
    ٢٠٠٥)  ١( العدد )  ٣٣( المجلد  مجلة زراعة الرافدین 
  Vicia faba L. minorدور الفوسفور ومسافات الزراعة في نمو وحاصل الباقالء العلفیة 

  قاسم خلیل قاسم
  مركز اباء لالبحاث الزراعیة

  
  الخالصة

ض�مونة نفذت ھذه الدراسة في محط�ة بح�وث ربیع�ة ف�ي محافظ�ة نین�وى ض�من المنطق�ة ش�بھ م
 ١٩٩٧/١٩٩٨و  ١٩٩٦/١٩٩٧تح��ت ظ��روف ال��ري التكمیل��ي للموس��م ) مل��م ٤٥٠-٣٥٠(      االمط��ار

وتح�ت ارب�ع ) ھ�ـ/P2O5كغ�م  ١٢٠و  ٨٠و  ٤٠ص�فر و (لدراسة تأثیر اربع�ة مس�تویات م�ن الفوس�فور 
 Vicia)في نمو وحاص�ل الب�اقالء العلفی�ة ) سم ٤٠و  ٣٠و  ٢٠و  ١٠(  مسافات زراعة بین الخطوط 

faba L. minor)  صنفTroy  سم ب�ین ب�ذرة واخ�رى وكان�ت التجرب�ة عاملی�ة وبتص�میم  ١٥وبمسافة
كغ��م  ١٢٠و  ٨٠بین��ت الدراس��ة ان مس��تویي الفس��فور. القطاع��ات العش��وائیة الكامل��ة وبثالث��ة مك��ررات 

P2O5/ ھ���ـ عل���ى الت���والي للموس���م /كغ���م  ٣٤٨٤و  ٣٤٠٨ھ���ـ اعطی���ا اعل���ى انت���اج م���ن حاص���ل الب���ذور
مقارنة بمستویي الفوس�فور ص�فر  ١٩٩٧/١٩٩٨ھـ للموسم /كغم ٣٦٥٠و  ٣٥٠٠یقابلھا  ١٩٩٦/١٩٩٧

و  ٢٥٦٨یقابلھ��ا  ١٩٩٦/١٩٩٧ھ��ـ عل��ى الت��والي للموس��م /كغ��م  ٢٩٢٨و  ٢٩٠٨ھ��ـ /P2O5كغ��م  ٤٠و 
نب��ات س��لوكا مش��ابھا لحاص��ل الب��ذور اذ / وس��لك ع��دد القرن��ات  ١٩٩٧/١٩٩٨ھ��ـ للموس��م /كغ��م  ٣٠١٦

نبات نتیج�ة اس�تعمال الفوس�فور اعط�ت مس�افة الزراع�ة / النبات وعدد الفروع  حصلت زیادة في ارتفاع
نب�ات بزی�ادة / ازداد ع�دد القرن�ات . ھـ ف�ي الموس�مین /كغم ٣٦٥٦و  ٣٩٨٨سم اعلى حاصل بذور  ٣٠

ب�ذرة  ١٠٠٠مسافات الزراعة بین الخطوط ، بینم�ا ل�م یك�ن للفس�فور ومس�افات الزراع�ة ت�أثیر ف�ي وزن 
/ ظھر تداخل معنوي بین مستویات الفوسفور ومسافات الزراعة في عدد القرن�ات . قرنة  /وعدد البذور 

   .نبات 
  

  المقدمة
من المحاصیل العلفیة المھمة لما تس�اھم ب�ھ ف�ي علیق�ة  Vicia faba L. minorالباقالء العلفیة 

لمحص�ول وك�ذلك یس�تخدم ھ�ذا ا) ١٩٧٢وآخ�رون ،  Evans% (٣٢الدواجن حیث تبلغ نس�بة الب�روتین 
في تحسین خصوبة التربة عند استخدامھ ف�ي دوره زراعی�ة م�ع الحب�وب خاص�ة الحنط�ة نظ�را لمق�درتھا 
. على تثبیت النتروجین الجوي بفضل البكتری�ا العقدی�ة مم�ا یعطی�ھ اھمی�ة كبی�رة ف�ي ال�دورات الزراعی�ة 

