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تأثير رش بعض األسمدة الورقية وتداخلها مع البورون في تركيز بعض العناصر الغذائية في 

 (*.Vicia faba Lأوراق نبات الباقالء ) 

 

 علي حسين جاسم                أمير صادق عبيد

 جامعة القاسم الخضراء

 

 : الخالصة

سدد  الرريية )سدا  متعا     سدا  عال  السفسرر   أجريت تجربة عامليه لدراسة تأثير ستة معامالت لرش األ        

سدا  عال  البرتاسيرم   يرريا    مفتخلصات أعشاب بحرية   إضافة إلى معاملة الدقارنة ( مع مفتريين للبررون ) 

رش وبدون رش ( والتداخل بينها ف  محترى أوراق نبات البايالء من بعض العناصر الغذائية . نسذت التجربة ف  

كتجربة عامليه وفق تصديم  1021/1026بابل ف  الدرسم الزراع   –أبر غرق  –زرعة اإلرشا ية ف  الدهناوية الد

 القطاعات العشرائية الكاملة بثالث مكررات. و تتلخص أهم نتائج التجربة بدا يل : 

سيرم والصر يرم بيندا لم أ ى رش األسدد  الرريية إلى زيا   محترى األوراق من النتروجين والسفسرر و البرتا     

يكن لها تأثير ف  محترى األوراق من البررون . كدا أ ى رش البررون إلى زيا   معنرية ف   محترى األوراق من 

البرتاسيرم والكالفيرم والبررون   بيندا لم يكن لها تأثير ف  النتروجين والسفسرر. وكان للتداخل تأثير معنري ف  

 سة.محترى جديع العناصر الدقا

 باألوراق بايالء  اسدد  وريية  بررون  تركيز عناصر كلمات مفتاحيه :

 

Effect of some foliar fertilizers spray and its interaction with boron on certain 

nutrient  in the  broad bean (Vicia faba L.) leaf content 

 

Ali H. Jasim           Amir S. Obaid 

 

Abstract : 

     A factorial experiment was conducted to study the effect of six treatments of foliar 

fertilizer spray (NPK neutral , high- phosphorus fertilizer,  high potassium fertilizer , urea 

, seaweeds extracts , and control) , two levels of boron (spray and without spray) and 

their interactions on certain nutrient concentration of broad bean leaves. The experiment 

was conducted in the agrarian farm at Al-Mhannawiya ,  Abu Gharaq,  Babylon during  

2012/2013 agricultural season as a factorial experiment within a complete randomized 

block design with three replications. The most important results of the experiment could 

be summarized as follow: 

       spraying foliar fertilizer led to increase the concentration of N, P, K and Na in the 

leaves , while it had no significant effect on boron leaf concentration . Boron led to a 

significant increase in leaves concentration of K, Ca and  B, while it had no significant 

effect on N and P. The interaction had a significant effect on the concentration of all 

measured elements .    
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 : المقدمة

( من الدحاصيل الشترية التابعة للعائلة البقرلية وتحتري بذورها على نفبة عالية .Vicia faba Lتعد البايالء )       

 %56نفبتها ف  اغلب األصناف إلى  يد تصل% إضافة إلى الكربرهيدرات الت  25-40من البروتين تقدر بحــدو  

السيتامينات  كدا تعر  أهدية محصر  البايالء كغيره من الدحاصيل البقرلية إلى يدرته والعناصر الدعدنية واأللياف و

على تحفين صسات التربة من خال  إسهامه ف  تثبيت النيتروجين الجري ف  التربة عن طريق العقد الجذرية 

  Carmenف التربة )بالتعايش مع بكتيريا الرايزوبيرم   لذا فهر يدخل ف  التعايب الدحصرل  بهدف تحفين ظرو

وعلى الرغم من يدم زراعة وإنتاج هذا الدحصر  ف  العراق إال أن زراعته مازالت تعان  (.  1005وآخرون   

الكثير من الدشاكل  وربدا تكرن الحالة الغذائية للنبات وعدم جاهزية بعض العناصر الغذائية ف  التربة والت  تتدثل 

