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 النمو لصنفين من فول الصويا تأثير الرش بالحديد والبورون في صفات
L.)Merrill )Glycine max 

 ماجد عبد الحميد المحمدي  عبد هللاالدليمي                                 عبد هللابشير حمد 

 كلية الزراعة /جامعة االنبار

 الخالصة

 –نفذت تجربة حقلية في تربة ذات نسجة رملية مزيجة في منطقة الدواية الواقعة شمال قضاء الفلوجة 
،  75،  0ثالثة مستويات من الحديد بالتراكيز) تأثيربهدف دراسة  2013موسم الصيفي للعام محافظة االنبار في ال

 0.75، 0من البورون بالتراكيز )( وثالث مستويات fe%11على هيئة كبريتات الحديدوز) ( 1-.لتر Feملغم  150
في صفات النمو لصنفين من فول ( رشا على النبات B%21( على شكل حامض البوريك)1-.هـBكغم 1.50،

المنشقة المنشقة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالث  األلواح( استخدم نظام  Lee74، 2الصويا)صناعية 
 مكررات وتلخصت نتائج التجربة باالتي .

اعلى معدل  1-لتر .Feملغم  150التركيز  المدروسة،إذأعطىأثرت مستويات الحديد معنويا في جميع الصفات      
، وتركيز الوزن الجاف للنبات، طول الجذر الرئيسللنبات، ، والمساحة الورقية توعدد التفرعا، لكل من ارتفاع النبات

قياسا معاملة  %5.17و 2.22 ،5..6.11،21.22،5.75،2.22،7الحديد والبورون في االوراق وبنسبة زيادة بلغت 
كغم 2.61 المستوى  النتائج تفوق  أظهرتالتوالي. كماالتي أعطت أقل معدل لتلك الصفات على  (0Feالمقارنة )

B2.21.، 27.71، 26..، 5.21.ى معدل للصفات المذكورة أنفًا وبزيادة معنوية بلغت نسبتها حقق أعل أذ 2-.هـ ،
 التوالي.بمعاملة المقارنةعلى  قياسا 22.12%، 12..6، 5.21.

 1معنويًا في المساحة الورقية وتركيز البورون في االوراق مقارنة بالصنف صناعية Lee74تفوق الصنف          
عات في النبات، وزن النبات بينما لم تكن الفروقات معنوية بين الصنفين في كل من عدد التفر  ارتفاعالذي تفوق في 
أثر التداخل بين الصنف والبورون معنويا في المساحة الرئيس وتركيز الحديد في األوراق. ، طول الجذر النبات الجاف

يًا في تركيز البورون ين البورون والحديد فقد أثر معنو الورقية وطول الجذر وتركيز البورون في االوراق أما التداخل ب
 ، وأثر التداخل الثالثي معنويًا في المساحة الورقية.في األوراق
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Abstract 

A field experiment was carried out in sandy loam soil in Dawayahregion, which 

is located in northern Falluja district-Al-Anbar government in summer season of 2013. 

This experiment aimed to study the effect of three concentration of Iron (0, 75,100  mg 

Fe.L-1)and three concentration of Boron (0, 0.75, 1.50 kg B.ha-1) in growth characters 

for two varieties of soybean  (Industrial2, Lee 74) .split-split plot design were used 

which distributed according to R.C.B.D. design for three replications, the results were 

summarized as follow: 

The effect of  Fe levels were significantly differed in all studied characters, 

where the concentration 150 mg.L-1 gave the highest average of plant height, number of 

branches, leaf area per plant, plant dry weight, the main root length, and Fe and B 

concentration in leaves in increasing percent 5.07, 12.14, 6.86, 9.94, 8.36, 1.19 and 

6.78% in compared with the control (Fe0) which gave the lowest average of all those 

traits respectively.Result showed levels of the concentration 1.50 kg B.ha-1 gave the 

highest average for the mentioned traits in significantly increasing percent 

of19.04,53.79,36.42,31.97,18.82, 3.15 and 36.92% comparingwith the control 

respectively. 

Lee 74 was superior in leaf area and B concentration in leaves comparing with 

Industrial 2which in turn was superior in plant height while there were no significant 

differences between the two varieties in number of branches per plant, plant dry weight, 

the main root length and Fe concentration in leaves.The two-way interaction between 

variety and B significantly affected in leaf area, root length, B concentration in leaves, 

whereas the interaction between B and Fe significantly effected in B concentration in 

leaves. The three-way interaction significantly effected in leaf area. 

 المقدمة

من المحاصيل البقولية الصيفية التي تزرع في Glycine max (L.) Merrillيعد محصول فول الصويا 
العالم للحصول على الزيت والبروتين اللذان يستعمالن في الصناعة والغذاء، أذ يتراوح محتوى البروتين في بذورة 

على جميع األحماض األمينية  لإلنسانالحتوائهالغذائية  أهميته. وتأتي %12-22والزيت بين  %61-1.بين 
أن  إلىلج للحيوانات فضاًل للتغذية، كمايقدم فول الصويا كعلف أخضر أو دريس أو ساي يةوالضرور األساسية 

ي حيويًا في التربة تعمل على تحسين خواص التربة وتزيد من خصوبتها من خالل تثبيت النتروجين الجو  هزراعت
حصلة تفاعل عوامل بات، فهو م(. يعتبر النمو من أهم قياسات النشاط الحيوي للن22العقد الجذرية ) ابوساطة بكتري

على سلوك النبات الحقلي وبالتالي التنبؤ بالحاصل، وأن  االستدالليمكن  ومنهوالتركيب الوراثي  والتغذيةالبيئة 
مان الحصول على النمو والحاصل الجيد ضل األساسيةيعد من أولى الخطوات  اختيار الصنف المناسب للمنطقة

معه عوامل أخرى منها توفير المغذيات  اذا ترافق إاليكفي لوحدة في تحقيق أعلى معدل للنمو  ،غير أن الصنف ال
تقل أهمية عن المغذيات الكبرى في تحسين نمو النبات  الحديد والبورون والتي ال وعلى وجه الخصوصالصغرى 
نتاجيته ويشارك في عمليتي  اإللكتروناتنقل يعد الحديد جزءا تركيبيا للسايتوكرومات المسؤولة عن  إذ، من البذور وا 
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المركب المهم جدا في  Ferrodoxinواالختزال في عمليتي التركيب الضوئي والتنفس ويدخل في تركيب   األكسدة
في دور كبير  هالبورون فأن ل أما. هيدخل في تركيبتال  أنهوفي بناء الكلوروفيل رغم  اإللكترونيسلسلة االنتقال 

