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األكسدة تأثير تنشيط البذور بالبيريدوكسين والتغذية الورقية بالبورون لتحسين محتوى مضاد 
  زهرة الشمس محصولل وبعض صفات النمو والحاصل SODالـــ 

 الفهداوي  خلف إسماعيلمحمد        هشام سرحان علي          الله الدليمي  بشير حمد عبد
 األنبار جامعة -كلية الزراعة              دائرة البحوث الزراعية        األنبار       جامعة -كلية الزراعة            

 ةصخالال

الهيئة العامة  أبحاثفي محطة  األولىم  2015في الموسمين الربيعي والخريفي لعام  ةحقلي ةنفذت تجرب
األنبار جامعة -كلية الزراعة-للبحوث الزراعية للموسم الربيعي والثانية في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقلية

شرقًا  44.24˚شمااًل وخط طول  33.22˚غريب( للموسم الخريفي والواقعة ضمن خط عرض  أبو) الموقع البديل
. تضمنت التجربة دراسة تأثير تنشيط البذور ةغرينية مزيجة في تربة ذات نسج عن سطح البحر م 34.1وارتفاع 

 مع التغذية الورقية بأربعة تراكيز من البورون  ،1-لتر eP غم 6و 4و 2و 0وهي  بأربعة تراكيز من البيريدوكسين
 محتوى ( بهدف تحسين 17%B) 3BO3Hعلى شكل حامض البوريك  ،1-لتر Bملغم  225و 150و 75و 0وهي 

( .Helianthus annuus Lحاصل لمحصول زهرة الشمس )الصفات النمو و  وبعض SODالـــاألكسدة مضاد 
وبثالثة  RCBDبترتيب األلواح المنشقة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  بة. نفذت التجر Luleoصنف ليلو 
األلواح الثانوية. وتلخصت ( B6ة، بينما مثلت تراكيز البيريدوكسين )ت تراكيز البورون األلواح الرئيسمكررات. شغل
 : باآلتي بةنتائج التجر 

عند  SODأعلى فعالية ألنزيم  إعطاء إلى 1-لتر ePغم  4تنشيط البذور بالبيريدوكسين بالتركيز  أدى
ذرة وحاصل البذور بوحدة ب 100ووزن  األوراقبداية التزهير وأعلى متوسط للمساحة الورقية وتركيز البورون في 

في الموسمين على التوالي،  %47.0و 52.0بلغ ونسبة الزيت في البذور  1-طن هـــ 3.32و 4.46بلغ المساحة 
أثرت التغذية الورقية  .من الزراعةيومًا  30بعد  SODأعلى فعالية ألنزيم  1-لتر Pغم  6بينما سجل التركيز 

متوسط للمساحة الورقية وتركيز البورون باألوراق  أعلىمعنويًا في إعطاء  1-لتر Bملغم  150التركيز ببالبورون 
عند بداية التزهير وعدد البذور  SODفعالية ألنزيم  أعلى أعطىفقد  1-لتر Bملغم  225أما التركيز  ،األولللموسم 

ولكال الموسمين، كما  1-طن هـــ 3.44و  4.33بلغ غم وحاصل البذور  7.31و 7.60بلغ بذرة  100بالقرص ووزن 
ثر التداخل بين تراكيز البيريدوكسين أ للموسم الثاني. متوسط للمساحة الورقية وتركيز البورون باألوراق أعلىأعطى 
مع  1-لتر Pغم  4معنويًا في اغلب الصفات المدروسة، إذ أعطى تنشيط البذور بالبيريدوكسين بالتركيز  والبورون 

ط لحاصل البذور في اعلى متوس 1-لتر Bملغم  225لتركيز وا 1-لتر Bملغم  150التغذية الورقية للبورون بالتركيز 
  على التوالي. 1-طن هـــ 3.95و  4.86كال الموسمين بلغ 

                                                           
 البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثالث 
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Abstract 

A field experiment during spring and fall seasons of 2015 was carried out, the 

spring season experiment was conducted in general commission of agricultural 

researches (Abu-Ghariab) while the fall season experiment in Field crops department 

research station- University of Anbar (Abu-Ghariab region) that located on latitude 

33.22 ˚ N and longitude 44.24 ˚ E and altitude 34.1 meter from sea level in silt loam 

soil. The experiment included the study of seed Soaking by four concentration of 

pyridoxine 0, 2, 4, 6 P g L-1 with foliar application with four concentration of Boron 0, 

75, 150, 225 mgB L-1 in form of H3BO3 (17% B) in order to study SOD content and 

some of growth and yield traits for sun flower (Helianthus annuua L. cv. Luleo).  The 

experiment was conducted in arrangement of Split plot in RCBD with three 

replications, where the Boron concentration occupied the main plot while the 

Pyridoxine concentrations occupied sub plots. The results summarized as following: 

The seed priming with 4 Pe g L-1 led to give highest activity of SOD enzyme at 

the beginning of flowering, highest average of leaf area, B concentration in leaves, 

weight of 100 seed, yield in area 4.46, 3.32 ton ha-1, oil content 52.00, 47.00% in the 

two seasons respectively, while the concentration 6 P L-1 recorded highest activity of 

SOD after 30 days from planting date. The foliar application Of 150 mg B L-1 

significantly affected in giving highest average of leaf area, boron concentration in 

leaves in the first seasons, while the concentration 225 mg B L-1 gave highest activity 

of SOD at the beginning of flowering, number of seed in disc, weight of 100 seed 7.60 

and 7.31 gm and seed yield 4.33 and 3.44 ton ha-1 for both seasons, as well as it gave 

highest average of leaf area and boron concentration in leaves for the second season 

only. The interaction between P and B concentrations  significantly affected in most 

traits under study, the treatment of 4 g Pe L-1 X 150 mg B L-1 and 225 g B L-1 gave 

highest average of seed yield for both seasons 4.86 and 3.95 ton ha-1 respectively. 

