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الملخص

ُنّفــذ البحــث فــي موقعــي القرداحــة وبانيــاس فــي الســاحل الســوري، وفــق تصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة 
)RCBD( وبثــالث مكــررات خــالل الموســم الزراعــي )2017/2016(. هــدف هــذا البحــث إلــى دراســة تأثيــر 
نتاجّيــة هجيــن الفــول )ســوبر ســيمونيا( مــن خــالل قيــاس مجموعــة مــن المعاييــر  موقــع الزراعــة فــي نمــّو وتطــّور واإ
المرحليــة )عــدد األيــام مــن الزراعــة وحتــى اإلنبــات، وعــدد األيــام مــن الزراعــة وحتــى اإلزهــار(، ومؤشــرات النمــو 
بــذرة(،  الخضــري واإلنتاجيــة )عــدد األفــرع/ النبــات، وعــدد القرون/النبــات، وعــدد البذور/القــرن ووزن 100 
ومحتــوى البــذور مــن البروتيــن الكلــي )%(. بّينــت النتائــج وجــود تبايــن معنــوي فــي اســتجابة نباتــات الفــول الهجيــن 
)ســوبر ســيمونيا( للنمــو والتطــور فــي موقعــي الزراعــة )القرداحــة وبانيــاس(، فقــد تفّوقــت نباتــات موقــع بانيــاس 
معنويــًا فــي غالبيــة الصفــات المدروســة. خلــص البحــث لتوافــق أكبــر لزراعــة هجيــن الفــول اإليطالــي )ســوبر 
ســيمونيا( فــي ظــروف منطقــة بانيــاس، وذلــك بالمقارنــة مــع موقــع زراعــة القرداحــة، وبذلــك يمكــن أن نوصــي 

بزراعتــه فــي بانيــاس ومناطــق أخــرى ذات ظــروف بيئيــة مشــابهة.
الكلمات المفتاحية: الفول، الساحل السوري، اإلنتاجية، البروتين الكلي. 

المقدمة:

تمتلــك البقوليــات بشــكٍل عــام، وخصوصــًا الفــول، القــدرة علــى دعــم انتــاج البروتيــن فــي العالــم، وهــذا لــن يســاعد فقــط فــي إمكانّيــة اســتبدال 
اللحــوم ومنتجــات األلبــان جزئيــًا فــي النظــام الغذائــي البشــري وفــي تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى البروتيــن، ولكــن يمكــن أن يســاهم أيضــًا فــي 
التخفيــف مــن التهديــد الــذي تفرضــه الظــروف البيئّيــة الغيــر مالئمــة أحيانــُا علــى الممارســات الزراعيــة الحاليــة فــي البلــدان ذات االقتصــاد 

.)Salvator et al., 2015( العالي
إّن الفــول ).Vicia faba L( أحــد أهــم المحاصيــل البقولّيــة انتشــارًا واســتخدامًا، ويمتلــك قيمــًة غذائّيــًة عاليــًة نظــرًا لغنــاه بالبروتيــن 
والعناصــر المعدنيــة والفيتامينــات، كمــا وُيعــرف بلحــم الفقــراء فــي كثيــر مــن دول العالــم، أمــا فــي ســورية فُيعــّد الفــول محصــول غذائــي 
وعلفــي ومخصــب للتربــة. هــذا وتتنــوع طــرق اســتخدام النبــات مــن منطقــه ألخــرى، حيــث فضــاًل عــن اســتخداماته التــي تــّم ذكرهــا ســابقًا، 

.)Ulukan et al., 2003( ُتســتخدم أغصــان النباتــات الجافــة فــي بعــض الــدول األفريقيــة كوقــود ولصناعــة الطــوب
 ،)Cubero, 1974( ُيعــّد الفــول مــن أهــّم المحاصيــل الشــتوية التــي يعــود أصلهــا إلــى بلــدان شــرق البحــر األبيــض المتوســط وأفغانســتان
ويتــراوح متوســط إنتــاج الهكتــار مــن البــذور الجافــة مــن )1500–2000 كــغ(، وتتأثــر اإلنتاجيــة بخصوبــة التربــة والعنايــة بالمحصــول 

