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 البورون ومحتوى األوراق من وجودة ثمار التفاح  يةإنتاج فيتأثير عدد رشات البورون 
 السويداءمحافظة في  (Golden Deliciousديلشس ) ولدنجصنف الفي 

 (1)*سامر كيوانو  (1)سامي الحناوي و  (1)طلعت عامرو  (1)عدنان سكيكر
 ، دمشق، سورية.اعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزر (. مركز بحوث السويداء،1)

 (.Email: samer.kiwan@yahoo.comوان. البريد اإللكتروني: مر كي. سا)*للمراسلة: د

 30/05/2018تاريخ القبول:    17/04/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
بهدف دراسة تأثير ، 201و 2015خالل عامي  في السويداء الزراعية نفذ البحث في مركز البحوث العلمية

الرش الورقي ، حيث تم تطبيق ولدن ديلشسج صنفية وجودة ثمار التفاح إنتاج فيون ت البور عدد رشا
مع إضافة التسميد  ،غ/ل( في كل رشة1بمحلول حمض البوريك تركيز ) ثالث مرات وأ مرتين وأمرة 

 في يةنتاجاإل متوسط في تفوقًا معنوياً نتائج الأظهرت  .هتحسب التوصية السمادية وبدون إضافاألرضي 
في  على كافة المعامالت معاً  ثالث مرات بحمض البوريك الورقي إضافة السماد إلى التربة والرش معاملة

ية في معاملة نتاجاإل في حين كان متوسط، (على التواليشجرة /كغ 125.1و كغ/شجرة 69.35) الموسمين
كغ/شجرة  59.73كغ/شجرة و 43.53) في الموسمين معنويًا بالمقارنة مع باقي المعامالت األقلالشاهد 

إضافة السماد في معاملة  ث(درجة تصنيف حجم الثمرة )ممتاز، أول، ثاني، ثال متوسط وبلغ، (على التوالي
على  %0.66%، 32.54%، 60.74%، 6.06) معاً  إلى التربة والرش ثالث مرات بحمض البوريك

%، 57%، 4.56)معًا مض البوريك ، وفي معاملة إضافة السماد إلى التربة والرش مرتين بح(التوالي
 %15.22%، 57.76%، 26.23%، 0.79معاملة الشاهد ) أما، (على التوالي %0.83%، 37.61

 . كما أظهرت النتائج تأثير عدد الرشات بالبورون في زيادة محتوى األوراق من البورون،(على التوالي
وتحسين المواصفات النوعية  يةنتاجإلمتوسط ا رفعهذه المعامالت ساهم في  تطبيقوبالنتيجة تبين أن 

 للثمار.
 الرش الورقي. ية،نتاج، اإلكالبوري حمضجولدن ديلشس، : التفاح، يةلكلمات المفتاحا

:المقدمة  
ذه وتعد ه قيمتها االقتصادية والصحية والصناعية،ل نطراً في العالم  تعتبر أشجار التفاح من أنواع الفاكهة المثمرة المهمة واألكثر انتشاراً 

 نتاجاإلبين األشجار متساقطة األوراق، إذ بلغت كمية  نتاجحيث تحتل المرتبة األولى في اإل ،شجرة أحد أهم األشجار المثمرة في سوريةال
، اً هكتار  15408عن  تداز حيث  ،، وتحتل محافظة السويداء المرتبة األولى من حيث المساحة المزروعة2016عام  اً طن 451730

لتفاح يحتل المرتبة أن ا ،يالحظ من خالل تطور الميزان السلعيو . (2017، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي)دمشق  تلتها محافظة ريف
وزارة الزراعة ) 2012في عام  اً ألف طن 89.6إذ بلغت كمية التفاح المصدرة  ،النباتي في سورية نتاجاألولى من حيث صادرات اإل

 غذائيةال بالمواد والتي تتميز بغناها ،من الفاكهة الرئيسة المفضلة للمستهلكين في سورية التفاحثمار  وتعد .(2015، واإلصالح الزراعي
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 بعض المعادن على تحتوي  كذلك ،( A،B،C) فيتامين مثل الفيتامينات وبعض ،والدهون والكربوهيدرات كالبروتينات ،الجسم يحتاجها التي
، (Westwood, 1978بالدم ) الكولسترول خفض على التي تعمل البكتين مادة على عالوة، والبوتاسيوم لسيوماوالك سفورو الف مثل المهمة