 المقدمة

يزرع  إذ احد اهم المحاصيل الزيتية في العالم (.Helianthus annuus Lُيعد محصول زهرة الشمس )
ويعد من افضل الزيوت  %55 إلىلغرض الحصول على البذور التي تحتوي على نسبة عالية من الزيت تصل 

جن البذور التي ُتعد علفًا جيدًا لحيوانات المزرعة والدوا ةفضاًل عن كسب النباتية استهالكًا على المستوى العالمي
والعناصر الغذائية األخرى  %6والزيت  %22-20والكربوهيدرات  %36يصل إلى الرتفاع محتواها من البروتين 
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لم  الكبيرة لهذا المحصول إال أن إنتاجيته بوحدة المساحة في العراق الزالت متدنية جدًا إذ األهميةورغم  ،(4)
 (.6)عام نفس الل 1-طن هـــ 7.5باإلنتاج العالمي الذي تجاوز قياسًا  2008لعام  1-طن هـــ 2.11تجاوز ت

الشدود  إلىلهذا المحصول وعموم المحاصيل الصيفية يرجع  ان النقص الكبير في معدل اإلنتاجية 
الملحية والمائية والحرارية السائدة في العراق، إذ أن ملوحة ماء الري والتربة وارتفاع درجات الحرارة صيفًا والذبول 

النبات وعملياته الحيوية ومن ثم إنتاجيته.  أداءالذي يحصل للنبات وقت الظهيرة الحارة كلها تنعكس سلبًا على 
دراسة تلك المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها ومنها نقع البذور لذلك اتجهت الدراسات الحديثة لبحث و 

بالبيريدوكسين والذي يعمل على تنشيط البذور على اإلنبات وجعل النبات النامي أكثر مقاومة للظروف البيئية 
يساعد النبات على استغالل قدراته الوظيفية والتصنيعية والوراثية الكامنة  (Vit.B6) لبيريدوكسينان االقاسية، إذ 

هام  له دورو والحيوان  اإلنسانسلبية على  أوجانبية  أثارمنة بيئيًا ليس لها آ عن كونه مادة ألعلى مستوى فضالً 
  (.1في تمثيل الكربوهيدرات والدهون )

استخدام المغذيات  نتاجية هذا المحصول إال أذا رافقتهأن تنشيط البذور بهذا المركب ال يكفي في رفع إ
ذات العالقة بزيادة نسبة الخصب والعقد في األزهار والبذور )الذي يعاني من انخفاضها هذا المحصول(  والسيما

للخلية  ويساهم في تنظيم الجهد االزموزي  له دور في تنشيط بعض اإلنزيمات المضادة لألكسدة عنصر البورون ف
عقـد البذور من له دور في و في زيادة امتصاص البوتاسيوم واأليونات الموجبة  ل رفعه لكفاءة النباتمن خال

دورًا كبيرًا في زيادة نسبة إنبات حبوب اللقاح  كما له خـالل تحفيـزه للعمليـات الحيويـة التكاثرية في مرحلة التزهير
فضاًل عن دوره  (16)في أزهار محصول زهرة الشمس  تقليل نسبة البويضات المجهضة من ثموزيادة حيويتها و 

المرحلة التكاثرية للنبات باإلضافة الى  أثناءفي زيادة مستوى نقل الكربوهيدرات إلى المناطق الفعالة من النمو 
(. ونظرًا ألهمية ما 20) الدهون في بذور المحاصيل الزيتية زيادة أنتاج النبات وتحسين نوعيته مثل زيادة كمية

 البيريدوكسين والتغذية الورقية بعنصر البورون أهمية تنشيط البذور بدم جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على تق
واإلنتاج ظروف المناخ في وسط العراق من حيث النمو  تحت محصول زهرة الشمس النامي أداءعلى  وتداخلهما
 . لألكسدةالمضاد  SODإنزيم الـــ وفعالية  والنوعية

 وطرائق العملالمواد 

غريب التابعة  أبوبحوث في محطة  م 2015في الموسمين الربيعي والخريفي لعام  ةحقلي ةتجرب ت  ذ  ف  نُ 
 األنبار  جامعة -كلية الزراعة-ةالمحاصيل الحقلي في حقل تجارب قسمو  موسم الربيعيلل لبحوث الزراعيةا دائرة إلى

 44.24˚شمااًل وخط طول  33.22˚ضمن خط عرض  تانالواقع موسم الخريفيللغريب(  أبو)الموقع البديل 
 سطح البحر.  مستوى  م عن 34.1 ارتفاعشرقا و 

بأربعة تراكيز  Luleoصنف ليلو هو تنشيط بذور زهرة الشمس  األولالعامل  عاملين،تضمنت التجربة 
 قبل التنشيط في كال الموسمين البذور تم تعقيمأذ ، 1-غم لتر 6و 4و 2و 0وهي  ( Vit. B6من البيريدوكسين )
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لتر لمدة دقيقة واحدة وبعدها تم غسل البذور بالماء المقطر ثم تركت  0.5بحامض كلوريد الصوديوم بتركيز
ساعات ما  8لمدة ، وبعد ذلك نقعت البذور بهذه التراكيز دقيقة 30البذور لتجف تحت درجة حرارة الغرفة ولمدة 

أما العامل الثاني للتجربة هو التغذية الورقية بالبورون وبأربعة  .ركت بدون تنقيع( التي ت0عدا معاملة المقارنة )
 اً رشاستخدمت  )3BO3H) B%17على شكل حامض البوريك  1-لتر Bملغم  225و 150و 75و 0هي  تراكيز

على المجموع الخضري للنبات قبل غروب الشمس حتى البلل التام ألوراق النبات وباستخدام مرشة ظهرية سعة 
أما  ،الثانية عند بداية مرحلة التزهيريوم من الزراعة و  30بعد  األولى ،وبواقع رشتين خالل موسم النموًا لتر  15

 15 إضافة المادة الناشرة )الزاهي( لمحلول الرش وبمقدارتمت  فقط المقطر معاملة المقارنة فقد تم رشها بالماء
 ضمان البلل التام ألوراق النبات.لتر ماء لتقليل الشد السطحي للماء و  100لكل  3سم