وخدمتــه )رقيــه والبــودي، 1996(. 
نتــاج بــذور الفــول، إذ يصــل إنتاجهــا إلــى )1.65( مليــون طنــًا ســنويًا، ويليهــا إثيوبيــا  تحتــل الصيــن المركــز األول عالميــًا فــي زراعــة واإ
)0.44( مليــون طنــًا، ومصــر )0.29( مليــون طنــًا، وأســتراليا 0.19 مليــون طنــًا ســنويًا. هــذا وُقــدرت المســاحة المزروعــة فــي ســورية 
بحوالــي 11963 هكتــارًا، بمتوســط إنتاجيــة مــن البــذور حوالــي 2.15 طن/هكتــار )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2016(. هــذا 
والتــزال المجتمعــات المحليــة لنبــات الفــول تشــكل المصــدر الرئيــس للبــذور المســتخدمة فــي معظــم مناطــق زراعــة الفــول فــي المنطقــة 
.)Abo Trabi et al., 2011( الجنوبية من سورية، وتمتاز هذه المجتمعات بأّنها غير متجانسة وراثيًا، وتتكون من أنماط وراثية مختلفة

 إن محصــول الفــول غيــر مجهــد للتربــة، بــل يعمــل علــى زيــادة محتــوى التربــة مــن اآلزوت، والمــادة العضويــة، ويحتــل أهميــة كبيــرة فــي 
الــدورات الزراعيــة )رقيــة والبــودي، 1996(، حيــث ُيضيــف الهكتــار الواحــد المــزروع بالفــول للتربــة حوالــي )300-700 كــغ( مــن اآلزوت 

العضوي ســنويًا )Huber et al., 1987 ؛ البحرة وداغســتاني، 2003(.
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يوجــد فــي الواقــع مجموعــة مــن العوامــل منهــا البيئّيــة والحيوّيــة والتــي تؤثّــر فــي إنتاجّيــة نبــات الفــول ونوعّيــة المنتــج، حيــث ُيعتبــر تســاقط 
 ،)Li and Yang, 2014( من األزهار )%األزهار أحد أهّم عوامل عدم استقرار اإلنتاجّية، حيث تصل نسبة التساقط أحيانًا إلى )87
كمــا ويؤثــر معــّدل البــذر وكثافــة الزراعــة بشــكٍل مباشــر فــي محصــول البــذور وبالتالــي علــى ربحّيــة المحصــول، وتبّيــن أن غلــة المحصــول 
تــزداد مــع زيــادة معــدل البــذار فــي وحــدة المســاحة. كمــا وأن أهــم الخصائــص والمؤشــرات المرتبطــة بمحصــول البــذور مــن الفــول هــي: 
ارتفــاع النبــات، وعــدد الفــروع، وعــدد القرون/النبــات، وزن 100 بــذرة وعــدد األيــام مــن اإلزهــار حتــى النضــج، كمــا أّن األصنــاف ذات 
البــذور الكبيــرة تعطــي غلــة أعلــى مقارنــًة مــع األصنــاف صغيــرة البــذرة )Toker, 2004(. وأشــارت دراســة ُأجريــت لمقارنــة تأثيــر الزراعــة 
نتاجيــة صنفيــن مــن الفــول البلــدي، إلــى زيــادة المحصــول األخضــر للنباتــات، ومحصــول  فــي ظــروف بيئّيــة مختلفــة فــي نمــّو وتطــّور واإ
البــذرة، ودليــل الحصــاد مــع زيــادة الكثافــة حتــى )22-44 نبــات/م2( وكذلــك طــول النبــات، لكــن تناقــص عــدد األفرع/النبــات، عــدد القرون/الفــرع 
وعــدد القرون/النبــات مــع زيــادة الكثافــة النباتيــة )Khalil et al., 2011(. كمــا وأظهــرت دراســة أخــرى )Kakahy et al, 2012( أّنــه لــم 
يكــن هنــاك أي تأثيــر للتفاعــل بيــن المســافات الزراعيــة وأصنــاف الفــول )اإلســبانية، التركيــة والعراقيــة( فــي نســبة النمــو وارتفــاع النبــات، 

