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في بعض ترب محافظة المؤشرات اإلنتاجیة لمحصول البنجر السكريبعضفيتأثیر الرش بالبورون 
نینوى

عمار یونس أحمد كشمولھ
جامعة الموصل ـ العراق/ كلیة الزراعة والغابات / التربة والمیاه علومقسم

الخالصة
في
رشّ و

٪١٧.٥(١-.٧.٥Bو٥و٢.٥وصفر 
,لة) بورون

و.یحتوي فیھ النبات على ستة أوراق
٦٦.٩٧

إلضافةمستوىفان أما ،٪٣٩.٤٧و٨٧.٣٧و  األول ا
نسبة أدى إلى١-لتر.Bملغم٥و ٢.٥والثاني  ٪٣٩.٣٣و ٢.١٨ب

٪١٢.١٩-إلىأدى ١-لتر.Bملغم٧.٥مستوى إضافة 
و.
٪١٨.١٨و ٢١.٨١و ٩.٠٩وفي الموقع الثاني ٪١٠.٤٦و ١٨.٦٠و ١٣.٩٥

و١.٠٦١و٠.٩٦٤.
١-دونم.٠.٧١٠و١.٦٧٣و٠.٩٣٢و١٠.٧٦٤-دونم.٠.٩٢٠و١.١٣٠

. للمستویات السمادیة أعاله على التوالي

المقدمة
،

یسھل عووبناء األحماض األمینیة, ونموھا
وھذا المعقد تكون حركتھ من خالل األغشیة الخلویة أسھل من حركة جزیئات .مكوناً معقد السكر مع البورون

وذلك ؛كذلك یس،السكر لوحدھا
).٢٠٠٢, وآخرونMengel(خالل زیادة كفاءة النبات في زیادة امتصاص البوتاسیوممن

وبالتالي ،یؤدي إلى استنزافزراعة األراضي لفترات طویلة، إن
وألجل . في الحاصلانخفاضویرافقھا , ضمنھا البورونومن العناصر على النبات ھذهر أعراض نقصوظھ
,NPKو،ضاف األسمدة الكیمیائیةتیادة اإلنتاج؛ ز

ومن جانب آخر). ١٩٩٦وآخرون، Robinson(في العناصر الغذائیة الصغرى 

بونات امتزاز وترسیب  معظم ترب ،كر مثل 
ھذا الالعراق، التي تحد من جاھزیة 

بورات ا,للنبات
العلوان، ١٩٨٢( ، و٢٠٠٦والبدراني،١٩٨٩و

منونربو)٢٠٠٨، ٢٠٠٧
اشدي ١٩٩٣، (الضروري التوجھ إلى استخدام التسمید الورقي كبدیل أو لر وا

الأعراض ).٢٠٠٣، ومنیب
ٍّ رَ مما یؤدي إلى تَ ,توافر ھذا العنصر بالكمیة الكافیة ) ١٩٩٥(Lauerلحاصل في اد

).٢٠٠١()١٩٩٧(MartinوSmithو) ١٩٩٧(Moraghanو) ١٩٩٦(Regitingو

ــــــــــــــــــــــــــ
١٩/٦/٢٠٠٨وقبولھ ٢/٢٠٠٨/ ٢٨تاریخ تسلم البحث
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رض رفع و) التسمید الورقي( لغ
قدالتيتكال

.األرضي

ھوطرائقالبحثمواد
اختی

،مزیجھ غرینیةألنسجھوھما حاوي الواسطة ذي،الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة
أخذCalciorthidمزیجھ طینیة غرینیة  ٣٠-تو

, ٦٠-٣٠و
مزج, السكري , ٢وباالترو

Pageتر،؛
لمذكورة ) ١٩٨٦(Kluteلطرائق وفق اقدرت ف)١٩٨٢(وآخرین  وا

، وصنفت میاه الري)١(في الجدول
) ١٩٩٧(وفق غلیم تم، وقو)٢جدولال()١٩٩٢(وآخرون Rhoades, األمریكي

و،ح,). ٣(
وم، ٤× ٣إلىو،وتسویتھ

١٨: N P١٨و,القطاعات العشوائیة الكاملة
٢٥٠NP / ٦٠دونم مع

اشدي،(,أعاله عند الزراعةفي المذكورة  لر بذور تزرعو). ٢٠٠١ا
لمرز Desprezصنفمحصول البنجر السكري لى مروز طول ا م٣٠.٨ع

ورو.م٢,سم٢٥ورز، من الم
بعاً ا األدغال المحیطة بالمحصول، فدوري وفق حاجة النبات، أم اجةلت اد البورون رشّ و. لح سم