مثل عنصر البررون أثناء فتر  التزهير والعقد من األسباب الت  يللت إنتاجية بالعناصر الغذائية الكبرى والصغرى 

 2.1 - 5.5ن ميل الترب العرايية إلى القاعدية )إالدحصر  بتأثيرها ف  تفايط األزهار وعدم اكتدا  عدلية التلقيح   و

pHن كبير للكثير من تلك الدغذيات ( ومحتراها العال  من الكلس والطين ومناخها الجاف الحار صيساً يؤ ي إلى فقدا

عن طريق ترسيبها أو تثبيتها ونقص ف  جاهزيتها  مدا ينعكس ذلك سلباً على الدحصر  كداً ونرعاً )أبرضاح  

( . ويعد التفديد الرري  بشكل محاليل مخسسة وسيلة ناجحة ومكدلة لتفديد التربة   وترفر فرصة 2822واليرنس   

(   كدا تؤمن Werner   1000و Heylandزمة النتقا  أيرنات العناصر ضدن النبات )لتقليل استهالك الطاية الال

متطلبات النبات من الدغذيات أثناء الدراحل الحرجة والحفاسة من ندره والت  تعجز الجذور عن ترفيرها   فقد بين   

Hu ( 1002وآخرون )بات الذر  الصسراء   و ان رش األسدد  الرريية أ ت إلى زيا   امتصاص البرتاسيرم ف  ن8

( N-P-K(  أن الرش بالدحلر  الدغذي على البزاليا أ ى إلى زيا   محترى األوراق من عناصر )1008بين الشبان  )

( ا ن رش البررون على محصر  الذر  الصسراء أ ى إلى زيا   تركيزه ف  1008) Rajaieو  Ziaeyan  كدا بين .

ريت الدراسة لدعرفة رش بعض األسدد  لرحدها أو متداخلة مع البررون ف  وبناءا على ما تقدم فقد أج .األوراق

 .تركيز بعض العناصر الغذائية ف  أوراق نبات البايالء

 

 : مواد وطرق العمل

ف  حقل تجارب الدزرعة اإلرشا ية ف  الدهناوية  1021/1026نسذت تجربة حقلية خال  الدرسم الشتري       

1332كم شدا  بابل ضدن خط عرض  2 ي التدريب  ف  بابل )على بعد التابع إلى الدركز اإلرشا o شداال وخط

1244طر   o  استجابة  بعض خصائصها( لدراسة 2شريا(   ف  تربة مزيجية طينية غرينية ) ويرضح الجدو

وتضدنت التجربة عاملين األو  ست . بررون وتداخلها مع ال للرش باألسدد  الرريية ( .Vicia faba L)البايالء 

غم/لتر    2غم/لتر   الدعاملة بالفدا  عال  السفسرر2معامالت للتفديد الرري  بكل من : الدعاملة بالفدا  الدتعا   

(  sea weedغم/ لتر    الدعاملة  بالفدا  العضري  ) 2غم/لتر   معاملة اليرريا 2الدعاملة بالفدا  عال  البرتاسيرم 

ملغم/لتر  وعدم رشه  وتداخالتها . نسذت 15  إضافة إلى معاملة الدقارنة . والعامل الثان  رش البررون بتركيز 

Randomized Complete Blocks Design  (RCBD  )التجربة وفق تصديم القطاعات العشرائية الكاملة 

نعدت وسريت ويفدت إلى ثالثة مكررات ثم متعامدتين تدت حراثة التربة مرتين كتجربة عامليه بثالث مكررات . 

سم  75م ( وعرض )  3وحد  تجريبية ( وان الرحد  التجريبية تضم أربع مروز بطر  )  21كل مكرر يحتري على )

سم ( . بعد التعيير   زرعت بذور البايالء )الصنف  االسبان  ( الدنقرعة  20( مزروع على جهة واحده بدفافات ) 

بزراعة بذرتين بالجرر  .  أجريت عدلية الخف إلى نبات واحد    2012تشرين او  11  ساعة ف14بالداء  لدد  

يرم  من الزراعة   واستدرت خدمة الدحصر  من تعشيب و ري طيلة فتر  بقاء الدحصر  ف   14بالجرر  بعد 

لدجدرع الخضري وبعد شهر من اإلنبات تم رش األسدد  الرريية وكذلك رش البررون على ا و بشكل مرحد .  الحقل

بعد أسبرع من اكتدا  الرش أخذت )حفب الدعامالت( ولدرتين األولى بعد  شهر من اإلنبات والثانية عند التزهير.  

