )
 نمو النبات )مرحمة ماقبل تكوين االزىار(.

لكل منيا تأثيرا في دراستيم عن تقييم كفاءة مصدرين من الحديد المعدني والمخمبي وبثالث مستويات  (1) وجد
( اعمى المتوسطات في 1-كغم حديد .ىكتار 8معنويا في مؤشرات النمو لنبات الباقالء فقد اعطى المستوى )
بذرة وحاصل القرنات الخضراء وحاصل  100ارتفاع النبات وعدد التفرعات وعدد القرنات في النبات ووزن 

  البذور الجافة ومحتوى الحديد في الجزء الخضري.
رشات  8 – 4بواقع مستخمص االعشاب البحرية )الجامكس( واالتونيك ان استخدام السماد الورقي  (16بين )

ادى الى زيادة في معدل اطوال النباتات وعدد التفرعات ومتوسط وزن  Primatoعمى نبات الباقالء صنف 
 3فقد تفوق التركيز  ء .القرنة الخضراء ومعدل عدد القرنات لكل نبات وحاصل القرنات الخضراء لنبات الباقال

معنويا في زيادة ارتفاع النبات ونسبة المادة الجافة لممجموع الخضري وطول ووزن لكال السمادين  1-لتر.مل
 القرنة وعدد البذور في القرنة . 

زيادة في طول نبات البزاليا وعدد االفرع والمساحة الورقية عند رش المحمول المغذي سائل النيرين  (4وجد )
تفوقا معنويا في اطوال نباتات الموبيا وعدد القرنات لكل نبات وحاصل  (9وجد )لكل لتر ماء.  مل 20دل بمع

ان الرش  (14الحظ )البذور عند استخدام التسميد الورقي بالبوتاسيوم بشكل مكمل لمتسميد االرضي . في حين 
نوي في اغمب صفات النمو والحاصل لكل لتر ماء قد اعطى تفوق مع 3مس 30لسماد الورقي مارفل وبمستوى با

 لنبات البزاليا.
( رشا عمى اوراق Protic و Giant و  Alga600عند استخدام ثالثة انواع من التسميد الورقي ) (2بين )

نبات الباقالء الصنف المحمي واالسباني ان جميع االسمدة اعاله ادت الى زيادة معنوية في ارتفاع النبات وفي 
 ت وحاصل البذور في النبات والحاصل الكمي باليكتار.عدد القرون لمنبا

الى ان استخدام عنصر النحاس رشا عمى اوراق ثالثة اصناف من نبات الباقالء بمستويات  (3اشار )
مختمفة ادى الى زيادة ارتفاع النبات وعدد التفرعات لمنبات وعدد القرنات في الساق الرئيسي ووزن القرنات 

 لذا فأن الدراسة تيدف الى معرفة مدىبذرة والحاصل الكمي . 100ذور بالقرنة ووزن وطول القرنة وعدد الب
استجابة بعض صفات النمو الخضري لنبات الباقالء الصنف المحمي الضافات التسميد الورقي بأسمدة العناصر 

 .غرى دون استعمال التسميد االرضي( وبعض العناصر الغذائية الصNPKالغذائية )
 
 

 ائق العملالمواد وطر 
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كم شمال محافظة بابل(  35في منطقة الطاىرية )(  2014-2013نفذت تجربة حقمية لمموسم الزراعي )       
لدراسة تأثير مستويات مختمفة من االسمدة الورقية في نمو نبات الباقالء الصنف المحمي ، وتضمنت العوامل 

 و( ىي ) صفر + Super Green PHOSS دسما) والفوسفاتيثالثة مستويات من السماد النتروجيني رش 
وبتراكيز )صفر ( KTEسماد )( وثالث مستويات من السماد البوتاسي والعناصر الصغرى 1-لترمل.  20 و 10
ورشت االسمدة السائمة عمى النبات مباشرة بعد مرور شير من  .( والتداخل بينيما1-لترمل.  20 و 10 و

يوما والتي  20بينيا  مدةالرش خمسة مرات العممية وتكررت ات ، اوراق لكل نب 10-7الزراعة وعند تكوين 
لتر وكانت عممية الرش صباحا اذ يتم سقي النباتات قبل يوم لضمان تفتح  2استخدمت فييا مرشة يدوية سعة 

