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الخالصة
أدت إضافة الزنك والبورون بطرٌقة الرش على األوراق بكافة المستوٌات المضافة سووا منروردٌن أو متودانلٌن
إلى التأثٌرات االٌجابٌة فً صرات الحاصل اإلنتاجٌة وذلك بزٌادة حاصول النبوات الواحود الجواف ورفوو محتووو الجوذور
من العناصر (النتروجٌن والروسرور والبوتاسٌوم والبورون) وفً كال موقعً الدراسة .وانتلف محتوو النبوات مون هوذ
العناصور بووانتالف الموقوو مووو تروووق التوأثٌر ألتوودانلً لكوال العنصوورٌن وبتراكٌزهمووا العالٌوة عوون تأثٌرهموا منرووردٌن موون
حٌو تروقوت معاملووة الورش بالزنوك والبووورون  10جوز بوالملٌون فووً هوذ الصورات ولكووال مووقعً الدراسوة .وأ وورت
تربووة الموقووو الثووانً  Aridisolsالشووٌم محموود اسووتجابة عالٌووة للوورش بالزنووك والبووورون بتراكٌووز كاف و فووً الصوورات
المدروسووة مقارنووة بتربووة الموقووو األول  Entisolsقبوور العبوود .وكانووت كرووا ة التغذٌووة الورقٌووة فووً تربووة الموقووو الثووانً
 Aridisolsأعلى مما هً علٌ فً موقو تربة األول  .Entisolsوان هذ النتائج تؤكود أهمٌوة إضوافة الزنوك والبوورون
بطرٌقة الرش والتً أدت إلى رفو حاصل الموادة الجافوة وتحسوٌن محتووو العناصور الغذائٌوة لمحصوول البنجور السوكري
فً الترب الكلسٌة.
الكلمات الدالة :البنجر السكري .اإلنتاج ،الزنك والبورون.
تارٌم تسلم البح  ، 7103/7/02 :وقبول .7103/6/75 :

المقذمة
البنجر السكري  Beta vulgaris L.من المحاصٌل االقتصادٌة الم مة فً العالم والذي ٌحتاج إلوى كمٌوات
كبٌرة من العناصر المغذٌة .وفً العراق ما تزال إنتاجٌت مننرضة قٌاسوا موو المعودل العوالمً الن زراعتو تعوانً
من بعض المشاكل والمعوقات وأهم ا إتباع األسالٌب التقلٌدٌة فً الزراعة وعدم إتبواع األسوا العلمٌوة الصوحٌحة
فً إضافة األسمدة وٌعتبر عامول التسومٌد مون العوامول الم موة والتوً توؤدي إلوى زٌوادة اإلنتواج مون جوذور البنجور
السووكري (رزق وحكمووت ،1981 ،الراشوودي .)2001 ،وأكوودت العدٌوود موون الدراسووات إن عملٌووة تغذٌووة النباتووات
بالعناصر الغذائٌة الصغرو ل وا دور بوالا األهمٌوة فوً حٌواة النبوات وتغذٌتو ونموو ومون هوذ العناصور الصوغرو
الزنك والبورون ،وٌعتمد ذلك بصورة كبٌرة على مدو جاهزٌة العنصر الغذائً فً التربوة الزراعٌوة لالمتصوا
من قبل النبات وبالتوالً اإلفوادة منو لغورض النموو والتطوور .إال أن لنصوائ التورب الرٌزٌائٌوة والكٌمٌائٌو دورا
م ما فً محتوو الترب من هذٌن العنصرٌن وجاهزٌت موا لوذا فوأن دراسوة العناصور الغذائٌوة الصوغرو فوً التربوة
التً تتمٌز بارتراع قٌموة ال  pHونسوبة الكلوا والتوً تعوانً مون نقو فوً جاهزٌت وا للعناصور الصوغرو تركوزت
حول انتٌار أفضل طرٌقة إضافة لمعالجة النق مو اآلنذ بن ر االعتبار حالة التوازن بوٌن المغوذٌات فوً التربوة
والنبات .إن عملٌة تغذٌة النباتات بالعناصر الغذائٌة الصوغرو السوٌما عنصوري الزنوك والبوورون بطرٌقوة التغذٌوة
الورقٌة فً الترب الكلسٌة تحد تحسٌن فً اإلنتاج كما ونوعا وزٌادة فً محتوو وتركٌز العناصر الغذائٌوة لعودد
من المحاصٌل الزراعٌة ومن ا محصول البنجور السوكري نتٌجوة للمشواكل التوً ٌتعورض ل وا هوذان العنصوران فوً
الترب الكلسٌة .إذ إن التسمٌد ب البورون ل عالقة قوٌوة بنموو محصوول البنجور السوكري وإنتاجو ونوعٌتو  ،وتكمون
هوذ العالقووة فووً أن هووذا العنصوور ٌعود عنصوورا م مووا فووً نقوول السووكرٌات مون أموواكن تكوٌن ووا إلووى منوواطق تنزٌن ووا
بالجوووذور وهوووذا ٌسووواهم بشوووكل كبٌووور فوووً تحسوووٌن إنتاجٌوووة محصوووول البنجووور السوووكري كموووا ونوعوووا (Bonilla
وآنورون ، 2005 ،Andersonِ ،2003 ،Krauss ،1996 ،Draycott ،1993 ،Gupta ،1980وأضواف كول
من  Brownو  ،(1997) HuHأن رش محصوول البنجور السوكري بوالبورون علوى األوراق سووف ٌتووزع علوى
جمٌو األنسجة النباتٌة ،كموا أن البوورون المرشووش سووف ٌصول إلوى سوطة التربوة وعلٌو فوان المحصوول سووف
ٌستراد من عن طرٌق امتصاص بواسطة الجذر وبالتالً ٌؤدي إلى زٌادة فً حجم الجذور ،مموا ٌوؤدي إلوى زٌوادة
فً الحاصل الكلً للجذور .أما الزنك فان نقص ٌسبب نلال فً نمو النبوات لموا ٌقووم بو مون دور م وم فوً تكووٌن
وتحرٌووووز الن ووووام اإلنزٌمووووً كتكوووووٌن البروتٌنووووات وتغٌوووور تركٌب ووووا وطبٌعت ووووا دانوووول النلٌووووة النباتٌووووة)Havlin
وانورون )1999،كموا ٌوؤثر الزنوك علوى تكووٌن حوامض الراٌبونٌوكلٌوك ) Ribonucleic Acid (RNAوعلوى
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ثباتٌة الراٌبوسوم ( Malakoutiو )1988،Kalantarوإن نق الزنك ٌسوبب الننور Chlorosisوهوذا ٌمكون ان
ٌؤدي مو اشتداد اعراض النق الى التٌبا او الجراف أي الموت الموضعً للنالٌا (.)2004 ،Anonymous
واستنتج الراشدي ( ،)2003عنودما اسوتندم مسوتوٌات منتلروة مون البوورون والنتوروجٌن رشوا علوى أوراق
محصول البنجر السكري وبمعدل رشو واحودة ورشوتٌن ،حٌو وجود عودم حصوول توأثٌر لعودد الرشوات بٌنموا أدت
اإلضووافات السوومادٌة للبووورون وبمسووتوٌات ( 2.5 ،0و )5كغووم  / Bدونووم إلووً زٌووادة فووً الحاصوول الكلووً للجووذور
وتركٌز البوورون فوً األوراق والجوذور .أموا فوً التورب العراقٌوة فتكوون الحاجوة اشود ل وذٌن العنصورٌن لصوعوبة
تج ٌزهما من التربة حتوى فوً حالوة وجودهموا بنسوب جٌودة بسوبب سورعة تحررهموا البطٌئوة نتٌجوة ارترواع درجوة
تراعل التربة وزٌادة نسبة الكربونات مما ٌؤدي الى اننراض جاهزٌت ما مقارنة مو الكمٌوات التوً ٌحتاج وا النبوات
نصوصا النباتات المستنزفة للعناصر الغذائٌة كنبات البنجر السكري .وجا ت هذ الدراسة لبٌان توأثٌر الزنوك
والبورون فً محتوو جوذور نباتوات البنجور السوكري مون عناصور (النتوروجٌن والروسورور والبوتاسوٌوم
والبورون) وفً كال موقعً الدراسة.
مواد البحث وطزائقه
انتٌرت تربتٌن من موقعٌن فً محاف ة نٌنوو ضمن رتبتً  Entisolsو Aridisolsعلى التووالً اسوتنادا الوى
 ،(1995), Anonymousالجوودول (ٌ )1وضووة الصوورات الكٌمٌائٌووة والرٌزٌائٌووة لتربتووً الدراسووة إذ أسووتنل البووورون
الجاهز باستندام الما الحار وبنسبة ( )1تربة )2( :ما وقودر لونٌوا وفقوا لموا جوا فوً ( )1993 ،Guptaباسوتندام -H
 Azomethineمووادة مطووورة للووون وتووم تركٌووز البووورون بج وواز االمتصووا الطٌرووً  Spectrophotometerعلووى
طول موجً .420 nm
الجدول ( :)1الصرات الكٌمٌائٌة والرٌزٌائٌة لتربتً الدراسة.
Table (1) Chemical and physical characters of the study soils
موقو الشٌم محمد Aridisols
0.66