 ( إضافة2ج حبوب اللقاح وزيادة العقد في االزهار وكذلك زيادة تثبيت النتروجين الجوي حيويا)الخاليا وأنتا انقسام
(.هدفت هذه 11احتياجها في النبات) أماكنالى دورة في زيادة انتقال المواد المصنعة بعملية التمثيل الضوئي الى 

كفاءة صنفين من فول الصويا أحداهما مستنبط حديثًا في الزراعة العراقية تحت تأثير مستويات  اختبارإلىالدراسة 
مختلفة من الحديد والبورون لتحديد أفضل صنف مع أنسب تركيز من العنصرين يعطيان أعلى معدل نمو 

 للمحصول.

 المواد وطرائق العمل
المزارعين بمنطقة الدواية شمال الفلوجة  أحد في حقول 2013نفذت تجربة حقلية في الموسم الصيفي لعام 

 تـأثير( بهـدف دراسـة 2ــ محافظة االنبار في تربة ذات مواصفات وخصائص فيزيائية وكيميائية موضحة في جـدول )
 محصول فول الصويا وهي:نمو ثالث عوامل مهمة في 

علـى التـوالي وقـد تـم الحصـول علـى  V2و V1 لهـا ورمـز Lee74و2تـم اسـتخدام صـنفين همـا صـناعية  :األصننا 
 العراقية.بذورهما من الشركة العامة للمحاصيل الصناعية التابعة لوزارة الزراعة 

اســـتخدمت ثالثـــة تراكيـــز مـــن الحديـــد رشـــًا علـــى المجمـــوع الخضـــري للنبـــات وهـــي :(Feالتغذينننة الور ينننة بالحديننند   
ـــات الحديـــدوز 1־لتـــر.Feملغـــم 261و 16و0  Fe2و0eFورمـــز لهـــا  o2.7H4SoFe (Fe20%)علـــى شـــكل كبريت
 التوالي. على Fe2و

 0اســتخدمت ثــالث تراكيــز مــن البــورون رشــا علــى المجمــوع الخضــري للنبــات وهــي  (:(Bالتغذيننة الور يننة بننالبورن 
 التوالي. على B1و B2و0Bورمز لها  (17B3BO3H%(على شكل حامض البوريك 1־هـ.Bكغم  1.50و 0.75و

وحتـى البلـل التـام ألوراق النبـات وباسـتخدام مرشـة لكـال العنصـرين تمت عملية الـر  قبـل غـروب الشـمس  
 القرنـات،األولـى عنـد بدايـة التزهيـر والثانيـة عنـد بدايـة تكـوين  النمـو،وبواقع رشتين خالل موسم  لتر،20ظهرية سعة 

لكـل  3سـم 15لمحلـول الـر  وبمقـدار  )الزاهـي(تمت إضافة المادة الناشـرة  فقط.أما معاملة المقارنة فقد رشت بالماء 
 الزراعـةلتر مـاء لتقليـل الشـد السـطحي للمـاء وضـمان البلـل التـام ألوراق النبات.أضـيف السـماد الفوسـفاتي قبـل  100

1-هـــ .5O2P كغـم150وبمسـتوى  (5O2P (46%خلطًا مع التربـة دفعــة واحــدة علــى شكــل سوبــر فوسفــات الثالثــي 

علـى هيئـة كبريتـات 2-.هــKكغم211التربة عند الزراعة دفعة واحدة وبمستوى  إلىأضيفالسماد البوتاسي فقد  أما(. 5)
علـى شـكل  2-.هــNكغم261 النتروجيني وبمستوى سمدت التجربة بالسماد  اكم 4SO2K (43%K( )1..)البوتاسيوم 

األولــى عنــد الزراعــة والثانيــة عنــد بدايــة تكــوين التفرعــات  متســاوية،دفعــات  أربــعبواقــع ( و .)( N%25ســماد اليوريــا )
 .فقد أضيفت عند بدء تكوين القرناتالخضرية والثالثة عند بدء التزهير أما الدفعة الرابعة 

المنشقة وفقا لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  –استخدم في تنفيذ التجربة نظام االلواح المنشقة 
اذ احتلت االصناف القطع الرئيسية وتراكيز البورون القطع الثانوية فيما احتلت تراكيز الحديد  مكررات،وبثالثة 

 تجريبية، احتوتتم تهيئة ارض التجربة من حراثة وتنعيم وتسوية وتمريز ثم قسمت إلى وحدات الثانوية.القطع تحت 
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سم 10وأخربين نبات  والمسافةسم  75خرم والمسافة بين مرز وآ3الوحدة التجريبية على أربعة مروز طول المرز 
 .2م9التجريبية وبذلك أصبحت مساحة الوحدة 

عند الثلث العلوي من المرز وذلك 2013/ 4/  10أعطيت رية التعيير للتجربة وبعدها زرعت البذور في  
سم. وبعد الزراعة مباشرة تم ري التجربة ريه خفيفة ثم استمرت  5-4بذرة في الجورة الواحدة وبعمق  4-3بوضع

من  أيامرطوبة التربة وحالة النبات.أجريت عملية الخف بعد ستة  ىاعتمادا علعملية الري دوريا بعد ذلك 
ين ، كما اجريت عملية التعشيب مرت2-نبات.هـ.....2لتصبح الكثافة النباتية  نبات واحد في الجورة اإلنباتإلبقاء

خمسة  أخذت)بداية تكوين القرنات( وبعد مرور عشرة أيام من الرشة األخيرة للبورون والحديدخالل موسم النمو.
معدل ارتفاع النبات  سم( : نباتات بصورة عشوائية من المرزينالوسطيين لكل وحدة تجريبية لدراسة الصفات اآلتية :

عدد ، للساق الرئيس وكمعدل للنباتات الخمسة انفة الذكرتم قياسه من مستوى سطح التربة وحتى القمة النامية 
 2  د سم المساحةالور يةكمعدل لعدد االفرع النباتية على الساق الرئيس للنباتات الخمسة . حسبت: بالنبات االفرع