مت�ر وغی�ر قاب�ل ) ١( یمتاز ھذا المحصول بانھ یحصد میكانیكیا حیث یصل ارتفاع النبات إل�ى اكث�ر م�ن
و قاسم ،  ١٩٩٣وآخرون ،  Kasim(ھـ /طن ٢لالضطجاع ویصل انتاجھ من البذور الجافة االكثر من 

  ) . ٢٠٠٤و ٢٠٠٢
یعد الفوسفور من العناصر االساسیة التي یحتاجھا نبات الباقالء العلفیة لغرض نموه وتط�وره ، 

وآخ��رون ،  Shaalan(باض��افة الفوس��فور نب��ات / حی��ث ی��زداد حاص��ل الب��ذور الجاف��ة وع��دد القرن��ات 
) ٢٠٠٠(وقاس���م ) ١٩٧٧( Storeyو  Barryوج���د ) . ١٩٨٦،  Zeitonو  El-Khawagaو  ١٩٧٧

ل��ذلك اجری��ت ھ��ذه الدراس��ة لغ��رض تحدی��د احتیاج��ات ھ��ذا . س��م  ٣٠ان انس��ب مس��افة ب��ن الخط��وط ھ��ي 
  . وط المحصول الجدید من الفوسفور وكذلك تحدید انسب مسافة زراعة بین الخط

  
  مواد وطرق البحث 

اجریت ھذه الدراسة في محطة بحوث ربیعة في محافظة نین�وى ض�من المنطق�ة ش�بھ مض�مونة 
 ١٩٩٧/١٩٩٨و  ١٩٩٦/١٩٩٧تح��ت ظ��روف ال��ري التكمیل��ي للموس��م ) مل��م ٤٥٠-٣٥٠(   االمط��ار 

ب��ع وتح��ت ار) ھ��ـ/P2O5كغ�م  ١٢٠و  ٨٠و ٤٠ص��فر و (لدراس�ة ت��أثیر اربع��ة مس�تویات م��ن الفوس��فور 
 Vicia)ف�ي نم�و وحاص�ل الب�اقالء العلفی�ة ) س�م ٤٠و  ٣٠و  ٢٠و  ١٠(مسافات زراعة ب�ین الخط�وط 

faba L. minor)  صنفTroy  سم بین بذرة واخرى وبتجربة عاملیة بتصمیم القطاع�ات  ١٥وبمسافة
) م ٠0٥(ووح�دة تجریبی�ة واخ�رى ) م ١(العشوائیة الكامل�ة بثالث�ة مك�ررات والمس�افة ب�ین مك�رر واخ�ر 

  ) . م ٤(وطول الخط ) ٦(وعدد خطوط الوحدة التجریبیة 

                                           
  .   ٨/٢/٢٠٠٥وقبوله  ١٤/٩/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث    



تش��رین الث��اني للموس��مین  ٢٨و  ٢٦اض��یف الفوس��فور إل��ى الترب��ة عن��د الزراع��ة وتم��ت الزراع��ة ف��ي 
س���قیت التجرب���ة م���رتین ف���ي تش���رین الث���اني موس���م . ، عل���ى الت���والي  ١٩٩٧/١٩٩٨و  ١٩٩٦/١٩٩٧
لموس��مین عن��دما كان��ت كمی��ة االمط��ار غی��ر كافی��ة ، ف��ي ا) مل��م ٣٠(ونیس��ان )   مل��م ٣٠( ١٩٩٦/١٩٩٧

وكان�ت نس�بة الفوس�فور الج�اھزة ف�ي   pH ٧,٧كانت تربة الحق�ل طینی�ة مزیجی�ة ذات اس ھای�دروجیني 
عل�ى الت�والي  ١٩٩٧/١٩٩٨و ١٩٩٦/١٩٩٧جزء بالملیون ف�ي موس�م ) ٢(جزء بالملیون و ) ٤(التربة 

