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تأثیر الرش بالبورون المخلبي والبوتاسیوم في الصفات الطبیعیة والكیمیائیة لصنفین من 

LPunicaالرمان granatum

مازن واعظ        صفاء الكیالني      محمود بغدادي

  الجمهوریة العربیة السوریة/ جامعة حلب/كلیة الزراعة

  

  الخالصة

5,2.5,0( ي بــــالبورون المخلبــــي والبوتاســــیوم بــــالتراكیز تــــم رش اشــــجار الرمــــان صــــنف اللفــــان والفرنســــ

5لتـر والبوتاسـیوم بتركیـز / ملغم 400اظهر الرش بالبورون بتركیز )  Bلتر / ملغم 400,200وK2Oلتر /غم

تفوقا معنویا على المعامالت االخرى حیث ادیا الى تحسنا في نسبة العقد واالنتاجیة والصفات الطبیعیـة لتر / غم 

بینمـــا انخفـــض فـــي ،)75.58,68.94%(یمیائیـــة للصـــنفین تحـــت الدراســـة اذ ارتفعـــت نســـبة العقـــد معنویـــا الـــى والك

) كـــغ18.59(والمقارنـــة، )كـــغ72.81,45.74(متوســـط حاصـــل الشـــجرة الـــى و ) 54.95%(معاملـــة المقارنـــةالى

صـــــــلبة الذائبـــــــة علـــــــى التـــــــوالي، ووزن الثمـــــــرة الرطـــــــب إلـــــــى الضـــــــعف، وارتفـــــــع محتـــــــوى الثمـــــــار مـــــــن المـــــــواد ال

)%T.S.S)(%16.82( والســــــــــــــــــكریات الذائبــــــــــــــــــة ،)%T.S((%8.68) ، ــــــــــــــــت نســــــــــــــــــبة الحموضــــــــــــــــــة وانخفضــ

)%T.A((%0.88) ،في حین انخفضت في معاملة المقارنة الى)على التوالي% 1.2و%4.9و% 9.55(  

Effect of Spraying by Chelated  Boron and Potassium on physical
and chemical characteristics of two pomegranate Punica granatum

L Cultivars .

Mahmood  Baghdadi          S. Al.Kilani              M. Waez.

Faculty of Agri. / Univ. of Aleppo / Syria

Abstract
The pomegranate trees Laffan and France cultivars were sprayed with chelated 

Boron and Potassium with ( 0,2.5,5 g/L K2O and 200,400 mg/L B) concentration. The 
spraying with Boron in 400 mg/L and Potassium with 5 g/L were significantly 
increased the fruits set percentage, yield, physical and chemical characteristics of two 
cultivars under study (The fruit set was 68.94% and 75.58 % respectively) while 
reduced in control to 54.95 % .The average of tree yield was (45.74 kg and 72.81 kg) 
and in the control was 18.59 kg. The fruit fresh weight was duplicate in this 
treatments, fruits content of total soluble solids was (16.82% ), total sugars was 8.68% 
total acidity reduced to 0.88% when in the control was (9.55%,4.9% and 1.2% ) 
respectively.
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  المقدمة

Punica granatumتنتمي شجرة الرمان  L.الرمانیة عائلةالإلىPunicaceae   و یوجـد منـه نوعـان

بـــدون (، األول هــو الشــائع والــذي تؤكــل ثمـــاره، وهــو إمــا أن یكــون رمــان حلـــو أو حــامض أو لفــان أو عصــفوري 

الرمـان ،)1(زرع لجمـال أزهـاره ویكـون طعمـه غیـر مستسـاغ ویـ   .Proto punica Lوالثاني رمـان الزینـة). بذور

إیــران إلــى الهمالیــا فــي شــمال الهنــد هــي المــوطن األصــلي العــراق ووتعتبــر المنطقــة الممتــدة مــنفاكهــة صــیفیة،