النباتات الخمسة آنفة الذكر ثم جففت في فرن  أوراقم للقرص الواحد من س 1.5قرصا بقطر  50: أخذ ( 1-. نبات
الوزن الجاف ألوراق النباتات الخمسة احتسبت ولحين ثبات الوزن وبعد معرفة  1م 65كهربائي وعلى درجة حرارة

 :المساحة الورقية على وفق المعادلة اآلتية
 ( 1.) قرص. 61مساحة  ×قرص(  61لـ ـالوزن الجاف  \المساحة الورقية = )الوزن الجاف ألوراق النبات  

طنننول حســـب مـــن خـــالل مجمـــوع الـــوزن الجـــاف ألوراق وســـيقان النباتـــات الخمســـة.  :(وزن النبنننات الجنننا    نننم
سـم وبعــد ذلـك تــم قلـع الجــذور للنباتــات 1.مــن  أكثـرتــم حفـر حفــرة دائريــة حـول الجــذر الـرئيس ولعمــق الجذر سنم( 

.تركيننز الحدينند الخمســة ثــم قــيس طــول الجــذر مــن منطقــة اتصــاله بالســاق الــى نهايــة الجــذر الــرئيس ثــم اخــذ معــدلها
التحليننل  .(12): تــم تقــدير تركيزهمــا فــي اوراق النباتــات حســب مــا ذكــر فــي(1-. كغننم ملغننموالبننورون فنني األورا  

حللت البيانات للصفات المدروسة أحصائيًا وفقًا للتصـميم المسـتخدم فـي التجربـة واسـتخدام اختبـار أقـل  اإلحصائي:
  .(22) 1.16( للمقارنة بين المتوسطات الحسابية وعند مستوى احتمال.L.S.Dفرق معنوي )

 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية ألرض التجربة  بل الزراعة1جدول  

PH Ece 
1-ds.m 

 البوتاسيوم
 الذائب
 2-ملغم.لتر

 البورون 
 الجاهز
PPm 

 الحديد
 الجاهز
Ppm 

 الفسفور
 الجاهز
Ppm 

N 
 الجاهز
Ppm 

O.M)

%) 

 الكلس
 ملغم/
غم 211
 تربة

Zn 

 الجاهز

PPm 

 الجبس

)%( 

 النسجة مفصوالت التربة
 تربة 1- م.كغم     
 رملية    رمل  رين طين

 مزيجة  
1.57 1.11 2.10 11 181 02 2.10 2..8 2..1 01 12 81 011 028 

 *تم تحليل تربة التجربة في مختبرات  سم التربة والموارد المائية في مديرية زراعة األنبار

 النتائج والمنا شة
 أرتفاع النبات  سم(:

قد أعطى أعلى متوسط الرتفاع النبـات بلـ   2-.لترFeملغم  261أن الر  بتركيز ( 1يتضح من الجدول )
( 0Feســم( وكــذلك عــن معاملــة المقارنــة ) .51.7) 2-. لتــرFeملغــم  16تركيــز معنويــًا عــن ال ســم واختلــف .52.1
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النبــات مـع زيــادة مســتوى أضـافة الحديــد يعــزى إلــى  ارتفــاعسـم.أن زيــادة  56.11التـي أعطــت أقــل معـدل للصــفة بلــ  
والفيرودوكسـينات والتـي  في تكوين العديد من المركبات المهمة في عمليـة التمثيـل الضـوئي مثـل السـايتوكرومات هدور 

 معنويـة أدت زيـادة مسـتويات البـورون إلـى زيـادة.(1و1النبـات ) ارتفـاععلى مجمل نمـو النبـات ومنهـا  إيجابياً تنعكس 
عـن  %22وبنسـبة زيـادة بلغـت سـم.6..1معـدل بلـ   ىأعلـ 2-.هــBكغـم 2.61في ارتفاع النبات حتى أعطى المسـتوى 

 سم.  52.11( التي أعطت أقل معدل للصفة بل  B0معاملة المقارنة )
للبورون فـي تنشـيط انقسـام الخاليـا المرسـتيمية وزيـادة إنتـاج هرمـون النمـو السـايتوكاينين  اإليجابيأن الدور 

 نتــائج النبــات. وتتفــق هــذه ي النتيجــة مــع ارتفــاعالمهــم أيضــًا فــي انقســام الخاليــا واســتطالتها انعكــس أيجابــًا فــي زيــادة 
تفـوق الصـنف ( 1يتضـح مـن الجـدول ) .(16و27و6و.هـذه الصـفة ) زيـادة أخرون وجـدو تـأثيرًا معنويـًا للبـورون فـي

أقــل معــدل بلــ   Lee74ســم فــي حــين ســجل الصــنف  52.12النبــات بلــ   الرتفــاعمعــدل  بــأعلىمعنويــا 1صــناعية
 إلىاسـتجابتهأدت  في هذه الصـفة قـد يعـود إلـى طبيعتـه الوراثيـة والتـي ربمـا 1. إن تفوق الصنف صناعيةسم 56.22

فـي  إيجابيـاً للظروف البيئية بشكل أفضل من الصنف االخر وبالتالي زيادة معدل انقسام واستطالة الخاليا التي أثرت 
فــــــي هــــــذه الصــــــفة  األصـــــنافبين معنويــــــاً  اختالفــــــاً هــــــذه النتيجـــــة مــــــع بحــــــوث أخــــــرى وجـــــدت  اتفقتارتفاعــــــه.ة زيـــــاد

 .أثيرمعنوي في هذه الصفةلم يكن للتداخالت الثنائية والتداخل الثالثي ت. (11و25و21و2)
 

 األفرع بالنبات.عدد 

ـــالتركيز.نتـــائج جـــدول) أظهـــرت ـــة الـــر  ب قـــد أعطـــت أعلـــى معـــدل لعـــدد 2-. لتـــرFeملغـــم 261( أن معامل
-فـرع. نبـات 1.15)2-.لترFeمملغ16بالتركيزولم تختلف معنويًا عن معاملة الر   2-فرع. نبات2..1التفرعات بل  

