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الصفات اإلنتاجية والنوعية لتركيبين وراثيين في  بالبورون والسالسليك تغذية الورقيةتأثير ال
 (.Vigna radiata L)من الماش 

 بشير حمد عبد الله الدليمي                     إيهاب جبار جهاد الدباغ
 األنبار جامعة -كلية الزراعة                   دائرة شؤون المحافظات-وزارة العلوم والتكنولوجيا          

 الخالصة
-م في حقول قسم المحاصيل الحقلية7152نفذت تجربة حقلية في الموسمين الربيعي والخريفي لعام 

مزيجة طينية غرينية بهدف  أبو غريب في تربة ذات نسجة- جامعة األنبار )الموقع البديل(-كلية الزراعة
، وحامض 5-لتر Bملغم  581و 01و 1معرفة تأثير التغذية الورقية بثالثة تراكيز من عنصر البورون 

، في الصفات اإلنتاجية والنوعية لتركيبين وراثيين من الماش 5-لتر SAملغم  011و 511و 1السالسليك 
بتصميم القطاعات العشوائية  split-split plotنشقة الم-)المحلي والهندي(. أستخدم ترتيب األلواح المنشقة

في تنفيذ التجربة، وضعت التراكيب الوراثية في القطع الرئيسة وتراكيز حامض السالسليك  R.C.B.Dالكاملة 
 في القطع الثانوية بينما شغلت تراكيز عنصر البورون القطع تحت الثانوية وتلخصت النتائج باآلتي:

في الموسمين أعلى متوسط لنسبة الخصب في القرنات وحاصل  5-لتر Bملغم  01حقق التركيز 
على التوالي كما ، 5-كغم ه 505601و 588611وحاصل البروتين  ،5-كغم ه 280621و 202601البذور 

فقد حقق في الموسم نفسه  5-لتر Bملغم  581تفوق في عدد البذور بالقرنة في الموسم الخريفي أما التركيز 
ولم يكن للبورون تأثيرا معنويا في طول  %71651 بذره ونسبة البروتين في البذور 511زن أعلى متوسط لو 

 القرنة في الموسمين. 

 20622 قدره في الموسمين أعلى نسبة خصب في القرنات 5-لتر SAملغم  511أعطى التركيز 
على التوالي، وسجل في الموسم  5-كغم ه 221و 20866 بحدود وأعلى متوسط لحاصل البذور %22610و

 ،5-كغم ه 581611 بوزن  بذره بينما تفوق في الموسم الخريفي في حاصل البروتين 511الربيعي أعلى وزن لـ 
فقد تفوق في الموسم الخريفي في عدد البذور بالقرنة. أختلفت التراكيب  5-لتر SAملغم  011أما التركيز 

حقق التركيب  إذباستثناء نسبة البروتين في البذور ولكال الموسمين، الوراثية معنويا في الصفات المدروسة 
، 5-كغم ه 20561و 280671 مقداره الوراثي المحلي أعلى متوسط لعدد البذور بالقرنة وحاصل البذور

وللموسمين على التوالي، بينما حقق التركيب الوراثي  ،5-كغم ه 582601و 751671 بوزن  وحاصل البروتين
للموسمين على  غم،2617و 2626بلغ بذره  511الموسمين أعلى متوسط لطول القرنة ووزن الهندي في 

البورون( في موسمي الدراسة معنويا في وزن  ×السالسليك × اخل الثالثي )التراكيب الوراثية التوالي. أثر التد
ع الرش بالتركيزين بذرة وحاصل البذور ونسبة البروتين وحاصله. وقد حقق التركيب الوراثي المحلي م 511
 5-كغم ه 510760و 08862أعلى متوسط لحاصل البذور بلغ  5-لتر SAملغم  B  +511ملغم  01

                                                           
 ستل من رسالة ماجستير للباحث األولم 
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وحقق التركيب  ،5-كغم بروتين ه 70060قدره للموسمين على التوالي ولحاصل البروتين في الموسم الخريفي 
 .%70668بنسبة ور الوراثي الهندي مع الرش بنفس المعاملة أعلى نسبة للبروتين في البذ

The effect of foliar application boron and salicylic acid in the 

Production and quality characteristics of two genotypes of mung 
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Abstract 

A field experiment was carried out in the spring and autumn season of 2016 in 

fields of Field Crops Department, Faculty of Agriculture, University of Anbar,( Abu 

Gharib), in soil with a clay-silty texture, to determine the effect of foliar application 

with three concentrations of Boron; 0, 90, 180 mg L-1, and Salicylic acid; 0, 150 and 

300 mg L-1,  in the productive and quality traits of two mung bean genotypes, local 

and Indian cultivars. The experiment was took place using Split-Split Plot 

arrangement in randomized complete block design, where genotypes occupied  main 

plots while salicylic acid concentration occupied sub plot and Boron concentration in 

the sub-sub plot. Obtained results were summaries as follow: 

The concentration of 90 mg B L-1 in the two seasons showed the highest 

average fertility rate in pods and seeds with 696.90 and 789.70 kg-1, and protein about 

188.50 and 191.30 kg-1 respectively, Concentration of 180 mg B L-1 in the same 

season achieved the highest mean weight of 100 seeds and protein ratio in seeds 

25.15%. Boron did not significantly affect the length of the pod in the two seasons. 

The concentration of 150 mg SA L-1 in both seasons gave the highest fertility 

rate in the pods as 69.76 and 77.53%, and the highest average yield of the seeds with 

698.4 and 760 kg-1 respectively,  and recorded in the spring season the highest weight 

for 100 seeds, In the protein content about 185.50 kg e-1,  and the concentration of 

300 mg SA L-1 exceeded in the autumn season in the number of seeds by pod. The 

genotypes differed significantly in the studied traits except for the percentage of 

protein in the seeds and both seasons. The local genotype showed the highest mean 

number of seeds by pod and seed yield by 789.20 and 791.5 kg e -1, and protein with 

210.20 and 187.30 kg-1, While the Indian genotype in both seasons showed the 

highest average length of pod and 100 seed weight 6.74 and 7.02 g, for the two 

seasons respectively. The effect of triangular interference (genotype * salicylic * 

boron) in the two seasons was significant in the weight of 100 seeds, seed yield, 

protein content and yield. The local genotype with spraying with concentrations 90 

mg B + 150 mg SA L-1 achieved the highest mean yield of 988.6 and 1092.9 kg e-1 

for the seasons respectively and for the protein yield in the autumn season 239.9 kg h-1 

protein Indian genotype with the same treatment spray highest protein content in 

seeds by 29.48%. 
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 المقدمة

المهمة  Fabaceae ت البقولية( من النباتاMung bean) L vigna radiataالماش. يعد 
-50حت من الحتواء بذوره على نسبة مرتفعة من البروتين تراو  أسيافي  أساسيائي ذالمستخدمة كمصدر غ

تستخدم نباتاته في تغذية  ماك ،(57والكالسيوم والحديد ) %1-5والدهون  %21-27 وعلى الكاربوهيدرات 70%
مكانيةفضال عن ذلك فأنه يتميز بقصر فترة نموه ، الحيوانات وتحسين صفات التربة  الحنطةزراعته بعد حصاد  وا 

إذ ان  ،العراق مقارنة باإلنتاج العالمي والشعير. وبالرغم من أهمية المحصول إال إن إنتاجيته الزالت منخفضه في
 األزهارنسبة وهي ارتفاع  أخركأي محصول بقولي  أثناء التزهير في حياته مشكلةمن الماش يعاني  محصول

