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 الملخص
اسدتجاةة فتدتا الحقد   تقدديربهدد   2013 الموسم الصيفي خالل األنبار محافظةذت تجربة حقلية في نف

 مدددن مدددرة  كثدددرألالقطدددل المن دددقة  تصدددميم اسدددت د . الندددا   يدددز البدددوروظ تحدددر  دددرو  الدددر  وتراك ألشددلال
 ةنر ثالثدكما تضم   ،لتر/ملغ (300و ،150و ،0من البوروظ  ) تراكيز ةرشر ثالثحيث  ،ملررات ةبثالث

عندد  لتر/ملدغ 150 التركيز تفوق  هرت النتائج أ .ةيمن عما الر  %(100و ،75و ،50) متتويات للر  
كفدددا ة و  ،نتدددبة التصدددافيو  ،وحاصددد  القرندددات ،والنبدددات للمجدددول الجدددذر   لجدددا ازظ و الدددفدددي روظ رش البدددو 

% 74.9و نبددددددددات/غ 320.08و نبددددددددات/غ 380.96و نبددددددددات/غ 12.50إذ بلغددددددددر   ،اسددددددددتعمال المددددددددا 
ة ريدددمدددن عمدددا ال %75المتدددتول الثددداني  أعطدددلر  فقدددد الدددمدددا متدددتويات أ ،علدددل التدددوالي 3 /كددغ 1.170و

وحاصد  القرندات ونتدبة التصدافي  ،للجدذر والنبدات الجدا وزظ الدو  ،  من طول الجذرالمؤشرات لك أفض 
. علل التوالي % 87.6و نبات/غ357.25و غ/نبات452.23و نبات/غ 14.83سم و 48.17ذ بلغر إ

 قاسددةالصددفات الم أغلدد معنددو  فددي  غيددر والددر   وأشددلال يددز البددوروظ تراكبددين الثالثددي  التفاعدد  تدديثيركدداظ 
 .ماعدا صفة وزظ النبات

  .، فتتا الحق متتويات الر   ،البوروظ ، الرش الور ي:  الكلمات المفتاحية
:مةالمقد  
، ويلتت  Fabaceaeينتمي إلل العائلة البقولية  ،نبات ةقولي زيتي علفي   .Arachis hypogaea Lمحصول فتتا الحق  يعتبر

 30 -25 نتبة البروتين بينتتراوح و  ،45-50%تتراوح بين ،لية من الزيرأهمية ا تصادية كبيرة الحتوا  بذوره علل نتبة عا
(Ahmad and Rahim, 2007)، ألف  1.75رت المتاحة المزروعة بهذا المحصول حيث  د   ،ويزرل ةمتاحات واسعة في العراق

المنظمة العربية للتنمية ) هلتار/كغ 3429 اغلة مقداره ةمتوسط ،هلتار/لف طنأ 6.00  إنتاجها غ مجم، وبل2008في عا   ا  هلتار 
ذ تعاني هذه المناطا إ، ةالمحصول في المناطا الجافة وشب  الجاف إلنتاجدة هم العوام  المحد  من أ يعد نق  المياه  (.2009 الزراعية،

ذه و الجو. ففي مث  هأشلال الجفا  سوا  في التربة ألل جان  التغيرات الواسعة في إ ة والمناخيظرو  البيئالمن تغيرات واسعة في 
تتتنز  الزراعة  .((Oweis et al., 2000 أخرل لل إوكفا ة استعمال الما  فضال عن تذبذبها من سنة  اإلنتاجيةالظرو  تن فض 
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ر  المتتعملة غير فعالة ةما في  الكفاية لمنل هدر مياه نظم المعظم  ظ  أ، كما % من المياه العذةة التي يتتهلكها العالم70من  أكثر
الم للة المائية التي تواج  العراق ترتبط ةمعدالت نمو هذه  ظإولهذا ف % من مياه الر   50- 30تات تتتهلك فقط ظ النبا، ألالتقي

المتوفرة والسيما في القطال الزراعي لكون  من  من هنا برزت اتجاهات لمواجهة العجز في كمية المياه، الموارد واستغالل المتاح منها
ة من إعطا  كمي   ن أ  علل ويعر  irrigation  Deficit است دا  الر  النا  برز تلك االتجاهات هو أ، هكبر القطاعات استهالكا للمياأ

حتين عمليات الر  واستثمار المياه ة للمحصول كتقنية جديدة في إدارة المياه تؤد  إلل تالمياه تق  عن االحتياجات المائية الفعلي  
 . (Annandal et al., 2000) ا ة است دامهااألمث  وزيادة كف

د ، ألند الجافدة الميداه واألرايدي ال دحيحة المنداطا فدي كبيدرة أهميدة الندا   للدر     الدر   نظدم فدي الميداه اسدت دا  مدن ويحدد   نيحت 
Shaughnessy and Rush, 2014) ( ةدالر   رثتتدي التدي تلدك خاصدة النباتيدة واألمدرا  ةاآلفدات ةصداةاإل متتول  من ضي ف   كما 

