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  تأثیر رش البورون في حاصل ونوعیة بعض تراكیب فستق الحقل

  

  **هادي محمد كریم العبوديو*محمد هذال كاظم،*انتصار هادي الحلفي،*عادل یوسف نصر اهللا

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة- قسم المحاصیل الحقلیة*
  قسم بحوث المحاصیل الحقلیة-الهیئة العامة للبحوث الزراعیة**

  

  الصةالخ

. جامعـة بغـداد –كلیـة الزراعـة –نفذت تجربة حقلیة في حقل التجـارب التـابع لقسـم المحاصـیل الحقلیـة 

بهــدف دراسـة الحاصــل ومكوناتـه وبعـض الصــفات النوعیـة لســتة تراكیـب وراثیــة 2006و 2005خـالل الموسـمین 

ICCV، مـــدني ، MH383كـــرز ، (مـــن فســـتق الحقـــل  – 86230 ،4\C9713 وR211/86868 ( ومـــدى

فــي تجربــة عاملیــة . لتــر/ Bملغــم )300و200و 100وصــفر (اســتجابتها للــرش بتراكیــز مختلفــة مــن البــورون 

  . ضمن تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالثة مكررات

اظهرت النتائج تفوق التركیب الوراثي كرز في حاصل القرنات لوحدة المسـاحة ولكـال الموسـمین واعطـى 

/ قرنـــة 47.6و 49.16(هــــ علـــى التـــوالي نتیجـــة لتفوقـــه فـــي عـــدد القرنـــات للنبـــات / كغـــم 2946.2و 2925.7

فـي نسـبة الزیـتR211/86868تفـوق التركیـب الـوراثي ). نبـات/ بـذرة 82.9و 76.7(وعدد البذور للنبات ) نبات

فـي الموسـم سبة البـروتینفي نC9713\4ولكال الموسمین بینما تفوق التركیب الوراثي % 50و 25التي بلغت 

  %. 25.5في الموسم الثاني MH383والتركیب الوراثي %) 25.6(االول 

،2589.25(اعلـى حاصـل قرنـات لكـال الموسـمین ) لتـر/ Bملغـم 300(اعطى اعلى تركیز للبـورون 

بتا الزیـــت بینمـــا لـــم تتـــأثر نســـ،هــــ علـــى التـــوالي نتیجـــة لتـــأثیره المعنـــوي فـــي بعـــض المكونـــات/ كغـــم ) 2616.45

  .ولكال الموسمینلجمیع التراكیز المستعملةوالبروتین معنویًا و 
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Abstract
A Field experiment was carried out of the experiment Farm, Department of 

Field Crops Sciences, Collage of Agriculture – Baghdad University during 2005 and 
2006 seasons. The objectives were to study the yield, yield components and some 
quality characters for six peanut genoypes (Kiriz, MH383, Medani, ICCV– 86230, 4/
C9713 and R211/ 86868) and its response to different concentrations of boron (0, 100, 
200, 300) mg B/ L.

Fatorial experiment in a randomized complee block design with three 
replications was used. Results showed that Kiriz genotype gave highest pod yield for 
both seasons (2925.7 and 2946.2 kg h-1) respectively due to its highest pod number 
per plant (49.16 and 82.9 seed/ plant) and highest seed per plant (76.7 and 82.9 seed/ 
plant). R211/ 86868 genotype gave highest oil percentage (25, 50 %) in both seasons
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while 4/ C9713 genotype gave highest protein at first season (25.6%) and MH383 
genotype gave highest protein (25.5%) in second season.

The high concentration of boron (300 mg B/ L) gave highest pod yield for 
both seasons (2589.25 and 2616.45) kg ha-1 respectively due to its significantly affect 
on some yield components while oil and protein percentages did not significantly 
affected by all the concentrations used in both seasons.

