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Beta)البنجر السكريونوعیةتأثیر البوتاسیوم والبورون في حاصل vulgaris L.)
التأثیر في حاصل-١

احمد الراشديمحمدصالحوحیدة علي احمد البدراني
جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/التربة والمیاهعلوم قسم 

الخالصة
)Aridsols(الثاني و)  Entisols(قبر العبد األول في في موقعین حقلیةنفذت تجربة 

) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(في محافظة نینوى للموسم الزراعي 
)/

.1-.طن) نبات
1-.١٠٨و٧٢و٣٦و

ئج إلى أن . ١٠و٥وصفر ن ارت النتا إلضافاتأش ا

 .
١٠٨.-1

١٠.
ء ا

. منفردین أو متداخلی
.موقع قبر العبدبمقارنةالشیخ محمد 

المقدمة
Betaالبنجر السكري  Vulgaris L.ى والذي یحتاج إلمن المحاصیل االقتصادیة المھمة في العالم

ن منخفضة قیاسا مع المعدل العالمي التھ إنتاجیتزال ما وفي العراق . المغذیةكمیات كبیرة من العناصر
إتباع األسالیب التقلیدیة في الزراعة وعدم إتباع األسس منھاوزراعتھ تعاني من بعض المشاكل والمعوقات

زیادة إلىالتي تؤدي العوامل المھمة واحدیعتبر عامل التسمید منوالعلمیة الصحیحة في إضافة األسمدة
.)٢٠٠١،الراشدي،١٩٨١، رزق وحكمت(ر البنجر السكريمن جذواإلنتاج

بالعناصر الغذائیة السیما عنصري اتنباتالدراسات إن عملیة تغذیة الالعدید منأكدتوقد 
المحاصیل الزراعیة ومنھا محصول لعدد منفي اإلنتاج والنوعیةالبوتاسیوم والبورون تحدث استجابة

النعیميالحظكما . )٢٠٠٥، Taipei، ٢٠٠٠، سلمان، ٢٠٠٠وآخرون،Howard(البنجر السكري 
بالنسبة للمحاصیل الجذریة وخاصة محصول البنجر نسبیاً منخفضةفي التربالبوتاسیوم الجاھز أن) ١٩٩٩(

الكثیر اشارتفقدلھ عالقة قویة بنمو محصول البنجر السكري وإنتاجھالذي والبورونأما عنصر .السكري
Bonilla(عنصر في التربةالا ھذامشاكل الذي یتعرض لھللمحتواه نتیجةى انخفاض من الدراسات إل

، Anderson◌ِ و٢٠٠٣، Kraussو١٩٩٦، Draycottو١٩٩٣، Guptaو١٩٨٠، وآخرون
٢٠٠٥(.

لصعوبة تجھیزھما من التربة حتى في في الترب العراقیة فنالحظ انخفاض ھذین العنصرینأما
قارنة مع جاھزیتھما مسرعة تحررھما البطیئة مما یؤدي الى انخفاضبسببجیدةحالة وجودھما بنسب 

،لراشدياالباحثین العدید منإلیھأشاروالذي الكمیات التي یحتاجھا النبات خصوصا نبات البنجر السكر
.لمحصول البنجر السكرياإلنتاجواللذان یؤدیان إلى انخفاض )٢٠٠١(

نوالبورولبوتاسیوم اتأثیر حولداخل العراقسابقة م وجود دراسات لعددراسة نظراالهھذتجاءو
.البنجر السكريفي حاصل وتداخلھما

وطرائقھمواد البحث
٢٠٠٣-٢٠٠٢

لصفاتسم٦٠-٣٠سم و ٣٠-صفرمن عمقین عینات التربة أخذت.نینوى عض ا درت ب ق و
لموقع Entisolsفكانت تربة الموقع األول ) ١٩٩٥(Soil Survey Staffباستخدامنالتربیتیصنفت .)١(جدولال وا

.Kكغم ٢٧و ١٨و٩صفر و تنفذ.Aridisolsالثاني

البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول
١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ ٢٨/٨/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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ثالث٪ ٤٣وفیھK2SO4ھیئة كبریتات البوتاسیوم بأضیف ١-دونم ٥صفر ولبورون من اةو
بة البورون H3BO3بجزء بالملیون ١٠و البورون٪١٧نس