 إنتاجية( وهذه النسبة العالية تؤدي الى انخفاض 1الكلية ) األزهارمن  % 81-21المتساقطة والتي تصل الى 
واحد معالجات هذه المشكلة هي استخدام العناصر المغذية ذات العالقة بزيادة نسبة الخصب والعقد  المحصول،
 والقرنات والبذور. باألزهار

نتاجوانقسام الخاليا  األزهارحيويا في عقد  ولعنصر البورون دورا   األنبوبةحبوب اللقاح ونمو  وا 
في نقل المركبات الكربوهيدراتية الى المناطق  إسهامهاللقاحية ومن ثم زيادة نسبة الخصب الفعال فضال عن 

في تكوين البروتين من خالل دوره في تثبيت  أهميةكما ان له  للنبات،الفعالة من النمو خالل المرحلة التكاثرية 
لهذا المحصول وعموم المحاصيل الصيفية  اإلنتاجيةان االنخفاض في معدل كما  (.51) بيولوجياالنيتروجين 

يرجع الى الشدود البيئية )الملحية والمائية والحرارية( السائدة في العراق، لذلك اتجهت الدراسات الحديثة لبحث 
عوقات ووضع الحلول المناسبة لها ومنها الرش بحامض السالسليك الذي يجعل النبات النامي ودراسة تلك الم

الشدود البيئية مثل الشد الملحي والشد الجفافي  أنواعيوفر حماية ضد  إذ ،اكثر مقاومة للظروف البيئية القاسية
التي لها دور في  األنزيميةغير  كسدةاأل( ويعد احد مضادات 18والشد الحراري والشد الناتج من المعادن الثقيلة )
 لألكسدةالمهمة المضادة  اإلنزيماتوزيادة نشاط بعض  لإلجهادتحسين النظام الدفاعي في النبات خالل تعرضه 

(75.) 

ان الرش بحامض السالسليك وعنصر البورون ينبغي ان يترافق معهما استخدام التركيب الوراثي الذي  
على الساق والذي  األوراقالتراكيب الوراثية كثيرا في شكل وحجم ونظام ترتيب تختلف  إذ إلضافتها،يستجيب 

فضال عن اختالف التراكيب الوراثية فيما بينها في مدد النمو  بالمغذيات،يؤثر في اعتراضها للضوء والرش 
وبناءا  ي.والتزهير والنضج وفي كفاءتها على تحويل منتجات عملية التمثيل الضوئي لصالح الحاصل االقتصاد

على أهمية ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور عنصر البورون وحامض السالسليك والتراكيب 
 الوراثية في بعض الصفات اإلنتاجية والنوعية لمحصول الماش في المنطقة الوسطى من العراق.

 المواد وطرائق العمل

 أبو-الموقع البديل-األنباجامعة -في كلية الزراعةمحاصيل الحقلية قسم التجربة حقليه في حقول نفذت 
مستوى   عن م0665 أرتفاع وعلى شرقا ˚66676شمااًل وخط طول  ˚00677غريب الواقعة ضمن خط عرض 

طينية غرينية مبينة  همزيج ذات نسجة في تربة 7152خالل الموسم الربيعي والخريفي لسنة  ،البحر سطح
 B ملغم 581و 01و 1 تراكيز من البورون ثالثة معرفة تأثير رش ل 5جدول خصائصها الفيزيائية والكيميائية في 
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من  لتركيبين وراثيين في الصفات اإلنتاجية والنوعية 5-لتر SA ملغم 011و 511و 1 حامض السالسليكو  5-لتر
 .(VC6089A10)محلي خضراوي و هندي الماش 

 العشوائية وفق تصميم القطاعات Split-split Plotsالمنشقة -المنشقة األلواحطبقت التجربة بترتيب  
وشغل حامض   Main Plotsالرئيسة  األلواح شغلت التراكيب الوراثية إذ ،مكررات ةوبثالث RCBDالكاملة 

أستخدم  Sup-sup plots تحت الثانوية  األلواح قد شغلف البورون  أما Sub plots الثانوية  األلواح السالسليك
تم رش السالسليك والبورون على دفعتين األولى من  ،كمصدر للبورون 3BO3H (52  % B )حامض البوريك 

أما البورون كانت الرشة األولى في  ،يوم من اإلنبات 61يوم من اإلنبات والثانية بعد  71حامض السالسليك بعد 
رش النباتات تم  ،في بداية تكون القرنات ورشت معاملة المقارنة بالماء المقطر فقط بداية التزهير والرشة الثانية

مادة ناشرة لتقليل كمن الزاهي  5-مل لتر 1651لتر وأضيف  52بأستعمال مرشة ظهرية سعة  قبل غروب الشمس
وزيادة كفاءة محلول الرش في اختراق السطح الخارجي للورقة  لألوراقالشد السطحي للماء وضمان البلل التام 

(5 .) 

عمليات خدمة التربة من حراثة وتنعيم وتسوية ثم قسمت ارض التجربة الى وحدات تجريبية  أجريت
سم وبين  61 وأخرم( التي احتوت على ست خطوط المسافة بين خط  761× م  761بأبعاد ) 7م 2671بمساحة 
(. زرعت بذور الماش الصنف الهندي 55) 5-نبات هـ 511111للحصول على كثافة نباتية  سم 71 وأخرى جورة 

 ةللعرو  7152\6\51( بتاريخ ةوزارة الزراع-وث الزراعيةدائرة البحمن عليها  التي حصل) والصنف المحلي
بعد بذره بالجورة رقعت الجور الفاشلة  1-6بواقع  ،سم 0-7على عمق  للعروة الخريفية 7152\2\71يعية والرب

خفت النباتات على مرحلتين لضمان بقاء نبات واحد بالجورة. سمدت ارض التجربة  ثالثة أيام من اإلنبات ثم
النتروجيني فقد  أما السماد الزراعة،قبل  5-كغم هـ 75 عدلبم( 5O2P 46%بسماد السوبر فوسفات الثالثي )

بداية عند الزراعة والثانية عند  األولىدفعتين  على 5-هـ Nكغم  40بمتوسط ( N %46) على شـكل يوريـا أضيف
حصدت نباتات  لذلك، الحاجةعمليات خدمة المحصول من ري وتعشيب كلما دعت  أجريت(. 2) مرحلة التزهير

العروة الخريفية  أما 7152\2\71وللصنف المحلي بتاريخ  7152\2\71الهندي بتاريخ  الربيعية للصنفلعروة ا
 .7152\51\51حصدت النباتات للصنف الهندي والمحلي بتاريخ فقد 

 1016قبل الزراعة وللموسمين الربيعي والخريفي  لتربة التجربةبعض الصفات الكيميائية والفيزيائية  1 جدول
 الخريفي الربيعي العناصر الخريفي الربيعي الوحدة \العناصر

PH 865 861 O.M% 7677 5662 

EC  (5:5 )1-mds  768 4.9 CEC 50672 18.99 

Bulk density    3-mMG  5660 1.55 B 1-kgMg   5612 1607 

Ca  
 
 
 
1-Meq L 

51 18.5 N 21 1261 
Mg 8 17.5 P 0761 0168 
Na 5762 17.1 K 010 060 
K 162 0.43   مفصوالت التربة 

CO3 Nill Nill رمل  
 1-غم كغم

521 501 
HCO3 6671 3.33 062 721 طين 

CL 5761 20.75 158 181  غرين 

SO3 162 19.5 غرينية طينية مزيجة غرينيةطينية  مزيجة النسجة 
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أخذ عشرين نبات بصوره عشوائية عند الحصاد من الخطوط المحروسة لكل وحده تجريبيه لدراسة 
قرنة أخذت عشوائيا من قرنات النباتات العشرين  01الصفات التالية: طول القرنة )سم( حسبت كمعدل ألطوال 