التي  األةحاثبينر  .et al., 2004)  (Dorais للثمار ةالنوعي   الصفات ةعض نيحت   فهو لذلك يافةإو  ،العالي التربة وبةرط ومحتول 
 ، إلدله فدي الغلدةتيثير و  المائي  لإلجهاد Fantastic صنف  ةالبندور في تركيا حول استجاةة نباتات  et al., (2007)   Topcu جراهاأ

 135.7و هلتدار/طن 145.4اذ بلدغ إوحجدم الثمدرة  ،ةالحاصد  الكلدي ندت  معنويدا   –تب در % مدن 100تفوق النباتات المروية ةالمتتول 
  أن هندا  ندت . ولدم يلد –% مدن تب در50في النباتات المروية ةالمتدتول  3سم 109.9و هلتار/طن 103.4لل إ، بينما ان فض  3سم

 فعاليدة ذوو  ةالضدروري   ةالغذائي د العناصدر مدن البدوروظ  يعدد.  PHمعندو  لمتدتول الدر  فدي معددل وزظ الثمدرة ونتدبة الحمويدة و  تديثير
 اسدتطالة فدي ويتداهم ،النبدات فدي الت دزين منداطا إلدل األوراق مدن التمثيد  الكداربوني ندواتج وانتقدال حركدة تتدهي  فدي يتدهم إذ ،كبدرل 

 األنبوبدة ونمدو للقداحا حبدو  إنبدات ي دجل إذ ،العنصدر هدذا فعاليدة مدن نصدي  لإلخصدا  أظ   كمدا ،جددرها وتكدوين ،يدا الال وانقتدا 
 في كبير دور ل  أظ ويعتقد للما  النبات امتصاص سرعة في يتحلم إذ ،للجفا  النبات مقاومة من يزيد البوروظ  وجود أظ كما ،اللقاحية
 ,Shaaban) البدروتين بندا  فدي تزيدد والتدي النوويدة لألحمدا  تكويند   علدل عدالوة ،النبدات فدي زهداتركي وزيدادة الكربوهيددرات تدراكم

  وتراكيز البوروظ تحر  رو  الر  النا  . ألشلاليهد  البحث الل معرفة  مدل استجاةة فتتا الحق   (.2002
  ه:وطرائقالبحث مواد 

في تربة مزيجة رملية  2013للموسم الصيفي   ، ضا  هير ،األنبارحافظة نفذت تجربة حقلية في مزرعة خاصة بناحية المحمد  في م
(Sandy Loam )ن خصدائ  التربدة الفيزيائيدة والكيميائيدة. اسدت د  تصدميم القطدل يبدي   (1)والجددول  10/11 لدلإ 15/5من  في الفترة

وي دم  البدوروظ  ،البوروظ  أشلالالرئيتية  القطلشغلر  حيث ،ملررات ةبثالث،  Split Split Plot Design من الدرجة الثانيةالمن قة 
،   2ةمتددافة بينيددة  ،% بددوروظ 17وروظ. والبددوروظ المعدددني )حددامض البوريددك (% بدد11ين بددوروظ( أمدد –: بددوراجرول )ايثددانول العضددو  

القطدل ي تويدعر فد ، و 1.5% مدن عمدا الريدة  ةمتدافة بينيدة  (100و،  75و، 50متدتويات الدر  )في القطل الرئيتة  رحيث تويع
 Arachis )بذور فتتا الحق   رعزر .  1ةمتافة بينية  لتر/( ملغ300و 150و 0المن قة من الدرجة الثانية متتويات البوروظ وهي )

hypogea L.  التجريبيدة وبمتدافة  للقطعدةنبدات  18سدم وبمعددل  5إلدل  3علدل عمدا  15/5/2013( صدنف محلدي )التدعدية( بتداري
 /نبدات 55555ةمدا يلداف   ،نبدات 972 عددد النباتدات الكلديليصدب   خر،آسم بين خط جانبي و 75  بفاصخر و اآلنبات و السم بين  50
مدل  طدا  لخ(  بد  الزراعدة N%18و 46%5O2P) DAP صدورةعلدل  هلتدار/5O2P كدغ 200. أيديفر األسدمدة الكيميائيدة بوا دل لتداره

(. أيديف التدماد البوتاسدي 1999 )التداهوكي، N%46ا اليوريد ةإيدافة هلتدار/كغ 40 تم إكمال توصية التماد النتروجينيالتربة. كما 
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للن ددرة  األولددل  بدد  الزراعددة والثانيددة  بدد  التزهيددر وفقددا   ،( علددل دفعتددينK%41.5شددل  كلوريددد البوتاسدديو  )علددل  هلتددار/Kكددغ 50ةمعدددل 
لتجربددة   والمعدددني حتدد  معددامالت اكمددا تددم رش البددوروظ العضددو  .2011الصددادرة عددن الهيئددة العامددة لإلرشدداد والتعدداوظ الزراعددي لعددا  

المتددت دمة فددي الددرش ظ المهدداميز حيددث كانددر كميددة المددا  تزهيددر وخددالل مرحلددة تكددو  ثنددا  الأو  (   بدد  التزهيددر)ثددالث مددرات خددالل الموسددم
 .هلتار/لتر 600