 – 0حرثت أرض التجربة ثم نعمت وسويت وبعد ذلك أخذت عينات عشوائية من التربة وعلى عمق 

( ثم قسمت الى وحدات تجريبية 1سم لتقدير بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية وللموقعين )الجدول  30
 50م والمسافة بين خط وأخر  3احتوت الوحدة التجريبية على خمسة خطوط طول الخط  ،م  2.5×3 أبعادهـا 

م 1 سم، تفصـل بين وحـدة تجريبية وأخرى أكتاف بعرض 25 الخط سم والمسافة بين جورة وأخرى على نفس
تصميم القطاعـات العشوائية الكاملة  تيناستخدم في تنفيذ التجرب م. 1.5 وآخر ساقيـة  بعرض وتفصل بين مكرر

(R.C.B.D.بترتيب ) ( األلواح المنشقـةSplit Plotsوبواقع ثالث )في  وضعت تراكيز البورون ، مكررات ة
  (.Sub Plots) األلـواح الثانويـة (Vit. B6البيريدوكسين ) ( بينما شغلت تراكيزMain Plots) ةاأللواح الرئيس

والسماد 1-هــ Kكغم  200 ( بمستوى K %41كبريتات البوتاسيوم ) سمدت أرض التجربة بسماد
أمـا السمـاد النتروجيني  (5O2P %46( علـى شكـل سوبـر فوسفـات الثالثي1-هــ Pكغم  200الفوسفاتي بمستوى 
األولى عند إنبات البذور  دفعـات،( وعلـى ثالث N %46على شكل يوريا )1-هــ Nكغم  360فقد أضيف بمستوى 

 2015/4/1بتاريخ  ةت التجربع  ر  زُ  (.12) بداية التزهير والثالثـة أضيفت عند أوراقوالثانيـة عند مرحلة ثمان 
الخريفي باستخدام الصنف الفرنسي ليلو المعتمد من قبل وزارة الزراعة  للموسم 2015/7/27للموسم الربيعي و 
سم.  5عمـق بحـدود بذرات في الجورة الواحدة ثم غطيت بالتربـة وعلـى  3 وذلك بوضع 2013العراقية في سنة 

الريـات األخرى اعتمادا على رطوبة التربة وحالة النبات حيث بلغ  التجربتين مباشرًة بعـد الزراعـة وأعطيت ري التم 
، وبعد تكامل اإلنبات خفت النباتات ليبقى رية 24 والموسم الخريفي يةر  14 عدد الريات خالل الموسم الربيعي

 . 1-نبات هــــ 80000 النباتيةفي الجورة لتصبح الكثافة نبات واحد 

يوم من  30وبعد مرور  ل موسم النمو للتخلص مـن األدغال الناميـةمرتين خـال تينعشبت ارض التجربـ
المضاد لألكسدة  Superoxide dismutase (SOD) دسميوتيز أوكسيدالسوبر  إنزيمتقدير فعالية الزراعة تم 

بتأثير فيتامين البيريدوكسين كما قدرت فعاليته بعد الرشة الثانية للنباتات بعنصر البورون في بداية مرحلة التزهير 
 الرشة الثانية للبورون حسبت يوم من 15وبعد مرور  Nitro blue tetrazolium (NBT)(17.)  بطريقة

أخذت عشوائيًا من نباتات  عشرة اقصى عرض ألوراق قياس عن طريق (2الورقية للنبات الواحد )سمالمساحة 



 ISSN: 1992-7479                                                                     7152، 5عدد  51مجلة األنبار للعلوم الزراعية، مجلد 

55 
 

للحصول على المساحة الورقية للنبات الواحد  0.65×  ثم ضرب مجموع مربعات العرض الخطوط الوسطية
باستعمال جهاز المطياف  (مادة جافة1-ملغم كغم) األوراقفي  تركيز عنصر البورون  كما تم تقدير .(19)

  (.18) طريقة اعتمادًا على (Spectrophotometerالضوئي )

أخذت عشرة  2015للعروة الخريفية لعام  10/28للعروة الربيعية و  20/7وعند الحصاد الذي تم في 
تم حسابها كمعدل لعدد  التي عدد البذور في القرصنباتات من الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية لحساب 

بصورة عشوائية  منها بعد خلط بذور النباتات المحصودة أخذو  المحصودة العشرةالبذور الموجودة في األقراص 
حسب من خالل وزن بذور النباتات  فقد (1-هـ حاصل البذور )طن أما ،من كل معاملة ثم وزنت بذرة 100

نسبة الزيت  وقدرت ،1-هـ تم تحويلها إلى طن ،1-نبات هـــ 80000 وعلى أساس الكثافة النباتية العشرة المحصودة
حسب الطريقة المذكورة في الجمعية  Soxhletجهاز باستخدام على أساس الوزن الجاف للبذور  في البذور )%(

   كاآلتي:و  (15) األمريكية للمحللين الكيميائيين

 وزن الزيت المستخلص من بذور العينة                      
   100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوية للزيت = 

                            وزن بذور العينة                                   

 GenStat – 15باستخدام برنامج التصميم المستخدم في التجربة  إحصائيا وفقحللت نتائج التجربة  
( لتمييز المتوسطات المختلفة L.S.D) معنوي  . كما تم استعمال اختبار اقل فرق اإللكترونيةالموضوع بالحاسبة 

 (. 27) 0.05إحصائيا عند مستوى احتمالية 

  قبل الزراعة  وللموقعين الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة 1جدول 

القياس  الوحدة الصفة 
 للموقع األول

القياس للموقع 
 الثاني

 القياس  الوحدة الصفة 
 األول  للموقع

القياس للموقع 
 الثاني

PH 7.1 7.4 ـــــ التربة PH 7.2 7.8 ـــــ الماء 

EC 1 التربة-dS.m 1.9 4.6 EC 1 الماء-dSm 2.4 6.8 

 36.7 33.1 تربة 1-ملغم كغم النتروجين الجاهز 146 135 تربة 1-ملغم كغم Clayالطين 

 14.1 15.8 تربة 1-ملغم كغم الفسفور الجاهز 513 530 تربة 1-ملغم كغم Siltالغرين 

 183 208 تربة 1-ملغم كغم البوتاسيوم الجاهز 341 335 تربة 1-ملغم كغم Sandالرمل 

 7.3 5.8 تربة 1-ملغم كغم المادة العضوية ة غرينية للموقع الثانيزيجم األولة غرينية للموقع مزيج

