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 الممخص العربي
 

"دراسات لتحسين أداء بعض أصناف الفول الرومي تحت ظروف 
 الري بالماء المالح "

 
 

أجريت تجربتان حقميتان بمحطة بحوث الشيخ زويد، التابعة لمركز بحوث        
 .1002-1001،  1001-1002شمال سيناء خالل موسمي النمو  بمحافظة الصحراء

 .ماء المالحبال يوالر تحت ظروف األرض الرممية 
  -:التجربة األولى

رينا  )القبرصي، الرومية أصناف من الفول تأثير ثالثوييدف ىذا البحث لدراسة         
عمى النمو،  صنبورالتبادلي بين الماء المالح وماء ال الرينيو( ونظام و ت ولوز دمورا و 

 الرومي.الفول  بذور التركيب الكيميائي عمى و ومكوناتو المحصول

  كآالتي (الخمسة)بالتنقيط  الريوكانت معامالت مياه : 

جزء  3000حدود  في( بين الماء المالح من بئر مموحتو 2:2التبادلي ) الرينظام   -2
 المميون طول موسم النمو. فيجزء  500حدود  الصنبور فيماء  المميون، في

 ( 2:  1التبادلي ) الرينظام  -1

 المميون فيجزء  1000حدود  فيمن بئر مموحتو  الري -2

 الممبون فيجزء  3000حدود  فيمن بئر مموحتو  الري -3

 مقارنة.كمعاممة  صنبورمن ماء ال الري -4
  

ثالث  فيقطاعات منشقة مرة واحدة  صممت بنظاممعاممة  24وتشمل التجربة *          
 أصنافا بينم الرئيسية،القطع  في هوقد تم توزيع معامالت الميامعاممة. مكررات لكل 

 المنشقة.القطع  في الروميالفول 
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 وقد تم تمخيص النتائج المتحصل عميها كآالتي:

 -:صفات النمو -1

القبرصي بالنسبة  الصنف نيو معنويا عمىو ت وولوز دتفوق الصنفين رينا مورا،  -أ
مساحة الورقة والوزن الغض و الجاف ونسبة المادة الجافة لممجموع   النبات،لطول 

نيو غمى و تو د الصنف لوز فيزادت معنويا  األفرعبالنسبة لصفة عدد  أماالخضري. 
 القبرصي.الصنف رينا مورا كما تفوق الصنفين بدورىما عمى الصنف المحمى 

تونيو زيادة معنوية في جميع صفات النمو  و** وقد حقق الصنفان رينا مورا ولوز د
 والتبكير في النضج عن الصنف المحمى القبرصي.

 

( باإلضافة إلى المقارنة زيادة معنوية 2: 1) ( ،2:2نظام الري التبادلي ) اظير -ب
لممجموع الخضري لمنبات، ومساحة الورقة. كما  زن الطازجالو طول النبات، و  في

عن باقي (  والكنترول زيادة معنوية في عدد األفرع لمنبات 2:2أظيرت المعاممة )
 فيجزء  3000الري من البئر المالح  وعمى العكس فقد تفوقت معاممة معامالت الري 

المميون عن باقي المعامالت حيث إنيا أعطت أعال نسبة لممادة الجافة بالنسبة 
 .لممجموع الخضري 

 

 (2: 1) اغمب صفات النمو مع الري التبادلي فيتفوقا  رينا مورا الصنف * أظير
وق فيو تف الذي عدد األفرعماعدا  ،1000والري من البئر مموحتو في حدود 

 ي.قبرصالصنف ال

      معاممة الري من البئر المالح فيت فوقت لممجموع الخضريأما نسبة المادة 
رينا مورا ولوز ( مع الصنف 2:  2المميون( أو الري التبادلي ) فيجزء  3000)
 .تونيو ود

 

 : صفات المحصول ومكوناتو -2

طول القرن،  ووزن القرن القيم في أعال تونيو  ورينا مورا ولوز د الصنف أعطى -أ
 عدد البذور بالنسبة لمقرن، ووزن البذور بالنسبة لمقرن ، بالنسبة لمنبات
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كما  .ن الصنف القبرصيع الزيادة معنويةوكانت  بذرة ونسبة التصافي 200ووزن 

تونيو معنويا عن الصنف المحمى القبرصي في  وتفوق الصنفين رينا مورا ولوز د
راء لمفدان، أيضا محصول البذور، والمادة الجافة صفة محصول القرون الخض

 لمبذور الجافة/لمفدان.  