 لتربة الحقلالكيميائية في ا بعض الصفات الفيزيائية و. 1جدول ال

القيمة   صفات التربة الوحدات 

 pH الرقم الهيدروجيني .................. 7.6

2.3 DS.m-1 ( 1:1التوصيل الكهربائي) 

57.3 

 كغ/غم

 النيتروجين

 

 العناصر الجاهزة

13.0 

 

13.0 

 سفوروالف

 
 يومالبوتاس 146.5

 البورون 1.01

10.5 

 كغ/غ

 المادة العضوية

184 CaCO3 

 الرمل 775
 

 مفصوالت التربة
 نيالغر 95

 الطين 130

 نسجة التربة  مزيجة رملية

 السعة الحقلية % 27

 الكثافة الظاهرية 2م/كغ 1.32
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  حسب معامالت التجربةموعد وأعماق الريات  .2ل جدوال

 تاريخ الري ت
 معمق الري م

 عمق المنطقة الجذرية سم 75%ري ناقص  50%ري ناقص  ري كامل

نباتإرية  20 20 20 5/15 1  

2 5/20 19.3 9.65 4.825 

25 

3 5/26 19.3 9.65 4.825 

4 6/1 19.3 9.65 4.825 

5 6/7 19.3 9.65 4.825 

6 6/14 19.3 9.65 4.828 

7 6/19 19.3 9.65 4.825 

8 6/24 23.2 11.6 5.8 
  28  

 5.8 11.6 23.2 6/30 9 نهاية النمو الخضري

10 7/6 23.2 11.6 5.8 28 

11 7/10 25.7 12.85 6.425 
  

30 
12 7/14 25.7 12.85 6.425 

13 7/19 25.7 12.85 6.425 

14 7/24 29.0 14.5 7.25 

 

     35 

15 7/30 29.0 14.5 7.25 

16 8/3 29.5 14.75 7.375 

17 8/7 29.5 14.75 7.375 

18 8/12 29.5 14.75 7.375 

 فرعاتسم نهاية الت 40 8.285 16.57 33.14 8/17 19

20 8/ 21 35.5 17.75 8.875 

 

             40   

21 8/25 35.5 17.75 8.875 

22 8/30 35.5 17.75 8.875 

23 9/9 35.5 17.75 8.875 

24 9/13 39.3 19.65 9.825 
  

               45 
25 9/17 39.3 19.65 9.825 

26 9/21 39.3 19.65 9.825 

27 9/26 44.3 22.15 11.075 50 

 نهاية تكوين المهاميز 11.075 22.15 44.3 10/1 28

29 10/7 44.3 22.15 11.075 

  

 

 50    

 

30 10/13 44.3 22.15 11.075 

31 10/18 44.3 22.15 11.075 

32 10/23 44.3 22.15 11.075 

33 10/28 44.3 22.15 11.075 

34 11/4 44.3 22.15 11.075 

 نهاية الموسم 11.075 22.15 44.3 11/10 35
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من تاري  الزراعة  م واستمر تعويض الما  المفقود ةالتب ر من التربة ابتدا   م 20ات ةعما نبربة رية اإلعامالت التجروير جميل م
. تمر علل كمية الما  المفقود من حو  التب ر وكمية الما  الجاهزة المتتنفذة نف ذكره ولغاية بد  مرحلة النمو ال ضر  اعتمادا  اآل

  نت  وحت  ال طوات اآلتية: -التب رفي تحديد  يمة  Aريلي صنف االستعانة ةحو  التب ر األم
 (. 2010، خروظ وا  )الحديثي نت  المرجعي  -.  ياس التب ر اليومي من حو  التب ر ثم حتا  التب ر1

 = 

 :حيث
 (.يو /)ممنت  المرجعي  -التب ر :

 (.يو /مس من الحو  )مالتب ر المقا : 

و د اعتمدت ، معام  خاص ةحو  التب ر وي تلف تبعا  لنول الحو  والغطا  النباتي المحيط ةالحو  وطبيعة سط  التربة :  

 .( (Yildrim et al., 2002( 0.8القيمة )
ستهال  المائي الفعلي لمحصول فتتا الحق  المرو  ةطرائا لتطبيقية االنت  الفعلي والذ  يتاو  من الناحية ا -لتب را  ا. حت2

 الر  التطحي أو الرش وفا المعادلة اآلتية:
   …………………………… (2)                = 

 :حيث
 (.يو /ملي )منت  الفع -التب ر -: 
                                                                                                                                              معام  المحصول.       -: 

( 6/30 – 5/20   يم معام  المحصول للفترات )لتمث   ) Allen et al., 1990)  0.6و1.00 و1.15 و0.4 و د تم اعتماد القيم 
 علل التوالي. (11/10 – 10/1( و )10/1 – 8/17( و )8/17 – 30/6و)

 ة:والغلقياسات النمو 
 ،سم 80و لعر بواسطة اسطوانة تربة ةقطر ،من ك  معاملة تم اختيار ثالثة نباتات ع وائيا   10/11ند نضج المحصول بتاري  ع

