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 الخالصة

/ الحذذدائق / كليذذة الزراعذذة والغابذذاتنفذذ ت الدراسذذة قذذا حضذذل الالذذراوات التذذابن لضسذذم البسذذتنة وهندسذذة       
 6/8و  2/7لدراسذذة تذذ مير موعذذدين لزراعذذة البذذ ور 4211 – 4212جامعذذة الموصذذل قذذا الموسذذم الزراعذذا 

ملغذم / لتذر الذاقة الذا معاملذة المضارنذة  32و  62يزين ( بذالتركBoron%  17.2والرش بحامض البوريك )

وتم الرش علا مالث مراحل )الرشة األولا بعد شهر من الشتل والمانية بعذد شذهر مذن الرشذة األولذا والمالمذة 
قبل بدء تكوين األقراص الزهرية بإسبوع( قا كمية ونوعية الحاصذل لمالمذة أصذنان مذن الضرنذابيط المسذتورد 

White Cloud ,Greta  هجذذين( و(Siria )لذذم تاتلذذن قيمذذا بينهذذا  األصذذنان أنأولذذحت النتذذائ  .)هجذذين

ومتوسذط وزن الضذرص الزهذري التسذويضا وحاصذله  حاصلهكلا وعنوياً قا متوسط وزن الضرص الزهري الم
وقذذا متوسذذط وزن النبذذات الكلذذا )األوراق  السذذاق  الضذذرص الزهذذري(, قذذا حذذين ازدادت جميذذن الصذذفات 

( مضارنذذة بالنباتذذات المزروعذذة قذذا 2/7ة معنويذذة قذذا النباتذذات المزروعذذة قذذا الموعذذد األول )السذذابضة بصذذور
 .% وللصذفات السذابضة علذا التذوالا 72.81و  122.27و  88.88( وبنسذ  زيذادة بلغذت 6/8الموعد المانا )

أظهذرت  أما بالنسبة للصذفات النوعيذة لرقذراص الزهريذة المتمملذة بمحذيط الضذرص الزهذري وقطذر  وسذمكه ,
الصفات النوعية لرقراص الناتجذة مذن النتائ  أن األصنان المالمة لم تاتلن معنويا قيما بينها, وك لك ازدادت 

قذذا محذذيط األقذذراص وقطرهذذا وسذذمكها معنويذذاً علذذا األقذذراص  (2/7المزروعذذة قذذا الموعذذد األول )النباتذذات 
ظهر ااتالقات معنوية بين األقراص الناتجذة مذن , ولم ت(6/8)الناتجة من النباتات المزروعة قا الموعد المانا

النباتذذات المعاملذذة وايذذر المعاملذذة بحذذامض البوريذذك وبكذذال تركيزيذذه قذذا صذذفات الحاصذذل والنوعيذذة السذذابضة 
 لرقراص الناتجة.

 . , الضرنابيط حامض البوريك كلمات داله: موعد الزراعة , األصنان ,
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4214/  3/  18وقبوله     4214/  2/  13تاريخ تسلم البحث  

 

 المقدمة
ويعذد هذ ا   Brassica oleracea var. botrytisباالسذم العلمذا  Cauliflowerيعذرن الضرنذابيط 

المحصول من محاصذيل الالذر الشذتوية المهمذة والمعروقذة قذا العذراق و لذك لضيمتذه الغ ائيذة العاليذة وكمذرة 
علذا البذروتين  , الحتوائهذاالسذلطة و قا الطبخ والتاليل Curds))استاداماته حيث تستادم أقراصه الزهرية 

والسذذيما عنصذذري البوتاسذذيوم والفسذذفور قلذذالً عذذن ومذذواد كربوهيدراتيذذة  , والذذدهون , والعناصذذر المعدنيذذة 
 ( .4226اناها بالفيتامينات وباألاص النياسين وحامض االسكوربيك )حسن , 

التذذا تعذذد أحذذدث ااحصذذائيات  4212و  4228تشذذير احصذذائية الجهذذاز المركذذزي لاحصذذاء لعذذام  
 4228هكتذار لعذام  4632مذن  قذا العذراق المتوقرة لدينا الا انافذاض المسذاحات المزروعذة بهذ ا المحصذول

ولكذن راقذق قلذة المسذاحات المزروعذة ازديذاد قذا معذدل اانتاجيذة للهكتذار مذن  4212هكتار لعذام  1772الا 
طن / هكتار للسنوات السابضة نفسها , من ناحية أارى بلذ  متوسذط اانتذال العذالما لهذ ا   12.77الا  16.27

صذر قذا مضدمذة الذدول العربيذة المنتجذة عالميذاً حيذث بلذذ  طذن / هكتذار , وتذ تا سذوريا وم 17.82المحصذول 
 ( .Anonymous  ,1888طن للهكتار علا التوالا ) 44.82و  42.22معدل اانتاجية 

ان من أهم األسبا  انافاض معدالت اانتال واانتاجية له ا المحصول قذا العذراق مضارنذة ً بالذدول  
عين األسالي  الحديمة قا اانتال )وباألاص قا اانتال المبكذر(, المنتجة األارى هو عدم اتباع االبية المزار

وك لك عدم ااهتمام بعمليات الادمة الزراعية المحسذنة كالتسذميد , الذري  واسذتادام البذ ور المحسذنة وراميذاً, 
راعة هذ ا الت اانتال واانتاجية هو زول ا قإن من أهم العمليات الزراعية قا توقعنا التا تؤدي الا زيادة معد

 اطالذذة قتذذرة تواجذذد المحصذذول قذذا السذذوق وألطذذول مذذدة المحصذذول بمواعيذذد ماتلفذذة قذذا موسذذم النمذذو الواحذذد
__________________________ 

  البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث المانا



 ـنــة الـرافـديـــجــلة زراعم 

 4212( 1) ( العدد24المجلد)

ISSN: 2224-9796 (Online) 

   ISSN: 1815-316 X (Print)   

Mesopotamia J. of Agric.   

Vol. (22) No. (1) 2014     

 

32 

 

  راعذة نفذا الصذنن أو أصذنان أاذرى)ز Successive Plantingممكنة أي: مذا يسذما بالزراعذة التتابعيذة 

 االل موسم النمذو الواحذد( مذن الت كيذد علذا الزراعذة المبكذرة حيذث أشذارت بعذض الدراسذات بمواعيد ماتلفة 
 األصنان الهجينذة التذا تمتذاز التا أجريت قا الضطر الا نجاح زراعة ه ا المحصول مبكراً وباستادام بعض

لذة )اارتبذاع( الالزمذة لتكذوين األقذراص الزهريذة علمذاً بذ ن أالذ  بضلة احتياجاتهذا لذدرجات الحذرارة المناف
 المزارعين والسيما قا المنطضة الشمالية الزالوا متمسكين بزراعته قا موسم الارين أو بداية الشتاء قا حين 
 نستورد حاصله المبكر من بعض الدول المجذاورة قذا هذ   المذدة , ا  ان تذوقر هذ ا المحصذول قذا هذ   الذدول

مجاورة يؤكد نجاح زراعته مبكراً مما يؤدي لالستغناء عن اسذتيراد  مذن الاذارل , علمذاً أنذه لذم تتذوقر لذدينا ال
( الذ ي أوصذا 4227أي دراسة منشورة قا المنطضة الشمالية عن زراعته مبكراً ماعدا ما أشار اليذه ابذراهيم )

 . 17/8بإجراء تجار  حول اداال مواعيد مبكرة قبل 

علذذا الضرنذذابيط الذذا أن اسذذتادام عنصذذر البذذورون رشذذاً علذذا  المنفذذ ة ض الدراسذذاتلضذذد أشذذارت بعذذ 
يؤدي الا زيادة حاصل ه ا المحصول و لك من اذالل  Boraxعلا شكل بوركا للتربة األوراق أو الاقته 

و   4222وآاذذرون ,  Adhikaryدور  الفسذذيولوجا الهذذام قذذا تنشذذيط العديذذد مذذن العمليذذات الحيويذذة للنبذذات )
Bhat  , قذا حذين أشذارت دراسذات أاذرى عذدم جذدوى اسذتادامه قذا تحسذين انتاجيذة هذ ا 4212وآارون ,)

 يهدن ه ا البحث الا : ( .1887وآارون ,  Batalالمحصول )
بعض األصذنان الهجينذة ومضارنتهذا  باستادامت مير بعض المواعيد المبكرة قا انتال ه ا المحصول دراسة  -1

طالة وجذود ازراعته قا المنطضة الشمالية من الضطر والسيما لانتال المبكر الشائن  White Cloudبالصنن 

 .ول ألطول مدة ممكنة قا األسواقه ا المحص
البورون عن طريق استادام الرش بحامض البوريك وبتراكيذز ماتلفذة بهذدن تحسذين  ت مير عنصر دراسة -4

 اانتال كماً ونوعاً .
 

