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  2007، ) 2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

Brassica napus(السلجمبذور ونوعیة البورون والبوتاسیوم في حاصل رش تأثیر  L.(  

  

  ، جالل حمید حمزة و غسان عبد الجلیل رضا المدرسفاضل یونس بكتاش

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة -المحاصیل الحقلیة علومقسم

  

  ةصلخالا

فـي حقـل ابحـاث قسـم علـوم 2005-2004و 2004-2003تجربـة حقلیـة فـي الموسـمین الشـتویین طبقت

واسـتعمل ) جـزء بـالملیون10و 5و 0(التركیز بـالبورون برش جامعة بغداد ، –كلیة الزراعة –المحاصیل الحقلیة 

) جــزء بــالملیون4000و 2000و 0(بــالتركیز والبوتاســیوم ، مصــدرًا لــه )H3BO3()6.5 %B(حــامض البوریــك 

زیـــادة حاصـــل بهـــدف تزهیـــر % 75عنـــد مرحلـــة مصـــدرًا لـــه) K2SO4) (42 %K(واســـتعمل كبریتـــات البوتاســـیوم 

Brassica(السلجمبذور ونوعیة  napus L. .(القطاعـات الكاملـة المعشـاة تصـمیم تجربـة عاملیـة علـى وفـق تطبقـ

جـــزء بـــالملیون فـــي عـــدد الخـــردالت فـــي النبـــات10بتركیـــز البورونتفوقـــت النباتـــات المرشوشـــة بـــ.بثالثـــة مكـــررات

و 2004-2003بالتتـــابع للموســـم 1-هــــ.طـــن)0.56و 1.48(وحاصـــل البـــذور وحاصـــل الزیـــت )خردلـــة539.72(

تفوقـــــت النباتـــــات المرشوشـــــة . 2005-2004بالتتـــــابع للموســـــم 1-هــــــ.طـــــن)0.56و 1.47(و )خردلـــــة537.65(

وحاصـل البـذور وحاصـل )خردلـة567.88(جزء بـالملیون فـي عـدد الخـردالت فـي النبـات4000بالبوتاسیوم بتركیز 

)خردلــة568.74(و 2004-2003بالتتــابع للموســم 1-هـــ.طــن) 0.26و 0.60و 1.53(وحاصــل البــروتین الزیــت 

10B+4000(كانـت افضـل تولیفـة هـي . 2005-2004بالتتـابع للموسـم 1-هــ.طن) 0.26و 0.59و 1.53(و

K (ویمكـن االسـتنتاج ان عـدد الخـردالت فـي النبـات . جزء بالملیون العطائها اعلـى القـیم لجمیـع الصـفات المدروسـة

ى الــى زیــادة حاصــل البــذور أدالتــي تــأثرت بــالرش بــالبورون والبوتاســیوم ممــا كــان االهــم مــن بــین مكونــات الحاصــل 

مقارنـة بالتتـابع ) 0.915و 0.819(لكـال الموسـمین تین و ة بـین الصـفمعنویـة و موجبـارتباطعالقة ظهورویعزز ذلك 

  .االخرىصفات الب

  

EFFECT OF BORON AND POTASSIUM SPRAY ON QUALITY 
AND YIELD OF RAPESEED (Brassica napus L.)

F. Y. Baktash , J. H. Hamza and G. A. J. Redha
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Abstract
A field trial was conducted during winter seasons at 2003-2004 and 2004-2005 

at field researches of Field Crops Dept., Agriculture Coll., Univ. of Baghdad, by spray 
of boron concentration (0, 5, and 10 ppm) and its source was boric acid (H3BO3) (6.5% 
B), and potassium concentration (0, 2000, and 4000 ppm) and its source was sulfate 
potassium (K2SO4) (42% K) at 75% flowering. The objective was to increase quality 
and yield of grains of rapeseed (Brassica napus L.). Randomized compete block design 
with three replicates was used. Plants spray with boron concentration (10 ppm) were 
superior with number of pods per plant, seeds yield, and oil yield (539.72 pod.plant-1, 
1.48, and 0.56) ton.ha-1, respectively at 2003-2004 season, and (537.65 pod.plant-1, 1.47, 
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and 0.56) ton.ha-1, respectively at 2004-2005 season. Plants spray with potassium 
concentration (4000 ppm) were superior with number of pods per plant, seeds yield, oil 
yield, and protein yield (567.88 pod.plant-1, 1.53, 0.60, and 0.26) ton.ha-1, respectively 
at 2003-2004 season, and (568.74 pod.plant-1, 1.53, 0.59, and 0.26) ton.ha-1, respectively 
at 2004-2005 season. The combination (10 B + 4000 K) ppm was the best, because it 
gives higher values to all characteristics under study. It could by concluded that number 
of pods per plant was the important yield components, which response to spray of boron 
and potassium, which lead to increase seeds yield, and that was confirm by significant 
positive correlated appearance between these two characteristics at both seasons (0.819 
and 0.915), respectively compared with others.