ـــر أنهـــا (2 .وهـــذا يتفقمـــع 2-فرع.نبـــات 5.62معنويـــًا عـــن معاملـــة المقارنـــة التـــي أعطـــت أقـــل معـــدل بلـــ   اختلفـــتغي
( وجـود زيـادة .يتبين من الجـدول )ضافة الحديد. إان وجدا زيادة في عدد التفرعات ب( اللذ.2والطائي) (1الحلبوسي)

 7.61أعلـى معـدل  2-.هــBكغم 2.61 مستوى أعطى ال إذ معنوية في عدد التفرعات مع زيادة تركيز البورن المضاف
 2-.هــBكغـم  1.16 مسـتوى ( والB0قياسًا بمعاملة المقارنـة ) %11.15و 12..6وبزيادة بلغت نسبتها  2-فرع. نبات

 ارتفـاعحيـث أن زيـادة  التفرعـات،النبات ربما أنعكـس فـي زيـادة عـدد  ارتفاع. أن تأثير البورون في زيادة على التوالي
نهـا زيـادة عـدد يـادة فـي عـدد العقـد علـى السـاق وبالتـالي زيـادة عـدد البـراعم بالنبـات التـي يـنجم عز  يصـاحبهالنبات قد 
لـم  ( ان البورون يزيد من عدد التفرعات بالنبـات .2.)Lou،Yangوفي هذا المجال وجد الباحثان بالنبات.التفرعات 

 .(.الصفة)الجدول هذه ي تأثير معنوي فيلتداخالت الثنائية والثالثلألصناف وايكن 

 (.1-.نبات0المساحة الور ية  دسم

أعلــــى متوســط أعطــت  قــد1-. لتــرFeملغــم  261المســتوى المرشوشةبأن النباتــات (4أظهـــرت نتائــــج جــــدول)
ـــة الورقيـــة بلــــــــ    1.21.) 2-.لتــرFeملغــم 16وتفوقــت معنويــا علــى نباتــات التركيــز  1-. نبــات2دســم 38.46للمساحـ

 .1-نبات .2دسم 6.22.( التي أعطت اقل متوسط للصفة بل  F0( وكذلك على نباتات المقارنة )1-. نبات2دسم



 
 

 ISSN:1992-7479                          1122(،1العدد ) 21مجلة األنبار للعلوم الزراعية، المجلد: 

882 
 

 .النبات  سم( ارتفاع( تأثير الرش بالحديد والبورون واالصنا  والتداخل بينها في 0جدول  

 

( ربمــا أدى 3و 2إن تــأثير الحديــد االيجــابي فــي زيــادة ارتفــاع النبــات وعــدد التفرعــات بالنبــات )الجــدوالن 
 أخـرون بـاحثون وفـي هـذا المجـال بين.الورقيـةإلى زيادة عدد األوراق بالنبات الواحد فانعكس ذلك فـي زيـادة المسـاحة 

أعطـت التغذيـة الورقيـة (. 12و21و7و1وجود تأثير معنوي للحديد في المساحة الورقية ولمحاصيل حقلية مختلفـة )
ـــBكغــم  1.50بــالبورون بالمســتوى  وبفــارق معنــوي  1-. نبــات2دســم 21.27 الورقيــة بلــ أعلــى معــدل للمســاحة 2-. هـ

علــــى التــــوالي  2-.هـــــBكغــــم  1.16( والمســــتوى B0قياســــًا بمعاملــــة المقارنــــة ) %22.12و 5.21.بلغــــت نســــبتة
أن ســبب زيــادة المســاحة الورقيــة بزيـادة مســتويات البــورون يرجــع الــى الـدور االيجــابي للبــورون فــي زيــادة .(2)جـدول
 (. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع1.وزيـادة توسـعها ممـا انعكـس علـى زيـادة المسـاحة الورقيـة ) الورقـة خاليـاانقسـام ة سرع
 (.16و22و6و.)تأثيرًا معنويًا للبورون في المساحة الورقية للنبات  اباحثون أخرون وجدو  نتائج

 

 
 األصناف

 مستويات
 البورون 

 (1-.هB)كغم

  (2-.لترFe)ملغم مستويات الحديد
VxB Fe0 

0 
Fe1 
75 

Fe2 
150 

 
V1 
 2صناعية

   B0=0.0 51.11 52..1 52.11 5..15 

   B1=0.75 55.2. 57.5. 11.11 57.22 
   B2=1.50 11.2. 16.11 11.11 16.1. 

 
V2 

Lee74 

   B0=0.0 16.71 51.11 52.11 62.17 

   B1=0.75 52.21 56.21 51.11 55.11 
   B2=1.50 11.6. 12.21 1..51 11.1. 

L.S.D VxBxFe N.S N.S 
 األصنافمتوسط      
 V1 55.22 52.62 11.11 52.12 الحديدxاالصناف

V2 52.22 55.11 51..5 56.22 
L.S.D VxFe N.S 2.52 
 
 
 حديدلاxالبورون 

 ن و متوسط البور     مستويات البورون 

      B0 51.16 51..1 51.1. 52.11 
      B1 56.61 51..1 57.62 51.15 
      B2 12... 1..71 16.21 1..6. 

L.S.D BxFe N.S 2.16 
  .52.1 .51.7 56.11  متوسط الحديد

L.S.D Fe 2.17  
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 .1-. نباتوالتداخل بينها في عدد التفرعات واألصنا ( تأثير الرش بالحديد والبورون 1جدول  

 
 األصناف

 مستويات
 البورون 

 (-1.هB)كغم

  (2-.لترFe)ملغم مستويات الحديد
VxB Fe0 

0 
Fe1 
75 

Fe2 
150 

 
V2 
 1صناعية

   B0=0 2.51 6.11 6.2. 6.25 
   B1=0.75 5.51 5.2. 1..1 5.17 
   B2=1.50 7.1. 7.61 7..1 7.17 

 
V2 

Lee74 

   B0=0 2.7. 6.21 5.21 6.5. 
   B1=0.75 5.25 5.7. 1.1. 1.27 
   B2=1.50 7.21 7.21 7.2. 7.11 

L.S.D VxBxFe N.S N.S 
متوسط      

 األصناف
 V1 5.2. 5.21 1.27 5.72 الحديدxاألصناف

V2 5.15 1.12 1.52 1.22 
L.S.D VxFe N.S N.S 
 
 
 حديدلاxالبورون 

متوسط     مستويات البورون 
 ن و البور 

 B0   2.16 6.7. 5.16 6.62 
      B1 5.17 5.5. 1.61 5.27 
      B2 7.16 7.11 7.51 7.61 

L.S.D BxFe N.S 0.45 
  2..1 1.15 5.62  الحديدمتوسط 

L.S.D Fe 0.48  
 

 7.21.بلــ  معــدل لهــذه الصــفة تفــوق معنويــًا بــأعلى  قــد 74Leeالصــنف ( أن 2يتضــح مــن الجــدول )
الصـنفين فـي إناختالف. 2-. نبـات1دسـم 5.11.أقل معدل بلـ   الذي أعطى 1الصنف صناعيةمقارنةب2-. نبات1دسم