 النتائج والمناقشة

 يوم من الزراعة  30بعد  Superoxide dismutase (SOD: EC 1.15.1.1) إنزيمتأثير البيريدوكسين في فعالية 

 .Vitقد ازدادت فعاليته بشكل ملحوظ مع زيادة تركيز البيريدوكسين ) األنزيمان  1يتبين من الشكل 

B6 تحت ظروف التجربة التي كانت فيها  اإلنزيم(، وهذا يدل على ان هذا الفيتامين قد حسن من فعالية هذا
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ة ( وكذلك بسبب ارتفاع درجات الحرار 1النباتات النامية مجهدة بسبب ملوحة التربة وملوحة ماء الري )جدول 
المضادة  اإلنزيمات( ان فعالية 23و 14بشكل غير مسبوق في سنة الدراسة. وفي هذا المجال بينت نتائج )

تزداد بزيادة تعرض النبات الى الشدود البيئية والسيما الجفاف والملوحة، فضاًل عن ذلك  SODلألكسدة السيما 
بحد ذاته يعتبر مضاد لألكسدة رغم عدم وضوح دوره الرئيسي في مسارات التمثيل الضوئي  B6فان فيتامين 

ما تقدم نجد ان البيريدوكسين قد حسن اغلب صفات النمو والحاصل ونسبة الزيت في  أهمية(. وبناًء على 25)
 البذور. 

 

 

 

 

 

المضادة لألكسدة )وحدة  SOD ( في فعالية انزيمVit. B6تأثير تنشيط البذور بالبيريدوكسين ) 1شكل 
 وللموسم الثاني يوم من الزراعة 30وزن رطب( بعد  1-امتصاص دقيقة غم

عند بداية  Superoxide dismutase (SOD: EC 1.15.1.1) إنزيمتأثير البيريدوكسين في فعالية 
 التزهير 

ان  إاليوم من الزراعة  30لم تختلف كثيرًا عن فعاليتها بعد  SODان فعالية  2يتبين من الشكل  
 43يوم من الزراعة في حين بلغت  30 بعد 1-غم لتر 6وحدة امتصاصية عند التركيز  50   فعاليتها قد تجاوزت

الى  SOD إنزيمعند بداية التزهير. إن بقاء تأثير البيريدوكسين على  1-غم لتر 4وحدة امتصاصية عند التركيز 
يحتم على  األمرمن شهر وهذا  أكثر إلىبيريدوكسين ممكن ان يمتد بداية التزهير يدلل على وجود أثر لل

 .إضافتهاالباحثين دراسة مرحلة النبات التي تنفذ عندها المادة المضافة لغرض تحديد وقت 

  عند بداية التزهير Superoxide dismutase (SOD: EC 1.15.1.1) إنزيمتأثير البورون في فعالية 

بالدرجة االساس والسيما عنصر البورون لذلك  إنزيميةيستخدم النبات العناصر المغذية الصغرى كمرافقات    
ان البورون قد زاد  2هذا العنصر. أذ يتبين من الشكل  تزداد استجابًة إلضافة اإلنزيماتنجد ان فعالية بعض 

بشكل طردي في حدود التراكيز المستخدمة في التجربة. وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع  SOD إنزيممن فعالية 
 (. 30و 21بشكل ملحوظ ) SODوجدوا أن أضافة البورون قد زاد من فعالية أنزيم  أخرون نتائج باحثون 
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المضادة  SOD إنزيم( والتغذية الورقية بالبورون في فعالية B6تأثير تنشيط البذور بالبيريدوكسين ) 2شكل 
  وزن رطب( عند بداية التزهير وللموسم الثاني 1-وحدة امتصاص دقيقة غم)لألكسدة 

  (1-نبات 2المساحة الورقية )سم

في هذه الصفة  هماوالتداخل بين بورون والبيريدوكسينتراكيز ال معنوية تأثير إلى 2الجدول  تشير نتائج
لمساحة ل توسطم أعلى أعطتقد  1-لتر P غم 4معاملة تنشيط البذور بالتركيز  ان ويتضح .ولكال الموسمين

على التوالي وتفوقت معنويًا على معاملة التنشيط 1-نبات 2سم 3176و  4756بلغ  الورقية في كال الموسمين
 2سم 2884و 4209للصفة بلغ  توسطم أقل( التي أعطت 0Pالمقارنة ) وعلى معاملة 1-لتر Pغم  2بالتركيز 

( 1)الشكل  SOD إنزيمزيادة فعالية في  اإليجابيإن تأثير البيريدوكسين . وللموسمين على التوالي 1-نبات
التي و  عهااتسأانقسام الخاليا و  عدلزيادة م ومن ثمالحيوية داخل الخلية النباتية  في زيادة الفعاليات إيجابياانعكس 

وجدوا تأثيرا معنويا  آخرون تتفق هذه النتيجة مع ما جاء به باحثون  .للنبات زيادة المساحة الورقية انعكست في
 (. 24و 8و 5) مختلفةمحاصيل حقلية لو  المساحة الورقيةفي زيادة  بيريدوكسينال إلضافة

 غممل 225والتركيز  األولفي الموسم  1-لتر B غممل 150 التغذية بالتركيز ان 2 نتائج جدول أظهرت
B وقد تفوقتا  1-نبات 2سم 3162و 4613بلغ  متوسط للمساحة الورقية  أعلى أعطيافي الموسم الثاني قد  1-لتر

وللموسمين  1-نبات 2مس 2859و  4404 بلغللصفة  توسطم أدنى أعطتالتي  (0B) المقارنة معنويًا على معاملة
 SOD إنزيمفي زيادة فعالية  هيعزى إلى دور  البورون  بإضافة عنصرإن زيادة المساحة الورقية  .على التوالي

