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الدالیا نباتيي والجذور الدرنیة لر الزهنمو صفات الالماء الممغنط في والسقي بالبورون رش تأثیر 

Dahlia variabilis   والراننكیلRanunculus asiaticus  

  

  الفتالويكریمة عبد عیدانوسامي كریم محمد امین 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة

  

  ةصالخال

ماءنوعلدراسة تأثیر 2007/آذارولغایة 2005/آذارللفترة من ت تجربة اصص في الظلة الخشبیةنفذ

في النمو لتر/ ملغم)88.5و 59.0و 29.5و 0(تراكیز البورون بورش النباتات) ممغنطالماء الحنفیة و (ريال

و الزهري البورون الى تحسین معظم صفات النممعامالت أدت. والراننكیلالزهري والجذور الدرنیة لنباتي الدالیا 

الى التبكیر في التزهیر وزیادة عدد وقطر االزهار وطول وقطر الساق في نبات الدالیا ادى فقد. والجذور الدرنیة

6.57نبات، / زهرة5.29یوم، 188الزهري والعمر المزهري والوزن الرطب وطول وقطر الجذور حیث بلغت قیمها 

اما نبات الراننكیل فان . واليعلى التسم 3.53سم، 5.96غم، 9.53یوم، 9ملم، 2.76سم، 24.04سم، 

المعامالت قد ادت الى زیادة في عدد وقطر االزهار وطول وقطر الساق الزهري والوزن الرطب والجاف للزهرة وطول 

سم، 3.24غم، 0.39غم، 2.43ملم، 3.01سم، 29.38سم، 5.18زهرة، 13.08كانت قیمها وقطر الجذور 

على السقي بالماء االعتیادي لنباتات الدالیا في عدد وقطر االزهار، الماء الممغنط قد تفوق و .واليسم على الت2.32

23.38سم، 6.93نبات، / زهرة5قیمها طول وقطر الساق الزهري وعدد وطول وقطر الجذور الدرنیة حیث بلغت 

اتات الراننكیل فقد ادى سقیها بالماء اما نب. واليسم على الت3.25سم، 5.66نبات، / جذر11.54ملم، 2.76سم، 

الجذور قطر الساق الزهري والعمر المزهري وطول وقطر و المعالج مغناطیسیًا الى زیادة عدد وقطر االزهار وطول 

على سم2.28سم، 2.84یوم، 10ملم، 3.11سم، 28سم، 4.97نبات، /زهرة3.15قیمها الدرنیة اذ بلغت 

  .التوالي

  

Effect of foliar application of Boron and magnetized water on flowering 
and tuberous root characters of Dahlia variabilis and

Ranunculus asiaticus

S. K. M. Ameen and K. A. E. Al-Fatlawi
College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was carried out from March/2005 to March/2007 to investigate the 

effect of Boron concentrations and magnetized water in flowering and tuberous roots 
production of Dahlia and Ranunculus. Plants were irrigated by either Tap water or 
magnetized water. Boron Concentrations tested were (0, 29.5, 59.0, 88.5) mg/ L.

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحثة الثانیة
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Boron concentrations were improved most flowering and tuberous root 
characteristics. Dahlia plants, Boron levels fastened flowering date and enhanced no. and 
diameter of flowers; length and diameter of flowering stem; vase life; fresh weight of 
flowers and length and diameter of tuberous roots (188 days; 5.29 flower/plants; 6.57 cm; 
24.04 cm; 2.76 mm; 9 days; 9.53 gm; 5.96 and 3.53 cm) respectively. Ranunculus plants, 
Boron levels increased no. and diameter of flowers; length and diameter of flowering 
stem; fresh and dry weight of flowers and length and diameter of tuberous roots (3.08 
flowers/ plants; 6.18 cm; 29.38 cm; 3.01 mm; 2.43 gm; 0.39 gm; 2.32 cm and 3.24 cm) 
respectively. 

Flowering characters were improved by using magnetic water as well. Watering 
Dahlia plants by magnetized water increased no. and diameter of flowers; length and 
diameter of flowering stems and no.; length and diameter of tuberous roots. (5 
flowers/plants; 6.93 cm; 23.38 cm; 2.76 mm; 11.54 root/plant; 5.66 cm and 3.25 cm) 
respectively. In addition, flowering characters of Ranunculs plants were enhanced. 
Number and diameter of flowers; length and diameter of flowering stems; vase life and 
length and diameter of tuberous root were increased (3.15 flowers/plant; 4.97 cm; 28 cm; 
3.11 mm 10 days; 2.84 cm and 2.28 cm).