  

  المقدمة

المحاصــیل الحقلیــة اهتمامــًا لكونــه احــد محاصــیل البقــول والزیــت علــى حــد أكثــریعــد فســتق الحقــل مــن 

ویمتــاز زیتــه بكونــه مــن % . 50–30والزیــت فیهــا بــین % 30–25تبلــغ نســبة البــروتین فــي بــذوره إذ. ســواء

ض االولیـــك واللبنولیـــك وغیرهـــا مـــن كحــاماألساســـیةالزیــوت الجافـــة ذات المحتـــوى العـــالي مــن الحـــوامض الدهنیـــة 

  ).1(األخرىاألحماض

هنــاك جوانــب الزالــت إنإال،وحــدة المســاحةباإلنتــاجالســبل الكفیلــة برفــع األبحــاثمــن تناولــت العدیــد

هـذه العناصـر إلضـافةوهنـاك محـددات . اجـات السـمادیة للعناصـر الصـغرىواقل شـمولیة بالبحـث ومنهـا الحبعیدة

pHارتفــاع تثبیــت فــي التربــة اذأوفقــد تتعــرض لعملیــات غســل ،هــاتقلیــل الفقــد منأولمنــع فةاإلضــاومنهــا طرائــق 

  ).3و 2(نقص البورون أعراضظهور إلىلتربة ، درجة حرارة الجو وقلة المادة العضویة تؤدي ا

ورون ومنهـا البـورون ، فللبـالطرائـق لمعالجـة نقـص العناصـر الصـغرى للنبـاتإحـدىتعد التغذیة الورقیة

وانقسـام الخلیـة وتمـایز وظیفـة جـدار نقـل السـكر و في تكـوین جـدر الخالیـا واسع داخل النبات اذ یسهمدور رئیسي

  ).6و 5، 4(أنبوبهاحبوب اللقاح ونمو وٕانباتالهرمونات في النبات عمل تنظیم و استطالة الجذرالخلیة و 

صـیل فسـتق الحقـل نصـر البـورون فمحااختالف المحاصـیل فـي اسـتجابتها لعإلىاألبحاثاغلب أشارت

فسـتق إلـىالبـورون إضـافةإناذ) 7(لهـذا العنصـر اسـتجابةأكثـرالـرز كانـت ، البنجر السكري والجت والسلجم و 

نتیجـــة زیـــادة عـــدد القرنـــات % 35–30اســـتجابة ســـریعة للعنصـــر مـــع زیـــادة الحاصـــل بمقـــدار أظهـــرتالحقـــل 

).11و 10، 9، 8(بــذرة 100صــافي مــع زیــادة وزن ت، زیــادة نســبة الالناضــجة ، زیــادة عــدد البــذور فــي القرنــة

دراسـة مـدى اسـتجابة تراكیـب وراثیـة مـن فسـتق الحقـل للـرش بتراكیـز مختلفـة مـن البـورون إلىوعلیه یهدف البحث

  .تحت ظروف المنطقة الوسطى من العراق

  

  المواد وطرائق العمل

جامعة بغداد في / سم المحاصیل الحقلیة في كلیة الزراعة نفذت تجربة حقلیة في حقل التجارب التابع لق

فــي لتــر/ Bملغــم ) 300و200و 100و 0(ر الــرش بــالبورون اســتجابة تــأثیلدراســة2006و 2005عــامي 

الحاصــل ومكوناتــه لســتة تراكیــب وراثیــة مــن فســتق الحقــل تــم الحصــول علیهــا مــن الســودان عــن طریــق المنظمــة 

ICCVومـدني و MH383اعیـة وهـي كـرز و العربیـة للتنمیـة الزر  – R2.11و C9713و 86230 / 86868

الـذي ) بعـد شـهر مـن الزراعـة(التزهیـربـالبورون عنـد مرحلـة بدایـةلـرشتـم ا. اقیـة فـي حینهـا من وزارة الزراعـة العر 

زیـع المعـامالت تـم تو . امـا معاملـة المقارنـة فقـد رشـت بالمـاء المقطـررش على المجموع الخضري حتـى البلـل التـام

تمـت الزراعـة فـي نهایـة نیسـان فـي . في تجربة عاملیة ضـمن تصـمیم القطاعـات الكاملـة المعشـاة وبثالثـة مكـررات

  .سم75مروز المسافة بینها أربعةم للوحدة التجریبیة التي احتوت على 3× 5م بمساحة 5مروز بطول 
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سـم25البذور في جور المسافة بینها وضعت . قلیة حسب التوصیات الموصى بهاالعملیات الحأجریت

/ غــم 15بنسـبة مسـحوق الغسـیلوأضـیف) لتـر15سـعة (ت مضـخة رش یدویـة لماسـتع. جـورة/ وبمعـدل بـذرتان 

تــم قلــع النباتــات فــي بدایــة تشــرین ثــاني . كمــادة ناشــرة ، وتمــت عملیــة الــرش عنــد الصــباح البــاكرلتــر مــاء100