جزء في  1000مموحتو  روالري من بئ (،2:2أظيرت معامالت الري التبادلي ) -ب
الكمى من القرون  محصولوال في طول القرنزيادة معنوية ومعاممة المقارنة  المميون

في ت وأيضا زيادة معنوية عن باقي المعامال الفول الرومي الخضراء من
( 2:1)و (2:2التبادلي )المحصول الكمى لمبذور الجافة لمفدان مع معامالت الري 

 باإلضافة إلى المقارنة. جزء في المميون 1000والري من بئر مموحتو  ،
  أما وزن القرن ونسبة التصافي أعطت زيادة معنوية في السنة األولى مع الري

 عن( 2:1)ي المميون ( والمقارنة والري التبادلي جزء ف 3000من بئر مالح ) 
 .باقي المعامالت

  بذرة أعطى زيادة غير معنوية في  200بالنسبة لعدد البذور في القرن ووزن
في القرون زادت معنويا في  رالسنتين مع جميع معامالت الري. بينما وزن البذو 

 المميون فيجزء  3000من بئر مموحتو حوالي السنة الثانية مع معامالت الري 
 والمقارنة.

  جزء في المميون  1000،  2:2أظير الصنف رينا مورا مع الرى التبادلى 
باالضافة الى الكنترول تفوقا فى المحصول الكمى ، ايضا  تفوق الصنف لوز دو 

 تونيو فى الموسم الثانى.

  رويت اما المادة الجافة لمبذور كانت أعمى قيمة فى حالة الصنف رينا مورا التى
 فيجزء  3000، 1000يتبعيا بئر  المميون فيجزء  500بماء الصنبور  

 المميون

 -:الكيميائيةالمكونات -3

  لواألحماض االمينية والكموروفي الكمي النيتروجين والبروتينمحتوى وجد أن 
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تونيو والقبرصي. بينما  ولوز د رينا مورا عنصنف  فيزادت معنويا  والفوسفور
 ولسيوم زاد معنويا في الصنف القبرصي عن رينا مورا ولوز دوالكا البوتاسيوم

 تونيو.
  كانت في الصنف رينا مورا عن الصنفين  الصوديوم والكموريدكما أن أقل قيمة من

 تونيو والقبرصي. ولوز د

  أدى إلى زيادة  والمقارنة المميون فيجزء  1000الري من بئر مموحتو حوالي بينما
الري من بئر مموحتو حوالي . كما أدى البذور لبروتيناتالنيتروجين و ا محتوى في

إلى زيادة محتوى األوراق من الكموروفيل. كما أن  المميون فيجزء  3000
من بئر مموحتو حوالي سفور زاد معنويا مع المقارنة و الري و الف البوتاسيوم و

 .(2:1في المميون والري التبادلي ) جزء  3000

  الصوديوم والكموريد كانت مع معاممتي المقارنة والري وقد وجد أن أقل محتوى من
(. أما بالنسبة لمكالسيوم فقد زاد معنويا" مع معاممة الري التبادلي ) 2:2التبادلي )

2:1.) 
 -:والخالصة

تحت ظروف تونيو  ولوز دوأيضا  الفول الرومي صنف رينا موراينصح بزراعة       
وكذلك الري من بئر مموحتو في  (2: 2ادلي ) شمال سيناء مع استخدام نظام الري التب

مع الحصول عمى  صنبورلتوفير كميات من مياه ال وذلك المميون فيجزء  1000حدود 
مباشرة وذلك الن الري التبادلي يساعد عمى غسيل  صنبورنفس نتيجة استخدام مياه ال

درتو الطبيعية األمالح فيستطيع النبات أن يتخمص من التأثير الضار لممموحة ويستعيد ق
 عمى النمو ثانيا.   
 -التجربة الثانية:

بالعناصر الصغرى ) موليبدنم، زنك، حديد  شتأثير الر وييدف ىذا البحث لدراسة         
في  الماء المالحب الري الرومي )القبرصي( ونظاممن الفول محمى صنف  و نحاس( مع

تو، التركيب الكيميائي عمى ومكونا المحصولعمى النمو،  جزء في المميون 3000حدود 
 بالتنقيط. والريتحت ظروف األرض الرممية  الرومينباتات الفول 
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  كآالتي احد عشر الرش بالعناصر الصغرى وكانت معامالت :- 

 .المميون فيجزء  40موليبدنم بتركيز  -2
 .المميون فيجزء  200موليبدنم بتركيز  -1

 .المميون فيجزء  40زنك بتركيز  -2

 .المميون فيجزء  200زنك بتركيز  -3

 .المميون فيجزء  40حديد بتركيز  -4

 .المميون فيجزء  200حديد بتركيز  -5

 .المميون فيجزء  40نحاس بتركيز  -6

 .المميون فيجزء  200نحاس بتركيز  -7

 )موليبدنم + زنك + حديد + نحاس ( المميون فيجزء  40خميط بتركيز  -8

 د + نحاس ()موليبدنم + زنك + حدي المميون فيجزء  200خميط بتركيز  -20

 المقارنة ) الرش بماء صنبور(  -22

 معاممة.مكررات لكل  أربعة في كاممة العشوائية معاممة، 22وتصميم التجربة يشمل*

 :وقد تم تمخيص النتائج المتحصل عميها كآالتي

 :صفات النمو -1

 المميون  فيجزء  40معاممة الرش بالعناصر الصغرى خميط بتركيز  تفوقت
 200صفة طول النبات يمييا الرش بخميط بتركيز عمى جميع المعامالت في 

( جزء في المميون 200، 40جزء في المميون، أيضا الرش بالنحاس بتركيز)
 أعطى زيادة معنوية لطول النبات.