 مواد البحث وطرائقه
ربذذة قذذا حضذذل الالذذراوات التذذابن لضسذذم البسذذتنة وهندسذذة الحذذدائق / كليذذة الزراعذذة التج هذذ   نفذذ ت

. , قسذمت األرض الماصصذة للزراعذة الذا 4211-4212والغابات / جامعة الموصذل قذا الموسذم الزراعذا 
سذم  82م وبمسذاقة 4.2التذا تلذمنت بذداالها مذرزين بطذول  ( Experimental units )الوحدات التجريبية 

آار بعد الاقة المساقة للسواقا المتروكة أمام كل مرز ونهايتذه وكذ لك المسذاقة بذين األكتذان بذين بين مرز و
(. اشذتملت التجربذة 4م 4.87X4.2) 4م7كل وحدة تجريبية وأارى وب لك بلغت مساحة الوحدة التجريبية قعلياً 

 Gretaو الصذنن   White Cloudدراسة مالمة عوامل ها: مالمة أصنان مذن الضرنذابيط المسذتورد الصذنن 
همذا :  قذا الدايذة ( . وموعذدين لزراعذة البذ ورHybrid F1هجذين ) Siria( و الصذنن Hybrid F1هجذين )

باالذاقة ( Boron %17.4)ملغم / لتذر  32و  62والرش بحامض البوريك بالتركيزين  4212/ 6/8و  2/7
: الرشة األولذا بعذد شذهر قا مالث مواعيدل ( , رشت النباتات النامية قا الحضControlالا معاملة المضارنة )

تكذذوين األقذذراص الزهريذذة   مذذن الشذذتل والرشذذة المانيذذة بعذذد شذذهر مذذن الرشذذة األولذذا والرشذذة المالمذذة قبذذل بذذدء
(. وبذذ لك Run off pointوقد اسذذتعملت قذذا الذذرش مرشذذة ظهريذذة حتذذا يبذذدأ المحلذذول باالنسذذيا  )بإسذذبوع,

 – Split( نف ت قا الحضل دااذل قطذن منشذضة لمذرتين 4x6x6معاملة ) 18اشتملت ه   التجربة العاملية علا 

split plots  لمن ( تصميم الضطاعات العشوائية الكاملةRCBDحيث ولعت )  مواعيد الزراعة قذا الضطذن
أمذذا الذذرش بحذذامض   (Sub – plots)وولذذعت األصذذنان قذذا الضطذذن المانويذذة   (Main plots)الرئيسذذية

وكررت كذل معاملذة مذالث مذرات. وتذم  Sub – sub – plots))مانوية المانوية ن الالبوريك قضد ولن قا الضط
لنباتذذات الموعذذد المذذانا  6/12/4212لنباتذذات الموعذذد األول و  44/8/4212شذذتل النباتذذات قذذا الحضذذل بتذذاريخ 

سذم بذين شذتلة وأاذرى وقذا الملذث  67حيث زرعت الشتالت المتجانسة قدر اامكان ولكل موعد علذا مسذاقة 

جهة واحدة )المضابلة ألشعة الشما( من المرز وبل  عدد الشتالت لكل وحدة تجريبيذة  لعلوي من المرز وعلاا
شتلة . أجريت عمليات الادمة الالزمة انتذال حاصذل األقذراص الزهريذة قذا مرحلذة الشذتل وقذا مرحلذة  12

, حيذث أجريذت عمليذة الشذتل نمو النباتات قا الحضل وحس  التوصيات المتبعة قا زراعة محصول الضرنابيط 
بعد اجراء رية التعيير للحضل ولكل موعد وبعناية تامة وبوجود الماء وقد اجري الشتل قا المساء من االحتفذاظ 
بكمية من التربة حول المجموع الج ري للشتالت عند الزراعة  وامرت الشذتالت قبذل الشذتل بالمبيذد الفطذري 

صذابة الفطريذة , وبعذد مذرور أسذبوع مذن عمليذة الشذتل أجريذت عمليذة مذن اا وقايةً مل /لتر  1بلتانول بمعدل 

الترقين لسد النضص الحاصل نتيجذة مذوت بعذض الشذتالت بعمذر الشذتالت المسذتادمة قذا الزراعذة نفسذها لكذال 
الموعدين مذن االهتمذام بعمليذة الذري وحسذ  حاجذة النبذات والسذيما قذا المراحذل األولذا بعذد الشذتل , ولتلبيذة 
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الشتالت للذري قذا المراحذل األولذا قضذد تذم زيذادة عذدد الريذات قذا المراحذل األولذا وحسذ  حاجذة احتياجات 
 النبات مم تضليلها من انافاض درجة الحرارة وتضدم الشتالت بالعمر.

مل/ لتر لمكاقحة الحشرات الضارلة وك لك ال بابذة البيلذاء  1( بمعدل Nurell-Dبالمبيد الحشري ) تم الرش

ريت عملية التصدير لتدعيم وتضوية الشتالت كإحدى العمليات لادمة ه ا المحصول , واجذري والمن, ك لك أج
سذماد مركذ  هكتذار كغم /  222كغم من  422( بمعدل N% 23تسميد الشتالت حيث ألين  سماد اليوريا  )

(NPK( وتركيبه الكيمياوي )وأليفت األسذمدة علذا دقعتذين :47:47 )ميذن األولذا اشذتملت الذاقة ج -:صفر

السذذماد المركذذ  ونصذذن السذذماد النتروجينذذا وكانذذت االذذاقة بعذذد مذذرور أربعذذة أسذذابين مذذن الشذذتل والمانيذذة 
اشتملت الاقة النصن المذانا مذن السذماد النتروجينذا المتبضذا قذا مرحلذة تكذوين األقذراص الزهريذة ا  تمذت 

 نتهاء من الاقة السماد.وأجريت عملية الري عض  اال من سطح التربة سم  12 عمق االاقة قا حفر علا

وقذذا المرحلذذة التذذا أصذذبحت قيهذذا األقذذراص صذذالحة للتسذذويق وقبذذل تفكذذك الضذذرص الزهذذري أجريذذت عمليذذة 
مذن زراعذة البذ ور الذا االنتهذاء مذن الحصذاد ولجميذن األصذنان الحصاد لرقراص يدوياً , وبل  صذاقا المذدة 

 يوما لكال الموعدين علا التوالا.  182و  188
 عذدد األوراق/نبذات تم اجراء عدة قياسات علا النمو الالري وشملت ارتفذاع النبذات , دروسة :الصفات الم

,المساحة الورقية / نبذات والذوزن الرطذ  والجذان لروراق/نبذات ولذم يذتم اداالهذا قذا البحذث لكمذرة البيانذات 
الوحذدة التجريبيذة   تذم قيذاا صذفات الحاصذل علذا جميذن نباتذات  نتائجهذا عنذد المناقشذة قضذط الاوسون يشار 

 وشملت الضياسات اآلتية :
تذم قياسذها مذن قسذمة الحاصذل  متوسط وزن النبات الواحد )األوراق والساق واألقراص الزهرية( )كغم( : -1

 لتجريبيذذة علذذا عذذدد النباتذذاتالكلذذا )األوراق والسذذاق واألقذذراص الزهريذذة( عذذدا الجذذ ور لنباتذذات الوحذذدة ا
 المحصودة.

أاذ ت هذ   الصذفة مذن قسذمة رص الزهري الكليي )التسيويقي وريير التسيويقي( )كغيم( : متوسط وزن الق -2
 وزن حاصل األقراص الزهرية الكلية ولجمين نباتات الوحدة التجريبية علا عددها.