وعــدد الفروع/النبــات، وطــول القــرن، وعــدد البذور/القــرن.
 كمــا ووجــد تأثيــر كبيــر التبــاع مجموعــة مــن األنظمــة الزراعيــة ومنهــا معــّدالت الحراثــة، وكمّيــات المــاء، ومحتــوى التربــة مــن النتروجيــن 

.)De Giorgio and Fornaro, 2004( فــي إنتاجّيــة نبــات الفــول خاصــًة تحــت ظــروف المناطــق شــبه الجافــة
 كمــا وأثــرت مواقــع الزراعــة المختلفــة مــن حيــث ظروفهــا المناخيــة بشــكٍل كبيــر علــى محصــول البــذور )عــدد القرون/نبــات، وعــدد البــذور/
 Abdelghany and؛ Musallam et al., 2004( ونوعيــة البــذور، وال ســيما محتواهــا مــن البروتيــن، )قــرن، ووزن ال 100 بــذرة
Abdel Rahman, 2004 ؛De Vincenzi et al., 2006(. يمكــن أن تــؤدي درجــات الحــرارة المثاليــة، بشــكل عــام، إلــى تســريع 
اإلزهــار وزيادتهــا فــي نباتــات المحاصيــل مــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى إنتاجيــة النبــات )Gonzalez et al., 2011(. إّن مرحلــة 
اإلزهــار، فــي الواقــع، وال ســيما مرحلــة التبرعــم )Bishop et al., 2016( عامــل هــام ومحــدد لمحصــول البــذور فــي الفــول، وترتبــط 
هــذه المرحلــة بشــكل كبيــر بتراكــم نواتــج عمليــة التمثيــل الضوئــي، والتــي بدورهــا تتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل البيئيــة كدرجــة الحــرارة، واإلضــاءة 

.)Catt and Paull, 2017(
تتــراوح نســبة البروتيــن فــي الفــول بيــن )23– 42%( وتختلــف حســب الظــروف البيئيــة، والعوامــل الوراثيــة الخاصــة بــكّل صنــف 
)Griffiths and Lawes, 1978(. فمن هذه العوامل البيئية؛ الكثافة النباتية، والري أو تواتر هطول األمطار خالل موسم الزراعة 
والفتــرات بيــن الريــات )Sperent and Alison., 1977(. كمــا تبّيــن أّن تعــّرض النباتــات إلجهــادات مائيــة قــد أثّــر علــى المحتــوى 

 .)Salem, 2009( البروتينــي فــي البــذور
تأتــي أهميــة البحــث مــن كــون الفــول محصــول أساســي فــي الزراعــة، وفــي التغذيــة البشــرية، ونظــرًا لتبايــن إنتاجيــة النبــات مــن منطقــة 
ألخــرى، وفقــًا لتأثيــر ظــروف منطقــة الزراعــة وكيفيــة اســتجابة الصنــف لهــا. تبــرز هنــا أهمّيــة الّدراســة لتحديــد الصنــف الــذي يتوافــق فــي 

نمــوه وتطــوره وظــروف المنطقــة المزروعــة، وذلــك للحصــول علــى أعلــى إنتاجّيــة متوقعــة فــي وحــدة المســاحة المزروعــة.
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة اســتجابة هجيــن الفــول اإليطالــي ســوبر ســيمونيا للنمــو والتطــور فــي ظــروف منطقتــي بانيــاس والقرداحــة، 

لمعرفــة أفضــل الظــروف البيئّيــة المالئمــة للحصــول علــى إنتاجيــة عاليــة مــن القــرون والبــذور، فضــاًل عــن محتــوى جيــد مــن البروتيــن.