باحثون  وفي هذا المجال وجد الخاليا واستطالتها وبالتالي زيادة المساحة الورقية. انقسامفي زيادة و  (2)الشكل 
 ولمحاصيل حقلية أخرى  زهرة الشمسلمحصول  لمساحة الورقيةفي زيادة ا بورون إلضافة ال معنوياً  تأثيراً  آخرون 

 (. 26و 13و11و 2)

ملغم  150بالتركيز مع التغذية الورقية  1-لتر Pغم  6 التركيزان معاملة تنشيط البذور ب 2جدول ال بين
B معاملة أعطتبينما  1-نبات 2سم 4975بلغ  األولقد سجلت اعلى متوسط للمساحة الورقية في الموسم  1-لتر 

بلغ  متوسط للصفة أقل أعطت( التي 1-لتر Bملغم  150) أعالهمع التغذية بالتركيز  (0P) للبيريدوكسين المقارنة
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مع التغذية  1-لتر Pغم  4تنشيط البذور بالتركيز معاملة  أعطتالموسم الثاني فقد  في أما .1-نبات 2سم 4173
نباتات ولكل منهما قياسًا ب 1-نبات 2سم 3300غ بل على متوسط للصفةا  1-لتر Bملغم  225و  150بالتركيزين 

  .1-نبات 2سم 2692متوسط للصفة بلغ  أقل أعطت( والتي 0B 0Pمقارنة لكال العاملين )ال

المساحة  هما في متوسطبين تداخلالو بيريدوكسين والتغذية الورقية بالبورونالب تنشيط البذور تأثير 2جدول 

   (1-نبات 2الورقية )سم

 الموسم الربيعي

 P)ملغم ين تراكيز البيريدوكس

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 4198 4182 4173 4283 4209 

2 4275 4714 4486 4446 4480 

4 4777 4813 4818 4618 4756 

6 4368 4733 4975 4844 4730 

  4548 4613 4611 4404 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

190.1 

P  

237.0 

P  ×B  

436.6 

 الموسم الخريفي

 Pتراكيز البيريدوكسين )ملغم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 2692 2893 2950 3000 2884 

2 2762 2921 3019 3150 2963 

4 2983 3122 3300 3300 3176 

6 3000 3200 3200 3200 3150 

  3162 3117 3034 2859 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

144.5 

P  

149.3 

P  ×B  

283.0 

 

  مادة جافة( 1-كغم Bتركيز البورون باألوراق )ملغم 

في هذه الصفة  هماوالتداخل بين البيريدوكسين والبورون  تراكيز معنوية تأثير إلى 3 الجدول تشير نتائج
في كال  األوراقنسبة للبورون في أعلى  1-لتر eP غم4 بالتركيز معاملة التنشيطحققت  .ولكال الموسمين

مادة جافة على التوالي ولم تختلف معنويًا عن معاملة التنشيط  1-كغم Bملغم  146.6و 125.2ت بلغ الموسمين
أدنى  أعطتالتي  (0P) المقارنة معاملة عناختلفت معنويًا  إنهافي كال الموسمين غير  1-لتر P غم 2بالتركيز 

(. إن هذا 3مادة جافة وللموسمين على التوالي )الجدول  1-كغم Bملغم    119.7و  106.3 بلغ متوسط للصفة
( مما انعكس ذلك إيجابا في 2بأعلى مساحة ورقية )الجدول  1-لتر Pغم  4التفوق قد يرجع إلى تميز التركيز 

( الذي وجد ان 5تماشت هذه النتيجة مع نتائج ) .زيادة امتصاص العنصر ومن ثم زيادة تركيزه في األوراق
إن  3يتضح من جدول  لمحصول الباقالء. األوراقيدوكسين أثر معنويًا في زيادة نسبة البورون في البير  إضافة

ملغم  150 بالتركيز الورقية التغذية أذ أعطت نسبته باألوراق، زيادة في وافقها قد بورون زيادة مستوى التغذية بال
B ملغم  225 التركيزوب األولفي الموسم  1-لترB بلغ  األوراقفي الموسم الثاني اعلى تركيز للعنصر في  1-لتر
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التي أعطت  )0B(عن معاملة المقارنة  فارق معنوي وبعلى التوالي  مادة جافة 1-كغم Bملغم  159.8و  124.7
  .على التوالي 1-كغم Bملغم  82.6و  103.0بلغ  في كال الموسمين أدنى متوسط للصفة

إلى زيادة السطح  قد أدت (2ل )جدو  عنصر البورون إن زيادة المساحة الورقية بتأثير مستويات 
، فضاًل عن زيادة تركيزه في عنصر البورون أكثر من قبل األوراق امتصاصالمعرض للرش وبالتالي يكون 

رافقها على العموم زيادة كما أن زيادة المساحة الورقية ي فينعكس ذلك في زيادة تركيزه في األوراق محلول الرش
( والتي يستخدم جزء منها Photophosphorylation( بعملية الفسفرة الضوئية )ATPالطاقة ) إنتاجفي 

باحثون  نتائجمع متفقة هذه النتيجة  جاءتالمتصاص العناصر المغذية بالصورة النشطة ومنها عنصر البورون. 
 زهرة الشمسلمحصول  بتأثير العنصر نفسهاألوراق  فروقات معنوية في نسبة البورون فيوجدوا  آخرون 

  (.13و 11) ولمحاصيل حقلية أخرى 

 150ين بالتركيز مع التغذية الورقية  1-لتر ePغم  2ز التركيان معاملة تنشيط البذور ب 3جدول ال يبين
مادة جافة  1-كغم Bملغم  129.1و  129.2غ بل األولمتوسط في الموسم  أعلىقد سجلتا  1-لتر Bملغم  225و

 1-كغم Bملغم  76.2متوسط للصفة بلغ  أقل( 0B 0ePمقارنة لكال العاملين )نباتات ال أعطتبينما على التوالي 
 1-لتر Bملغم  225+  1-لتر Pغم  6التركيز العالي لكال العاملين  أعطىالموسم الثاني فقد  في أما مادة جافة.

 ePغم  6 معاملة تنشيط البذور بالتركيز مادة جافة بينما أعطت 1-كغم Bملغم  194.5غ بل متوسط للصفة أعلى
  .مادة جافة 1-كغم Bملغم  77.3بلغ  اقل متوسط للصفة (0B)مع معاملة المقارنة للبورون  1-لتر