 .ثالث مكرراتوب  RCBDالقطاعات تامة التعشية بتصميم عاممية الثغور ، وصممت تجربة 
مروز لكل وحدة  5ة واجريت عمميات الحراثة والتنعيم والتمريز وتضمنت التجربة اعدت االرض لمزراع      

سم ، اخذت عينات من التربة المستعممة  30سم والمسافة بين جورة واخرى   75متر وبعرض  4تجريبية بطول 
الجور داخل  زرعت البذورسم( لغرض اجراء بعض التحاليل الفيزيوكيميائية ،  30 – 0لمزراعة من العمق )

بواقع بذرة واحدة في كل جورة وبعد االنبات تم ترقيع الجور التي لم تظير فييا انبات ، واجريت كافة عمميات 
( تمثل مواصفات التربة واالسمدة المستعممة 2و  1الخدمة من ري وتعشيب ومكافحة حسب الحاجة والجداول )

 في الدراسة.
 المدروسةالصفات 

( وكان القياس يشمل جميع نباتات الوحدة 15/4/2014موسم النمو )ند انتياء اجريت جميع القياسات ع     
% وعدد االيام الى النضج اما بقية المؤشرات فقد 50التجريبية بالنسبة لمؤشر عدد االيام من الزراعة الى تزىير 

 وكما يأتي : وسطية من كل معاممة )وحدة تجريبية( نباتاتقيم خمسة متوسط اعتمدت 
  % تزىير50يام من الزراعة وحتى ظيور عدد اال-1
 عدد االيام من الزراعة وحتى ظيور اول قرنة -2
 ارتفاع النبات )سم(: اخذ المعدل من قياس اطوال جميع االفرع  من منطقة اتصاليا بالتربة وحتى القمة-3

 النامية لمفرع وبأستخدام شريط القياس .   
 واخذ المعدل . الوحدة التجريبيةلنباتات  عدد االفرع لمنبات : حسبت عدد االفراع-4
 . الوحدة التجريبيةعدد االوراق لمنبات : حسبت كمعدل لنباتات -5
 : حسبت كمعدل لثالث اوراق لكل نبات وضربت في معدل عدد اوراق النبات لممعاممة  2مالمساحة الورقية س-6

 . Planimeterوبأستخدام جياز قياس المساحة    
 ايام ثم اخذ  7: حسبت من تجفيف النبات الكامل ىوائيا لمدة ية لممادة الجافة لممجموع الخضريالنسبة المئو -7

 .وحسبت النسبة قياسا بوزن المجموع الخضري الوزن الجاف    
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( وقورنت المتوسطات بأستعمال اختبار اقل فرق 6)حسب الطرق المتبعة من قبل  حممت البيانات احصائيا
 %.5معنوي لمستوى 

 بعض صفات تربة الدراسة :1ل جدو
 PH المموحة النسجة الطين الغرين الرمل الصفة

  1-ديسي سيمنز م  1-غم كغم 1-غم كغم 1-غم كغم الوحدة

 7.5 2.5 رممية غرينية 180 270 550 القيمة
 مواصفات االسمدة المستعممة في التجربة :2جدول

 KTE اصر الصغرىسماد البوتاسيوم العن Phossسماد  Super Greenسماد 

 % نتروجين40
 % اوكسيد المغنيسيوم3

 % فسفور45
 % بوتاسيوم6

 %1.5%  ،  نحاس 2.5حديــد 
 %3.5% ، زنـــك 2.5منغنيـز 

 %10بوتاسيوم 
 

 المناقشة النتائج و
 % تزهير50عدد االيام من الزراعة الى  

ش االسمدة السائمة وتداخميما في صفة ( الى وجود فروقات معنوية بين معامالت ر 3تشير نتائج الجدول )   
( من سماد 1-مل. لتر 20% تزىير ، فقد تفوقت معاممة الرش )50عدد االيام من الزراعة الى 

(Phoss+Super green )  يوما وبنسبة  88.2معنويا في التبكير بعممية االزىار اذ اعطت اقل فترة بمغت
والتي سجمت اعمى معدل من عدد  مة المقارنة )بدون رش(% قياسا بمعام15.41انخفاض في عدد االيام قدرىا 