مواد البحث وطرائقه: 

ُنّفــذت التجربــة فــي أحــدى األراضــي التابعــة لموقعــي الزراعــة ببانيــاس والقرداحــة ضمــن الســاحل الســوري، وذلــك فــي الفتــرة الممتــدة 
مــن شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر وحتــى أواخــر شــهر أيار/مايــو خــالل الموســم الزراعــي 2016-2017. يتبــع موقــع الزراعــة بانيــاس 
لمحافظــة طرطــوس ويرتفــع عــن ســطح البحــر حوالــي 10 م، أمــا موقــع الزراعــة القرداحــة فيقــع جنــوب شــرق الالذقيــة فــي الجبــال 
الســاحلية، ويرتفــع حوالــي 450 م عــن ســطح البحــر، يوضــح الشــكل )1( متوســط درجــات الحــرارة الشــهرية )Temperature( ومعــّدل 
الهطــول المطــري الشــهري )Rainfall( خــالل موســم نمــو الفــول 2016-2017. ُاســتخدمت فــي الزراعــة بــذور فــول هجيــن إيطالــي، 
ســوبر ســيمونيا، وهــو هجيــن مبشــر غيــر معتمــد بعــد للزراعــة فــي ظــروف القطــر العربــي الســوري، تــّم الحصــول عليــه مــن شــركة القوافــل 
الزراعيــة، وهــو مــن إنتــاج شــركة SAIS اإليطاليــة، يتمتــع بإنتاجيــة عاليــة وتفــرع كبيــر وباكوريــة، وذو ثمــار كبيــرة الحجــم مقارنــًة 

بأصنــاف الفــول األخــرى المزروعــة.
 ُأجــري تحليــل كيميائــي لتربــة الموقعيــن المــراد زراعتهــا لمعرفــة قوامهمــا ومحتواهمــا مــن العناصــر الغذائيــة، وجــاءت النتائــج كمــا هــو 

مبيــن فــي الجدوليــن )1( و)2(.
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الجدول 1. تحليل التربة في موقع القرداحة

ECالمحتوى الكلي %تحليل ميكانيكي )ملغ/كغ( تربة جافة
ds/mPHالسعة التبادلية

ميلي مكافئ/100غ تربة NP2O5K2OO.M.CaCo3رملسلتطين

6322150.09103.911.6310.737.520

الجدول 2. تحليل التربة في موقع بانياس

ECالمحتوى الكلي %تحليل ميكانيكي )ملغ/كغ( تربة جافة
ds/mPHالسعة التبادلية

ميلي مكافئ/100غ تربة NP2O5K2OO.M.CaCo3رملسلتطين

5819170.1210.54.861.825.20.797.222

تــّم تحضيــر األرض بإجــراء فالحــة عميقــة للتربــة فــي الخريــف، تليهــا حراثــة ســطحية مــع تســوية ســطح التربــة، كمــا وتــّم إضافــة كميــات 
 ،)P2O5( كغ/هكتــار   100-80 يلــي:  لمــا  وفقــًا  الزراعــة  وزارة  مــن  بهــا  الموصــى  التســميد  لمعــدالت  وفقــًا  األساســية  الســماد 
100-200 كغ/هكتــار )K2O(، 30-40 كغ/هكتــار )N( و25-30 كغ/هكتــار مــادة عضويــة. ُأجريــت التجربــة بتصميــم القطاعــات 
العشــوائية الكاملــة )RCBD(، وبمعــدل ثالثــة مكــررات لــكل معاملــة، بلغــت مســاحة القطعــة التجريبيــة الواحــدة )3×2( م2، حيــث ُزرعــت 
البــذور فــي جــور علــى ســطور بمعــّدل )2-3( بــذرة فــي الجــورة بعمــق 5 ســم، وبمســافة بيــن األســطر ) 25 ســم( وبيــن النباتــات علــى 

الســطر ) 20 ســم( كمــا وتــّم تــرك ممــرات خدمــة بيــن القطــع التجريبيــة )50 ســم(.