من أهم أصناف التفاح المنتشرة على صعيد أغلب مناطق زراعة التفاح في  Golden deliciousولدن ديلشس ح جويعد صنف التفا
متع به ثماره من صفات نوعية جيدة تلبي رغبة السوق المحلية لما يتمتع به من قبول واستحسان عند المزارعين، وكذلك لما تت سورية، نظراً 

 Al-Imam et، فقد ذكر نوعيته وتحسين نتاجاإل في زيادة فاعل إلضافة المخصبات دور أن تبعض الدراسا خالل من دجو العالمية. و 
al., (2010) ( أن إضافة المخصبات إلى شجرة التفاح صنفAnna ) يجابًا على تغذية الشجرةإ انعكسا ة مميمساحة الورقالمن زاد قد، 

( دون إضافة العناصر K ،P ،  N)ألسمدة العناصر الكبرى االستخدام المكثف يؤدي و  .وتحسنت نوعية الثمار نتاجوبالتالي ازداد اإل
لعناصر الصغرى نقص واضح لبعض ا إلىمما يؤدي ، الصغرى إلى استهالك أكبر للعناصر المغذية الصغرى يفوق ما تحتويه التربة منها

والتقليل من إضافات  ،ائيةياألسمدة الكيم، باإلضافة إلى توجه الكثير من المزارعين إلى إضافة األراضيالبورون في كثير من تلك  ومنها
األسمدة العضوية والتي تحوي على نسب جيدة من كل العناصر المغذية األساسية والتي قد تساعد على التخفيف من نقص العناصر 

 ,.Thompson and Troeh, 1978; Amberger, 2006 Mahmoud et al) نتاجعلى اإل اً يجابإالصغرى مما ينعكس  ائيةالغذ
2010). 

تسهيل حركة السكريات، وله دور في تركيب جدار  ،البورون أحد العناصر الصغرى الضرورية لألشجار، وله وظائف عديدة أهمهايعد 
لسيوم ااألزهار، وكذلك في حركة عنصر الكويلعب دورًا هامًا في تحسين اإلخصاب في  ،التنفسو  ،راتوالتمثيل الغذائي للكربوهيد ،الخلية

، وله دور في (Mengel et al., 2001; Mazher et al., 2006; Roy et al., 2006)األشجار جزاء أخرى من من الجذور إلى أ
 Sakal and)يزيد الحاجة إلى اإلمداد بالبورون  ،لسيوم بصورة جيدةاوالكسفور و ن إمداد المزروعات بالفإنوالت، و ضبط األوكسينات والفي

Singh, 1995 ).  
زهار وزاد من نسبة األ ،زهارل من سقوط األقل  قد أن استخدام الرش الورقي بالبورون  Yogaratnam and Johanson (1982)وجد 

لبورون ا س لعنصرالرئي الدورأن  إلى Faust (1989)ل. كما أشار مما أدى إلى زيادة عقد الثمار والمحصو  ،الخصبة في أشجار التفاح
في  كتارهـ/غك 0.2أن الرش بالبورون بمعدل   Wojcik (2003) Pawel andوفي بولندا وجد  عقد الثمار.شجار الفاكهة هو أفي 

( أدى إلى زيادة Conferenceصنف ) ثرى الكمشجار أوط األوراق في نهاية الخريف على ـ بعد سقكتاره/كغ 0.8وأبداية التزهير بالربيع 
 تحتوي معامالت عند استخدام  التفاحازهار أالعقد في أن نسبة  Balesini et al., (2013)وأكد  ،اً معنوي نتاجاإلووزن الثمرة وكمية  العقد

أن رش شجيرات إلى ( 2005توصل أبو نقطة وبطحة )و . كمية المحصولايجابًا على إنسبة العقد مما انعكس من  تادز قد على البورون 
نتظام وتقصير طول فترة اإلزهار. عنصر البورون دورًا ايجابيًا في ا إذ أدىالعنب بأسمدة ورقية من البورون قد رفع معدل اإلزهار والعقد، 

ود والحبة حمض البوريك على نبات العنب قد أدى إلى زيادة في حجم العنق بمحلول منأن الرش  Nikkhah et al., (2013)بَين كما 
ن من نوعيته وهذا توافق مع    . Abu Nukta (1995)وحس 