  

  المقدمة

Ranunculusالصیفیة، اما الراننكیل األبصالمن Dahlia variabilisتعد الدالیا asiaticus فهو من

ة الوة على امكانیة اكثار الدالیا بالبذور والعقل الساقیالجذور الدرنیة، عن یتكاثران باالبصال الشتویة، وكال النوعی

  .صالحة للقطفالالتجاریة  النباتات ایضًا، ینتمي هذین النوعین الى 

كیب الضوئي ات منها انتقال نواتج عملیة التر البورون على بعض العملیات الحیویة في النبریؤثر عنص

العضویة لیكون واألحماضبورات مع جذر الهیدروكسیل في السكریات والكحول ال، حیث تتحدالى مواقع النمو

من انتقال السكریات المستقطبة وأسرعأسهلاسترات حامض البوریك، فیكون انتقال السكریات المتحدة مع البورون 

للبورون دور مشجع االزهار یعود الى نقص هذا العنصر كما ان لوحدها، لذلك یعتقد ان موت القمة النامیة وتساقط 

الى ان نقص البورون یؤدي الى انحالل االنسجة ) 2(أشاركما ). 1(اللقاحیة األنبوبةفي انبات حبوب اللقاح ونمو 

.نسیجي الخشب واللحاءتكوینالمرستیمیة وعدم اكتمال

ان )3(فقد ذكر . لزینةن في ازهار عدد من نباتات اعنصر البورو تأثیربعض الدراسات حول أجریت

فقد اشار الى ان عدم ) 4(اما %. 4نسبة االزهار زاد منجزء بالملیون 0.5تسمید نباتات القرنفل بالبورون وبتركیز 

فقد اكدوا ان ) 5(اما . الى صغر حجم االزهار وزیادة نسبة الكؤوس المنفرجةادى اضافة البورون الى نباتات القرنفل 

لتر من البورون قبل التزهیر ادى الى زیادة عدد النورات / ملغم200،300، 100رش نباتات الفریزیا بالتراكیز 

ان زراعة نباتي االقحوان وبنت القنصل في وسط یحتوي على البورون ادى الى زیادة تراكم ) 6(كما ذكر . الزهریة

  .هذا العنصر في النباتات وانعكس ذلك ایجابیًا على االزهار

الوزن الرطب للنبات فان له دور بات فعالوة على كونه یكون معظم یكتسب الماء اهمیة خاصة في حیاة الن

مباشر في الكثیر من العملیات الحیویة، حیث تشترك جزیئة الماء مباشرة في عملیة التركیب الضوئي، كما انه یعمل 

.ة النتحكدعامة للنبات من خالل تحكمه بالضغط االنتفاخي، كما یعتبر منظم لدرجة حرارة النبات من خالل عملی
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وان الخاصیة القطبیة لجزیئات الماء ). 7(بسبب قوى التماسك او االلتصاق وللماء شد سطحي عالي ولزوجة عالیة 

الهیدروجینیة ة المذابة تحطم االواصردتساعده في اذابة كثیر من المواد، وتعزى هذه القابلیة الى ان جزیئات الما

  . لبعض جزیئات الماء

مكانیة احداث تغیرات في الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة للماء من خالل امراره بمجال لقد اثبتت الدراسات ا

ان الماء المعالج مغناطیسیًا یكون ذا شد سطحي )8(، فقد بین Magnetronمغناطیسي باستخدام اجهزة تسمى بالـ 

كما).9(الخالیااختراق اغشیة في خواص الماء تعطیه قدرة عالیة علىان التاثیرات المغناطیسیة و اقل ولزوجة اقل 

. اتبان الري بالماء المعالج مغناطیسیًا یزید من جاهزیة العناصر الغذائیة في التربة مما یزید من نمو الن) 10(اشار 

وتوصل. وقطر االزهاران ري نباتات الجعفري بالماء الممغنط قد ادت الى زیادة معنویة في عدد ) 11(ووجدت 

ان الهدف من .نباتات الزینیا والقرنفل والجربراري ائج عند استخدامه الماء المعالج مغناطیسیًا في الى نفس النت) 12(