  مساحة الورقة حققت أعمى القيم عند رش النباتات بعنصر الموليبدنم بينما
جزء في المميون  40يز بالنحاس بترك شيمييا الر  المميون،جزء في  40بتركيز 

 جزء في المميون. 200ثم الرش بخميط بتركيز 

  تفوق وزن النبات الطازج والمادة الجافة لمنبات عند الرش بالخميط عند كما
 ( جزء في المميون.200، 40تركيز )
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 :ومكوناتوصفات المحصول  -2
  جزء  200طول القرن معنويا مع الرش بخميط العناصر الصغرى بتركيز ازداد

جزء في المميون لكل  40ي المميون وأيضا الرش بالحديد أو النحاس بتركيز ف
 منيما.

  جزء في المميون عمى جميع  200تفوقت معاممة الرش بالخميط بتركيز كما
جزء في  40الرش بالحديد تركيز  و معامالت الرش األخرى في وزن القرن

 جزء في المميون. 200أيضا الزنك بتركيز و المميون 

 بذرة ونسبة التصافي أزداد معنويا مع  200لبذور بالنسبة لمقرن ووزن وزن ا
 جزء في المميون. 200، 40معاممة خميط العناصر بتركيز 

  جزء في المميون في إنتاج المحصول  200، 40تفوقت معاممة الخميط بتركيز
الكمى لمقرون الخضراء بالنسبة لمفدان و أيضا أعطت المعاممة بالموليبدنم 

جزء في المميون زيادة في المحصول الكمى لمقرون الخضراء 200، 40ز بتركي
 معنويا.

  جزء في المميون في إنتاج  200، 40كما تفوقت معاممة الخميط بتركيز
 افة لمبذور بالنسبة لمفدان.جالمحصول الكمى لمبذور الجافة والمادة ال

 
 -:الكيميائيةالمكونات  -3

 البذور مع رش النباتات بالعناصر  زاد محتوى النيتروجين و البروتين في
 جزء في المميون. 200، 40الصغرى خميط بتركيز 

  جزء في المميون، والرش بالموليبدنم بتركيز  40أعطت معاممة الخميط بتركيز
جزء في المميون أعمى القيم  40جزء في المميون و أيضا النحاس بتركيز  40

محتوى الفوسفور معنويا برش  . بينما زادلبالنسبة لممحتوى الكمى لمكموروفي
 200، 40نباتات الفول الرومي بعنصر الموليبدنم و الحديد والنحاس بتركيز 

 جزء في المميون.

  جزء  40بالنسبة لعنصر البوتاسيوم زاد محتواه بالرش بخميط العناصر بتركيز
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جزء في المميون و الموليبدنم  200، 40في المميون وعنصر الحديد بتركيز 
 جزء في المميون. 40بتركيز 

  ضميا مع الرش أفو بالنسبة لمحتوى النبات من الصوديوم كانت أقل القيم و
جزء في المميون أيضا بالنسبة لمكموريد  200وزنك ونحاس  200، 40بالخميط 

جزء في  200، 40 زوالموليبدنم بتركي 200، 40بعنصر الحديد بتركيز 
 المميون.

  3000يا مع المقارنة الري بالماء المالح وعمى العكس ازداد الكالسيوم معنو 
 جزء في المميون  40وحديد  200في المميون أيضا مع زنك  اجزء

  أما العناصر الصغرى المستخدمة في الرش فقد زادت معنويا" بازدياد العنصر
 الزنك والنحاس مع زيادة تركيز العنصر.و الحديد، و في الرش فقد زاد الموليبدنم، 

 : والخالصة

تحت ظروف شمال سيناء مع  الفول الرومي صنف القبرصيبزراعة ينصح 
مع رش النباتات بخميط من العناصر  المميون فيجزء  3000نظام الري من بئر استخدام 

يستطيع النبات أن يتخمص من التأثير الضار جزء في المميون حتى  40الصغرى بتركيز 
    نوعية جيدة.بو  ويعطى إنتاجية أفضل لمحصول القرون الخضراء لممموحة

 