منهــا انتقــل إلــى الجزیــرة العربیــة، كمــا توجــد أشــجار بریــة ومزروعــة فــي منطقــة حــوض المتوســط منــذ و )2(للرمــان،

باتــات المنــاطق المداریــة وتحــت المداریــة والتــي تتكیــف بشــكل كبیــر مــع تعــد شــجرة الرمــان مــن ن. عصــور قدیمــة

  .)3(ظروف حوض البحر األبیض المتوسط نظرًا لمقاومتها للجفاف

Gabsiصـنف ومنهـا 130یبلغ عدد أصناف الرمان في المناطق الرئیسیة لزراعته في العالم أكثـر مـن 

و Mollarفـــي إیـــران، Robabو Schahvarفـــي تركیـــا، وBeynarو Hicaznarفـــي تـــونس، و Zehriو 

Tendral ،في إسبانیاWonderfull وFleshman فيUSA (4)في والیة كالیفورنیا وفلسطین المحتلة.  

ویشــتهر القطـــر العربـــي الســوري بزراعـــة الرمـــان بمســاحات كبیـــرة نســـبیًا، وحســب المجموعـــة اإلحصـــائیة 

إلـى 1998ألـف طـن فـي عـام  85ن فـي سـوریة قـد تـراوح مـن حـوالي ، فإن إنتاج الرما)5(الزراعیة السنویة لعام 

، ویرجـع هـذا االنخفـاض نتیجـة انخفـاض عـدد األشـجار المزروعـة والـذي 2008ألف طن في عـام 56,84حوالي 

یعــزى إلــى عــدد مــن العوامــل أهمهــا اســتبدال زراعــة الرمــان بزراعــات أخــرى ذات جــدوى اقتصــادیة أكبــر بالنســبة 

ضعف : في سوریة وهي بتحدید أهم العوامل التي تلعب دورًا في زیادة تدهور زراعة الرمان) 6(ام للمزارع، وقد ق

  .التسویق الخارجي، مما یساعد على تراكم اإلنتاج وبالتالي انخفاض السعر، وعدم التصنیع

20اج ألــف شــجرة واإلنتــ930وتتصــدر محافظــة حلــب مــن حیــث عــدد أشــجار الرمــان المثمــرة حیــث تقــدر بحــوالي 

9360ألف شـجرة واإلنتـاج 852ألف طن، ثم إدلب 11300ألف شجرة واإلنتاج 260ألف طن، تلیها طرطوس 

  ).5(ألف طن 

تــأتي أهمیــة زراعــة الرمــان مــن بــدء أثمــاره المبكــر فــي العــام الثالــث للزراعــة، وٕانتاجیتــه المرتفعــة وتحملــه 

لك للقیمـة الغذائیـة العالیـة لثمـاره، وتسـتعمل ثمـار الرمـان للظروف البیئیة الصـعبة، إضـافًة إلـى سـهولة تكـاثره، وكـذ

، أمـا ....)عصـیر ـ دبـس رمـان ـ (في عدة مجاالت كاالستهالك الطـازج وتحضـیر بعـض األطعمـة وفـي التصـنیع 

  .قشور الثمار ومخلفاتها فتستعمل كمواد صباغیة في صناعة ودباغة الجلود

برش عناصر غذائیة على المجموع الخضري ولوحظت اجریت العدید من الدراسات على اشجار الرمان

استجابة من قبل االشجار والثمار حیث ادى ذلك الى تحسین صفات النمو الخضري والثمري مثـل زیـادة المسـاحة 

دراسـة تــأثیر لــذا فـان هــذه الدراسـة تهـدف الــى )8و7(الورقیـة وكـذلك تحســین الصـفات الطبیعیــة والكیمیائیـة للثمـار 

  .البورون و البوتاسیوم المخلبة باألحماض األمینیة في المواصفات النوعیة واإلنتاجیة لشجرة الرمانالرش الورقي ب

  