ونسـبة ) Soxhelt)12جهـاز الزیت في البـذور باسـتعمالتقدیر نسبة متاكم،ومكوناتهوسجلت بیانات الحاصل 

عنــد مســتوى .) م. ف. أ(فــرق معنــوي اختبــار اقــل اســتعمل).Microkieldahl)13جهــاز البــروتین باســتعمال

  ).14(للمقارنة بین المتوسطات الحسابیة المدروسة 0.05

  

  النتائج والمناقشة

  نبات/ عدد القرنات 

ظهـرت اختالفـات ). 15(األصـنافباختالفنمو القرنات وفترة امتالئها تتأثر إلىو الكلي نسبة النمإن

وراثي كــرز فــي عــدد القرنــات تفــوق التركیــب الــ) 3و 2(راثیــة حیــث یالحــظ مــن الجــدولین معنویــة بــین التراكیــب الو 

ال الموسـمین الصـیفیین علـى نبات لك/ قرنة 47.6، 49.16أعطىحیث األخرىببقیة التراكیب الوراثیة مقارنًة◌ً 

ICCVالتركیــب الــوراثي أعطــىالتــوالي بینمــا  – نبــات / قرنــة 32.8و 32.6غــت اقــل عــدد للقرنــات بل86230

عـــدد القرنـــات للتراكیـــب الوراثیـــة التـــي بـــاختالف) 16(لموســـمین علـــى التـــوالي وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا وجـــده المـــالكي ل

  .استخدمها ضمن البیئة الواحدة

عنــد زیــادة التركیــز زیــادة عــدد القرنــات ) 3و 2(النتــائج فــي الجــدولین أوضــحتلبــورون فقــد تــأثیر اأمــا

بینمــا 42.8و42.51عــدد للقرنــات بلــغ أعلــىلتــر/ Bملغــم 300التركیــز أعطــىمقارنــة بمعاملــة المقارنــة فقــد 

النتــائج تتفــق مــع مــا لكــال الموســمین علــى التــوالي وهــذه. نبــات/ قرنــة 36.53و 37.19معاملــة المقارنــة أعطــت

  .)19(وآخرونQiongو)18(وآخرونNoorو)17(وآخرونJiangوجده 

200الصـنف كـرز عنـد التركیـز أعطىدون الموسم الثاني فقد األولالموسم تداخل عاملي الدراسة في

  .49.70نبات بلغ / عدد للقرنات أعلىلتر/ Bملغم 

  )نبات/ غم (وزن القرنات 

أعطـــىوجـــود اختالفـــات معنویـــة بـــین التراكیـــب الوراثیـــة المدروســـة فقـــد ) 3و 2(لین یظهـــر مـــن الجـــدو 

علــى الصــیفیین نبــات لكــال الموســمین/ غــم 75.18و 74.4وزن للقرنــات بلــغ أعلــىC9713التركیــب الــوراثي 

لموســمین نبــات لكــال ا/ غــم 56.5و 56.26للقرنــات بلــغ وزنالتركیــب الــوراثي مــدني اقــلأعطــىبینمــا ،التــوالي

فــي دراســتها اخــتالف التراكیــب الوراثیــة أظهــرتالتــي ) 20(الحلفــي إلیــهمــا توصــلت وعلــى التــوالي وهــذا یتفــق مــع 

  .فیما بینها معنویًا في هذه الصفة

ة فقـد ازداد لملبـورون المسـتعاستجابة واضحة لهذه الصـفة لتراكیـز اایضاً )3و 2(یالحظ من الجدولین 

و 67.66وزن للقرنات بلـغ أعلىلتر/ Bملغم 300تراكیز البورون فأعطى التركیز ادةنبات بزی/ نات ر وزن الق

نبــات لكــال الموســمین / غــم 62.69و 62.86معاملــة المقارنــة اقــل وزن بلــغ أعطــتبینمــا ،نبــات/ غــم 68.93

التركیـب أعطـىفقـد ) 3و 2جـدول(تراكیز البـورون × فیما یالحظ تداخل معنوي للتراكیب الوراثیة . وعلى التوالي

ICCVالوراثي  – غـم للنبـات 78.90و 78.65وزن للقرنـات بلـغ أعلـىلتر / Bملغـم 300عند التركیز 86230