 طة اتصال الجذر ةالتاق إلل نهاية الجذر الفعالنقن م ،سم ةعد ترطيبها. تم  ياس طول الجذر بواسطة شريط القياس 60وعما 
((Al-Khafaf  etal.,1977 . كما  .ساعة 24ولمدة  ˚ 76ثم ةالفرظ علل درجة حرارة   ،أوال   حتا  كتلة الجذر تم تجفيفها هوائيا  ول

ساعة وحتل ثبات  48لمدة  o 65 ائي بدرجة حرارة  ات ع وائية من ك  معاملة في فرظ كهربة ل متة نباتتم تجفيف األجزا  ال ضري  
من خالل الكثافة النباتية  هلتار/القرنات طن غلةتم تقدير  .ثم وزنر ةعد التجفيف ةالميزاظ الحتاس (,A.O.A.C 1975 ( الوزظ 

 .  ,Cross)1980% )8 لةعد تعدي  نتبة الرطوبة في الحاص  إل هلتار/نبات  55555
 

 X                                       (3)ل بالرطوبة األصلية الحاصكمية  كمية الحاصل بالرطوبة المطلوبة =
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( غم من  رنات ك  وحدة تجريبية ة ل  ع وائي وبعد است راج البذور منها تم حتا  نتبة التصافي ةاست دا  المعادلة 100أخذت )
 :اآلتية

 (4................) 100× ( غ 100العينة )وزن بذور العينة / وزن  = نسبة التصافي % 
ن خالل الكثافة م هلتار/تم فص  البذور )النايجة وغير النايجة( من القرنات لع رة نباتات ووزنر الست راج حاص  البذور طن 

 ( (Cracium and Cracium, 1996ه الر  المضافةعلل كمية ميا البذور غلة.  درت كفا ة استعمال المياه ةقتمة النباتية
 
             (5............................ )    =   
  :حيث 

WUEf :( 3 /)كغ كفا ة استعمال المياه 
Yield :كغ/هلتار( البذور غلة(  

Water Appliedلتار( ه/3)  : كمية المياه المضافة 
 .0.05عند متتول معنوية  .L.S.Dنو  فرق مع  أ لحتا   Genestate genwin 3.2دا  ةاست  إحصائيا  لر النتائج حل  

 :النتائج والمناقشة
  :)سم( طول الجذر

فدي الجددول البدوروظ  أشلالوفي معنوية في صفة طول الجذر مل زيادة تراكيز رش البوروظ غير حدوث زيادة  للإ (3)ي ير الجدول   
سدم  41.98  أعطدلوالدذ   ليتدر/Bمدغ  150التركيدز يليد    ،سدم 42.225متوسدط بلدغ  أعلدل ليتدر/Bمغ  300ركيز الت أعطل( فقد 3)

، ويعدود سدب  ذلدك لددور البدوروظ ةلدال مصددري   فدي زيدادة جاهزيدة ةعدض سدم39.85 متوسدط بلدغ  أ  معاملة المقارنة  أعطرفي حين 
 زوتواآل لجددذر كالبوتاسدديو ا فددية المغددذيات المددؤثرة فددي اسددتطالة القمددم الناميددة لنبددات وخاصددتوفيرهددا لالددل  أدلالتربددة ممددا المغددذيات فددي 

(Careel et al., 1990). يمدة معنويدة بلغدر  أ د لدل إن فض افدي طدول الجدذر فد % سدلبا  50المدائي عندد متدتول ر   اإلجهدادر أث د 
%، و يمددة معنويددة متوسددطة عنددد متددتول ر  75سددم عنددد متددتول ر   48.17 يمددة معنويددة للجددذور بلغددر  يعللةدد مقارنددة  سددم  33.78
ددإذلددك ، ويعددود مسدد 42.13% بلغددر 100 عددن نقدد   فضددال  ،   مددن اسددتطالة ال اليدداممددا  ل دد اإلجهددادوكتددين عنددد متددتول م األلددل تحط 

ز رش كداظ للتدداخ  بدين تراكيد ، ,.Reddy et al)2003) يات التدي لهدا دور فدي اسدتطالة ال اليدا كالبوتاسديو  والزندكامتصداص المغدذ  
فدي حدين  B1D*2سدم عندد معاملدة التدداخ   49.00متوسدط بلدغ  أعلدلد كاظ فق ،ل الجذرفي صفة طو  غير معنو    ا  تيثير البوروظ والر  

 يمدة معنويدة عندد  يعللسدم كد 052.5مدابين وتراوحر  ديم التدداخ  الثالثدي ، B2D*0سم عند معاملة التداخ   31.00متوسط  أ  كاظ 
نويدة عندد تدداخ  البدوروظ ةصدورت  المعدنيدة ة معيمد  ي د سدم ك 30و  لتر/غمد 300% وتركيدز 75ول مياه تداخ  البوروظ العضو  ومتت

 .لتر/غم 300% وتركيز 50عند متتول مياه 
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 )سم( وتركيز البورون ومستويات الري في طول الجذر أشكال تأثير .3جدول ال