)السماد البوتاسي والعناصر الصغرى( فقد تفوقت  KTE. اما بالنسبة لمستويات السماد  يوم 101.8االيام بمغ 
يوما وبنسبة انخفاض  91.0نفس المعاممة في تقميل عدد االيام من الزراعة لمتزىير واعطت اقل فترة بمغت 

. اما معامالت يوم  100.8التي سجمت اعمى عدد من االيام بمغ  قياسا بمعاممة المقارنة %10.76بمغت 
 20( و ) Phoss+super greenسماد  1-مل. لتر 20)التداخل بين السمادين فقد تفوقت معنويا المعاممة 

بمعاممة % قياسا 28.62يوم وبنسبة انخفاض  84.9( في اعطاء فترة لمتزىير بمغت KTEسماد  1-مل. لتر
 يوما. 109.2المقارنة والتي سجمت 

 
 

 تسهٍر %05تأثٍر الرش باالسمذة السائلة فً صفة عذد االٌام مه السراعة الى  :3جذول             
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 سماد
Phoss+super green  .لتر مل

-1
 

لتر مل.    KTEسماد 
-1 

 المتوسط
0 10 20 

0 109.2 99.7 96.5 101.8 

10 102.1 94.8 91.6 96.2 

20 91.1 88.5 84.9 88.2 

   91.0 94.3 100.8 المتوسط

LSD0.05 PHOSS+S. G. :3.1       KTE :3.1        :5.84التداخل 

 عدد االيام من الزراعة الى ظهور اول قرنة 
( الى وجود فروقات معنوية بين معامالت رش االسمدة السائمة وتداخميما في صفة 4تشير نتائج الجدول )     

( من سماد 1-مل. لتر 20د االيام من الزراعة الى ظيور اول قرنة ، فقد تفوقت معاممة الرش )عد
(Phoss+Super green )  يوما  114.6معنويا في التبكير بظيور اول قرنة ، اذ اعطت اقل فترة بمغت

ت اعمى فترة التي سجم% قياسا بمعاممة المقارنة )بدون رش( 15.41وبنسبة انخفاض في عدد االيام قدرىا 
)السماد البوتاسي والعناصر الصغرى( فقد تفوقت نفس  KTE. اما بالنسبة لمستويات السماد يوم  120.9بمغت 

يوما وبنسبة  113.8المعاممة في تقميل عدد االيام من الزراعة حتى ظيور اول قرنة واعطت اقل فترة بمغت 
. اما معامالت يوم 121.7ت اعمى فترة بمغت والتي سجم % قياسا بمعاممة المقارنة10.76انخفاض بمغت 

مل.  20( و )Phoss+super greenسماد  1-مل. لتر 20)التداخل بين السمادين فقد تفوقت معنويا المعاممة 
% قياسا 28.62يوم وبنسبة انخفاض  107.3( في اعطاء اقل فترة لظيور اول قرنة وبمغت KTEسماد  1-لتر

 يوما. 123.9بمعاممة المقارنة والتي سجمت 
 تأثٍر الرش باالسمذة السائلة فً صفة عذد االٌام مه السراعة حتى ظهىر اول قروة 4:جذول 

 سماد

Phoss+super green   .لتر مل
-1

 

لتر مل.    KTEسماد 
-1 

 المتوسط
0 10 20 

0 123.9 120.4 118.5 120.9 

10 121.6 117.5 115.6 118.2 

20 119.7 116.8 107.3 114.6 

   113.8 118.2 121.7 متوسطال

LSD0.05 PHOSS+S. G  :4.98       KTE  :4.98           :8.76التداخل 

 .(سم)ارتفاع النبات  
( الى وجود فروقات معنوية بين معامالت رش االسمدة السائمة وتداخميما في صفة 5تشير نتائج الجدول )   

־مل. لتر 20معدل ارتفاع النبات ، فقد تفوقت معاممة الرش )
معنويا   Phoss+super green( من سماد 1

بدون  % قياسا بمعاممة المقارنة )12.19سم وبنسبة زيادة قدرىا 70.60في اعطاء اعمى ارتفاع لمنبات بمغ  
 20)فقد تفوقت المعاممة  KTEسم . اما بالنسبة لمستويات السماد  62.93رش( والتي اعطت اقل ارتفاع بمغ 