تذذم حسذذابها مذذن وزن الحاصذذل التسذذويضا لرقذذراص متوسييط وزن القييرص الزهييري التسييويقي )كغييم( :   -3
مضسومة علذا عذدد األقذراص لهذا ) يعذرن الضذرص التسذويضا األقذراص األكمذر مذن الزهرية للوحدة التجريبية 

 ام اير المتلررة والمصابة ( . 472

تذم وزن الحاصذل الكلذا لرقذراص الزهريذة )األقذراص الحاصل الكلي لألقراص الزهريية )طنههكتيار( :   -4
ناسذذ  قذدر الحاصذذل الكلذا لرقذذراص التسذويضية وايذر التسذذويضية( ولكذل وحذذدة تجريبيذة مذذم بطريضذة النسذبة والت

 منسوباً الا طن /هكتار.
تذذم قياسذذها بعذذد وزن الذذوزن التسذذويضا لرقذذراص الحاصييل التسييويقي لألقييراص الزهرييية )طيين ههكتييار(:  -5

التسويضية لكل وحدة وبطريضة النسبة والتناسذ  قذدر الحاصذل التسذويضا لرقذراص الزهريذة منسذوباً الذا طذن / 
 هكتار .

اُا  محيط الضرص الزهري عن طريق لن ايط حول اعرض منطضة علا  قرص الزهري )سم( :محيط ال -6
 الضرص مم قياا طول الايط بواسطة شريط الضياا.

 اُا  قطر الضرص الزهري بواسطة المسطرة.قطر القرص الزهري )سم( :   -7
بعذد اجذراء تحذوير  (Vernier) ضدمذهاُا  سمك الضرص الزهري بواسذطة ال سمك القرص الزهري )سم( : -8

 عليها بزيادة طول  راعيها بواسطة ربط كل  راع بالمسطرة.
 

 النتائج والمناقشة
( الا أن األصنان المالمذة المدروسذة لذم تاتلذن قيمذا بينهذا معنويذاً قذا متوسذط 1تشير نتائ  الجدول ) 

نتذذائ  مذذن مذذا وجذذد  هذذ   ال نسذذجموزن النبذذات )األوراق   السذذاق   الضذذرص الزهذذري( كغذذم / نبذذات , حيذذث ت
Hegazy وAbdel-bary (4228 قا مصر علذا محصذول الضرنذابيط , قذا عذدم ظهذور ااتالقذات معنويذة )

 تمذن عذدم وجذود ااتالقذا مذا تذم قياسذه علذا النمذو الالذريوتؤيد ه   النتائ   وزن النباتبين األصنان قا 
النتذائ  المدونذة قذا الجذدول لك تؤيد ك وقا الوزن الرط  والجان لروراق ,معنوية بين األصنان المدروسة 

( التا تشير الا عذدم وجذود ااتالقذات معنويذة بذين األصذنان قذا وزن الضذرص الزهذري الكلذا )التسذويضا 4)

 واير التسويضا( .
( 2/7أما بالنسبة لت مير موعد الزراعة قإن النتائ  تبين تفذوق النباتذات المزروعذة قذا الموعذد األول ) 

ن النبات )األوراق   الساق   الضرص الزهذري( كغذم / نبذات علذا النباتذات المزروعذة معنوياً قا متوسط وز
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/ ت مير مواعيد الزراعة واألصنان والرش بحامض البوريك والتداال بينهـا قا متوسط وزن النبات الكلا )األوراق الساق الضرص الزهري( كغم  :(1الجدول )

 نبات.
Table (1): Effect of planting dates Varieties, and spraying with the boric acid and their interaction in the total plant weight 

(leaves and stem and curd)  kg / plant. 

 متوسط ت مير الصنن
Mean effect of 

variety 

 الموعد Xالصنن 
Variety X 

Planting date 

 حامض البوريك ملغم / لتر
boric acid mg /L 

 عد الزراعةمو
planting date 

 الصنن
variety 

32 62 0 

   a61613     b61872    ac61867    ac21188    bc61748  2/7 White cloud 

  c41378    de41827    ef41387    ef41728  6/8 

  a61644    a21232    ab21782    a21384    ac21122  2/7 Greta 

  d41182    ef41122    ef41134    ef41482  6/8 

   a61226    b61823    cd61726    ac21247    ac21172  2/7 Siria 
   d41182    f41242    ef41487    ef41447  6/8 

 موعدمتوسط ت مير ال 
Mean effect of 

planting date 

  a61682    a61224    ab61118  White cloud 
 ريكحامض البو Xالصنن 

Variety X Boric acid 
  ab61627    a61247   ab61187  Greta 

  b41781   ab61132    ab61187  Siria 

  a21127    a21244    a21627    a61884  الموعد األول 
First planting 

date 
 حامض البوريك Xالموعد 

Planting date X Boric 

acid 
  b41628    b41641   b4.83.    b41621  الموعد المانا 

Second 

planting date 

 

  a61174    a61626    a61133  متوسط ت مير الرش بحامض البوريك 
Mean effect of spraying with boric 

acid   

.٪7ى احتمال قيما بينها عند مستو المتوسطات التا تشترك بالحرن األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداال التاتلن معنويا"*  

The average with the same letter for each factor and their interaction of was non-significant according Duncan's 

multiple test at range of 5%. 
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ي الكلا )التسويضا واير التسويضا( كغم / ت مير موعد الزراعة والصنن والرش بحامض البوريك والتداال بينهـا قا متوسط وزن الضرص الزهر:( 4الجدول )

 نبات.
Table (2) :Effect of planting dates Varieties, and spraying with the boric acid and their interaction in mean weight of the total  

                        curd (marketable and non-marketable) Kg / plant. 

  مير الصننمتوسط ت
Mean effect of 

variety 

 الموعد Xالصنن 
Variety X 

Planting date 

 حامض البوريك ملغم / لتر
boric acid mg /L 

 موعد الزراعة
planting date 

 الصنن
variety 

32 62 0 

  a11138    a11726   bc11636    a11878    bd11182  2/7 White cloud 

  b21866    ce21837    ce21871    ce21781  6/8 

  a11448    a11711    ab11324    a11883    ab11727  2/7 Greta 

  b21727    ce21862    e21777    de21762  6/8 

  a11446   a11321   bd11482    ab11722    a11876  2/7 Siria 
   b21827   ce21842    ce21823    ce21871  6/8 

 موعدتوسط ت مير الم 
Mean effect of 

planting date 

 ab11117    a11222    b21887  White cloud 
 حامض البوريك Xالصنن 

Variety X Boric acid 
  ab11483    ab11482   ab11118  Greta 

  ab11277    ab11186    a11244  Siria 

  a11327    b11261    a11848    ab11773  الموعد األول 
First planting 

date 
 حامض البوريك Xالموعد 

Planting date X Boric 

acid 
  b21827    c21874    c21777    c21782  الموعد المانا 

Second 

planting date 

 

   a11171    a11484    a11177  متوسط ت مير الرش بحامض البوريك 
Mean effect of spraying with boric 

acid   

 .٪7قيما بينها عند مستوى احتمال  المتوسطات التا تشترك بالحرن األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداال التاتلن معنويا"*
The average with the same letter for each factor and their interaction of was non-significant according 

Duncan's multiple test at range of 5%. 
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 ت مير موعد الزراعة والصنن والرش بحامض البوريك والتداال بينهـا قا الحاصل الكلا لرقراص الزهرية )التسويضية واير التسويضية( طن / :(6الجدول )

 هكتار.
Table (3): Effect of planting dates Varieties, and spraying with the boric acid and their interaction in the curds total yield 

(marketable and Non-marketable) Ton / ha. 