  

  المقدمة

الغـــراض التغذیـــة ذات النوعیـــة العالیـــة نظـــرًا عماله االهمیـــة االقتصـــادیة لمحصـــول الســـلجم فـــي اســـتتكمـــن 

ونســـبة ) 1% (49بعـــض أصـــنافه الـــى تصـــل نســـبة الزیـــت فـــي بـــذورإذ فـــي بـــذوره والبـــروتین تفـــاع نســـبة الزیـــت ر ال

فــأن المؤشــرات وعلــى مســتوى العــراق )3(بــروتین % 37وتحتــوي كســبته علــى ، ) 2) % (24-22(البــروتین الــى 

لتوسع في زراعة هذا المحصـول كونـه محصـول شـتوي الیتطلـب میـاه ري كثیـرة مقارنـة بالمحاصـیل الزیتیـة الى اتقود

و 4(الحبـوب للسـلجم مـن خـالل تقلیـل عقـم االزهـار وتحسـین تطـور الخردلـة ان البورون یزیـد مـن حاصـل.الصیفیة

عنــد نقــص البــورون فــأن نبــات . ونمــو االنبوبــة اللقاحیــةاالخصــابالتلقــیح و ان البــورون عامــل مهــم فــي عملیــة ).5

ح یتلقـفشـل الالبـورون یـؤدي الـى ان نقص ). 6(ینمو بشكل طبیعي ولكن سیرافق ذلك انخفاض في الحاصل السلجم 

وزن البــذرة قــد بــان ) 8(Fangsenو Yunhuaذكــر .)7(ء البــذور عــدم امــتالقلــة عــدد االزهــار ثــم الخــردالت و وا

ان رش البــورون بمقــدار) Porter)5وجــد .الــرشبعــدم مقارنــةً علــى نبــات الســلجم البــورون اســتجاب ایجابیــًا لــرش

عــدم بمقارنـةً % 6.5نویــة فـي حاصــل البـذور بمقــدار دى الــى زیـادة معأعلـى اوراق نبــات السـلجم 1-هـــ.Bكغـم0.84

وان ان استمرار التزهیر وانخفاض حاصـل الحبـوب قـد تـزامن مـع نقـص البـورون ) 9(وآخرون Pageauوجد .الرش

قــد ادى الــى زیــادة الحاصــل فــي مرحلــة الوریــدة علــى النبــات1-ـهــ.Bكغــم) 2.0و1.0و 0.5(رش البــورون بتركیــز 

، كمــا تزامنــت زیــادة محتــوى البــذور مــن الزیــت مــع زیــادة الــرشمقارنــة بعــدم بالتتــابع ) % 31و 26و 19(بنســبة 

امـا .%12زاد من محتوى البذور من الزیت بمقـدار 1-هـ.Bكغم1إذ وجد ان اضافة الحاصل عند اضافة البورون

البوتاســــیة نظـــرًا لالعتقـــاد الســــائد االســـمدة عمال انعـــدام اســـتقلــــة او فـــأن المتتبـــع للزراعــــة العراقیـــة یلحـــظ البوتاســـیوم 

ي اغلــب العملیــات الفســیولوجیة المهمــة فــي فــالبوتاســیوم یشــترك . ان التــرب العراقیــة غنیــة بالبوتاســیوموالخــاطىء مــن 

عملیة النـتح ومن ثم النبات مثل المساهمة في تنظیم الجهد االزموزي لخالیا النبات والتحكم بعملیة فتح وغلق الثغور 

وتكـوینالضـوئيمثیـل ومن ثم تحفیز عملیـة التATPقة بتكوین البروتین وصنع الكلوروفیل وتحفیز الـ ، كما له عال

فــي انزیمــاً 80حــوالي الكاربوهیــدرات وهــدمها وانتقــال نواتجهــا ، فضــًال عــن دوره الكبیــر والفعــال فــي تحفیــز وتنشــیط 

متهــــا لالضــــطجاع وتكــــوین الخالیــــا واللكنــــین دور البوتاســــیوم كبیــــر فــــي تقویــــة النباتــــات ومقاو . )11و 10(النبــــات

و Pongsakulبــین ).12(نعة مــن مكــان التصــنیع الــى الخــزن والســلیلوز ومــلء البــذور ، أي انتقــال المــواد المصــ

Ratanart)13 (او اضافته الى التربـة یعمـل علـى التبكیـر بالنضـج للحاصـل ویـؤدي الـى ن التسمید البوتاسي رشاً أ

فضــل ایهــدف البحــث فــي ضــوء مــا تقــدم إلــى تحدیــد .موعــة كبیــرة مــن المحاصــیل الحقلیــةجلمالبــذورزیــادة حاصــل 

دراســة اإلرتبــاط فضــًال عــن ، الســلجمربــذو لزیــادة حاصــل ونوعیــة التســمید الــورقي بــالبورون والبوتاســیوم مســتوى مــن 

  .البسیط بین الصفات المدروسة
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  المواد وطرائق العمل

فـي حقـل ابحـاث قسـم علـوم 2005-2004و 2004-2003شـتویین طبقت تجربـة حقلیـة فـي الموسـمین ال