تم يياس العناصر) الررية الرابعة من يدة النبات وبشكل عشرائ  )وحفب الدعامالت( ومنها تم تقدير العناصر  إذ 

Na – Ca – K(  ف  جهاز اللهب الضرئ ) photoflame (والسفسرر )P( ف  جهاز )Spectrophotometer  ف )
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( ف  جهاز )كلدا ( ف  مختبر يفم البفتنة Nويدر النتروجين ) .مختبر يفم الدحاصيل  ف  كلية الزراعة / جامعة بابل

 .ف  كلية الزراعة / جامعة بابل 

 

. بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية1جدول 
*
 م.0..0-0ق لتربة الحقل وللعم 

 

 القيمة الوحدة الخاصية
غم. كغم الرمل

- 1
 171 

غم. كغم الغرين
- 1

 .8. 
غم. كغم الطين

- 1
 0.0 

 - مزيجه طينية غرينية النسجة

ميكاغرام . م الكثافة الظاهرية
- 0

 1... 
غم. كغم المادة العضوية

- 1
 ..10 

ملغم. كغم النتروجين الجاهز
- 1

 70..0 
غم. كغممل الفسفور الجاهز

- 1
 1..80 

 البوتاسيوم الجاهز

 

 

 

 

 

ملغم. كغم
- 1

 .71 

ملغم. كغم البورون الجاهز
- 1

 1.0. 
التوصيل الكهربائي )مستخلص 

 عجينة التربة(

ديسمنز. م
-1

 0.00 

 .7.1 -      األس الهايدروجيني

 اعة/جامعة بغداد **أجريت تحاليل التربة في المختبر المركزي لقسم التربة والمياه في كلية الزر 

 

وحفب التصديم الدتبع   وتم   Gen Stat (Edition 3)اجري التحليل اإلحصائ  وفق البرنامج اإلحصائ            

)  0.05عند مفترى احتدا     (Least Significant Difference)مقارنة الدترسطات باختبار أيل فرق معنري 

 (.1000الراوي وخلف هللا   

 

 : ناقشةالنتائج والم

يياسا بدعاملة الدقارنة   N( تسرق جديع معامالت رش األسدد  معنريا ف  زيا   تركيز 1يتضح من الجدو  )       

( عدا مفتخلص األعشاب البحرية كدا تديزت معاملة اليرريا على جديع الدعامالت األخرى إذ بلغ تركيز 2.372)

ويعزى سبب الزيا   الحاصلة   %( يياسا بدعاملة الدقارنة.136.6( وبنفبة زيا   مقدارها )5.611النتروجين عندها )

ف  تركيز النتروجين ف  األوراق عند رش الفدا  إلى التجهيز الدباشر لعنصر النتروجين وهذا يتسق مع ما وجده 

Ahmed    وEL-Abagy  (2007.على نبات الساصرليا )    ولم يكن لدعاملة رش البررون أي تأثير معنري ف

يز النتروجين باألوراق. وكان للتداخل بين العاملين تأثير معنري إذ تسريت جديع معامالت التداخل معنريا يياسا ترك

وتسريت معاملة التداخل بين اليرريا والبررون على جديع الدعامالت األخرى محققة نفبة  .بدعاملة الدقارنة

( من إن الرش بالدحلر  الدغذي 1008وجده الشبان  )%( يياسا بدعاملة الدقارنة. وهذا يتسق مع ما 374.7زيا  )

 ( .N-P-Kعلى البزاليا أ ى إلى زيا   محترى األوراق من العناصر )
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 ( تأثير رش بعض األسمدة الورقية وتداخلها مع البورون في تركيز النتروجين )%( في األوراق.جدول )