ة ف�ي مختب�ر تحلی�ل الترب�ة والمی�اه ف�ي الرش�یدیة حلل�ت الترب�) ١٩٥٤وآخرون ،  Olsen(حسب طریقة 
نباتات منتخبة عشوائیا من كل وحدة تجریبیة وق�ت الحص�اد وذل�ك  ١٠التابع لوزارة الزراعة ، اختیرت 

نب�ات وق��در حاص��ل الب��ذور الجاف��ة / نب��ات وع��دد القرن��ات / وع�دد الف��روع ) س��م(لدراس�ة ارتف��اع النب��ات 
وحدة التجریبیة م�ا ع�دا الخط�وط الحارس�ة ك�ذلك ت�م حس�اب ع�دد وذلك بحصاد جمیع خطوط ال) ھـ/كغم(

قرنة عشوائیا من كل وحدة تجریبیة وحساب عدد الب�ذور ب�داخلھا وم�ن ث�م  ٢٥قرنة وذلك بأخذ / البذور 
م��ن % ٧٠ت��م جن��ي الحاص��ل ف��ي نھای��ة م��ایس عن��د تح��ول ) . غ��م(ب��ذرة  ١٠٠٠حس��اب المع��دل ووزن 

   .القرنات إلى اللون البني أو االسود

واس�تخدام ) ١٩٦٠،  Torrieو  Steel(تم تحلیل البیانات احصائیا حسب طریقة تحلیل التب�این 
% ٥المتعدد المدى للمقارنة ب�ین المتوس�طات وعن�د مس�توى احتم�ال ) ١٩٥٥،  Duncan(اختبار دنكن 

  . ) ١(جدول الاخذت قراءات االمطار شھریا من محطة االنواء الجویة في ربیعة وكما موضح في . 
  

  ١٩٩٧/١٩٩٨و  ١٩٩٦/١٩٩٧للموسمین ) ملم(التوزیع الشھري لالمطار :  )١(الجدول 

  الشھر 
  الموسم

  الشھر
  الموسم

١٩٩٧/١٩٩٨  ١٩٩٦/١٩٩٧  ١٩٩٧/١٩٩٨  ١٩٩٦/١٩٩٧  
  ٣٥  ٨٦0١  شباط   ٣٥  ٣,٣  تشرین االول 
  ٣٤  ٣٧0٧  آذار   ٢٣  ٨0١  تشرین الثاني 
  ٩  ١٧0٣  نیسان   ٥٦  ١٦٢  كانون االول 
  رصف  ٠0١  مایس   ٤٤  ٣٤0٦  كانون الثاني 

  ٢٣٦0٠  ٣٤٩0٢  المجموع      
  

  النتائج والمناقشة
ان ھن�اك اختالف�ات ) ٢(توض�ح النت�ائج ف�ي ج�دول  :تأثیر الفوسeفور فeي بعeض الصeفات الخضeریة . ١

ازداد .  ١٩٩٧/١٩٩٨و ١٩٩٦/١٩٩٧معنویة في ارتفاع النبات نتیجة اضافة الفوسفور في الموس�مین 
و  El-Khawgaلنب��ات معنوی��ا بزی��ادة مس��توى الفوس��فور وھ��ذه النت��ائج تتف��ق م��ع م��ا وج��ده ارتف��اع ا
Zeiton )نب�ات / نبات بزیادة مستوى الفوسفور وسجل اكبر عدد فروع / ازداد عدد الفروع ) . ١٩٨٦

وھ�ذه النت�ائج تؤی�د ) بدون تسمید(ھـ واقلھ عند معاملة المقارنة /P2O5كغم  ١٢٠عند مستوى الفوسفور 
حیث ذك�روا ان اس�تعمال الس�ماد الفوس�فاتي ) ١٩٨٣(وخضر ، ) ١٩٧٧(وآخرون  Shaalanما ذكره 
  . نبات / ھـ ادى إلى زیادة عدد االفرع /P2O5كغم  ١٠٠ - ٨٠بمعدل 

  
   ١٩٩٦/١٩٩٧ت����أثیر الفوس����فور عل����ى بع����ض الص����فات الخض����ریة ف����ي الموس����مین  ) :٢(الجeeeeدول 