موقو قبر العبد Entisols
2.91

7.22

7.525

الرمل sand
السلت silt
الطٌن clay

252
9.40
38.80
11.09
109
0.66
0.26
141.5
378
480.5

136
10.78
52.07
8.60
148
0.55
0.325
145
460
390

النسجة Text

طٌنٌة clay

غرٌنٌة S.C.L

الصرات
ملوحة التربة dSm EC
درجة التراعل pH
-1

كاربونات الكالسٌوم g.kg-1
0المادة العضوٌة kg.g OM
N
Available
P
content
K
المحتوو الجاهز
B
mg.kg-1
Zn
Soil fraction
مرصوالت التربة
g.kg-1

نرووذت التجربووة الحقلٌووة بانتٌووار ثووال مسووتوٌات موون الزنووك  0و  5و  10جووز بووالملٌون أضووٌف ب ٌئووة كبرٌتووات
الزنك  ZnSO4نسبة الزنوك  %17وثالثوة مسوتوٌات مون البوورون  0و  5و  10جوز بوالملٌون ب ٌئوة حوامض البورٌوك
 H3BO3نسبة البورون  %17أضٌف الزنك والبورون بطرٌقة الورش علوى األوراق فوً بداٌوة الشو ر الثالو مون عمور
النبات اما سومادي النتوروجٌن والروسورور فأضوٌروا بمعودل ثابوت لتحقٌوق الموازنوة الغذائٌوة حٌو أاضوٌف سوماد الرسورور
على هٌئة سوبر فوسرات  320كغم .هكتار 0-حسب توصٌة وزارة الزراعة  /الشوركة العاموة للسوكر .أموا بالنسوبة لسوماد
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الٌورٌا فأاضٌف بمعدل  176كغم.هكتار 0-وعلى دفعتٌن عنود الزراعوة وبعود وور  4إلوى  6أوراق لكوال المووقعٌن أي
بواقو  88كغم.هكتار 0-حسب توصٌة وزارة الزراعة لعوام ( 1991ألنعٌموً.)1999،والعملٌوات الزراعٌوة كانوت تجورو
دورٌا وفق حاجة النبات ،طبقت التجربوة بثالثوة مكوررات ضومن تصومٌم القطاعوات العشووائٌة الكاملوة وزرعوت البوذور
موون صوونف ثالثووً  Tripleعلووى مووروز بطووول  3م وعوورض لكوول موورز  0.7متوور وكانووت الزراعووة علووى جانووب واحوود
والمسافة بٌن نبات وآنر  18سم .زرعت البذور فً الٌوم التاسوو والثالو والعشورٌن مون تشورٌن الثوانً للمووقعٌن علوى
التوووالً وهووذا الموعوود ٌتوافووق مووو موعوود الزراعووة للمحصووول موون قبوول الرالحووٌن فووً المنطقووة عمومووا .قلووو الحاصوول فووً
الموقعٌن فً الٌوم األول والحادي عشر من تموز للموقعٌن على الترتٌب وقبل القلو بأسبوع أنذت الجوذور عنود مرحلوة
القلو وحللت بأجرا عملٌوة ال ضوم باسوتندام حوامض الكبرٌتٌوك والبروكلورٌوك موو التسونٌن وفوق الطرائوق الموصووفة
موون قبوول  )1999(،Guptaوقوودرت عناصوور النتووروجٌن والرسوورور والبوتاسووٌوم والبووورون فووً الجووذور لنبووات البنجوور
السووكري وحللووت النتووائج إحصووائٌا انتبووار دنكوون متعوودد الحوودود وعنوود درجووة احتمالٌووة 0.05باسووتندام برنووامج التحلٌوول
اإلحصائً .)2001،Anonymous( SAS
النتائج والمناقشة
تأثير التغذية الورقية في اوواا الاففية لذايذور /ين ا ) يف  :توضوة النتوائج فوً الجودول ) )2بوأن زٌوادة تركٌوز
المستوٌات المضافة من عنصر الزنك بطرٌقة التغذٌة الورقٌة بوالرش علوى المجمووع النضوري وبتراكٌوز  0و  5و 10
ملغم  .Znلتر 0-بغض الن ر عن العوامل األنرو أدت إلى حصول زٌادة معنوٌة فً الوزن الجواف للجوذر الواحود غوم
 /جذر فً كل من موقعً الزراعة .حٌو بلغوت نسوب الزٌوادة فوً الووزن الجواف للجوذر الواحود مقارنوة بالمعاملوة بودون
رش بالزنك فً تربة الموقو األول  %18.91،%12.86وفً تربوة الموقوو الثوانً بلغوت نسوبة الزٌوادة مقارنوة بالمعاملوة
بدون رش بالزنك هً %26.92 ،%14.70على التوالً .وتماشى التأثٌر التجمٌعً بغض الن ر عون العوامول األنورو
للوورش بعنصوور الزنووك مووو تووأثٌر فووً كوول موقووو علووى حوودا فووً الوووزن الجوواف حٌو ازداد الوووزن الجوواف للجووذر الواحوود
ولمعامالت الرش كافة مقارنة بالمعاملة بدون رش وبلغت نسبة الزٌادة  %19.40،%10.32وٌرجوو ذلوك نتٌجوة لتوأثٌر
الزنووك فووً الرعالٌووات الحٌوٌووة للنبووات كانقسووام ونمووو النالٌووا النباتٌووة وفووً تكوووٌن وتحرٌووز الن ووام اإلنزٌمووً كتكوووٌن
البروتٌنوات وتغٌور تركٌب ووا وطبٌعت وا دانوول النلٌوة النباتٌوة) Havlinوآنورون )1999 ،كمووا ٌوؤثر الزنووك علوى تكوووٌن
حوووامض الراٌبونٌوكلٌوووك ) Ribonucleic Acid (RNAوعلوووى ثباتٌوووة الراٌبوسووووم ( Malakoutiو،Kalantar
1988و .)2004, Anonymousوأشارت النتائج إلى ترووق تربوة الموقوو الثوانً علوى تربوة الموقوو األول فوً األوزان
الجافووة للجووذور والسووبب فووً ذلووك قوود ٌعووود إلووى انووتالف الصوورات الكٌماوٌووة والرٌزٌاوٌووة للتووربتٌن وأهم ووا التوصووٌل
الك ربائً والنسجة مما أثر على نمو النبات وعلوى معودل وزن الجوذر الواحود وهوذا موا أكود  Khalilوآنورٌن ()2001
اثنا دراست م على محصول البنجور السوكري ولنووعٌن مون التورب منتلروة فوً توصوٌل ا الك ربوائً حٌو توصولوا إلوى