 متوسط ت مير الصنن
Mean effect of 

variety 

 الموعد Xالصنن 
Variety X 

Planting date 

 حامض البوريك ملغم / لتر
boric acid mg /L 

 موعد الزراعة
planting date 

 الصنن
variety 

32 62 0 

  a13167    a41127    bc18128    a47121    bd13133  2/7 White cloud 

  b11133    ce14112    ce11184    ce12186  6/8 

  a17118    a46183    ab44188    a47182    ab41128  2/7 Greta 

  b12126    ce16124      e8127    de12144  6/8 

  a17114    a44121    bd18123    ab41173    a47134  2/7 Siria 
   b11182    ce11128    ce11187    ce14118  6/8 

 موعدمتوسط ت مير ال 
Mean effect of 

planting date 

  ab17131    a18133    b16178  White cloud 
 حامض البوريك Xالصنن 

Variety X Boric acid 
  ab18122    ab17184    ab17137  Greta 

  ab12177    ab13172    a18182  Siria 

  a44127    b42122    a47178    ab41.7.  الموعد األول 
First planting 

date 
 حامض البوريك Xالموعد 

Planting date X Boric 

acid 
  b11162    c14141    c12132    c11111  الموعد المانا 

Second 

planting date 

 

  a13114    a18128    a13127  متوسط ت مير الرش بحامض البوريك 
Mean effect of spraying with boric 

acid   

 .٪7قيما بينها عند مستوى احتمال  * المتوسطات التا تشترك بالحرن األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداال التاتلن معنويا"
The average with the same letter for each factor and their interaction of was non-significant according 

Duncan's multiple test at range of 5%. 
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وآاذرون  Din% .ا  ان ه   النتائ  تنسجم من ما وجذد   72.81( وبنسبة زيادة بلغت 6/8قا الموعد المانا )
( علذذا الضرنذذابيط , ولربمذذا يعذذود السذذب  قذذا الزيذذادة قذذا متوسذذط وزن النبذذات الذذا 4227( وابذذراهيم )4227)

لذروراق  المساحة الورقية والوزن الرطذ  والجذانالزيادة قا صفات النمو الالري المتمملة بعدد األوراق و
( التذذا تشذذير الذذا تفذذوق وزن 4للنباتذذات المزروعذذة بالموعذذد األول, وكذذ لك النتذذائ  المدونذذة قذذا الجذذدول ) و

 الضرص الزهري الكلا )التسويضا واير التسويضا( والناتجة من النباتات المزروعة قا الموعد األول .
ملغذم /  32و  62امض البوريك قيالحظ أن الرش بحامض البوريك وبكال تركيزيه أما بالنسبة لت مير الرش بح

لتر لم يسب  أي زيادة معنوية قا متوسذط وزن النبذات , وتتفذق هذ   النتذائ  مذن عذدم وجذود تذ مير قذا الذوزن 
الجذدول للنباتات المعاملة رشاً  بحامض البوريذك وكذ لك النتذائ  المدونذة قذا  لروراق / نبات الرط  والجان

( التذذا تشذذير الذذا عذذدم وجذذود تذذ مير معنذذوي للذذرش بحذذامض البوريذذك قذذا وزن الضذذرص الزهذذري الكلذذا 4)
 Greta)التسذذويضا واذذر التسويضا(.تشذذير نتذذائ  التذذداال المالمذذا للعوامذذل المدروسذذة الذذا أن نباتذذات الصذذنن 

طذت أعلذا متوسذط لذوزن ملغذم / لتذر حذامض البوريذك أع 62المزروعة قا الموعد األول والمعاملذة بتركيذز 
 White Cloudااتلن معنوياً من النباتات المزروعة قا الموعد األول وللصذنن  كغم , و 2.384النبات بل  

ملغم / لتذر  32 المعاملة بــوالمزروعة بنفا الموعد  و Siriaاير المعامل بحامض البوريك ونباتات الصنن 

المزروعذة قذا الموعذد األول والمعاملذة وايذر المعاملذة ,  وكذ لك ااتلفذت األصذنان المالمذة حامض البوريك 
بحامض البوريك معنوياً من النباتات المزروعة قا الموعد المانا و األصنان نفسها والمعاملة وايذر المعاملذة 

ملغذم / لتذر  32المزروعذة قذا الموعذد األول والمعاملذة بـذـ  Siriaبحامض البوريك )باستمناء نباتذات الصذنن 
المزروعذة قذا الموعذد المذانا  White Cloudك التذا لذم تاتلذن معنويذاً مذن نباتذات الصذنن حذامض البوريذ

والمعامل بالتركيز نفسه من حامض البوريك( ,التذا انافذض قيهذا متوسذط وزن النبذات بشذكل والذح مضارنذة 
أعطذت نباتذات من النباتات المزروعة قا الموعد األول التذا لذم تاتلذن معنويذاً االذ  معامالتهذا قيمذا بينهذا, و

ملغذم / لتذر حذامض البوريذك اقذل متوسذط لذوزن  32المزروعة قذا هذ ا الموعذد والمعاملذة بـذـ  Siriaالصنن 
كغذذم( .وعمومذذاً أولذذحت نتذذائ  التذذداال المالمذذا لهذذ   الصذذفة التذذ مير الوالذذح والمعنذذوي  4.242النبذذات بلذذ  )

حذامض البوريذك التذ مير المابذت والوالذح لعامل موعد الزراعة قا حين لم يظهر لعذاملا الصذنن والمعاملذة ب
ملغذذم / لتذذر حذذامض البوريذذك قذذا بعذذض  62راذذم ظهذذور زيذذادة بسذذيطة وايذذر معنويذذة للمعاملذذة بذذالتركيز 

ملغذذم / لتذذر حذذامض البوريذذك قذذا  32المعذذامالت , وانافذذاض ايذذر معنذذوي كذذ لك عنذذد زيذذادة التركيذذز الذذا 

 معامالت أارى .
جود ااتالقات معنوية بين األصنان المالمة المدروسة قا متوسذط وزن ( عدم و6,  4تولح نتائ  الجدولين )

الضرص الزهري )التسويضا واير التسويضا( / نبات والحاصذل الكلذا لهمذا مضاسذاً بذالطن / هكتذار, وتتفذق هذ   
( علذذا الضرنذذابيط قذذا عذذدم وجذذود ااتالقذذات معنويذذة بذذين 1888وآاذذرون ) Nathooالنتذذائ  مذذن مذذا  كذذر  

روسذذذة قذذذا متوسذذذط وزن الضذذذرص الزهذذذري والحاصذذذل الكلذذذا لرقذذذراص , ان عذذذدم ظهذذذور األصذذذنان المد
وعذدم وجذود  وكذ لك االاتالقات المعنوية بين األصنان المالمة المدروسة قا الوزن الرط  والجان لذروراق

( الذذ ي يشذذغل الضذذرص 1ااتالقذذات معنويذذة كذذ لك بذذين األصذذنان قذذا متوسذذط وزن النبذذات الواحذذد الجذذدول )

الجزء األكبر من وزنه لربما السب  األكمر واقعياً لتفسير عدم ظهور قروقات معنويذة بذين األصذنان الزهري 
قا متوسط أوزان أقراصها الزهرية التسويضية واير التسويضية ال ي انعكا أايراً علذا حاصذلهم الكلذا مضاسذاً 

زهذري )تسذويضا وايذر تسذويضا( أما بالنسبة لت مير موعد الزراعة قا متوسط وزن الضرص ال بالطن / هكتار.
الذا تفذوق النباتذات المزروعذة قذا الموعذد  نفسذها الجذدولين لا مضاساً بالطن / هكتار قتشير نتذائ  وحاصله الك

( وبنسذذبة 6/8( معنويذذاً قذذا كذذال الصذذفتين السذذابضتين علذذا النباتذذات المزروعذذة قذذا الموعذذد المذذانا )2/7األول )
( و 1883وآاذذرون ) Biancoوتتفذذق هذذ   النتذذائ  مذذن مذذا وجذذد   % ولكذذال الصذذفتين , 88.88زيذذادة بلغذذت 

Nathoo ( أن الزيادة قا صذفات النمذو الالذري المتمملذة بزيذادة عذدد 4227( وابراهيم )1888وآارون , )
( 1و متوسذط وزن النبذات الجذدول ) / نبذاتاألوراق , والمساحة الورقية , والوزن الرط  والجذان لذروراق 

وقطذر  قا الموعد األول ال ي انعكا ك لك قا زيادة صفاتها النوعية متمذمالً بزيذادة محذيطللنباتات المزروعة 
التذذا جذذاءت نتيجذذة مالئمذذة الظذذرون المناايذذة لنباتذذات الموعذذد و( 8 – 3 الجذذداول)وسذذمك أقراصذذها الزهريذذة 

ت هذ ا الموعذد أو / و لزيذادة مذدة النمذو التذا تعرلذت لهذا نباتذا حرارة ومدة الذاءة مالئمذة األول من درجة 
 األسذذبا هذذ   تا سذذبق مناقشذذتها , ونتيجذذة زراعتهذذا مبكذذراً مضارنذذة بالنباتذذات المزروعذذة قذذا الموعذذد المذذانا,ال