  ١٩٩٧/١٩٩٨و 
ات الفوسفور مستوی

P2O5 ھـ/كغم  
١٩٩٧/١٩٩٨  ١٩٩٦/١٩٩٧  

  نبات/عدد الفروع  )سم(ارتفاع النبات   نبات/عدد الفروع  )سم(ارتفاع النبات 
  ج  ١0٧٠  ج ٨٤  ج  ١0٩٠  ب ٩٨  صفر 
  ب  ١0٩٤  ب  ١٠٤  ب ج  ٢0٠٠  أ  ١١٠  ٤٠
  أ ب  ٢0٠٨  أ  ١١٥  أ ب  ٢0١١  أ  ١١١  ٨٠
  أ ب  ٢0١٩  أ  ١١٥  أ ب  ٢0٢٢  أ  ١١٤  ١٢٠

  .توسطات الحسابیة ذات االحرف المتشابھة غیر مختلفة احصائیا في كل عمود الم
   



ان ھنال��ك ) ٣(تب��ین النت��ائج ف��ي ج��دول  :ومكوناتeeھ ) ee班┎/كغeeم(تeeأثیر الفوسeeفور فeeي حاصeeل البeeذور . ٢
نبات وحاصل الب�ذور لك�ال الموس�مین وحص�لت زی�ادة معنوی�ة ف�ي / اختالفات معنویة في عدد القرنات 

نب�ات عن�د مس�تویي / ادة مستوى الفوسفور وتم الحصول على اكبر عدد قرنات نبات بزی/ عدد القرنات 
ھـ في الموس�مین حی�ث ان الفوس�فور وكم�ا ھ�و مع�روف یعم�ل عل�ى /P2O5كغم  ١٢٠و  ٨٠الفوسفور 

ل�م ) . ١٩٨٦( Zeitonو  El-Khawagaزیادة حاصل البذور في النبات وھ�ذه النت�ائج تؤی�د م�ا وج�ده 
وھ��ذه النت��ائج مش��ابھة لم��ا وج��ده ) ٣ج��دول (ض��افة الفوس��فور ف��ي الموس��مین ب��ذرة با ١٠٠٠یت��أثر وزن 
Ibrahim  وAli )١٩٨٤ ( وFarouk  وAbdalla )١٩٨٦ . (  

 - ١٩٩٦/١٩٩٧ومكونات�ھ ف�ي الموس�مین ) ھ�ـ/كغ�م(ت�أثیر الفوس�فور ف�ي حاص�ل الب�ذور  ) :٣(الجدول 
١٩٩٧/١٩٩٨  

مستویات 
الفوسفور 

P2O5 
  ـھ/كغم

١٩٩٧/١٩٩٨  ١٩٩٦/١٩٩٧  
عدد 
ن/القرنات
  بات 

عدد 
قرن/البذور
  ة 

وزن 
١٠٠٠ 

  )غم(بذرة 

حاصل 
  البذور

عددالقرنا
  نبات /ت

عددالبذو
  قرنة /ر

وزن 
١٠٠٠ 

  )غم(بذرة 

حاصل 
  البذور

  ج  ٢٥٦٨  أ  ٤٣١  أ ٣0٥  د  ٣0٩  ب  ٢٩٠٨  أ  ٤٢٢  أ  ٣0٧  د  ٤0١  صفر 
  ب  ٣٠١٦  أ  ٤٣٤  أ ٣0٧  ج  ٦0٢  ب  ٢٩٢٨  أ  ٤٢٥  أ  ٣0٨  ج  ٦0٠  ٤٠
  أ  ٣٥٠٠  أ  ٤٣٥  أ  ٣0٧  ب  ٧0٧  أ  ٣٤٨  أ  ٤٢٤  أ  ٣0٨  ب  ٧0٦  ٨٠
  أ  ٣٦٢٠  أ  ٤٣٢  أ  ٣0٦  أ  ٨0٤  أ ٣٤٨٤  أ  ٤٢٤  أ  ٣0٧  أ  ٨0٢  ١٢٠