تروووق التربووة ذات التوصووٌل الك ربووائً الووواطج فووً اإلنتوواج علووى التربووة ذات التوصووٌل الك ربووائً األعلووى .أمووا تووأثٌر
ع نصور البوورون فوً األوزان الجافوة للجووذر الواحود سولك ذات السولوك الووذي سولك عنصور الزنوك حٌو
أعطوى الورش بوأعلى تركٌوز موون البوورون أعلوى وزن جواف للجوذر الواحوود ولكوال مووقعً الزراعوة .حٌو
بلغت نسب الزٌادة مقارنة بالمعاملوة بودون رش بوالبورون فوً الموقوو األول هوً  ،%16.03, %9.74وفوً تربوة
الموقو الثوانً بلغوت نسوب الزٌوادة فوً الووزن الجواف  % 35.25 %20.59 ,علوى التووالً .أموا التوأثٌر التجمٌعوً
لعنصر البورون بغض الن ر عن العوامل األنرو أدو إلى زٌادة معنوٌة فً األوزان الجافوة للجوذر الواحود غوم /
نبات مقارنة بالمعاملة بدون رش بالبورون حٌو بلغوت نسوب الزٌوادة فوً األوزان الجافوة مقارنوة بالمعاملوة بودون
رش بالبورون  % 26.09 , %15.42وهذا ما أكد العدٌد من الباحثٌن الذٌن الح ووا زٌوادة معودل الجوذر الواحود
عنوود دراسووت م لتووأثٌر عنصوور البووورون علووى نباتووات البنجوور السووكري ولمسووتوٌات منتلرووة (1980) ،Bonilla
و Morsyو (1986( ،Emanو )1997( ،El-Kasedaو (1997) ،El-Kasedbو .)2002) ،Husseinأمووووووا
بالنسبة للتدانل بٌن البورون والتربة بغض الن ر عن العوامل األنورو ٌشوٌر الجودول) (2إلوى أن الووزن الجواف
للجووذر الواحوود غم/جووذر ازداد معنوٌووا مووو زٌووادة تراكٌووز .البووورون المضووافة بطرٌقووة التغذٌووة الورقٌووة وللتووربتٌن،
وأعطت النباتات التً رشت بأعلى تركٌز من البورون فً الموقو الثانً أعلوى وزن للجوذر الجواف للنبوات الواحود
وقد ٌعود السبب للتأثٌر السلبً الرتراع ملوحة التربة فوً النبوات سووا بصوورة مباشورة أو غٌور مباشورة مموا أدو
إلى اننراض إنتاج المادة الجافة .واحد التدانل بٌن عاملً الدراسة الزنك والبوورون بغوض الن ور عون العوامول
األنرو زٌادة معنوٌة فً الوزن الجاف للجوذر الواحود (غم/جوذر) وكانوت النباتوات التوً رشوت بوأعلى تركٌوز مون
العنصوورٌن وبتركٌووز  10ملغووم  /لتوور قوود أعطووت أعلووى وزن جوواف للجووذر الواحوود وبلغووت نسووب الزٌووادة مقارنووة
بالمعاملة بدون رش بالزنك والبورون هً  ،%55.79وٌعود السبب نتٌجة لتدانل تأثٌر كال العنصرٌن مموا ٌشوٌر
إلى الرعل اإلضافً لكل من ما عند تدانل ما مو بعض ما وانتالف ذلك عن تأثٌرهما لوحدهما فضال عون التج ٌوز
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المتزن مون العناصور الغذائٌوة الوذي ٌعمول علوى زٌوادة نشواط وفعالٌوة العملٌوات الحٌوٌوة فوً النبوات ومون ثوم زٌوادة
امتصا الجذور للعناصر الغذائٌة مموا ٌوؤدي إلوى زٌوادة النموو وبالتوالً زٌوادة الموادة الجافوة للجوذر الواحود وهوذا
ٌترق مو ( ) 1997 ، El-Kased b ، 2003 ،Kraussالذٌن توصولوا بوان إضوافة البوورون إلوى التربوة أدت الوى
زٌووادة تركٌووز وامتصووا كوول موون ( النتووروجٌن ،الروسوورور ،البوتاسووٌوم والبووورون ) فووً جووذور البنجوور السووكري
وأوراق فضال عن االمتصا الكلً ل ذ العناصر من قبل النبات.
0-

الجدول ( :)2تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالزنك والبورون فً الحاصل الجاف للجذر الواحد غم.نبات
Table.(2): Effect of zinc and boron foliar application on a dry yield gm.plant-1.
تركٌز البورون (ملغم /لتر)
تركٌز الزنك (ملغم /لتر)
)Boron concentration (ppm
)Zinc conc. (ppm
10
5
0
الموقو االول تربة 1st location Entisols
183.33
177.66
145.00
0

168.66 c

5

176.53

191.18

203.33

190.35 b

10

193.44
171.76 c

196.66
188.50 b

211.21
199.29 a

200.56 a

تأثٌر البورون Boron effect

189.23 c

228.21 b

تأثٌر البورون Boron effect
الموقو الثانً تربة location Aridisols
203.57
175.30
0
230.18
180.26
5
250.52
212.13
10

تأثٌر الزنك
Zinc
effect

تأثٌر المواقو
Soil
effect

nd

2
212.41
267.48

197.10 c
226.09 b

287.81

250.16 a

255.94 a

التحلٌل التجمٌعً Accumulative analysis
0
5
10

160.15
178.395
202.785

تأثٌر البورون Boron effect

.180.50 c

190.615
210.68
223.59
208.35b

197.87
235.405
249.51
227.60 a

188.74 c
208.22 b
225.36 a

186.52 b
224.44 a

األحرف المتشاب ة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تنتلف فٌما بٌن ا معنوٌا حسب انتبار دنكن وتحت بمستوو احتمال %5
Values with in columns or rows followed by the same letters are not significantly at p=5%