الدراسة هو معرفة تاثیر الرش بالبورون والسقي بالماء المعالج مغناطیسیًا في صفات النمو الزهري لنباتي الدالیا 

  .اننكیلر وال

  

  المواد وطرائق العمل

للفتــرة مــن ابــي غریــب /جامعــة بغــداد–كلیــة الزراعــة/ خشــبیة التابعــة لقســم البســتنةنفــذت التجربــة فــي الظلــة ال

ســـم 30فخاریــة قطرهـــا اصـــصفــي 2005/ 3/ 13بتـــاریخ زرعـــت ابصــال الـــدالیا ،2007/آذارولغایــة 2005/آذار

الزراعـة رشـت بعد مرور شهرین مـن موعـد. 1:3متحلل بنسبة العضوي السماد والتربة مزیجیةوملئت بتربة مكونة من 

لتر /ملغم) 88.5و59و29.5و 0(بورون وبأربع مستویات % 17الذي یحوي H3BO3النباتات بحامض البوریك 

رشـت التراكیـز ثـالث مـرات علـى المجمـوع الخضـري . علـى التتـابعB3, B2,B1, B0فـي جـداول النتـائجویرمـز لهـا

/13/5واخـــرى ثالثـــة اســـابیع وكانـــت الرشـــة االولـــى بتـــاریخ للنبـــات حتـــى البلـــل التـــام وكانـــت المـــدة الزمنیـــة بـــین رشـــة 

كانــت الرشــة ســم و 30فـي اصــص فخاریــة قطرهــا 2005/ 11/ 20زرعــت االبصــال بتــاریخ فقــدالراننكیــل أمـا . 2005

w/wعلــى أســاس Deifaaمكونــات ســماد (الســائل NPKكمــا ســمدت النباتــات بالـــ .20/1/2006بتــاریخ األولــى

 Free amino acid %10 ،Organic matter %20 ،Organic nitrogen %3 ،Organic carbon: هـي

ویحتوي Nutrimaxالمكون من ) N=0 ،P=42 ،K=33: هيw/vعلى أساس Nutrimaxمكونات سماد . %3

ورشـت علـى لتـر /مـل2ورش بمقـدار N)(الـذي یحتـوي علـى Deifanـالأو لتر /مل1ورش بمقدار )P+K(على 

تـم مغنطـة المـاء مـن خـالل امـراره . للنباتات بمعدل ثالثة اسـابیع بـین رشـة واخـرى طیلـة مـدة البحـثضري المجموع الخ

تــم ارواء النباتــات . dipolarكــاوس مــن نــوع ثنــائي القطــب 500انــج وشــدة مغنطــة 4/1قطــره magnetronبجهــاز 

عملیـــة للمـــاء قبـــل وبعـــدالفیزیائیـــة و بعـــض الصـــفات الكیمیائیـــة ) 1(بالمـــاء الممغـــنط طیلـــة مـــدة البحـــث ویبـــین جـــدول 

ودرس . وبـثالث مكـررات(RCBD)ضـمن تصـمیم Split Plot Designاسـتخدم تصـمیم االلـواح المنشـقة .المغنطة

بالتتـابع ومسـتویات البـورون كـألواح Wm, Wtكالواح رئیسة ویرمـز لهـا ) عادي وممغنط(تأثیر عاملین هما نوع الماء 

  .0.05عند مستوى LSDختبار اقل فرق معنوي وقورنت المتوسطات با. ثانویة

  

  لماء الري قبل المعالجة المغناطیسیة وبعدها بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة ) 1(جدول 
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  النسبة المئویة للتغیر  ماء ممغنط  ماء عادي  القیاس وحدة  الصفات الكیمیائیة

pH-7.427.531.48

EC0.8200.8453.05م/دیسي سیمنز

  لكلورایدا

mg/L

240220-8.3

0.020.0350.0  الفوسفات

4.0-250240  الكبریتات

0.230.2821.7  الزنك

12.0-0.250.22  النحاس

0.120.1525.0  الحدید

8.11-185170  الكالسیوم

404512.5  المغنیسیوم

0.040.0525.0  المنغنیز

9.52-210190  الصودیوم

25.0-21.5  تاسیومالبو 

Bo3  ---

  الفیزیائیةالصفات

  5.32  3.71  3.01  مل10/ كغم الذوبانیة

  0.007  1.3340  1.3339  -  معامل األنكسار

  2.07-  68.62  70.07  سم/ داین   الشد السطحي

  0.08-  0.9971  0.9979  مل/ غم   الكثافة

  2.24-  0.698  0.714  سنتي ستوك  اللزوجة

  4.17-  0.69  0.72  ساعة/ م غ  بخردرجة الت

  