־مل. لتر
سم وبنسبة زيادة قدرىا 73.47في زيادة  معدالت ىذه الصفة واعطت اعمى ارتفاع لمنبات بمغ ( 1
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سم . اما معامالت التداخل بين السمادين  58.03% قياسا بمعاممة المقارنة والتي اعطت ارتفاعا بمغ 26.61
( KTEسماد  1-رمل. لت 20( و )Phoss+super greenسماد  1-مل. لتر 20)فقد تفوقت معنويا المعاممة 

% قياسا بمعاممة المقارنة والتي 44.02سم  وبنسبة زيادة  77.2في اعطاء اعمى معدل ليذه الصفة  بمغ 
 سم .                       53.6اعطت اقل ارتفاع بمغ 

 تأثير الرش باالسمدة السائمة في صفة ارتفاع النبات سم :5جدول 
 سماد

Phoss+super green .لتر مل
-1

 

لتر مل.    KTE سماد
-1 

 المتوسط
0 10 20 

0 53.6 65.8 69.4 62.93 

10 57.2 71.4 73.8 67.47 

20 63.3 71.3 77.2 70.60 

  73.47 69.50 58.03 المتوسط

LSD0.05 PHOSS+S. G :1.98        KTE  :1.98           :3.12التداخل 

 عدد التفرعات لمنبات 
وجود فروقات معنوية بين معامالت رش االسمدة السائمة وتداخميما في صفة  ( الى6تشير نتائج الجدول )   

معنويا   Phoss + super green( من سماد 1־مل. لتر 20عدد التفرعات لمنبات ، فقد تفوقت معاممة الرش )
ا % قياس28.86فرعا وبنسبة زيادة قدرىا  7.01في زيادة عدد التفرعات لكل نبات واعطت اعمى القيم بمغت 

فقد  KTE. اما بالنسبة لمستويات السماد  فرع 5.44والتي سجمت اقل معدل بمغ  بمعاممة المقارنة )بدون رش(
فرعا لمنبات الواحد وبنسبة زيادة  6.97في زيادة  معدالت ىذه الصفة واعطت  (1־مل. لتر 20)تفوقت المعاممة 

 . فرع  5.41مغ التي سجمت اقل معدل ب % قياسا بمعاممة المقارنة28.83قدرىا 
 تأثير الرش باالسمدة السائمة في صفة عدد التفرعات لمنبات :6جدول 

 سماد

Phoss+super green .1-لتر مل 

 1-لتر مل.    KTEسماد 

 المتوسط
0 10 20 

0 4.18 5.79 6.35 5.44 

10 5.89 6.36 6.78 6.34 

20 6.17 7.08 7.77 7.01 
  6.97 6.41 5.41 المتوسط

LSD 0.05 PHOSS+S. G :0.41         KTE  :0.41           :0.68التداخل 

( Phoss+super greenسماد  1־مل. لتر 20)اما معامالت التداخل بين السمادين فقد تفوقت معنويا المعاممة 
فرعا وبنسبة زيادة  7.77( في اعطاء اعمى معدل لعدد االفرع في النبات بمغ KTEسماد  1־مل. لتر 20و )

 فرعا . 4.18% قياسا بمعاممة المقارنة والتي سجمت اقل معدل من االفرع بمغ 85.89
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 عدد الوريقات لمنبات  
( الى وجود فروقات معنوية بين معامالت رش االسمدة السائمة وتداخميما في صفة 7تشير نتائج الجدول )   

  Phoss+super greenمن سماد  (1־مل. لتر 20معدل عدد الوريقات لمنبات ، فقد تفوقت معاممة الرش )
% قياسا بمعاممة المقارنة )بدون 72.38وريقة  وبنسبة زيادة قدرىا  108.6معنويا في اعطاء اعمى معدل  بمغ  

 20)فقد تفوقت المعاممة  KTE. اما بالنسبة لمستويات السماد  وريقة 63.0والتي اعطت اقل معدل بمغ  رش(
־مل. لتر

وريقة وبنسبة زيادة قدرىا  99.0الصفة واعطت اعمى عدد لموريقات بمغ في زيادة  معدالت ىذه ( 1
. اما معامالت التداخل بين السمادين وريقة  69.3التي اعطت اقل معدل بمغ  % قياسا بمعاممة المقارنة42.86