  في كل عمود المتوسطات الحسابیة ذات االحرف المتشابھة غیر مختلفة احصائیا
  

   ٨٠وال����ى ح����د ازداد حاص����ل الب����ذور معنوی����ا بزی����ادة مس����توى الفوس����فور ف����ي الموس����مین 
  % ١٧وتف��وق ھ��ذا المس��توى م��ن الفوس��فور عل��ى معامل��ة المقارن��ة بنس��بة ) ٣ج��دول (ھ��ـ /  P2O5كغ��م 

على التوالي وھذه النتائج مشابھة لما وجده ك�ل م�ن  ١٩٩٧/١٩٩٨و  ١٩٩٦/١٩٩٧في موسم % ٣٦و 
Shaalan ١٩٧٧(وآخ����رون( وIbrahim وAli  )١٩٨٤ ( وEl-Khawaga   وZeiton )١٩٨٦ ( ،

االختالفات الواضحة في حاص�ل الب�ذور نتیج�ة اس�تعمال الفوس�فور تع�ود بالدرج�ة االس�اس إل�ى ع�دد  ان
. قرن�ة نتیج�ة اس�تعمال الفوس�فور / بذرة أو ع�دد الب�ذور  ١٠٠٠في حین لم یتأثر وزن . نبات / القرنات 

إل�ى ھ�ذا العنص�ر ان االستجابة الواضحة للتسمید بالفوسفور ف�ي الموس�مین فتع�ود إل�ى احتیاج�ات النب�ات 
  . حیث ان نسبتھ بالصورة الجاھزة منخفضة في التربة كما موضحة في مواد وطرق البحث 

ظھرت اختالف�ات معنوی�ة ف�ي ارتف�اع النب�ات   :تأثیر مسافات الزراعة في بعض الصفات الخضریة . ٣
ر مسافة زراع�ة سجل اقصر النباتات عند اكب) ٤جدول ال(عند مسافات الزراعة المختلفة في الموسمین 

عل��ى الت�والي وس��جل  ١٩٩٧/١٩٩٨ - ١٩٩٦/١٩٩٧ف�ي الموس�مین ) س��م ٩٥و  ٨٨(وك�ان ) س�م ٤٠(
وھ�ذه االختالف�ات ف�ي ارتف�اع . ف�ي الموس�مین ) س�م ٢٠و  ١٠(اطول النباتات عن�د المس�افات القص�یرة 

مسافات المختلفة عل�ى النبات عند مسافات الزراعة المختلفة تعود إلى طبیعة المنافسة بین النباتات في ال
  ) . ١٩٨٦(وآخرون  Luigiالضوء ھذه النتائج مشابھة لما وجده 

  
ت�����أثیر مس�����افات الزراع�����ة ب�����ین الخط�����وط ف�����ي بع�����ض الص�����فات الخض�����ریة ف�����ي  ) :٤(الجeeeeeدول 

  ١٩٩٨/  ١٩٩٧     – ١٩٩٦/١٩٩٧الموسمین
  مسافات الزراعة 

  )سم(
١٩٩٦/١٩٩٧  ١٩٩٦/١٩٩٧  

  نبات/ عدد الفروع   )سم(ت ارتفاع النبا  نبات/ عدد الفروع   )سم(ارتفاع النبات 
  à  ١.٨  أ  ١٠٨  à  ١.٨٤  أ  ١١٩  ١٠
  أ à  ٢.٠١  أ  ١١١  أ  ٢.٠٧  أ  ١١٩  ٢٠
١٠٧  ٣٠  à  ١.٩٥  أ  ١٠٦  أ  ٢.١٠  à أ  
  أ  ٢.١٥  أ  ٩٥  أ  ٢.٢٢  ج  ٨٨  ٤٠

  في كل عمود المتوسطات الحسابیة ذات االحرف المتشابھة غیر مختلفة احصائیا 
  
اذ اعط�ت ) . ٤ج�دول ال(نب�ات ف�ي الموس�مین / انت ھناك اختالفات معنوی�ة ف�ي ع�دد الف�روع ك

نب�ات / اكث�ر ع�دد ف�روع ) س�م ٤٠(نب�ات والمس�افة الكبی�رة / اقل عدد فروع ) سم ١٠(المسافة القصیرة 