التسميد ودوره في  افظة السويداء، وحتى اآلن لم يولَ تصادي الهام الذي يعتمد عليه الفالح في محالتفاح المنتج الرئيسي والمورد االق يعد
سويداء، لذلك يهدف هذا البحث طبقة على أشجار التفاح في الكمًا ونوعًا االهتمام الكافي ضمن المعامالت الزراعية الم نتاجتحسين اإل
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 في بالبورون  عدد الرشاتتأثير و ، سةمدرو نطقة الالمديلشس في جولدن  التفاحصنف ية إنتاج يف البورون ب عدد الرشات تأثيردراسة  إلى
 .محتوى األوراق من عنصر البورون  فيو  ديلشسجولدن  التفاحصنف المواصفات النوعية لثمار 

  :البحث وطرائقه مواد
 البحث:تنفيذ  كانم- 1
موقع الطبنة  ،السويداء مركز بحوثب الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةفي أحد حقول  2016و 2015 يعام خالل تنفيذ البحث تم

اقع زراعة التفاح ثل مو ، ويمالبحر سطح عن م 1695 حوالي يرتفع والذي ،( N: 32, 667, E: 36, 75 ) اإلحداثيات وفق الخامسة،
 ي السويداء.فالمطرية 

 العمقفي قليلة و  ،السطحي العمقفي  المادة العضويةجيدة مائلة للحموضة، و معتدلة تتميز تربة الموقع بأنها بازلتية بركانية، طينية 
نفذت و  (.1)الجدول  العمقينكال ي ف البورون منخفضة المحتوى من و ، العمقين كال في الفوسفور والبوتاسيوم من المحتوى  جيدةو ، السفلي

 .دائرة الموارد الطبيعيةباء دبالسويالتحاليل المخبرية في مخابر مركز البحوث العلمية الزراعية 
 .والكيميائية في منطقة الدراسة الفيزيائيةالتربة  خصائصبعض  .1جدول ال

 المادة النباتية:
ف (، وهو صنGolden delicious)سنة من صنف التفاح جولدن ديلشس  18 جراء البحث على أشجار في طور اإلثمار بعمرإتم 

طعمه حامض حلو، ورائحته و عصيري، و قشرتها ملساء ولبها أصفر فاتح اللون،  ،ذهبيذات لون أصفر  ،رة الحجمه كبيثمار  ،أميركي
 (.2010والحلبي،  )مزهر نتاجاإل جيدو عطرية، 

 تحليل التربة:
 (.Gupta, 2000: بطريقة الهيدروميتر )الميكانيكيالتحليل 

 (.Conyers and Davey, 1988) ( في عجينة مشبعةpH meter(: قدرت بواسطة جهاز )pHالتربة ) تفاعلدرجة 
%(: تم تقديرها بأكسدة الكربون العضوي بمحلول ديكرومات البوتاسيوم في وسط حامضي، والمعايرة بمحلول ملح OMالمادة العضوية )

 .(FAO, 1980مور، بوجود دليل الفيروئين )
( Spectrophotometerطة جهاز )ر بواسقد  (، و N 0.5ت الصوديوم )االستخالص بمحلول بيكربونا: )مغ/كغ( الفوسفور المتاح

(Olsen et al., 1954.) 
 Flameثم قراءته على جهاز اللهب  ( 1N م )أسيتات األمونيومستخالص بمحلول غني بشاردة األمونيو اال: تم المتاح )مغ/كغ( البوتاسيوم

Photometer (Jackson, 1985). 

 البيانات

 التحليل الميكانيكي

pH 

 بورون بوتاسيوم فوسفور مادة عضوية

 رمل سلت طين
 كغ/  مغ المتاح %

% 

 0.9 280 25.5 1.3 6.88 30 30 40 سم 0-30

 0.8 300 17.5 0.65 6.92 26 32 42 سم 30-60
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 H (John – ازوميتان( بوجود محلول N 0.05لور الماء المخفف )(: االستخالص بطريقة حمض كمغ/كغ) في التربة المتاح البورون 
et al., 1975.) 

ورقة من كل شجرة في كل مكرر من الثلث األوسط للطرد وضمن  40محتوى األوراق من عنصر البورون: تم أخذ العينات الورقية بواقع 
 H (John et al., 1975.)-يتانبورون بطريقة اآلزومتم ترميدها وقياس ال كل معاملة شهريًا،

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:
وعدد األشجار في  وثالث قطع تجريبية، ، مكونة من ست معامالت،(RCBDكاملة )العشوائية القطاعات ال وفق تصميمالتجربة  صممت

 (،ONE WAY ANOVA، وتم تحليل التباين )شجرة 54=3*3*6البحث = في شجار األعدد  حيث كان، (3)لكل معاملة كل مكرر 
 .(GenStat% للمقارنة بين المتوسطات، وتم تحليل النتائج باستخدام برنامج )5 مستوى معنوية عند(، LSDلحساب أقل فرق معنوي )

