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

للتغذیة الورقیة بالبورون والتسمید Glycine max (L.) merrاستجابة صنفین من فول الصویا 

  تروجینيیالن

  

  بشیر حمد عبد اهللا الصوالغ ، رسمي محمد حمد الدلیمي و عماد محمود علي البدراني

  نبارجامعة األ / الزراعة كلیة
  

  الخالصة

-ة الكرمـة في ناحیـ2003نفذت تجربه حقلیه في تربه ذات نسجه طینیه غرینیة مزیجة خالل الموسم الصیفي لعام 

Bكغـم ) 1, 0.5, 0( األنبار بهدف معرفة تأثیر ثالثة مستویات من التغذیـة الورقیـة بـالبورون محافظة-قضاء الفلوجة 

, 100, 50, 0( ي تروجینـیاد النـبـورون وأربعـة مسـتویات مـن السمـ% 17) H3BO3(على شـكل حـامض البوریـك 1-هـ. 

في صفات النمـو والحاصـل ونوعیتـه لصـنفین مـن ) 46 %N( CO(NH2)2على شكل سماد الیوریا 1-هـNكغم) 150

وفـــق تصـــمیم Split-Split plotةالمنشـــق–وباســـتخدام نظـــام األلـــواح المنشـــقة ) ، صـــویا إبـــاء 2طاقـــة ( فـــول الصـــویا 

ة والسـماد النیتروجینـي القطـع ات ، احتلـت األصـناف القطـع الرئیسـوبثالثـة مكـرر   .R. C. B. Dالقطاعات العشـوائیة الكاملـة

  :وتلخصت النتائج بما یأتي 0الثانویة فیما احتلت مستویات البورون القطع تحت الثانویة 

مقارنــة 1-هـــ0كغــم 3375ى حاصــال قــدره دروســة فــأعطتفــوق الصــنف صــویا إبــاء بــأعلى معــدل ألغلــب الصــفات الم

  0)1-هـ. كغم 2463.30( 2بالصنف طاقة 

تــأثیرا معنویــا فـــي جمیــع صــفات النمــو والحاصـــل 1-هـــN0كغــم 150مســـتوى باليأثــرت إضــافة الســماد النیتروجینــ

  .معدل التي أعطت اقل عن معامله المقارنة %57و 59من البذور والبروتین بنسبه ومكوناته وازداد حاصلة 

إلى تفوق معنوي في اغلب صـفات النمـو والحاصـل فـأعطى معـدال 1-هـ. Bكغم 1أدى الرش بالبورون بالمستوى 

كغـم عـن معاملـه المقارنـة 215لحاصل البذور الذي ازداد بمقدار طـن و و % ) 93.24( عالیا لنسبة الخصب في القرنات 

  % ) .34.91( تفوق في نسبه البروتیـن فـي البـذور فقد1-هـ. Bكغم 0.5أما المستوى 

اثـر التـداخل الثالثـي معنویـا فـي جمیــع الصـفات المدروسـة وقـد أعطـى الصــنف صـویا إبـاء المسـمد بالمسـتوى العــالي 

وأعلى معـدل الرتفـاع النبـات % ) 100(نسبه كاملة للخصب في القرنات 1-هـ) . Bكغم N +1كغم 150( للعنصرین 

علـــى التـــوالي 1-هــــ. كغـــم ) 1806.00, 5219.30( والبـــروتین بـــذرة وحاصـــل البـــذور 100وزن , القرنـــة بد البـــذور عـــد, 

  .اقل المعدالت للصفات أعاله غیر المسمد بكال العنصرین 2طاقة بالمعامالت االخرى التي اعطى فیها الصنف مقارنة 

ر استجابة إلضـافة المغـذیات وعوامـل النمـو األخـرى فحقـق تج من هذه الدراسة أن الصنف صویا إباء كان األكثستنن

تحــت المســتوى العــالي للســمادین وبزیــادة والبــروتین الحاصــل وحاصــل البــذور اتخصــب ومعــدال عالیــا لمكونــلنســبه كاملــة ل

  .النامي تحت نفس التأثیر 2عن الصنف طاقه كغم بروتین 622بذور و طن 2بلغت بما یقارب 

  

  

  
  

  

  الباحث الثالثماجستیر رسالة البحث مستل من
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Response of  two Cultivars of Soybean (Glycine Max (L.) Merr) to Leaf  
Nutrition with boron and Nitrogen Fertilization.

B. H. A. AL - solagh , R. M. H. AL-Dlueimi , E. M. A. AL-Badrani 
College of  Agriculture / AL-Anbar University

Abstract
Field experiment was conducted in loamy silty clay soil during the summer season of 

2003 at AL-Garma section of falluja District to investigate the effect of three levels of boron 
leaf nutrition (0, 0.5, 1) kg B. ha-1 in boric acid formula (H3BO3) 17% Boron and four levels 
of Nitrogen fertilizer (0, 50, 100, 150) Kg N. ha-1 in the form of urea fertilizer CO(NH2)2

(46%N) on growth characters, yield and its quality for two soybean cultivars (Taka2, Soya 
IPA). Randomized Complete Block Design. in split-split arrangement was used in three 
replicates. Cultivars occupied the main plots and nitrogen fertilizer in the sub-plots while 
boron levels occupied the sub-sub plots.

Soya IPA cultivar gave the highest averages for the most investigated characters; This 
cultivar gave 3375 kg. ha-1 seed yield compared with Taka 2 cultivar (2463.30 kg. ha-1) .

Addition of nitrogen fertilizer at 150Kg N. ha-1 significantly affected (P< 0.05) on all 

growth charcters’ yield and its components’ Seed yield and protein AT this level increased by 
59% and 57% respectively from that of the control treatment which gave the lowest mean of 
them.

Spraying with boron at level (I kgB. ha-1) lead to asignificant superiority (P> 0.05) in 
the most of the growth and yield characters and gave the highest ahigh percentage of fertility
percentage (93.24%) and seed yield (3577.40 kg. ha-1) as compared with the check treatment 
(2362.00 kg. ha-1) while spraying boron at (0.5 Kg B. ha-1) increased in seed protein 
percentage to 34.91% .

The interaction between cultivars × Nitrogen fertilizaion × boron spraying had signifant 

effect (P<  0.05) in all characters’ Soya IPA fertilized with 150 kg N. ha-1 + 1 kg B. ha-1 gave 
100% fertility in pods and gave the highest plant height, no. of seeds / pod, 100 seeds weight, 
seed yield and protein (5219.30, 806.00 kg. ha-1 respectively compared with Taka 2 which 
gave the lowest means for the above charters when was untreated unsprayed with nitrogen 
and boron.

From these results, it can be concluded the IPA Soya cultivar responded positively to 
nutrients addition and other growth condition and gave a 100%. Fertility and high seeds yield 
and components under the high level of N and boron and gave an increase of 2 ton. ha-1 seed 
yield and 622.00 kg.ha-1 protein above Ta;a 2 growing under the same condition. 

    

  المقدمة

یة والصناعیة الغذائهتأهم المحاصیل البقولیة وان أهمیمنmerr)L. (maxGlycineیعد محصول فول الصویا 

تـــدخل بــذوره كمـــادة أساســیة فـــي العلــف الحیــواني وخاصـــة علــف الـــدواجن وفــي العدیـــد مــن الصـــناعات إذ, معروفــة عالمیــا 

ونسـبة زیـت بحـدود ) % 50–30(ائهـا علـى نسـبة عالیـة مــن البروتیــن الغذائیة البشریة وفي صناعة الزیوت النباتیة الحتو 

المســاحة قیاســا باإلنتــاج العــالمي وخصوصــا الوالیــات المتحــدة ه ال زالــت إنتاجیتــه متدنیــة بوحــدةتــورغــم أهمی. % 24–14

% 80–50تتـراوح بــین إذ یعـاني المحصـول مــن مشـكلة كبیـرة فـي حیاتــه وهـي تسـاقط نسـبه عالیــة مـن األزهـار , األمریكیـة 

  ) .3, 2, 1(هتتؤثر بشكل كبیر في انخفاض إنتاجیوهذه النسبة المرتفعة 
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( إضـافة إلـى التركیـب الـوراثي نتـروجییأن هذه المشكلة تتأثر بشكل كبیـر بالتغذیـة وخصوصـا عنصـري البـورون والن

وانقسـام الخالیـا وٕانتـاج األزهـاریة في زیادة عقد إذ یعد البورون واحدا من أهم العناصر الغذائیة الصغرى الضرور ) الصنف 

, 6, 5, 4(ه ـحبوب اللقاح وزیادة عملیة اإلخصاب وتقلیل نسبه إجهاض البویضات ومن ثم زیادة حاصل البذور ومكوناتـ

فـي زیـادة وكذلك أهمیته في تكوین البروتین من خالل دوره في تثبیت النیتروجین الجوي حیویا إضافة إلـى دوره) 9, 8, 7

ا فـي زیـادة نسـبة العقـد لنبات والتـي تـؤثر إیجابـنمو خالل المرحلة التكاثریة للسرعة انتقال الكربوهیدرات إلى المناطق الفعالة ل

)2 ,4 ,5 ,10 ,11 (.  

للنبـــات ومنهـــا عنصـــر الكبـــرى والضـــروریةأن نمـــو فـــول الصـــویا  وزیـــادة إنتاجیتـــه یتطلـــب تـــوفیر العناصـــر الغذائیـــة 

إذ یحتاجــه النبــات بكمیــة ) RNA ,DNA(تــروجین الــذي یــدخل فــي تكــوین األنزیمــات والكلوروفیــل والحــوامض النوویــة النی

ال كبیــرة خصوصــا فــي التــرب العراقیــة الخالیــة مــن الرایزوبیــا المســتوطنة لهــذا المحصــول وان حاجــة المحصــول لهــذا الســماد

األزهـار وملـي البـذور إلـى مـن البـادرة وصـوال إبتـداءاراحـل نمـوه روري للنبـات فـي جمیـع میقتصر على مرحلة معینة ألنـه ضـ

  .) 12(بهدف الوصول إلى أعلى إنتاج للبذور 

توجــد مئــات األصــناف مــن فــول الصــویا  منتشــرة فــي معظــم أنحــاء العــالم وتتــوزع هــذه األصــناف  فــي اثنتــي عشــرة 

تها ألضــافه اإلنتاجیـة ونوعیـة الحاصـل واسـتجابمجموعـة نضـج معروفـة وتتبـاین هـذه األصــناف فـي كثیـر مـن صـفات النمــو و 

2ین مــن فــول الصــویا طاقـــة وبنــاءا علــى أهمیــة مــا تقــدم أجریــت هــذه الدراســة بهــدف اختبــار صــنف) .14, 13(المغــذیات 

تـروجین والبـورون لمعرفـة مـدىیتحـت تـأثیر مسـتویات مختلفـة مـن الن) مسـتنبطان حـدیثا فـي الزراعـة العراقیـة ( اء وصویـا إبــ

  .ا في إعطاء أعلى حاصل بأفضل نوعیة ماستجابته

  