 

 األسمدة

 

 البورون

سماد  مقارنة

 متعادل

سماد 

 عالي

 الفسفور

سماد 

عالي 

 البوتاس

مستخلص  يوريا

أعشاب 

 بحرية

متوسط  

تأثير 

 البورون

B0 1.286 3.962 4.130 3.663 5.118 2.780 3.940 

B1 3.459 3.934 3.740 4.466 6.105 2.836 4.090 

  2.808 5.611 4.065 3.935 3.948 2.372 متوسط األسمدة

L.S.D.0.05   B               غ.م =F  =0.586                 = 0.829التداخل 

 

يياسا بدعاملة الدقارنة  P( تسرق جديع معامالت رش األسدد  معنريا ف  زيا   تركيز  6يبين الجدو  )       

( عدا معاملة مفتخلص األعشاب البحرية والفدا  الدتعا   كدا تديزت معاملة السفسرر عن اغلب 0.2016)

%( يياسا بدعاملة الدقارنة. 39.2( وبنفبة زيا   مقدارها )0.2806تركيز السفسرر عندها )الدعامالت األخرى إذ بلغ 

إن سبب الزيا   الحاصلة  ف  تركيز السفسرر ف  األوراق عند رش الفدا  الحاوي على السرسسات تعزى إلى التجهيز 

( على نبات الساصرليا   وما (2008,وآخرون   Daurالدباشر لهذا العنصر من يبل الفدا  وهذا يتسق مع ما وجده 

كذلك فان وجر  البرتاسيرم  ير ي إلى زيا   (على نبات الساصرليا. 1005  )EL-Abagy و  Ahmedوجده  

و  محفن      2000وآخرون    El-Sayed)   ف  كثير من العدليات الحيرية لدورهمحترى األوراق من السفسرر 

2006. ) 

بررون  أي  تأثير  معنري ف  تركيز السفسرر باألوراق.  وكان للتداخل بين العاملين ولم يكن لدعاملة رش ال        

تأثير معنري إذ تسريت جديع معامالت التداخل معنريا يياسا بدعاملة الدقارنة  عدا معاملة مفتخلص األعشاب ألبحريه 

مالت األخرى ) عدا معامالت التداخل وتسريت معاملة التداخل بين الفدا  عال  السفسرر مع البررون على جديع الدعا

%( يياسا بدعاملة الدقارنة. وهذا 63.2سدا  عال  او البرتاسيرم او اليرريا أو الدتعا   مع البررون محققة نفبة زيا  )

 .( عند الرش بالدحلر  الدغذي على البزاليا1008يتسق مع الشبان  )

 

 ع البورون في تركيز الفسفور )%( في األوراق( تأثير رش بعض األسمدة الورقية وتداخلها م0جدول )

   

 

يياسا بدعاملة الدقارنة  K( تسرق جديع معامالت رش األسدد  معنريا ف  زيا   تركيز 4يظهر من الجدو  )    

( 4.034معاملة البرتاسيرم على جديع الدعامالت األخرى اذ بلغ تركيز البرتاسيرم عندها )( كدا تديزت 2.729)

ان سبب الزيا   الحاصلة  ف  تركيز البرتاسيرم ف  األوراق %( يياسا بدعاملة الدقارنة . 47.8وبنفبة زيا   مقدارها )

 العنصر من يبل الفدا  وهذا يتسق مع ما عند رش الفدا  الحاوي على البرتاسيرم تعزى إلى التجهيز الدباشر لهذا

وكذلك  .( بأن رش نباتات البطاطا بفدا  البرتاسيرم أ ى إلى زيا   محترى األوراق من البرتاسيرم2001وجده بهية )

( من أن رش كبريتات البرتاسيرم أ ى إلى زيا   محترى أوراق الفلجم من 2006يتسق مع ما الحظه محفن )

 األسمدة 

 

 البورون

سماد  مقارنة

 متعادل

سماد 

عالي 

 الفسفور

سماد 

عالي 

 البوتاس

مستخلص  يوريا

أعشاب 

 بحرية

متوسط  

تأثير 

 البورون

B0 0.182 0.2376 0.264 0.252 0.251 0.232 0.237 

B1 0.221 0.281 0.297 0.293 0.292 0.235 0.270 

  0.233 0.271 0.273 0.281 0.259 0.201 متوسط تأثير األسمدة

L.S.D.0.05 B غ.م  =F                    =0.0607              = 0.0858التداخل 
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( من ان رش االسدد  الرريية أ ت إلى زيا   1002وآخرون ) Hu(   وما بينه  N. P. Kالعناصر الغذائية )

 امتصاص البرتاسيرم ف  نبات الذر  الصسراء.