 وفق المعادلة  نسبة الخصب في القرنات )%(المحصودة عشوائيا. وحسبت 

 .100×  (ةعدد مواقع البذور الكلي في القرن ÷ ةقرنبالعدد البذور )= طول القرنة

على  من خالل تفريط بذور القرنات أنفة الذكر ثم قسم عدد بذورها قرنةفي ال عدد البذوركما حسب  
 باستخدامبصورة عشوائية ثم وزنت  بذره 100بعد خلط بذور النباتات المحصودة أخذت منها و . عدد قرناتها
ضرب حاصل البذور للنبات تم حسابه من خالل  فقد (5-هـ كغمحاصل البذور )أما  .لحساب وزنها ميزان حساس

الواحد )الذي تم حسابه كمعدل لوزن البذور للنباتات العشرين المحروسة المأخوذة عشوائيا( في الكثافة النباتية 
عن طريق تقدير ، ة البروتين في البذور )%(نسب. وقدرت 5-هـ ( ومن ثم تحويلها الى كغم5-نبات ه 511111)

ثم ضربت النسبة  (50)ما ذكر في  حسب Micro kjeldhal جهاز باستخداموذلك  في البذور نسبة النتروجين
في البذور  حاصل البروتينوحسب  للحصول على نسبة البروتين بالبذور. 2671المئوية للنتروجين بالمعامل 

. وحللت البيانات النسبة المئوية للبروتين في البذور( × 5-البذور )كغم همن خالل ضرب حاصل ( 5-كغم ه)
( للمقارنة بين المتوسطات عند L.S.Dفرق معنوي ) أقلاختبار  واستخدم Gestatإحصائيا باستخدام برنامج 

 .RCBD (70) بتصميمالمنشقة -المنشقة األلواح ترتيب على وفق 1611مستوى احتمالية 

 والمناقشةالنتائج 

 طول القرنة )سم(

الى تفوق التركيب الوراثي الهندي معنويا في متوسط طول القرنة والذي بلغ  7تشير نتائج الجدول 
سم وللموسمين على التوالي قياسا بالتركيب الوراثي المحلي الذي أعطى أقل متوسط للصفة بلغ  2625و 2618
النتيجة متماشية مع نتائج بحوث أخرى وجدت اختالفات  سم وللموسمين على التوالي. جاءت هذه 2651و 2612

(. لم يكن لعوامل الدراسة األخرى 0و 8و 7معنوية بين التراكيب الوراثية للماش في صفة طول القرنة )
 وتداخالتها تأثيرا معنويا في هذه الصفة ولكال الموسمين.

 نسبة الخصب بالقرنات )%(

من عنصر البورون قد  5-ملغم لتر 01التي رشت بالتركيز  ان النباتات 0تبين نتائج الجدول     
على التوالي واختلفت معنويا  % 28621و 21600حققت أعلى نسبة خصب بالقرنات في كال الموسمين بلغت 

ولم يكن االختالف  ،%21610بنسبة في الموسم الربيعي  5-لتر Bملغم  581عن النباتات التي رشت بالتركيز 
غير أن االختالف كان معنويا في كال الموسمين مع معاملة  ،%28616بنسبة الخريفي معنويا في الموسم 

 على التوالي. % 21611و 22615وبنسبة المقارنة 
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تأثير الرش بالبورون وحامض السالسليك في متوسط طول القرنة )سم( لتركيبين وراثيين من الماش  1جدول 
 (1016للموسمين الربيعي والخريفي )

 يـــم الربيعــالموس يــالخريفم ـــالموس
V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر) V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر)  تراكيزSA 

 (1-ملغم لتر)

التراكيب 
 0 00 180 0 00 180 الوراثية

 الهندي 0 8.03 7.88 7.88 7.93 7.67 7.84 7.31 7.61
V1)) 7.47 7.95 7.18 7.27 7.56 7.13 7.57 7.98 150 

7.76 7.83 7.73 7.73 7.25 7.11 7.22 7.41 000 

 المحلي 0 5.99 6.35 6.08 6.14 5.93 6.05 5.78 5.92
V2)) 6.29 6.17 6.47 6.23 6.06 6.05 5.99 6.16 150 

6.23 6.48 6.04 6.18 5.99 6.11 5.89 5.98 000 

N.S  N.S N.S N.S   

    Vمعدل   Vمعدل 

7.61 7.70 7.58 7.56 7.58 7.37 7.56 7.80 V1 V×B 
 6.15 6.14 6.19 6.11 6.07 6.08 6.08 6.04 V2 

  0.103      N.S  03600     N.S  

   SAمعدل   SAمعدل 

6.76 6.55 6.95 6.80 7.03 6.98 7.12 7.01 0  
SA×B 6.88 7.06 6.83 6.75 6.81 6.59 6.78 7.07 150 

7.00 7.16 6.88 6.96 6.62 6.61 6.55 6.69 000 

N.S  N.S N.S               N.S  

 Bمعدل  6.92 6.82 6.73  6.84 6.89 6.92 

 N.S  N.S  

 

تعزى زيادة نسبة الخصب بالقرنات عند إضافة البورون الى دور البورون المهم في إنبات حبوب  
اللقاح ونمو األنبوبة اللقاحية ويزيد من ثباتها ويسرع من نموها داخل القلم وبالتالي زيادة نسبة اإلخصاب، فضال 

( وتكوين 05و 6لة في مرحلة األزهار )عن دوره في تسهيل حركة الكربوهيدرات المصنعة الى أماكن النمو الفعا
القرنات والبذور والتي هي األخرى لها دور في زيادة نسبة العقد بالبذور وقلة إجهاضها. وفي هذا السياق أشار 

 . ان النبات يستطيع عقد البذور التي يمكن ان يجهزها بنواتج التمثيل الضوئي فقط إلى( 2)

من حامض السالسليك قد حقق أعلى  5-ملغم لتر 511تركيز ان الرش بال 7يتبين من نتائج الجدول 
وللموسمين على التوالي في حين أعطت النباتات المرشوشة  % 22610و 20622نسبة خصب في القرنات بلغت 

في الموسم الربيعي ونباتات المقارنة في الموسم الخريفي أقل متوسط للصفة  5-لتر SAملغم  011بالتركيز 
على التوالي. قد تعزى زيادة نسبة الخصب بالقرنات عند إضافة حامض السالسليك  % 20625و 26605بنسبة 

بالتراكيز المالئمة الى كونه منظم نمو داخلي يحفز تكوين األزهار وتكوين البراعم الزهرية بالعمل مع منظمات 
ات والتي لها عالقة في زيادة نسبة النمو األخرى كاالوكسين والجبرلين والسايتوكينين إذ يزيد من تركيزها في النب

تفوق التركيب الوراثي المحلي في الموسم الخريفي معنويا في نسبة الخصب  (.72و 76الخصب بالقرنات )
  .% 27625قياسا بالتركيب الوراثي الهندي الذي سجل أقل نسبة بلغت  %20618بالقرنات والتي بلغت 



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

261 
 

من عنصر البورون مع  5-ملغم لتر 01لنباتات بالتركيز ان رش ا 0يبدو من نتائج التداخل في الجدول 
 20662من حامض السالسليك قد أعطى أعلى نسبة خصب في القرنات بلغت  5-ملغم لتر 511الرش بالتركيز 