  المواد وطرائق العمل

محافظـة األنبـار فـي –فـي ناحیـة الكرمـة التابعـة لقضـاء الفلوجـة 2003نفذت تجربه حقلیه في الموسم الصیفي لعام 

مـة فـي نمـو وٕانتاجیـة ثالثـة عوامـل مهبهـدف دراسـة تـأثیر) 1( وضـحه فـي الجـدول یـة متربه ذات مواصفات فیزیائیة وكیمائ

وصــویا إبــاء وهــي مســتنبطه حــدیثا فــي الزراعــة العراقیــة ومنشــأهما 2فــول الصــویا ونوعیتــه وهــي األصــناف وتضــمنت طاقــه 

, وكــان مصــدر الصــنف األول منظمــه الطاقــة الذریــة العراقیــة والصــنف الثــاني مركــز إبــاء لألبحــاث الزراعیــة Leeالصــنف 

علــى شــكل 1-هـــ. Nكغــم 150, 100, 50, 0ت أضــافته بأربعــة مســتویات وتمــيروجینــوالعامــل الثــاني هــو الســماد النیت

أمــا العامــل , ة التزهیــراعــة والثانیــة عنــد بدایــوبــدفعتین متســاویتین األولــى مــع الزر )CO(NH2)2)46 %Nســماد الیوریــا 

وبـــثالث ) H3BO3 )17 %Bكـض البوریــــل حامــــى شكــــة علــــالبـــورون وأضـــیف كتغذیـــة ورقیـــعنصـــر الثالــث فهـــو الـــرش ب

وقــد تــم رش كــل مســتوى حتــى البلــل التــام الوراق النبــات فــي وقــت الصــباح البــاكر , 1-هـــ. Bكغــم 1و0.5, 0مســتویات 

بدایة التزهیر ( یوما من اإلنبات 55األولى بعد , لتر وبواقع ثالث مرات خالل موسم النمو 15باستخدام مرشة یدویة سعه 

بدایــة ( والثالثــة بعــد ثالثــة أســابیع مــن الرشــة الثانیــة ) بدایــة تكــوین القرنــات ( الثــة أســابیع مــن الرشــة األولــى والثانیــة بعــد ث) 

كغــم 75أمــا معاملــة المقارنــة فقــد رشــت بالمــاء فقــط كمــا أضــیف الســماد الفوســفاتي قبــل الزراعــة وبمســتوى ) تكــوین البــذور 

P2O5 .(. ةلـلعشـوائیة الكامالمنشقة وفقـا لتصـمیم القطاعـات ا–المنشقة نفذت التجربة بنظام األلواح . )15(1-هـSplit-

Split plot with R. C. B. D. (احتلت األصـناف القطـع الرئیسـیة والسـماد النیتروجینـي القطـع الثانویـة , مكررات ةوبثالث

عـن التوافـق بـین عوامـل الدراسـة معاملـه ناتجـة24فیما احتلت مستویات البورون القطع تحت الثانویة وبلغ عـدد المعـامالت 

  .الثالثة 
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  .2003بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمائیة لتربه حقل التجربة قبل الزراعة لسنه ) 1( جدول 

الخصائص

  مفصوالت التربة

PHالنسجةتربة1-كغم. غم 
EC

ds.m-1

O . M .

  1-كغم.غم

Nالكلي  

1-كغم.غم

  تربة

P2o5

  1-كغم.ملغم

  الكلس

1-كغم.غم
C/N

  البورون

1-مكغ.غم

K+

  مولملی

الطینالغرینالرمل  1-لتر.

133570297القیم

  طینیة

  غرینیة

ةمزیج

7.301.6  9.750.7310.002357.740.540.41

  

م 4× 3رزت وبعـد ذلـك قسـمت إلـى وحـدات تجریبیـة إبعادهـا تجربة من حراثة وتنعیم وتسـویه ثـم مـتم تهیئه ارض ال

, المعــامالت بــینالســمادم لمنــع تســرب 1ةوفصــلت الوحــدات عــن بعضــها بمســاف2م12تصــبح مســاحة الوحــدة التجریبیــة ل

زرعت . سم 10سم وبین جوره وأخرى على نفس المرز 75مروز المسافة بین مرز وأخر 4احتوت الوحدة التجریبیة على 

التربـة رطوبـة تـم ري التجربـة ثـم كـرر الـري دوریـا باالعتمـاد علـى وبعـد الزراعـة مباشـرة) 16(2003/ 5/ 20التجربـة فـي 

من الزراعة وبعد مرور سبعه أیام على هـذه الفتـرة أجریـت عملیـه الخـف إلبقـاء أیام10بعد تم ترقیع التجربة , وحالة النبات 

عین مــن الرشــة األخیــرة أســبو مــرور وبعــد . نبــات واحــد فــي الجــوره كمــا أجریــت عملیــه التعشــیب مــرتین خــالل موســم النمــو 

  .ات التالیة ـللبورون أخذت عشره نباتات عشوائیا من كل وحده تجریبیة لدراسة الصف

ملــم 9ت وبقطــر دـقرصــا مــن أوراق النباتــات الطریــة التــي حصــ50تــم حســابها بأخــذ   -:نبــات الواحــد لالمســاحة الورقیــة ل-

اعة وبعد ذلـك اخـذ وزنهـا الجـاف وبمعرفـة معـدل س48م ولمده 70للقرص الواحد ثم جففت األقراص على درجه 

  -:للنبات بتطبیق المعادل التالیة ةالوزن الجاف ألوراق النبات الواحد أمكن استخراج المساحة الورقی

) =2دسم( المساحة الورقیة للنبات الواحد 
الوزن الجاف ألوراق النبات الواحد

)13(قرص 50مساحة × 
قرص50ـالوزن الجاف ل

  .2ثم حولت قیم المعامالت إلى م 

  ) .17(.A. O. A. Cتم تقدیره حسب ما ذكر في ) 1–كغم. ملغم ( تركیز البورون في األوراق -

.A. O. A. Cحسـب مــا ذكــر فـي Macro khejidalقـدرت باسـتخدام طریقـة ( % ) : تـروجین فـي األوراق ینسـبه الن-

)17(.  

تجریبیة لدراسة الصفات طین لكل وحدة بصوره عشوائیة من المرزین الوستنباتا10وعند الحصاد أیضا أخذت 

  :التالیة 

  .تم قیاسه من مستوى سطح التربة وحتى القمة النامیة على الساق الرئیس ) : سم ( معدل ارتفاع النبات -

  .قدرت بجمع قرنات النباتات العشرة ثم حسبت وقسمت على عددها : نبات / معدل عدد القرنات -

  -:حسبت وفق المعادلة التالیة ( % ) : بة الخصب في القرنات نس-

=( % )نسبة الخصب 
القرنة/ عدد البذور 

 ×100
عدد مواقع البذور الكلي في القرنة

  . حسب من قسمة عدد البذور في النبات على عدد القرنات : القرنة / معدل عدد البذور -

  .ر النباتات المحصودة أخذت بصورة عشوائیة ثم وزنت بعد خلط بذو ) : غم ( بذرة 100معدل وزن -

بقیــة النباتــات فــي الوحــدة التجریبیــة حاصــل تــم حســابه مــن خــالل اخــذ ) : 1-هـــ. كغــم ( حاصــل البــذور بوحــدة المســاحة -

  .1-هـ. مضافا لها حاصل النباتات العشرة ومن ثم تحویل الناتج إلى كغم 

 .Aحسب ما ذكر في Macro Khejidalنسبه النیتروجین في البذور بطریقة قدرت( % ) : نسبه البروتین في البذور -

O. A. C.)17 ( للحصول على نسبه البروتین 6.25وبعد ذلك ضربت النسبة بالمعامل.
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  .تم حسابه من خالل ظرب حاصل البذور في النسبة المئویة للبروتین ) : 1-هـ. كغم ( حاصل البروتین -

میــزت المتوســطات علــى و SASا وفــق التصــمیم المســتخدم فــي التجربــة وباســتخدام برنــامج حللــت البیانــات إحصــائی

كمـا تـم حسـاب قـیم معـامالت االرتبـاط البسـیط . )18% (5ال عنـد مسـتوى احتمـ.L. S. Dاختبـار اقـل فـرق معنـوي أسـاس 

  .بین الصفات المدروسة 

  

  النتائج والمناقشة

  .لنبات فول الصویا رون في صفات النمو وعدد القرنات ذیة بالبو والتغيتروجینیتأثیر الصنف والتسمید الن

/ 2م0.72, سـم 62( تفوق الصنف صویا آباء بأعلى معدل الرتفاع النبـات والمسـاحة الورقیـة ) 2( یبین الجدول 

صــویا إبــاء أن طبیعــة الصــنف الوراثیــة ل. وعلــى التــوالي ) نبــات / 2م0.61, ســم 50( 2مقارنــة بالصــنف طاقــة ) نبــات 

التـي وبالتالي زیادة معدل انقسام واسـتطالة خالیـاه 2من طاقة أفضلللظروف البیئیة المحیطة بشكل ت في استجابتهانعكس

ویؤكـد ذلـك وجـود عالقـة ارتبـاط موجبـة عالیـة المعنویـة بـین المسـاحة . مساحته الورقیـة في ومن ثم آثرت إیجابا في ارتفاعه

النتیجــة مـــع آخـــرون وجــدوا اختالفـــا معنویـــا بــین أصـــناف فـــول الصـــویا هـــذهاتفقـــت) . 1الملحــق ( الورقیــة وارتفـــاع النبـــات 

  .)20, 19, 15, 14, 13(والماش في ارتفاع النبات ومساحتهما الورقیة 

2قـة ا بطاقیاسـ1-كغـم.م ملغـ88.0أیضا تفـوق الصـنف صـویا إبـاء بـأعلى تركیـز لعنصـر البـورون فـي أوراقـه فبلـغ 

مسـاحة ورقیـة یمتلـك صـویا إبـاء إلـى أن أن اخـتالف الصـنفین فـي هـذه الصـفة یعـود. 1-كغم.ملغم 87.0لغ تركیزه الذي ب

. فـي الورقـة هكبیرة وبالتـالي زیـادة المسـاحة السـطحیة المعرضـة لـرش العنصـر وامتصاصـه ممـا یـنعكس هـذا فـي زیـادة تركیـز 

وجود اختالفات معنویة إلى , على أصناف من ألماش )15(داوي أصناف من فول الصویا والفهفي)13(وتوصل الدلیمـي 

  .اوراقها الممتصة فيبین هذه األصناف في النسبة المئویة للعناصر

2طاقـة أعلى نسـبة للعنصـر فـي أوراق الصـنفتروجین سلوكا مغایرا إذ كانت یسلك الصنفین في النسبة المئویة للن

فربمــا كانــت قــدرة خالیــا , أن هــذا التبــاین یعــزى إلــى اختالفــات وراثیــة % . 2.73بینمــا كانــت فــي صــویا إبــاء % ) 2.75( 