الشكل 1. متوسط درجات الحرارة )° م( ومعدل الهطول المطري الشهري )ملم( في موقعي الزراعة القرداحة وبانياس خالل موسم نمو 
الفول 2017-2016.

ُدرست الخصائص والصفات التالية:
القراءات المرحلية:  -1

 متوسط عدد األيام من الزراعة حتى اإلنبات.	 
 متوسط عدد األيام من الزراعة حتى اإلزهار.	 

القراءات المورفولوجية واإلنتاجية:  -2
 متوسط عدد التفرعات/النبات.	 
 متوسط عدد األزهار/النبات.	 
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 متوسط عدد القرون/النبات.	 
 متوسط ارتفاع النبات )سم(.	 
 نسبة العقد )%( = )عدد القرون الكلية/مجموع األزهار الكلية(×100. 	 
 عدد البذور/القرن.	 
وزن المائة )100( بذرة.	 

النسبة المئوية للبروتين الكلي )%( وفقًا لطريقة كلداهل.  -3
تــّم إجــراء تحليــل التبايــن للبيانــات باالعتمــاد علــى المعالجــات الموصوفــة مــن قبــل )Steel and Torrie, 1980( باســتخدام برنامــج 
التحليــل اإلحصائــي GenStat12، مــن خــالل تقديــر قيمــة )F( ثــم مقارنــة االختالفــات بيــن المتوســطات باالعتمــاد علــى نتائــج اختبــار 

)F( وذلــك باســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي LSD وذلــك عندمــا يشــير اختبــار )F( إلــى وجــود فــروق معنوّيــة بيــن المعامــالت.

النتائج والمناقشة:

1- تأثير موقع الزراعة في عدد األيام من الزراعة وحتى اإلنبات واإلزهار:
ُتظهــر نتائــج تحليــل التبايــن )الجــدول 3( لتقــارب الفتــرة الزمنيــة التــي اســتغرقتها البــذور لإلنبــات فــي كال موقعــي الزراعــة، وكان تفــوق 
الموقــع بانيــاس )22.33 يومــًا( غيــر معنــوي مقارنــة مــع موقــع القرداحــة )23 يومــًا(. ُيعــزى ذلــك إلــى تشــابه الظــروف الجويــة الســائدة 
فــي كال الموقعيــن، حيــث أشــار مجموعــة مــن الباحثيــن )Demir and Gunay, 1994 ؛ Balkaya, 2004( فــي هــذا الســياق أّن 
ســرعة إنبــات بــذور ونمــو النباتــات تختلــف تبعــًا لألنــواع، وخصائــص التربــة، وطريقــة الزراعــة، كمــا وتتأثــر بشــكٍل خــاص بدرجــات الحــرارة 
الســائدة ونســبة رطوبــة تربــة موقــع الزراعــة، فضــاًل عــن عــدم حــدوث عوامــل يمكــن أن تــؤّدي إلــى التأخيــر أو الفــرق الكبيــر فــي األيــام 
مــن الزراعــة حتــى اإلنبــات. أمــا بالنســبة لعــدد األيــام مــن الزراعــة وحتــى اإلزهــار )الجــدول 3( فبلغــت الفتــرة الزمنيــة التــي اســتغرقتها 
النباتــات حتــى الدخــول فــي طــور اإلزهــار بعــد إنباتهــا فــي موقــع الزراعــة فــي بانيــاس بالمتوســط )116.6( يومــًا، بفــارٍق معنــوي عــن 
الفتــرة المســتغرقة فــي موقــع القرداحــة والــذي بلــغ بالمتوســط )123.3( يومــًا، وقــد يعــود هــذا الفــرق فــي عــدد األيــام إلــى االختالفــات فــي 
درجــات الحــرارة الســائدة بيــن الموقعيــن، حيــث ُتعــد منطقــة بانيــاس أكثــر دفئــًا مــن القرداحــة، بســبب قربهــا مــن البحــر وعــدم تعرضهــا 
لتيــارات بــاردة، ومــن المعــروف أن الحــرارة المناســبة تســرع مــن دخــول النبــات فــي أطــوار النمــو الفينولوجيــة المختلفــة، وال ســيما تســريع 