ملغم  581للموسمين على التوالي بينما أعطت النباتات التي رشت بالتراكيز العالية لعاملي الدراسة ) % 87602و
B  +011  ملغمSAفي الموسم الربيعي ونباتات المقارنة لكليهما )بدون رش( في الموسم الخريفي أقل  5-( لتر

 على التوالي. % 28686و 18652نسبة خصب بلغت 

تأثير معنوي في هذه الصفة وللموسم الخريفي  إلىأدى التداخل الثنائي بين البورون والتراكيب الوراثية  
على نباتات التركيب الوراثي المحلي أعلى  5-لتر Bملغم  581و 01ركيزين (، إذ حقق الرش بالت0فقط )الجدول 

على التوالي وتفوقا معنويا على معامالت التداخل  % 85655و 85651متوسط لنسبة الخصب بالقرنات بلغ 
أما بالنسبة  .% 22612بلغت  ةنسب أقلاألخرى التي أعطت فيها نباتات المقارنة للتركيب الوراثي الهندي 

لتداخل بين السالسليك والتراكيب الوراثية فيتضح من الجدول ان نباتات التركيب الوراثي المحلي التي رشت ل
 % 87656في الموسم الخريفي قد حققت أعلى نسبة خصب بالقرنات بلغت  5-لتر SAملغم  011بالتركيز 

نة للتركيب الوراثي الهندي أقل وتفوقت معنويا على معامالت التداخل األخرى التي أعطت فيها نباتات المقار 
 .% 21620متوسط للصفة بلغ 

تأثير الرش بالبورون وحامض السالسليك في متوسط نسبة الخصب بالقرنات )%( لتركيبين وراثيين  0جدول 
 1016للموسمين الربيعي والخريفي من الماش 

 يـــم الربيعــالموس يــم الخريفـــالموس
V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر) V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر)  تراكيزSA 

 (1-ملغم لتر)

التراكيب 
 0 00 180 0 00 180 الوراثية

 الهندي 0 65.95 69.85 67.88 67.89 66.06 71.08 75.06 70.73
V1)) 76.42 80.34 82.76 66.17 70.23 70.31 70.70 69.66 150 

71.16 72.51 75.02 65.95 64.24 61.74 65.12 65.87 000 

 المحلي 0 67.27 70.28 72.28 69.94 71.61 78.77 79.07 76.48
V2)) 78.63 81.55 81.98 72.81 69.30 66.74 76.22 64.94 150 

82.14 82.72 82.56 81.13 64.37 54.59 70.16 68.35 000 

76218 N.S N.S N.S   

    Vمعدل   Vمعدل 

72.61 75.97 76.29 66.06 67.45 66.64 68.56 67.16 V1 V×B 

 79.08 81.11 81.10 75.03 67.87 64.54 72.22 66.85 V2 

  1.996   13110     N.S N.S  

   SAمعدل   SAمعدل 

73.61 77.07 74.92 68.84 68.92 70.08 70.07 66.61 0  
SA×B 77.53 80.95 82.37 69.26 69.76 68.53 73.46 67.30 150 

76.65 77.61 78.79 73.54 64.31 58.17 67.64 67.11 000 

76501 03005 03761              5.237    

 Bمعدل  22615 21600 21610  21611 28621 28616 

 13710  13876  
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 (1-عدد البذور بالقرنة )قرنة نبات

من عنصر البورون في  5-ملغم لتر 01ان النباتات التي رشت بالتركيز  6يتضح من نتائج الجدول 
ولم تختلف معنويا عن نباتات  5-بذرة قرنة 2622الموسم الخريفي قد حققت أعلى متوسط لعدد البذور بالقرنة بلغ 

غير ان كالهما تفوقا معنويا على نباتات  ،5-بذرة قرنة 2620بمتوسط  5-لتر Bملغم  581الرش بالتركيز 
في زيادة نسبة  اإليجابي. ان تأثير البورون 5-بذرة قرنة 70.2المقارنة التي أعطت أقل متوسط للصفة بلغ 

هي التي أدت الى زيادة عدد البذور بالقرنة. أيضا وجد باحثون أخرون تأثيرا (، 0الخصب بالقرنات )جدول 
 (.01و 72و 77و 51و 0معنويا إلضافة البورون في زيادة عدد البذور بالقرنة في محصول الماش )

من حامض السالسليك في  5-ملغم لتر 011ان النباتات التي رشت بالتركيز  6يتبين من الجدول  
ولم تختلف معنويا عن  5-بذرة قرنة 2621الموسم الخريفي قد حققت أعلى متوسط لعدد البذور بالقرنة والذي بلغ 

نباتات  ( غير ان كالهما تفوقا معنويا على5-بذرة قرنة 2625) 5-لتر SAملغم  511نباتات الرش بالتركيز 
. تعزى الزيادة في صفة عدد البذور بالقرنة الى 5-بذرة قرنة 2607المقارنة التي أعطت أقل متوسط للصفة بلغ 

 (. 0تأثير حامض السالسليك في زيادة نسبة الخصب بالقرنات )الجدول 

فة عدد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج باحثين اخرين وجدوا تأثيرا معنويا لحامض السالسليك في ص
( ان التركيب الوراثي المحلي تفوق معنويا 6(. يبدو من نتائج الجدول )70و 56)البذور بالقرنة لمحصول الماش 

على التوالي قياسا بالتركيب الوراثي  5-بذرة قرنة 2607و 2628بأعلى متوسط لهذه الصفة ولكال الموسمين بلغ 
( على التوالي. ان تفوق التركيب الوراثي 5-بذرة قرنة 1622و 2611الهندي الذي أعطى أقل متوسط للصفة )

(. تتفق هذه النتيجة مع نتائج 0المحلي في هذه الصفة يعود الى تفوقه في نسبة الخصب بالقرنات )الجدول 
نويا بين التراكيب الوراثية المدروسة لمحصول الماش في صفة عدد البذور وجدوا اختالفا مع أخرون باحثون 
 (. 78و 50و 0و 8و 7بالقرنة )

تشير نتائج التداخل بين البورون والسالسليك في الموسم الخريفي الى تفوق النباتات المرشوشة 
وبزيادة معنوية  5-قرنة بذرة 2651بأعلى متوسط للصفة بلغ  5-( لترSAملغم  B  +011ملغم  01بالتركيزين )
من حامض السالسليك  5-ملغم لتر 511عن نباتات المقارنة للبورون المرشوشة بالتركيز  %5061بلغت نسبتها 

ان  6سم الخريفي الموضحة في الجدول . تبين نتائج المو 5-بذرة قرنة 1602التي أعطت أقل متوسط للصفة بلغ 
حامض السالسليك مع التركيب الوراثي المحلي قد حقق أعلى  من 5-ملغم لتر 011و 511الرش بالتركيزين 

على التوالي وتفوقا معنويا على معامالت التداخل األخرى التي  5-بذرة قرنة 2627و 2617متوسط للصفة بلغ 
أقل متوسط للصفة بلغ  5-لتر SAملغم  511أعطت فيها نباتات التركيب الوراثي الهندي المرشوش بالتركيز 

 . 5-رنةبذرة ق 1621
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تأثير الرش بالبورون وحامض السالسليك في متوسط عدد البذور بالقرنة لتركيبين وراثيين من  0جدول 
 1016الماش للموسمين الربيعي والخريفي 

 يـــم الربيعــالموس يــم الخريفـــالموس
V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر) V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر)  تراكيزSA 