قـل هـذا العنصـر مـن خالیـا ورقـة الصـنف صـویا إبـاء تتروجین بینمـا قـد ینیعالیـة فـي االحتفـاظ بـالن2الورقة في صنف طاقة 

اصـغر 2ل آخر أن أوراق الصـنف طاقـة تروجین فیها فتقل نسبته باألوراق وهناك احتمایالنفیتوزع إلى أجزاء النبات األخرى 

  . حجما واقل عددا وهذا ما حصل في المساحة الورقیة فیزداد تركیز العنصر فیها 

إذ تفــوق الصــنف صــویا إبــاء بــأعلى , ة األولــى التجــاه ســار كمــا فــي الصــفات الثالثــنبــات فــان ا/ أمــا عــدد القرنــات 

بارتفـاع النبـات ومسـاحته عود إلى تفوقـه أن تفوق الصنف األول ی.2قرنة عن الصنف طاقة 27.90معدل وبزیادة مقدارها 

إذ تسـاهم الصـفة األخیــرة فـي زیـادة عملیـة التمثیــل الضـوئي وبالتـالي تجهیـز مواقــع النشـوء الجدیـدة بمتطلبـات النمــو ,الورقیـة 

زیادة عقد األزهـار وانقسـام فیقل إجهاضها فضال عن زیادة تركیز عنصر البورون في أوراق الصنف والذي له دورا كبیرا في

لتمثیـــل الخالیـــا وٕانتـــاج حبـــوب اللقـــاح وزیـــادة عملیـــة اإلخصـــاب إضـــافة إلـــى دوره فـــي زیـــادة انتقـــال المـــواد المصـــنعة بعملیـــة ا

أعـــاله وجــود عالقـــة ارتبـــاط موجبـــة عالیـــة فـــي ویؤكـــد مـــا ورد ) . 21, 11, 2(هـــا فـــي النبــات الضــوئي إلـــى أمـــاكن احتیاج

. ) 1الملحـق ( ة ـة الورقیــع المساحــقرنات مع ارتفاع النبـات وتركیـز البـورون فـي األوراق وموجبـة معنویـة مـالمعنویة لعدد ال

/ ختلف فیمـا بینهـا فـي عـدد القرنـات أن هذه النتیجة جاءت متماشیة مع نتائج آخرین بینوا أن أصناف فول الصویا والماش ت

  ) .23, 22, 20, 15, 14, 13(نبات ومكونات الحاصل األخرى 

فیتضـح أنهـا وعلـى العمـوم ) 2( في الصفات آنفة الذكر المؤشـرة فـي الجـدول النتروجینيأما بالنسبة لتأثیر التسمید 

وبزیـادة معنویـة ) 1-هــ. Nكغم 150( تروجین یحتى بلغت أعلى معدل عند المستوى العالي للنهازدادت مع زیادة مستویات

لكــــل مــــن % 18.64و21.15, 1.14, 104.55, 47.83بلغــــت نســـبتها) 1-هـــــ. Nكغـــم 0( عـــن معاملــــة المقارنــــة 
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النبـات وعلـى / تـروجین فـي األوراق وعـدد القرنـات ینسـبة الن, تركیـز البـورون فـي األوراق , المسـاحة الورقیـة , ارتفاع النبـات 

تـروجین والتـي رافقهـا زیـادة فـي یزیـادة مسـتویات الننبـات ب/ أن زیادة ارتفاع النبـات والمسـاحة الورقیـة وعـدد القرنـات . التوالي 

نمـو النبـات بشـكل عـام ومنـه ارتفـاع النبـات وعـدد األفـرع لدور المهم والحیوي للعنصر في تحفیـزمحتواه باألوراق یعزى إلى ا

رتبـاط ؤكـد ذلـك عالقـة االوی, زیادة المساحة الورقیة بالتاليا في زیادة عدد األوراق بالنبات و ربما انعكست إیجابالنباتیة التي 

كمـا أشـار ) 1الملحـق ( ي األوراق ـن فـتروجیـیة النـع نسبــة مــارتفـاع النبـات والمسـاحة الورقیـتيفالموجبة عالیة المعنویة لص

) 26, 25, 24, 14(ينـمــاد النتروجیعدد من الباحثین إلى زیادة فـي ارتفـاع النبـات والمسـاحة الورقیـة نتیجـة إلضـافة الس

أیضا أن زیادة المساحة الورقیة یعني , ن زیادة ارتفاع النبات وعدد فروعه قد یرافقه زیادة في عدد القرنات على النبات كما أ

مـــن الغـــذاء هـــازیـــادة ســـطح التمثیـــل الضـــوئي وبالتـــالي زیـــادة المـــواد المصـــنعة التـــي تنتقـــل إلـــى القرنـــات الناشـــئة لســـد متطلبات

على أن عـدد القرنـات فـي ) 2(فیقل نتیجة ذلك إجهاضها وفي هذا الجانب أشار كاردنیر المصنع الالزم لدیمومتها وامتالئها 

ما ورد في أعاله بوجود عالقـة ارتبـاط ) 1(الملحقكما یؤكد , النبات عبارة عن دالة لمعدل التمثیل وتجهیز نواتج التمثیل 

أیضا الحـظ , حة الورقیة ونسبة النتروجین في األوراق موجبة عالیة المعنویة بین عدد القرنات وكل من ارتفاع النبات والمسا

عـــدد مـــن البـــاحثین وجـــود زیـــادة فــــي عـــدد القرنـــات ومكونـــات الحاصـــل األخــــرى لمحصـــول فـــول الصـــویا بزیـــادة مســــتویات 

كمـــــا أن زیـــــادة المســـــاحة الورقیـــــة وخصوصـــــا عنـــــد المســـــتوى العـــــالي )28, 27, 26, 25, 14(تـــــروجین المضـــــاف یالن

جعل السطح المعـرض لـرش البـورون اكبـر وبالتـالي امتصـاص العنصـر اكثـر مـن قبـل األوراق فـانعكس ذلـك فـي تروجین یللن

عملیـة اإلخصـاب كبیـر فـي زیـادة عقـد األزهـار و نبـات الن لـه دور / زیادة تركیزه الذي هو اآلخر اثر في زیادة عدد القرنات 

صدر إلى أماكن احتیاجها في النبـات خـالل المرحلـة التكاثریـة من خالل دوره في زیادة سرعة انتقال السكریات من الم) 11(

أمـا ) . 1الملحـق ( وتؤكد عالقة االرتباط الموجبة عالیة المعنویة بین عدد القرنات وتركیز البورون هـذه النتیجـة ) 21, 2(

لجـاهز فـي التربـة وبالتـالي زیـادة تـروجین ایتروجین في أوراق النبات بزیادة مستواه المضاف یرجع إلى تـوفر النیزیادة نسبة الن

  .امتصاصه من قبل النبات 

معنویا في ارتفـاع النبـات فأعطـت اتأثیر هأن لمستویات) 2( وفیما یخص تأثیر التغذیة بالبورون فیالحظ من الجدول 

یـــا عـــن ختلــف معنو ولـــم ت) ســـم57( أعلــى معـــدل للصــفة 1-هــــ. Bكغـــم 1یف لهـــا البـــورون بالمســتوىالنباتــات التـــي أضــ

التـي أعطـت )1-هــ. Bم كغـ0( المقارنـة ات نباتـن لكنهـا اختلفت ع) سم56( 1-هـ. Bكغم 0.5بالمستوى ةالمرشوش

تمثیـل الضـوئي إلـى منـاطق عود إلى دور البورون في نقل المواد المصنعة بعملیـة الأن هذه الزیادة ت. سم54اقل معدل بلغ 

القمــم النامیــة والتــي الخالیــا فــي واســتطالة التــي تســاهم فــي زیــادة انقســام ) یمیهجة المرســتاألنســ( الفعالــة فــي النبــات النمــو 

, ي األوراق ـحیــث یالحــظ هنــاك توافقــا بــین زیــادة ارتفــاع النبــات وزیــادة تركیــز البــورون فــ, ا فــي ارتفــاع النبــات تــنعكس إیجابــ

  .ر في األوراق ـتفاع النبات وتركیز العنصوجود عالقة ارتباط موجبة غیر معنویة بین ار ) 1( الملحق ویبین 

تـروجین فـي األوراق غیـر أنهـا آثـرت معنویـا یلم یظهر لمستویات البورون تأثیرا معنویا في المسـاحة الورقیـة ونسـبة الن

85.0لـى عنـد معاملـة المقارنـة ثـم ازداد إ1-كغـم. ملغـم 79.0معنویا بزیادتهـا فبلـغ فازداد, ) البورون( في تركیزه باألوراق 

كغـم 1( عنـد المسـتوى العـالي للبـورون ) 1-كغـم. ملغـم 99.0( فوصل إلى أعلى تركیـز 1-هـ. Bكغم 0.5عند المستوى 

B .أن تماثل المساحة الورقیة تحت تأثیره ساهمت في زیادة تركیزه بزیادة مستوى أضافته ) . 1-هـ.  

نبــات وبتفــوق النباتــات المرشوشــة بالمســتوى العــالي / رنــات كمــا آثــرت مســتویات البــورون تــأثیرا معنویــا فــي عــدد الق

عــن نباتــات المســتوى % 40.17و 20.43وبزیــادة معنویــة بلغــت نســبتها ) نبــات / قرنــة 172.06( للبــورون بــأعلى معــدل 

رون المضــاف أن زیـادة عـدد القرنـات بزیـادة تركیـز البـو ) . 2الجــدول ( وعلـى التـوالي ونباتـات المقارنـة 1-هــ. Bكغـم 0.5

فـي نشـاط العملیـات الحیویـة التـي تسـاعد فـي زیـادة عـد الزهیـرات اإلیجـابي تـأثیرهیعود إلى زیادة محتواه فـي األوراق وبالتـالي 

وذلك بتفاعله مع السكریات انتقال السكریات في النباتیساعد على إذ أن العنصر ,صبة التي تتحول إلى قرنات وبذور الخ
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) 21(البورون التي تكون حركته من خالل األغشیة الخلویة اسهل من حركة جزیئـات السكـر لوحدهــا مكونا معقد السكر مع 

وفي هـذا المجـال وجـد عـدد مـن البـاحثین . وبالتالي تجهیز القرنات والبذور الناشئة بالمغذیات الالزمة لنموها فیقل إجهاضها 

ویا قـــد أدى إلـــى زیـــادة فـــي حیویـــة حبـــوب اللقـــاح وطـــول أن رش البـــورون بتراكیـــز مختلفـــة إلـــى محصـــولي الجـــت وفـــول الصـــ

األنبــوب اللقــاحي وتقلیــل نســبة إجهــاض البویضــات وزیــادة فــي متوســط عــدد النــورات الزهریــة بالســاق وعــدد القرنــات بــالنورة 

  .) 9, 7, 6, 5(الزهریة 

  

  لنبات فول الصویاوعدد القرنات رون في صفات النمو والتغذیة بالبو النتروجینيتأثیر الصنف والتسمید ) 2( جدول 