  النتائج

نبات الدالیا-1

، اال ان التـاثیر كـان معنویــًا الـدالیافـي تزهیــر ت بكـر قـد لبـورون ان كافـة تراكیــز ا)A-2(نتـائج الجـدول تشـیر 

فـي النباتـات یـوم 218كـان یـوم فـي حـین188عـدد االیـام الالزمـة لظهـور اول زهـرة اذ اصـبح B3فقط عنـد المعاملـة 

اال .)B-2جـدول (في حین ان استخدام الماء الممغنط في ري النباتات لم یؤثر معنویًا فـي هـذه الصـفة . المعاملةغیر 

  .)C-2جدول (یومًا 178اقل مدة للتزهیرWmB2العاملین كان معنویًا وقد اعطت المعاملة لتداخل بین ان ا

نبـات / كانتا االفضل في زیـادة عـدد االزهـارB2 ،B3اما عن تاثیر البورون في عدد االزهار فان المعاملتین

سـقي النباتـات بالمـاء المعـالج مغناطیسـیًا قـد انكمـا )A-2جـدول (نبات بالتتـابع / زهرة 5.29و 4.62حیث اعطتا 

2.7بعـــد ان كــان عــددها فــي النباتـــات المرویــة بالمــاء االعتیـــادي نبــات / أزهــار5وبلــغ یـــًا معنو زاد مــن عــدد االزهــار 

  ). C-2جدول(زهرة 6.83عدد االزهار اذ بلغWmB3وكان التداخل معنویًا ایضًا وتفوقت المعاملة . )B-2جدول(
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وكـان ). A-2(مقارنـة بالنباتـات غیـر المعاملـة قطـر الزهـرةزیـادة فـيكما ان تراكیز البورون قد اثرت معنویـًا 

4.65سم، في حین كـان 6.93طیسیًا عالج مغنااء المللماء الممغنط نفس التاثیر اذ بلغ قطر ازهار النبات المرویة بالم

اما التداخل فقد كـان معنویـًا كـذلك وان اعلـى قطـر قـد اعطتـه )B-2جدول (سم في النباتات المرویة بالماء االعتیادي 

  ).C-2جدول (سم 8.06وكان WmB3ازهار نباتات المعاملة 

ت انـكتراكیـز البـورون و الزهري قد سببته كافة طول الساق معنویة في ان زیادة )A-2(ویالحظ من الجدول 

ان )B-2(الجــدولویشــیر . B3المعاملــة فــي نباتــات ســم 24.04الزیــادة تتناســب طریــًا مــع زیــادة التركیــز حیــث بلــغ 

سـم فـي 23.38كان االفضل في تحسین هذه الصفة اذ اعطت ازهـار النباتـات المرویـة بالمـاء الممغـنط الماء الممغنط

بلــغ طــول حیــث WmB3معنــوي وتفوقــت المعاملــة التــداخل وكــان . Wtفــي نباتــات المعاملــة ســم 16.58حــین كــان

) C-2جدول (سم 27.01الساق الزهري

وكـذلك كــان ). A-2جـدول (وكـان التـاثیر معنویـًا كـذلك فــي قطـر السـاق الزهـري لـدى رش النباتــات بـالبورون 

كمـا اثـر التـداخل بـین العـاملین ) B-2جـدول(سـم 2.76سـاق الزهـري تاثیر الري بالماء الممغنط معنویًا اذ بلـغ قطـر ال

ملـم 3.03هي االفضل حیث بلغ قطر السـاق الزهـري WmB2معنویًا في زیادة قطر الساق الزهري، وكانت المعاملة 

  ).C-2جدول(

العمــر ان زیــادة واضــحة فــي العمــر المزهــري قــد ســببتها كافــة تراكیــز البــورون وكــان )A-2(ویشــیر الجــدول 

فـي حـین ان نـوع المـاء . یوم في النباتـات غیـر المعاملـة5أیام بعد ان كان 9وبلغ B3المزهري االعلى عند المعاملة 