 مستويات الري البورون أشكال
 المعدل مستويات البورون

POD 
B0  B1 B2 

 عضوي 

PO 

 D0 41.60 41.17 45.00 42.59 

 D1 47.50 49.00 52.50 49.67 

D2 31.00 34.20 41.50 35.57 

 POB 40.03 41.46 46.33 42.61المعدل 

PMD 

 معدني 

PM 

 D0 42.00 44.00 39.00 41.67 

 D1 46.00 48.50 45.50 46.67 

D2 31.00 35.00 30.00 32.00 

 PMB 39.67 42.50 38.17 40.11المعدل 

B 39.85 41.98 42.25 D 

DB 

 D0 41.80 42.58 42.00 42.13 

 D1 46.75 48.75 49.00 48.17 

D2 31.00 34.60 35.75 33.78 

L.S.D 

0.05 

 P B D PB PD DB PD B 

2.927 3.585 3.585 5.070 5.070 6.209 8.781 

 :(باتغ/نوزن النبات الجاف )
البددوروظ وتركيددزه ومتددتويات ميدداه الددر  وجميددل التددداخالت  ألشددلال ت الجددا  معنويددا  ا( اسددتجاةة وزظ النبدد4يالحددم مددن خددالل الجدددول )

ومقارندة ةال داهد دوظ تتدميد والدذ   نبدات/غ397.52سدت دا  البدوروظ العضدو  ةقيمدة معنويدة ا، حيث تفوق وزظ النبدات الجدا  ةمابينها
ويرجل ، نبات/غ 380.96 يمة معنوية بلغر  أعلل لتر/غم 150روظ ، نتج عن تركيز البو نبات/غ 347.28يمة معنوية   أ  نتج عن  
وتمثيد    دد زاد مدن كفدا ة امتصداص المدا  والمغدذيات األوراقظ االمتصاص التريل  للبوروظ  ةلال مصدري  عن طريدا ألل إسب  ذلك 

2CO 1980(ادة الجافة ملعملية وبالتالي زادت اة نواتج اللبنا  الضوئي وزيادعلس ذلك علل  كفا ة ا، وانمن  ب  النبات ,Kannan ( ،
حددث خلدال  فدي أالتلبي للبوروظ الدذ   تيثيرالةتب   نبات/غ 364.92فنتج عن   يمة معنوية متوسطة  لتر/غم 300أما التركيز العالي 

يعندي  اذوهدوزظ النبدات الجدا ، ذلك في  علل نمو النبات ة ل  عا  ةماذلك  وانعلس( 1991 عماد ،امتصاص العناصر وتوازنها  )ال
فدي وزظ  يسدلبة دل  % 50المائي عند متتول الر   اإلجهادر ث  أكما  .لتر/غم 150النبات يلتفي ةحاجت  من البوروظ عند التركيز  ظ  أ

زظ المددادة الجافددة للنبددات عنددد  يمددة معنويددة فددي و   يعللةدد مقارنددة   نبددات/غ 81.942 يمددة معنويددة بلغددر  أ دد لددل إن فض افددالنبددات الجددا  
، نبددات/غ 358.99%  يمددة معنويددة متوسددطة بلغددر 100متددتول الددر   أعطددلو  ،نبددات/غ 452.23%  والتددي بلغددر 75متددتول الددر  
بد  جدذور اسدتغالل المدا  مدن  وبالتدالي كفدا ة فدي امتصداص و ت، ر رطوبدة مناسدبة لنمدو النبداظ متتول الر  الثاني يدوف  ألل إويرجل ذلك 
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فدي وزظ النبدات الجدا  وكاندر  ا  معنويد ا  تديثير الدر  كيدز رش البدوروظ ومتدتويات ار فدي حدين أ هدر التدداخ  بدين ت ،(2000 ،النبات )علدي
. نبدات/غ 245.37متوسدط بلدغ  أ د   B2D*0معاملدة التدداخ   أعطدرفدي حدين  نبدات/غ 449.37بلغدر  B1D*0معاملة تدداخ   أعلل

فقددد تراوحددر  دديم التددداخ  مددابين  ،هددذه الصددفة البددوروظ وتراكيددز رشدد  ومتددتويات الددر  كانددر معنويددة فددي أشددلالثددي بددين ظ التددداخ  الثالإ
 نبددات/غ 205.00و لتر/غمدد 300% وتركيددز 75 يمددة معنويددة عنددد تددداخ  البددوروظ العضددو  ومتددتول ميدداه  يعللكدد نبددات/غ 522.00

 .لتر/غم 300% وتركيز 50متتول مياه المعدني و   يمة معنوية عند تداخ  البوروظ  ي  ك
 (نبات/ويات الري في وزن النبات الجاف )غوتركيز البورون ومست أشكال تأثير .4جدول ال

 مستويات الري البورون أشكال
 المعدل مستويات البورون

POD 
B0  B1 B2 

 عضوي 

PO 

 D0 364.50 382.00 428.25 391.58 

 D1 466.25 467.16 522.00 485.14 

D2 232.25 348.50 366.77 315.84 

 POB 354.33 399.22 439.01 397.52المعدل 

PMD 

 معدني 

PM 

 D0 329.67 350.50 299.00 326.39 

 D1 432.50 457.00 368.50 419.33 

D2 258.50 280.60 205.00 248.03 

 PMB 340.22 362.70 290.83 331.25المعدل 

B 347.28 380.96 364.92 D 

DB 

 D0 347.08 366.25 363.62 358.99 

 D1 449.37 462.08 445.25 452.23 

D2 245.37 314.55 285.88 281.94 

 