المعامالت
ارتفاع النبات 

)سم(

  المساحة الورقیة

)نبات/ 2م(

تركیز البورون 

  في األوراق

)1-كغم. ملغم (

تروجین ینسبة الن

(%)في األوراق 

  عدد 

نبات/القرنات

األصناف

2500.6187.02.75131.94طاقة 

620.7288.02.73159.84صویا إباء

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
2.460.050.90.0211.07

)1-هـ. Nكغم ( تروجین یمستویات الن

0460.4488.02.51136.21
50520.6188.02.65139.90

100570.7286.02.74145.86
150680.9089.03.05161.60

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
3.470.061.00.0315.66

)1- هـ. Bكغم (مستویات البورون 

0540.6779.02.74122.75
0.5560.6685.02.73142.87
1570.6799.02.75172.06

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
13.56م . غ 1.0م. غ 3.01

  

في الصـفات ) البورون , تروجین یالن, الصنف ( وسة تأثیر التداخالت الثنائیة بین العوامل المدر ) 3( یبین الجدول 

كــان معنویــا لصــفة ارتفــاع النبــات والمســاحة يتروجینــیویتضــح أن التــداخل بــین الصــنف والســماد الن, المؤشــرة فــي الجــدول 

الل هــذه مــن خــ, نبــات ولــم یكــن معنویــا لتركیــز البــورون فــي األوراق / تــروجین فــي األوراق وعــدد القرنــات یالورقیــة ونســبة الن

ویات النتـروجین ولكـال نبـات مـع زیـادة مسـت/ ین أن هناك زیادة في ارتفـاع النبـات والمسـاحة الورقیـة وعـدد القرنـات النتائج یتب

ن االســتجابة كانــت اكثــر وضــوحا فــي الصــنف صــویا إبــاء الــذي أعطــى أعلــى المعــدالت للصــفات أعــاله عنــد الصــنفین ولكــ

نبـات علـى التـوالي / قرنـة 170.95ونبات/ 2م0.94, سم77بلغت ) 1-هـ. Nم كغ150(تروجین یالمستوى العالي للن

وعـدد القرنـات ) سـم 41( اقـل معـدل الرتفـاع النبـات 2للصنف طاقـة )1-هـ. Nكغم 0( في حین أعطت نباتات المقارنة

في نباتات المقارنة للصنف صـویا فحصل ) نبات / 2م0.42( أما آدني معدل للمساحة الورقیة ) قرنة 120.70( نبات / 

قــد سـلكت نفـس ســلوك الصـفات آنفـة الــذكر تحـت تــأثیر لكـال الصـنفینتـروجین فــي األوراق یأیضـا یالحــظ أن نسـبة الن,إبـاء 

تــروجین یالمســمد بالمســتوى العــالي للن2الصــنف طاقــة لكــن أعلــى نســبة للعنصــر حصــلت فــي أوراقتــروجین و یمســتویات الن
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أن معنویـة التـداخل لهـذه % . 2.49عطت نباتات الصنف صویا إباء غیر المسـمدة آدنـي نسـبة بلغـت بینما أ% 3.09بلغت 

المختلفـة يتروجینـیالصفات ترجع إلى اختالفات وراثیة بین الصنفین فانعكست فـي اخـتالف اسـتجابتها لمسـتویات التسـمید الن

المسـمد بـنفس 2تروجین قد تفوق على الصـنف طاقـة یلنولتأكید ذلك نجد أن الصنف صویا إباء المسمد بالمستوى العالي ل, 

وعلى التوالي وكـذا% 12و8, 28القرنات وبنسبة زیادة بلغت المستوى في كل من ارتفاع النبات والمساحة الورقیة وعدد 

  .الحال عند المستویات األخرى 

المسـاحة الورقیــة وتركیـز البــورون فــي معنویـة التــداخل بـن الصــنف والبـورون فــي ارتفـاع النبــات و ) 3( یبـین الجــدول 

ویتضح من نتائج الجدول أن نباتات صویا إباء , تروجین باألوراق یكن معنویا في نسبة الننبات ولم ی/ األوراق وعد القرنات 

2نبـات مقارنـة بطاقـة/ النامیة تحت تأثیر جمیع مستویات البورون قد أعطت أعلى المعدالت الرتفاع النبات وعدد القرنات 

أمـا. صنف اكثـر مـن تـأثیر البـورون ویتضح من هذا أن تأثیر ال. ین تفثیر والذي أعطى اقل المعدالت للصوتحت نفس التأ

د أعطـت أعلـى قـ1-هــ.Bكغـم 0.5بالنسبة للمساحة الورقیة فنجد أیضا أن نباتات الصنف صویا إباء المرشوشـة بالمسـتوى 

0.56المرشوشـة بـنفس المسـتوى والتـي أعطـت آدنـي قیمـة بلغـت 2باتات طاقة مقارنة بن) نبات / 2م0.76( معدل معنوي 

تركیـز العنصـر لكـال الصـنفین بزیـادة مسـتویات ي األوراق نالحـظ هنـاك زیـادة فـي وفیما یخص تركیز البورون ف. نبات / 2م

Bكغـم 1( تركیـز للعنصـر في نباتات صویا إباء المرشوشة بأعلى) 1-كغم. Bملغم 100.0( أضافته فبلغ أعلى تركیز 

واختلفــت معنویــا عــن جمیــع المعــامالت األخــرى التــي أعطــت فیهــا نباتــات المقارنــة لكــال الصــنفین اقــل تركیــز بلــغ ) 1-هـــ. 

أن معنویــة التــداخل فــي هــذه الصــفات تشــیر إلــى أن اســتجابة الصــنفین تحــت تــأثیر . ا مــلكــل منه1-كغــم. Bملغــم 79.0

  .ة لم تكن واحدة فاختلفت نتیجة ذلك في الصفات المدروسة مستویات البورون المختلف

. كـان معنویــا لجمیــع الصـفات آنفــة الــذكر يتروجینــیأن التــداخل بــین البـورون والســماد الن) 3( كمـا یوضــح الجـدول 

تـروجین وتحـت یتروجین فـي األوراق مـع زیـادة مسـتویات النیویتضح هناك زیادة في ارتفاع النبات والمساحة الورقیة ونسبة الن

والمرشوشـة بـالتركیز العـالي للبـورون1-هــ. Nكغـم 150تأثیر كل مستوى من البورون فأعطت النباتات المسمدة بالمستوى 

ولـــم % 3.11نبــات و / 2م0.94,ســـم71أعلــى المعـــدالت للصــفات أعـــاله بلغــت وعلـــى التــوالي ) 1-هــــ. Bكغــم 1(

مـن البـورون النامیـة تحـت تـأثیر التركیـز األول والثـانيلى والثانیة معنویا عن مثیالتها ین األو تفتختلف هذه المعاملة في الص

سـم و 42لكنها اختلفت معنویا عن بقیة المعامالت األخرى التي أعطت فیها نباتات المقارنـة لكـال السـمادین اقـل معـدل بلـغ 

راق نباتـات المقارنـة للنتـروجین المرشوشـة بـالتركیز نبات وعلـى التـوالي أمـا اقـل نسـبة للنتـروجین فحصـلت فـي أو / 2م0.41

  % .2.48بلغت 1-هـ) .Bكغم N + .1كغم 0( العالي للبورون

في صفات النمو وعدد القرنات لنبات ) البورون , النیتروجین , الصنف ( تأثیر التداخالت الثنائیة بین ) 3( جدول 

  فول الصویا

) سم ( ارتفاع النبات المعامالت
المساحة الورقیة 

)نبات/2م(

تركیز البورون في 

)1-كغم. ملغم (األوراق

نسبة النیتروجین في 

( % )األوراق 
نبات/ عدد القرنات 

)1-هـ. Nكغم ( مستویات النیتروجین × األصناف 

2طاقة 

0410.4586.02.53120.70
50460.5086.02.65124.79

100530.6386.02.74130.03
150600.8790.03.09152.26

صویا إباء

0520.4290.02.49151.73
50580.7190.02.65155.01

100610.8286.02.75161.69
150770.9487.03.01170.95

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
0.0631.14م. غ 5.390.1
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  )1-هـ. Bكغم ( مستویات البورون × األصناف 

2طاقة 
0480.5979.02.76109.63

0.5490.5685.02.73131.11
1  52  0.68  97.0  2.76  155.11  

صویا آباء
0  60  0.74  79.0  2.71  135.88  

0.5  63  0.76  86.0  2.72  154.63  
1  63  0.67  100.0  2.74  189.03  

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

%5احتمال 
21.66م. غ 8.420.172.7

مستویات النتروجین× مستویات البورون 

0

0420.4178.02.53110.14
50  52  0.65  80.0  2.64  101.19  

100  58  0.75  78.0  2.73  138.88  
150  65  0.86  81.0  3.06  140.80  

0.5  

0  47  0.46  85.0  2.52  137.82  
50  51  0.58  86.0  2.63  123.09  

100  57  0.69  84.0  2.79  143.34  
150  69  0.92  86.0  2.97  167.23  

1  

0  50  0.44  101.0  2.48  160.69  
50  52  0.59  99.0  2.70  195.42  

100  56  0.74  96.0  2.71  155.37  
150  71  0.94  99.0  3.11  176.80  

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

%5احتمال 
10.130.153.90.0530.47

  

أنهـا ازدادت تحـت كــل ) 3( فیوضـح الجـدول نبـات / األوراق وعــدد القرنـات وفیمـا یخـص صـفة تركیـز البـورون فـي 

تـــروجین بزیـــادة تراكیـــز البـــورون وكانـــت أعلـــى زیـــادة للصـــفة األولـــى فـــي النباتـــات غیـــر المســـمدة بـــالنتروجین یمســـتوى مـــن الن

عــن معاملــة المقارنــة % 29.49وبزیــادة بلغــت نســبتها 1-كغــم. Bملغــم 101.0والمرشوشــة بــالتركیز العــالي للبــورون بلغــت 

یة كانت أعلى زیادة في النباتاتوفي الصفة الثان) 1-كغم. ملغم 78.00( لكال العنصرین التي أعطت اقل تركیز للعنصر 

نبـات وبزیـادة اقتربـت إلـى / قرنـة 195.42والمرشوشـة بمسـتوى البـورون أعـاله بلغـت 1-هــ. Nكغـم 50المسمدة بالمستوى 

قرنـة 101.19( التي سجلت اقل معدل للصـفة 1-هـ. Nكغم 50المقارنة للبورون المسمدة بالمستوى الضعف عن معاملة 

  .تروجین فیهمایویتضح من نتائج الصفتین األخیرتین أن تأثیر البورون كان األكثر فاعلیة من تأثیر الن, )نبات/ 

معنویــا فــي التــداخل الثالثــي ولجمیــع الصــفات أن عوامــل الدراســة الثالثــة اختلفــت اســتجابتها ) 4( یوضــح الجــدول 

) . Bكغـم N +1كغم 150( ویتضح من النتائج أن الصنف صویا إباء المسمد بالمستوى العالي للعنصرین , المدروسة 

تحت نفس التأثیر أعلى معـدل للمسـاحة 2كما أعطى الصنف طاقة ) سم 79( قد أعطى أعلى معدل الرتفاع النبات 1-هـ

كما شاطر الصنف األول المسمد بنفس المستوى % ) 3.14( و لنسبة النیتروجین في األوراق ) نبات / 2م0.97( ة الورقی

فــي حصــوله أیضــا علــى نفــس النتیجــة 2الصــنف طاقــة 1-هـــ. Bكغــم 0.5مــن النیتــروجین والمرشــوش بمســتوى البــورون 

ن في األوراق فوجد أیضا في الصنف صویا إبـاء غیـر المسـمد أما أعلى تركیز للبورو ) نبات / 2م0.97( للمساحة الورقیة 

نبـات ولكـن / وكـذا الحـال لعـدد القرنـات 1-كغـم. ملغـم 108.0بالنیتروجین تحت تـأثیر الـرش بالمسـتوى العـالي للبـورون بلـغ 

النبـات / قرنـة 223.05وتحت نفـس التـأثیر للبـورون بلغـت ) 1-هـ. Nكغم 50( عند التسمید بالمستوى الثاني للنیتروجین 

.  