.)Gonzaliz et al., 2011( نمــو وتشــكل األزهــار وزيادتهــا علــى النبــات

الجدول 3. عدد األيام من الزراعة وحتى اإلنبات واإلزهار في موقعي الدراسة
عدد األيام من الزراعة وحتى اإلزهارعدد األيام من الزراعة وحتى اإلنباتموقع الزراعة

22.6116.6القرداحة
**ns22.3123.3بانياس

LSD 5%0.822.33

2- تأثير موقع الزراعة في ارتفاع النبات )سم( وعدد التفرعات )فرع/نبات( واألزهار )زهرة/نبات( المتشكلة على النبات:
أظهــر تحليــل التبايــن وجــود فــروق معنوّيــة بيــن مواقــع الزراعــة مــن حيــث صفــة طــول النبــات )الجــدول 4(، حيــث تفــّوق طــول نبــات الفــول 

فــي موقــع الزراعــة ببانيــاس )85.5( ســم معنويــًا علــى طولــه فــي موقــع الزراعــة القرداحــة )69.5( ســم. 
كمــا وبّينــت النتائــج تفّوقــًا معنوّيــًا لعــدد التفرعــات علــى النبــات الواحــد فــي موقــع الزراعــة بانيــاس )3.6( فرع/نبــات، وذلــك بالمقارنــة مــع 
موقــع الزراعــة فــي القرداحــة )2.53( فرع/نبــات )الجــدول 4(، ويمكــن أن يعــود هــذا الفــرق فــي ارتفــاع النبــات وعــدد الفــروع المتشــكلة ،إلــى 
الفــرق فــي خصوبــة التربــة ومحتوياتهــا مــن العناصــر الغذائيــة الالزمــة خــالل فتــرة النمــّو الخضــري للنبــات، فضــاًل عــن مــدى توفــر الظــروف 
ضــاءة، ومحتــوى التربــة مــن الرطوبــة والــالزم لنمــّو وتطــّور النبــات، فقــد أظهــرت نتائــج الباحثيــن  المناخيــة المواتيــة مــن حــرارة، واإ
)Uzun, 1997 ؛ Uzun et al., 2001( تأثيــرًا ملموســًا لدرجــة الحــرارة، ومعــدل اإلضــاءة، علــى مراحــل النمــو المختلفــة للنبــات، والفتــرة 
ــم ُيالحــظ أيــة فــروق معنويــة فــي عــدد األزهــار المتشــكلة علــى النبــات بيــن موقعــي الزراعــة  التــي يحتاجهــا النبــات لــكل مرحلــة. بينمــا ل
المدروســة بانيــاس )21.8 زهرة/نبــات(، والقرداحــة )21.5 زهرة/نبــات( )الجــدول 4(، حيــث لــم تتعــّرض النباتــات فــي كال الموقعيــن إلــى 
ظــروف بيئيــة غيــر مالئمــة لتشــكل األزهــار، وبمــا أّن الفــروق فــي عــدد الفــروع علــى النبــات لــكال موقعــي الزراعــة، بانيــاس والقرداحــة، لــم 
تكــن ذي أثــر واضــح فــي عــدد األزهــار المتشــكلة علــى النبــات؛ فقــد أظهــر موقــع الزراعــة بانيــاس عــدد أكبــر مــن الفــروع علــى النبــات، إال أن 
عــدد األزهــار علــى النبــات كان متقاربــًا فــي موقعــي الزراعــة، فمــن الممكــن أن قــوة الفــروع كان لهــا دور مــا فــي زيــادة عــدد األزهــار المتشــكلة 