أمووا تووأثٌر التوورب فأشووارت النتووائج إلووى تروووق تربووة الموقووو الثووانً فووً معوودل وزن الجووذر الجوواف
الواحد على تربة الموقو األول تحت تأثٌر كل من الموقو والزنوك والبوورون الجودول ) (2وبنسوبة زٌوادة
بلغت  %20.33وهذا ٌرجو إل ى كون تربوة الموقوو الثوانً أكثور اسوتجابة للتسومٌد بعواملً الدراسوة الزنوك
والبوورون مموا أدو إلوى تحقٌوق التووازن أالٌوونً فوً تربوة الموقوو الثوانً أكثور مون تربوة الموقووو األول
وذلووووك النووووتالف الصوووورات الكٌمٌائٌووووة والرٌزٌائٌووووة للتووووربتٌن فووووً الموووووقعٌن كالكربونووووات  ،والنسووووجة ،
والملوحة،والت ً تؤدي إلوى حاجوة تربوة الموقوو الثوانً إلوى مسوتوٌات أعلوى مون التسومٌد للحصوول علوى
اإلنتاج األمثل مقارنة تربة الموقو األول.
التغذية الورقية ومحتوى ال ورو في الايذور ميفي رو /يرانا ) يف  - : 1 -تشوٌر النتوائج فوً الجودول ()3
إلى أن إضوافة الزنوك بطرٌقوة التغذٌوة الورقٌوة بوالرش علوى المجمووع النضوري وبتراكٌوز  0و  5و  10ملغوم Zn .
لتر  0 -أدت إلى حصول زٌادة معنوٌة فً الكمٌات الممتصة من عنصر البورون فً الجذور .وكانوت نسوبة الزٌوادة
فً كمٌات البورون الممتصة من قبول الجوذور عنود مقارنوة المعوامالت السومادٌة المسومدة بطرٌقوة التغذٌوة الورقٌوة
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بالرش على المجموع النضري مو المعاملة بدون رش بالزنك فً الموقو األول هوً  %43.09و %80.79وفوً
الموقو الثانً هً  %20.06و .%41.68أما التأثٌر التجمٌعً لعنصور الزنوك الجودول ) (3فوً الكمٌوات الممتصوة
من عنصر البورون من قبل الجذور تماشى مو تأثٌر عنصر الزنك فوً محتووو الجوذور مون البوورون لكول موقوو
علووى إنرووراد حٌ و بلغووت نسووبة الزٌووادة فووً الكمٌووة الممتصووة موون عنصوور البووورون موون قبوول الجووذور تحووت توواثٌر
معامالت الرش بالزنك كافة مقارنة بمعاملة المقارنة هً  %27.35و.%37.16
الجدول ( )3تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالزنك والبورون فً محتوو البورون ماٌكروغرام.نبات0-
Table (3): Effect of zinc and boron folier application on boron content µgm.plant-1.
تركٌز البورون (ملغم /لتر)
تركٌز الزنك (ملغم /لتر)
)Boron concentration (ppm
)Zinc conc. (ppm
10
5
0
الموقو االول تربة 1st location Entisols
3541.56
3037.33
1641.0
0
4680.0
3832.07
3249.85
5
10

4396.73
3095.9 b

4456.66
37.75.4 b

تأثٌر البورون Boron effect

4868.6 c

7380.6 b

تأثٌر البورون Boron effect
الموقو الثانً تربة location Aridisols
6518.21
4207.20
0
7453.46
4242.89
5
8170.25
6155.62
10

6008.04
4743.2 a

تأثٌر الزنك
Zinc
effect

تأثٌر المواقو
Soil
effect

2740.0 c
3920.6 b
4953.8 a

nd

2
6980.95
9559.17
10761.1

5902.1 c
7085.2 b
8362.3 a

9100.4 a

التحلٌل التجمٌعً Accumulative analysis
0
5
10
تأثٌر البورون Boron effect

2924.1
3746.37
5276.175
3982.2 c

4777.77
5642.76
6313.45
5578.0 b

5261.25
7119.58
6190.41
6921.8 a

4321.1 b
5502.9 a
5926.7 a

3871.5 b
7116.5 a

األحرف المتشاب ة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تنتلف فٌما بٌن ا معنوٌا حسب انتبار دنكن وتحت بمستوو احتمال %5
Values with in columns or rows followed by the same letters are not significantly at p=5%