١-دونم. كغم ٨٠سفات بدایة الشھر الثالث من عمر النبات

١-دونم.كغم٤٤/ وزارة الزراعة 

١-. كغم ٦٢٢-٤

ة، ماأ).١٩٩٩(١٩٩١
٣طولب)Triple(زرعت . مكررات ضمن تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة

اخر٠.٧لكل مرزم وعرض في البذور تزرع.سم١٨و
اعة عمع مووھي تتوافق ٢٠٠٢-١١-٢٣في موقع قبر العبد بتأریخ و ٢٠٠٢-١١-٩موقع الشیخ محمد بتأریخ  لزر د ا

.عمومامن قبل الفالحین في المنطقة للمحصول 
١/٧/٢٠٠٣١١/٧/٢٠٠٣

واحد غمحسب وزن الجذر .التوالي ات وذلك /ال أخذنب وتم قلع تسعةب

نظامي  ) ٠.٠٥ـ ٠.٠١( ام  تخد SAS ،SPSSباس
)٢٠٠١.(

.بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربتي الدراسة قبل الزراعة): ١(الجدول 

النتائج والمناقشة
وعلى عمقین لبورون الجاھز ، م البوتاسیوم واقی) ١(یبین الجدول : م الخصوبي للتربة قبل الزراعة التقوی

في التربة وألجل االھتمام بدراسة توزیع البوتاسیوم والبورون في منطقة الجذور لزراعة محصول البنجر 
سم للحصول على معلومات حول توزیع البوتاسیوم في ٦٠ـ٣٠سم و  ٣٠السكري ، أُخذ العمقان صفرـ 

.المنطقة الجذریة 
. Kملغم ) ١٥٥(تاسیوم الجاھز لموقع قبر بلغت العبد في العمق األول ان قیم البو) ١(یبین الجدول 

في حین بلغت ھذه القیم ١–كغم . Kملغم ) ١٤٧.٥(وبمعدل ١–كغم. Kملغم ) ١٤٠(والعمق الثاني ١–كغم 
Kملغم )  ١٠١(والعمق الثاني ١–كغم . Kملغم ) ١١٧( للبوتاسیوم في موقع الشیخ محمد في العمق األول 

عند ) ١٩٨٧(يالبد رانإن ھذه القیم متقاربة مع ما حصل علیھ . ١–كغم . Kملغم ) ١٠٩.٠(وبمعدل ١كغم. 
دراستھم على بعض ترب محافظة نینوى كما یالحظ من النتائج إن األفاق السطحیة احتوت على بوتاسیوم 

وتراكم بقایا النباتات في جاھز أعلى من األفاق تحت السطحیة، وسبب ذلك یرجع إلى زیادة المادة العضویة
ُ للحدود المقترحة والمقدرة. )١٩٨٧(البدراني، السطح ، وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ كما اقترحھا وتبعا

)Bergmann ،١٩٦٥،Bucherو ،Wlechens ،ـ: فانھ یمكن تقسیم الترب على النحو التالي )١٩٧٥

موقع قبر العبدموقع الشیخ محمدالصفات
٦٠–٣٠٣٠-٦٠٠-٣٠٣٠-٠)سم(العمق 

dSm-1٠.٨٦٠.٧٣٣.٣٠٢.٥٢ملوحة التربة 
٧.١٥٧.٣٠٧.٥٧.٥٥درجة التفاعل

١٢٣٦٢٦٩١٢٦١٤٦- كغم.یوم غمكاربونات الكالس
١٩.٩٧٨.٨٤١٣.٣٩٨.١٨-كغم.المادة العضویة غم

السعة التبادلیة لالیونات 
١٢٥.٠٠٢٣.٧٠٢١.٦٠٢٦.٧٠-كغم.الموجبة سنتي مول

المحتوى الجاھز
كغم/ملغم

N٤٢.٣٣٣٥.٢٨٤٥.٨٦٥٨.٢٨
P١٢.٩٩٩.٢٠٠١٢٥.٢٠٠
K١١٧١٠١١٥٥١٤٠
B٠.٥٤٤٠.٥٦٠٠.٦٤٠.٦٨٥

مفصوالت التربة
١- كغم.غرام

١٥٢١٣١١٩٠١٠٠الرمل
٣٨٩٣٦٧٤٤٠٤٨٠السلت
٤٥٩٥٠٢٣٧٠٤٢٠الطین
طینیة غرینیةمزیجیة غرینیة طینیةطینیةطینیةالنسجة
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١–كغم . Kملغم ) ٥٠(الترب ذات المحتوى اقل من .١