  .لكال الموسمین وعلى التوالي

  نبات/ عدد البذور 
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د البـــذور فـــي النبـــات اذ تفـــوق وجـــود اختالفـــات معنویـــة فـــي عـــدإلـــى) 3و 2(الجـــدولین بیانـــاتتشـــیر 

بینمـــا ،فیین وعلــى التــواليیفــي كــال الموســمین الصــنبــات/ بــذرة 76.7و 82.2أعطىفــراثي كــرزالتركیــب الــو 

نبــات لكــال الموســمین وعلــى التــوالي وهــذا / بــذرة 47.4و45.09اقــل عــدد بلــغR2.11التركیــب الــوراثي أعطــى

ویة بـین التراكیـب الوراثیـة فـي وجود اختالفات معنإلىأشارااللذین ) 22(والدلیمي ) 21(وآخرونیتفق مع الطرفة

  .هذه الصفة

في صفة عـدد البـذور فـي النبـات اذ ازدادت هـذه الصـفة بزیـادة تركیـز كان لتراكیز البورون تأثیر معنوي

نبـات فـي الموسـم / بـذرة 66.74عـدد للبـذور بلـغ أعلـىلتـر/ Bملغـم 200تركیز البـورون أعطىالبورون حتى

في الموسـم لتر / Bملغم 300التركیز أعطىفیما لتر/ Bملغم 300عن التركیز والذي لم یختلف معنویاً األول

.)23(وآخــرونGomaaو )Khalifa)10نبــات وهــذا یتفــق مــع/ بــذرة 70.48عــدد للبــذور بلــغ أعلــىالثــاني

ب الـوراثي كـرز التركیـأعطـىمعنوي في هذه الصـفة اذتأثیرالوراثیة وتراكیز البورون تراكیب وكان للتداخل بین ال

نبــات لكـــال الموســمین وعلـــى / بـــذرة 82.4و 84.6بلــغبــذور للعـــدد أعلــىلتـــر/ Bملغــم 300عنــد التركیــز 

R2.11التركیـب الـوراثي أعطـىبینمـا ،التـوالي نبـات / بـذرة 28.90عنـد معاملـة المقارنـة اقـل عـدد بلـغ 86868/

ICCVكیـب الـوراثي التر اعطىفقدفي الموسم الثانياما األولفي الموسم  – عنـد معاملـة المقارنـة اقـل 86230

  .نبات / بذرة 29.77بلغ بذورعدد لل

  بذرة100وزن 

كفــاءة وقـوة المصــدر مــن جهــة الة لفســتق الحقـل وهــو دلیــل البــذرة احــد مكونـات الحاصــل الرئیســیعـد وزن 

تتـأثر بالعوامـل إنصـنف فالبـد والتـوازن بینهمـا وان كانـت هـذه الصـفة مرتبطـة بطبیعـة الأخرىوالمصب من جهة 

أعطـىفـي صـفة وزن البـذرة فقـد األصـنافوجود فروقات معنویة بـین إلى ) 3و 2(لبیئیة وتشیر نتائج الجدولین ا

ICCVالتركیب الوراثي  – بـذرة لكـال الموسـمین الصـیفیین100/ غـم 67.40و 65.88بلغ وزنأعلى86230

بـذرة وللموسـمین 100/ غـم45.2و 42.4راثي مدني اقل وزن للبذرة بلغ التركیب الو أعطىبینما . وعلى التوالي

وبالتـالي اختالفهـا فــي علـى اعتـراض الضــوءاخـتالف مقـدرة االصــنافإلــىاالخــتالف قـد یعـود علـى التـوالي وهـذا

  .)22(منتجات عملیة التمثیل الضوئي التي تنعكس في اختالفها في وزن البذرة 

Bملغـم 300رون فیالحظ زیادة وزن البذرة بزیادة تركیز البورون لیعطي التركیـز وفیما یتعلق بتأثیر البو 

بینمـا اعطـت معاملـة المقارنـة اقـل وزن ،غـم لكـال الموسـمین59.81و 56.94بـذرة بلـغ100لــ وزن أعلىلتر/ 

واوجـدنالـذی) 11(وآخـرون Nasefولـم تتفـق هـذه النتـائج مـع .علـى التـواليللموسـمین غـم51.53و 49.8بلغ

كـذلك لتـر/ Bملغـم 300بـذرة مـن التركیـز 100لــوزنأعلـىأعطـىقد لتر/ Bملغم 200تركیز البورون إن