واســتعمل ) جــزء بــالملیون10و 5و 0(بــالتركیز جامعــة بغــداد بــرش البــورون –كلیــة الزراعــة –المحاصـیل الحقلیــة 

واســتعمل ) جــزء بــالملیون4000و 2000و 0(والبوتاســیوم لــه ، مصــدراً )H3BO3()6.5 %B(حــامض البوریــك 

Brassica(لزیـادة حاصـل ونوعیـة بـذور السـلجم ، لـهمصـدراً ) K2SO4 ()42 %K(وتاسـیوم كبریتات الب napus

L.(.تجربة عاملیة تطبق)اجـري تحلیـل تربـة .علـى وفـق تصـمیم القطاعـات الكاملـة المعشـاة بثالثـة مكـررات) 3×3

زراعــة البــذور تحضــیر التربــة تمــبعــد ت). 1جــدول (قبــل الزراعــة یــة ئالفیزیاو یــة ئالكیمیاالحقـل لدراســة بعــض صــفاتها 

تشـرین 26لموسـم االول و لم2003تشـرین الثـاني للعـام 23سـم  فـي 40هـا مسـافة بینالفي خطوط للصنف باكتول 

تـم تسـمید التجربـة بالسـماد الفوسـفاتي مباشـرة . )1(1-هـ.كغم6بلغت كمیة بذور بالثاني م للموسم 2004الثاني للعام 

دفعــة واحـــدة عنـــد الزراعـــة )P2O5()20%P% 45(ســـوبر فوســـفات الثالثـــي 1-هـــ.غـــمك200عنــد الزراعـــة بكمیـــة 

-3الكمیة عند الزراعـة والنصـف الثـاني بعـد ظهـور نصف , على دفعتین ) N% 46(1-هـ.كغم184وسماد الیوریا 

بعـــة خطـــوط بار ) م3× 2.5(مســـاحة الوحـــدة التجریبیـــة .وریقـــات واســـتطالة الســـاق الثمـــري وبدایـــة ظهـــور البـــراعم4

تعشــیب للتقلیــل مــن نمــو االدغــال ومنافســتها كــذلك عملیــة الالتجربــة خــالل الموســم عنــد الحاجــة و ت ویــر . م3بطــول 

بمحالیـل البـورون مـة واحـدة تـم رش النباتـات % 75وعنـد نمـو المحصـول الـى مرحلـة التزهیـر .للمحصول اثناء النمو

یر كل من محالیل الرش للمغـذیات واسـتعملت المرشـة الظهریـة ورشت التولیفات على النباتات بعد تحض. والبوتاسیوم

ووضـع فـي المرشـة , كان في الصباح الباكر لتالفي ارتفاع درجات الحرارة ، إذ لرش النباتات مع مراعاة وقت الرش 

لكـل 3سـم15للمحلـول المغـذي بمقـدار ) الزاهـي(الظهریة الماء المقطـر مـع اضـافة المـادة الناشـرة كمحالیـل التنظیـف 

آیــار يالحصــاد یــدویا للموســمین فــتــم). االوراق(لتــر مــاء لتقلیــل الشــد الســطحي وضــمان البلــل التــام للنباتــات 100

الخردلة في عدد البذور و النبات خردالت في عدد ال: الصفات المدروسة. %16عند نسبة رطوبة م 2005و م2004

ومحتـوى البـذور مـن الزیـت ) 2سطیین علـى اسـاس متم حساب الخطین الو (حاصل البذور الكليو بذرة 1000وزن و 

النســبة المئویـة للنتــروجین تدر قُـ(والبــروتین ) Hexanالمــذیب الــ عمال باسـتSexhletتـم اســتخالص الزیـت بجهــاز (

× % النتـروجین % = البـروتین (النسبة المئویة للبروتین تسب، ثُم حُ Microkjeldahlبجهاز Kjeldhalبطریقة 

لمقارنـــة 0.05مســـتوى بقـــل فـــرق معنـــوي أســـتعمل یانـــات أحصـــائیًا بتحلیـــل التبـــاین وأبالتللـــحُ . همایحاصـــلو )6.25

  .)14(، ودراسة اإلرتباط البسیط بین الصفات المدروسةامالتالمعمتوسطات 

  

  

  

  

  

  

  

  

-2004و 2004-2003الشتویین للموسمینالتجربةلتربةیة ئالفیزیاو یةئالكیمیابعض الخواص)1(جدول 

2005  

  2005- 2004الموسم   2004- 2003الموسم   



78

pH7.6  8.0العجینة المشبعة  

Ec)4.1  3.8العجینة المشبعة)1-م.زسیمندیسي  

O.M.)11.25  12.15  )تربة1-كغم.غم  

N 80  78  )تربة1-كغم.غم(الجاهز  

P 15  12  )تربة1-كغم.غممل(الجاهز  

K 127  121  )تربة1-كغم.غممل(الجاهز  

B0.56  0.54  )تربة1-كغم.ملغم(ز الجاه  

  392  380  )تربة1-كغم.غم(رمل 

  439  448  )تربة1-كغم.غم(غرین 

  150  170  )تربة1-كغم.غم(طین 

  لبحوث الموارد المائیة والتربةالشركة العامة-مختبرات وزارة الري 

  