و٥و٢.٥ووأوراقعلى امباشرة
.وبأربعة مكررات) ١٩٩٣، Gupta(بورون٪١٧.٥وعلى ھیئة حامض البوریك ١-لتر. Bملغم ٧.٥

النتائج والمناقشة
لجدول : اصل إلى)٤(ا أن ح

جذور المحصول أعطت فروقات م
إلى مما یقودنا لالستنتاج ،الموقعین

موقعموقع، و
رجع إلى كون تربة الموقع األول ذاتوالسبب في ذلك ی؛لالعلی

Draycott)و ) ١٩٩٦
Regiting)٢٠٠٣(والراشدي ومنیب )١٩٩٦ (

، كما أن قدرة ھذه الترب على امتزاز اإلى حجمھا الطبیعي
ري تربة إلى نوعیة المیاه المستخدمة في ري المحصول، فقد بلغ محتوى البورون في ماء البئر المستخدم في 

، في حین كا١-لتر. Bملغم ٢.٧٢الموقع األول 
، كما أن محتوى البورون الجاھز في الموقع األول ھو أعلى من محتواه في )٣الجدول (١-لتر. Bملغم ١.٣٨

حصول تدھور في اإلنتاج عند مستوى الرش الرابع وقد ) ٤(وأخیراً یبین الجدول ،)١الجدول (الموقع الثاني 
.)السمیة المخفیة(بشكل واضح التي لم تظھر آثارھا لى الوصول إلى حدود السمیةیعزى ذلك إ

إلى ) ٥(تشیر النتائج الموضحة في الجدول : تأثیر الرش بالبورون في حاصل الجذور الجافة للبنجر السكري
ع أدى 

١-دونم.طن٠.٩٤رش البورون إلى زیادة في اإلنتاج الكلي للجذور الجافة بلغت 

لغم ٧.٥و ٥.٠و ٢.٥بالنسبة لمستویات التسمید صفر و ١-دونم.طن١.٦٨و ٢.١١و ١.٤٩إلى  -لتر. Bم

أما تأثیر الموقع في اإلنتاج الكلي للجذور الجا. على التوالي١
لى التوالي١-دونم.طن١.٢٦و ١.٨٥اإلنتاج  ني ع األول والثا قع  لمو . ل

املة ١-دونم.طن٠.٩٦ في مع
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و ١٨٠.٢١و ١٨٩.٥٨-.١.٩٣و ٢.٦٩و ١.٨٢
٠.٩٢. ٪ للمستویات السمادیة كافة على التوالي١٠١.٠٤

٥٥.٤٣و ٦٥.٢٢و ٢٥وبنسب زیادة قدرھا ١-دونم.طن١.٤٣و ١.٥٢و ١.١٥و 
. التوالي

)١-دونم.طن(تأثیر رش البورون في حاصل الجذور الرطبة ): ٤(الجدول 

المعدل)١- لتر. ملغم(مستویات رش البورون الموقع ٢.٥٥.٠٧.٥صفر
أ١١.٢٨ب جـ١٠.٦٠أ١٤.٢٤أب١٢.٦٩دھـ٧.٦٠حاوي الواسطة

ب٧.٤٠ھـ٦.٠٥جـ د٩.٦٠ھـ٧.٠٤ھـ٦.٨٩حمام العلیل
ب جـ٨.٣٣أ١١.٩٢ب٩.٨٧جـ٧.٢٥المعدل

)١-دونم.طن(تأثیر رش البورون في حاصل الجذور الجافة ): ٥(الجدول 
المعدل)١- لتر. ملغم(مستویات رش البورون الموقع ٢.٥٥.٠٧.٥صفر

أ١.٨٥ب١.٩٣أ٢.٦٩ب١.٨٢جـ٠.٩٦حاوي الواسطة
ب١.٢٦ب جـ١.٤٣جـب١.٥٢جـ١.١٥جـ٠.٩٢حمام العلیل

ب١.٦٨أ٢.١١ب١.٤٩جـ٠.٩٤المعدل

إن االختالف في الحاصل
و

)Elssewi ،و ١٩٧٤
Elssewi وElmalky ،و ١٩٧٩Goldberg وForster ,١٩٩١٢٠٠٠ (

Yermiyaho آخرون لمادة ) ١٩٩٠(Loweو Guو ) ١٩٨٨(و أن ا لى  إ

.)١٩٩٩،BhadoriaوDattaو ١٩٩١وآخرون ، Marzadoriو ١٩٩٠،Loweو Gu(العضویة 

إلى ) ٦(:تأثیر الرش بالبورو

١-دونم.غم٥٨.٦٣البنجر السكري، فبغض النظر عن الموقع ازداد البورون الممتص من 

. كافة١-دونم.غم١١٨.٠٨و١٤٦.٥٥و١٠٢.٥٧ى إل
١٢١.٨٥و١-دونم.غم٩١.٠٧على االمتصاص، إذ بلغ في الموقع األول 