0.5غیر المسمد بالنیتروجین تحت تأثیر الرش بالمسـتوى 2أما اقل معدل الرتفاع النبات فحصل في الصنف طاقة 

, لصالح المعاملة التي حصلت على أعلى معدل للصفة % 113.51سم وبفارق معنوي بلغت نسبته 37بلغ 1-هـ. Bكغم 
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ویتضـح مـن ) نبـات / 2م0.38( بكــال العنصریــن اقـل معـدل للمسـاحة الورقیـة كما سجل الصـنف صـویا إبـاء غیـر المسـمد 

. هذا أن المعاملتین التي سجلت أعلـى معـدل للمسـاحة الورقیـة قـد ازدادت معنویـا بحـدود ضـعف ونصـف عـن هـذه المعاملـة 

نفـس النسـبة فـي كـال وحصـلت% ) 2.48( كما سجل الصنف األخیر تحـت نفـس التـأثیر اقـل نسـبة للنیتـروجین فـي األوراق 

ویتضــح أن تــأثیر ) 1-هـــ. Bكغــم 1( الصــنفین تحــت نفــس المســتوى مــن النتــروجین والمرشوشـــة بالمســتوى العــالي للبــورون 

إذ یالحـظ هنـاك زیـادة فـي نسـبة العنصـر , النیتروجین كان واضحا في هذه الصفة وبدرجة اكبر من تأثیر البورون والصنف 

أما اقـل تركیـز للبـورون فحصـل فـي . جمیع تراكیز البورون بزیادة مستویات التسمید النتروجیني ولكال الصنفین وتحت تأثیر 

غیــــر 1-هـــــ. Nكغــــم 100أوراق نباتــــات الصــــنف صــــویا إبــــاء غیــــر المســــمد بكــــال العنصــــرین وكــــذلك المســــمد بالمســــتوى  

عـن المعاملـة ذات التركیـز % 38.46ه وبفارق معنـوي بلغـت نسـبت1-كغم. ملغم 78.0المرشوش بالبورون بلغت لكل منهما 

غیـر المرشـوش بـالبورون 1-هــ. Nكغـم 50في حین سـجل الصـنف اآلخـر المسـمد بالمسـتوى . العالي للعنصر آنفة الذكر 

ویتبین من هذه النتیجة أن المعاملة التي سجلت أعلى معدل قد ازدادت بحدود اكثر من ) قرنة 85.79( تاقل معدل للقرنا

ومن نتـائج الصـفتین األخیـرتین یتضـح انهمـا سـلكا نفـس السـلوك تحـت تـأثیر التـداخل . لنصف عن هذه المعاملة الضعفین وا

الثالثي كما یتبین أن تأثیر البورون في تركیزه باألوراق كان أكثر من تأثیر النیتروجین والصنف بینمـا فـي عـدد القرنـات كـان 

أن معنویــة التــداخل الثالثــي ولجمیــع الصــفات تشــیر إلــى أن . والبــورون للصــنف دورا اكبــر فــي التــأثیر مقارنــة بــالنیتروجین

  .استجابة األصناف كمتوسط عام لتأثیر مستویات التسمید النتروجیني لم یكن واحدا تحت تأثیر تراكیز البورون المرشوشة 

  

دد القرنات لنبات فول تأثیر التداخل الثالثي بین الصنف و النیتروجین والبورون في صفات النمو وع) 4( جدول 

  الصویا 

مستویات النیتروجین × األصناف 

مستویات البورون× 

ارتفاع النبات 

)سم ( 

المساحة 

  الورقیة

)نبات /2م( 

تركیز 

البورون في 

  األوراق

)1-كغم.ملغم(

نسبة 

النیتروجین 

  في األوراق 

(%)

عدد القرنات 

نبات/ 

2طاقة 

0

0410.4579.02.5887.35

0.5370.4586.02.54120.27

1450.4494.02.48154.49

50
0460.5579.02.6485.79

0.5440.4383.02.64120.79
1470.5396.02.69167.79

100
0520.6079.02.72123.97

0.5530.5182.02.77126.99
1530.7898.02.73139.14

150
0540.7880.03.12141.40

0.5610.8788.03.00156.40
1640.97101.03.14159.00

صویا إباء

0
0430.3878.02.48132.93

0.5560.4785.02.51155.37
1550.43108.02.48166.90

50
0580.7581.02.64116.59

0.5580.7389.02.62125.40
1570.65102.02.71223.05

100
0640.9078.02.74153.80

0.5610.8686.02.82159.69
1590.7094.02.70171.59
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150
0750.9482.03.01140.19

0.5770.9784.02.95178.07
1790.9197.03.08194.59

عند مستوى احتمال .L. S. Dقیم 

5%  
9.130.152.80.0735.92

  

  

  حاصل وحاصل البذور ونوعیته تأثیر الصنف والتسمید النتروجیني والتغذیة بالبورون في مكونات ال

100وزن , القرنـة / عـدد البـذور , إلى وجود اختالف معنوي بـین الصـنفین فـي نسـبة الخصـب ) 5( یشیر الجدول 

فبالنســبة للصــفة األولــى نــرى أن الصــنف صــویا إبــاء قــد تفــوق . بــذرة وحاصــل البــذور ولــم یختلفــا معنویــا فــي نســبة البــروتین 

أن التبـاین بـین الصـنفین یعـود إلـى % ) . 90.48( 2مقارنة بالصنف طاقة % 92.54بلغت معنویا بأعلى نسبة للخصب

اختالفات وراثیة واختالف استجابتهما لظروف البیئة المحیطة باإلضافة إلى أن صویا إبـاء تفـوق فـي تركیـز البـورون بأوراقـه 

ورون یزیـد مـن حیویـة حبـوب اللقـاح ویقلـل مـن نسـبة إذ أن البـ, فانعكس هذا في زیادة نسـبة الخصــب بقرناتـه ) 2الجدول ( 

التـي هـي األخـرى تـؤثر )2الجـدول ( إجهاض البویضات كما یزید من امتصاص عناصـر النیتـروجین والفسـفور والبوتاسـیوم 

فضال عن تأثیره في زیادة سرعة انتقـال السـكریات مـن المصـدر إلـى المصـب التـي تـؤثر ) 9, 7, 5(في عملیة اإلخصاب 

ویؤكـد ذلـك عالقـة االرتبـاط الموجبـة العالیـة المعنویـة بـین نسـبة الخصـب وتركیـز ) 21, 4, 2(ابا في زیـادة نسـبة العقـد إیج

  ) .1الملحق( البورون ونسبة النتروجین في األوراق وكذلك مع المساحة الورقیة 

) قرنـة / بـذرة 2.62( 2ة بطاقة مقارن) قرنة / بذرة 2.69( تفوق الصنف صویا إباء أیضا في عدد البذور بالقرنة 

فــي هـــذه الصــفة یعـــود إلــى تفوقـــه فــي نســـبة الخصــب وأكـــد ذلــك عالقـــة االرتبــاط الموجبـــة عالیـــة األولأن تفــوق الصـــنف . 

تماشت النتیجة مـع نتـائج عـدد مـن البـاحثین وجـدوا أن أصـناف ) . 1الملحق ( 0.99**المعنویة بین الصفتین والتي بلغت 

كمـا وجـد آخـرین نفـس النتیجـة فـي بعـض التراكیـب ) 29, 22, 13(ف فیما بینها فـي عـدد البـذور بالقرنــة فول الصویا تختل

بــذرة نفــس ســلوكهما فــي الصــفتین آنفــة الــذكر 100وســلك الصــنفان فــي وزن ) . 20, 19, 15(الوراثیــة لمحصــول المــاش 

) غـم 9.70( 2عـن الصـنف طاقـة % 9.07تها غم وبزیادة معنویة نسب10.58فأعطى صنف صویا إباء أعلى معدل بلغ 

حیـث سـاهمت الصـفة , أن هذه الزیادة جاءت نتیجة تفوق الصنف األول في المساحة الورقیة وتركیز البورون فـي األوراق . 

األولى في زیادة منتجات عملیـة التمثیـل الضـوئي أمـا الصـفة الثانیـة فسـاهم مـن خاللهـا البـورون فـي نقـل هـذه المنتجـات إلـى 

علــى أن وزن البــذور عبــارة عــن دالــة ) 2(وفــي هــذا المجــال أكــد كــاردنیر . البــذور النامیــة فــأدت إلــى امتالئهــا وزیــادة وزنهــا 

أن هــذه الصــفة تــرتبط بعالقــة ارتبــاط موجبــة عالیــة ) 1( لمعــدل التمثیــل الضــوئي وتجهیــز نــواتج التمثیــل كمــا أكــد الملحــق 

لنتیجة مع آخرون وجدوا اختالفا معنویـا بـین أصـناف فـول الصـویا والمـاش فـي معـدل اتفقت ا, المعنویة مع المساحة الورقیة 

  ) .23, 22, 20, 15, 13(بذرة 100وزن 

) 1-هــ. كغـم 3375.00( وفیما یتعلق بحاصل البذور في وحدة المسـاحة فقـد ازداد أیضـا فـي الصـنف صـویا إبــاء 

أن حاصل البذور یعد المحصـلة ) . 1-هـ. كغم 2463.30( 2اقة عن حاصل الصنف ط1-هـ. كغم 912وتفوق بمقدار 

لـذلك فـان تفـوق الصـنف صـویا إبـاء فـي ) بـذرة 100وزن , القرنـة / عـدد البـذور , نبـات / عـدد القرنـات ( النهائیة لمكوناته 

جبــة عالیـة المعنویــة بــین ویؤكــد هـذه النتیجــة عالقـة االرتبــاط المو , هـذه الصــفة یعـود إلــى تفوقــه فـي مكونــات الحاصـل أعــاله 

لقـد حصـل عـدد مـن البـاحثین علـى اخـتالف معنـوي بـین أصـناف فـول ) . 1الملحـق ( حاصل البذور والصفات آنفـة الـذكر 

كمـا وجـدت نفـس النتیجـة بـین عـدة تراكیـب وراثیـة ) 29, 23, 22, 14, 13(الصویا في حاصـل البـذور بوحـدة المسـاحة 

  ) .20, 15(لمحصول الماش 
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أن هــذه % . 36بلغــت 2ا تفــوق الصــنف صــویا ابــاء فــي حاصــل البــروتین وبنســبة زیــادة عــن الصــنف طاقــة أیضــ

الــذي حصــل أیضــا علــى ) 13(اتفقــت النتیجــة مــع الــدلیمي . الزیــادة جــاءت نتیجــة لتفــوق الصــنف األول فــي حاصــل البــذور 

  .اختالف معنوي بین صنفي فول الصویا في حاصل البروتین 

أنه اثر معنویا في جمیع الصفات الموضـحة فــي الجـدول ) 5( لتسمید النتروجیني نرى من الجدول وفي ما یتعلق با

عنـــد المســـتوى العـــالي % 95.57ففـــي نســـبة الخصـــب بالقرنـــات یالحـــظ أنهـــا ازدادت مـــع زیـــادة مســـتوى أضـــافته فبلغـــت . 