التـي ( .اختالفهـا فـي عـدد التفرعـات النباتيـة )الجـدول إلـىالمساحة الورقية يعود إلـى التبـاين الـوراثي بينهمـا وكـذلك 
وتتفـق  الورقيـة.فـي النبـات ومـن ثـم زيـادة المسـاحة  األوراقينعكس في زيادة عدد  وهذا Lee74فيها الصنف  تفوق 

ــــائج بحــــوث أخــــرى وجــــدت أخ ــــًا بــــين هــــذه النتيجــــة مــــع نت صــــفة المســــاحة  المدروســــة فــــي األصــــنافتالفــــًا معنوي
 الصـفة، ويتبـينمن الجدول أن التداخل بـين الصـنف والبـورون قـد أثـر معنويـًا فـي هـذه يتضح .(11و21و2الورقية)
المساحة الورقية مع زيـادة مسـتويات البـورون ولكـال الصـنفين ولكـن الزيـادة كانـت أكثـر وضـوحًا فـي  زيادة فيهناك 

 .22.5( بلــ  2-.هـــBكغــم 2.61الــذي أعطــى أعلــى معــدل للصــفة عنــد المســتوى العــالي للبــورون)Lee74الصــنف 
( فــي 2-.هـــBكغــم 2.61)نفســهعنــد المســتوى  1مقارنــة بالصــنف صــناعية %22.7وبزيــادة مقــدارها  2-. نبــات1دســم

 1.11.والتـي أعطـت أقـل معـدل للصـفة بلـ  1قياسًا بنباتات المقارنة للصنف صناعية %27.1حين بلغت الزيادة 
(. ويتبين 2جدول )وجود تأثير معنوي في هذه الصفة أدى التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة إلى  .2-.نبات1دسم
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قــد  2-. هـــBكغــم  1.50والمســتوى 2-.لتــرFeملغــم261 تركيزذات التغديــة الورقيــة بــال Lee74نباتــات الصــنف  أن
ولكــال  2نباتــات المقارنــة للصــنف صــناعية  أعطــتبينمــا  ،2-نبــات.1دســم 25.11أعطــت أعلــى معــدل للصــفة بلــ  

لــم يكــن  . %.1وبنســبة زيــادة لصــالح المعاملــة االولــى بلغــت  ،2-نبــات .1دســم 15.62العنصــرين اقــل معــدل بلــ  
 للتداخل بين الصنف والحديد وكذلك الحديد والبورون تأثير معنوي في الصفة.

 والتداخل بينها في المساحة واألصنا ( تأثير الرش بالحديد والبورون 2جدول  

 

 (.1-وزن النبات الجا    م. نبات

اعلـى معـدل  إلىإعطـاءقـد أدت  2-لتـر .Feملغـم  261أن التغذية الورقية بالحديد بالمستوى  إلى( 6يشير الجدول )
غـــم( وكـــذلك عـــن  21.52) 2-. لتـــرFeملغـــم  16معنويـــا عـــن المســـتوى  واختلفـــت2-غم.نبـــات22.71للصـــفة بلـــ  

 2-. لتـرFeملغـم  261أن تفـوق المسـتوى .2-غـم. نبـات5..26 للصفة بلـ معاملة المقارنة التي اعطت اقل معدل 

فـــي  إلىتفوقـــه( فضـــال .و 1)الجـــدولين فـــي ارتفـــاع النبـــات وعـــددالتفرعات بالنبـــات  إلىتفوقـــهفـــي هـــذه الصـــفة يعـــود 
( مما ينعكس ذلك على زيادة نـواتج البنـاء الضـوئي التـي تترسـب بشـكل مـادة جافـة فـي 2الجدول المساحة الورقية )

معنويــًا للحديــد فــي زيــادة المــادة  تــأثيراً ( اللــذان وجــدا 21) العســافي( و 21مــع الصــبيحي)وتتفــق هــذه النتــائج  .النبــات

 
 األصناف

 مستويات
 البورون 
 (-1.هB)كغم

  (2-.لترFe)ملغم مستويات الحديد
VxB Fe0 

0 
Fe1 
75 

Fe2 
150 

 
V1 

 1صناعية

   B0=0.0 15.62 12..2 .2.1. .1.11 
   B1=0.75 .1.17 .1.61 .7..1 .1.65 
   B2=1.50 .2.12 21.21 22.12 21... 

 
V2 

Lee74 

   B0=0.0 .1.67 .1.62 .2.61 .1.12 
   B1=0.75 .1.12 .7.26 .2..1 .7..6 
   B2=1.50 2..21 22.12 25.11 22.5. 

L.S.D VxBxFe 2.49 1.71 
 متوسط االصناف     

 V1 .2..1 .6.11 .1.25 .5.11 الحديدxاالصناف
V2 .1.55 .7.61 .7.25 .7.21 

L.S.D VxFe N.S 2.22 
 
 

 حديدلاxالبورون 

 البورن متوسط     مستويات البورون 
      B0 12.62 .1.25 .1.71 .2.22 
      B1 .1.27 .1.22 .7.7. .7 
      B2 22.11 21.66 2..57 21.27 

L.S.D BxFe N.S 2.11 
  7.25. 1.21. 6.22.  متوسط الحديد

L.S.D  1.22  
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الجــاف، ( أن زيــادة مســتويات البــورون رافقهــا زيــادة معنويــة فــي وزن النبــات 5يتضــح مــن الجــدول ) الجافــة للنبــات.
ـــــــــ   2-هــــــــــ .Bكغـــــــــم  1.50أعطـــــــــى المســـــــــتوى  حيـــــــــث ـــــــــى معـــــــــدل بل ـــــــــات1..62أعل ـــــــــادة  2-غـــــــــم نب وبنســـــــــبة زي
. أن السبب في على التوالي 2-هـ .Bكغم  0.75( والمستوى B0قياسًا بمعاملة المقارنة ) %22.52و2.21.بلغت