.
١–كغم . Kملغم ) ١٥٠ـ٥٠(الترب ذات المحتوى من .٢

.الجاھز 
١–كغم . Kملغم ) ١٥٠(الترب ذات المحتوى األعلى من .٣

.الجاھز 
وبوضع ھ

كمیات كبیرة من البوتاسیوم لذا فان ترإلىالمحاصیل الشرھة المتصاص الغذائیة ویحتاج 
.الى اضافة البوتاسیوم 

Gupta ،
أن) ١() ١٩٩٣(
لعمق ١–كغم . Bملغم ) ٠.٦٤( بة وا لغم ) ٠.٦٨٥(الثاني تر بمعدل ١–كغم. Bم بة و لغم ) ٠.٦٦(تر . Bم

لغم ) ٠.٥٤٤(١–كغم  م
B . ٠.٥٦٠(والعمق الثاني ١تربة١–كغم ( ملغمB.تربة وبمعدل ١–كغم)ملغم ) ٠.٥٥٢B .تربة إن ١–كغم

ھذه الق
) ٢٩(للبورون في الترب العراقیة كجزء من دراسة عالمیة للمسح الخصوبي لـ FAOالدولیة 

, ١Sillanpam-.ملغم) ١٠–٠.٣(
)١٩٨٢ .(

)٢٠٠٣( .Maas ،)١٩٩٠(
ـ: لمحتواھا من البورون الجاھز وھي 

١–كغم . Bملغم ) ١(الترب التي تحتوي على أقل من : لمجموعة االولىا-١

ن
كالحنطة والسمسم وفستق الحقل والبصل

لغم ) ٤–١(ھي:المجموعة الثانیة -٢ تربة ١–كغم. Bم

. اصیل المتوسطة الحساسیة كالذرة الصفراء والرقي إلى المتحملة للبورون كالطماطة للمح
١-كغم. Bملغم ) ٤(فھي الترب التي تحتوي على أكثر من :المجموعة الثالثة-٣

بورون كالبنجر من البورون الجاھز عالیا وال تصلح مثل ھذه الترب إال للمحاصیل ذات االحتیاج العالي م ن ال
Mass ,)١٩٩٠ (

 )٦-٤ (
/ Bملغم 

.باستعمال تقنیة التغذیة الورقیة لكونھا أكثر كفاءة من التسمید االرضي 
لجدتوضح:تأثیر البوتاسیوم ئج ا ت)٤و٣و ٢(ولانتا

)(
احدالنبات لو ا

خضري٪ ١٣.٩٢و١٠.٣١و٥.٦٧دفي الوزن الرطببلغت نسب الزیادة ل لنمو ا و٥.٥٣ول
.على التوالي٪ ٢٣.٧٤و١٩.٣٠و١١.٢٥والحاصل الكلي ٪١٩.٦١و١٣.٩٧

بغض النظر عن (البوتاسیوم التأثیر التجمیعي لعنصرتأثیر البوتاسیوم في كل موقع مع وتماشى 
الواحدللنباتاد الوزن الرطب ازدحیث والحاصل الكليللنباتوزن الرطبالفي )العوامل األخرى
في موقع تربة قبر العبد مقارنة بالمعاملة بدون تسمید وبلغت نسب الزیادة كافة لمعامالتولوالحاصل الكلي

للنمو ٪٢٦.٥٠و١٨.٩٤و٦.٨٥وللجذر الواحدلوزن الرطبفي ا٪١٢.٢٧٣و٧.٢٧٨و٣.٧٥١
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موقع الشیخ محمد بلغت في أما.على التواليكليللحاصل ال٪ ١٣.٧٠٧و١٢.٠٢٦و٩.٧٦٥الخضري و
و١٣.٠٥٠و٧.٤٨٣مقارنة بالمعاملة بدون تسمید بوتاسي ھي الواحدللنبات نسبة الزیادة في الوزن الرطب