والسبب ٌعود الى دور الزنك فً نمو النبات وهذ النتائج تترق موو موا توصول إلٌو (1997) ،El-Kasedb
الذي الح أن للزنك دورا م ما فوً تحسوٌن نموو النبوات نتٌجوة لودور الم وم فوً تكووٌن الحوامض االمٌنوً RNA
الضروري فً تكوٌن وبنا البروتٌنات بإضافة لتأثٌر الزنك غٌر المباشر فً تمثٌل الكلوروفٌل وتأثٌر فً عملٌوة
التركٌب الضوئً ومون ثوم زٌوادة قابلٌتو النبوات علوى امتصوا العناصور الغذائٌوة ومن وا البوورون أثنوا دراسوت م
على تأثٌر الزنك والبورون على نمو نبات البنجر السكري ومحتوا من العناصور الغذائٌوة .أموا توأثٌر التودانل بوٌن
الزنووك والموقووو علووى البووورون الممووت فوونالح حوودو زٌووادة معنوٌووة فووً محتوووو الجووذور موون البووورون لجمٌووو
المعامالت وفً كال الموقعٌن مقارنة بالمعاملة بدون رش بالزنك وبلغت نسبة الزٌادة فً كمٌوة البوورون المموت
فً الجذور عند المعاملة المسمدة بأعلى تركٌز من الزنك فً الموقو الثانً  %68.80والسوبب فوً ذلوك ٌعوود إلوى
انتالف صرات التربوة الرٌزٌائٌوة والكٌمٌائٌوة فوً المووقعٌن ،وأهم وا النسوجة والتوصوٌل الك ربوائً ،فتربوة الموقوو
الثانً ذات نسجة طٌنٌة تحتر بالبورون أعلى من تربة الموقو االول المزٌجٌة الغرٌنٌة الطٌنٌوة ،والتوً قود تحود
فٌ ا زٌادة فً معدل غسل اٌون  BO3مما ٌؤدي إلى اننراض فً معدل امتصا البورون من قبل النبات وٌؤكود
ذلوك البواحثون  ،(1993) ،Guptaالراشوودي )2001) ،فضوال عوون ذلوك فووإن تربوة الموقووو األول تمٌوزت بوودرجات
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ملوحة أعلى من تربة الموقوو الثوانً حٌو أشوار العدٌود مون البواحثٌن إلوى أن التربوة المالحوة تعمول علوى اننرواض
معدل امتصا البورون فً النبات وهذا ما أكد كل من  Mehrotraوآنرون ،(1989) ،و Yadavوآنورون،
)(1989الذٌن الح وا ان الزٌادة فً ملوحة التربة تقلل من تركٌز ومحتوو البورون فً النبوات باإلضوافة الوى ان
زٌووادة نسووبة الكالسووٌوم الووى البووورون تقلوول موون جاهزٌووة البووورون .أشووارت النتووائج فووً الجوودول) (3إلووى أن إضووافة
البورون سببت زٌادة معنوٌة فوً الكمٌوة الممتصوة مون البوورون فوً الجوذور فوً كول مون مووقعً الزراعوة .حٌو
بلغت نسبة الزٌادة فً محتووو عنصور البوورون فوً الجوذور لنباتوات الموقوو األول تحوت توأثٌر معوامالت التسومٌد
بطرٌقة التغذٌة الورقٌة بالرش على المجموع النضوري بعنصور البوورون مقارنوة بالمعاملوة بودون رش بوالبورون
هً  %21.94و %53.2وللموقو الثانً  %51.6و %86.92على التوالً ولموقعً الزراعة .وهوذا التوأثٌر كوان
معنوٌووا أٌضووا فووً التووأثٌر التجمٌعووً بغووض الن وور عوون المواقووو كمووا موضووة فووً الجوودول) (3فووً كمٌووات البووورون
الممتصة من قب ل الجذور وللمعامالت كافة مقارنوة بالمعادلوة بودون رش بوالبورون بلغوت نسوبة الزٌوادة فوً الكمٌوة
الممتصة من عنصر البورون من قبل الجذور تحت تأثٌر معوامالت التسومٌد بطرٌقوة التغذٌوة الورقٌوة بوالرش علوى
المجموع النضري بالبورون  %40.07و .%73.82وٌعود السبب فً ارتراع محتوو البورون فً كال المووقعٌن
للجوذور إلوى أن إضووافة البوورون بطرٌقووة الورش علووى األوراق شوجو عملٌوة امتصووا البوورون موون قبول النبووات.
وتتروووق نتوووائج محتووووو جوووذور البنجووور السوووكري مووون البوووورون المموووت موووو البووواحثٌن (1991)،Cattanach
و  (1997) ،El-Kasedbو )2002) ،Husseinوالكشوومولة )2003) ،الووذٌن وجوودوا أن محتوووو البووورون فووً
جووذور البنجوور السووكري ٌووزداد طردٌووا مووو زٌووادة مسووتوٌات التسوومٌد بووالبورون ،كمووا أضوواف  Robertوآنوورون
( ) 2000أن إضافة البورون بالرش على األوراق ٌشجو عملٌوة امتصوا البوورون مون قبول النبوات وكوذلك وجود
صووالة ( ،)2004أن عملٌووة رش البووورون علووى األوراق تووؤدي إلووى دنووول البووورون إلووى النسووٌج النبوواتً مباشوورة
واهرة التضواد )،(Antagonism
وتالفً عملٌة تثبٌت البورون بسبب صرات التربة  ،إضوافة إلوى تقلٌول حودو
الن حدو هذ ال اهرة عند إضافة األسمدة الى التربة سوف تؤدي إلى تقلٌل امتصا بعوض العناصور الغذائٌوة
موون التربووة حٌ و تووزداد تراكٌووز عناصوور معٌنووة فووً محلووول التربووة علووى حسوواب العناصوور الغذائٌووة األنوورو مثوول
البووورون نصوصووا فووً التوورب الملحٌووة أو التووً تووروو بمٌووا مالحووة .وكووان للتوودانل بووٌن البووورون والموقووو علووى
محتوو الجذور من البورون الممت تأثٌرا معنوٌا وفً جمٌو معوامالت التسومٌد بطرٌقوة التغذٌوة الورقٌوة بوالرش
على المجموع النضري بالبورون ولمووقعً الزراعوة حٌو كانوت أعلوى كمٌوة ممتصوة مون عنصور البوورون فوً
المعامالت التً رشت بأعلى تركٌز  10ملغم.لتر 0-وللموقو الثانً حٌ بلغت نسبة الزٌادة  .%91.86أموا النتوائج
المتعلقة بالتأثٌر ألتدانلً فأعطت النباتات المرشوشة بأعلى تركٌز مون الزنوك والبوورون ( )Zn10B10أعلوى كمٌوة
ممتصة من عنصر البورون فوً الجوذور حٌو بلغوت نسوبة الزٌوادة مقارنوة بمعاملوة المقارنوة للجوذور% 111.70
مموووا ٌؤكووود الرعووول اإلضوووافً للتوووأثٌر ألتووودانلً للزنوووك والبوووورون .وهوووذ النتوووائج تتروووق موووو موووا توصووول إلٌووو
 (1997) ،El-Kasedbبان التودانل بوٌن الزنوك والبوورون قود سوبب زٌوادة معنوٌوة فوً تركٌوز البوورون المموت
ومحتوا بزٌادة مستوو إضافة الزنك أو  /والبوورون لجوذور البنجور السوكري.نالح مون النتوائج المتحصول علٌ وا
تروووق الموقووو الثووانً علووى الموقووو األول بالكمٌووة الممتصووة موون البووورون ،حٌ و بلغووت نسووبة الزٌووادة فووً الجووذور
 ،%83.81وهذ الزٌادة ربما تعزو إلى انتالف النسجة ودرجة التوصٌل الك ربائً والغسل لكال التورتٌبٌن وهوذا
ٌترووق مووو مووا توصوول إلٌ و الكشوومولة ( )2003الووذي أشووار إلووى تووراكم البووورون الممووت فووً جووذور نبووات البنجوور
السكري النامً فً تربة طٌنٌة أعلى مما هو علٌ فً الجذور النامٌة فً الترب غٌر الطٌنٌة ،أما سبب قلوة الكمٌوة
الممتصة من البورون من قبل نباتوات الموقوو األول فإن وا قود تعوود إلوى زٌوادة معودالت الغسول ألٌوون ( )BO3فوً
الترب ذات النسجة المزٌجٌة الغرٌنٌة الطٌنٌوة ،وهوذا موا أكود  (1993( ،Guptaوالراشودي )2001) ،فضوال عون
ذلك فقود أشوار  Mehrotraوآنورون Yadav ،(1989) ،وآنورون )1989( ،إلوى أن التورب المالحوة تعمول علوى
نرض معدل امتصا البورون وبالتالً قلة تركٌز فً النبات .فضوال عون ارترواع الموادة الجافوة ألوزان الجوذور
فووً الموقووو الثووانً مقارنووة بووالموقو األول وب ووذا حوود انووتالف واضووة فووً محتوووو النبووات موون العناصوور الغذائٌووة
بانتالف الموقو.
تييأثير التيييمي فلتغذييية الورقييية ومحتييوى الاييذور م ي ال)تييرواي وال ي ي ور :أشووارت نتووائج فووً الجوودولٌن