 (1-ملغم لتر)

التراكيب 
 0 00 180 0 00 180 الوراثية

 الهندي 0 5.77 5.77 5.59 5.71 5.85 5.81 5.87 5.84
V1)) 5.70 6.23 5.82 5.03 6.25 6.50 5.99 6.27 150 

5.77 5.46 6.53 5.33 6.03 5.83 6.27 5.98 000 

 المحلي 0 6.54 6.60 6.49 6.54 6.63 6.94 6.84 6.81
V2)) 7.52 7.82 7.86 6.89 6.83 6.88 7.11 6.50 150 

7.62 7.54 7.66 7.64 6.66 5.95 7.09 6.96 000 

16102 N.S N.S N.S   

    Vمعدل   Vمعدل 

5.77 5.85 6.06 5.40 6.00 5.98 6.01 6.01 V1 V×B 

 7.32 7.40 7.49 7.06 6.68 6.44 6.93 6.66 V2 

  0.773    N.S  03187   N.S  

   SAمعدل   SAمعدل 

6.32 6.36 6.38 6.24 6.13 6.04 6.19 6.15 0  
SA×B 6.61 7.03 6.84 5.96 6.54 6.69 6.55 6.39 150 

6.70 6.50 7.10 6.49 6.35 5.89 6.68 6.47 000 

16780 03087 N.S              N.S  

 Bمعدل  6.33 6.47 6.21  6.23 6.77 6.63 

 03000  N.S  
 

 )غم(بذرة  100وزن 

بذره في الموسم الخريفي مع زيادة تركيز  511وجود زيادة في وزن  1يتضح من نتائج الجدول      
غم ولم تختلف  1602أعلى متوسط للصفة بلغ  5-لتر Bملغم  581الرش بالبورون، إذ حققت نباتات التركيز 

غير ان كالهما تفوقا معنويا على نباتات  غم، 1676بمتوسط  5-لتر Bملغم  01معنويا عن نباتات التركيز 
غم. ان تأثير البورون في زيادة وزن البذور يعود الى دوره  1611المقارنة التي أعطت أقل متوسط للصفة بلغ 

تخزينها في النبات إلى أماكن الفعال في تسهيل حركة وانتقال المواد المصنعة )الكربوهيدرات( من المصدر 
اتحاد البورات مع جذر الهيدروكسيل في السكريات لتكوين معقد استرات حامض  )البذور( وذلك من خالل

البوريك الذي تكون حركته خالل األغشية الخلوية أسهل وأسرع من مرور جزيئات السكر المستقطبة لوحدها 
ذور لنبات (. تماشت هذه النتيجة مع نتائج ابحاث اخرى وجدت تأثيرا معنويا للرش بالبورون في زيادة وزن الب6)

 (. 01و 71و 77و 52الماش )

في الموسم الربيعي قد حقق أعلى  5-لتر SAملغم  511ان الرش بالتركيز  1بينت نتائج الجدول 
 SAملغم  011غم ولم يختلف معنويا عن الرش بالتركيز العالي للسالسليك ) 1616بذره بلغ  511متوسط لوزن 

وبنسبة زيادة  غم، 6680قدره مقارنة التي أعطت أقل متوسط للصفة ( غير انه تفوق معنويا على معاملة ال5-لتر
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. ان هذه الزيادة جاءت نتيجة لتأثير حامض السالسليك الجوهري في زيادة نسبة البروتين في البذور %661بلغت 
(. وجد باحثون اخرون ان رش حامض السالسليك على محصول الماش أثر معنويا في زيادة وزن 2)الجدول 

 (. 70و 71و 56ره )بذ 511

بذرة في  511ان التركيب الوراثي الهندي قد حقق أعلى متوسط معنوي لوزن  1يبدو من نتائج الجدول 
عن التركيب الوراثي  %51261و 55261غم على التوالي وبنسبة زيادة بلغت  2617و 2626كال الموسمين بلغ 

موسمين على التوالي. يعزى تفوق التركيب غم ولل 0600و 0657المحلي الذي أعطى أقل متوسط للصفة بلغ 
( 6و 7بذرة الى تفوقه في طول القرنة وأمتلك أقل عدد بذور بالقرنة )الجدولين  511الوراثي الهندي في وزن 

ومثلما للسفا دور في امتالء حبوب المحاصيل النجيلية فأن لغالف القرنة نفس الدور إذ يقوم بعملية التمثيل 
البذور النامية بمنتجات عملية التمثيل الضوئي التي تؤدي الى زيادة امتالئها ومن ثم الضوئي ومن ثم تجهز 

وجدت اختالفا معنويا بين التراكيب الوراثية للماش في  أخرى زيادة وزنها. تماشت نتائج البحث مع نتائج بحوث 
 (.50و 52و 0و 7بذرة ) 511متوسط وزن 

يا في هذه الصفة في الموسم الخريفي فقط، إذ حقق الرش أثر التداخل بين البورون والسالسليك معنو  
  ،من حامض السالسليك 5-ملغم لتر 511من عنصر البورون مع التركيز  5-ملغم لتر 01بالتركيز 

بذرة )غم( لتركيبين وراثيين من  100تأثير الرش بالبورون وحامض السالسليك في متوسط وزن  5جدول 
 1016والخريفي للموسمين الربيعي الماش 

 يـــم الربيعــالموس يــم الخريفـــالموس
V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر) V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر)  تراكيزSA 

 (1-ملغم لتر)

التراكيب 
 0 00 180 0 00 180 الوراثية

 الهندي 0 6.64 6.48 6.54 6.56 6.21 6.98 6.96 6.72
V1)) 7.28 7.52 7.44 6.87 6.90 6.76 7.25 6.68 150 

7.06 7.16 6.58 7.45 6.77 6.85 6.58 6.87 000 

 المحلي 0 2.82 3.44 3.02 3.09 3.20 3.59 3.55 3.45
V2)) 3.31 3.24 3.55 3.14 3.19 3.18 3.15 3.23 150 

3.42 3.81 3.32 3.14 3.09 3.17 3.12 2.98 000 

N.S 03576   N.S 03011     

    Vمعدل   Vمعدل 

7.02 7.21 7.00 6.84 6.74 6.72 6.77 6.74 V1 V×B 
 3.39 3.53 3.49 3.16 3.12 3.12 3.24 3.01 V2 

 0.354  N.S 03510    N.S  

   SAمعدل   SAمعدل 

5.08 5.26 5.29 4.71 4.83 4.78 4.96 4.74 0  
SA×B 5.29 5.38 5.50 5.00 5.04 4.97 5.20 4.95 150 

5.24 5.48 4.95 5.30 4.93 5.01 4.85 4.92 000 

N.S 03000 03161              N.S  

 Bمعدل  6682 1616 6607  1611 1676 1602 

 03110  N.S  
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التي أعطت فيها نباتات المقارنة  األخرى غم قياسا بمعامالت التداخل  1611أعلى متوسط للصفة بلغ 
يتضح من نتائج التداخل الثالثي ان  (.1غم )الجدول  6625لعاملي الدراسة )بدون رش( أقل متوسط للصفة بلغ 
من حامض السالسليك في كال الموسمين  5-ملغم لتر 511نباتات التركيب الوراثي الهندي المرشوشة بالتركيز 

في  5-لتر Bملغم  581من عنصر البورون في الموسم الربيعي ومع التركيز  5-ملغم لتر 01مع الرش بالتركيز 
أما أقل متوسط لهذه  غم على التوالي، 2617و 2671بذره بلغ  511متوسط لوزن  الموسم الخريفي قد حققت أعلى

بمعدل ن الصفة في الموسم الربيعي فقد حصل في نباتات التركيب الوراثي المحلي غير المرشوشة بكال العاملي
أعطت نباتات التركيب الوراثي المحلي غير المرشوشة بالبورون مع الرش  أيضاً وفي الموسم الخريفي  غم، 7687

منهما. ومن خالل مالحظة غم لكل  0656أقل متوسط للصفة بلغ  5-لتر SAملغم  011و 511بالتركيزين 
ي الدراسة انه يزداد بحدود الضعف أو أكثر بذره للتركيب الوراثي الهندي تحت تأثير عامل 511نتائج قيم وزن 

 عن التركيب الوراثي المحلي في موسمي الدراسة.