و١٢.٥٦٩وللنمو الخضري٪ ١٥.٦٥و١١.١٣و٤.٧٧وللجذر الواحدللوزن الرطب٪١٤.٨٢٨
النبات الواحدوزن یعود السبب في زیادة معدل ، وواليعلى التللحاصل الكلي٪٣٣.٤٣٧و٢٦.٢٨٤

إلى دور الستجابة التربتین إلى التسمید بالبوتاسیوم وإلى زیادة معدالت النمو نتیجة والحاصل الكلي
ي إلى زیادة معدل انقسام الخالیا وعملیة التمثیل ؤدوالتي ت،البوتاسیوم في زیادة الفعالیات الحیویة للنبات

زیادة كفاءة اضافة الى لمواد الكربوھدراتیة من األوراق إلى الجذور وزیادة النمو المبكرال نقي وئوضال
ان واألسمدة المضافة والى دور البوتاسیوم المھم في دورة العناصر الغذائیة والنمو حیث استخدام الماء

ه دوھذا أكئي إلى الجذور یعمل على نقل النترات من الجذور الى األوراق ونواتج التمثیل الضوالبوتاسیوم
١٩٩٤ن،ووآخرSun، ١٩٩١واخرون، Cattanach، ١٩٩٠، واخرونKrumm(الكثیر من الباحثین 

،Draycott ،١٩٩٦،RehmوSchmill ,٢٠٠٢ ،Khalil٢٠٠١، نووآخر،Krauss،٢٠٠٣.(
قبر العبد في موقعالشیخ محمد على موقعأشارت النتائج إلى تفوق اما بالنسبة لتأثیر الموقع ف

والسبب قد یعود إلى اختالف صفات التربتین الكمیاویة الواحد والحاصل الكليللنبات األوزان الرطبة 
درجة االستجابة لألسمدة في ومحتوى البوتاسیوم مما أثر أھمھا التوصیل الكھربائي والنسجة والفیزیاویة و

) ٢٠٠١(ن ووآخرKhalilالواحد وھذا ما أكده باتالنالمضافة ومن ثم ًعلى نمو النبات وعلى معدل وزن
اثناء دراستھم على محصول البنجر السكري ولنوعین من الترب مختلفة في توصیلھا الكھربائي ومحتوى 

ة تفوق التربة ذات التوصیل الكھربائي الواطئ في اإلنتاج على التربإلىالبوتاسیوم الجاھز حیث توصلوا 
.علىذات التوصیل الكھربائي األ

لجدفي توضح النتائج : احدللنبات)٤و٣و٢(اولا لو ا
كسلوالحاصل الكلي حیث

في و. عةولكال موقعي الزراواعلى حاصل كليالواحدللنباتالبورون أعلى وزن رطب 
خضري ٪ ١١.٥٧٩و٨.٧٣اوزن ل لنمو ا ٪١٤.١٩و٨.٥٤ول

٪١٥.٦٤٥و٩.٣٠٨. رش بالبورون
دى إلىفعي الدراسةفي موق) بغض النظر عن العوامل األخرى(لعنصر البورون أ حصولقد 

لكلي )نبات/غم(الواحد للنباتفي األوزان الرطبة  حاصل ا ال و
احد لو ذر ا للج

نم١٠.٥٦٩و٥.٩١٩ھي  خضريولل ل . ٪١٢.٠٠٥و١٠.١٦١٪ ١١.٠٢و٥.٢١و ا
احد لو ذر ا نمو ٪ ١٢.٤٨٦و١١.٢٠٤للج ولل

خضري ل تعزى. ١٨.٩٩٢و٨.٦٤٩٪١٦.١٦و١٠.٦١ا و 
)/غم(

ك
إلى زیادةوالكاربوھدراتیة

)Bonilla،و١٩٨٠MorsyوEman ،و١٩٨٦El-Kased ،
.)٢٠٠٢، Husseinب و١٩٩٧، El-Kasedو أ١٩٩٧