( وبنفبة زيا   بلغت 3.5383كدا حققت معاملة رش البررون زيا   معنرية ف  تركيز البرتاسيرم إذ بلغت )

إلى أن البررون له تأثير كبير على األغشية البالزمية للنبات و خر  %( يياسا بدعاملة الدقارنة.  وهذا يرجع 11.2)

(   وهذا يتسق مع ما وجده 2886وآخرون  Blevinsالعناصر وان البررون يؤ ي إلى زيا   امتصاص البرتاسيرم )

Davis    (  على نبات الطداطة   و  1006وآخرون )Adiloglu  وAdiloglu  (   1005   على نبات الذر )

لصسراء.  وكان للتداخل بين العاملين تأثير معنري اذ تسريت جديع معامالت التداخل معنريا يياسا بدعاملة الدقارنة ا

%( يياسا 78.3وتسريت معاملة التداخل بين البرتاسيرم والبررون على جديع الدعامالت األخرى محققة نفبة زيا  )

ان الرش بالدحلر  الدغذي على البزاليا أ ى إلى زيا   محترى ( ب1008بدعاملة الدقارنة. وهذا يتسق مع الشبان  )

 (. N-P-Kاألوراق من العناصر )

 

 البوتاسيوم )%(  ( تأثير رش بعض األسمدة الورقية وتداخلها مع البورون في تركيز.جدول)

 

 األسمدة        

 البورون

سماد  مقارنة

 متعادل

سماد 

عالي 

 الفسفور

سماد 

عالي 

 البوتاس

ستخلص م يوريا

أعشاب 

 بحرية

متوسط  

تأثير 

B 

B0 2.312 3.678 3.269 3.945 3.235 2.657 3.183 

B1 3.146 3.701 3.636 4.122 3.523 3.100 3.538 

  2.879 3.379 4.034 3.452 3.69 2.729 متوسط تأثير األسمدة

L.S.D.0.05 B   =0.1344              F    =0.2327           = 0.3291التداخل 

 

( عدم وجر  فروق معنرية بين معامالت رش األسدد   يياسا بدعاملة الدقارنة ف  تأثيرها ف   5يبين جدو  )         

حققت معاملة رش البررون زيا   معنرية ف  تركيز البررون إذ بلغت  ف  حين محترى األوراق من البررون .

وان سبب الزيا   الحاصلة  ف  تركيز البررون ف  دقارنة.  %( يياسا بدعاملة ال12.99( وبنفبة زيا   بلغت )25.13)

إلى إن عدلية الرش بهذا العنصر تفهّل امتصاصه من يبل النبات عن طريق األوراق فيز ا  تركيزه  األوراق يرجع 

 ( على نبات السجل  و  1005  ) Mottو  Tariqوتتسق هذه النتيجة مع (. 1000وآخرون   Gunesف  النبات )

Ziaeyan  وRajaie (1008على محصر  الذر  الصسراء ) 

 

 )ملغم / كغم(  البورونتركيز  ( تأثير رش بعض األسمدة الورقية وتداخلها مع البورون في5جدول )

 

 األسمدة       

 

 البورون

سماد  مقارنة

 متعادل

سماد 

عالي 

 الفسفور

سماد 

عالي 

 البوتاس

مستخلص  يوريا

أعشاب 

 بحرية

متوسط  

 Bتأثير 

B0 20.36 21.24 23.40 22.35 23.75 22.35  22.24 

B1 24.87 25.68 26.27 26.39 24.05 23.52 25.13 

  22.94 23.90 24.37 24.84 23.46 22.61 متوسط تأثير األسمدة

L.S.D.0.05 B =1.908              F  = 4.674=  غ.م                  التداخل 

 