) (5,4إلووى أن اإلضووافات المتزاٌوودة موون عنصوور الزنووك بطرٌقووة الوورش الورقٌووة بووالرش علووى المجموووع
النضري وبتراكٌز  0و  5و  10ملغم  Zn .لتر  ، 0 -أدت إلى حصوول زٌوادة معنوٌوة فوً الكمٌوات الممتصوة
من عنصري النتروجٌن والرسرور من قبل النبات فً كل من تربتً الدراسوة .حٌو بلغوت نسوبة الزٌوادة
فووً كمٌووات النتووروجٌن والرسوورور الممتصووة موون قبوول الجووذور تحووت تووأثٌر المعووامالت الثالثووة للتسوومٌد
الووورقً بووالرش مقارنووة بالمعا م لووة بوودون رش بعنصوور الزنووك فووً الموقووو األول %39.52, %24.4
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و  %50.16, %29.08علوى التووال ً .أموا نسوب الزٌووادة فوً الكمٌوة الممتصوة مون عنصوري النتووروجٌن
والرسورور مون قبول الجوذور مقارنوة بالمعا م لوة بودون رش بالزنوك فوً الموقوو الثوانً فكانوت %49.27,
 %24.76و  %44.96, %23.45للنتووروجٌن والرسوورور علووى التوووالً ول ل معووامالت كافووة .أمووا التووأثٌر
التجمٌعً ،لعنصر الزنك فً الكمٌات الممتصة من عنصري النتروجٌن والرسرور من قبل مون الجوذور ،
تماشى مو تأثٌر كل موقو لوحد حٌ بلغت نسب الزٌادة فوً كمٌوة النتوروجٌن والرسورور الممتصوة مون
قبل الجذور تحت تأثٌر معامالت التغذٌة الورقٌة بالرش بالزنوك كافوة مقارنوة بالمعاملوة بودون رش هوً
 %24.61و  % 25.64, %45.19و  %46.98علوى التووالً .إن هوذ الزٌوادة فوً الكمٌوة الممتصوة مون
النتووروجٌن والرسوورور موون قبوول موون النبووات تعووود إلووى زٌووادة طلووب النبووات علووى هووذٌن العنصوورٌن نتٌجووة
لزٌووادة نمووو النبووات بسوووبب زٌووادة الكمٌووة المضوووافة موون عنصوور الزنووك فضوووال عوون تواجوود النتوووروجٌن
والر سوورور فووً التربووة نتٌجووة إلضووافت ما إلووى التربووة وهووذ الزٌووادة فووً الكمٌووة الممتصووة موون النتووروجٌن
والرسرور من قبل النبات بزٌادة تراكٌز الزنوك المضواف بطرٌقوة التغذٌوة الورقٌوة بوالرش علوى األوراق
تعزو إلى التاثٌر اإلٌجابً للزنك فوً تحسوٌن صورات النموو النضوري والرعالٌوات الحٌوٌوة ل لنبوات وهوذا
موووا أكووود البووواحثون  (1996) ، Draycottو  (1997), Steven ، El-Kased bو .) 2002) ، Hussein
النتائج فً الجدولٌن ) (5,4تشٌر بأن النباتات التً نموت فوً تربوة الموقوو الثوانً قود امتصوت نتوروجٌن
وفسرور بكمٌات اكبر مما هو علٌ فوً النباتوات النامٌوة فوً تربوة الموقوو األول وا لسوبب فوً ذلوك ٌعوود
إلى أن تربة الموقو الثانً تنتلف فً نسجت ا ودرجة توصٌل ا الك ربائً عن تربوة الموقوو األول والوى
ارتروواع حاصوول النبووات نتٌجووة لالسووتجابة العالٌووة للتسوومٌد بطرٌقووة التغذٌووة الورقٌووة فووً الموقووو الثووانً
مقارنووة الموقووو األول .إن إضووافة البووورون الجوودولٌن ) (5,4بط رٌقووة الوورش وبتراكٌووز  0و  5و  10ملغووم
 . Bكغووم  0 -سووببت فووً حصووول زٌووادة معنوٌووة فووً الكمٌووة الممتصووة موون عنصوور النتووروجٌن والرسوورور فووً
الجووذور لنبووات البنجوور السووكري فووً كوول موون موووقعً الزراعووة ،حٌ و بلغووت نسووبة الزٌووادة فووً محتوووو
عنصووري النتووروجٌن والرسوورور فووً الجووذور لنباتووات تربووة الموقووو األو ل تحووت تووأثٌر معووامالت التسوومٌد
الووورقً بعنصوور البووورون مقارنووة بالمعاملووة بوودون رش علووى األوراق هووً %45.07 - %22.01
و  %63.78 - %21.67على التوالً،وفً تربوة الموقوو الثوانً كانوت نسوبة الزٌوادة فوً الكمٌوة الممتصوة
من النتروجٌن والرسرور من قبل الجذور هوً  %89.49و  %35.02لكوال العنصو رٌن علوى التووالً  .أموا
تأثٌر البورون التجمٌعوً بغوض الن ور عون الموقوو فوً كمٌوات النتوروجٌن والرسورور الممتصوة مون قبول
الجذور ر واضحا ومعنوٌا أٌضا و تماشوى موو توأثٌر كول موقوو علوى حودو حٌو بلغوت نسوبة الزٌوادة
فووً كمٌوو ات النتووروجٌن والرسوورور الممتصووة عنوود مقارنووة معووامالت التسوومٌد بطرٌقووة التغذٌووة الورقٌووة
بمعاملووة المقارنووة بوودون رش بووالبورون هووً  %69.61و  %27.94و  %66.44و  %25.89للعنصوورٌن
على التوا لً.
ان هووذ الزٌووادة فووً الكمٌووة الممتصووة موون النتووروجٌن والرسوورور موون قبوول الجووذور بزٌووادة تراكٌووز البووورون
المرشوشوووة علوووى االوراق تعوووزو إلوووى التوووأثٌر االٌجوووابً للبوووورون فوووً تحسوووٌن صووورات النموووو النضوووري
والرعالٌوووووات الحٌوٌوووووة للنبوووووات وهوووووذا موووووا اكووووود العدٌووووود مووووون البووووواحثٌن (  Bonillaوآنووووورون 1980 ،
و  Yaung Yuaiوآنرون  1993 ،و  . ) 2002 ، Husseinوأوضحت النتوائج فوً الجودولٌن ) (5,4توأثٌر
التدانل بٌن ا لرش بالبورون و موقو التربة فً محتوو عنصري النتروجٌن والرسرور الممتصة مون قبول
الجذور لنباتات البنجر السكري اذ سلك ذات السولوك الوذي سولك عنصور الزنوك حٌو ان النباتوات التوً
نمت فً تربة الموقو الثانً قد امتصوت النتوروجٌن والرسورور بكمٌوات اكبور مموا هوو علٌو فوً النباتوات
ال تً نمت فً تربة الموقو األول .
اما بالنسوبة لتواثٌر التودانل بوٌن الزنوك والبوورون فوً الكمٌوة الممتصوة مون النتوروجٌن والرسورور
ف أشووارت إلووى وجووود تووأثٌر تحرٌووزي بووٌن كوول موون الزنووك والبووورون فووً امتصووا النتووروجٌن والرسوورور
لنمووو النبووات حٌوو ازدادت الكمٌووة الممتصووة لكووال العنصوورٌن بازدٌووا د التراكٌووز المضووافة موون الزنووك
والبووورون بطرٌقووة التغذٌووة الورقٌووة ( الوورش ) بنسووبة زٌووادة بلغووت  %54.81و  %56.75علووى التوووالً.
وهذا موا أكود و  (1997) ، El-Kased bعنود دراسوت لتوأثٌر التودانل بوٌن الزنوك والبوورون اذ الحو إن
الكمٌووات الممتصووة موون النتووروجٌن والرسوورور ازدادت محتواهووا فووً الجووذور بزٌووادة مسووتوٌات اإلضووافة .
النتائج الجدولٌن ) (5,4المتعلقة بتأثٌر التدانل بٌن المواقو فً كمٌة النتروجٌن والرسورور الممتصوة مون
قبل جذور نباتات البنجر السكري أوضحت بأن جذور نباتوات البنجور السوكري النامٌوة فوً تربوة الموقوو
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الثانً بشكل عام امتصت النترو جٌن والرسرور بكمٌوات اكبور مموا هوو علٌو فوً النباتوات التوً نموت فوً
تربة الموقو األول بنسبة زٌادة بلغت  .79 57 %و  %53.21على التوالً.
وٌرجووو السووبب فووً ذلووك إلووى كووون النباتووات التووً نمووت فووً تربووة الموقووو الثووانً أعطووت مجموعووة
جذرٌة ونضرٌة اكبر مموا هوو علٌو فوً النباتوات النامٌوة فوً تربوة الموقوو األول الجود ولٌن ) (5,4مموا
أدو إلوى زٌوادة حاصوول النبوات وبالتووالً زٌوادة الكمٌووة الممتصوة للنتووروجٌن والرسورور موون قبول النباتووات
وذلووك لسوود االحتٌاجووات النباتٌووة موون عنصووري النتووروجٌن والرسوورور للقٌووام بالرعالٌووات الحٌوٌووة بشووكل
أفضل.
0-