واد في الموسمین ، وربما یعود السبب إلى ان المس�افات الكبی�رة تعم�ل عل�ى تخ�زین كمی�ة كبی�رة م�ن الم�
نب��ات بعك��س / الكاربوھیدراتی��ة ف��ي المنطق��ة التاجی��ة والت��ي تس��اھم ف��ي تك��وین ع��دد كبی��ر م��ن الف��روع 

المسافات الصغیرة التي تقوم النباتات بتكوین كمیة قلیلة من الم�واد الكاربوھیدراتی�ة ف�ي المنطق�ة التاجی�ة 
  . والتي تساھم في تكوین فروع اقل من النبات 

ظھ�رت اختالف�ات معنوی�ة ف�ي ع�دد  :ومكوناتeھ ) e班┎/كغeم(في حاصل البذور  تأثیر مسافات الزراعة. ٤
نب�ات بزی�ادة / ازداد ع�دد القرن�ات ) ٥ج�دول (ف�ي الموس�مین ) ھـ/كغم(نبات وحاصل البذور / القرنات 

واعط��ت اق��ل مس��افة ) ١٩٧٢(وآخ��رون  Evansمس��افات الزراع��ة وھ��ذا یتف��ق م��ع م��ا وج��ده ك��ل م��ن 
نبات في الموسمین وعلى العك�س م�ن ذل�ك اعط�ت مس�افة الزراع�ة / نات اقل عدد قر) سم ١٠(زراعة 

نبات في المس�افات المختلف�ة فربم�ا / نبات وھذه االختالفات في عدد القرنات / الكبیرة اكثر عدد قرنات 
تعود بالدرجة االساسیة إلى سھولة حركة الحشرات وحصول عملیة التلقیح ف�ي المس�افات الكبی�رة عنھ�ا 

الصغیرة التي تح�د م�ن حرك�ة الحش�رات وبالت�الي خف�ض نس�بة التلق�یح وال س�یما ان نس�بة  في المسافات
وك�ذلك إل�ى المنافس�ة ) ١٩٦٩، (Kambal% ٤٢-٣٦التلقیح الخلطي ف�ي ھ�ذا المحص�ول تت�راوح ب�ین 

ب�ذرة تح�ت  ١٠٠٠على المتطلبات البیئیة بین النباتات تحت مسافات الزراعة المختلف�ة ، ل�م یت�أثر وزن 
وك�ذلك ل�م یت�أثر ) ١٩٨٧( Coelhoت الزراعة المختلفة ف�ي الموس�مین وھ�ذا یتف�ق م�ع م�ا وج�ده مسافا

قرن��ة تح��ت مس��افات الزراع��ة المختلف��ة ف��ي الموس��مین وھ��ذه النت��ائج مش��ابھة لم��ا وج��ده / ع��دد الب��ذور 
BarryوStorey )١٩٧٧ (وThompson  وTaylor  ،)و ) ١٩٧٧Abo-El-Zahab  وآخ������������رون

)١٩٨١ . (  
  

ومكونات�����ھ ) ھ�����ـ/كغ�����م(ف�����ي حاص�����ل الب�����ذور ) س�����م(ت�����أثیر مس�����افات الزراع�����ة ) : ٥(الجeeeeeدول 
  ١٩٩٧/١٩٩٨ - ١٩٩٦/١٩٩٧للموسمین