اال ان التــــداخل كــــان معنویــــًا واعطــــت ) B-2جــــدول (المســــتخدم فــــي ري النباتــــات لــــم یــــؤثر معنویــــًا فــــي هــــذه الصــــفة 

  ).C-2جدول (م لكال المعاملتین وبلغ تسعة أیاافضل النتائج WtB3وWmB3المعاملتین 

قد ادیتـا الـى زیـادة معنویـة فـي محتـوى االزهـار مـن المـاء B3وB2الى ان المعاملتین ) A-2(ویشر الجدول 

اال ان نوع الماء المسـتخدم فـي الـري لـم یـؤثر معنویـًا . غم على التتابع9.53و 7.38حیث بلغ الوزن الرطب لالزهار 

-Cجـدول (غـم WmB310.15تداخل كان معنویًا وبلـغ الـوزن الرطـب الزهـار نباتـات في حین ان ال. في هذه الصفة

2(.

بینما لم یتأثر الوزن الجاف لالزهار معنویًا بتراكیز البورون او بنوع الماء وكذلك التداخل بین هذین العـاملین 

  ).C,B,A-2الجداول (كان غیر معنویًا 

ان ) A-4(ر الدرنیـة المتكونـة لنبـات الـدالیا فیبـین الجــدول امـا عـن تـأثیر مسـتویات البـورون علـى عـدد الجـذو 

الفروقات كانت غیر معنویة بین النباتات المعاملة وغیر المعاملة، كما ان تأثیر البـورون كـان غیـر معنویـًا ایضـًا علـى 

وزن الجــاف اال ان رش النباتــات بــالبورون ادى الــى زیــادة معنویــة فــي طــول وعــدد والــ. الــوزن الرطــب للجــذور الدرنیــة

ســم علـى التــوالي 3.53سـم و 5.96افضـل النتــائج اذ بلغـت ) B1(لتــر / ملغـم29.5للجـذور الدرنیـة واعطــى التركیـز 

  )A-4جدول (غم 119.43اعطت اعلى وزن جاف للجذور بلغ B3في حین ان المعاملة 

ول وقطـر هـذه الجـذور ان زیادة معنویة في عـدد الجـذور الدرنیـة المتكونـة وطـ) B-4(في حین یشیر الجدول 

اال ان تـــأثیر المـــاء . لنباتـــات الـــدالیا المرویـــة بالمـــاء المعـــالج مغناطیســـیًا مقارنـــة بالنباتـــات المرویـــة بالمـــاء االعتیـــادي

  .الممغنط كان غیر معنویًا على الوزن الرطب والجاف للجذور
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واعطـــت . دا الـــوزن الجـــافوكـــان التـــداخل بـــین العـــاملین معنویـــًا لكافـــة صـــفات الجـــذور الدرنیـــة المدروســـة عـــ

اعطـت اطـول الجـذور واالكثـر فـي WmB1اعلى عدد من الجـذور الدرنیـة، فـي حـین ان المعاملـة WmB2المعاملة 

)C-4جدول (غم على التوالي 224.25سم و 4.04سم و 5.99القطر والوزن الرطب اذ بلغت 

  

  بات الدالیاتأثیر البورون ونوع الماء والتداخل بینهما على إزهار ن) 2(جدول 

A  
تركیز 

البورون 
  لتر/ملغم

موعد ظھور 
اول زھرة 

  )یوم(

/ عدد االزھار
  نبات

قطر الزھرة 
  )سم(

طول الساق 
  )سم(الزھري 

قطر الساق 
  )ملم(الزھري 

العمر 
زھري مال

  )یوم(

الوزن الرطب 
  )غم(للزھرة 

الوزن الجاف 
  )غم(للزھرة 

B02181.913.6513.391.7054.010.37
B12033.586.1018.732.4165.450.38
B21984.626.8423.782.7277.380.48
B31885.296.5724.042.7699.530.58

LSD 0.05271.270.813.360.481.162.13N.S
B  

  نوع الماء

Wm1945.006.9323.382.7676.790.49

Wt2092.704.6516.582.0476.400.38
LSD 0.05N.S0.900.572.380.34N.SN.SN.S

C  

  نوع ماء الري×تركیز البورون

Wm

B02162.755.1019.822.4353.850.38
B11994.756.8521.232.6275.400.39
B21785.667.7425.473.0377.760.43
B31846.838.0627.012.96910.150.76