الجدول ( )4تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالزنك والبورون فً محتوو النتروجٌن ملغم.نبات
Table.(4): Effect of zinc and boron foliar application on nitrogen content mg.plant-1.
تركٌز الزنك (ملغم /لتر)
)Zinc conc. (ppm

تركٌز البورون (ملغم /لتر)
)Boron concentration (ppm
0

10

5

تأثٌر الزنك
Zinc
effect

تأثٌر
المواقو
Soil
effect

الموقو االول تربة 1st location Entisols
0
5

985.15
1235.75
1374.71

1284.20
1529.50
1573.33

1357.53
1746.66
2112.19

0
5
10

1314.75
1411.88
1713.5

1601.64
2028.59
2364.60

2122.61
2860.35
3444.38

1679.70 c
2095.60 b
2507.40a

تأثٌر البورون Boron effect
التحلٌل التجمٌعً Accumulative analysis
1740.07
1442.92
1149.95
0
2296.50
1779.04
1323.81
5
2778.28
1968.96
1544.10
10
2271.60a 1730.30b 1339.30c
تأثٌر البورون Boron effect

1444.30 a
1799.80 b

10
1738.80a 1462.35b 1198.54c
تأثٌر البورون Boron effect
nd
الموقو الثانً تربة 2 location Aridisols

1480.00c

1998.30b

1208.96 c
1503.98 b
1686.75a

2804.50a

2097.10a

1466.6b
2094.3a

التغذييية الورقييية ومحتييوى ال وتفييييون ف ي الاييذور مذغنا) ييف  - : 1-أشووارت النتووائج فووً الجوودول ) (6إلووى أن
إضافة كبرٌتات الزنك كمصدر للزنك بطرٌقة التغذٌوة الورقٌوة بوالرش علوى المجمووع النضوري وبتراكٌوز  0و 5
و  10ملغم  Zn .لتر  0 -أدو إلى حصول زٌادة معنوٌة فً الكمٌات الممتصة من عنصر البوتاسٌوم فوً الجوذور فوً
كل من موقعً الدراسة ،حٌ بلغت نسبة الزٌوادة فوً الكمٌوات الممتصوة مون عنصور البوتاسوٌوم مون قبول الجوذور
لمعووامالت الوورش بالزنووك كافووة مقارنووة بالمعامل وة بوودون رش بالزنووك هووً فووً تربووة الموقووو األول هووً %17.11
و %28.4وفوً تربووة الموقووو الثوانً كانووت  %24.98و %53.69علووى التوووالً .أموا أن التووأثٌر التجمٌعووً لعنصوور
الزنك بغ ض الن ر عن المواقو فً الكمٌات الممتصة من عنصر البوتاسٌوم مون قبول كول مون الجوذور تماشوى موو
تأثٌر الزنك لكل موقو على حدا ،اذ بلغت نسبة الزٌادة فً كمٌة عنصر البوتاسٌوم الممتصة من قبل الجذور تحوت
تأثٌر معامالت الرش بالزنك كافة مقارنة بالمعاملوة بودون رش بالزنوك هوً %20.58و %39.55.إن الزٌوادة فوً
الكمٌة الممتصة من البوتاسٌوم من قبل الجذور تعود إلوى زٌوادة نموو النبوات نتٌجوة إلضوافة الزنوك بطرٌقوة التغذٌوة
الورقٌة بالرش على األوراق والذي ل دور م م فوً تنشوٌط دورة العناصور الغذائٌوة والنموو مموا ٌوؤدي إلوى زٌوادة
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الطلووب موون قبوول النبووات علووى العناصوور الغذائٌووة بزٌووادة نمووو النبووات لسوود احتٌاجاتو وفعالٌاتو الحٌوٌووة ،Draycott
( .) 1996وتترق هذ النتائج مو العدٌد من البواحثٌن الوذٌن أشواروا إلوى زٌوادة تركٌوز البوتاسوٌوم ومحتووا مون قبول
نباتووات البنجوور السووكري عنوود زٌووادة الكمٌووة المضووافة موون الزنووك نتٌجووة لوودور الزنووك الرعووال فووً زٌووادة نمووو النبووات
(  1997 Steven ، El-Kased b 1996 ، Draycottوآنرون.) 2002 ،
وان اثوور التوودانل بووٌن تووأثٌر الزنووك والموقووو فووً الكمٌووة الممتصووة موون البوتاسووٌوم الجوودول ) (5تشووٌر إلووى
حصول زٌادة معنوٌة فً محتوو الجذور مون البوتاسوٌوم لجمٌوو معوامالت التسومٌد بالزنوك بطرٌقوة الورش مقارنوة
بالمعاملووة بوودون رش بالزنووك ولكووال الموووقعٌن .حٌ و بلغووت أعلووى كمٌووة بوتاسووٌوم ممتصووة موون قبوول الجووذور فووً
المعاملة المرشوشة بأعلى تركٌز من الزنوك وذلوك فوً النباتوات النامٌوة فوً تربوة الموقوو األول ،والسوبب فوً ذلوك
ٌعود إلى زٌادة محتوو التربة فً الموقو األول من البوتاسٌوم مقارنة بتربة الموقو الثانً.
الجدول ( :)5تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالزنك والبورون فً محتوو الروسرور ملغم.نبات0-
Table.(5):Effect of zinc and boron foliar application on phosphorous content mg.plant-1
تركٌز الزنك (ملغم /لتر)
)Zinc conc. (ppm

0
5
10

تركٌز البورون (ملغم /لتر)
)Boron concentration (ppm
5

0

10

الموقو االول تربة 1st location Entisols
264.91
248.60
179.74
380.00
281.78
233.10
472.00
299.33
269.65

تأثٌر الزنك
Zinc
effect

231.08 c
298.30 b
347.00 a

227.31 c

276.57 a

372.31 a

تأثٌر البورون Boron effect
الموقو الثانً تربة 2nd location Aridisols
452.04
349.20
292.14
0

364.47 c

305.50

449.15

595.21

449.96 b

416.85
338.17 c

508.35
435.57 a

695.87
569.05 a

528.36 a

تأثٌر البورون Boron effect
التحلٌل التجمٌعً Accumulative analysis
358.475
298.9
235.94
0
487.605
365.465
269.3
5