ة ومعاملــة المقارنـة لهــذه لموجـود معنویــة بـین التراكیــز المسـتععــدم إلـىالـذي توصــل ) Khalifa)10اختلفـت مــع 

  .الصفة

أعطــىتركیــز البــورون فكــان معنویــًا فــي هــذه الصــفة ، اذللتــداخل بــین التراكیــب الوراثیــة و بالنســبةأمــا

ICCVالتركیــب الــوراثي  – و 77.94بــذرة بلــغ 100وزن لـــ أعلــىلتــر/ Bملغــم 300عنــد التركیــز 86230

0معاملــة المقارنــة مــدني و لتركیــب الــوراثي بــین االتــداخل أعطــىبینمــا لكــال الموســمین وعلــى التــوالي،غــم80.01

عنـد معاملـة MH383التركیـب الـوراثي أعطىواختلف عنه للموسم الثاني اذغم40ل وزن بلغ اقاألولللموسم 

  .غم42.6اقل وزن بلغ المقارنة

  

  %نسبة التصافي 
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)2005(فــي الموســم األول األصــنافوجــود فــروق معنویــة بــین ) 3و 2(النتــائج فــي الجــدولین أظهــرت

نســــبة تصــــافي بلغــــت أعلــــىC9713التركیــــب الــــوراثي أعطــــى) . 2006(وعــــدم وجودهــــا فــــي الموســــم الثــــاني 

مـع ماتوصـل واتفقـت هـذه النتـائج. 58.1التركیب الوراثي كرز اقـل نسـبة تصـافي بلغـت أعطى، بینما % 70.55

إنأكـــدة للتصـــافي هـــي صـــفة وراثیـــة تتبـــع الصـــنف نفســـه كـــذلك إن النســـبة المئویـــمـــن ) 24(وآخـــرون Royإلیـــه

  .ها للمتغیرات البیئیة الحاصلةباین في استجابتتتاألصناف

. 2005للموسـمتأثیر في زیادة نسبة التصافي البورونتركیز لان ) 3و 2(الحظ من نتائج الجدولین ی

ة اقل نسبة معاملة المقارنأعطتبینما ،66.10نسبة تصافي بلغت أعلىلتر/ Bملغم 300التركیز أعطىفقد 

و )11(وآخــــرون Nasefو ) Khalifa)10إلیــــهع مــــا توصــــل وهــــذه النتیجــــة تتفــــق مــــ60.96تصــــافي بلغــــت 

Golakiya وPatel)25(،یالحــظ فــي موســم لــمابینمــ)قــد یعــود و البــورون وجــود تــأثیر معنــوي لتراكیــز )2006

والتراكیـز فلـم األصـنافخل بـین التـداأمـا. سـبقهذلك الختالف الظروف البیئیة في هـذا الموسـم عـن الموسـم الـذي 

  .الموسمینفي كال معنویاً یكن 

  )هـ/ كغم (الحاصل 

تنعكس مقدرة التركیب الوراثي وعملیات خدمة التربة والمحصول على الحاصل في وحدة المساحة نتیجة 

هــ / كغـم 2946.2و 2925.7حاصـل بلـغ أعلـىالتركیب الوراثي كرز أعطىتأثیرها في مكونات الحاصل، فقد 

R2.11ركیــب الــوراثي التأعطــىعلــى التــوالي بینمــا لموســمینلو  اقــل حاصــل فــي وحــدة المســاحة بلــغ 86868/

  .على التواليهـ ولكال الموسمین / كغم 1853.9و 1827

فــي زیــادة الحاصــل معنویــًا ة تــأثیرًا لمأن لتراكیــز البــورون المســتع) 3و 2(یالحــظ مــن بیانــات الجــدولین 

و 2589.25حاصــل بلــغ أعلــىلتــر/ Bملغــم 300التركیــز أعطــى. مقارنــة بمعاملــة المقارنــة ولكــال الموســمین

و 2192.42معاملــة المقارنــة اقــل حاصــل بلــغ أعطــتالموســمین وعلــى التــوالي بینمــا فــيهـــ/ كغــم 2616.45

وآخـــرون Nasefو) Khalifa)10وهــذا یتفـــق مــع مـــا وجــده. هـــ لكـــال الموســمین وعلـــى التــوالي/كغــم2213.98

)11(Jiangوآخـــرون)17 ( وNoor ن وآخـــرو)18 ( وQiong وآخـــرون)أن هنـــاك الـــذین توصـــلوا إلـــى )19