 األكمر تفسيراً لزيادة متوسط وزن الضرص الزهري الكلا لنباتاتها وك لك حاصلهم مضاساً بالطن / هكتار.
ملغذم / لتذر أي تذ مير معنذوي قذا متوسذط  32و  62لم يظهر لمعاملة الرش بحامض البوريذك وبكذال تركيزيذه 

وزن الضرص الزهري )التسويضا واير التسذويضا( وحاصذلهم الكلذا مضاسذاً بذالطن / هكتذار راذم وجذود زيذادة 
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ملغم / لتر قا كال الصفتين المشار اليهمذا . تشذير نتذائ  التذداال 62اير معنوية قا النباتات المعاملة بالتركيز 
ملغذم  62المزروعة قا الموعذد األول والمعاملذة بـذـ  Gretaمدروسة الا أن نباتات الصنن المالما للعوامل ال

كغذذم / نبذذات  1.883/ لتذذر حذذامض البوريذذك التذذا أعطذذت أعلذذا متوسذذط لذذوزن الضذذرص الزهذذري الكلذذا بلذذ  
 White Cloudطذن / هكتذار ,وااتلفذت معنويذاً مذن نباتذات الصذنن  47.82وحاصله الكلذا كذ لك الذ ي بلذ  

ملغم / لتر حامض البوريك وايذر المعاملذة وكذ لك مذن نباتذات  32مزروع بالموعد نفسه والمعاملة بالتركيز ال
ملغم / لتر حامض البوريك , ولم تاتلن المعذامالت  32المزروعة بالموعد نفسه والمعاملة بــ  Siriaالصنن 

ان المالمذة المعاملذة وايذر المعاملذة المالمة األايرة مذن بعذض النباتذات المزروعذة قذا الموعذد المذانا ولرصذن
بحذذامض البوريذذك , وبصذذورة عامذذة انافلذذت الضذذيم معنويذذاً لمتوسذذط وزن الضذذرص الزهذذري وحاصذذله مضاسذذاً 
بالطن / هكتذار للنباتذات المزروعذة قذا الموعذد المذانا ولرصذنان المالمذة والمعاملذة وايذر المعاملذة بحذامض 

هذا مضارنذة بمميالتهذا للنباتذات المزروعذة بالموعذد األول.بصذورة عامذة البوريك ,التا لم تاتلن معنوياً قيما بين
أولحت نتائ  التداال المالما ولكال الصفتين التفوق الوالح لعامل موعد الزراعة قا حين لم يظهذر لعذاملا 

 62الصنن والمعاملة بحامض البوريك الت مير المعنوي نفسه من ظهور زيادة ايذر معنويذة للمعاملذة بذالتركيز 

ملغم / لتر حامض البوريك قا كال الصفتين , وه ا ما أكدتذه الزيذادة ايذر المعنويذة بهذ ا التركيذز قذا متوسذط 
 ت مير الرش بحامض البوريك .

( أن األصذنان المالمذة المدروسذة لذم تاتلذن قيمذا بينهذا معنويذاً قذا متوسذط وزن 7و  2تشير نتائ  الجذدولين )

ت( وحاصله مضاسذاً بذالطن / هكتذار , وتتفذق هذ   النتذائ  مذن مذا توصذل الضرص الزهري التسويضا ) كغم / نبا
( قذذا عذذدم وجذذود قروقذذات معنويذذة بذذين األصذذنان قذذا الحاصذذل التسذذويضا 1888وآاذذرون ) Nathooاليذذه 

لرقذذراص الزهريذذة .أمذذا بالنسذذبة لتذذ مير موعذذد الزارعذذة قذذا متوسذذط وزن الضذذرص الزهذذري التسذذويضا )كغذذم / 
بالطن / هكتذار قذإن النتذائ  تشذير الذا وجذود تفذوق معنذوي والذح وبنسذبة زيذادة بلغذت نبات( وحاصله مضاساً 

% قا متوسط وزن الضرص الزهري التسذويضا وحاصذله مضاسذاً بذالطن / هكتذار, و لذك مذن النباتذات 122.27
مذن مذا  ( , وتتفذق هذ   النتذائ 6/8( علذا النباتذات الناتجذة مذن الموعذد المذانا )2/7الناتجة من الموعذد األول )

( علذذا الضرنذذابيط ,ولربمذذا 4227( و ابذذراهيم )1888وآاذذرون )  Nathoo( و 1882وجذذد  كذذاظم وآاذذرون )

ترجن الزيادة قا متوسط وزن الضرص الزهري التسويضا وحاصله مضاساً بالطن / هكتار وللنباتذات المزروعذة 
الا األسبا  نفسها المشار اليها قذا تفسذير متوسذط وزن الضذرص الزهذري الكلذا )التسذويضا  قا الموعد األول

( .لذم يظهذر للذرش بحذامض البوريذك وبكذال 6و  4الجذدولين )واير التسويضا( وحاصله مضاسا بالطن / هكتار 
نبذذات(  ملغذم / لتذذر أي تذ مير معنذوي قذذا متوسذط وزن الضذرص الزهذذري التسذويضا )كغذم / 32و  62تركيزيذه 

بذالتركيز  ةوحاصله مضاساً بالطن / هكتار مضارنة بمعاملة المضارنة  رام ظهور زيادة اير معنوية عنذد المعاملذ
ملغم / لتر قا كال الصفتين المشار لهمذا .وتشذير نتذائ  التذداال المالمذا للعوامذل المدروسذة الذا أن االذ   62

متوسذط وزن الضذرص الزهذري التسذويضا وحاصذله مضاسذاً الضيم لت مير التذداال المالمذا للعوامذل المدروسذة قذا 
بالطن / هكتار وللنباتات المزروعة قا الموعد األول والمعاملة وايذر المعاملذة بحذامض البوريذك قذد تطابضذت 

( للتذداال المالمذا للعوامذل المدروسذة قذا كذل مذن وزن الضذرص 6و 4نتائجها من الضيم المدونة قذا الجذدولين )

سذويضا وايذر التسذويضا( وحاصذله مضاسذاً بذالطن / هكتذار ,و لذك كذون الحاصذل لرقذراص الزهري الكلذا )الت
الزهريذذة وللنباتذذات المزروعذذة قذذا الموعذذد األول كانذذت لذذمن المواصذذفات الصذذالحة للتسذذويق  .مذذا بالنسذذبة 

ري لمعامالت التذداال للنباتذات المزروعذة قذا الموعذد المذانا قتشذير النتذائ  الذا انافذاض وزن الضذرص الزهذ
التسويضا وحاصله مضاساً بالطن / هكتار و لك لوجود نسبة من األقذراص التذا كانذت لذمن المواصذفات ايذر 

مضارنذة  Gretaو  White Cloudالصالحة للتسويق ,التا ازدادت بصورة اير معنويذة قذا نباتذات الصذنفين 
الذذا أن األصذذنان المالمذذة , وتشذذير النتذذائ  كذذ لك وللنباتذذات المزروعذذة قذذا الموعذذد المذذانا  Siriaبالصذذنن 

والمعاملذة وايذذر المعاملذذة بحذذامض البوريذك لذذم تاتلذذن معنويذذاً قيمذذا بينهذا قذذا متوسذذط وزن الضذذرص الزهذذري 
التسذذويضا وحاصذذله مضاسذذاً بذذالطن / هكتذذار قذذا حذذين ااتلفذذت معنويذذاً مذذن جميذذن معذذامالت التذذداال للنباتذذات 

ن الضرص الزهري التسويضا وحاصله مضاساً بذالطن المزروعة بالموعد األول , وان االنافاض قا متوسط وز
/ هكتار وللنباتات المزروعة قا الموعد المانا لربما يرجن الا انافاض النمذو الالذري لنباتذات هذ ا الموعذد 
مضارنذذة بنباتذذات الموعذذد األول ,الذذ ي انعكذذا علذذا صذذغر بعذذض أحجذذام أقراصذذها وتفككهذذا ,التذذا كانذذت هذذ   

لصذذالحة للتسذذويق .عمومذذاً تؤكذذد نتذذائ  التذذداال المالمذذا التذذ مير الوالذذح األقذذراص لذذمن األقذذراص ايذذر ا
والمعنوي لموعد الزراعة قا متوسط وزن الضرص الزهري التسويضا وحاصله مضاساً بالطن / هكتار قا حين 

                                                           .          .                                             لم يظهر الت مير نفسه لرصنان والمعاملة بحامض البوريذك
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 ت مير موعد الزراعة والصنن والرش بحامض البوريك والتداال بينهـا قا متوسط وزن الضرص الزهري التسويضا )كغم / نبات(. :(2الجدول )
Table (4): Effect of planting dates Varieties, and spraying with the boric acid and their interaction in the mean of marketable curd 

weight (Kg / plant). 