 :(نبات/)غ القرنات غلة
  أعطددرفددي حددين  غ/نبددات 320.08 يمددة معنويددة فددي صددفة حاصدد  القرنددات بلغددر  أعلددل لتر/غمدد 150ظ التركيددز ألددل إائج شددارت النتددأ

  انعلس علل زيدادة ( والذ4جدول ال) لل تفوق وزظ النبات الجا إويرجل سب  ذلك  غ/نبات 290.52 يمة بلغر  أ  معاملة المقارنة 
( ممددا Kannan 1980,ج التمثيدد  الضددوئي تنقدد  مددن المصدددر الددل المصدد  خددالل النمددو ال ضددر  )حاصد  النبددات كالقرنددات الظ  نددوات

اصدد  الددذ  يمثدد  المحصددلة النهائيددة  للنبددات ، فضددال عددن اظ رش  البددوروظ سدداعد علددل زيددادة كفددا ة عمليددة البنددا  حيزيددد بدددوره مددن ال
 أعطدل،و ( وبالتدالي زيدادة الحاصد  الكلدي للقرندات Shaaban 2010,الكاربوهيدرات والبروتينات ونقلها الماكن خزنها )الضوئي وتكوين 

( 1991التددلبي للبددوروظ )العمدداد  ،  تدديثيرولعدد  سددب  ذلددك هددو بدايددة ال غ/نبددات 305.50بلغددر  متوسددطة يمددة  لتر/غمدد 300التركيددز 
% سدلبا فدي صدفة 50المائي عند متدتول ر   اإلجهادر أث  ة جميعها المتؤولة عن زيادة الحاص  للقرنات. الذ  اثر في العمليات الحيوي

 غ/نبدات 357.25 يمة معنويدة للجدذور بلغدر  يعللارنة ةقم غ/نبات 247.33  يمة معنوية بلغر  أ  فين فض الل ، حاص  القرنات 
فدرة الرطوبدة المناسدبة والتدب  هدو و  غ/نبدات  311.52 % بلغدر 100%، و يمة معنوية متوسطة عند متدتول ر  75عند متتول ر  

L.S.D 

0.05 

 P B D PB PD DB PD B 

2.811 3.443 3.443 4.869 4.869 5.963 8.433 
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مدا التدداخ  بدين أ .(  Tisdale etal.,1997للنبات والتي زادت من كفا ة الما  وبالتالي زيادة الحاص  لك  من حجدم الميداه المضدافة )
لدة التددداخ  عنددد معام غ/نبدات 367.25متوسددط   أعلدلللقرندات فقددد بلدغ    ةالكليدد الغلدةثددر ة دل  معندو  فددي أتراكيدز البدوروظ والددر  فقدد 

1*B1D   0 عندد المعاملدة غ/نبدات 218.00متوسدط  أ د فدي حدين كداظ*B2D   يثير الم دتر  االيجدابي لكد  مدن وسدب  ذلدك هدو التد
صور البوروظ ظ التداخ  الثالثي بين أ ((Shaaban, 2010علل زيادة كفا ة امتصاص النبات للما  والر  فقد عم  البوروظ  ظ البورو 

 يمدة معنويدة عنددد  يعللكد غ/نبدات 413.0ويات الدر  كاندر معنويدة فددي هدذه الصدفة فقدد تراوحدر  ديم التددداخ  مدابين وتراكيدز رشد  ومتدت
 يمدة معنويدة عندد تدداخ  البدوروظ المعددني  ي د ك غ/نبدات 201.0و لتر/غمد 300% وتركيدز 75ه اتداخ  البوروظ العضو  ومتدتول ميد

 .لتر/غم 300% وتركيز 50متتول مياه و 
 (نبات/غوتركيز البورون ومستويات الري في حاصل القرنات ) أشكال تأثير .5دول جال

 مستويات الري البورون أشكال
 المعدل مستويات البورون

POD 
B0  B1 B2 

 عضوي 

PO 

 D0 338.1 338.5 343 339.87 

 D1 357.5 399.5 413.00 390.00 

D2 231.5 292.5 298.5 274.17 

 POB 309.03 343.50 351.50  334.68المعدل 

PMD 

 معدني 

PM 

 D0 283 299 267 283.17 

 D1 328.5 335 310 324.50 

D2 204.5 256 201 220.50 

 PMB 272.00 296.67 259.50 276.06المعدل 

B 290.52 320.08 305.50 D 

DB 

 D0 310.55 318.75 305.25 311.52 

 D1 343.00 367.25 361.5 357.25 

D2 218.00 274.25 249.75 247.33 

 :)%( نسبة التصافي
(% لكدد  74.9،74.6،72.3)غددر نتدبة التصددافي  ، وبل( عدد  تدديثر نتدبة التصددافي بتركيدز البددوروظ معنويدا  6ن مددن خدالل الجدددول )يتبدي