واحدوزن:) ٢( ال لجذر  ا
.)نبات/غم(

الموقع
مستوى 
ھكتار/مستوى البوتاسیوم كغمالبورون

متوسط بورون×موقع 
متوسط الموقعرونالبو

٣٦٧٢١٠٨صفرلتر/ملغم

قبر العبد
و٩٠٧.٢٢١٠٢٣.٦٧١٠٤٤.٦٧١٠٩٠.٧٧١٠١٦.٥٨صفر
ھـ٥١٠٣١.٠٠١٠٤٧.٥٠١٠٩١.٦٦١١٣٨.٨٩١٠٧٧.٢٦
د١٠١١٠٢.٥٥١٠٨٣.٦٧١١٢٥.٤٣١١٨٤.٣٣١١٢٣.٩٩

الشیخ محمد
ج٩٨٩.٦٦١١٧٢.٨١١١٨٥.٦٧١١٩٥.٢٩١١٣٥.٨٦صفر
ب٥١١٨٣.٣٣١٢٢٤.٩٩١٣٠٩.٤٤١٣٣٤.٧٥١٢٦٣.١٤
أ١٠١٢٠٥.٣٩١٢٣١.٨٩١٣٢٤.١٥١٣٤٩.٣١٥١٢٧٧.٦٩

تداخل بین مستوىال
والبوتاسیومالبورون

ب١٠٧٦.٢٢ز١١٤٣.٠٣ط١١١٥.١٧ك١٠٩٨.٢٤ل٩٤٨.٤٤صفر
أ١١٧٠.٢٠ب١٢٣٦.٨٦د١٢٠٠.٥٥ح١١٣٦.٢٥ي٥١١٠٧.١٧
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أ١٢٠٠.٨٤أ١٢٦٦.٨٢ج١٢٢٤.٧٩ھـ١١٥٧.٧٨و١٠١١٥٣.٩٧

تداخل بین الموقعال
ومستوى البوتاسیوم

ب١٠٧٢.٦١٣د١١٣٧.٩٩و١٠٨٧.٢٥ز١٠٥١.٦١ح١٠١٣.٥٩قبر العبد

١٢٧٣.٠٩ج١٢٠٩.٩٠ھـ١١٢٦.١٣الشیخ محمد
أ١٢٢٥.٥٦أ١٢٩٣.١٢ب

أ١٢١٥.٥٦أ١١٨٠.١٧أ ب١١٣٠.٧٦ب١٠٦٩.٨٦وتاسیومبمتوسط ال

خضريالوزن فيومستویات التسمید تاثیرموقع الزراعة:)٣(الجدول  ل ا
)نبات/ غم(

متوسط الموقعمتوسط البورونبورون×موقع ھكتار/مستوى البوتاسیوم كغممستوى البورونالموقع ٣٦٧٢١٠٨صفرلتر/ملغم

العبدقبر 
و٣٣٠.٦٧٣٧٧.٣٣٤٣٣.٦٧٤٥٨.٦٧٤٠٠.٠١صفر
ھـ٥٣٧١.٦٧٣٩٥.٠٠٤٤٣.٣٣٤٧٣.٦٧٤٢٠.٩٢
د١٠٤١٦.٦٧٤٢٣.٣٣٤٥٣.٥٠٤٨٣.١٧٤٤٤.١٧

الشیخ محمد
ج٥٥١.٦٧٦٣١.٥٠٦٨٢.٣٣٧٠٥.٣٣٦٤٢.٧١صفر
ب٥٦٨٣.٦٧٦٧٩.٣٣٧٣٥.٠٠٧٤٥.٦٧٧١٠.٩٢
أ١٠٧١١.٣٣٧٢٨.٧٥٧٤٦.٠٠٨٠٠.٣٠٧٤٦.٦٠

تداخل بین مستوىال
والبوتاسیومالبورون

ب٥٢١.٤٠ھـ٥٨٢.٠٠ي٥٥٨.٠٠ك٥٠٤.٤٢ل٤٤١.١٧صفر
أ٥٦٦.٠٠ب٦٠٩.٦٧د٥٩٨.١٧ط٥٣٧.١٧ح٥٥٢٧.٦٧
أ٥٩٥.٣٨أ٦٤١.٧٣ج٥٩٩.٧٥و٥٧٦.٠٤ز١٠٥٦٤.٠٠