 متوسط ت مير الصنن
Mean effect of 

variety 

 الموعد Xالصنن 
Variety X 

Planting date 

 حامض البوريك ملغم / لتر
boric acid mg /L 

 موعد الزراعة
planting date 

 الصنن
variety 

32 62 0 

  a1.172    a1.721    bc1.636    a1.878    be1.184  2/7 White cloud 

  b2.828    cf2.866    cf2.861    df2.731  6/8 

  a1.412    a1.711    ab1.324    a1.883    ab1.727  2/7 Greta 

  b2.718    cf2.817    f2.722    ef2.386  6/8 

  a1.417    a1.321    bd1.482    ab1.722    a1.876  2/7 Siria 

   b2.866    cf2.811    cf2.863    cf2.872  6/8 

 
 موعدمتوسط ت مير ال

Mean effect of 

planting date 

  ab1.288    a1.682    b2.871  White cloud  الصننX  حامض
 البوريك

Variety X Boric 

acid 

  ab1.478    ab1.437    ab1.122  Greta 

  ab1.272    ab1.188    a1.216 Siria 

  a1.322    b1.261    a1.848    ab1.772  الموعد األول 
First planting 

date 
حامض  Xالموعد 

 البوريك
Planting date X 

Boric acid 
  b2.783    c2.876    c2.767    c2.738  الموعد المانا 

Second 

planting date 

 

  a1.124 a   a1.486 a   a1.131 a متوسط ت مير الرش بحامض البوريك 
Mean effect of spraying with boric 

acid   
 .٪7قيما بينها عند مستوى احتمال  * المتوسطات التا تشترك بالحرن األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداال التاتلن معنويا"

The average with the same letter for each factor and their interaction of was non-significant according Duncan's 

multiple test at range of 5%. 
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ت مير موعد الزراعة والصنن والرش بحامض البوريك والتداال بينهـا قا الحاصل التسويضا لرقراص الزهرية ) طن / هكتار(. :(7الجدول )  
Table (5): Effect of planting dates Varieties, and spraying with the boric acid and their interaction in the marketable curds 

yield (ton / ha). 

 متوسط ت مير الصنن
Mean effect of 

variety 

 الموعد Xالصنن 
Variety X 

Planting date 

 حامض البوريك ملغم / لتر
boric acid mg /L 

 د الزراعةموع
planting date 

 الصنن
variety 

32 62 0 

  a13.13    a41.21    bd18.28    a47.21    cf13.77  2/7 White cloud 

  b11.61    df11.33    df11.36    ef12.37  6/8 

  a17.22    a46.87    ab44.88    a47.82    ac41.28  2/7 Greta 

  b12.22    df14.84      f7.31     f8.72  6/8 

  a17.26    a44.21    be18.23    ac41.73     a47.34  2/7 Siria 

   b11.33    df11.67    df11.72    df11.87  6/8 

 
 موعدمتوسط ت مير ال

Mean effect of 

planting date 

  ab17.67     f18.74    b16.32  White cloud  الصننX  حامض
 البوريك

Variety X Boric 

acid 

  ab17.82    ab17.72    ab17.68  Greta 

  ab12.72    ab13.36    a18.78  Siria 

  a44.23    b42.22    a47.78    b41.77  الموعد األول 
First planting 

date 
حامض  Xالموعد 

 البوريك
Planting date X 

Boric acid 
  b11.22    c11.82    c12.61    c12.737  الموعد المانا 

Second 

planting date 

 

  a17.88    a17.87    a13.47  متوسط ت مير الرش بحامض البوريك 
Mean effect of spraying with boric 

acid   
 .٪7توى احتمال قيما بينها عند مس * المتوسطات التا تشترك بالحرن األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداال التاتلن معنويا"

The average with the same letter for each factor and their interaction of was non-significant according Duncan's 

multiple test at range of 5%. 
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 ( أن األصنان المالمة المدروسة لذم تاتلذن قيمذا بينهذا معنويذاً قذا محذيط وقطذر7و  3الجدولين )تولح نتائ  

أقراصها الزهرية التسويضية .أما بالنسبة لت مير موعد الزراعة قإن النتذائ  تشذير الذا تفذوق النباتذات المزروعذة 
( قذا محذيط وقطذر أقراصذها 6/8( معنوياً علا النباتات المزروعة قا الموعد المذانا )2/7قا الموعد األول )

ا الصذذفتين علذذا التذذوالا , وتنسذذجم هذذ   % ولكلتذذ 42.61و  18.17الزهريذذة التسذذويضية وبنسذذ  زيذذادة بلغذذت 
 Din( و 4227( و ابذذراهيم )1882( ومرعذذا واليذذل )1882النتذذائ  مذذن مذذا توصذذل اليذذه كذذاظم وآاذذرون )

( . ان الزيذادة الوالذذحة قذا االذ  صذذفات النمذو الالذري للنباتذذات المزروعذة قذا الموعذذد 4227وآاذرون )

لورقية والوزن الرط  والجذان لذروراق ومسذبباً أايذرا قذا األول والمتمملة بزيادة عدد األوراق , والمساحة ا
انعكست ه   الزيادة قا التفوق المعنوي قا محيط وقطر أقراصذها التا زيادة نوات  عملية التركي  اللوئا و

من نباتات الموعد المانا التا انافلت قيها صفات النمذو الالذري السذابضة ومؤديذاً  ةالزهرية التسويضية مضارن
لا انافذاض معنذوي قذا محذيط وقطذر أقراصذها الزهريذة أو / و الذا قلذة عذدد األيذام الالزمذة الكتمذال أايرا ا

األقراص الزهرية ونلجها لنباتات الموعد المانا مضارنة باألقراص الناتجة مذن نباتذات الموعذد األول ومسذبباً 
لتذ مير الذرش بحذامض البوريذك بالتالا الا انافاض قا محذيط وقطذر أقراصذها الزهريذة الناتجذة .أمذا بالنسذبة 

علا محيط الضرص الزهري وقطر  التسويضا قتشير النتائ  الا عدم ظهذور أي تذ مير معنذوي للذرش بحذامض 
 البوريك وبكال تركيزيه قا محيط الضرص الزهري وقطر  مضارنة بالنباتات اير المعاملة )المضارنة( .

أن األصنان المالمة والمزروعة قذا الموعذد األول  تشير نتائ  التداال المالما للعوامل المدروسة الا 
والمعاملة واير المعاملة نباتاتها بحامض البوريك أعطت أعلا محيط ألقراصها التسويضية ولذم تاتلذن معنويذاً 

اير المعاملذة نباتاتذه بحذامض البوريذك ,التذا أعطذت  Siriaقيما بينها )باستمناء األقراص الناتجة من الصنن 
 White Cloudسم وااتلذن معنويذاً مذن األقذراص الناتجذة للصذنن  76.72رص الزهري بل  أعلا محيط للض

والمزروع بالموعد نفسه واير المعاملة نباتاته بحذامض البوريذك( قذا حذين انافذض محذيط الضذرص الزهذري 
ا بحذذامض معنويذاً وللنباتذذات المزروعذذة قذذا الموعذد المذذانا ولرصذذنان المالمذذة المعاملذة وايذذر المعاملذذة نباتاتهذذ

البوريك ولم تاتلن جمين معامالت التداال لنباتات ه ا الموعد قا محيط أقراصها الزهرية الناتجة قيمذا بينهذا 
معنوياً.أما بالنسبة لنتائ  التداال المالما للعوامذل المدروسذة قذا قطذر الضذرص الزهذري قتشذير النتذائ  الذا أن 

ير المعاملة نباتاتها بحامض البوريك أعطت أعلا قطذر والمزروعة قا الموعد األول ا Siriaنباتات الصنن 
سذم ولذذم تاتلذن معنويذاً مذن األقذراص الناتجذذة مذن األصذنان المالمذة المزروعذذة  46.86للضذرص الزهذري بلذ  