297.77 c
374.13 b

10

343.25

403.84

565.935

437.68 a

تأثٌر البورون Boron effect

282.83 c

356.07 b

470.68 a

5
10

تأثٌر
المواقو
Soil
effect

291.13
b
447.60 a

األحرف المتشاب ة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تنتلف فٌما بٌن ا معنوٌا حسب انتبار دنكن وتحت بمستوو احتمال %5
Values with in columns or rows followed by the same letters are not significantly at p=5%

إن إضووافة البووورون الجوودول ) (6بطرٌقووة التغذٌووة الورقٌووة بووالرش علووى المجموووع النضووري وبتراكٌووز
المنتلرة أدت إلى زٌادة معنوٌة فً الكمٌة الممتصة من البوتاسٌوم فً الجذور فوً كول مون مووقعً الزراعوة .فروً
تربة الموقو األول بلغت نسبة الزٌادة فً الكمٌة الممتصة من عنصر البوتاسٌوم مون قبول الجوذور مقارنوة بمعاملوة
المقارنة بدون رش بوالبورون هوً  %13.73و%27.86وفوً تربوة الموقوو الثوانً كانوت نسوبة الزٌوادة فوً الكمٌوة
الممتصة من البوتاسٌوم من قبول الجوذور هوً  %30.94و %59.98علوى التووالً .أموا التوأثٌر التجمٌعوً لعنصور
البورون فً كمٌات البوتاسٌوم الممت كان أٌضا معنوٌا حٌ بلغت نسبة الزٌادة مقارنوة بمعاملوة المقارنوة بودون
رش بالبورون فً الجوذور هوً  %21.18و% 41.68و هوذ النتوائج تتروق موو نتوائج العدٌود مون البواحثٌن Mosy
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و ،Yang Yuai ،(1986( ،Emanوانرون )2002) ،Hussien ،(1993) ،الذٌن وجودوا أن إضوافة البوورون
أدت إلى زٌادة تراكٌز ومحتوو البوتاسٌوم فً الجذور فضال عن زٌادة االمتصا الكلً.
الجدول ) :(6تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالزنك والبورون فً محتوو البوتاسٌوم ملغم.نبات0-
Table (6): Effect of zinc and boron foliar application on potassium content mg.plant-1.
تركٌز الزنك (ملغم /لتر)
)Zinc conc. (ppm

تركٌز البورون (ملغم /لتر)
)Boron concentration (ppm
5

0

10

تأثٌر الزنك
Zinc
effect

0

الموقو االول تربة 1st location Entisols
2359.2
2145.65
1740.00

2080.00 b

5

2125.98

2447.64

2734.33

2436.0 ab

10

2445.55

2590.00

2976.76

2670.80 a

2392.8
2103.8 b
تأثٌر البورون Boron effect
Ab
الموقو الثانً تربة 2nd location Aridisols
1976.2
1660.1
1284.33
0

1640.2 c

5
10

1424.15
2058.03

2167.26
2414.16

2558.78
3090.38

2050.0 b
2520.9 a

تأثٌر البورون Boron effect

1588.8 c

2080.5 b

2541.8 a

تأثٌر
المواقو
Soil
effect

2690.1a

التحلٌل التجمٌعً Accumulative analysis
2167.7
1902.875 1512.16

1860.10 c

5
10

1775.06

2307.45

2646.52

2243.0 b

2251.79

2502.08

3033.57

2595.80 a

تأثٌر البورون Boron effect

1846.30 c

2237.46 b

2615.90 a

0

2396.6 a
2070.4
b

األحرف المتشاب ة ضمن العمود أو الصف الواحد ال تنتلف فٌما بٌن ا معنوٌا حسب انتبار دنكن وتحت بمستوو احتمال %5
Values with in columns or rows followed by the same letters are not significantly at p=5%

أما تأثٌر التدانل بٌن البورون والموقو فً الكمٌة الممتصوة مون البوتاسوٌوم فكوان معنوٌوا إذ ازدادت الكمٌوة
الممتصووة موون البوتاسووٌوم بزٌووادة مسووتوٌات الوورش بووالبورون علووى األوراق لمعووامالت اإلضووافة كافووة وفووً كووال
الموقعٌن مقارنة بمعاملة المقارنة بدون رش بالبورون وأعطت النباتات المرشوشة بأعلى تركٌز من البورون فوً
الموقوو األول أعلوى كمٌووة بوتاسوٌوم ممتصووة .تماشوى تووأثٌر التودانل فوً الكمٌووة الممتصوة موون البوتاسوٌوم وعوواملً
الدراسووة (الزنووك والبووورون) مووو تأثٌرهمووا منرووردٌن حٌو كووان تووأثٌر العوواملٌن علووى الكمٌووة الممتصووة موون عنصوور
البوتاسٌوم فً الجذور معنوٌة حٌ أعطوت النباتوات المرشوشوة بوأعلى تركٌوز مون الزنوك والبوورون ()Zn10B10
أعلوى كمٌوة ممتصوة مون عنصوور البوتاسوٌوم فوً الجوذور ،وهووذا موا أكودو العدٌود البوواحثون ( 1996 ، Draycott
 1997 ، El-Kased bو  Stevenوآنرون ) 2002 ،حٌ الح وا زٌادة محتووو النباتوات مون البوتاسوٌوم بزٌوادة
مستوٌات اإلضافة من عنصري الزنك والبورون .أما بالنسبة لتأثٌر الموقو نالح تروق جذور تربة الموقوو األول
فوووً محتواهوووا مووون البوتاسوووٌوم علوووى جوووذور تربوووة الموقوووو الثوووانً فوووً محتواهوووا مووون البوتاسوووٌوم وبنسوووبة زٌوووادة
بلغت %15.707وقد ٌرجو سبب ذلك الى زٌادة محتوو التربة من البوتاسٌوم مقارنة بتربة الموقو الثانً.
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EFFECT OF ZINK AND BORON FOLIAR APPLICATION ON SOME
NUTRIENTS CONTENT OF SUGER BEET PLANT Beta Vulgaris L.
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ABSTRACT
The use of higher levels of boron and zinc fertilizer by spray to the leaves of sugar
beet and their interactions caused a significant effect on yield quantity by increasing the
total yield, weight per one root , and content roots of elements nitrogen, phosphorus,
potassium and boron In both location study. The effect of the interaction of boron and
zinc at higher concentration was more significant than each factor alone. Boron and zinc
fertilizer treatment with 10 ppm Boron and 10 ppm Zinc gave an increase in each of the
characterize at two locations. Higher response to fertilizer B and /or Zn application was
found in the Aridsols soil of second location compared with first location Entisols, in the
root yield quantity and content roots of elements (nitrogen, phosphorus, potassium and
boron of sugar beet. Again the fertilizer efficiency and inter needed of the elements were
higher in Aridisols soil compared with Entisols soil at all levels of added Zinc and boron
fertilizers. Also the fertilizer efficiency and inter needed of the elements were higher in
Aridisols soil compared with soil of Entisols at all levels of added Zinc and boron
fertilizer sprayed.
Keywords: Sugar beet ,Yeild , Zinc, Boron.
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