 (1-حاصل البذور )كغم ه

من عنصر البورون قد  5-ملغم لتر 01ان النباتات التي رشت بالتركيز  2يتضح من نتائج الجدول 
على التوالي وتفوقت  5-كغم ه 28062و 20260حققت أعلى متوسط لحاصل البذور في موسمي الدراسة بلغ 

وعلى نباتات  ،5-كغم ه 20667و 27261بواقع  5-لتر Bملغم  581معنويا على النباتات التي رشت بالتركيز 
على التوالي.  5-كغم ه 21665و 27762موسمين بلغ المقارنة التي أعطت أقل متوسط لحاصل البذور في كال ال
 511في عدد البذور بالقرنة ووزن  5-لتر Bملغم  01ان هذا التفوق جاء نتيجة الى تميز وتفوق نباتات التركيز 

وجدت تأثيرا  أخرى إذ يعد الحاصل داله لمكوناته. تماشت هذه النتيجة مع نتائج بحوث  ،(1و 6بذره )الجداول 
 (.72و 71و 52و 0معنويا إلضافة البورون في زيادة حاصل البذور لمحاصيل حقليه مختلفة )

من حامض السالسليك قد  5-ملغم لتر 511ان النباتات التي رشت بالتركيز  6تبين نتائج الجدول  
لي وتفوقت معنويا على التوا 5-كغم ه 22162و 20866أعطت أعلى متوسط لحاصل البذور في الموسمين بلغ 

في الموسم الربيعي وعلى نباتات المقارنة في كال الموسمين التي  5-لتر SAملغم  011على نباتات التركيز 
على التوالي. ان تأثير حامض السالسليك الجوهري  5-ه كغم 22168و 27767أعطت أقل متوسط للصفة بلغ 

إيجابا في زيادة  انعكس 5-لتر SAملغم  511تركيز ( والسيما ال1و 6والمعنوي في مكونات الحاصل )الجداول 
السالسليك في زيادة حاصل البذور  إلضافة. أيضا وجدت بحوث تأثيرا معنويا المساحةحاصل البذور بوحدة 

 (. 70و 71لمحصول الماش )

تفوق التركيب الوراثي المحلي معنويا بأعلى متوسط للصفة في كال  إلى 2تشير نتائج الجدول 
بذور عن  كغم 505611و 781621مقدارها  وبزيادةعلى التوالي  5-ه كغم 20561و 28067بلغ  الموسمين

وللموسمين على التوالي. ان  5-ه كغم 22161و 11861التركيب الوراثي الهندي الذي أعطى أقل متوسط لهما 
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(. 6جاء نتيجة تفوقه في متوسط عدد البذور بالقرنة )الجدول  الصفةتفوق التركيب الوراثي المحلي في هذه 
 ( تفوق التركيب الوراثي المحلي لمحصول الماش في حاصل البذور على التركيب الوراثي الهندي.7بين ) أيضا

+  Bملغم  01يبدو من التداخل الثنائي بين البورون والسالسليك ان النباتات المرشوشة بالتركيزين ) 
 80661و  27260قد أعطت أعلى حاصل للبذور بوحدة المساحة في كال الموسمين بلغ  5-( لتر SAملغم  511

التي سجلت فيها نباتات  األخرى وعلى العموم تفوقت معنويا على معامالت التداخل  ،على التوالي 5-كغم ه
ط للصفة في الموسم من عنصر البورون أقل متوس 5-ملغم لتر 581المقارنة للسالسليك والمرشوشة بالتركيز 

في الموسم الخريفي فقد أعطت نباتات المقارنة للبورون والمرشوشة بالتركيز  أما 5-كغم ه 16562الربيعي بلغ 
و  25062أقل متوسط للصفة بلغ  الدراسةلعاملي  المقارنةمن حامض السالسليك وكذلك نباتات  5-ملغم لتر 511

 على التوالي. 5-كغم ه 27161

ان التركيب الوراثي  2ب الوراثية المبينة في الجدول يتضح من معنوية التداخل بين البورون والتراكي 
 كغم 82260و 07061قد أعطى أعلى متوسط لحاصل البذور بلغ  5-لتر Bملغم  01المحلي الذي رش بالتركيز 

كما يتبين ان هذا  ،لموسمينفي ا األخرى للموسمين على التوالي وتفوق معنويا على معامالت التداخل  5-ه
التركيب تفوق معنويا على التركيب الوراثي الهندي وتحت تأثير جميع تراكيز الرش بالبورون ولكال الموسمين. ان 

ملغم  511تبين ان التركيب الوراثي المحلي المرشوش بالتركيز  الوراثيةمعنوية التداخل بين السالسليك والتراكيب 
 كغم 82560و 86662ك قد حقق أعلى متوسط لحاصل البذور في كال الموسمين بلغ من حامض السالسلي 5-لتر
بذور  كغم 715601و 02560مقدارها  وبزيادة األخرى على التوالي وتفوق معنويا على معامالت التداخل  5-ه

 61620في كال الموسمين بلغ  للصفةللتركيب الوراثي الهندي التي سجلت أقل متوسط  المقارنةعن نباتات 
 على التوالي. 5-ه كغم 27161و

بالتركيزين  المرشوشةان نباتات التركيب الوراثي المحلي  2تبين نتائج التداخل الثالثي في الجدول  
 5-كغم ه 510760و 08862 قد حققت أعلى متوسط لحاصل البذور بلغ 5-( لتر SAملغم  B  +511ملغم  01)

التي أعطت فيها نباتات المقارنة  األخرى وللموسمين الربيعي والخريفي على التوالي قياسا بمعامالت التداخل 
ل متوسط للصفة في من عنصر البورون أق 5-ملغم لتر 01للسالسليك للتركيب الوراثي الهندي المرشوش بالتركيز 

ون للتركيب الوراثي الهندي الذي رش بالتركيز ونباتات المقارنة للبور  ،5-كغم ه 00266الموسم الربيعي بلغ 
 .5-كغم ه 68165بلغ من حامض السالسليك أقل متوسط للصفة في الموسم الخريفي  5-ملغم لتر 511

 نسبة البروتين بالبذور )%(

من عنصر البورون في  5-ملغم لتر 581( ان النباتات التي رشت بالتركيز 2تبين نتائج الجدول )
ولم تختلف معنويا عن نسبة البروتين  %71651الموسم الخريفي أعطت أعلى نسبة للبروتين في بذورها بلغت 
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( غير إنها تفوقت معنويا عن نباتات %76612) 5-لتر Bملغم  01في بذور النباتات التي رشت بالتركيز 
 .%70601المقارنة التي أعطت بذورها أقل نسبه للبروتين بلغت 

( 1-)كغم ه المساحةالبذور بوحدة  متوسط حاصلتأثير الرش بالبورون وحامض السالسليك في  6جدول 
 (1016لتركيبين وراثيين من الماش للموسمين الربيعي والخريفي )