Wt

B02201.082.216.950.9854.170.36
B12072.415.3616.232.2065.510.37
B22183.585.9422.092.4277.010.38
B31943.755.0921.072.5598.910.45
LSD 0.0539.481.641.074.400.671.542.96N.S

  

  

  

  

  

  

  

  ننكیلانبات الر -2
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ــ) B,A-3(یتضــح مــن الجــدول  معنویــًا فــي ًا نــوع المــاء المســتخدم فــي الــري اثــر لوال ه لــیس لتركیــز البــورون ان

االكثــر تبكیــرًا فــي التزهیــر WmB1بینمــا كــان التــداخل بــین العــاملین معنویــًا وكانــت نباتــات المعاملــة . موعــد التزهیــر

  ).C-3جدول (یوم من موعد الزراعة 117حیث استغرق ظهور اول زهرة 

B2نبـات وكـان عـددها فـي نباتـات المعاملـة / معامالت البورون تـاثیرًا واضـحًا علـى عـدد االزهـاربینما كان ل

كان افضل فـي زیـادة عـدد االزهـار كما ان السقي بالماء الممغنط ). A-3جدول (نبات / زهرة3.25هو االعلى اذ بلغ 

كمــا ان التــداخل ). B-3جــدول (العتیــادي زهــرة فــي النباتــات المرویــة بالمــاء ا2.02نبــات بینمــا كــان /زهــرة3.15وبلــغ 

  ).C-3جدول (نبات / زهرة.4.16اعلى عدد بلغ WmB2معنویًا ایضًا واعطت نباتات المعاملة 

وكان القطر یزداد بزیادة التركیـز وان اعلـى ) A-3جدول (كما اثرت تراكیز البورون معنویًا في قطر االزهار 

وكــان للمــاء الممغــنط اثــره االیجــابي فــي هــذه الصــفة حیــث ازداد . ســم5.18اذ بلــغ القطــر B3قیمــة ســجلتها المعاملــة 

واظهـر التـداخل ). B-3جـدول (سم في النباتات المرویة بالماء االعتیادي 3.78سم بعد ان كان 4.97القطر لیصبح 

  ).C-3جدول (سم 5.99اعلى قطر لالزهار بلغ WmB3تأثیرًا واضحًا واعطت نباتات المعاملة 

وكانــت الزیــادة واضــحة لكافــة المعــامالت واعطــت )A-3جــدول (بتــأثیر البــورون ل الســاق الزهــري وازداد طــو 

یسـیًا نفـس التـأثیر فـي طامغنعـالج واظهـر المـاء الم. سـم29.28نباتات المعاملة بالتركیز العالي اطول ساق زهـري بلـغ 

املین فقــد كـــان معنویــًا ایضــًا وكانـــت امــا التــداخل بـــین العــ). B-3جـــدول (ســم 28زیــادة طــول الســاق الزهـــري اذ بلــغ 

     .)C-3جدول (األفضل في زیادة طول الساق الزهري WmB3المعاملة 

كــان االفضــل B3ان قطــر الســاق الزهــري قــد ازداد بتــأثیر البــورون، اال ان المعاملــة ) A-3(وبــین الجــدول 

وكـذلك .)B-3جـدول (نویـًا فـي هـذه الصـفة واثـر المـاء الممغـنط مع. ملـم3.01حیث بلغ قطـر السـاق الزهـري لنباتاتهـا 

هــي االفضــل حیــث بلــغ القطــر WmB3التــداخل كــان تــأثیره واضــحًا فــي زیــادة قطــر الســاق الزهــري وكانــت المعاملــة 

  ). C-3جدول (ملم 4.05

اال ان المــاء الممغــنط قــد زاد مــن ). A-3جــدول (فــي حــین ان البــورون لــم یــؤثر معنویــًا فــي العمــر المزهــري 

كمـــا ان ). B-3جـــدول (أیـــام فـــي النباتـــات المرویـــة بالمـــاء االعتیـــادي 7أیـــام بینمـــا كـــان 10لمزهـــري لیصـــبح العمـــر ا

11نفــس القیمــة اذ بلــغ العمــر المزهــري WmB3و WmB2التــداخل كــان معنویــًا ایضــًا واعطــت نباتــات المعــاملتین 

  ).C-3جدول (یوم لكل منهما 

ار قـــد تـــأثر ایجابیـــًا نتیجـــة رش النباتـــات بـــالبورون، اال ان ان الـــوزن الرطـــب لالزهـــ) A-3(ویوضـــح الجـــدول 