أعطــت فیهــا النباتــات غیــر المســمدة اقــل واختلفــت معنویــا عــن المســتویات األخــرى التــي) 1-هـــ. Nكغــم 150( للنتــروجین 

. قـد تشـابها نوعـا مـا فـي هـذه النسـبة 1-هــ. Nكغـم 100و 50ویتضح من الجدول أن المسـتویین % 84.79نسبة بلغت 

أن زیــادة نســبة الخصــب بإضــافة النیتــروجین یمكــن أن یعــزى إلــى زیــادة نــواتج التمثیــل بســبب تــأثیر النیتــروجین اإلیجــابي فــي 

وفــي هــذا المجــال تشــیر الدراســات , ممــا آثــرت هــذه النــواتج فــي زیــادة نســبة الخصــب ) 2الجــدول ( مســاحة الورقیــة زیــادة ال

دالعلمیة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في إنبات حبوب اللقاح وتشمل التركیز المالئم للسكروز وثاني أوكسـی

ى ذلــك فــان اإلجهــاض الكبیــر فــي عــدد الزهیــرات فــي النــورة الزهریــة ألغلــب وبنــاءا علــ) 4, 2(الكربــون والبــورون والكالســیوم 

البقولیــات ربمــا یعــود إلــى نقــص المركبــات العضــویة النــاتج عــن التنــافس بــین األزهــار ضــمن النبــات الواحــد ولــذلك یســتطیع 

القـة االرتبـاط الموجبـة العالیـة وأكدت هذه النتـائج ع) 2(النبات عقد ونضج البذور التي یمكن أن یجهزها بنواتج التمثیل فقط 

وكــذلك مــع الصــفات التــي لهــا عالقــة بزیــادة المســاحة الورقیــة ) 0.73**( المعنویــة بــین نســبة الخصــب والمســاحة الورقیــة 

  ) .1الملحق ( كارتفاع النبات ونسبة النتروجین في األوراق 

عنـــد المســتوى العـــالي ) بــذرة 2.79( لهــا إذ بلــغ أعلــى معـــدل, القرنـــة / وكــان هــذا االتجـــاه نفســه فــي عـــدد البــذور 

قرنـة / بـذرة 2.44للنیتروجین واختلفت معنویا عن باقي مستویات التسـمید التـي أعطـت فیهـا معاملـة المقارنـة اقـل معـدل بلـغ 

القرنـة/ بـذرة ) 2.70, 2.69( عن بعضهما معنویـا وأعطیـا قـیم متقاربـة 1-هـ. Nكغم 100و 50ولم یختلف المستویین 

أن تأثیر النیتروجین اإلیجابي في زیادة نسبة الخصب بالقرنات انعكس إیجابا في زیادة عدد البذور في القرنة . على التوالي 

وفـي هـذا السـیاق وجـد زیـادة فـي عـدد البـذور بالقرنـة ) 1الملحـق ( أكد ذلك عالقة االرتباط الموجبة عالیة المعنویة بینهما , 

زیادة في هـذه الصـفة بإضـافة اللقـاح ) 13(كما وجد الدلیمي ) 27(لنتروجیني لنبات فول الصویا مع زیادة مستویات السماد ا

  .البكتیري مقارنة بعدم أضافته وعزى ذلك إلى التأثیر اإلیجابي للنیتروجین المثبت في العقد البكتیریة 

ویتضـــح أن ) 5لجـــدول ا( بـــذرة نفـــس ســـلوك الصـــفتین الســـابقتین تحـــت تـــأثیر النیتـــروجین 100ســـلكت صـــفة وزن 

غـم علـى التـوالي ولـم ) 10.78, 10.85( بـذرة 100قـد تفوقـا بـأعلى معـدل لـوزن 1-هــ. Nكغم 150و 100المستویین 

ومعاملـة المقارنـة التـي أعطـت اقـل 1-هــ.Nكغـم 50یختلفا معنویا في مـا بینهمـا لكنهمـا اختلفـا بشـكل معنـوي عـن المسـتوى 

أن تـأثیر النیتـروجین اإلیجـابي فـي زیـادة . المسـتویین األخیـرین لـم یختلفـا عـن بعضـهما معنویـا كمـا أن ) غـم 9.40( معدل 

انعكـس إیجابـا فـي كفـاءة التمثیـل الضـوئي وزیـادة الخـزین الغـذائي ) 2الجـدول ( المساحة الورقیة وزیـادة محتـواه فـي األوراق 

ویؤكد ذلك عالقـة ارتبـاط الصـفة الموجـب . تالئها وزیادة حجمها في النبات الذي ینتقل الحقا إلى البذور النامیة فیزید من ام

بـذرة لمحصــول 100أیضـا أكـدت بحــوث أخـرى وجـود زیـادة معنویـة فـي وزن ) . 1الملحـق ( والمعنـوي مـع الصـفتین أعـاله 

  ) .30, 28, 27, 26, 25(فول الصویا بزیادة مستویات السماد النتروجیني 

( بـــأعلى معـــدل للمســـاحة الورقیـــة ومكونــــات الحاصــــل 1-هــــ. Nكغـــم 150لمســـتوى أن تفـــوق النباتـــات المســـمدة با

وازداد معنویــا 1-هـــ. كغــم بــذور 3617.90البــد وأن یــنعكس ذلــك إیجابــا فــي زیــادة حاصــلها الــذي بلــغ ) 5, 2الجــدولین 

علـى التـوالي 1-هــ. Nكغـم 100و 50, 0عن مسـتویات التسـمید 1-هـ. كغم 569.00و 883.30, 1342.70بمقدار 

. عن حاصل النباتات غیر المسمدة 1-هـ. كغم بذور 858.60وعلى العموم ازداد معدل حاصل النباتات المسمدة بمقدار , 

) 1الملحـق ( أن االرتباط الموجب عالي المعنویة لحاصل البذور مع المساحة الورقیة ومكونات الحاصل یؤكد هذه النتیجـة 
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مع نتائج بحوث أخرى وجـدت أن حاصـل بـذور فـول الصـویا قـد ازداد معنویـا بإضـافة السـماد النتروجینـي تواصلت النتیجة . 

وجـود زیـادة معنویـة فـي حاصـل بـذور فـول الصـویا بإضـافة ) 13(أیضا الحظ الـدلیمي ) 30, 28, 27, 26, 25, 14(

یـادة المســاحة الورقیـة ومكونـات الحاصـل مقارنـة بعــدم اللقـاح البكتیـري وعـزى ذلـك إلـى تــأثیر النیتـروجین المثبـت تكافلیـا فـي ز 

  . أضافته 

إذ أدى ) 5الجــدول ( ســلكت نســبة البــروتین فــي البــذور ســلوكا مغــایرا لحاصــل البــذور ومكوناتــه والصــفات األخــرى 

تین فیهــا إضــافة الســماد النتروجینــي إلــى انخفــاض معنــوي فــي هــذه النســبة مقارنــة بمعاملــة المقارنــة التــي بلغــت نســبة البــرو 

علـى 1-هــ. Nكغـم 150و 100, 50عند مستویات التسـمید % 34.81و 34.82, 34.78ثم تناقصت إلى % 34.97

أیضــا وجـدت بحــوث أخــرى أن إضـافة الســماد النتروجینــي . التـوالي علمــا أن مسـتویات التســمید لــم تختلـف معنویــا فیمــا بینهـا 

فول الصویا من البروتین وخصوصا فـي حالـة عـدم إضـافة اللقـاح البكتیـري وبعدة مستویات لم تؤثر معنویا في محتوى بذور 

)25 ,28. (  

-هــ. كغم بروتین 1254أما حاصل البروتین فقد ازداد معنویا مع زیادة مستوى اضافة النیتروجین فبلغ أعلى معدل 

. المسمدة التي اعطت اقـل معـدل عن المعاملة غیر1-هـ. كغم 457وبفارق معنوي قدره 1-هـ. كغم 150عند المستوى 1

أن ) 26(أیضــا بــین الصــیادي . فــي زیــادة حاصــل البــذور والمعنــوي أن هــذه الزیــادة ترجــع الــى تــاثیر النیتــروجین االیجــابي 

  .ادى إلى زیادة معنویة في حاصل البروتین لبذور فول الصویا 1-هـ. Nكغم 160اضافة 

إلى أن إضـافته قـد آثـرت معنویـا فـي الصـفات المؤشـرة فـي الجـدول ) 5( وفیما یتعلق بتاثیر البورون فیشیر الجدول

فــي نســبة الخصــب بالقرنــات نجــد أن مســتویات البــورون الــثالث اختلفــت معنویــا فــي هــذه الصــفة . بــذرة 100باســتثناء وزن 

0.5ي رشـت بالمسـتوى تلتها النباتات الت% 93.24أعلى نسبة بلغت 1-هـ. Bكغم 1فسجلت النباتات المرشوشة بالمستوى 

أن سـبب زیــادة هـذه النســبة بإضـافة البــورون تتماشـى مــع % ) . 89.44( ثــم نباتـات المقارنــة % ) 91.86( 1-هــ. Bكغـم 

ویؤكد هذه النتـائج وجـود عالقـة ارتبـاط . نفس األسباب التي ذكرت عن تأثیره في زیادة نسبة الخصب تحت تأثیر األصناف 

  ) . 1الملحق ( بین نسبة الخصب وتركیز البورون في األوراق ) 0.32**( موجبة عالیة المعنویة 

فـي نباتـات المقارنـة ثـم ازدادت ) بـذرة 2.58( أیضا كان االتجاه نفسه في عدد البذور بالقرنة إذ بلغــت أدنــى معــدل 

أن . وعلــى التــوالي 1-هـــ. Bكغــم 1و 0.5القرنــة فــي النباتــات التــي رشــت بالمســتویین / بــذرة 2.72و 2.66معنویــا إلــى 

إذ وجدت عالقـة ارتبـاط موجبـة عالیـة المعنویـة , تأثیر البورون في زیادة نسبة الخصب هي التي أدت إلى زیادة هذه الصفة 

وقد أشارت الدراسات العلمیة إلى أهمیة البورون في زیادة نسبة إنبات حبوب اللقاح وتقلیل نسبة إجهاض ) 0.99**( بینهما 

, 5(وكـذلك إلـى زیــادة فـي مسـتوى نقـل الكربوهیــدرات إلـى المنـاطق الفعالـة للنمــو خـالل المرحلـة التكاثریـة للنبــات البویضـات 

القرنـة لمحصـولي فـول الصـویا والجـت بزیـادة تركیـز البـورون المضـاف لهمـا / كما وجد آخرون زیادة في عدد البـذور , ) 10

بذرة رغم وجود زیادة واضـحة فیهـا عنـد 100فة البورون معنویا في وزن وكما أسلفنا لم تؤثر إضا) . 31, 9, 8, 7, 6(

) غـم 10.07( 1-هــ. Bكغـم 0.5وٕاضـافة ) غـم 10.02( مقارنة بعدم أضـافته ) غم 10.33( المستوى العالي للبورون 

.  