وبالتالــي عّوضــت الفــرق فــي عــدد الفــروع علــى النبــات.
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الجدول 4. متوسط ارتفاع النبات )سم( وعدد التفرعات )فرع/نبات( واألزهار )زهرة/نبات( المتشكلة على النبات في موقعي الدراسة

عدد األزهار )زهرة/نبات(عدد التفرعات )فرع/نبات(ارتفاع النبات )سم(موقع الزراعة

69.52.5322.4القرداحة

3.6ns21.8*88.2**بانياس

LSD 5%3.670.82.3

3- تأثيــر موقــع الزراعــة فــي نســبة العقــد )%(، عــدد القــرون )قرن/نبــات(، عــدد البــذور )بذرة/قــرن(، وزن 100 بــذرة ومحتــوى 
البــذور مــن البروتيــن الكلــي )%(:

 ُتظهــر النتائــج )الجــدول 5( وجــود فــروق معنوّيــة فــي نســبة عقــد األزهــار بيــن موقعــي الزراعــة المدروســة، حيــث بلغــت نســبة العقــد فــي 
موقــع الزراعــة بانيــاس )83.76%(، أمــا فــي الموقــع القرداحــة )61.16%(، يمكــن أن يعــود هــذا الفــارق بيــن الموقعيــن لتأثيــر الظــروف 
المناخيــة المختلفــة، والعائــد لالختــالف فــي االرتفــاع عــن ســطح البحــر. ُيســبب هــذا االرتفــاع، فــي الواقــع، تفاوتــًا كبيــرًا فــي درجــات الحــرارة 
الســائدة، وزيــادة فــي ســرعة الريــاح، ممــا يســبب زيــادة فــي تســاقط األزهــار، ويضــاف لمــا ســبق األســباب المتعلقــة بخصوبــة التربــة، حيــث 

يفقــد النبــات األزهــار عنــد نقــص العناصــر الغذائيــة فــي التربــة، عنــد مرحلــة معينــة لتنخفــض معهــا نســبة العقــد. 
ويّتضح من الجدول )5( تفوقًا معنويًا لصفة عدد القرون على النبات، وعدد البذور في القرون في موقع الزراعة بانياس )18.9 قرن/النبات 
و7.66 بذرة/قــرن(، بالمقارنــة مــع موقــع الزراعــة القرداحــة )13.2 قرن/النبــات و4.33 بذرة/قــرن(، ويمكــن أن ُيعــزى هــذا االختــالف 
إلــى محصلــة تأثيــر مجموعــة مــن الظــروف البيئيــة المحيطــة بالنبــات، ومنهــا المناخيــة كدرجــات الحــرارة، واألرضيــة كخصوبــة التربــة، 
ومقدرتهــا علــى إمــداد النبــات بكافــة احتياجاتــه مــن العناصــر الغذائيــة، مــا أثــر بشــكل ملحــوظ علــى ارتفــاع النبــات، وعــدد الفروع/نبــات، 
ونســبة العقــد % بيــن موقعــي الزراعــة. أشــارت نتائــج الباحــث )Abdallah, )2014 إلــى التأثيــر الكبيــر لبيئــة الزراعــة فــي مكونــات 

المحصــول فــي الفــول، وبشــكل خــاص علــى عــدد القــرون الكلــي علــى النبــات.
ــة، وكلمــا كان الــوزن عاليــًا دّل علــى قــوة نمــو  ُيعــّد وزن المئــة بــذرة دليــاًل علــى حجــم البــذور، ومحتواهــا العالــي مــن المّدخــرات الغذائّي
نتاجيتــه الجيــدة، وخصوبــة موقــع الزراعــة. ُيالحــظ مــن معطيــات الجــدول )5( تفّوقــًا معنويــًا لموقــع الزراعــة بانيــاس بــوزن المئــة  النبــات، واإ