  النتائج والمناقشة

  :عدد الخردالت في النبات

إذ بتراكیــز مختلفــة مــن البــورون والبوتاســیوم وتــداخلهما ولكــال الموســمینتــأثرت هــذه الصــفة معنویــًا برشــها

جــزء بــالملیون 10و 5المرشوشــة بــالبورون بــالتركیزین اتللنباتــفــي هــذه الصــفة التفــوق المعنــوي ) 2(یوضــح جــدول 

النبـات وللتركیـزین ودون ان تختلف معنویًا فیما بینهمـا ولكـال الموسـمین فقـد بلـغ عـدد الخـرالت فـي بعدم الرشمقارنة 

بالتتــابع 1-نبــات.خردلــة537.65و 534.33و 2004بالتتــابع للموســم 1-نبــات.خردلــة539.72و 540.97اعــاله 

ان الزیادة فـي عـدد الخـردالت فـي النبـات ناتجـة مـن التـأثیر االیجـابي للبـورون الى قد یعزى السبب و .2005للموسم 

وتكملـــة نمـــو االنبوبـــة اللقاحیـــة وتحســـین ثباتهـــا فـــي بـــورون دور مهـــم لل.فـــي النبـــاتعـــدد االزهـــارتطـــور فـــي زیـــادة 

عامل مهم في عملیة التلقیح واالخصاب وان أنه إذ)15(، ونقصه یؤدي الى اعاقة تكوین حبوب اللقاح االخصاب 

یتفـق . أیضـاً ونسـبة خصـب اعلـىفره یزید مـن عـدد االزهـار الملقحـة التـي سـینتج عنهـا الحقـًا عـدد خـردالت اعلـىاتو 

كمــا ان نقــص البــورون یزیــد مــن عــدد االزهــار مــن خــالل االســتمرار ). 5(Porterو )4(وآخــرون Nuttalهـذا مــع 

، النــورات الزهریــة مــن بینهــا ممــا یســبب مــوت قســم ضــوئيفــي انتاجهــا ممــا یزیــد مــن المنافســة علــى نــواتج التمثیــل ال

وآخـرون Pageauهـذا مـع یتفـق االنبوبـة اللقاحیـة و فضًال عن عدم تلقیح القسم االخر منها لضعف في نمـو وتطـور 

خــردالت فــي جــزء بــالملیون باعطائهــا اعلــى عــدد لل4000Kتفوقــت النباتــات المرشوشــة بالبوتاســیوم بــالتركیز .)9(

عـدد اقـل عـدم الـرش لكال الموسـمین بالتتـابع ، بینمـا اعطـت معاملـة 1-نبات.خردلة488.14و 495.99بلغ النبات 

یـؤدي البوتاسـیوم دورًا مهمـًا .لكـال الموسـمین بالتتـابع1-نبـات.خردلـة429.91و 439.91بلـغ النبـات للخردالت فـي

فــي عملیــة التــوازن الهرمــوني فــي النبــات وذلــك مــن خــالل دوره فــي زیــادة كفــاءة عمــل منظمــات النمــو النباتیــة إذ بــیَّن 

Wakhloo)16 (نات والجبریلینــات والســایتوكاینینات قــد ادى ان اســتعمال البوتاســیوم مــع منظمــات النمــو كاالوكســی

.وهذا بدوره یؤدي الى زیادة عدد الخـردالت. اضافة البوتاسیومممقارنة بعدالى الزیادة في معدل التزهیر واالخصاب

علـــــى بقیـــــة معنویـــــًا جـــــزء بـــــالملیون ) 10B +4000K(و ) 5B +4000K(التـــــداخل الثنـــــائي اتـــــتفوقـــــت تولیف

لـــغ عـــدد للخـــردالت فـــي النبـــات باعلـــى ا تـــاعطإذ ولكـــال الموســـمین ان تختلـــف معنویـــًا فیمـــا بینهمـــا ودون التولیفـــات 

فـي الموسـم 1-نبـات.خردلـة626.78و 579.01و بالتتـابع2004في الموسم 1-نبات.خردلة615.32و 581.53

لكــال 289.39و 300.62بلــغ عــدد للخــردالت فــي النبــات اقــل عــدم الــرش معاملــة ، بینمــا اعطــت بالتتــابع 2005
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نبـات السـلجم لزیـادة عـدد الخـردالت فـي لستنتج من الدراسة اهمیـة عنصـري البـورون والبوتاسـیوم ی.بالتتابعالموسمین 

  .السلجممحصول هذه الصفة كونها احد مكونات حاصل البذور الرئیسة في في النبات والسیما 

  :)غم(بذرة1000وزن عدد البذور في الخردلة و 

عــدد التـأثیر غیــر المعنـوي لــرش تراكیــز مختلفـة مــن البـورون والبوتاســیوم وتـداخلهما فــي) 2(ل یوضـح جــدو 

  .ولكال الموسمینبذرة1000وزن البذور في الخردلة و 

  