  المواد وطرائق العمل
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كـم 45محافظـة حلـب ، والتـي تبعـد–منطقـة عفـرین –Al-Basutaالبحث فـي قریـة الباسـوطة اجري

طقــة البحــث إلــى منطقــة االســتقرار األولــى، تتبــع من.مــم800شــمال غــرب حلــب، ومعــدل الهطــل المطــري الســنوي 

، ویســود منطقــة التجربــة ظــروف بیئیــة )زراعــة بعلیــة(حیــث تعتمــد زراعــة الرمــان فیهــا بشــكل كبیــر علــى األمطــار 

37ْتتمیز بشتاًء بارد جدًا، كما یسود المنطقة صیف معتدل نسبیًا یترافق أحیانًا بارتفاع درجات الحـرارة ألكثـر مـن 

سـنوات، مزروعـة 8بعمـر اسـتخدم صـنفان مـن الرمـان .، جیـدة الصـرفالموقع بأنها حمراء عمیقةوتتمیز تربة. م

  :م وهي4× 4على مسافة 

  :صنف اللفان-1

الثمــرة مفلطحــة الشــكل غیــر معنقــة، كبیــرة جـــدًا، القشــرة صــفراء محمــرة، البــذورة ذات لــون وردي، كبیـــرة 

د أحمر، لون الزهرة أحمر برتقالي، لون البذور وردي،  كمـا أنـه الحجم، صلبة، الورقة بیضویة متطاولة، لون الغم

  . یصاب بمشكلة تشقق الثمار بشكل كبیر

  ):دموي(صنف فرنسي -2

الثمرة مفلطحة كبیرة، القشرة حمراء ، شكل الورقة إهلیلجي متطاولة، وزن الثمرة كبیر، شكل عنـق الثمـرة 

  .، األفرع ذات أشواك صغیرة تتوضع جانب الورقةطویل، مفتوح، لون الغمد أصفر، لون البذور أحمر

  

/ ل100طریقة الري المتبعة في موقع التجربة هي الري بالتنقیط، إذ تروى الشجرة كل إسـبوعین بمعـدل 

یتم التسمید باسـتخدام .شجرة خالل أشهر تموز وآب وبدایة أیلول، ویخصص لكل شجرة عدد كافي من المنقطات

شــملت معــامالت التجربــة مــا ).شــجرة/كــغ30(والعضــویة  ) شــجرة یوریــا وسوبرفوســفات/ غكــ1(األسـمدة الكیمیائیــة 

  :یلي 

تـــم الحصـــول علیهـــا مـــن ( باألحمـــاض اآلمینیـــة وبـــةالتســـمید الـــورقي بعنصـــري البـــورون و البوتاســـیوم المخل:اوال 

  :وفقًا لما یلي) االسواق المحلیة

  .یترك دون تسمید ورقي: المقارنة-1

.)Bلتر  / ملغم 400,200(بتركیزینالتسمید بالبورون-2

).ترل/مغ2.55k2O-(التسمید بالبوتاسیوم بتركیزین -3

  

مراحل الرش:ثانیا 

  .قبل تفتح البراعم الزهریة-1     

  .بعد عقد الثمار-2     

  .بعد شهر من عقد الثمار-3     

  .قبل شهر من الجني-4     

  .قبل تساقط األوراق-5     

  

لتنفیـذ معــامالت البلــل الكامـل، وفـي الصــباح البـاكر ، مـن كــل تركیـز وحتـى لتـر7الشــجرة حیـث تعطـى

التجربـــة یختـــار مــــن الصـــنف المـــدروس ثالثــــة أشـــجار لكـــل معاملــــة متســـاویة فـــي الحجــــم وخالیـــة مـــن األمــــراض 

.والحشرات
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  :وبلغ عدد االشجار كما یلي