١-دونم.غم

BO3یفوق ما تحویھ الجذور للتربة الخفیفة 
Gupta)الراشدي )١٩٦٨ و

أن لبورون، و)٢٠٠١(
Mehrotra

) ١٩٨٩(Yadavو )١٩٨٩(
ّ ا. البورون ومحتواه في النبات )٢٠٠٦(لنتائج التي حصلنا علیھا تتفق مع ما حصل علیھ البدراني وأخیراً فإن

.بزیادة محتوى البورون في الجذور مع زیادة مستویات التسمید المضافة

)١- دونم.غم(تأثیر رش البورون في البورون الممتص في جذور البنجر السكري ): ٦(الجدول 

المعدل)١- لتر. ملغم(مستویات رش البورون الموقع ٢.٥٥.٠٧.٥صفر
ب٩١.٠٧جـ د١٠١.٤٤أب١٣٩.١٥جـ د٨٨.١٢ھـ٣٥.٥٦حاوي الواسطة
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أ١٢١.٨٥أب١٣٤.٧١أ١٥٣.٩٥ب جـ١١٧.٠٢د٨١.٧٠حمام العلیل
ب١١٨.٠٨أ١٤٦.٥٥ب١٠٢.٥٧جـ٥٨.٦٣المعدل

إلى ) ٧(تش:في
ز

١٣و١٣.٤و١٢و٩.٥١١و١٠.٢و٩.٨و٨.٦من 
لغم ٧.٥و٥و٢.٥و ١-لتر. Bم

، Guptaو ١٩٨١رزق وحكمت ، ( 
حصول زو. )٢٠٠٢، Husseinو ١٩٩٦، Draycottو ١٩٩٣
لغم ٧.٥ولكال الموقعی،زیادة مستویات التسمیدالنقي ب حصل إذ ١-لتر. Bم

،فیھ انخفاض في حاصل السكر النقي
برش الیمكن االستنتاج بأھمیة و. الموقعین

.النقي ونوعیتھ ونسبتھ المئویةحاصل السكر

)٧ :(
.لموقعي الدراسة

مستویات التسمیدالموقع
نسبة المواد النسبة السكریة١-لتر. Bملغم 

الصلبة الذائبة
النسبة المئویة 

للنقاوة
صل السكر النقي حا

١-دونم.طن

حاوي 
الواسطة

٨.٦١٤.٠٦١.٤٠.٩٦٤صفر
٢.٥٩.٨١٤.٠٧٠.٠١.٠٦١
٥.٠١٠.٢١٥.٠٦٨.٠١.١٣٠
٧.٥٩.٥١٣.٣٧١.٧٠.٩٢٠

حمام 
العلیل

١١.٠١٥.٠٧٣.٣٠.٧٦٤صفر
٢.٥١٢.٠١٦.٠٧٥.٠٠.٩٣٢
٥.٠١٣.٤١٧.٢٧٧.٩١.٦٧٣
٧.٥١٣.٠١٨.٣٧١.٠٠.٧١٠

EFFECT OF BORON SPRAY ON SOME PRODUCTIVITY PARAMETERS
OF SUGERBEET IN SOME NINEVEH  GOVERNORATE SOILS

A.Y.A. kashmola
Dept. of Soil and Water Sci., College of Agric. and Forestry, Univ. of Mosul, Iraq

ABSTRACT
To study the effect of foliar application of boron on growth and yield of

sugar beet, two representing locations to Nineveh province which are differ in their
chemical and physical properties were selected. Four boron levels (0, 2.5, 5 and 7.5)
mg B.  L-1 were sprayed, as boric acid (17.5% boron), using complete randomized
block design (CRBD) with four replicates, the addition of boron was applied once
and after the plant have at least six leaves. The results indicated that foliar
application of boron resulted in a considerable increase in the fresh root yield of
sugar beet in Hawi-Alwasta location 66.97 , 87.37 and 39.47%. However in
Hammam  Al-Alil location the first and second levels 2.5 and 5 mg B. L-1 as
compared to zero boron resulted in an increase in the yield 2.18 and 39.33%
respectively, while the highest level of boron 7.5 mg B. L-1 caused a decrease in
yield (-12.19%).The foliar application of boron resulted in an increase in sugar
percentage 13.95 , 18.60 and 10.46% in first location and 9.09 , 21.81 and 18.18%
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in second location as compared to zero boron respectively. However the yield of
pure sugar in first location were 0.964 , 1.061 , 1.130 and 0.920 T.D-1 and 0.764 ,
0.932 , 1.673 and 0.710 T.D-1 in second location.