بــذرة والــذي بلــغ )438.99( غ، بالمقارنــة مــع موقــع القرداحــة )330.96( غ.
كمــا وتُبيــن النتائــج الــواردة فــي الجــدول )5( تفّوقــًا معنويــًا فــي محتــوى البــذور الكلــي مــن البروتيــن )%( لــدى نباتــات موقــع الزراعــة 
بانيــاس )27.76 %( بالمقارنــة مــع موقــع القرداحــة )24.60(، ويمكــن أن يعــود هــذا لتأثيــر الظــروف البيئيــة المحيطــة بالنبــات خــالل 
فتــرة نمــوه وتطــوره، والســيما مــدى توفــر العناصــر الغذائيــة فــي التربــة، ومعــدالت المــاء، ودرجــات الحــرارة الســائدة، والتــي تؤثــر بشــكٍل 

.)Sperent and Alison, 1977( كبيــر فــي صفــة محتــوى البــذور مــن البروتيــن، مقارنــًة بتأثيــر االختالفــات الوراثيــة

الجدول 5. متوسط نسبة العقد )%(، وعدد القرون )قرن/نبات(، وعدد البذور )بذرة/قرن(، ووزن 100 بذرة )غ( والمحتوى الكلي من 
البروتين )%( في موقعي الدراسة

البروتين الكلي )%(وزن 100 بذرة )غ(عدد البذور/القرنعدد القرون/النباتنسبة العقد %موقع الزراعة

61.1613.24.33330.9624.60القرداحة

27.76*438.99**7.66*18.9*83.76**بانياس

LSD 5%12.063.682.0169.222.37

االستنتاجات: 

إّن هجين الفول اإليطالي مناسب للزراعة في منطقتي الزراعة وأظهر تفوقًا أكبر في بانياس، فقد أشارت النتائج إلى:
1- تفــّوق نباتــات الفــول فــي موقــع الزراعــة بانيــاس بالمقارنــة مــع الموقــع القرداحــة بعــدد مــن الصفــات المورفولوجيــة كعــدد التفرعــات/

النبــات، وعــدد األزهار/النبــات،  وارتفــاع النبــات.
2- تفّوقــت نباتــات موقــع الزراعــة بانيــاس أيضــًا بالمقارنــة مــع الموقــع القرداحــة فــي العديــد مــن الصفــات اإلنتاجيــة خاصــًة عــدد القــرون 

ونســبة العقــد، وعــدد البذور/القــرن، ووزن 100 بــذرة.
3- ارتفع محتوى البذور من البروتين الكلي )%( في موقع الزراعة بانياس مقارنًة مع القرداحة.
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التوصيات

جــراء تجــارب مقارنــة بيــن الهجيــن  وهكــذا، توصــي نتائــج الدراســة بزراعــة هجيــن الفــول المــدروس ســوبر ســيمونيا فــي منطقــة بانيــاس، واإ
المــدروس مــع أصنــاف أخــرى فــي منطقــة القرداحــة الختيــار األفضــل واألنســب مــع الظــروف الســائدة واعتمــاده للزراعــة فيهــا.
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Abstract

The research was carried out at Al Qardaha and Banias regions in the Syrian coast, 
according to the randomized complete block design RCBD, with three replicates, 
during the season (20162017/). The effect of site on plant growth, development 
and productivity traits of faba bean hybrid (Super Simonia) have been studied by 
measuring some of phenological traits (days from planting to germination, and days 
from planting to flowering), vegetative growth and productivity parameters (number 
of branches pods/plant, number of seed/pod and 100 seeds weight) and seed total 
protein content (%). The results showed a significant difference in the response of 
Super Simonia hybrid in growth and development traits under two sites (Al Qardaha 
and Banias) conditions, and the plants in Banias site were significantly superior in 
most of the studied parameters. The research concluded to greater compatibility 
when Italian faba bean hybrid (Super Simonia) was cultivated under Banias site 
conditions as compared to Al Qardaha site, according to that the faba hybrid could 
be planted in Banias region and other areas which have similar environmental 
conditions.
Keywords: Vicia faba L., Syrian coast, Productivity, Total protein.