  تأثیر رش البورون والبوتاسیوم في الحاصل ومكوناته لمحصول السلجم)2(جدول 

  تركیز السماد

  )جزء بالملیون(

  عدد الخردالت

  في النبات

  عدد البذور

  في الخردلة

  1000وزن 

  )غم(بذرة 

  حاصل البذور

  )1-هـ.طن(الكلي 

2004  2005  2004  2005  2004  2005  2004  2005  
0B423.09  414.81  21.14  21.22  2.46  2.45  1.26  1.22  
5B540.97  534.33  21.13  21.83  2.47  2.45  1.42  1.42  
10B539.72  537.65  21.58  21.31  2.46  2.47  1.48  1.47  

  0.02  0.06  .م.غ  .م.غ  .م.غ  .م.غ  28.17  27.11  0.05م .ف.ا

0K439.91  429.91  21.22  21.24  2.46  2.45  1.26  1.22  
2000K495.99  488.14  20.69  21.31  2.44  2.45  1.37  1.35  
4000K567.88  568.74  21.94  21.81  2.49  2.48  1.53  1.53  

  0.02  0.06  .م.غ  .م.غ  .م.غ  .م.غ  28.17  27.11  0.05م .ف.ا

0B ×0K300.62  289.39  20.67  20.52  2.43  2.44  1.15  1.03  

0B ×2000K461.87  454.60  21.06  21.47  2.46  2.48  1.28  1.27  

0B ×4000K506.78  500.43  21.70  21.68  2.48  2.44  1.35  1.35  

5B ×0K514.93  507.89  21.41  22.36  2.46  2.41  1.30  1.31  

5B ×2000K526.45  516.08  20.15  21.06  2.45  2.44  1.40  1.38  

5B ×4000K581.53  579.01  21.82  22.05  2.51  2.50  1.56  1.57  

10B ×0K504.20  492.46  21.59  20.84  2.48  2.49  1.32  1.32  

10B ×2000K499.63  493.73  20.87  21.39  2.42  2.43  1.43  1.41  

10B ×4000K615.32  626.78  22.29  21.69  2.47  2.50  1.68  1.68  

  0.03  .م.غ  .م.غ  .م.غ  .م.غ  .م.غ  48.80  46.96  0.05م .ف.ا

  

  

  

  ):1-هـ.طن(حاصل البذور الكلي 

2004باســتثناء التــداخل فــي الموســم تــأثرت هــذه الصــفة معنویــًا بعــاملي الدراســة وتــداخلهما لكــال الموســمین

جـزء بــالملیون 10رون بـالتركیز المرشوشـة بــالبو اتالتفــوق المعنـوي للنباتـ) 2(إذ یوضـح جـدول الـذي لـم یكـن معنویــًا 

بالتتـابع ، بینمـا اعطـت معاملـة 2005و 2004لكال الموسمین 1-هـ.طن1.47و 1.48حاصل بلغ واعطت اعلى 

الـذي الخلـلمن الناحیة التطبیقیة فأن .ولكال الموسمین بالتتابع1-هـ.طن1.22و 1.26بلغ حاصل اقل عدم الرش 

، وبخالفــه فأنــه ) 15(ربوهیــدرات هــي ســمة مــن ســمات نقــص البــورون فــي النبــات ایحصــل فــي العملیــات الحیویــة للك

جـزء 4000Kتفوقت النباتات المرشوشة بالبوتاسیوم بـالتركیز .یزید من كفاءة انتاج ونقل المواد المتمثلة الى البذور

عــدم الــرش طــت معاملـة لكــال الموســمین بالتتـابع ، بینمــا اع1-هــ.طــن1.53و 1.53بلــغ حاصـل بـالملیون باعطائهــا 
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یشـترك البوتاسـیوم كعامـل مسـاعد .لكـال الموسـمین بالتتـابع1-هــ.طـن1.22و 1.26تاقل القیم في هذه الصـفة بلغـ

فــي اغلــب العملیــات الفســلجیة المهمــة فــي النبــات كالمســاهمة فــي تكــوین الكلوروفیــل وتكــوین المركبــات ذات االوزان 

. وتحفیـز انتـاج الطاقـة وتنشـیط االنظمـة االنزیمیـةالضـوئياتجـة مـن عملیـة التمثیـل الجزیئیة العالیـة وانتقـال المـواد الن

جـــــزء ) 10B +4000K(تولیفـــــة التفوقـــــت . )11(Kirkbyو Orloviusو )10(ابوضـــــاحيهـــــذا مـــــع یتفـــــق و 

عـدم ، بینمـا اعطـت معاملـة 1-هــ.طـن1.68لـغ حاصـل بباعطائها اعلى 2005موسم للبالملیون على بقیة التولیفات 

انخفاض واحد أو أكثر من زیادة او إنخفاض الحاصل یعود الى زیادة او إن.1-هـ.طن1.03حاصل بلغ اقل الرش 

قـد ازداد تحـت وعـدد الخـردالت . مكوناته كعدد الخردالت في النبات أو عدد البذور في الخردلـة أو معـدل وزن البـذرة

الـى البـراعم الزهریـةالضـوئيدورهـا فـي تقلیـل فشـل التلقـیح وكفـاءة نقـل نـواتج التمثیـل تأثیر العوامل المدروسـة نتیجـة 