التــي ذكــرت فــي أعــاله. وتتفــق هــذه  األســبابنفــس  إلىيرجعــ1-هـــ .Bكغــم  50.2زيــادة هــذه الصــفة عنــد المســتوى 
لم و  .(..و11و15و12ي الوزن الجاف للمجموع الخضري)النتائج مع بحوث أخرى وجدت تأثيرًا معنويًا للبورون ف

ــــداخالت  ــــوي لألصــــناف والت ــــأثير معن ــــةيحصــــل ت ــــي هــــذه  الثنائي ــــي ف ــــين عوامــــل الدراســــة وكــــذلك التــــداخل الثالث ب
 (.6الصفة)الجدول

 جدول  .( تأثير الرش بالحديد والبورون واالصنا  والتداخل بينها في وزن النبات الجا   م.نبات-1 ( .

 

 .طول الجذر سم(

ـــــات المرشوشـــــة بالمســـــتوى 5يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ) ـــــد 2-.لتـــــرFeملغـــــم 261( أن النبات ـــــأعلى  ق ـــــت ب تفوق
ــــــ  طــــــول الجــــــذرمعــــــدل ل ــــــات المســــــتوى 1..15بل ــــــًا عــــــن نبات ــــــم تختلــــــف معنوي )  2-.لتــــــرFeملغــــــم  1.16ســــــم ول
ـــــة ) تفوقـــــاســـــم(  ولكـــــن كالهمـــــا 16.65 ( التـــــي أعطـــــت اقـــــل معـــــدللطول الجـــــذر Fe0معنويـــــًا عـــــن نباتـــــات المقارن

 
 األصناف 

 مستويات
 البورون 

 (-1.هB)كغم

  (2-.لترFe)ملغم مستويات الحديد
VxB Fe0 

0 
Fe1 
75 

Fe2 
150 

 
V1 
1صناعية  

   B0=0.0 .1.11 22.21 2..11 21.72 
B1=0.75 25..1 21.21 27.61 21..1 
 B2=1.50 61.61 61.11 65.11 6..2. 

 
V2 

Lee74 

   B0=0.0 .7.7. 22..1 22..1 22.61 
 B1=0.75 25.51 22.2. 25.2. 21..2 
B2=1.50 61.11 62..1 62.2. 66.61 

L.S.D VxBxFe N.S N.S 
األصنافمتوسط        

 V1 22.51 25.21 22.57 21.12 الحديدxاالصناف
V2 25.12 27.12 61.15 27.2. 

L.S.D VxFe N.S N.S 
 
 

xالبورون  حديدلا  

مستويات 
 البورون 

 متوسط البورن    

       B0 .7.11 22.21 22.1. 22.25 
       B1 25.26 27.21 21.61 21..5 
       B2 62.51 6..17 67.11 62..1 

L.S.D BxFe N.S 2.72 
  22.71 21.52 5..26  متوسط الحديد

L.S.D Fe 2.77  
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فــــــي زيــــــادة نشــــــاط ين الكلوروفيــــــل و فــــــي تكــــــو ســــــم. ان هــــــذه الزيــــــادة ربمــــــا تعــــــزى إلــــــى دور الحديــــــد  12.12بلــــــ  
( التــــي تســـــتغل فــــي أمتصــــاص العناصـــــر 26اإلنزيمــــات التنفســــية والخاليــــا النباتيـــــة وبالتــــالي زيــــادة أنتـــــاج الطاقــــة)

الغذائيـــــة التـــــي تســـــاهم فـــــي زيـــــادة فعاليـــــة التمثيـــــل الضـــــوئي وزيـــــادة منتجاتـــــه التـــــي تســـــاهم جـــــزء منهـــــا فـــــي تغذيـــــة 
ـــــادة  ـــــي زي ـــــم وا انقســـــامالجـــــذر ممـــــا يـــــنعكس ف ـــــاه ومـــــن ث ـــــادة ســـــتطالة خالي الجـــــدول  كمـــــا أظهـــــر (.1طواللجـــــذر)زي

ــــــ   2-.هـــــــBكغــــــم  1.50( أن المســــــتوى 6) ــــــادة معنويــــــة  27.52قــــــد أعطــــــى أعلــــــى متوســــــط للصــــــفة بل ســــــم وبزي
 التوالي.على 2-.هـBكغم0.75والمستوى قياسًا بمعاملة المقارنة  %7.1و 22.1بلغت نسبتها
( رافقـــــــــه زيـــــــــادة فـــــــــي المســـــــــاحة الورقيـــــــــة للنبـــــــــات 7أن زيـــــــــادة تركيـــــــــز البـــــــــورون فـــــــــي االوراق )جـــــــــدول 
( وبالتــــــالي مســــــاهمة 5جــــــدول ي منتجــــــات عمليــــــة التمثيــــــل الضــــــوئي )( والتــــــي يــــــنعكس عنهــــــا زيــــــادة فــــــ4)جــــــدول

إذ يعتمـــــد  خاليـــــاه،مـــــن الغـــــذاء المصـــــنع لتغذيـــــة الجـــــذر لزيـــــادة انقســـــام واســـــتطالة  أكبـــــرالمجمـــــوع الخضـــــري بقـــــدر 
الجـــــذر فـــــي غذائـــــه الـــــالزم لعمليـــــة التـــــنفس وبنـــــاء الخاليـــــا علـــــى منتجـــــات عمليـــــة التمثيـــــل الضـــــوئي فـــــي الجـــــزء 

جـــــاءت هـــــذه النتيجــــــة متفقـــــة مـــــع نتـــــائج بحـــــوث أخــــــرى بينـــــت أهميـــــة البـــــورون فــــــي  (.11و1الخضـــــري للنبـــــات )
ر معنـــــوي فــــــي هــــــذه أدى التـــــداخل بــــــين الصـــــنف والبــــــورون الــــــى أحـــــداث تــــــأثي(.2.و17و15و12طـــــول الجــــــذر )
اذ  الصـــــنفين،(.ويتضـــــح هنـــــاك زيـــــادة فـــــي طـــــول الجـــــذر مـــــع زيـــــادة مســـــتويات البـــــورون ولكـــــال 5الصـــــفة )الجـــــدول
ــــــة بالمســــــتوى  Lee74أعطــــــى الصــــــنف  ــــــة الورقي ــــــى 2-.هBكغــــــم2.61ذات التغذي ــــــ   أعل معــــــدل لطــــــول الجــــــذر بل