) 1-هــ. كغـم 3577.40( إذ بلـغ أعلـى معـدل , أما حاصل البذور فقد ازداد معنویا بزیادة تركیز البورون المضاف 

كغـم 1215.40و 759.40وبزیـادة معنویـة مقـدارها ) 1-هــ. Bكغم 1( في النباتات التي رشت بالمستوى العالي للبورون 

ونباتات المقارنـة علـى التـوالي كمـا ازداد المسـتوى الثـاني 1-هـ. Bكغـم 0.5عن النباتات التي رشت بالمستـوى 1-هـ. بذور 

أن تأثیر البورون اإلیجابي في زیادة مكونات الحاصـل ) . المقارنة ( األخیرةعن المعاملة 1-هـ. كغم 456للبورون بمقدار 

وقد أكد هذه النتیجة عالقة االرتباط التي ذكرت سلفا بـین حاصـل البـذور , انعكست في زیـادة الحاصل ) 5, 2الجدولین ( 

اتفقــت النتیجــة ) . 1الملحـق ( لمعنویــة مـع تركیــز البـورون فــي األوراق ومكوناتـه كمــا ارتـبط الحاصــل ارتباطـا موجبــا عـالي ا
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مــع آخــرون الحظــوا أن إضــافة البــورون فــي مرحلــة التزهیــر علــى المحاصــیل البقولیــة ومنهــا فــول الصــویا قــد أدى إلــى زیــادة 

  ) . 32, 9, 8, 7, 6(معنویة في حاصل البذور بوحدة المساحة 

إلـى أحــداث ) 1-هـــ.Bكغـم0.5(ي البـذور فقــد أدى الـرش بــالتركیز المتوسـط للبــورون وفیمـا یخـص نســبة البـروتین فــ

علـى )% 34.80, 34.83( 1-هــ. Bكغــم 1و 0واختلفت معنویا عن التركیـزین % 34.91زیادة في هذه النسبة فبلغت 

  .التوالي علما أن هذین التركیزین لم یختلفا عن بعضهما معنویا 

عند المستوى العالي 1-هـ. كغم بروتین 1241ین معنویا مع زیادة تركیز البورون المضاف فبلغ ازداد حاصل البروت

أن . وعلـى التـوالي 1-هــ. Bكغم 0.5و 0عن المستویین % 25و 54وبزیادة بلغت نسبتها ) 1-هـ. Bكغم 1( للبورون 

  .ور ومكوناته سبب الزیادة ترجع إلى تأثیر البورون االیجابي في زیادة حاصل البذ

  

  تأثیر الصنف والتسمید النتروجیني والتغذیة بالبورون في مكونات الحاصل وحاصل البذور ونوعیته) 5( جدول 

المعامالت
نسبة الخصب 

في القرنات

/ عدد البذور 

( % )القرنة 

100وزن 

)غم ( بذرة 

  حاصل البذور 

)1-هـ. كغم ( 

  نسبة البروتین

 ( % )  

حاصل البروتین 

)1-هـ. كغم (

األصناف

290.482.629.702463.3034.84859.00طاقة 

92.542.6910.583375.0034.851167.00صویا إباء

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
263.80م. غ 0.500.020.49252.43

)1- هـ. Nكغم ( مستویات النیتروجین 

084.792.449.402275.2034.97797.00
5092.822.699.812734.6034.78934.00

10092.872.7010.583048.9034.821061.00
15095.572.7910.783617.9034.811254.00

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
0.710.030.70356.990.06119.00

)1- هـ. Bكغم (مستویات البورون 

089.442.5810.022362.0034.83805.00
0.591.862.6610.072818.0034.91989.00
193.242.7210.333577.4034.801241.00

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
309.160.06103.00م. غ 0.610.02

  

اخل معنــوي بــین األصــناف وجــود تــد) 6( أمــا بالنســبة للتــداخالت الثنائیــة بــین عوامــل الدراســة فتبــین نتــائج الجــدول 

ویتضح أن تسمید الصنف صویا إباء بالمستوى العالي , ومستویات السماد النتروجیني ولجمیع الصفات المؤشرة في الجدول 

بذرة 100وزن , عدد البذور في القرنة , قد أدى إلى إعطاء أعلى المعدالت لكل من نسبة الخصب في القرنات للنیتروجین 

كغـم 1418و 1-هــ. كغــم بـذرة 4098.10, غم 11.43, قرنة / بذرة 2.82, % 96.66بروتین بلغت حاصل البذور وال, 

و 106.58, 17.01, 14.47وعلــى التــوالي مقارنــة بجمیــع المعــامالت األخــرى وبفــارق معنــوي بلغــت نســبته 1-هـــ. بــروتین 

م للصـفات األولـى والثانیـة والرابعـة والخامسـة غیر المسمد بالنتروجین الذي أعطى اقل القی2عن الصنف طاقة % 104.62

الذي أعطى اقل قیمـة 1-هـ. Nكغم 50عن نفس الصنف المسمد بالمستوى % 24.10على التوالي في حین بلغت النسبة 
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ویتضح أن الصفات أعاله قد ازدادت مـع زیـادة مسـتویات النیتـروجین فـي كـال الصـنفین وكانـت الزیـادة اكثـر . للصفة الثالثة 

إذ نــرى فــي صــفة حاصــل البــذور أن صــویا إبــاء المســمد بالمســتوى العــالي للنتــروجین قــد , ضــوحا فــي الصــنف صــویا إبــاء و 

وهـذا یـدل علـى كفـاءة الصـنف العالیـة فـي , المسـمد بـنفس المسـتوى 2عن طاقة 1-هـ. كغم 960.50ازداد حاصله بمقدار 

لضوئي ومن ثم تحویـل منتجـات عملیـة التمثیـل الضـوئي إلــى حاصــل استغالل عوامل البیئة المحیطة لخدمة عملیة التمثیل ا

أما نسبة البروتین في البذور فقد سلكت سلوكا مغایرا للصفات أعاله فأعطت نباتات صویا إباء غیر ) . البذور ( اقتصـادي 

Nكغــم 100سـتوى كمـا أعطـت نباتـات الصـنف نفسـه المسـمدة بالم% 35.11المسمدة أعلى نسبة بروتین في بذورها بلغت 

  % .34.71ت ـآدني نسبة بلغ1-هـ. 

وجــود تـــداخل معنــوي بـــین صــنفي فـــول الصــویا ومســـتویات البــورون فـــي جمیـــع ) 6( أیضــا أظهـــرت نتــائج الجـــدول 

إذ أعطــت نباتـــات , الصــفات المؤشــرة فـــي الجــدول كمــا أن االتجـــاه فــي التـــداخالت الســابقة كــان نفســـه فــي هــذه التـــداخالت 

عـدد البـذور , أعلى المعدالت لكل من نسبة الخصـب فـي القرنـات 1-هـ. Bكغم 1باء المرشوشة بالمستوى الصنف صویا إ

, غـم 10.96, قرنـة / بـذرة 2.76, % 94.73بذرة وحاصل البذور والبروتین بوحدة المساحة فبلغت 100وزن , في القرنة 

توالي مقارنة بجمیع المعـامالت األخـرى التـي أعطـت فیهـا وعلى ال1-هـ. كغم بروتین 1460و 1-هـ. كغم بذور 4224.70

بـذرة 2.56, % 88.79غیر المرشوشـة بالبورون اقل المعدالت للصفات أعاله بلغت وعلـى التـوالي 2نباتات الصنف طاقة 

فــي ومــن هــذا یتضــح أن حاصــل البــذور 1-هـــ. كغـــم بروتیـــن 663و 1-هـــ. كغــم بــذور 1903.00, غــم 9.36, القرنـــة / 

كمـا یتبـین وبشـكل عـام وجـود زیـادة فـي , المعاملة األولـى قـد تفوقـت بمقـدار أكثـر مـن الضـعف عـن حاصـل المعاملـة الثانیـة 

جمیـع الصــفات ولكـال الصــنفین مــع زیـادة مســتویات البــورون وكانـت أیضــا اســتجابة الصـنف صــویا إبــاء أفضـل مــن الصــنف 

هذا التأثیر كان ساریا في معظم هذه الصفات أن لـم یكـن جمیعهـا ومن مراجعة صفات النمو والحاصل اتضح أن, 2طاقة 

أما نسبة البروتین في البذور فلم تأخذ اتجاهـا واضـحا تحـت تـأثیر مسـتویات البـورون ولكـال الصـنفین حیـث أعطـت نباتـات . 

نف المرشوشــة مقارنــة بنباتــات نفــس الصــ% 35.02أعلــى نســبة بلغــت 1-هـــ. Bكغــم 0.5صــویا إبــاء المرشوشــة بالمســتوى 

  % .34.72التي أعطت أوطأ نسبة بلغت 1-هـ. Bكغم 1بالمستوى 

أیضــا جــاء التــداخل بــین مســتویات النیتــروجین والبــورون متماشــیا مــع التــداخالت الثنائیــة آنفــة الــذكر فــي معنویتــه فــي 

بزیـادة مســتوى النیتــروجین ویتضـح هنــاك زیـادة فــي نســبة الخصـب وعــدد البـذور بالقرنــة ) 6( الصـفات المؤشــرة فـي الجــدول 

حتــى وصــلت أعلــى المعــدالت فــي النباتــات التــي ســمدت بالمســتوى العــالي والبــورون وكــذا الحــال لحاصــل البــذور والبــروتین

. كغـم بـذور 4250.90, قرنـة / بـذرة 2.88, % 98.01فبلغـت 1-هــ) . Bكغـم N +1كغم 150( للنتروجین والبورون 

عـــن نباتـــات % 120.36و 124.70, 22.55, 19.15وعلـــى التـــوالي وبزیـــادة نســـبها 1-هــــ. كغـــم بـــروتین 1461و 1-هــــ

, 1-هــ. كغم 1891.80, قرنة / بذرة 2.35, % 82.26( التي سجلت اقل معدل للصفات أعاله المقارنة لكال العنصرین 

Nكغـم 100لنباتات المسمدة بالمسـتوى بذرة فقد أعطت ا100وفیما یتعلق بوزن . على التوالي ) 1-هـ. كغم بروتین 663

غـم عـن نباتـات 2.66غـم وبزیـادة معنویـة بلغـت 11.74تحت تأثیر الرش بالمستوى العالي للبورون أعلى معدل بلغ 1-هـ. 