الـى تفـوق النباتـات نفسـها في تفوق النباتـات المرشوشـة بالبوتاسـیوم او البـورون او التـداخل بینهمـا یعود السبب وعلیه 

بــین حاصــل البــذور ة معنویــة وجبــرتبــاط مور عالقــة اظهــویعــزز ذلــك . فــي عــدد الخــردالت فــي النبــات للتركیــز نفســه

و 2004للموســـمین ) 0.915و 0.819(معامـــل االرتبـــاط تـــا الكلـــي وبـــین عـــدد الخـــردالت فـــي النبـــات إذ بلغـــت قیم

كما یتضح ان عـدد الخـردالت فـي النبـات كـان المكـون االهـم مـن بـین مكونـات الحاصـل .)3جدول (بالتتابع2005

  .)3جدول (معنوي مع حاصل البذور ولكال الموسمینبشكل بذرة 1000زن لعدم ارتباط عدد البذور في الخردلة وو 

  (%):محتوى البذور من الزیت 

بینمــا كــان فقـط ، 2005فــي الموســم لبــورون والبوتاسـیوم بـین االتـأثیر المعنــوي للتــداخل ) 4(یوضـح جــدول 

و 2004ولكـال الموسـمین الصـفة هـذهالبوتاسـیوم فـي كـذلك التأثیر غیر المعنـوي لـرش تراكیـز مختلفـة مـن البـورون و 

0B(و ) 10B +4000K(و )5B +0K(ات تولیفــالتفوقــت .2004وكــذلك تــداخلهما فــي الموســم   2005

 +2000K ( و)10B +2000K( ادون ان تختلـف معنویـًا فیمـا بینهـالتولیفـات معنویـًا علـى بقیـة جزء بالملیون

.بالتتــابع% 37.10و 37.21و 38.98و 39.18ر مــن الزیــت بلــغ محتــوى للبــذو اعلــى اباعطائهــ2005للموســم 

لتربـــة بســـبب الزیـــت المتكـــون فـــي بـــذوره والـــذي یعـــد مـــن المـــواد العضـــویة التـــي تحتـــاج الـــى اجهـــد یالســـلجم محصـــول 

لحیویـة دورًا مهما في الفعالیـات اؤدیان ین االلذفرها في التربة ومنها البورون والبوتاسیوم اغذیة عدة یجب تو معناصر 

مــن مصــدرها الــى المنــاطق الفعالــة فــي النمــو ومنــاطق الخــزن الضــوئيداخــل النبــات ویســهالن انتقــال نــواتج التمثیــل 

التـي تـوفر الطاقـة الالزمـة لتصـنیع الـدهون وعملیـات النقـل المواد الكاربوهیدراتیـة تكوینویزیدان من كفاءة النبات في 

محتـوى البــذور مـن الزیــت وبـین كــٌل معنـوي بــین و ر ارتبــاط موجـب ظهـ.)15و 17(والخـزن التـي تحــدث فـي النبــات 

إذ بلغت قیم معامل االرتباط فقط 2005لكال الموسمین وحاصل البذور الكلي للموسم عدد الخردالت في النبات من 

  .)3جدول (بالتتابع) 0.401و0.395و 0.406(

  محصول السلجمالمدروسة لصفات القیم معامل االرتباط البسیط بین )3(جدول 

  الصفات المدروسة
  حاصل

  البروتین

محتوى 

  البذور

  من البروتین

  حاصل

  الزیت

محتوى 

  البذور

  من الزیت

  حاصل

البذور 

  الكلي

وزن 

1000  

  بذرة

عدد 

  البذور

في 

  الخردلة

عـــــــدد الخـــــــردالت فـــــــي 

  النبات

0.600*  

0.746*  

0.110  
0.287  

0.829*  

0.806*  

0.406*  

0.395*  

0.819*  

0.915*  

0.131  
0.227  

0.244  
0.315  

  عدد البذور في الخردلة
0.316  
0.314  

0.133  
0.265  

0.265  
0.247  

0.043  
0.212  

0.291  
0.297  

0.552*  

0.410*  
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  بذرة1000وزن 
0.256  
0.239  

0.181  
0.103  

0.159  
0.217  

0.035  

-0.038  
0.118  
0.238  

    

  حاصل البذور الكلي
0.602*  

0.775*  

0.008  
0.215  

0.902*  

0.901*  

0.295  

0.401*  
      

ــــــوى البــــــذور مــــــن  محت

  الزیت

0.166  
0.335  

-0.112  

0.145  

0.642*  

0.505*  
        

  حاصل الزیت
0.530*  

0.592*  

-0.079  

0.039  
          

ــــــوى البــــــذور مــــــن  محت

  البروتین

0.766*  

0.761*  
            

  2005-2004شتوي للموسم الاالرقام السفلى . 2004-2003للموسم الشتوي الرقام العلیا ا

  عامقیمة لكل صفة ولكل ) 27(م معامل االرتباط من اخذ تم حساب قی

  0.05معنوي عند مستوى * 

  