عـــــــن  %12.11عــــــن جميـــــــع معـــــــامالت التــــــداخل االخـــــــرى وبنســـــــبة زيــــــادة بلغـــــــت  ســــــم وأختلـــــــف معنويـــــــا2..17
ـــــي أ V2B0) نفســـــهنباتـــــات المقارنـــــة للصـــــنف  ـــــ ( والت ـــــين مـــــن ســـــم. 11.1عطـــــت اقـــــل معـــــدل لطـــــول الجـــــذر بل يتب

( أن األصـــــناف والتـــــداخل بــــــين الصـــــنف والحديـــــد وكـــــذلك التــــــداخل بـــــين الحديـــــد والبـــــورون والتــــــداخل 5الجـــــدول )
 يًافي طول الجذر. الثالثي لم تؤثر معنو 

 
 (.مادة جافة 1-تركيز الحديد في االورا   ملغم . كغم

مـع زيـادة تركيـزه فـي  لـألوراق( أن هناك زيادة معنوية في تركيز الحديد في المادة الجافة 1يبين الجدول )
 مادة1-. كغمFeملغم  212.67أعلى متوسط للصفة بل   2-.لترFeملغم  261حيث أعطى التركيز الر ،محلول 
ــة المقارنــة )بينمــا أعطت جافــة أن زيــادة .جافــة مــادة1-. كغــمFeملغــم  211.25( أقــل معــدل للصــفة بلــ  0eFمعامل

( 2ورقيــة كبيــرة )جــدول  مســاحة أعطــاءه إلــىيعــزى  2-.لتــرFeملغــم  261عنــد المســتوى  األوراقتركيــز الحديــد فــي 
فأنعكس ذلك في زيـادة تركيـز  األوراقالعنصر أكثرمن قبل امتصاصمماجعل السطح المعرض للر  أكبر وبالتالي 

مـع نتـائج بحـوث أخـرى  هـذه النتيجـة اتفقـت .عـن زيـادة تركيـز الـر  لهـذا العنصـرالعنصر في خاليا الورقة فضاًل 
أعطــى مســتوى (.21و7و1وجــدت زيــادة فــي تركيــز الحديــد فــي المــادة الجافــة مــع زيــادة تركيــزه فــي محلــول الــر )

ي مادة جافة وبفـارق معنـو 1-.كغم Feملغم122.68اعلى تركيز للحديد في االوراق بل   2-ه.Bكغم 61.2البورون 
 ( التـــــــي ســـــــجلت أقـــــــل معـــــــدل للصـــــــفة بلـــــــ B0وعـــــــن معاملـــــــة المقارنـــــــة ) 2-هــــــــ. Bكغـــــــم 1.16عـــــــن المســـــــتوى 

لــم يكــن  تــأثير الحديــد.ذلــك الــى نفــس الســبب الــذي ذكــر تحــت يعــزى ســبب و . مــادة جافــة2-.كغــمFeملغــم.227.2
 (.1لألصناف والتداخالت الثنائية والثالثي بين عوامل الدراسة تأثيرًا معنويًا في هذه الصفة )الجدول
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 . سم(والتداخل بينها في طول الجذر واألصنا ( تأثير الرش بالحديد والبورون 6جدول  

 

 مادة جافة(. 1-. كغمB ملغم األورا تركيز البورون في 

تركيـز البـورون فـي ول الر  رافقة زيادة معنوية فـي لزيادة تركيز الحديد في مح أن( 7يتضح من الجدول )
وبزيادة بلغت نسـبتها مادة جافة  1-. كغمBملغم37.77بل أعلى تركيز  2-.لترFeملغم  261 تركيزأعطى ال اذ االوراق
ويعزى سبب ذلك الى نفس السـبب  على التوالي. 2-.لترFeملغم 1.16قياسًا بمعاملة المقارنة والمستوى %2.1و1.1
الــذي وجــد زيــادة معنويــة فــي نســبة  (1هــذه النتيجــة مــع الحلبوســي ) اتفقــتاألوراق ذكــر عنــد تركيــز الحديــد فــي الــذي 

ي ( أن أعلـى متوسـط لتركيـز البـورون فـ8. يتبـين مـن نتـائج جـدول)البورون في االوراق مع زيادة تركيز الر  بالحديد
مــادة جافــة واختلــف  1-ملغــم . كغــم 42.87والــذي بلــ   1-هـــ.Bكغــم 502.لمســتوى األوراق قــد حصــل عنــد التغذيــة با

ملغـم  2..2.( التـي أعطـت أقـل معـدل للصـفة بلـ B0وعن معاملـة المقارنـة) 1-هـ. Bكغم 1.16مستوى معنويا عن ال
Bإن الزيـادة المعنويـة فـي المسـاحة  علـى التـوالي. % 1.1.و  12.1وبنسـبة زيـادة عنهمـا بلغـت مـادة جافـة 1-. كغم

 
 األصناف

 مستويات
 البورون 

 (-1.هB)كغم

  (2-.لترFe)ملغم مستويات الحديد  
VxB Fe0 

0 
Fe1 
75 

Fe2 
150 

 
V1 
 1صناعية

   B0=0.0 .00.1 1..11 12... 1..6. 
   B1=0.75 12.21 12.51 16.11 12.1. 
   B2=1.50 16.11 15.2. 17.71 15.1. 