־مل. لتر 20)فقد تفوقت معنويا المعاممة 
־مل. لتر 20( و )Phoss+super greenسماد  1

( KTEسماد  1
% قياسا بمعاممة المقارنة والتي 115.51وريقة  وبنسبة زيادة  125اعطاء اعمى معدل ليذه الصفة بمغ في 

 وريقة . 58سجمت اقل معدل لعدد الوريقات بمغ 
 تأثير الرش باالسمدة السائمة في صفة عدد الوريقات لمنبات :7جدول 
 سماد

Phoss+super green  .1-لتر مل 

 1-لتر مل.    KTEسماد 

 متوسطال
0 10 20 

0 58.0 64.0 67.0 63.0 

10 63.0 88.0 105.0 85.3 

20 87.0 114.0 125.0 108.6 

  99.0 88.6 69.3 المتوسط
LSD 0.05  PHOSS+S. G :7.43      KTE  :7.43          :13.27التداخل 

 (2سم) لمنبات المساحة الورقية
عنوية بين معامالت رش االسمدة السائمة وتداخميما في صفة ( الى وجود فروقات م8تشير نتائج الجدول )   

 Phoss+super green( من سماد 1-مل. لتر 20معدل المساحة الورقية النبات ، فقد تفوقت معاممة الرش )
% قياسا 66.78وبنسبة زيادة قدرىا  2سم 1063.66معنويا في اعطاء اعمى معدل لممساحة الورقية بمغ   

 KTE. اما بالنسبة لمستويات السماد 2سم 637.73)بدون رش( والتي اعطت اقل معدل بمغ بمعاممة المقارنة 
في زيادة  معدالت ىذه الصفة واعطت اعمى معدل لممساحة الورقية بمغ ( 1-مل. لتر 20)فقد تفوقت المعاممة 

. 2سم 740.3غ % قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل معدل بم29.38وبنسبة زيادة قدرىا  2سم 955.27
 ( Phoss+super greenسماد  1-مل. لتر 20)اما معامالت التداخل بين السمادين فقد تفوقت معنويا المعاممة 

وبنسبة زيادة  2سم 1266.8( في اعطاء اعمى معدل ليذه الصفة  بمغ KTEسماد  1-مل. لتر 20و )
 .2سم 571.3غت والتي سجمت اقل مساحة ورقية بم % قياسا بمعاممة المقارنة121.73
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 (2)سملمنبات تأثير الرش باالسمدة السائمة في صفة المساحة الورقية   :8جدول 
 سماد

Phoss+super green .1-لتر مل 

 1-لتر مل.    KTEسماد 

 المتوسط
0 10 20 

0 571.3 628.5 713.4 637.73 
10 738.1 773.7 885.6 799.13 
20 911.5 1012.7 1266.8 1063.66 

  955.27 804.97 740.3 توسطالم
LSD 0.05 PHOSS+S. G  :54.29     KTE  :54.29        :89.18التداخل 

  )%( لممجموع الخضريالنسبة المئوية لممادة الجافة 
( الى وجود فروقات معنوية بين معامالت رش االسمدة السائمة وتداخميما في صفة 9تشير نتائج الجدول )   

( من 1-مل. لتر 20لممجموع الخضري لمنبات ، فقد تفوقت معاممة الرش )ة لممادة الجافة النسبة المئوي معدل
% 21.56% وبنسبة زيادة قدرىا 31.80بمغ  معدل معنويا في اعطاء اعمى   Phoss+super greenسماد 

 KTEلسماد . اما بالنسبة لمستويات ا% 26.16والتي اعطت اقل معدل بمغ قياسا بمعاممة المقارنة )بدون رش( 
لممادة لمنسبة المئوية في زيادة  معدالت ىذه الصفة واعطت اعمى معدل ( 1-مل. لتر 20)فقد تفوقت المعاممة 
% قياسا بمعاممة المقارنة والتي اعطت اقل معدل بمغ 20.06% وبنسبة زيادة قدرىا 31.30الجافة لمنبات بمغ  