  .معاملة المقارنةبزیادة معنویة في الحاصل عند استعمال التسمید رشًا بالبورون مقارنةً 

ICCVالتركیـب الـوراثي أعطـىالتراكیـز فقـد و األصـنافللتداخل بـین أما – حاصـل بلـغ أعلـى86230

نفــسأعطــىكمــالكــال الموســمین علــى التــوالي لتــر/ Bملغــم 300هـــ عنــد التركیــز / كغــم 2997.9و 2974

هــ عنـد معاملـة المقارنـة وقـد / كغـم 1056و 1053بلـغ للبـذوراقل حاصلعند معاملة المقارنةالتركیب الوراثي

ان أو ان هــذا التــداخل یشــیر إلــى.ي للتراكیــز العالیــة مــن الــرش بــالبورونیعنــي هــذا اســتجابة هــذا التركیــب الــوراث

  .ر في هذه الصفة یعود إلى البورون ولیس للصنفالتأثیر االكب

  (%)نسبة الزیت

. فقـط) 2005(األوللتراكیب الوراثیة فـي الموسـم ابینالزیت في البذورلنسبةظهرت اختالفات معنویة 

R2.11التركیـب الـوراثي أعطـى التركیـب أعطـىبینمـا ،%50.25نسـبة للزیـت فـي البـذور بلغـت أعلـى86868/

Choinو ) 26(وآخـرینCourtاتفقت هذه النتائج مع %. 47.45الوراثي كرز اقل نسبة زیت في البذور بلغت 

  . نسبة الزیت تختلف حسب الطبیعة الوراثیة للصنف واختالف درجات الحرارةإنإلىأشارواالذین ) 27(وآخرین 

أمــا. فـي بـذور فسـتق الحقـل ولكـال الموسـمیننســبة الزیـت فـيأي تـأثیر معنـوي البـورونلـم یكـن لتراكیـز 

الثـاني النتائج وجود تداخل معنوي فـي الموسـم أظهرتفقد . البورونبالنسبة للتداخل بین التراكیب الوراثیة وتراكیز 

R2.11التركیـب الـوراثي أعطـىاذ) 2006( نسـبة زیـت بلغـت أعلـىلتـر/ Bملغـم 100عنـد التركیـز 86868/
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اخـتالف إلـىوقـد یعـود ذلـك ).46.45(اقـل نسـبة زیـتنفسـهعند التركیز C9713لتركیب اأعطىبینما 50.79

عنــد اســتخدامهم ) Mcpherson،)28و Garchoوهــذا مــا ذكــره .التســمید بــالبورونإلــىباالســتجابة األصــناف

  .من فول الصویاوراثیةلعدة تراكیبالبورونلتراكیز مختلفة من 

  )(%لبروتینلالمئویةنسبةال

. التأثیر المعنـوي للتراكیـب الوراثیـة فـي نسـب البـروتین ولكـال الموسـمین) 3و 2(تظهر بیانات الجدولین 

فــي أعطــىبینمــا األولفــي الموســم %25.60نســبة بــروتین بلغــت أعلــىC9713التركیــب الــوراثي أعطــىفقــد 

ولـــم تختلـــف معنویـــًا عـــن %25.7نســـبة بـــروتین بلغـــت أعلـــىMH383التركیـــب الـــوراثي اعطـــىالموســـم الثـــاني

  .%25.65في هذا الموسم نسبة بروتین بلغت أعطىالذي C9713التركیب الوراثي 

.لبـروتین لبـذور فسـتق الحقـلالمئویـة لنسـبةالثیر معنـوي فـيتـأالبـورونلم یكـن للتراكیـز المسـتخدمة مـن 

أعطــىفقــد . لهــذا التــداخلفقــطيفــي الموســم الثــانالبــورونتراكیــزعنــد تــداخلها مــع لألصــنافاختلفــت االســتجابة 

ICCVالتركیـب الـوراثي  – بینمـا %27.99نسـبة بـروتین بلغـت أعلـىلتـر/ Bملغـم 100عنـد التركیـز 86230

ICCVالتـركیبین الـوراثیین كـرز و أعطـى – اقـل نسـبة بـروتین بلغـت لتـر/ Bملغـم 200عنـد التركیـز 86230

  .لكلیهما% 19.12

  