تركيز  متوسط هما فيبين تداخلالو والتغذية الورقية بالبورون بيريدوكسينالب تنشيط البذور تأثير 3جدول 

 مادة جافة( 1-كغم Bملغم باألوراق )البورون 

 الموسم الربيعي

 Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 76.2 113.2 120.1 115.7 106.3 

2 102.1 124.2 129.2 129.1 121.1 

4 121.3 123.6 127.6 128.5 125.2 

6 112.6 111.6 122.1 120.2 116.6 

  123.4 124.7 118.1 103.0 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

3.94 

P  

4.46 

P  ×B  

8.34 

 الموسم الخريفي

 Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 80.4 125.4 141.8 131.2 119.7 

2 90.3 170.8 153.1 154.1 142.1 

4 82.6 158.9 185.9 159.2 146.6 

6 77.3 154.2 131.1 194.5 139.3 

  159.8 153.0 152.3 82.6 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

13.9 

P  

12.4 

P  ×B  

24.2 
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  عدد البذور في القرص 

هذه والتداخل بينهما في  البيريدوكسين والبورون  إلى معنوية تأثير تراكيز 4 الجدولتشير نتائج   
 األولفي الموسم  1-لتر Pغم  4ان معاملة تنشيط البذور بالتركيز  يتبين من الجدولولكال الموسمين.  الصفة

 738.8و 884.10متوسط لعدد البذور بالقرص بلغ  أعلى أعطيافي الموسم الثاني قد  1-لتر ePغم  6وبالتركيز 
وقد تفوقت هاتين المعاملتين في كال الموسمين معنويًا على معاملة تنشيط البذور  على التوالي 1-بذرة قرص
بذرة  662.7و  770.3 التي أعطت اقل متوسط للصفة بلغ (0eP)المقارنة  ومعاملة 1-لتر ePغم  2بالتركيز 

وفي هذا المجال وجد باحثون آخرون أن البيريدوكسين أثر معنويًا في زيادة  .وللموسمين على التوالي 1-قرص
 (. 9و 3عدد الحبوب بالسنبلة في محصول الشعير والحنطة )

أن هذه الصفة ازدادت مع زيادة مستوى التغذية بالبورون وصواًل إلى التركيز  4يتضح من الجدول 
 1-بذرة قرص 738.8و 885.8بلغ  لها في كال الموسمين الذي أعطى أعلى متوسط 1-لتر Bملغم  225 العالي

في كال الموسمين غير أن  1-لتر Bملغم  150على التوالي ولم يختلف هذا التركيز معنويًا عن نباتات التركيز 
( التي أعطت أقل متوسط 0Bنباتات المقارنة )و  1-لتر Bملغم  75االختالف كان معنويًا مع نباتات التركيز 

البورون ل تأثير واضح في زيادة نسبة إن  .وللموسمين على التوالي 1-بذرة قرص 594.9و 722.1بلغ  للصفة
 آخرون القرص. تتفق هذه النتيجة مع باحثون بعدد البذور  ذلك في زيادة انعكسوالبذور وربما  األزهارالخصب والعقد في 

 (. 28و 26و 22) صول زهرة الشمسمحل بالقرصعدد البذور في زيادة  بورون ال إلضافة معنوياً  وجدوا تأثيراً 

متوسط عدد البذور والتداخل بينهما في  بيريدوكسين والتغذية الورقية بالبورونالب تنشيط البذورتأثير  4جدول 

 في القرص
 الربيعي الموسم

 Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 720.0 710.2 830.5 820.3 770.3 

2 712.7 852.7 892.4 867.1 831.2 

4 825.2 812.1 909.8 989.3 884.1 

6 630.3 832.7 820.7 866.3 787.5 

  885.8 863.3 801.9 722.1 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

36.7 

P  

47.9 

P  ×B  

87.8 

 خريفيالموسم ال

 Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 563.2 647.6 756.1 684.0 662.7 

2 650.0 616.2 746.3 750.9 690.8 

4 638.0 792.1 647.0 778.8 714.0 

6 528.4 733.4 759.3 741.6 738.8 

  738.8 727.2 697.3 594.9 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

35.2 

P  

36.9 

P  ×B  

69.8 
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 التغذية الموسمين مع في كال 1-لتر ePغم  4ان معاملة تنشيط البذور بالتركيز  4جدول يتضح من ال
في الموسم الثاني قد سجال  1-لتر Bملغم  75بالتركيز  األولفي الموسم  1-لتر Bملغم  225الورقية بالتركيز 

 تنشيط بالتركيز العاليال على التوالي بينما سجلت معاملة 1-بذرة قرص 792.1و  989.3متوسط بلغ  أعلى
بلغ  في كال الموسمين لصفةهذه ال متوسط أقل( 0Bمع معاملة المقارنة للبورون ) 1-لتر ePغم  6دوكسين للبيري

  .على التوالي 1-بذرة قرص 528.4و 630.3

 بذرة )غم(  100وزن 

لوزن  أعلى متوسطقد أعطت  1-لتر Pغم  4تركيز بال تنشيط البذور معاملة أن 5 تبين نتائج الجدول
 1-لتر ePغم  2غم ولم تختلف معنويًا عن معاملة التنشيط بالتركيز  7.73بلغ  األولبذرة في الموسم  100

التي أعطت أدنى  (0eP)عن نباتات المقارنة  %10.42 تفوقت معنويًا وبنسبة زيادة بلغت إنهاغم( غير  7.37)
وزن  التفوق الحاصل في إن .، ولم يؤثر البيريدوكسين معنويًا في الموسم الثانيغم 7.00متوسط للصفة بلغ 

 وبالتالي (2 جدولال) يادة المساحة الورقيةفي ز  اإليجابي إلى دورهيعزى  1-لتر Pغم  4بذرة عند التركيز  100
( الذي 3)الجدول  األوراقضوئي فضاًل عن تأثيره في زيادة تركيز البورون في منتجات عملية التمثيل ال في زيادة