  ):1-هـ.طن(حاصل الزیت 

وكــذلك كــان التــأثیر معنویــًا بــرش تراكیــز مختلفــة مــن البــورون والبوتاســیوم فــي هــذه الصــفة ولكــال الموســمین

2005والبوتاســیوم فــي الموســم لبــورونن ابــیمعنــوي للتــداخل غیــر التــأثیر ، بینمــا كــان 2004تــداخلهما فــي الموســم 

جـــزء بـــالملیون مقارنـــة 10و 5المرشوشـــة بـــالبورون بـــالتركیزین اتالتفـــوق المعنـــوي للنباتـــ) 4(یوضـــح جـــدول . فقـــط

وللتركیــزین اعــاله حاصــل الزیــت ودون ان تختلــف معنویــًا فیمــا بینهــا ولكــال الموســمین فقــد بلــغ عــدم الــرشمعاملــة ب

یعــود الســبب الــى تفــوق النباتــات نفســها فــي . 2005و2004ینلموســمولكــال ابالتتــابع 1-هـــ.طــن)0.56و 0.55(

جــزء بــالملیون 4000Kت المرشوشــة بالبوتاســیوم بــالتركیزتفوقــت النباتــا). 2جــدول (للتركیــز نفســه حاصــل البــذور

التتـــابع ، بینمـــا ب2005و 2004لكـــال الموســـمین 1-هــــ.طـــن)0.59و 0.60(بلـــغ حاصـــل للزیـــت باعطائهـــا اعلـــى 

ویعـود السـبب .كـال الموسـمین بالتتـابعل1-هــ.طـن)0.48و 0.47(حاصل للزیت بلـغ اقل عدم الرشاعطت معاملة 

10(و ) 5B +4000K(نتولیفتیالتفوقت ). 2جدول (الى تفوق النباتات نفسها في حاصل البذور للتركیز نفسه 

B +4000K ( فقـط 2004للموسـم التولیفـات ودون ان تختلـف معنویـًا فیمـا بینهمـا جزء بالملیون معنویًا علـى بقیـة

حاصـل اقـل عـدم الـرشبالتتـابع ، بینمـا اعطـت معاملـة 1-هــ.طـن0.65و 0.62بلـغ حاصل للزیـت إذ اعطتا اعلى 

ویعــود الســبب الــى تفــوق النباتــات نفســها فــي حاصــل البــذور للتركیــز نفســه ).4جــدول (1-هـــ.طــن0.41بلــغ للزیــت 

حاصـل البـذور الكلـي وبـین كـٌل مـن حاصـل الزیـت بـین ویعزز ذلك ظهور عالقـة ارتبـاط موجبـة معنویـة ).2ول جد(

2004للموسـم بالتتـابع) 0.642و 0.902(لكال الموسمین إذ بلغت قیم معامل االرتباط ومحتوى البذور من الزیت و 

معنویــة بــین حاصــل و ة ارتبــاط موجبــة عالقــتظهــر كمــا .)3جــدول(2005بالتتــابع للموســم ) 0.505و 0.901(و 

0.829(معامـل االرتبـاط تـا، إذ بلغـت قیم2005و 2004الزیت وبین عدد الخـردالت فـي النبـات ولكـال الموسـمین 

  .)3جدول (التتابعب) 0.806و 

  (%):محتوى البذور من البروتین 

ولم یكـن 2004دون الموسم فقط 2005ظهر تأثیر معنوي برش تراكیز مختلفة من البوتاسیوم في الموسم 

) 4(یوضـح جــدول . التـأثیر معنویـًا لـرش البـورون وللتـداخل بـین البـورون والبوتاســیوم لكـال الموسـمین فـي هـذه الصـفة

جــزء بــالملیون فــي محتــوى بــذورها مــن البــروتین اذ 4000التفــوق المعنــوي للنباتــات المرشوشــة بالبوتاســیوم بــالتركیز 
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جــزء بــالملیون إذ بلغــت 2000Kومعاملــة الــرش عــدم الــرشمعاملــة بمقارنــة % 17.16اعطــت اعلــى نســبة بلغــت 

الــى دور البوتاســیوم فــي تنشــیط انــزیم قــد یعــزى الســبب .2005ابع للموســم تتــبال% 15.49و 15.77النســبة فیهمــا 

Nitrate reductase المهــم فــي عملیــة اختــزال النتــرات بــداخل النبــات وتحولهــا الــىNH3 ره فــي ، فضــًال عــن دو

احمــــاض امینیــــة حــــدیثًا عــــن الرایبوســــوم واتاحــــة الفرصــــة لتكــــوینةالمتكونــــاتالبروتینــــاالحمــــاض االمینیــــة و فصــــل 

وترجمة شـفراتها فـي الرایبوسـومات m-RNAن ـوتكویDNAة وذلك عن طریق استمرار استنساخ الـجدیداتبروتینو 

  .)19و 18(

  ):1-هـ.طن(حاصل البروتین 

، كمــا 2005فقــط دون الموســم 2004بتراكیــز مختلفــة مــن البــورون فــي الموســم ظهــر تــأثیر معنــوي للــرش