 Roy et، 1980ة ةل  نول )ة وراثي  ظ لصفة نتبة التصافي خاصي  أ، فعلل الرغم من اليالتو علل  لتر/غم( 300،150،0من التراكيز )
al., )عدن  فضدال  ها لدل مصدباتإوهيددرات ربمدن خدالل نقد  ندواتج التمثيد  الكداربوني كالك ،في زيدادة وزظ العيندة اال  فع  للبوروظ دورا   ظ  أال إ

الصدفة ة دل  إيجدابي  ه( فدي هدذ%75المتوسدط ) اإلجهدادر وأث د (.Shaaban, 2010حمدا  النوويدة المهمدة لبندا  البدروتين )تكدوين األ
%(  يمددة معنويددة متوسددطة 100المددائي ) اإلجهددادالمعاملددة ال اليددة مددن  أعطددرحددين ، فددي ( %87.6 يمددة معنويددة بلغددر ) أعلددل يعطلفدد
وسددب  ذلدك هدو االن فددا  ، (%60.4 يمددة معنويدة بلغدر ) أ د  يعطلفد %( سددلبا  50) علدلالمدائي األ اإلجهددادر . وأثد%(73.9لغدر )ب

دأ. الصدفة ههدذ فدير ة دل  مباشدر ث دأالعا  الذ  حدث في ةا ي صفات النبات والذ   الدر  فقدد سدتويات البدوروظ و  تراكيدز اخ  بدينالتددا م 
 أ د بلغدر % فدي حدين 88.7 يمدة معنويدة بلغدر  أعلل  B1D*2معاملة التداخ   أعطر، و د التصافي معنو  في نتبةغير ر ة ل  ث  أ

L.S.D 

0.05 

 P B D PB PD DB PD B 

4.173 5.111 5.111 7.228 7.228 8.852 12.519 
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(% علدل البدوروظ .579)إذ تفوق البدوروظ المعددني  ،معنويا   ا  تيثير البوروظ  ل لالوكاظ ،  B2D*0 %  عند المعاملة57.3 يمة معنوية 
فقدد تراوحدر  ديم  ،في هذه الصدفة تيثيرات الر  ومتتوي وأشلال وروظ كاظ للتداخ  الثالثي بين تراكيز رش البكما ، (%68.4العضو  )

 ي د ك %51.5و لتر/غمد 150% وتركيدز 75 يمدة معنويدة عندد تدداخ  البدوروظ المعددني ومتدتول ميداه  يعلل%  ك99.0التداخ  مابين 
 .لتر/غم 0% وتركيز 50متتول مياه ة عند تداخ  البوروظ العضو  و عنوي يمة م

 .(%وتركيز البورون ومستويات الري في نسبة التصافي ) أشكال تأثير .6جدول ال

 مستويات الري البورون أشكال
 المعدل مستويات البورون

POD 
B0 B1 B2 

 عضوي

PO 

D0 69.8 71.2 72.2 71.1 

D1 74.4 76.5 82.7 77.8 

D2 51.5 52.5 65.0 56.3 

 POB 65.2 66.7 73.3 68.4المعدل 

PMD 

 معدني

PM 

D0 77.0 81.5 71.6 76.7 

D1 98.0 99.0 94.8 97.3 

D2 63.1 68.6 61.5 64.4 

 PMB 79.4 83.0 76.0 79.5المعدل 

B 72.3 74.9 74.6 D 

DB 

D0 73.4 76.4 71.9 73.9 

D1 86.2 87.8 88.7 87.6 

D2 57.3 60.6 63.3 60.4 

 
 :(3كغ/مكفاءة استعمال المياه )

ث علدل ال داهد دوظ رش حيد ست دا  المياه لرش البوروظ فقد تفو ر معاملتي الدرش معنويدا  استجاةة كفا ة ا( 7بينر النتائج في الجدول )
ويرجدل سدب  ذلدك ، التدواليعلدل  لتر/غمد( 0، 150، 003وذلدك لمتدتويات الدرش ) 3 /كدغ (1.0391.170،1.12،) غر القيم تنازليدا  بل
خير بدوره يعم  علل زيدادة ظ األأ( و 1989 ظ البوروظ من العناصر الصغرل التي تحفز امتصاص عنصر البوتاسيو  )الصحا ،ألل إ

مدددن المدددا   أ ددد   كميدددة ممدددا يدددنعلس فدددي اسدددتهال ،اعد علدددل ةقائهدددا ن دددطة خدددالل فتدددرة النمدددو ال ضدددر  فيتددد األوراقالمحتدددول المدددائي فدددي 
موز  لل ليددة والددذ  يحددافم علددل سددوتنظدديم الضددغط اال ،م فددي عمليددة غلددا وفددت  الثغددور بوجددود الكلوريدددكمددا ويددتحل   ،(2011 ،)ال ددبيني

. كمدا ويزيدد مدن (Marschner (1995 , عنهدا ا الحارسة ومن ثم ةعيدا  يلل ال الإانتفاخ ال لية من خالل حركة الما  من خاليا الب رة 
 اإلجهادمل  ستجابر هذه الكفا ة لمتتويات الر  فتزايدت  يمتها معنويا  او  (.Aoronomist (1999 ,االمتصاص للما   جذر علل وة ال