  .شجرة6= صنف 2× شجرة 3:    مقارنةمعاملة ال-1

  .شجرة12= تركیز 2× صنف 2× شجرة 3: معاملة البورون  -2

  .شجرة12= × تركیز2× صنف 2× شجرة 3: معاملة البوتاسیوم-3

  )شجرة30= شجرة شاهدK2O   +6شجرة B +12شجرة 12( 

  الصفات المدروسة

  :الصفات الطبیعیة وشملت ما یلي

.تحدید موعد إزهار و نضج ثمار األصناف المدروسة-1

  (%).نسبة الثمار العاقدة بعد اكتمال عقد الثمار -2

).ثمرة50یحسب من (متوسط الوزن الرطب للثمرة -3

  ).غ(وزن الثمیرات -4

).غ(وزن البذور -5

).سم(طول الثمرة وقطرها -6

  .عند الجني) شجرة/ كغ(اإلنتاجیة -7

  الصفات الكیمیائیة وشملت على ما یلي 

.Hand Refrectometerتخدام جهاز باس) T.S.S %(المواد الصلبة الذائبة -1

  )9(بطریقة التلوین بمحلول فهلنغ) T.S %(السكریات الكلیة -2

معــایرة حمــض الســتریك بمـاءات الصــودیوم ومــن خــالل القــانون ): T.A%(الحموضـة -3

:التالي

.)9(1000×الحجم المأخوذ للمعایرة/ 67 ×100× ) NaOH )0.1Nالحجم المستهلك من= للحموضة % 

جــــري التحلیـــــل ا، و )R.C.B.D)()10م تنفیـــــذ التجربــــة وفقـــــًا لتصــــمیم القطاعـــــات العشــــوائیة الكاملـــــة تــــ

عنـد مسـتوى ) L.S.D(لمقارنة المتوسطات عنـد أقـل فـرق معنـوي ) (Genstat V10اإلحصائي باستخدام برنامج 

)0.05.(

  

:النتائج والمناقشة

  :تحدید موعد اإلزهار ونضج الثمار-1

رى تحدید موعد اإلزهار ونضج الثمار في الظروف الخاصة بالتجربة، فقد تمیزصنف الرمان اللفان ج       

أیلول، یلیه ) 10(یومًا، وبدأت الثمار بالنضج في ) 57( ، واستمرت مدة إزهاره )نیسان5(باإلزهار المبكر 

وكانت بدایة النضج . یوماً ) 66(ره واستمرت فترة إزها) نیسان9(الصنف الفرنسي الدموي، حیث بدأ باإلزهار في 

  ).2الجدول (أیلول، ) 15(في 

  

  موعد بدء اإلزهار ونهایته ونضج الثمار في صنفي الرمان اللفان والفرنسي.2جدول 

الصنف
بدء 

اإلزهار
النضج الكاملبدایة النضجیوم/مدة اإلزهارانتهاء اإلزهارأوج اإلزهار
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1ت20أیلول5710نحزیرا22حزیران3نیسان5اللفان

فرنسي 

)دموي(
1ت  25أیلول6615حزیران27حزیران7نیسان9

  

  :تأثیر التسمید الورقي بالبورون والبوتاسیوم في نسبة العقد واإلنتاج  - 2

أدت معامالت الرش بالبورون والبوتاسیوم، إلى زیادة نسبة عقد الثمار في الصنفین المدروسین 

) Bلتر / ملغم 200,(والتركیز المقارنةالذي تفوق على ) Bلتر / ملغم 400,(ركیز وخصوصًا البورون بت

ان في نسبة عقد بفروق معنویة، وقد تفوق الصنف الفرنسي على صنف اللف) K2Oلتر/ غم 5,2.5(والتركیزین 

  ).1الشكل (الثمار 

  

  

  

  

]  

  

  

  

  

  

  

  

  ]=L.S.D 0.05 0.30=التركیز× الصنف [

  

إلى أن المعاملة البورون یحسن من عملیة التلقیح واإلخصاب فیزید من ) 11(النتائج مع وتتوافق هذه 