 ةالتذذا لذذم تاتلذذن المعذذامالت المالمذذوملغذذم / لتذذر حذذامض البوريذذك , 62بالموعذذد نفسذذه والمعاملذذة نباتاتهذذا بـذذـ 

مالت التذداال األاذرى للنباتذات المزروعذة قذا الموعذد األول ومعاملذة التذداال لنباتذات األايرة مذن بذاقا معذا
ملغذم / لتذر حذامض البوريذك,  32المزروع قذا الموعذد المذانا والمعاملذة نباتاتذه بـذـ  White Cloudالصنن 

عاملذذة وكذذ لك انافذذض قطذذر الضذذرص الزهذذري للنباتذذات المزروعذذة قذذا الموعذذد المذذانا ولرصذذنان المالمذذة والم
تذات هذ ا الموعذد قذا قطذذر وايذر المعاملذة نباتاتهذا بحذامض البوريذذك ولذم تاتلذن جميذن معذامالت التذذداال لنبا

لزهريذذة الناتجذذة قيمذذا بينهذذا معنوياً.وينسذذجم التذذ مير التذذداالا المالمذذا للعوامذذل المدروسذذة قذذا كذذال أقراصذذها ا
لين حيذث انافذض معنويذاً كذل مذن محذيط وقطذر الصفتين مذن التذ مير المنفذرد وتذ مير التذداال المنذائا لكذل عذام

الضرص الزهري بت اير موعد الزراعة قا حين لم يظهر لعاملا الصذنن والمعاملذة بحذامض البوريذك التذ مير 
 الوالح والمعنوي قا كال الصفتين.

( الا عدم وجود ااتالقذات معنويذة بذين األصذنان المالمذة المدروسذة قذا سذمك 8تشير نتائ  الجدول ) 

ها الزهرية الناتجة .أمذا بالنسذبة لتذ مير موعذد الزراعذة علذا سذمك الضذرص الزهذري قتشذير النتذائ  الذا أقراص
( معنوياً قا سمك أقراصذها الناتجذة علذا النباتذات المزروعذة 2/7تفوق النباتات المزروعة قا الموعد األول )

ائ  مذذن مذذا وجذذد  ابذذراهيم % , وانسذذجمت هذذ   النتذذ 47.83( وبنسذذبة زيذذادة بلغذذت 6/8قذذا الموعذذد المذذانا )
ازدادت معنويذذاً قذذا  17/8( علذذا الضرنذذابيط , الذذ ي أشذذار الذذا أن األقذذراص الناتجذذة مذذن الزراعذذة قذذا 4227)

, ولربمذذا يعذذود السذذب  قذذا زيذذادة سذذمك 17/8و  1/8سذذمك أقراصذذها علذذا األقذذراص الناتجذذة مذذن الموعذذدين 
( الا األسبا  نفسها التا تم  كرهذا 2/7عد األول )األقراص الزهرية والناتجة من النباتات المزروعة قا المو

الذ ي سذبضت ااشذارة اليذه .أمذا بالنسذبة لتذ مير وقا تفسير الزيادة قا محذيط وقطذر الضذرص الزهذري التسذويضا 
الذذرش بحذذامض البوريذذك علذذا سذذمك الضذذرص الزهذذري قتشذذير النتذذائ  الذذا أن الذذرش بحذذامض البوريذذك وبكذذال 

لم يسب  أي زيادة معنوية قا سمك الضرص الزهري مضارنذة بذاألقراص الناتجذة ملغم / لتر  32و  62تركيزيه 
( علا محصذول اللهانذة أن المعاملذة 4227) Alamمن معاملة المضارنة , وقد تواقضت ه   النتائ  من ما  كر  

.            .                                        بحامض البوريك لم تسب  أي زيادة معنوية قذا سذمك الذرأا
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ت مير موعد الزراعة والصنن والرش بحامض البوريك والتداال بينهـا قا محيط الضرص الزهري التسويضا )سم(. :(3الجدول )  
Table (6): Effect of planting dates Varieties, and spraying with the boric acid and their interaction in the circumference 

of marketable curd (cm). 

 متوسط ت مير الصنن
Mean effect of 

variety 

 الموعد Xالصنن 
Variety X 

Planting date 

 حامض البوريك ملغم / لتر
boric acid mg /L 

 موعد الزراعة
planting date 

 الصنن
variety 

32 62 0 

  a34186    a33142    ae37132    ab72142    bf34186  2/7 White cloud 

  b78126    cg78172    dg31133    eg73186  6/8 

  a31131    a37144     ae37126    ab38182    ad33126  2/7 Greta 

  b73122    eg77142    g76162   dg77172  6/8 

  a36122    a72126    ac38166    ac38123    a76172  2/7 Siria 
   b77187    eg73182    fg77186    fg77112  6/8 

 موعدمتوسط ت مير ال 
Mean effect of 

planting date 

   a34137    a37186    a78186  White cloud 
 حامض البوريك Xالصنن 

Variety X Boric acid 
   a31161    a31177    a31183  Greta 

   a34131    a31188    a32122  Siria 

  a37184     a33127    a38167   a37138  الموعد األول 
First planting 

date 
 حامض البوريك Xالموعد 

Planting date X Boric 

acid 
  b77116     b77186    b73183    b73171  الموعد المانا 

Second 

planting date 

 

   a34118    a36117    a34128  متوسط ت مير الرش بحامض البوريك 
Mean effect of spraying with boric 

acid   

 .٪7قيما بينها عند مستوى احتمال  * المتوسطات التا تشترك بالحرن األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداال التاتلن معنويا"
The average with the same letter for each factor and their interaction of was non-significant according Duncan's 

multiple test at range of 5%. 
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ت مير موعد الزراعة والصنن والرش بحامض البوريك والتداال بينهـا قا قطر الضرص الزهري التسويضا )سم(. :(7الجدول )  
Table (7): Effect of planting dates Varieties, and spraying with the boric acid and their interaction in the diameter of 

marketable curd (cm). 

 متوسط ت مير الصنن
Mean effect of 

variety 

 الموعد Xالصنن 
Variety X 

Planting date 

 حامض البوريك ملغم / لتر
boric acid mg /L 

 موعد الزراعة
planting date 

 الصنن
variety 

32 62 0 

  a18.62    a42.37    bd42.42    ab41.36    bd42.16  2/7 White cloud 

  b17.87    be18.26    ce18.22    de17.26  6/8 

  a18.72    a42.34    bd42.26    ab41.72    bd42.66  2/7 Greta 

  b13.78    de17.26     e17.73    de17.63  6/8 

  a18.31    a41.33   bd42.23     ac41.12    a46.86  2/7 Siria 

   b17.73    de17.72    de17.22    de17.32  6/8 

 
 موعدمتوسط ت مير ال

Mean effect of 

planting date 

  a18.61    a18.81    a18.78  White cloud  الصننX  حامض
 البوريك

Variety X Boric 

acid 

  a18.76    a18.76   a18.82  Greta 

  a18.88    a18.47    a42.71  Siria 

  a42.87    a42.28    a41.21    a41.26  الموعد األول 
First planting 

date 
حامض  Xالموعد 

 البوريك
Planting date X 

Boric acid 
  b17.26    b17.87    b13.88    b17.23  الموعد المانا 

Second 

planting date 

 

  a18.87    a18.18    a18.22  رش بحامض البوريكمتوسط ت مير ال 
Mean effect of spraying with boric 

acid   
 .٪7قيما بينها عند مستوى احتمال  * المتوسطات التا تشترك بالحرن األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداال التاتلن معنويا"

The average with the same letter for each factor and their interaction of was non-significant according Duncan's 

multiple test at range of 5%. 
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ت مير موعد الزراعة والصنن والرش بحامض البوريك والتداال بينهـا قا سمك الضرص الزهري التسويضا )سم(. :(8الجدول )  

Table (8): Effect of planting dates Varieties, and spraying with the boric acid and their interaction in the thickness of 

marketable curd (cm). 