أمـا نسـبة البـروتین . غـم 9.08المقارنة للنیتروجین المرشوشة بمسـتوى البـورون أعـاله التـي سـجلت اقـل معـدل للصـفة بلغـت 

فـي % 35.12أعلـى نسـبة بلغـت 1-هــ. Bكغـم 0.5النباتات غیر المسمدة بالنتروجین تحت تأثیر الرش بالمسـتوى فسجلت 

1-هــ) . Bكغـم N +1كغـم 150( حین سجلت آدني نسبة في النباتـات المعاملـة بالمسـتوى العـالي للنیتروجیــن والبــورون 

تحـــت تـــأثیر عـــدم الـــرش 1-هــــ. Nكغـــم 100دة بالمســـتوى كمـــا ســـجلت نفـــس النســـبة فـــي النباتـــات المســـم% 34.72بلغـــت 

أن معنویــة التــداخل تشــیر إلــى أن اســتجابة النباتــات تحــت تــأثیر مســتویات البــورون لــم تكــن نفســها تحــت تــأثیر . بــالبورون 

  .مستویات النیتروجین 
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نات الحاصل وحاصل البذور في مكو ) البورون , تروجین یالن, الصنف ( بین الثنائیة تأثیر التداخالت ) 6( جدول 

  ونوعیته

المعامالت
نسبة الخصب في 

( % )القرنات 

/ عدد البذور 

القرنة

  بذرة100وزن 

)غم ( 

  حاصل البذور

)1-هـ. كغم ( 

  نسبة البروتین

( % )  

حاصل البروتین 

)1-هـ. كغم (

)1-هـ. Nكغم ( تروجین یمستویات الن× األصناف 

2طاقة 

084.442.419.281983.8034.83693.00
5091.012.639.212145.2034.83747.00

10092.012.6710.172586.4034.93904.00
15094.482.7610.143137.6034.781091.00

صویا إباء

085.142.479.522566.7035.11  901.00  
5094.632.7510.413324.0034.731122.00

10093.742.7210.983511.4034.711219.00

15096.662.8211.434098.1034.851418.00

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
2.070.071.14740.960.20209.80

  )1-هـ. Bكغم ( مستویات البورون × األصناف 

2طاقة 
088.792.569.361903.0034.85663.00

0.590.912.6210.042556.7034.80890.00
1  91.75  2.67  9.70  2930.00  34.88  1022.00  

صویا آباء
0  90.10  2.61  10.68  2821.10  34.81  947.00  

0.5  92.80  2.70  10.11  3079.30  35.02  1287.00  
1  94.73  2.76  10.96  4224.70  34.72  1460.00  

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

%5احتمال 
3.680.121.06615.400.18200.4

تروجینیمستویات الن× مستویات البورون 

0

082.262.359.891891.8034.97663.00
50  91.00  2.64  10.49  2220.20  34.77  702.00  

100  91.85  2.66  9.65  2575.50  34.72  893.00  
150  92.66  2.69  10.07  2760.60  34.85  962.00  

0.5  

0  85.35  2.45  9.22  2304.30  35.12  812.00  
50  93.36  2.69  9.48  2230.20  34.75  791.00  

100  92.68  2.70  10.35  2895.40  34.90  1011.00  
150  96.04  2.80  11.25  3842.00  34.87  1340.00  

1  

0  86.76  2.51  9.08  2629.50  34.82  916.00  
50  94.10  2.74  9.47  3753.30  34.82  1309.00  

100  94.10  2.74  11.74  3675.70  34.85  1279.00  
150  98.01  2.88  11.04  4250.90  34.72  1461.00  

  عند مستوى.L. S. Dقیم 

%5احتمال 
2.130.071.38860.810.26206.00

  

وكــذلك فــي ) 7( فــي الصــفات المؤشــرة فــي الجــدول تــهســلك التــداخل الثالثــي نفــس ســلوك التــداخالت الثنائیــة بمعنوی

) Bم ـكغـN +1كغـم 150( یث أعطت نباتات الصنف صویا إباء المسمدة بالمستوى العالي للعنصرین ح, اتجاه النتائج 

( بــذرة 100ووزن ) 2.93( وأعلــى معــدل لعــدد البــذور فــي القرنــة % ) 100( فــي القرنــاتنســبة كاملــة للخصــب1-هـــ. 

مقارنــة) 1-هـــ. كغــم 1806( ل البــروتین وحاصــ)1-هـــ.كغــم 5219.3( وحاصــل البــذور بوحــدة المســاحة ) غــم 12.36

دنــي معــدل للصــفة اغیــر المسمـــدة بكـــال العنصریـــن 2بجمیــع المعــامالت األخــرى التــي أعطــت فیهــا نباتــات الصــنف طاقــة 

-هـ. كغم بذور 1447.70,قرنة / بذرة 2.31, % 81.33والي في أعاله بلغت وعلى التوالخامسة األولى والثانیة والرابعة 

فــي نباتــات الصــنف نفســه المســمدة ) غــم 8.72( أمــا الصــفة الثالثــة فبلغــت آدنــي معــدل . 1-هـــ. كغــم بــروتین 502و 1
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ولــى غـم عــن المعاملــة األ3.64وبفـارق معنــوي قــدره 1-هـــ. Bكغــم 1والمرشوشـة بالمســتوى 1-هـــ. Nكغــم 50بالمسـتوى 

مد بالمســتوى العــالي للعنصــرین قــد ازداد بــأكثر مــن ثالثــة بــذور الصــنف صــویا إبــاء المســویتضــح مــن النتــائج أن حاصــل .

عـن1-هــ. م ـكغـ1936.80غیـر المسـمدة بكـال العنصـرین كمـا ازداد بمقـدار 2أضعاف ونصف عن حاصل الصنف طاقة 

م أن معنویة هذه التداخالت تشیر إلـى أن اسـتجابة الصـنفین كمتوسـط عـا. المسمد بالمستوى العالي للسمادیننفسه الصنف 

ولهـذا نجـد أن , لـم یكـن نفسـه تحـت تـأثیر مسـتویات البـورون المختلفـة ولجمیـع الصـفات المدروسـة يلتأثیر السماد النتروجینـ

فضال ) البورون + تروجین یالن( ه ـرت لـته الوراثیة بكفاءة عالیة في االستفادة من الظروف التي توفر صویا إباء قد استغل قد

والتــي ةإعطــاءه أعلــى المعــدالت ولمعظــم صــفات النمــو والحاصــل المدروســألخــرى فتمیــز فــيه لعوامــل البیئیــة اعــن اســتغالل

  .انعكست إیجابا في زیادة حاصل بذوره 

تــروجین فــي صــویا إبــاء تحــت تــأثیر الــرش بــالبورون یأمــا نســبة البــروتین فــي البــذور فقــد ســجلت نباتــات المقارنــة للن

100و 50بنباتــات الصــنف نفســه المســمدة بالمســتویین مقارنــة% 35.35أعلــى نســبة بلغــت 1-هـــ. Bكغــم 0.5بالمســتوى 

لكل منهما كما سجل هـذا الصـنف المسـمد % 34.55غیر المرشوشة بالبورون التي سجلت آدني نسبة بلغت 1-هـ. Nكغم 

  .تحت الرش بالمستوى العالي للبورون النسبة ذاتها 1-هـ. Nكغم 100بـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تروجین والبورون في مكونات الحاصل وحاصل البذور ونوعیتهیتأثیر التداخل الثالثي بین الصنف والن)7( جدول 

مستویات النیتروجین × األصناف 

مستویات البورون× 

نسبة الخصب 

  في القرنات

 ( % )

/ عدد البذور 

القرنة

بذرة 100وزن 

)غم ( 

  حاصل البذور

)1-هـ.كغم( 

نسبة البروتین 

( % )

ل البروتین حاص

)1-هـ. كغم (

2طاقة 
0

081.332.319.601447.7034.70502.00
0.585.662.449.442065.3034.90724.00
186.332.498.822438.3034.90851.00

50
090.662.639.851619.8035.00567.00

0.591.362.619.052036.0034.85709.00
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191.002.648.722779.7034.65963.00

100
090.502.628.782059.2034.90719.00

0.591.862.6810.212480.4034.75862.00
193.662.7211.543219.5035.151131.00

150
092.662.699.232485.4034.80865.00

0.594.752.7611.473645.0034.701265.00
196.032.849.713282.5034.851144.00

صویا إباء

0
083.202.4010.192336.0035.25824.00

0.585.032.469.012543.4035.35899.00
187.202.549.352820.6034.75980.00

50

091.332.6511.122820.6034.55837.00

0.595.362.779.912424.3034.65873.00

197.202.8410.214727.0035.001655.00

100
093.202.7010.523091.7034.551068.00

0.593.502.7210.493310.4035.051161.00
194.532.7511.944131.9034.551427.00

150
092.662.6910.903035.9034.901059.00

0.597.332.7611.024039.0035.051416.00
1100.002.9312.365219.3034.601806.00

عند مستوى .L. S. Dقیم 

  %5احتمال 
1.860.061.80844.970.15307.60

  

  

  

  

  

  

  معامل االرتباط البسیط بین الصفات المدروسة لمحصول فول الصویا) 1( ملحق 

الصفات

نسبة 

البروتین في 

البذور

حاصل 

البذور

وزن 

بذرة100

عدد البذور 

بالقرنة

نسبة 

  الخصب

بالقرنات

عدد 

القرنات 

بالنبات

نسبة 

تروجین یالن

في األوراق

تركیز 

البورون 

في األوراق

المساحة 

الورقیة

ارتفاع 

النبات

ارتفاع 

النبات
-0.17**0.61**0.43**0.69**0.67**0.44**0.650.16**0.831.00

المساحة 

الورقیة
-0.21**0.50  **0.44**0.73**0.73*0.26**0.780.071.00

تركیز 

البورون في 

األوراق

-0.08**0.480.08**0.34**0.32**0.560.061.00

نسبة 

النتروجین 

في األوراق

-0.18**0.45*0.29**0.70**0.69**0.281.00

0.461.00**0.49**0.850.22**0.01عدد القرنات 
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بالنبات

نسبة 

الخصب

بالقرنات

-*0.28**0.66**0.42**0.991.00

عدد البذور 

بالقرنة
-*0.24**0.68**0.421.00

100وزن 

بذرة
-*0.14**0.651.00

حاصل 

البذور
-*0.121.00

  نسبة

البروتین في 

البذور

1.00
  .وعلى التوالي % 1و % 5االحتمال مستوى معنوي عند ** , * 
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