للتـداخل فـي ظهر تأثیر معنوي للرش بتراكیز مختلفة من البوتاسیوم في كال الموسمین ، بینما لـم یكـن التـأثیر معنویـًا 

5بـالبورون بـالتركیزین التفوق المعنـوي للنباتـات فـي حاصـلها البروتینـي بعـد رشـها) 4(یوضح جدول . كال الموسمین

و 0.23ودون ان تختلف معنویًا فیما بینهمـا اذ بلـغ حاصـل البـروتین عدم الرشمعاملة بمقارنة جزء بالملیون 10و 

ویعــود الســبب الــى تفــوق النباتــات نفســها فــي حاصــل البــذور .2004بالتتــابع فــي الموســم 1-هـــ. طــن0.21و 0.23

جـزء بـالملیون باعطائهـا 4000Kویـًا النباتـات المرشوشـة بالبوتاسـیوم بـالتركیز تفوقـت معن).2جـدول (للتركیز نفسه 

ومعاملـة الـرش عدم الرشلكال الموسمین ، بینما اعطت معاملة 1-هـ.طن0.26و 0.26اعلى حاصل بروتیني بلغ 

2000K ویعــود ).4ول جــد(ولكــال الموســمین 1-هـــ.طــن)0.21و 0.20(جــزء بــالملیون حاصــًال بروتینیــًا اقــل بلــغ

ویعــزز ذلــك ظهــور عالقــة ارتبــاط ). 2جــدول (الســبب الــى تفــوق النباتــات نفســها فــي حاصــل البــذور للتركیــز نفســه 

ولكـــال البـــروتینمحتـــوى البـــذور مـــن و وبـــین كـــٌل مـــن حاصـــل البـــذور الكلـــي البـــروتینحاصـــل معنویـــة بـــین و موجبـــة 

بالتتـابع ) 0.761و 0.775(و 2004التتـابع للموسـم ب) 0.766و 0.602(إذ بلغت قـیم معامـل االرتبـاط الموسمین 

معنوي بین حاصـل البـروتین وبـین كـٌل مـن عـدد الخـردالت فـي و كما ظهر ارتباط موجب .)3جدول (2005للموسم 

و 2004بالتتـابع للموسـم ) 0.530و 0.600(النبات وحاصل الزیت ولكـال الموسـمین إذ بلغـت قـیم معامـل االرتبـاط 

  .)3جدول (2005بالتتابع للموسم ) 0.592و 0.746(

ا المباشـر مـالدراسة اهمیة الرش بالبورون والبوتاسیوم على محصول السلجم ، وذلك لتأثیرههذه ستنتج من ی

علــى عــدد الخــردالت فــي النبــات والتــي هــي مكــون رئــیس لحاصــل البــذور ، فضــًال عــن تــأثیر المتغیــرین علــى نوعیــة 

  .من الزیت والبروتینالمحصول

  

  تأثیر رش البورون والبوتاسیوم في النوعیة وحاصلها لبذور السلجم)4(ول جد

  تركیز السماد

  )جزء بالملیون(

  محتوى البذور

  (%)من الزیت 

  حاصل الزیت

  )1-هـ.طن(

  نسبة البروتین

(%)  

  حاصل البروتین

  )1-هـ.طن(

2004  2005  2004  2005  2004  2005  2004  2005  

0B37.75  36.51  0.47  0.48  16.61  16.35  0.21  0.21  

5B39.28  37.40  0.55  0.55  16.11  16.35  0.23  0.23  
10B37.77  37.01  0.56  0.56  15.32  15.73  0.23  0.23  

  0.02  .م.غ  .م.غ  .م. غ  0.04  0.03  .م.غ  .م.غ  0.05م .ف.ا

0K37.88  36.53  0.47  0.48  15.69  15.77  0.20  0.20  
2000K37.78  36.88  0.52  0.52  15.39  15.49  0.21  0.21  
4000K39.13  37.52  0.60  0.59  16.97  17.16  0.26  0.26  

  0.02  0.03  1.04  .م.غ  0.05  0.03  .م.غ  .م.غ  0.05م .ف.ا
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0B ×0K36.37  35.45  0.41  0.43  14.82  14.73  0.17  0.17  

0B ×2000K38.73  37.21  0.50  0.50  15.98  15.83  0.20  0.20  

0B ×4000K38.15  36.86  0.51  0.51  19.03  18.48  0.26  0.25  

5B ×0K40.21  39.18  0.51  0.51  17.11  16.77  0.23  0.22  

5B ×2000K37.59  36.32  0.52  0.52  14.93  15.41  0.20  0.21  

5B ×4000K40.03  36.71  0.62  0.62  16.30  16.88  0.26  0.26  

10B ×0K37.07  34.95  0.49  0.49  15.13  15.80  0.20  0.21  

10B ×

2000K
37.02  37.10  0.53  0.53  15.25  15.24  0.22  0.21  

10B ×

4000K
39.23  38.98  0.65  0.65  15.59  16.13  0.26  0.27  

  .م.غ  .م.غ  .م.غ  .م.غ  .م.غ  0.06  2.27  .م.غ  0.05م .ف.ا
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