% 75المتوسددط  اإلجهددادومتددتول  %001جهدداد إعنددد متددتول الددر  بدددوظ  3 /( كددغ0.538،1.306،1.484ا فبلغددر )المددائي المطب دد
سددب  زيدادة كفددا ة النبدات فددي امتصداص المددا  هددو تدوافر رطوبددة فدي منطقددة الجددذر  ولعدد ، التدوالي% علددل 50 علدلاأل اإلجهددادومتدتول 

L.S.D 

0.05 

 P B D PB PD DB PD B 

5.10 6.25 6.25 8.84 8.84 10.83 15.31 
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لدر  وظ واكداظ لكد  مدن صدور البدور . (2011، نتدجة النبدات )ال دبينيألدل إفتاعدت علل زيادة حث النبات علدل االسدتفادة منهدا ونقلهدا 
علدددل البدددوروظ المعددددني  3 /كدددغ (1.345لبدددوروظ العضدددو  )تفدددوق ا فقدددد، فدددي صدددفة كفدددا ة اسدددتعمال المدددا  ا  معنويددد ا  تددديثير وتراكيدددز رشددد  

 يمدة  أ د و  D1B*2  عندد 3 /كدغ 1.615 يمة معنوية  أعللمعامالت الر  وورش البوروظ  يما معنوية بلغر  أعطر، و 3 /كغ (0.873)
التدداخ   يمدة معنويدة عندد  يعللكد 3 /كدغ (2.009. وتراوحدر  ديم التدداخ  الثالثدي مدابين ) D2B*0عندد  3 /كدغ 0.524 بلغدر  معنوية

 300× % مياه100× يمة معنوية عند التداخ  )بوروظ معدني  ي  ك 3 /كغ (0.446و) )لتر/غم 300×% مياه 50× )بوروظ عضو  
 (. لتر/غم

 ( -3م/لري كفاءة استعمال المياه )كغوتركيز البورون ومستويات ا أشكال ثيرتأ .7جدول ال

 مستويات الري البورون أشكال
 المعدل مستويات البورون

POD 
B0  B1 B2 

 عضوي 

PO 

 D0 0.590 0.600 0.602 0.598 

 D1 1.260 1.511 1.754 1.509 

D2 1.826 1.954 2.009 1.930 

 POB 1.226 1.355 1.455 1.345المعدل 

PMD 

 معدني 

PM 

 D0 0.479 0.511 0.446 0.479 

 D1 1.076 1.165 1.071 1.104 

D2 1.000 1.277 0.837 1.038 

 PMB 0.852 0.984 0.785 0.873المعدل 

B 1.039 1.170 1.120 D 

DB 

 D0 0.535 0.555 0.524 0.538 

 D1 1.168 1.338 1.413 1.306 

D2 1.413 1.615 1.423 1.484 

 االستنتاجات:
الدراسة أظ  ، كما بينرلتر/غم 150البوروظ العضو  للنبات بتركيزوخاصة  أشلال همية عنصر البوروظ ةلال أ نتتنتج من هذه الدراسة 

 مناس  لنمو النبات.العما الرية هو %75متتول الر  
 وصيات:الت
 ةدراسال وصيتكما  ،همية في نمو النباتأ ل  من لما  قص  نظرا  ني من نرايي التي تعايافة البوروظ في األإةيظ يتم  الدراسة وصيت

  .أخرل جرا  هذه التجربة علل محاصي  إة سةالدرا وصيوأخيرا  ت، %75 ةحدودالمناس  للر  عما اليلوظ  ةيظ
 المراجع:

في المتالة   أخرل تقانات الر  الحديثة ومواييل  (.2010)ألحديثي خضير الكبيتي وياس مدلول  احمدو  الحديثي، عصا  خضير
 .55 ص الزراعة.. كلية األنبارجامعة  العلمي. وزارة التعليم  العالي  والبحث ائية.الم

L.S.D 

0.05 

 P B D PB PD DB PD B 

0.0472 0.0578 0.0578 0.0817 0.0817 0.1001 0.1415 
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Abstract 

Afield experiment was conducted during summer season 2013 at AL-Anbar 

Governorate to study the response of peanut (Arachis hypogea L.) to different 

concentrations and types of boron under deficit irrigation conditions. A split-

split plot design was laid out in three replications. Three concentrations of 

boron (0، 150، and 300) mg/l were sprayed. The experiment also included three 

levels of irrigation (50, 75 and 100) % of depth of irrigation. The results 

showed that the concentration of 150 mg/l of sprayed boron caused an increase 

in dry root and plant weight, pod yield and dressing ratio (12.50 g/plant, 380.96 

g/plant, 320.08 g/plant, 74.9% and 1.170 Kg/m3 respectively. The level of 75% 

of depth of irrigation gave best indicators for both dry root and plant weight, 

pod yield and dressing ratio (48.17 cm, 14.83 g/plant, 452.23 g/plant, 357.25 

g/plant and 87.6% respectively. The results also showed that the effect of triple 

interaction between types and concentrations of boron and levels of irrigation 

was insignificant for most of the traits except dry plant weight. 

Keyword: Foliar spray. Boron. Irrigation levels, peanut. 
  

mailto:aiymenahmed@yahoo.com