البذور النامية مما يؤدي الى زيادة وزن البذرة. وفي هذا  إلىله دور فعال في زيادة مستوى نقل الكربوهيدرات 
ه. كما جاءت هذه ( الى أن وزن البذرة عبارة عن دالة لمعدل التمثيل الضوئي وانتقال نواتج10المجال أشار )

 (.9و 5) النتيجة متماشية مع نتائج آخرون وجدوا تأثيرًا معنويًا للبيريدوكسين في زيادة وزن البذرة

 أعطت، أذ بذرة 100وزن  في زيادة بورون وافقهاإن زيادة مستوى التغذية بال 5ل يتضح من جدو 
على التوالي  غم 7.31و  7.60بلغ  متوسط للصفة في كال الموسمين أعلى 1-لتر Bملغم  225 التغذية بالتركيز

معنويًا عن التغذية  اختلفت إنهافي الموسمين غير  1-لتر Bملغم  150ولم تختلف معنويًا عن التغذية بالتركيز 
غم  6.61و 7.07التي أعطت أدنى متوسط للصفة بلغ  (0Bعن معاملة المقارنة )و  1-لتر Bملغم  75 بالتركيز

النبات  وأجزاء األوراقالبورون الفعال في تسهيل حركة الكاربوهيدرات من  دورإن  وللموسمين على التوالي.
 معنوياً  تأثيراً  باحثون آخرون  النامية ينعكس في زيادة امتالءها ومن ثم زيادة وزنها. لقد وجد إلى البذور األخرى 

  (.22و 13و 11و 2) الشمسزهرة لمحصول  وزن البذرةفي زيادة  بورون إلضافة ال

ملغم  150 بالتركيزمع التغذية الورقية 1-لتر Pغم  4ز التركيأن معاملة تنشيط البذور ب 5جدول ال يبين
B مقارنة نباتات ال أعطتبينما  غم 7.95غ بل األولبذرة في الموسم  100قد سجلت اعلى متوسط لوزن  1-لتر

تنشيط معاملة  أعطتالموسم الثاني فقد  ، أما فيغم 6.50متوسط للصفة بلغ  أقل( 0B 0Pلكال العاملين )
في  غم 7.61غ بل على متوسط للصفةا  1-لتر Bملغم  225مع التغذية بالتركيز  1-لتر Pغم  6البذور بالتركيز 

 اقل متوسط للصفة (0B)مع معاملة المقارنة للبورون  1-لتر Pغم  4بلغ  التنشيط بالتركيز معاملة أعطتحين 
   .غم 6.42بلغ 
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          100متوسط وزن هما في بين تداخلالو والتغذية الورقية بالبورون بيريدوكسينالب تنشيط البذورتأثير  5جدول 

   )غم(بذرة 

 الربيعي الموسم

 Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 6.50 7.10 6.90 7.50 7.00 

2 7.10 7.20 7.50 7.70 7.37 

4 7.90 7.50 7.95 7.60 7.73 

6 6.80 6.90 7.40 7.60 7.17 

  7.60 7.43 7.17 7.07 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

0.39 

P  

0.51 

P  ×B  

0.94 

 خريفيالموسم ال

 Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 6.61 6.71 6.76 6.85 6.73 

2 6.95 6.75 6.95 7.30 6.99 

4 6.42 6.98 7.08 7.50 7.00 

6 6.49 6.66 6.80 7.61 6.90 

  7.31 6.89 6.77 6.61 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

0.53 

P  

N.S 

P  ×B  

0.73 

 ( 1-حاصل البذور )طن هـــ

في صفة  هماوالتداخل بين البيريدوكسين والبورون ر تراكيز يإلى معنوية تأث 6 الجدولتشير نتائج   
 أعطت قد  1-لتر Pغم  4معاملة التنشيط بالتركيز  يتضح من الجدول أن أذ حاصل البذور ولكال الموسمين.

على التوالي وتفوقت معنويًا على  1-طن هـــ 3.32و 4.46بلغ  لحاصل البذور في كال الموسمين أعلى متوسط
للصفة  متوسطالتي أعطت أدنى  (0eP)عن نباتات المقارنة  طن 0.69و 1.04وبزيادة قدرها  األخرى التراكيز 

غم  4عند التركيز في حاصل البذور  المتحققةالزيادة  أن. مين على التواليللموسو  1-طن هـــ 2.63و  3.42بلغ 
eP (.5و  4 )الجداول بذرة 100ووزن  القرصجاءت انعكاسا لتأثيره المعنوي في زيادة عدد البذور في 1-لتر 

حاصل البذور ولمحاصيل  زيادة في لبيريدوكسينمعنوية تأثير ا إلىالباحثين عدد من  أشار وفي هذا المجال
  (.12و 8و 6حقلية مختلفة )

ولكال الموسمين، زيادة في حاصل البذور  رافقها بورون ن زيادة مستوى التغذية بالأ 6يتضح من جدول 
طن  3.44و  4.33بلغ  متوسط للصفة أعلى 1-لتر Bملغم  225لعالي للبورون بلغ التغذية بالتركيز ا أعطتإذ 
 األولفي الموسم  1-لتر Bملغم  150على التوالي ولم تتفوق معنويًا على التغذية بالتركيز   وللموسمين 1-هـــ

 (0Bعن معاملة المقارنة ) طن 1.19و  0.97وبزيادة قدرها  األخرى لكنها تفوقت معنويًا على جميع المعامالت 
ــ 2.25و  3.36التي أعطت أدنى متوسط للصفة بلغ  إن حاصل البذور بوحدة . وللموسمين على التوالي 1-طن هـ

وعلى وجه  جاءت نتيجة تأثير البورون اإليجابيالمساحة يعد دالة لمكوناته ولذلك فإن هذه  الزيادة في الحاصل 
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هذه  (. جاءت25و  24و  22)الجداول  في زيادة مكونات الحاصل 1-لتر Bملغم  225الخصوص التركيز 
لمحصول  حاصل البذورفي زيادة  بورون إلضافة ال معنوياً  تأثيراً  وجدوا باحثون آخرون  نتائجمع متفقة النتيجة 