 يـــم الربيعــالموس يــم الخريفـــالموس
V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر) V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر)  تراكيزSA 

 (1-ملغم لتر)

التراكيب 
 0 00 180 0 00 180 الوراثية

 الهندي 0 514.7 397.4 506.8 473.0 598.7 633.3 627.8 620.0
V1)) 649.9 773.4 696.2 480.1 552.1 577.4 464.0 615.0 150 

711.5 673.7 809.7 651.3 500.4 545.3 532.7 423.1 000 

 المحلي 0 769.6 968.2 576.4 771.4 641.2 744.5 779.2 721.6
V2)) 871.3 761.9 1092.9 759.1 844.6 835.4 988.6 709.8 150 

781.7 789.0 761.6 794.3 751.6 720.7 830.2 703.9 000 

75611 07306 11355 00301   

    Vمعدل   Vمعدل 

660.5 691.6 713.1 576.7 508.5 543.2 464.7 517.6 V1 V×B 
 791.5 776.7 866.3 731.5 789.2 710.8 929.0 727.8 V2 

  21.04 17355   22.07 10370  

معدل 
SA 

   SAمعدل  

670.8 703.5 688.9 620.0 622.2 541.6 682.8 642.2 0  
SA×B 760.6 767.6 894.5 619.6 698.4 706.4 726.3 662.4 150 

746.6 731.4 785.7 722.8 626.0 633.0 681.4 563.5 000 

52611 00318 16310                    29.21  

 Bمعدل  622.7 696.9 627.0  654.1 789.7 734.2 

 11315  18310  
 

مساهمته في تثبيت النتروجين الجوي حيويا  إلىالبورون يعود  بإضافةان زيادة نسبة البروتين بالبذور 
والسيقان الى البذور  األوراق( ومن المعروف ان البورون له دور فعال في تسهيل حركة وانتقال السكريات من 5)

ليزيد من امتالئها وذلك من خالل اتحاد البورات مع جذر الهيدروكسيل في السكريات لتكوين معقد أسترات 
 المستقطبةمن مرور جزيئات السكر  وأسرعأسهل  الخلوية األغشيةون حركته خالل حامض البوريك الذي تك

( اللذين وجدوا تأثيرا معنويا للبورون في زيادة نسبة البروتين في بذور 77. تماشت هذه النتيجة مع )(6لوحدها )
السليك المرشوشة يتضح من نتائج التداخل بين البورون والسالسليك ان نباتات المقارنة للسمحصول الماش. 

من عنصر البورون قد حققت أعلى نسبة للبروتين في البذور ولكال الموسمين بلغت  5-ملغم لتر 01بالتركيز 
التي أعطت فيها نباتات المقارنة لعاملي  األخرى على التوالي قياسا بمعامالت التداخل  %72618و 72622
 ( على التوالي.%75.22و 70622أقل متوسط للصفة ولكال الموسمين ) الدراسة
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 01ان نباتات التركيب الوراثي المحلي المرشوشة بالتركيز  2يتبين من نتائج التداخل في الجدول  
 %78600من عنصر البورون قد حققت أعلى نسبة للبروتين في بذورها في الموسم الربيعي بلغت  5-ملغم لتر

كما  ،%76627بحدود بينما أعطت نباتات التركيب الوراثي الهندي الذي رش بنفس التركيز أقل متوسط للصفة 
وسم الخريفي أعلى متوسط في الم 5-لتر Bملغم  581حققت نباتات التركيب الوراثي المحلي التي رشت بالتركيز 

عن نباتات المقارنة لنفس التركيب الوراثي التي  %71660وبزياده معنويه بلغت نسبتها  %72611للصفة بلغ 
  .%75627حوالي سجلت أقل متوسط للصفة 

ان معنوية التداخل بين حامض السالسليك والتراكيب الوراثية تبين ان نباتات التركيب الوراثي المحلي 
( في الموسم الربيعي قد حققت أعلى نسبه للبروتين 5-لتر SAملغم  011ة بالتركيز العالي للسالسليك )المرشوش

ملغم  011بينما أعطت نباتات التركيب الوراثي الهندي تحت تأثير نفس التركيز ) %72626في البذور بلغت 
SA أما في الموسم الخريفي فقد تفوقت نباتات التركيب الوراثي  ،%70601بلغ ( أقل متوسط للصفة 5-لتر

بينما سجلت نباتات  %72608بأعلى متوسط للصفة بلغ  5-لتر SAملغم  511الهندي المرشوشة بالتركيز 
  .%75681قدره التركيب الوراثي المحلي تحت تأثير نفس التركيز أقل متوسط للصفة 

وراثيين  ( لتركيبين%)بالبذور تأثير الرش بالبورون وحامض السالسليك في متوسط نسبة البروتين  7جدول 
 1016للموسمين الربيعي والخريفي من الماش 

 يـــم الربيعــالموس يــم الخريفـــالموس
V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر) V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر)  تراكيزSA 

 (1-ملغم لتر)

التراكيب 
 0 00 180 0 00 180 الوراثية

 الهندي 0 24.32 24.66 27.14 25.37 22.27 25.97 23.05 23.77
V1)) 27.38 28.26 29.48 24.40 26.34 23.56 25.39 30.08 150 

23.87 21.40 21.66 28.55 23.95 25.57 23.82 22.46 000 

 المحلي 0 23.20 30.68 23.07 25.65 21.27 26.19 27.57 25.01
V2)) 21.85 22.18 21.96 21.41 25.98 27.01 26.07 24.88 150 

24.23 28.40 22.11 22.19 27.64 27.00 28.26 27.66 000 

2.00 3.336 2.660 3.781   

    Vمعدل   Vمعدل 

25.01 24.24 25.71 25.08 25.22 25.42 24.62 25.62 V1 V×B 

 23.70 26.05 23.42 21.62 26.42 25.69 28.33 25.24 V2 

  N.S    1.859     N.S 2.647  

   SAمعدل   SAمعدل 

24.39 25.31 26.08 21.77 25.51 25.10 27.67 23.76 0  
SA×B 24.62 25.22 25.72 22.91 26.16 25.28 25.73 27.48 150 

24.05 24.90 21.89 25.37 25.80 26.29 26.04 25.06 000 

N.S 2.433 N.S              2.501  

 Bمعدل  25.43 26.48 25.56  23.35 24.56 25.15 

 1.418  N.S  

يبدو من نتائج التداخل الثالثي ان نباتات المقارنة للسالسليك للتركيب الوراثي المحلي التي رشت 
من عنصر البورون قد حققت أعلى نسبة البروتين في البذور خالل الموسم الربيعي  5-ملغم لتر 01بالتركيز 
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ملغم  011بينما أعطت نباتات المقارنة للبورون للتركيب الوراثي الهندي التي رشت بالتركيز  %01628بلغت 
يب الوراثي أما في الموسم الخريفي فقد حقق الترك ،(%77662من حامض السالسليك أقل متوسط للصفة ) 5-لتر

بينما  %70668أعلى متوسط للصفة بلغ  5-( لترSAملغم  B  +511ملغم  01الهندي الذي رش بالتركيزين )
أعطت نباتات المقارنة لعاملي الدراسة في التركيب الوراثي المحلي أقل نسبه للبروتين في بذورها بلغت 

75672%. 