  كیمیائیة والفیزیائیة لنموذج التربة المستعمل قبل الزراعةبعض الصفات ال) 1(جدول 

  2006و 2005وللموسمین 

  الموسم

  تربة1-كغم. الكمیة الجاهزة ملغم 
EC 

Ds.m-1pH

معادن 

الكاربون 

1-كغم. غم

  تربة

المادة 

العضویة 

1-كغم. غم

  تربة

1-كغم. مفصوالت التربة غم

  تربة

نسجة 

  التربة

BZnKNPالغرین  الطین  الرمل  
مزیجیة 

طینیة 

غرینیة 

Slaty 
Clay 
loam

2005  1.1  0.46  230  54  10.5  2.75  7.4  225  12  160  260  580  

2006  1.2  0.48  220  63  13.4  2.9  7.8  215  13.11  140  300  560  

  جامعة بغداد–كلیة الزراعة والعلوم –اجریت التحلیالت الكیمیائیة والفیزیائیة في مختبرات * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تأثیر الرش بالبورون في الحاصل ومكوناته وبعض الصفات النوعیة لبعض أصناف فستق الحقل ) 2(جدول 

2005للموسم الصیفي 

ــــــات المدروســــــــة  التراكیز            الصف
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الحاصل   األصناف

  هـ/كغم

عدد 

القرنات 

  نبات/ 

وزن 

  القرنات 

عدد 

/ البذور 

  نبات

وزن 

100

بذرة 

  )غم(

 %

  تصافي

  %  

  زیت

 %

  بروتین

  كرز

0002898.148.5060.1080.743.656.747.0122.90
100259.5448.8759.1082.944.558.347.7524.62
2002916.349.7060.0080.545.358.647.0322.81
3002934.249.5759.9384.645.258.648.0122.55

2925.749.1659.7882.244.658.147.4523.22    المعدل

MH383

0002850.346.3055.9072.840.259.149.8220.56
1002821.945.3256.2075.743.660.048.1023.23
2002829.746.4356.7373.743.4  59.548.4027.50
3002861.047.4058.0066.344.259.049.9020.44

2840.746.3656.7071.642.859.449.0522.93    لالمعد

  مدني

0002780.145.6055.2076.340.058.749.6023.67
1002734.744.0054.7066.042.158.749.4524.00
2002809.746.5256.7279.243.1  59.749.9826.21
3002859.347.4358.4266.344.559.048.3521.76

2795.945.8856.2671.942.459.049.3423.91    المعدل
2853.847.1357.5875.243.358.348.6123.35    المعدل العام

iccv-
86230

0001053  20.57  61.79  29.77  53.37  56.89  48.01  23.46  
1002372  34.50  72.66  54.10  62.27  69.66  47.38  28.00  
2002253  36.30  74.03  59.70  69.94  69.73  47.19  19.13  
300297439.03  78.65  74.37  77.94  75.45  47.79  19.72  

  22.58  47.59  67.93  65.88  54.49  71.78  32.6  2163    المعدل

4/C9713

0001911  33.23  72.72  31.03  61.73  67.82  49.72  21.27  
1001947  33.60  73.85  51.40  63.44  70.85  46.90  26.71  
2001969  31.83  75.26  56.57  65.77  70.96  48.26  27.51  
3001980  34.87  75.77  56.67  66.67  72.57  48.37  26.90  

  25.60  48.31  70.55  64.40  48.94  74.4  33.38  1952    المعدل

R2.11

/86868

0001662  28.93  71.42  28.90  59.90  66.52  49.35  23.60  
1001816  33.67  73.34  49.70  60.37  70.34  50.77  24.82  
2001901  34.50  75.31  50.77  61.25  71.01  50.50  21.30  
3001927  36.75  75.19  51.90  63.11  71.99  50.36  21.05  

  22.69  50.25  69.97  61.16  45.09  73.82  33.46  1827    المعدل
  23.49  48.67  64.16  53.54  62.37  65.46  40.14  2417.38  المعدل العام

للتداخل . م. ف. ا
  تراكیز× اصناف 

128.16  1.82  2.47  13.11  3.56  N.SN.SN.S

  0.86  1.37  0.82  1.71  10.31  1.70  1.72  50.55  االصناف
  22.58  48.92  60.96  49.8  53.02  62.86  37.19  0002192.42  معدل التركیز

  1002440.95  39.99  66.98  63.3  52.71  64.64  48.39  25.23  
  2002446.45  40.88  66.34  66.74  54.79  64.93  48.56  24.08  
  3002589.25  42.51  67.66  66.69  56.94  66.10  48.79  22.07  