مسافات 
الزراعة 

  )سم(

١٩٩٧/١٩٩٨  ١٩٩٦/١٩٩٧  

عدد 
ن/اتالقرن

  بات

عددالبذو
  قرنة/ر

وزن 
١٠٠٠ 

  )غم(بذرة 

حاصل 
  البذور 

اعددالقرن
  نبات/ ت 

عددالبذو
  قرنة/ر

ن وز
 الف

بذرة 
  )غم(

حاصل 
  لبذور ا

  د  ٢٦٨٤  أ  ٤٣٢  أ  ٣0٥  د  ٢0٨  ج  ٢٥٤٠  أ  ٤٢١  أ  ٣0٧  د  ٢0٧  ١٠
  ج  ٢٩٨٨  أ  ٤٣٣  أ  ٣0٥  ج  ٤0٨  ج  ٢٦٧٢  أ  ٤٢٥  أ  ٣0٧  ج  ٤0٦  ٢٠
  أ  ٣٦٥٦  أ  ٤٣٣  أ  ٣0٥  ب  ٨0٧  أ  ٣٩٨٨  أ  ٤٢٢  أ  ٣0٦  ب  ٨0٧  ٣٠
  أ  ٣٣٨٤  أ  ٤٣٦  أ  ٣0٦  أ  ١٠0٠  ب  ٣٥٣٦  أ  ٤٢٧  أ  ٣0٧  أ  ١٠0٠  ٤٠

  في كل عمود المتوسطات الحسابیة ذات االحرف المتشابھة غیر مختلفة احصائیا 
  

ان ھناك اختالفات معنوی�ة ف�ي حاص�ل الب�ذور ) ٥(وتوضح النتائج المعروضة ایضا في جدول 
اعل�ى حاص�ل ب�ذور ف�ي الموس�مین ) س�م ٣٠(اعط�ت مس�افة الزراع�ة . تحت مسافات الزراعة المختلفة 

 ٢٦٨٤و  ٢٥٤٠وك�ان ) س�م ١٠(ـ وسجل اقل حاصل بذور عند مسافة زراع�ة ھ/كغم ٣٦٥٦و  ٣٩٨٨
 Abo-El-Zahabو ) ١٩٧٧( Storeyو  Barryھ���ـ ف���ي الموس���مین وھ���ذه النت���ائج متفق���ة م���ع /كغ���م

ربم�ا یع�ود إل�ى التوزی�ع االمث�ل لع�دد ) س�م ٣٠(ان زیادة حاصل البذور عند مسافة ) . ١٩٨١(وآخرون 
الت�الي زی�ادة الم�ادة الجاف�ة ع�ن طری�ق االش�عة الس�اقطة والمعترض�ة ع�ن النباتات ف�ي وح�دة المس�احة وب

طری�ق االوراق وبكف�اءة اعل�ى م�ن مس�افات الزراع��ة االخ�رى ، وم�ن جھ�ة اخ�رى ان انخف�اض حاص��ل 
نب�ات مقارن�ة بمس�افات الزراع�ة االخ�رى / بالرغم م�ن زی�ادة ع�دد القرن�ات ) سم ٤٠(البذور عند مسافة 

  . رجة االساسیة إلى قلة عدد النباتات في وحدة المساحة في الموسمین فیعود بالد
تش�یر نت�ائج التحلی��ل االحص�ائي إل�ى وج��ود  :التeداخل بeی摆 مسeeتویات الفوسeفور ومسeافات الزراعeeة . ٥

نب��ات ف��ي الموس��مین / ت��داخل معن��وي ب��ین مس��تویات الفوس��فور ومس��افات الزراع��ة ف��ي ع��دد القرن��ات 
  ).سم ٤٠(إلى ) سم ١٠(یادة مسافة الزراعة من ازداد عدد القرنات بز) . ٦جدول ال(

نب��ات بزی��ادة مس��تویات / ام��ا بالنس��بة لمس��تویات الفوس��فور حص��لت زی��ادة ف��ي ع��دد القرن��ات 
ھ�ـ ع�ن /P2O5كغ�م  ١٢٠ھـ ویشذ عن ذلك مستوى الفوس�فور /P2O5كغم  ١٢٠الفوسفور من صفر إلى 

  ) . ٦جدول ال(نبات في الموسمین / ت حیث لم تحصل زیادة في عدد القرنا) سم ٤٠(مسافة الزراعة 



   
ف�ي ع�دد ) س�م(ومسافات الزراع�ة ) ھـ/P2O5كغم (تأثیر التداخل بین مستویات الفوسفور ) : ٦(لجدول ا