 (1-حاصل البروتين )كغم ه

قد حقق أعلى متوسط لحاصل  5-لتر Bملغم  01رش البورون بالتركيز  ان 8يتبين من نتائج الجدول 
الربيعي والخريفي على التوالي  للموسمين 5-ه كغم 50560و 58861بلغ  المساحةالبروتين في البذور بوحدة 

للموسمين  5-ه كغم 51767و 51065وتفوق معنويا على نباتات المقارنة التي سجلت أقل متوسط للصفة بلغ 
وتميزه في نسبة البروتين في  المساحةان هذا التفوق يرجع الى تفوقه في حاصل البذور بوحدة  ،على التوالي

في الموسم الخريفي ان النباتات التي رشت  8(.  تبين نتائج الجدول 2و 2)الجدولين  الدراسةالبذور في موسمي 
 5-كغم ه 58161قت أعلى متوسط لحاصل البروتين بلغ من حامض السالسليك قد حق 5-ملغم لتر 511بالتركيز 

 52161بحدود التي أعطت أقل متوسط للصفة  المقارنةكغم بروتين على معاملة  7161وتفوقت معنويا بمقدار 
. ان سبب المعنويةغير انه لم يصل الى حدود  األولحصل في الموسم  أيضاوهذا التفوق  ،5-كغم بروتين ه
حاصل للبروتين يرجع الى تفوقه المعنوي في حاصل البذور في كال  أعلى 5-لتر SAملغم  511تحقيق التركيز 

 (. 2)الجدول  الدراسة( فضال عن تميزه في نسبة البروتين خالل موسمي 2الموسمين )الجدول 

بروتين بوحدة المساحة ان التركيب الوراثي المحلي قد حقق أعلى حاصل لل 8يبدو من نتائج الجدول 
بروتين عن نباتات  كغم 75681و 85671معنويه مقدارها  وبزيادة 5-بروتين ه كغم 58260و 75167بلغ 

وللموسمين على  5-بروتين ه كغم 52161و 57061التركيب الوراثي الهندي التي أعطت أقل متوسط للصفة بلغ 
صل البروتين الى تفوقه في حاصل البذور بوحدة التوالي. يعزى سبب تفوق التركيب الوراثي المحلي في حا

 (.2)الجدول  المساحة

 المقارنةإذ حققت نباتات  ،ولكال الموسمين الصفةأثر التداخل بين البورون والسالسليك معنويا في هذه  
من عنصر البورون في الموسم الربيعي أعلى متوسط لحاصل  5-ملغم لتر 01للسالسليك مع الرش بالتركيز 

 أقل 5-لتر Bملغم  581نفسها مع الرش بالتركيز  المقارنةكما أعطت نباتات  5-كغم ه 50266البروتين بلغ 
بالتركيزين  المرشوشةفي الموسم الخريفي فقد حققت النباتات  أما ،5-كغم بروتين ه 50166بلغ  للصفةمتوسط 

بينما أعطت نباتات  5-كغم بروتين ه 777621أعلى متوسط بلغ  5-( لترSAملغم  B  +511ملغم  01)
بالنسبة للتداخل الثنائي  أما. 5-كغم بروتين ه 50167أقل متوسط لحاصل البروتين بلغ   الدراسةالمقارنة لعاملي 

إذ تفوق التركيب الوراثي المحلي المرشوش  ،فكان معنويا في الموسم الربيعي فقط الوراثيةبين البورون والتراكيب 
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 قياسا 5-كغم بروتين ه 72760معنويا بأعلى متوسط لحاصل البروتين بلغ  5-لتر Bملغم  01بالتركيز 
كغم بروتين عن التركيب الوراثي الهندي المرشوش بنفس  568681مقدارها  وبزيادة األخرى بمعامالت التداخل 

 .5-كغم بروتين ه 55665بلغ  لصفةلالتركيز الذي أعطى أقل متوسط 

ان معنوية التداخل الثنائي بين حامض السالسليك والتراكيب الوراثية في الموسم الربيعي تبين ان  
قد تفوقت بأعلى متوسط  5-لتر SAملغم  511نباتات التركيب الوراثي المحلي تحت تأثير الرش بالتركيز 

ف معنويا عن نفسها تحت تأثير الرش بالتركيز العالي ولم تختل 5-كغم ه 75060لحاصل البروتين بلغ 
 وبزيادة األخرى ( غير ان االختالف كان معنويا مع معامالت التداخل 5-كغم بروتين ه 71861للسالسليك )

متوسط للصفة بلغ  أعطت أقلكغم بروتين عن نباتات المقارنة للتركيب الوراثي الهندي التي  0062مقدارها 
 . 5-هكغم بروتين  57160

ان نباتات المقارنة للسالسليك للتركيب الوراثي  8ة في الجدول يتضح من نتائج التداخل الثالثي المبين
من البورون قد حققت أعلى متوسط لحاصل البروتين في  5-ملغم لتر 01المحلي تحت تأثير الرش بالتركيز 

بينما أعطت نباتات المقارنة للبورون للتركيب الوراثي الهندي المرشوش  5-كغم ه 70268الموسم الربيعي بلغ 
 ،5-كغم بروتين ه 0660بلغ من حامض السالسليك أقل متوسط للصفة  5-ملغم لتر 011بالتركيز 

( لتركيبين وراثيين 1-تأثير الرش بالبورون وحامض السالسليك في متوسط حاصل البروتين )كغم ه 8جدول 
 1016سمين الربيعي والخريفي للمو من الماش 

 يـــم الربيعــالموس يــم الخريفـــالموس
V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر) V×SA تراكيز B (1-ملغم لتر)  تراكيزSA 

 (1-ملغم لتر)

التراكيب 
 0 00 180 0 00 180 الوراثية

 الهندي 0 125.1 98.1 137.7 120.3 133.5 164.7 144.7 147.6
V1)) 180.6 218.6 205.4 117.7 146.3 136.4 117.6 185.0 150 

168.4 144.3 174.9 186.0 120.4 139.7 126.7 94.9 000 

 المحلي 0 178.3 296.8 133.2 202.7 136.9 194.9 215.1 182.3
V2)) 190.4 168.7 239.9 162.6 219.9 225.9 257.1 176.5 150 

189.2 223.1 168.0 176.3 208.0 194.3 234.9 194.7 000 

N.S 24.78 16.08 25.73   

    Vمعدل   Vمعدل 

165.5 169.2 181.7 145.8 129.0 137.9 114.1 135.0 V1 V×B 
 187.3 202.3 200.9 158.6 210.2 184.5 262.9 183.2 V2 

 13.09  N.S  20.67 17.19  

   SAمعدل   SAمعدل 

165.0 179.9 179.8 135.2 161.5 135.4 197.4 151.7 0  
SA×B 185.5 193.7 222.7 140.2 183.1 181.1 187.4 180.8 150 

178.8 183.7 171.5 181.2 164.2 167.0 180.8 144.8 000 

11.21 17.95 N.S             17.32  

 Bمعدل  159.1 188.5 161.2  152.2 191.3 185.8 

 10.72  11.12  
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 Bملغم  01في الموسم الخريفي فقد حققت نباتات التركيب الوراثي المحلي المرشوش بالتركيزين ) أما
 األخرى قياسا بمعامالت التداخل  5-كغم بروتين ه 70060أعلى متوسط للصفة بلغ  5-( لترSAملغم  511+ 

من  5-ملغم لتر 511ركيز بالت المرشوشةالتي أعطت فيها نباتات المقارنة للبورون للتركيب الوراثي الهندي 
 .5-كغم ه 55262حامض السالسليك أقل متوسط لحاصل البروتين بلغ 
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