(  االيجاب  عن طريق زيا   الدفاحة الرريية مدا سهّل N-P-Kإلى  ور العناصر )وربدا يعر  الفبب أيضا         

من امتصاص عنصر البررون من يبل النبات عن طريق األوراق وزيا   تركيزه ف  األجزاء النباتية.  وكان للتداخل 
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رنة   عدا معاملت  بين العاملين تأثير معنري إذ تسريت جديع معامالت التداخل معنريا يياسا بدعاملة الدقا

 .التداخل)سدا  اليرريا أو مفتخلص األعشاب البحرية مع البررون ( 

يياسا بدعاملة الدقارنة  K ( تسرق جديع معامالت رش األسدد  معنريا ف  زيا   تركيز 5يتضح من الجدو  )        

اغلب الدعامالت األخرى إذ بلغ ( )عدا معاملة مفتخلص األعشاب ألبحريه( كدا تديزت معاملة اليرريا عن 2.037)

. إن سبب زيا   تركيز  %( يياسا بدعاملة الدقارنة36.1( وبنفبة زيا   مقدارها )2.772تركيز الكالفيرم عندها )

الكالفيرم ف  األوراق نتيجة لرش الفدا  يعزى إلى  ور العناصر ف  النبات إذ يدخل النتروجين ف  تكرين األحداض 

وآخرون  Daurوهذا يتسق مع ما وجده  Jensen ((2001 و   Hauggardاء البروتينات  النروية الضرورية لبن

( على نبات الساصرليا. ويعدل السفسرر على زيا   نشاط وندر الدجدرعة الجذرية وزيا   تشعبها مدا يزيد من (2008 

و   Ahmedع ما وجده وهذا يتسق م  2011).وآخرون    Silvaامتصاص عنصر الكالفيرم وتركيزه ف  األوراق )

EL-Abagy   1005  . على نبات الساصرليا 

( وبنفبة زيا   بلغت 2.694كدا أعطت معاملة رش البررون  زيا   معنرية ف  تركيز الكالفيرم إذ بلغت )        

 % من بررون أنفجة الخلية يكرن ف  جزء الجدار55%( يياسا بدعاملة الدقارنة.  وهذا يد يرجع إلى أن 12.9)

الخلري الن البررون يعدل على تنظيم التدثيل الغذائ  لجدار الخلية من خال  الحساظ على الكالفيرم والبكتين ) 

Yamouchi  و   2825وآخرونDavis  كدا انه يحافظ على سالمة وتركيب ووظيسة األغشية 1006وآخرون   )

وآخرون    Davisيتسق مع ما وجده  (    وهذا Rodriguez-Hernandez   1026الخلرية وتشجيع االمتصاص )

( على نبات الطداطة.   وكان للتداخل بين العاملين تأثير معنري إذ تسريت جديع معامالت التداخل معنريا 1006)

يياسا بدعاملة الدقارنة   كدا تسريت معاملة التداخل بين الفدا  الدتعا   مع البررون على جديع الدعامالت األخرى ) 

%( يياسا بدعاملة 95.7دا  عال  السفسرر أو البرتاسيرم أو اليرريا مع البررون( محققة نفبة زيا  )عدا تداخل الف

 الدقارنة.

 

 )ملغم / غم(  Ca تركيز ( تأثير رش بعض األسمدة الورقية وتداخلها مع البورون في1جدول )

 

      

يياسا بدعاملة الدقارنة Na ( تسرق جديع معامالت رش األسدد  معنريا ف  زيا   تركيز 5يتضح من الجدو  ) 

( وبنفبة 897.8( كدا تديزت معاملة السفسرر عن اغلب الدعامالت األخرى إذ بلغ تركيز الصر يرم عندها )795.2)

ة الدقارنة   وهذا يد يعزى إلى تأثير الفدا  ف  تحفين الندر وتحسز عدلية %( يياسا بدعامل12.9زيا   مقدارها )