 (.22و 13و 11و 2) زهرة الشمس

ة التغذي في كال الموسمين مع 1-لتر Pغم  4ان معاملة تنشيط البذور بالتركيز  6جدول يتضح من ال
في الموسم  1-لتر Bملغم  225التغذية بالتركيز  معو  األولفي الموسم  1-لتر Bملغم  150الورقية بالتركيز 

ــ 3.95و 4.86الثاني قد سجلتا اعلى متوسط لحاصل البذور بلغ   على التوالي بينما سجلت معاملة 1-طن هـ
 في كال الموسمين لصفةهذه ال متوسط أقل (0Bمع معاملة المقارنة للبورون )1-لتر ePغم  4التنشيط بالتركيز 

ــ 1.92و  2.72بلغ     .على التوالي 1-طن هـ

            حاصل  متوسط والتداخل بينهما في والتغذية الورقية بالبورون بيريدوكسينالب نشيط البذورتأثير ت 6جدول 

 (   1-)طن هـالبذور 

 الربيعي الموسم

 Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 2.89 3.18 3.71 3.92 3.42 

2 3.32 4.08 4.52 4.57 4.12 

4 4.49 4.01 4.86 4.50 4.46 

6 2.72 3.73 3.94 4.33 3.68 

  4.33 4.26 3.75 3.36 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

0.34 

P  

0.38 

P  ×B  

0.71 

 خريفيالموسم ال

 Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

 (1-لتر

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 2.01 2.55 3.18 2.77 2.63 

2 2.65 2.44 2.96 3.47 2.88 

4 2.40 3.48 3.47 3.95 3.32 

6 1.92 2.99 3.24 3.57 2.93 

  3.44 3.21 2.86 2.25 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

0.29 

P  

0.27 

P  ×B  

0.52 

 

 نسبة الزيت بالبذور )%(

في هذه الصفة  هماوالتداخل بينالبيريدوكسين والبورون  تراكيز معنوية تأثير إلى 7 الجدولتشير نتائج  
 أعطتقد  1-رلت P غم 4 بالتركيز البيريدوكسينب أن معاملة تنشيط البذور لجدو اليتضح من  .ولكال الموسمين

على التوالي وعلى العموم تفوقت معنويًا  %47.0و 52.0ت بلغ على نسبة زيت في البذور في كال الموسمينأ 
عن نباتات المقارنة  %7.06و  5.54في كال الموسمين وبنسبة زيادة بلغت  األخرى على معامالت التنشيط 

(0P ) وللموسمين على التوالي. أن الفيتامينات ُتعد  %43.90و  49.27 بلغ أعطت اقل متوسط للصفةالتي
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من أهم الفيتامينات التي لها دور مهم في التفاعالت  B6عوامل مساعدة لتنظيم التمثيل الغذائي وأن فيتامين 
( فانعكس ذلك في زيادة 2و 1لشكلين )ا األنزيماتالحيوية داخل الخلية النباتية وكذلك دوره في ضمان عمل 

ين ( الذي بين وجود تأثير معنوي للبيريدوكس7) المحمدينسبة الزيت في البذور. تماشت هذه النتيجة مع نتائج 
 الكراوية.في زيادة نسبة الزيت في بذور 

أعلى نسبة للزيت في  أعطتقد  1-رلت Bملغم  75 بالتركيز الورقية إن التغذية 7يتضح من جدول 
في للصفة  توسطم أعلى 1-لتر Bملغم  150التركيز  أعطى بينما %51.88 بلغت األولالبذور في الموسم 

( غير ان تلك %45.27) 1-رلت Bملغم  75 لم يختلف معنويًا عن التركيزو  %45.46 بلغ الموسم الثاني
بلغ  في كال الموسمين للصفة توسطالتي أعطت أدنى م (0Bالمعامالت تفوقت معنويًا على معاملة المقارنة )

التمثيـل الضوئي منتجات عملية إن دور البورون الفعال في تسهيـل انتقــال . على التوالي %43.90و  50.06
هذه  جاءت .يتمثل جزء كبير منها على شكل زيت مواقع النشوء الجديدة في النبات والسيما البذور النامية قد إلـى

 نسبة الزيت بالبذورفي زيادة  بورون إلضافة ال معنوياً  تأثيراً  وجدوا باحثون آخرون  نتائجمع متفقة النتيجة 
في  1-رلت Pغم  4ز التركيان معاملة تنشيط البذور ب 7جدول ال (. يبين29و 28و 22زهرة الشمس )لمحصول 

ملغم  150 ومع التغذية بالتركيز األولسم في المو  1-رلت Bملغم  75 بالتركيزمع التغذية الورقية كال الموسمين 
B على التوالي بينما سجلت  %48.72و  53.20في الموسم الثاني قد سجال اعلى نسبة زيت في البذور بلغت  1-لتر

   .على التوالي %42.61و  48.60نسبة زيت في البذور ولكال الموسمين بلغت  أقل (0B 0Pمقارنة لكال العاملين )المعاملة 

نسبة  متوسط هما فيبين تداخلالو والتغذية الورقية بالبورون بيريدوكسينالب ر تنشيط البذورتأثي 7جدول 

 بالبذور )%( الزيت

 الموسم الربيعي

1-لتر Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

) 

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 48.60 50.46 49.40 48.60 49.27 

2 49.20 51.50 50.20 50.67 50.39 

4 51.30 53.20 52.70 50.80 52.00 

6 51.15 52.36 50.30 50.90 51.18 

  50.24 50.65 51.88 50.06 المتوسط

  L.S.D Bقيم 

1.24 

P  

0.98 

P  ×B  

1.98 

 الموسم الخريفي

1-لتر Pتراكيز البيريدوكسين )غم 

) 

 المتوسط (1-لتر Bتراكيز البورون )ملغم 

0 75 150 225 

0 42.61 43.98 44.41 44.61 43.90 

2 43.76 44.12 43.34 44.78 44.00 

4 45.90 47.03 48.72 46.36 47.00 

6 43.33 45.93 45.38 44.13 44.69 

  44.97 45.46 45.27 43.90 المتوسط

 L.S.D Bقيم 

0.89 

P  

1.02 

P  ×B  

1.90 
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