N.S3.2  1.3  1.81  N.SN.S  1.10  18.9  للتراكیز. م.ف.ا
  

  

تأثیر الرش بالبورون في الحاصل ومكوناته وبعض الصفات النوعیة لبعض أصناف فستق الحقل ) 3(جدول 

2006للموسم الصیفي 

  الصفـــــات المدروســـــــة  التراكیز         



147

  

  االصناف
الحاصل 

  هـ/كغم

عدد 

القرنات 

  نبات/ 

وزن 

  القرنات 

عدد 

/ البذور 

  نبات

وزن 

100

  بذرة

 %

  تصافي

    %

  زیت

 %

  بروتین

  كرز

0002901.2  46.4  62.3  65.5  45.3  57.4  47.27  23.41  
1002988.1  47.6  62.1  80.1  50.1  59.1  46.38  27.69  
2002938.2  48.3  64.0  79.0  50.0  59.7  46.20  19.12  
3002957.4  48.1  63.1  82.4  49.1  59.9  46.79  19.71  

  22.48  46.6  59.0  48.6  76.7  62.9  47.6  2946.2    المعدل

MH383

0002900.3  44.2  52.4  63.8  42.6  60.2  49.32  21.72  
1002901.1  44.6  57.4  76.1  47.2  60.8  46.88  26.69  
2002867.3  46.8  57.3  72.3  48.4  60.6  48.16  27.50  
3002892.0  48.4  60.0  70.2  50.0  60.1  48.44  26.89  

  25.70  48.20  60.4  47.1  70.6  56.8  46.0  2890.1    المعدل

  مدني

0002804.5  45.7  53.6  64.2  42.9  59.4  49.35  24.81  
1002692.6  42.7  56.7  70.1  45.0  59.4  50.74  23.57  
2002862.7  45.7  56.8  72.4  45.8  60.1  50.48  21.27  
3002891.4  47.6  59.1  69.0  47.1  60.7  50.33  21.04  

  22.67  50.22  59.9  45.2  68.9  56.5  45.4  2812.8    المعدل
  23.61  48.34  46.959.8  72.1  58.7  46.3  2883.0    المعدل العام

iccv-
86230

0001056  19.99  62.22  30.01  54.16  58.77  48.13  23.42  
1002406  34.10  73.55  56.22  64.18  71.27  47.40  27.99  
2002274.9  37.15  75.01  61.77  71.26  71.80  47.22  19.12  
3002997.9  39.98  78.90  76.91  80.01  77.56  47.83  19.69  

  22.56  47.65  69.85  67.40  56.46  72.42  32.81  2183.9    المعدل

4/C9713

0001936  33.89  73.61  33.42  62.99  69.35  49.31  21.33  
1001978  33.91  74.81  56.20  65.15  72.45  46.45  26.70  
2001989  32.72  75.96  59.13  67.30  72.87  48.30  27.54  
3002001  35.76  76.35  70.40  68.60  74.76  48.41  27.01  

  25.65  48.12  72.36  66.01  54.79  75.18  34.07  1976    المعدل

R2.11

/86868

0001686.4  29.01  72.01  31.26  61.20  68.21  49.33  23.02  
1001858.1  33.92  74.15  51.81  62.36  71.87  50.79  24.84  
2001912  34.87  75.95  52.56  63.40  72.91  50.52  21.33  
3001959.1  36.95  76.11  53.97  63.98  73.25  50.39  21.10  

  22.72  50.26  71.56  62.74  47.40  74.56  33.69  1853.9    المعدل
  23.63  48.20  65.51  59.11  62.48  66.39  39.93  2443.82  المعدل العام

للتداخل . م. ف. ا
  تراكیز× اصناف 

100.98  N.S4.81  8.44  6.13  N.S3.01  2.15  

  N.SN.S1.65  1.21  3.51  2.01  1.09  40.61  االصناف
  23.05  48.79  62.22  51.53  48.13  62.69  36.53  0002213.98  معدل التركیز

  1002463.65  39.47  65.90  65.05  55.66  65.82  48.11  26.25  
  2002474.02  40.92  67.50  66.19  57.69  66.33  48.48  22.65  
  3002616.45  42.80  68.93  70.48  59.81  67.71  48.70  22.57  

N.SN.SN.S  0.91  2.14  1.01  1.55  20.13  للتراكیز. م.ف.ا
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