  ١٩٩٧/١٩٩٨ - ١٩٩٦/١٩٩٧نبات للموسمین / القرنات 
مسافات 
  الزراعة 

مستویات 
  الفوسفور 

١٩٩٧/١٩٩٨  ١٩٩٦/١٩٩٧  

٤٠  ٣٠  ٢٠  ١٠  ٤٠  ٣٠  ٢٠  ١٠  

  ھـ  ٦0٥  و  ٥0٤  ي  ٢0٦  ك  ١0٦  د  ٦0٦  ج ٥0٤  زح ٢0٨  ط  ١0٦  صفر 
  ج  ٩0٦  د  ٨0٥  ز  ٤0١  ي  ٢0٤  ب  ٩0٥  ج  ٨0٤  و ٣0٨  ح  ٢0٣  ٤٠
  أ ١٢0٢  ج  ٩0٤  و  ٥0٨  ط  ٣0٢  أ  ١٢0٠  ب  ٩0٥  ھـ٥0٦  وز  ٣0٢  ٨٠
  أ ١١0٩  ب  ١١0٤  ھـ ٦0٣  ح  ٣0٨  أ  ١١0٨  أ ١١0٤  ھـ د٦0١  و  ٣0٦  ١٢٠

  المتوسطات الحسابیة ذات االحرف المتشابھة غیر مختلفة احصائیا في كل عمود 
  

ھ�ـ ھ�ي انس�ب كمی�ة م�ن الفوس�فور للحص�ول عل�ى /P2O5كغ�م  ٨٠من ھذه الدراسة نس�تنتج ان 
  ) . سم ٣٠(اعلى انتاج من البذور عندما تكون مسافة الزراعة بین الخطوط 

  
  

THE ROLE OF PHOSPHORUS AND ROW SPACING IN THE 
GROWTH AND YIELD OF FIELD BEANS(Vicia faba L. Minor) 

K.K. Kasim 
IPA Agric. Res. Center 

 
ABSTRACT  

A field experiment was conducted at Rabiaa agricultural research station 
in Ninevah province under area of moderate rainfall (350 - 450 mm) with 
supplementary irrigation for the two growing seasons 1996/1997 and 
1997/1998 to study the effects of four levels of phosphorus (0, 40, 80, 120 kg 
P2O5/ha) and for row spacings (10, 20, 30, 40 cm) on the growth and yield of 
field beans (Vicia Faba L. minor) cv. Troy. The distance between seed and 
another was (15 cm). Factorial experiment was organized in a randomized 
complete block design in three replications. Results showed the superiority of 
(80 and 120 kg P2O5/ha) levels over (0, 40 kg P2O5/ha) levels in the seed yield 
3408 and 3484 kg /ha in 1996/1997 and 3500 and 3620 kg /ha in 1997/1998, 
whereas (0, 40 kg P2O5/ha) gave seed yield 2908 and 2928 kg /ha respectively, 
in 1996/1997, and 2568 and 3016 kg /ha in 1997/1998. Number of pods/plant 
followed a similar pattern of seed yield. Height of plant and number of 
branches/plant were increased by using phosphorus fertilizer. Row spacing of 
30 cm gave the highest seed yield in comparison with (10, 20, 40 cm) 
phosphorus fertilizer and row spacing had no effect on seed weight and number 
of seeds/pod.   

  المصادر
، تأثیر حجم البذور ومس�افات الزراع�ة عل�ى نم�و وانتاجی�ة الب�اقالء العلفی�ة )  ٢٠٠٠(قاسم ، قاسم خلیل 

(Vicia faba L. minor)  ٤العدد  ٣٢، مجلة زراعة الرافدین ، المجلد  .  
، ت�أثیر مواعی�د الزراع�ة ف�ي نم�و وحاص�ل بع�ض اص�ناف الب�اقالء العلفی�ة ) ٢٠٠٤(قاسم ، قاس�م خلی�ل 

(Vicia faba L. minor)   ، ٤ ( ٥تحت الري ، المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة :(   



، ت��أثیر الس��ماد النتروجین��ي والفوس��فاتي عل��ى ص��فات النم��و والحاص��ل ) ١٩٨٣(خض��ر ، عب��اس عل��و 
الربعة اصناف من الباقالء تحت الظروف الدیمیة في ش�مال الع�راق ، رس�الة ماجس�تیر ، جامع�ة 
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