تداخل بین الموقعال
ومستوى البوتاسیوم

ب٤٢١.٧٢ھـ٤٧١.٨٣و٤٤٣.٥٠ز٣٩٨.٥٦ح٣٧٣.٠٠العبدقبر 
أ٧٠٠.١أ٧٥٠.٤٣ب٧٢١.١١ج٦٧٩.٨٦د٦٤٨.٨٩الشیخ محمد

أ٦١١.١٣بأ٥٨٣.٣١بأ٥٣٩.٢١ب ٥١٠.٩٤وتاسیومبمتوسط ال

) ١-. طن(بنجر السكري في حاصل الللبوتاسیوم والبورونتاثیر موقع الزراعة ومستویات التسمید :)٤(الجدول 
.عند مرحلة القلع

متوسط الموقعمتوسط البورونبورون× موقع ھكتار/مستوى البوتاسیوم كغممستوى البورونالموقع
٣٦٧٢١٠٨صفرلتر/ملغم

قبر العبد
و٥٣.٤٨٧٠.٧٦٧١.٧٦٧٣.٢٣٦٧.٣٦صفر
د٥٧١.٢٧٢.٩٢٧٥.٩٦٧٦.٣٢٧٤.٠٤
ج١٠٧٤.٥٢٧٤.٨٤٧٥.٣٦٧٦.٨٤٧٥.٤٠

الشیخ محمد
ھـ٥٤.٠٨٧٢.٠٤٨١.٦٠٨٥.٢٠٧٣.٣٠صفر
ب٥٧٠.٤٧٦.٠٠٨٣.٧٢٨٨.٠٤٧٩.٥٦
أ١٠٧٨.٦٨٨٠.٦٨٩١.٢٨٩٧.٨٨٨٧.١١

التداخل بین مستوى
البورون والبوتاسیوم

ب٧٠.٢٨ھـ٧٩.٢٤ز٧٦.٦٤ي٧١.٤٠ل٥٣.٧٦صفر
أ٧٦.٨٠ج٨٢.١٩د٧٩.٨٤ط٧٤.٤٤ك٥٧٠.٧٢
أ٨١.٢٤أ٨٧.٣٦ب٨٣.٣٢ح٧٧.٧٦و١٠٧٦.٥٦

التداخل بین الموقع
ومستوى البوتاسیوم

ب٧٢٥.٢٤د٧٥.٤٨ھـ٧٤.٣٢و٧٢.٨٤ح٦٦.٣٦قبر العبد
أ٧٨.٦٠أ٩٠.٣٦ب٨٥.٥٢ج٧٦.٢٤ز٦٧.٧٢الشیخ محمد

أ٨٢.٩٦أ٧٩.٩٢ب٧٤.٥٤ج٦٧.٠٠متوسط البوتاسیوم
تقارن قیم كل مجموعة من المعدالت مع بعضھا البعض

٪٥لقیم في المجموعة الواحدة ذات حرف مشترك التختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى احتمال  ا
٢حیث تشیر الجداول)بغض النظر عن العوامل األخرى(أما بالنسبة للتداخل بین البورون والموقع

ازداد معنویاً مع زیادة تراكیز والحاصل الكلي)نبات/غم(الواحد للنباتأن الوزن الرطب إلى ٤، ٣، 
البورون المضافة وللموقعین، وأعطت النباتات التي رشت بأعلى تركیز من البورون في موقع الشیخ محمد 

إلى سرعة استجابة تربة الشیخ محمد مقارنة بموقع وھذا یعود للنبات الواحد واعلى حاصل كليأعلى وزن 
.تربة قبر العبد

:
احد للنبات) ( لو ) نبات/غم(ا

١٠٨.-1

١٠ /
٣٣.٥٦٨

. ٪٤٥.٤٦٦٢.٤٢٩و
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خضري الحیویة في النبات ومن ثم  ل ا
و ٢٠٠٠وآخرون، Howard، ٢٠٠٣، Kraussو١٩٨٢، KirkbyوMangel(وكذلك الحاصل الكلي 

.)٢٠٠٠سلمان، 
األخرى(أما تأثیر الموقع مل  ا لعو نظر عن ا غض ال لرطب) ب احدوزن ا لو ات ا نالحظ تفوقللنب تربةف