نسبة العقد وتحسین نوعیة الثمار، ویعود اإلختالف في نسبة عقد الثمار إلى تباین استجابة األصناف للمعاملة 

  ).12(و البوتاسیوم بالبورون

بالبورون والبوتاسیوم وفي كل التراكیز في إنتاجیة التأثیر اإلیجابي للمعامالت) 2(تظهر نتائج الشكل 

/ ملغم 400,(المدروسین، إذ ارتفع اإلنتاج في الصنف الفرنسي إلى ضعف الكمیة عند البورون بتركیز الصنفین

وقد تفوق ). شجرة/كغ18.59(وبفروق معنویة مقارنة بمعاملة المقارنة والتي بلغت ) شجرة/كغB)(72.81لتر 

(بفروق معنویة وبزیادة ) Bلتر / ملغم 400,(نسي على صنف اللفان عند التركیز الصنف الفر 

، من أن اختالف إنتاجیة األصناف یعود إلى تباین استجابتها للمعاملة )13(مابینه، وهذا )شجرة/كغ10.69

بوتاسیوم أدى إلى أن التسمید الورقي بال) 14(وكذلك بین  . بالبورون وتأثیراته اإلیجابیة في نسبة عقد الثمار

  .زیادة معنویة في عدد الثمار وبالتالي إلى زیادة اإلنتاج
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  ]=0.82L.S.D 0.05  =التركیز× الصنف   [

  

  

  ):غ(لثمرة والثمیرات والبذور وزن امتوسط - 3

رطب زن الإلى التأثیر اإلیجابي لمعامالت البورون والبوتاسیوم في زیادة متوسط الو ) 1(یشیر الجدول 

، إذ وصلت الزیادة في وزن الثمار )K2Oلتر/ غم 5(والتركیز ) Bلتر / ملغم 400,(للثمرة خصوصًا التركیز 

وقد تفوق الصنف الفرنسي على . وبفروق معنویة ولكال الصنفینلمقارنةإلى حوالي ضعف ماهو علیه في ثمار ا

، عند دراسته )15(، ویتوافق ذلك مع نتائج )غ45(صنف اللفان في وزن الثمرة، فقد بلغت الزیادة في الوزن 

التغیرات في الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة خالل فترة نضج ثمار الرمان الطائفي، إذ وجدت فروق معنویة في 

ویمكن ان یعود السبب في ذلك الى دور المغذیات المستخدمة في .عاملة المقارنةالوزن الكلي للثمرة مقارنة ب

16(اللذي ادى الى زیادة حجم الثمار ووزنها واللذي انعكس في زیادة وزن الثمیرات وهذا ما وجده تشجیع النمو و 

  .أن التسمید بالبوتاسیوم أعطى أعلى متوسط لوزن الثمرة) 

  

تأثیر التسمید الورقي البورون والبوتاسیوم في متوسط متوسط الوزن الرطب للثمرة والثمیرات .1جدول 

  )غ(والبذور

الفرنسياللفان

وزن الثمرة 

غ/ 

وزن 

غ/الثمیرات

وزن 

غ/البذور
غ/ وزن الثمرة 

وزن 

غ/الثمیرات
غ/وزن البذور

0324.65112.2958.17369.65135.5473.93

K 2.5397.95145.9179.59442.95162.4188.59

K 5445.16163.3289.13490.16179.7298.03

B 200522.62191.62104.52567.62208.12113.52

B 400589.73216.23117.95634.73232.73126.95

L.S.D 0.05
5.221.931.075.221.931.07

التركیز×الصنف

  

بینت نتائج التحلیل اإلحصائي تأثیر معامالت البورون والبوتاسیوم في متوسط وزن الثمیرات كذلك 

بإعطاء ) K2Oلتر/ غم 5(والتركیز) Bلتر / ملغم 400,(، إذ تمیز التركیز وبفروق معنویة مقارنة بالشاهد