(.   كدا أ ت  1005وآخرون    Yildirimالتدثيل الغذائ  وتزيد من امتصاص الدرا  الغذائية من خال  الجذور )

%( يياسا بدعاملة 5.3( وبنفبة زيا   بلغت )897.2إذ بلغت )  Naمعاملة رش البررون إلى زيا   معنرية ف  تركيز 

الدقارنة   وهذا يد يرجع إلى  ور البررون ف  سالمة تركيب ووظيسة األغشية الخلرية وتشجيع االمتصاص 

(Rodriguez-Hernandez   1026  وكان للتداخل بين العاملين تأثير معنري إذ تسريت جديع معامالت التداخل .)

لتداخل بين الفدا  عال  السفسرر مع البررون عن اغلب الدعامالت وتديزت معاملة ا .معنريا يياسا بدعاملة الدقارنة

 %( يياسا بدعاملة الدقارنة.28.6األخرى محققة نفبة زيا  )

 

 األسمدة       

 

 البورون

سماد  مقارنة

 متعادل

سماد عالي 

 الفسفور

سماد عالي 

 البوتاس

مستخلص  يوريا

 أعشاب بحرية

متوسط  

 Bتأثير 

B0 1.467 2.573 2.604 2.737 2.706 2.238 2.387 

B1 2.606 2.871 2.77 2.769 2.838 2.307 2.694 

  2.273 2.772 2.753 2.687 2.722 2.037 متوسط تأثير األسمدة

L.S.D.0.05 B    =0.209         F       =0.362             = 0.512التداخل 
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 ملغم / كغم Na تركيز ( تأثير رش بعض األسمدة الورقية وتداخلها مع البورون في7جدول )

 

 األسمدة

 

 البورون

سماد  مقارنة

 متعادل

سماد عالي 

 الفسفور

د عالي سما

 البوتاس

مستخلص  يوريا

أعشاب 

 بحرية

متوسط  

 Bتأثير 

B0 711.7 881.8 880.4 879.8 879.2 881.8 852.4 

B1 878.8 878.8 915.1 908.7 913.4 888.7 897.2 

  885.2 896.3 894.2 897.8 880.3 795.2 متوسط تأثير األسمدة

L.S.D.0.05   B    =21.33                F   =36.94             = 52.24التداخل 

 

 : المصادر

(.  ليل تغذية النبات . وزار  التعليم العاال  والبحاا العلدا  2822ابر ضاح    يرسف محدد واليرنس   مؤيد احدد . )

 . جامعة بغدا  . مديرية  ار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الدرصل.

فاسرر والبرتاسايرم عان طرياق الترباة والارش فا  ندار ومكرناات ( . تأثير إضاافة الس2001بهية   كريم محدد عباس )

 نبات البطاطا . رسالة ماجفتير . كلية الزراعة . جامعة بغدا  . العراق .

. تصاديم وتحليال التجاارب الزراعياة.  ار الكتاب. جامعاة 1000الراوي  خاشع محدر  وعبد العزياز محداد خلاف هللا. 

 ا العلد . العراق.الدرصل. وزار  التعليم العال  والبح

تأثير رش تراكيز مختلسة من الدحلر  الدغذي وعد  الرشات ف  ندر وحاصل .(1008الشبان   هشام حدز  حفين )

 العراق .رسالة ماجفتير كلية الزراعة  جامعة الكرفة  ..pisum sativum Lالبزاليا الخضراء 

لرش بالبرتاسيرم على ندر وحاصل الفلجم (.تأثير التفديد السرسسات  وا2006محفن   بهاء الدين محدد )

(Brassica  napus L.)أطروحة  كترراه. كلية الزراعة /جامعة بغدا  . العراق . .  

Adiloglu, A. and S. Adiloglu . 2006. The effect of boron application on the growth and 

nutrient contents of maize in zinc deficient soils. Res. J. Agric. & Biol. Sci. , 2(1):1-

4. 
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on the growth, productivity and nutritional value of some faba bean (Vicia faba, L) 

cultivars in newly cultivated land. J. of Appl. Sci. Res3 (6): 408-420. 
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