 متوسط ت مير الصنن
Mean effect of 

variety 

 الموعد Xالصنن 
Variety X 

Planting date 

 حامض البوريك ملغم / لتر
boric acid mg /L 

 موعد الزراعة
planting date 

 الصنن
variety 

32 62 0 

  a12.21    b17.73    be17.42    ab13.42    bd17.62  2/7 White cloud 

  c16.43    cf16.82     df16.26    f14.23  6/8 

  a12.22    ab17.88    ac17.76    ab13.66    ac17.86  2/7 Greta 

  c14.88     f14.73    ef16.16    f14.82  6/8 

  a12.33    a13.82    ab13.13    ab17.12    a17.73  2/7 Siria 

   c14.68    f14.62    f14.22 f   f14.23  6/8 

 
 موعدمتوسط ت مير ال

Mean effect of 

planting date 

  a12.77    a12.81    a16.88  White cloud  الصننX  حامض
 البوريك

Variety X Boric 

acid 

  a12.42    a12.76    a12.63  Greta 

  a12.46    a12.77    a17.21  Siria 

  a13.13    a17.38    a13.72    a13.43  الموعد األول 
First planting 

date 
حامض  Xالموعد 

 البوريك
Planting date X 

Boric acid 
  b14.82    b14.88    b14.88    b14.77  الموعد المانا 

Second 

planting date 

 

  a12.66    a12.73    a12.21  متوسط ت مير الرش بحامض البوريك 
Mean effect of spraying with boric 

acid   
 .٪7قيما بينها عند مستوى احتمال  * المتوسطات التا تشترك بالحرن األبجدي نفسه لكل عامل ولكل تداال التاتلن معنويا"

The average with the same letter for each factor and their interaction of was non-significant according Duncan's 

multiple test at range of 5%. 
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تشير نتائ  التداال المالما للعوامل المدروسة قا سمك الضرص الزهري الا أن األصنان المالمة والمزروعذة 
قراص الناتجة من قا الموعد األول والمعاملة واير المعاملة بحامض البوريك تفوقت معنوياً علا مميالتها لر
المزروعذة  Siriaالنباتات المزروعة قا الموعد المانا قا سذمك أقراصذها الزهريذة وأعطذت نباتذات الصذنن 

سم وااتلذن معنويذاً  17.73قا الموعد األول اير المعاملة بحامض البوريك أعلا سمك للضرص الزهري بل  
ة بالموعد نفسه اير المعاملة والمعاملذة بـذـ المزروع White Cloudمن األقراص الناتجة من نباتات الصنن 

ملغم / لتر حامض البوريك قا حين لم تاتلذن معنويذاً بذاقا معذامالت التذداال األاذرى والمزروعذة بهذ ا  32

الموعد من جمين معامالت التداال األارى وللنباتات المزروعة قا ه ا الموعد , وك لك لم تاتلذن األقذراص 
مة والمزروعذة قذا الموعذد المذانا والمعاملذة وايذر المعاملذة بحذامض البوريذك قيمذا الناتجة من األصنان المال

 بينها معنوياً قا سمك أقراصها الزهرية الناتجة.
عموماً تؤكد نتائ  التداال المالما له   الصذفة التذ مير المعنذوي الوالذح لموعذد الزراعذة قذا حذين لذم  

 ة بحامض البوريك قا سمك األقراص الزهرية الناتجة.يظهر الت مير المعنوي لعاملا األصنان والمعامل
 أولحت الدراسة وتحت ظروقها المنف ة أهم االستنتاجات والتوصيات اآلتية : 

اسذتجابة أصذنان الضرنذابيط  ( قذا الموصذل4227هذا ابذراهيم )أكدت نتائ  ه   الدراسة والدراسة التا قام ب -1
( 2/7رة , حيذث تفوقذت النباتذات المزروعذة قذا الموعذد األول )المستادمة قذا كذال الدراسذتين للمواعيذد المبكذ

( قذذا صذذفات النمذذو الالذذري وقذذا كميذذة الحاصذذل 6/8معنويذذاً علذذا النباتذذات المزروعذذة قذذا الموعذذد المذذانا )

ونوعيته وأعطت النباتات المزروعة قا الموعد األول تفوقاً قذا الحاصذل التسذويضا لرقذراص الزهريذة بلغذت 
ارنة بالنباتات المزروعة قا الموعد المانا , وبناًء علا  لك توصا ه   الدراسة بإاتيذار % مض 122.7نسبته 

مواعيد مبكذرة عذن المواعيذد المسذتادمة قذا هذ   الدراسذة مذن اتبذاع بعذض األسذالي  الحديمذة والعلميذة انتذال 
الشذمالية نتيجذة ارتفذاع الشتالت, التا تعد مذن أهذم المشذكالت التذا تعذانا منهذا الزراعذة المبكذرة قذا المنطضذة 

 انتال الشتالت. االل قترةدرجات الحرارة 
تفوقاً معنوياً قذا بعذض صذفات النمذو الالذري ولذم ياتلذن كذ لك معنويذاً  White Cloudأظهر الصنن  -2

قا صذفات الحاصذل ونوعيتذه حيذث أعطذت األصذنان المالمذة حاصذالً  Siriaو  Gretaمن الصنفين الهجينين 
 White Cloudطن / هكتار لكذل مذن األصذنان  17.26و  17.22و  13.13الزهرية بل  تسويضياً لرقراص 

علا التوالا , ولم تاتلن ك لك األصنان المالمة قا موعد النل  ألقراصها الزهرية ممذا  Siriaو  Gretaو 
ر قذا ال ي كان من المتوقن أن يتذ اوعند زراعته مبكراً , White Cloudيشير الا ااتالن سلوكية الصنن 

اانتال عن الصنفين الهجينين , ول لك توصذا هذ   الدراسذة باعتمذاد هذ ا الصذنن مذن محاولذة اداذال أصذنان 
جديدة مبكرة بهدن اطالة وجذود هذ ا المحصذول ألطذول مذدة ممكنذة والتضليذل مذن اسذتيراد هذ ا المحصذول مذن 

 الاارل .
راذذم  الحاصذذل ونوعيتذذه   صذذفات لذذم يظهذذر للذذرش الذذورقا بحذذامض البوريذذك أي تذذ مير معنذذوي قذذا االذذ -3

ملغم / لتذر قذا صذفات الحاصذل ونوعيتذه ,لذ لك  توصذا  62ظهور ت مير ايجابا اير معنوي للرش بالتركيز 

الدراسة بإجراء دراسات مستضبلية باستادام تراكيز مضاربة له ا التركيز رشاً علذا األوراق أو اسذتادام الذاقة 
وبمعذذدالت ماتلفذذة مذذن اجذذراء بحذذوث مسذذتضبلية أاذذرى وعلذذا  Boraxالبذذورون أرلذذياً باسذذتادام البذذوركا 

 عناصر سمادية أارى أو استادام بعض األسمدة العلوية السائلة .
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ABSTRACT 

This study was conducted at experiment Farm of Horticulture and landscape 

design Dep. / College of Agriculture and Forestry / Mosul University , during 

growing season 2010-2011 to investigate the effects of two planting dates : 4
th
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July and 3
rd

 of August, and foliar application of Boric Acid (17.4% Boron) at rate 0 

, 30 and 60 mg/ L in three times (the first was done after one and two months from 

transplanting and one week before beginning of curds formation  ) on quantity and 

quality of curd yield in three cauliflower cultivars : White Cloud, Greta (Hybrid) 

and Siria (Hybrid). The result indicated that the three varieties tested did not differ 

significantly in the total plant weight (leaves and stem and curd) , mean of total curd 

weight and its yield/ha. , mean of marketable curd weight and its  yield/ha.  

The first planting date (4/7) leads to a significantly increase in all above  mentioned 

characters compared with plant planted in second planting date (3/8) and the 

increasing percentage reached to 98.88 , 104.07 and 74.9 % for the total plant 

weight , mean of total curd weight and its yield/ha. And mean of marketable curd 

weight and its yield per ha. Receptively. Boric acid treatment had no significant 

effect on all quantitative mentioned previously. 

The qualitative characters i.e. curd circumference, curd diameter, curd thickness did 

not differ significantly between the varieties ,the curd produced from the first 

planting date increased significantly in curd circumference ,curd diameter, curd 

thickness more than curd produced from the second planting date. Whereas , Boric 

acid application had no significant effect on the above mentioned qualitative 

characters of the produced curd. 

Keywords : Planting date , Variety , Boric acid , Cauliflower . 
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