  ).غ7.99(متوسط وزن الثمیرات أفضل النتائج، وقد تفوق الصنف الفرنسي على صنف اللفان بزیادة
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، إیجابیًا في متوسط وزن البذور وبفروق معنویة مقارنًة معامالت البورون والبوتاسیومكما أثرت

أعلى وزن للبذور في مرحلة ) K2Oلتر/ غم 5(والتركیز) Bلتر / ملغم 400,(، فقد أعطى التركیز بالشاهد

، أن الثمار احتوت في مرحلة النضج التام على أعلى نسبة للبذور، ویمكن أن )17(النضج التام وهذا مابینه 

رنسي تفوقه على صنف اللفان وقد أظهر الصنف الف. خالل فترة النضجالتي تحدثیعود السبب إلى التغیرات 

  ).غ9(إحصائیًا بزیادة

  

):سم(متوسط طول الثمرة وقطرها - 4

كان طول وقطر الثمرة أن تأثیر معامالت البورون والبوتاسیوم االیجابي في) 2(یالحظ من الجدول 

) K2Oلتر/ غم 5(و البوتاسیوم بتركیز) Bلتر / ملغم 400,(بتركیز ایجابیا خصوصا عند معاملتها بالبورون

، وجود )18(مابینه یشابه ما بینه، وفي كال الصنفین المدروسین وهذامعاملة المقارنة بفروق معنویة مقارنة ب

    .عالقة بین حجم ووزن وطول وقطر الثمار

  

  )سم(طول الثمرة وقطرها تأثیرالتسمید الورقي بالبورون والبوتاسیوم في متوسط.2جدول 

سم/ متوسط قطر الثمرة مس/ ثمرة متوسط طول الالصنف

الفرنسياللفانالفرنسياللفانالصفة

07.718.608.129.01

ترل/مغ K 2.510.3511.2410.7611.65

ترل/مغ K 510.6811.5711.0911.98
Ppm B 20011.5012.3912.3713.26
Ppm B 40012.5313.4212.9413.83
L.S.D 0.05

0.0160.018
التركیز×الصنف

  

400,(   التركیزعندأكبرالثمرة، حیث كان القطرأدت معامالت البورون والبوتاسیوم إلى زیادة قطر

Bلتر / ملغم 200,(وبفروق معنویة مقارنة بالشاهد والتركیزین) K2Oلتر/ غم 5(و التركیز ) Bلتر / ملغم 

وقد . ة عند الصنف الفرنسي على ماهو علیه عند صنف اللفانوقد لوحظت زیادة طفیف). K2Oلتر/ غم 5,

ـأن طول الثمرة و قطرها یزداد بشكل إیجابي اعتمادًا على مستویات التغذیة ب) 16(ذلك مع نتائجشابه ت

N,P,K أن الرش بالزنك والبورون أدى إلى زیادة طول الثمار وقطرهامن )19(أكدههذا ما و.  

  

  ):T.S.S(الكلیة في عصیر الثماربةالمواد الصلبة الذائ- 5

وجود فروق معنویة في محتوى الثمیرات من المواد الصلبة الذائبة من نتائج التحلیل اإلحصائي، یالحظ 

400,(وخصوصًا عند البورون بتركیز ، معاملة المقارنةالكلیة في كل من ثمار الصنف اللفان والفرنسي مقارنة ب

9.55 %  مقارنةعلى التوالي، بینما بلغت في ال% ) 16.82و 14.95(ا فقد بلغت نسبته) Bلتر / ملغم 

  ).3الشكل (

 %(فقد أدت المعاملة بالبورون والبوتاسیوم إلى تحسین محتوى ثمار أصناف الرمان المدروسة من

T.S.S ( بفروق معنویة مقارنة بالشاهد، وقد تمیز التركیز),لتر / ملغم 400B (ج مقارنة بإعطائه أفضل النتائ
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,5(و التركیزین ) Bلتر / ملغم 200,(بالتركیز  و تبین أن ثمار الصنف . والمقارنة) K2Oلتر/ غم 2.5