طب للنباتموقع قبر العبد في الوزن تربةالشیخ محمد على لر ا
ئج إلىو.بالمعاملة بدون تسمیدمقارنة ٪٥٢.٨٠وللنمو الخضري٪١٤.٢١للجذرالرطب رت النتا ا تفوقأش

والبورون ذور علىموقع الشیخ محمد في حاصل الج
موقع)٤(، 

فختالوذلك القبر العبدموقعمن والبورون مما أدى إلى تحقیق التوازن الغذائي في موقع الشیخ محمد أكثر 
بونات، والالصفات التربتین ار لوحة، ةجنسك لم لجدولوا ي توال،)١(، ا

ارنةاإلنتاج األمید للحصول علىسالشیخ محمد إلى مستویات أعلى من التةتؤدي إلى حاجة ترب ثل مق تربة م ب
.

)٢٠٠٠(وآخرون، Howardوھذا یتفق مع العنصرین البوتاسیوم والبورون في زیادة اإلنتاج لكال الموقعین 
اخل) ٢٠٠٠(سلمان و

ا
Darycott)ةبنجلاإلى أن حاجة محصول ) ١٩٩٦

.للحصول على اإلنتاج األمثلالعناصر الغذائیة األخرى

THE EFFECT OF POTASSUM AND BORON ON QUANLITY
OF SUGAR BEET (Beta Vulgaris L.)

W. Al-Baddrani S. Al-Rashidi
Dept. of Soil and Water Sciences, Colleg of Agric.and Forestry, Mosul Univ. Iraq .

ABSTRACT
This study was conducted at growing season of  2002 ـ 2003 at two locations

to study  the effect potassium (0 , 36 , 72 , 108) kg.ha-1 added to the soil as potassium
sulfate and three levels of  boron (0 , 5 , 10) ppm sprayed to the leaves of sugar beet
and their interaction on the growth ,of sugar beet (Beta vulgaris L.), using  randomized
complete block design (R.C.B.D) with three replicates. The quantities characteristic
for the sugar beet crop, which included, weight per one plant, total yield (ton.ha-1) in
roots. The results show that the use of higher levels of potash fertilizer and sprayed
with boron and their interactions caused a significant effect on yield quantity by
increasing the total yield, yield per one plant and weight per one root. The effect of the
interaction of potassium and boron at higher concentration was more significant than
each factor alone. potash fertilizer treatment at a rate of (108) kg K/ha with (10) ppm
boron gave an increase in each of the characterize in two locations. Higher response to
fertilizer (K and/or B) application was found in the soil of Al  -Sheikh Mohamed
location compared with Qaber Al-Abed location, in the root yield quantity by
increasing the total yield Also the fertilizer efficiency were higher in AL-Sheikh
Mohamed soil compared with soil of Qaber Al - Abed at all levels of added potassium
and boron fertilizers.

المصادر 
.معمل سكر الموصل).١٩٨٦(دلیل النوعیة والمواصفات القیاسیة لفحص وتحلیل السكر، 
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رسالة . توزیع البوتاسیوم في مقدات بعض ترب محافظة نینوى). ١٩٨٧(البدراني، وحیدة علي احمد 
.جامعة الموصل. كلیة الزراعة والغابات. ماجستیر

. على حاصل ونوعیة البنجر السكري في العراقNPالتسمید بـ). ٢٠٠١(راشدي، صالح محمد احمد ال
.كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل.أطروحة دكتوراه

البحث السكریة، وزارة التعلیم العالي والمحاصیل الزیتیة و). ١٩٨١(رزق، توكل یونس و حكمت عبد علي 
.العلمي

تأثیر المعامالت الزراعیة على النمو وإنتاج وخزن تقاوي البطاطا صنف ). ٢٠٠٠(الم سلمان، سالم محمد س
.دیزریة، أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل

الطبعة الثانیة، مدیریة دار الكتب ) ترجمة(مبادئ تغذیة النبات ). ٢٠٠٠(النعیمي، سعد هللا نجم عبد هللا 
.معة الموصل، الطبعة الثانیةللطباعة والنشر، جا
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