فــي حــین ان نــوع المــاء المســتخدم فــي . مقارنــة بنباتــات المقارنــةB3و B2الزیــادة كانــت معنویــة فقــط عنــد المعــاملتین 

ط عنــد بینمــا كــان التــداخل بــین البــورون ونــوع المــاء معنویــًا فقــ). B-3جــدول (الــري لــم یــؤثر معنویــًا فــي هــذه الصــفة 

  ). C-3جدول (غم 2.56اذ بلغ WmB3المعاملة 

كانتـا االفضــل B3و B2الـى ان المعـاملتین ) A-3(امـا بالنسـبة الـى الـوزن الجـاف لالزهـار فیشـیر الجـدول 

اال ان نــوع المــاء لــم یكــن لــه أي تــأثیر علــى هــذه الصــفة . غــم بالتتــابع0.39و 0.35فــي زیــادة الــوزن الجــاف اذ بلــغ 

  .)C-3جدول (غم 0.42وبلغ WmB3في حین ان التداخل كان معنویًا فقط عند المعاملة ).B-3جدول (

  

  تأثیر البورون ونوع الماء والتداخل بینهما في صفات النمو الزهري لنبات الراننكیل) 3(جدول 

A  
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تركیز 
البورون 

  لتر/ ملغم

موعد ظھور 
اول زھرة 

  )یوم(

/ عدد االزھار
  نبات

قطر الزھرة 
  )سم(

لساق طول ا
  )سم(الزھري 

قطر الساق 
  )ملم(الزھري 

العمر 
زھري مال

  )یوم(

الوزن الرطب 
  )غم(للزھرة 

الوزن الجاف 
  )غم(للزھرة 

B01231.512.6115.061.8971.180.20
B11212.504.6626.622.8081.710.28
B21263.255.0327.852.9082.140.35
B31243.085.1829.383.0192.430.39

LSD 0.05N.S1.131.306.220.72N.S0.870.13
B  

  نوع الماء

Wm1213.154.9728.003.11101.840.31

Wt1262.023.7821.462.1971.890.31
LSD 0.05N.S0.800.924.410.501N.SN.S

C  

  نوع ماء الري×تركیز البورون

Wm

B01241.032.4911.451.6671.090.20
B11173.335.6130.533.2891.640.32
B21234.165.7933.503.46112.080.32
B31214.085.9936.514.05112.560.42

Wt

B01232.002.7418.662.1181.260.20
B11251.663.7222.722.3361.790.25
B21292.334.2722.202.3472.200.37
B31272.084.3822.251.9772.300.36
LSD 0.0510.571.511.788.271.022.791.270.17
  

كان تأثیر المستویات غیر معنویـًا علـى عـدد الجـذور المتكونـة وكـذلك الـوزن الرطـب والجـاف للجـذور الدرنیـة 

وقـد سـجلت . الـى حصـول زیـادة معنویـة فـي طـول وقطـر الجـذور الدرنیـةفي حین ان البورون قـد ادى . لنبات الراننكیل

  ).A-4جدول (سم 2.32سم وكذلك اكثر الجذور قطرًا وبلغ 3.24اطول الجذور بلغ B2المعاملة 

ان ري النباتــات بالمــاء الممغــنط ادى الــى زیــادة معنویــة فــي ) B-4(امــا نــوع مــاء الــري فــیالحظ مــن الجــدول 

بینما لم یختلف الري بالماء المعالج مغناطیسیًا عن . سم على التوالي2.28سم و 2.84بلغت طول وقطر الجذور اذ

  .الري بالماء غیر المعالج في التاثیر على عدد الجذور والوزن الرطب والجاف للجذور

الرطب ان التداخل بین العاملین كان غیر معنویًا في التاثیر على عدد الجذور والوزن ) C-4(ویبین الجدول 

افضـل WmB2والجاف للجذور، اال ان التداخل كان معنویًا في زیادة طول وقطر الجذور الدرنیـة، واعطـت المعاملـة 

  .سم على التوالي3.02سم و 4.10النتائج في زیادة طول وقطر الجذور اذ بلغت 

  

  

  

  

  

  الراننكیلي الدالیا و لنباتتأثیر البورون ونوع الماء والتداخل بینهما في صفات الجذور الدرنیة)4(جدول 