، ویمكن ان یعزى سبب زیادة النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة الى )T.S.S(الفرنسي أكثر احتواء من 

المواد الصلبة الذائبة الكلیة المر الذي ادى الى زیادة نسبةدور البورون في تحفیز نقل الذائبات الى الخالیا ا

لمعاملة بالبورون من أن ا) 21(و ) 20(وهذا ما اكده كل من  والسكریات الكلیة والصفات الكیمیاویة االخرى 

  .في مختلف األصنافT.S.Sوالبوتاسیوم أدت إلى زیادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]=0.35L.S.D 0.05  =التركیز× الصنف   [

  

  ):T.S %(الكلیةالسكریات - 6

التأثیر اإلیجابي لمعامالت البورون والبوتاسیوم في محتوى الثمار من السكریات ) 4(یتبین من الشكل 

وبفروق معنویة مقارنة مع ) K2Oلتر/ غم 5(والتركیز ) Bلتر / ملغم 400,(الذائبة خصوصًا عند التركیز

) أحمر دموي(وكان الصنف الفرنسي ). K2Oلتر/ غم 5(التركیزو ) Bر لت/ ملغم 200,(الشاهد والتركیز 

، أن )19(أكثر احتواًء من السكریات الذائبة مقارنة بالصنف اللفان خصوصًا المعاملة بالبورون وهذا ماأشار إلیه 

الرش ان )8(ه هذا یتفق مع ما وجدو . نقل السكریات وتمثیل المواد البكتینیة في النباتاتیحفزالرش بالبورون

ویمكن ان یعزى سبب ذلك الى في النسبة المئویة للسكریات الكلیة في عصیر الثماربالبورون أظهر زیادة كبیرة

المواد الصلبة الذائبة الكلیة دور البورون في تحفیز نقل الذائبات الى الخالیا االمر الذي ادى الى زیادة نسبة

  .) 21(و ) 20(والسكریات الكلیة

  

  

  

  

  

  

  

% T.S
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  ]=0.39L.S.D 0.05=التركیز× الصنف [

):T.A %(الحموضة الكلیة - 7

أدت المعامالت بالبورون والبوتاسیوم وبكل مستویات التراكیز إلى فروقات معنویة في محتوى الثمار 

حموضة إنخفاضًا أكبر في نسبة ال) Bلتر / ملغم 400,(فقد أظهر التركیز . من الحموضة مقارنة بالشاهد

,5(و ) Bلتر / ملغم 200,(مقارنًة مع التركیز وقد تفوق الصنف الفرنسي . والشاهد)K2Oلتر/ غم 2.5

قلل نسبة 0.2 %أن الرش بالبورون بتركیز )19(و)22(وهذا یتفق مع ما ذكره معنویًا على صنف اللفان، 

رون في تحفیز نقل الذائبات الى الخالیا ویمكن ان یعزى سبب ذلك الى دور البو )6الشكل (الحمض في الثمار

والصفات الكیمیاویة االخرى  المواد الصلبة الذائبة الكلیة والسكریات الكلیةاالمر الذي ادى الى زیادة نسبة

  .) 21(و ) 20(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

]=0.007L.S.D 0.05=التركیز× الصنف   [

ملغم 400,ستنتاج أن التسمید الورقي بالبورون بتركیز یمكن اإلمن خالل النتائج التي تم التوصل الیها 

طبیعیة أدى إلى زیادة نسبة العقد واإلنتاجیة، وتحسین الصفات اللتر/ غم K2O5والبوتاسیوم بتركیز Bلتر / 

لثمار أصناف الرمانالمدروسةةوالكیمیائی

  

(%)T.Aاف الرمان من  تأثیر البورون والبوتاسیوم في محتوى ثمار أصن- )6(الشكل 
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