 
V2 

Lee74 

   B0=0.0 11.11 12.11 12.11 11.17 
   B1=0.75 16.11 15.51 15.71 15.12 
   B2=1.50 11.51 17.51 17.51 17..2 

L.S.D VxBxFe N.S 1.32 
 متوسط االصناف     
 V1 12.12 12.52 15.11 16 الحديدxاالصناف

V2 12... 15.21 15.67 16.17 
L.S.D VxFe N.S N.S 
 
 
 حديدلاxالبورون 

 متوسط البورن     مستويات البورون 
       B0 12.6. 1..51 12.11 1..25 
       B1 12.71 16.5. 16.21 16.22 
       B2 15.21 11..1 17.1. 11.61 

L.S.D BxFe N.S 1.22 
  1..15 16.65 12.12  الحديدمتوسط 

L.S.D Fe 1.17  



 
 

 ISSN:1992-7479                          1122(،1العدد ) 21مجلة األنبار للعلوم الزراعية، المجلد: 

882 
 

السـطح المعـرض للـر  اكبـر وبالتـالي امتصـاص  ( ربما جعلت 4) جدول  2-.هـ Bكغم  1.50مستوى الورقية عند ال
 أكثر للعنصر فانعكس ذلك في زيادة تركيز العنصر في األوراق فضاًل عن زيادة تركيز الر  لهذا العنصر.

 كغم. ( تأثير الرش بالحديد والبورون واالصنا  والتداخل بينها في تركيز الحديد في االورا   ملغم0جدول 
 (. دة جافةما

 

فروقات معنوية في نسبة البورون في األوراق بحوث أخرى وجدت جاءت هذه النتيجة متماشية مع نتائج
. يتبين من ( 11و12و22و1و.) حقلية أخرى  الصويا ومحاصيلبتأثير العنصر نفسه على محصول فول 

. Bملغم 1.22. والذي بل  Lee74ان أعلى تركيز للبورون في االوراق قد حصل عند الصنف  (8الجدول )
. 2-ملغم. كغم  6.21. الذي أعطى تركيزًا أقل بل  1 قياسًا بالصنف صناعية %7.1وبنسبة زيادة بلغت  2-كغم

بين االصناف في النسبة المئوية للعناصر الممتصة في باحثون أخرون إلى وجود أختالفًا  توصلوفي هذا المجال 
لكال الصنفين بزيادة  األوراق( هناك زيادة في تركيز البورون في 7. يتضح من الجدول )(2و6و.)أوراقها

عند التغذية الذي أعطى أعلى تركيز  Lee74ولكن الزيادة كانت أكثر وضوحًا في الصنف  أضافتهمستويات 

 
 االصناف

 مستويات
 البورون 

 (-1.هB)كغم

  (2-.لترFe)ملغم مستويات الحديد
VxB F0 

0 
F1 
75 

F2 
150 

 
V1 
 1صناعية

   B0=0 227.1. 227.6. 222.21 227.57 
   B1=0.75 211.2. 211.51 212.6. 211.15 
   B2=1.50 212.51 212.61 211.1. 212.22 

 
V2 

Lee74 

   B0=0 227.6. 222.11 222.21 222.22 
   B1=0.75 211.21 212.61 212.51 212.22 
   B2=1.50 211.2. 21..51 212.21 21...7 

L.S.D VxBxFe N.S N.S 
 متوسط االصناف     
 V1 222.22 211.1. 212.12 211.21 الحديدxاالصناف

V2 211..7 212..2 212.22 212.1. 
L.S.D VxFe N.S N.S 
 
 
 حديدلاxالبورون 

 متوسط البورن     مستويات البورون 
      B0 227.17 227.71 222.11 227.2. 
      B1 211.26 212.16 212.51 211.2. 
      B2 211.16 211.67 21..21 211.57 

L.S.D BxFe N.S 2.21 
  212.67 211.72 211.25  متوسط الحديد

L.S.D Fe 1.61  
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 %21.1مادة جافة وبنسبة زيادة بلغت 2-ملغم.كغم 26.12( فبل  2-.هـBكغم2.61بالمستوى العالي للبورون )
قياسًا بنباتات المقارنة  %26.1المغذى بنفس المستوى في حين بلغت نسبة الزيادة  1عن الصنف صناعية

ادة جافة.يتبين من م 2-.كغمBملغم .2.22التي أعطت اقل تركيز للعنصر في أوراقها بل   1للصنف صناعية
( إن زيادة مستوى الر  بكال العنصرين أدى إلى زيادة في تركيز البورون في األوراق، ولكن الزيادة 7الجدول )

كانت أكثر وضوحًا بتأثير زيادة مستوى البورون، إذ أعطت النباتات ذات التغذية بالمستوى العالي لكال العنصرين 
مادة  2-ملغم.كغم 22.56( أعلى تركيز لعنصر البورون في أوراقها بل  2-.هـBكغم2.61+  2-لتر Feملغم261)

عن نباتات المقارنة لكال  %26.1جافة واختلفت معنويًا عن معامالت التداخل األخرى وبزيادة بلغت نسبتها 
التداخل بين  مادة جافة. يتضح من الجدول أن 2-ملغم. كغم1.71.العنصرين التي أعطت أقل معدل بل  

 األصناف والحديد وكذلك التداخل الثالثي لم تؤثر معنويًا في هذه الصفة

. Fe( تأثير الرش بالحديد والبورون واالصنا  والتداخل بينها في تركيز البورون في االورا  ملغم8جدول  
 (.مادة جافة كغم

 

 
 االصناف

 مستويات
 البورون 

 (-1.هB)كغم

  (2-.لترFe)ملغم مستويات الحديد
VxB Fe0 

0 
Fe1 
75 

Fe2 
150 

 
V1 

 1صناعية 

   B0=0.0 .1.11 .1.71 .2.11 .2.22 
   B1=0.75 .1.61 ...11 .6... ...11 
   B2=1.50 .7.2. 21.6. 21.61 21.22 

 
V2 

Lee74 

   B0=0.0 .1.2. .2.21 .2.51 .2.61 
   B1=0.75 .6.5. .1.21 .7.6. .1.12 
   B2=1.50 .0022 22.2. 25.71 26.12 

L.S.D VxBxFe N.S 2.22 
 متوسط االصناف     
 V1 ...77 .2.72 .5.6. .6.21 الحديدxاالصناف

V2 .5.75 .1.27 .2 .1.22 
L.S.D VxFe N.S 1.06 
 
 
 حديدلاxالبورون 

 متوسط البورن     مستويات البورون 
      B0 .1.71 .2..7 .2.11 .2..2 
      B1 .2.11 .6.27 .5.2. .6..2 
      B2 22.11 21.1. 22.56 21.71 

L.S.D BxFe 1.18 1.71 
  1.11. .5.2. 1..6.  متوسط الحديد

L.S.D Fe 1.52  
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