المصادر
Beta(تأثیر البوتا). ٢٠٠٦(البدراني، وحیدة علي أحمد 

Volgaris L. .(أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل.
أطروحة . تأثیر بعض أسالیب إدارة الت. )١٩٩٣(، علي حسین ألبیاتي

.، جامعة بغداددكتوراه، كلیة الزراعة
. )٢٠٠١(لح محمد أحمد ، صاالراشدي

، أطروحة. 
. جامعة الموصل

اصل ونوعیة البنجر في ح(N–B)تأثیر التسمید برش ).٢٠٠٣(، صالح محمد أحمد و منیب یونس الراشدي
).٤(مجلة تكریت للعلوم الزراعیة المجلد . السكري

).٢٠٠٧(ألعبیدي
).٢(العدد ) ٣٥(مجلة زراعة الرافدین المجلد .نینوى

)١٩٨٩( . .
.، جامعة البصرةرسالة ماجستیر، كلیة الزراعة

أحمد عدنان ألفالحي أطروحة. . )٢٠٠٠(، 
.، جامعة بغداد دكتوراه، كلیة الزراعة

المحاصیل الزیت. )١٩٨١(، توكل یونس وحكمت عبد على رزق
.العلمي

النظ: . )١٩٩٧(
.جامعة البصرة–، كلیة الزراعة أطروحة دكتوراه. والتطبیقیة

).٢٠٠٨(كشمو
). ٢(العدد ) ٣٦(المجلد مجلة زراعة الرافدین.نینوى وتأثیره في محصول البنجر السكري

رسالة . . )١٩٨٢(مرتضى، نبیل صدقي، 
. جامعة الموصل–، كلیة الزراعة والغابات ماجستیر
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.عینات ترب الدراسةبعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة ل: )١(جدول ال
درجة التوصیل الموقع)سم(العمق

الكھربائي
dS.m-1

درجة 
التفاعل

كربونات
الكالسیوم الكلیة

١-كغم.غم

السعة التبادلیة 
الكاتیونیة

١-كغم.سنتمول

المادة 
العضویة

١-كغم.غم

البورون 
الجاھز 

١-كغم.غممل

مفصوالت التربة
١-كغم. غم

نسجھ
التربة

الطینالغرینالرمل
حاوي ٣٠–صفر 

الواسطة
٦,٢٧.٦١٣٥٢٣.٣١٠.٨٢١٣.٢٦٢٧٦٥٦٢١٦٢SiL

٦٠٢.٤٧.٥١٣٣٢٥.٨١١.٣٨٢.٣٩٢٨٩٥٤٧١٦٤-٣٠SiL
حمام ٣٠–صفر 

العلیل
٠.٣٧.٠٢٦٣٢٧.٢٢٩.٤٦٤.٩١٨٤٥٢٨٣٨٨SiCL

٦٠٠.٤٧.١٢٥٦٢٥.٦١٨.٢٥٥.٨٥٨١٥٠٨٤١١-٣٠SiC

.الدراسةيالصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لمیاه الري في موقع: )٢(جدول ال

لموقعا
مصدر 

الماء
درجة التوصیل 

الكھربائي
dS.m-1

درجة 
)١-لتر. ملیمول(األیونات الذائبةالتفاعل

SARAdj.-
SAR

Ca++Mg++K+Na+CO3
--HCO3

-SO4
--Cl-

٢.٦٨.١١٠.٠٩.٢٠.٣٠٧.٢بئرحاوي الواسطة
٦.٢١٢.٦١٣.٧٠١.٦٥٧.٧٦صفر٤

٠.٤٨.١١.٦٠٤,٠١٠,٠٠.٦دجلةحمام العلیل
٢.٨١.٢٠٠.٣٥٠.٤٣٠.٩٠صفر٠

.تھااألسس المعتمدة في تقویم میاه الري وصالحی: )٣(جدول ال
رقم 
العینة

الكھربائي التوصیل
Eciwالحقیقي 

التوصیل الكھربائي 
*EC aالنشط

نسبة امتزاز الصودیوم 
**SAR aالنشطة

البورونمحتوى
١- لتر.ملغم

تصنیف میاه
الري

١٢.٦٠١.٢٥٩.٠٣٧٢,٢C4S1

٢٠.٤٠٠.١٩١.٢١٣٨,١C1S1

0.481 -------------- (1) ×*ECa    = ECiw
**SARa = 0.179 + 1.14 SAR adj -------------- (2)

.)١٩٩٧غلیم، (
٤و٣و٢و١؛ فاألرقام تعني زیادة خطورة الملوحة وخطورة الصودیة في میاه الري على التوالي ) S(و) C(زیادة الرقم المرافق لكل من إن

.التوالي