سماد  1-مل. لتر 20)وقت معنويا المعاممة % . اما معامالت التداخل بين السمادين فقد تف26.07
Phoss+super green( و )سماد   1-مل. لتر 20KTE في اعطاء اعمى معدل ليذه الصفة  بمغ )

 % .24.19% قياسا بمعاممة المقارنة التي سجمت اقل معدل بمغ 43.78% وبنسبة زيادة 34.78
 اف للمجمىع الخضريللىزن الج% تأثٍر الرش باالسمذة السائلة فً صفة  :9جذول 

 سماد
Phoss+super green 

لتر مل.   
-1 

 1-لتر مل.    KTEسماد 

 المتوسط
0 10 20 

0 24.19 26.25 28.03 26.16 
10 25.56 29.34 31.08 28.66 
20 28.46 32.17 34.78 31.80 

  31.30 29.25 26.07 المتوسط
LSD 0.05 PHOSS+S. G  :1.34       KTE   :1.34         :2.05التداخل 

 
المستعممة في االسمدة عند استعمال المستويات العالية من مؤشرات النمو الخضري ان زيادة متوسطات      

العناصر الغذائية الضرورية لمنبات الكبرى منيا والصغرى بعض عمى الدراسة يمكن ان يعود الى احتواء االسمدة 
والتي عندما ترش عمى اوراق النباتات تؤدي الى نغنيز والزنك الحديد والنحاس والم وعناصر NPKمثل عناصر 

تحفيز نمو الجذور وزيادة سمك الساق ومؤشرات النمو الخضري من خالل زيادة كفاءة التمثيل الضوئي وحماية 
 (.13النبات من عوامل االجياد مثل البرودة والجفاف والشيخوخة من خالل دعم وتقوية الخاليا النباتية )
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التركيز العالي من االسمدة ما ان تفوق المستويات العالية من التسميد الورقي يمكن ان يعود لكفاءة ك     
في ايصال المغذيات الى النبات االمر الذي ادى الى زيادة مؤشرات النمو الخضري المضافة وطريقة االضافة 

ه ساىم في رفع نسبة المادة الجافة لممجموع كأرتفاع النبات وعدد الوريقات والمساحة الورقية وعدد االفرع وىذا بدو 
الخضري وكذلك التبكير في االزىار ونضج القرنات اذ ان العناصر الغذائية التي تحتوييا ىذه االسمدة يمكن ان 

 (.10تساىم في عممية انقسام الخاليا وتخميق البروتين والمواد الكاربوىيدراتية ، وىذه النتائج تتفق مع )
في العمميات  KTEفي سماد كافية لحاجة النبات السبب الى دور الزنك الذي يوجد بكميات وقد يعود       

الفسمجية والكيموحيوية ، اذ يشترك في التفاعالت االيضية لكل من الكاربوىيدرات والبروتينات واالوكسينات ، كما 
حماية الخمية من االثر  يدخل في تراكيب ىياكل االغشية الخموية ويشترك في عدد من وضائفيا ويساىم في

( ، كما ان ليذا العنصر دور كبير في نمو االجزاء التكاثرية لمنبات اذ 11الضار لبعض تفاعالت االوكسين )
يعتقد ان دوره يكون فعاال في عمميات التزىير واالخصاب ، كما وجد ان الزنك يؤدي الى زيادة امتصاص بعض 

ر والبوتاسيوم والمنغنيز الذي يعد من العناصر االساسية في تفاعالت العناصر الغذائية مثل النتروجين والفسفو 
 (.8التنفس وتمثيل النتروجين )

 من نتائج الدراسة في متن البحث نستنتج ما يأتي :
مثل الزنك والمنغنيز والنحاس  والعناصر الصغرىوالمغنيسيوم  NPKان استخدام اسمدة العناصر الكبرى      

راق نبات الباقالء الصنف المحمي وبمستويات مختمفة ادى الى زيادة معنوية في جميع رشا عمى او  والحديد 
صفات النمو الخضري قيد الدراسة خصوصا مستويات الرش العالية ) اعمى من التوصية ( مما يشير امكانية 

لتي قد تسبب مشاكل استجابة نبات الباقالء لمرش باالسمدة الورقية واالستعاضة عن استعمال االسمدة التقميدية ا
 لمتربة والنبات والبيئة .
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