A  
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Bتركیز 
  لتر/ملغم

  )سم(قطر الجذور   )سم(طول الجذور   نبات/عدد الجذور
الوزن الرطب للجذور 

  )غم(
الوزن الجاف للجذور 

  )غم(
  الراننكیل  الدالیا  الراننكیل  الدالیا  الراننكیل  الدالیا  الراننكیل  الدالیا  الراننكیل  الدالیا  
B011.333.714.541.982.661.56162.3817.45108.153.47
B17.913.425.962.283.532.07212.9619.24148.233.80
B29.913.455.333.242.742.32186.5418.71105.973.54
B39.543.504.612.402.791.95224.3318.05119.433.52

LSD 0.05N.SN.S1.350.870.830.49N.SN.S41.05N.S
B  

  نوع الماء
Wm11.543.725.662.843.252.28217.5219.57124.883.62
Wt7.803.354.512.112.611.68175.5817.14116.003.54

LSD 0.052.18N.S0.950.610.580.29N.SN.SN.SN.S
C  

Wm

B012.334.085.112.062.671.72197.1716.97121.873.38

B110.413.755.992.234.042.04224.2520.41149.224.02
B213.503.585.854.103.513.02194.6720.08105.963.27
B39.913.505.702.972.792.34254.0020.84122.493.80

Wt

B010.333.503.801.902.651.39127.5817.9394.423.56

B15.413.105.922.343.022.10201.6718.06147.243.58
B26.323.334.802.381.971.63178.4717.34105.973.81
B39.163.503.521.822.801.56194.6715.26116.363.24
LSD 0.05  6.03N.S2.281.361.470.5714.95N.SN.SN.S

  

  المناقشة

یحفــز لنباتــات عنــد زیــادة تركیــز البــورون المضــاف قــد یعــود الــى ان هــذا العنصــر لة النمــو الزهــري ان اســتجاب

الكربوهیــدرات المنتقلــة الــى المنــاطق الفعالــة خــالل ىبعــض العملیــات الفســیولوجیة فــي مرحلــة االزهــار ویزیــد مــن مســتو 

، فضـًال عـن انعكـاس تحسـین )1(دة الحاصـل المرحلة التكاثریة وكذلك دوره في عملیتي التلقیح واالخصاب ومن ثم زیـا

  .على حالة النمو واالزهار للنباتاتایجابیاصفات النمو الخضري 

) عـدد االزهـار، قطـر االزهـار، طـول وقطـر الحامـل الزهـري(اما تاثیر التقنیة المغناطیسیة في عملیـة االزهـار 

یـة قیاسـًا بالمـاء العـادي فیزیـد مـن جاهزیـة العناصـر فقد تعود االستجابة الى ان الماء الممغنط یمتلك خاصیة اذابـة عال

اضافة الى ان الماء الممغنط یمتلك خواصًا تجعله اكثـر انسـیابیة وذو كفـاءة قطبیـة )13(صاصها من قبل النبات توام

د النبات عالیة وتزداد سرعة اهتزاز جزیئاته وطرقها للبلورات مما یؤدي الى التفكیك السریع للبلورات وذوبانها مما یساع

  ).14(في امتصاص اكبر كمیة من العناصر الغذائیة وبصورة اسرع 

وقــد یرجــع ســبب حصــول زیــادة معنویــة فــي طــول وقطــر الجــذور الدرنیــة بتــاثیر التســمید بــالبورون الــى الــدور 

التركیــب الممــتص وكــذلك تــاثیره فــي عملیــة الــذي یلعبــه هــذا العنصــر فــي زیــادة تمثیــل النتــروجین والفســفور والبوتاســیوم 

امـا ). 1(الضوئي مما ادى الى زیادة المواد الغذائیة المصنعة وانتقالها الى الجذور الدرنیة مما زاد فـي نموهـا وحجمهـا 

ن سببه ان الماء الممغنط یعمل علـى غسـل التربـة یادة حجم الجذور الدرنیة فقد یكو عن تاثیر التقنیة المغناطیسیة في ز 
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عناصــر الغذائیــة فیشــجع تغلغــل الجــذور فــي التربــة وهــذا بــدوره یزیــد مــن نمــو النبــات مــن االمــالح ویزیــد مــن جاهزیــة ال

  .)15(بصفة عامة والمجموع الجذري بصفة خاصة 
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