 معامالت التجربة:
 .(A1رمز لها )و  (وبدون إضافات للتربة رشالمعاملة األولى: شاهد )بدون 

غ(  200)غ( يوريا و 1000) المتبعة في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ةالتسميد األرضي حسب التوصية السمادينية: المعاملة الثا
سلفات البوتاسيوم، وقد تمت اإلضافة ببداية كانون الثاني من كل موسم، حيث أضيف السماد تحت مسقط  غ( 500) فوسفات أحاية و
 .(A2رمز لها )و  الشجرة وطمره، 

 بحمض البوريكرش + ال )السابق ذكرها( في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ة السماديةالتسميد األرضي حسب التوصيلثالثة: ملة االمعا
 .(A3رمز لها )و  (القمة الخضراء) المكتظ بمرحلة العنقود الزهري  واحدةبمعدل رشة لكل شجرة في كل مكرر  غ/ل(1تركيز)

بحمض البوريك + الرش   )السابق ذكرها( اعة واإلصالح الزراعيفي وزارة الزر  ية السماديةضي حسب التوصالتسميد األر المعاملة الرابعة: 
القمة الخضراء(، والرشة الثانية بمرحلة ) المكتظ بمعدل رشتين الرشة األولى بمرحلة العنقود الزهري لكل شجرة في كل مكرر  غ/ل(1تركيز)

 .(A4رمز لها )و  الطور القرمزي 
بحمض البوريك  الرش +)السابق ذكرها( في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالسمادية  التسميد األرضي حسب التوصية: الخامسة المعاملة
القمة الخضراء(، والرشة الثانية )المكتظ بمعدل ثالث رشات، الرشة األولى بمرحلة العنقود الزهري لكل شجرة في كل مكرر  غ/ل(1تركيز)

 .(A5ونرمز لها ) أيامبعشرة  ، والرشة الثالثة بعد العقدي الطور القرمز بمرحلة 
بمعدل ثالث رشات، الرشة األولى بمرحلة العنقود لكل شجرة في كل مكرر  غ/ل(1تركيز)بحمض البوريك الرش : السادسةالمعاملة 

 .(A6ونرمز لها ) بعشرة أيام لعقد، والرشة الثالثة بعد االطور القرمزي القمة الخضراء(، والرشة الثانية بمرحلة ) المكتظ الزهري 
 د تم تقديم كافة الخدمات من تقليم وحراثة وعزق ومكافحة لآلفات بشكل متماثل لكافة معامالت التجربة.وق

 المؤشرات المدروسة:
 .عند القطاف )كغ/شجرة(في كل مكرر الكلي الشجرة  إنتاجوزن  :يةنتاجاإل .1
لكل  النسبة المئويةوحساب  ثالث(و ثاني و  أول، و )ممتازدرجات  أربعلى إ فتصن :لى درجات حسب حجم الثمرةإتصنيف الثمار  .2

 :من خالل درجة
 .100*الشجرة(  إنتاجوزن )درجة( / ثمار كل  )وزن الدرجة%= 
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 .محتوى األوراق من عنصر البورون شهرياً  .3
 :النتائج والمناقشة

 :يةنتاجاإل – 1
كغ/شجرة،  125.1كغ/شجرة و 69.35ين )في الموسم A5معاملة ال في ى التواليلعكانت  يةنتاجاإلأن ( 2الجدول )في النتائج  تبين 

 A1 بالمقارنة مع معاملة الشاهد A6و A4و A3بين معنوية  اتوجود فروقكما بينت النتائج بالمقارنة مع باقي المعامالت، ( على التوالي
عند الرش  Al-Imam et al., (2010)هذه النتائج مع  فقتتو  (،على التواليكغ/شجرة،   9.73كغ/شجرة و 43.53)في كال الموسمين 

 وآخرون ومع المحمد  ،نتاجمما انعكس على زيادة اإل تالعقد زاد نسبةوجدوا أن  ، الذين(Annبالبورون على أشجار التفاح صنف )
( 2ويالحظ من الجدول ) .نتاجكمية اإلمن زاد  (Golden Delicious)الرش بالبورون على التفاح صنف  أن ( الذين الحظوا2017)

نسبة الثمار  في ضاخفانالذي وجد  (2011التحافي ) دادت كلما ازداد عدد رشات البورون، وتتوافق هذه النتيجة معية از نتاجأن اإل
 وهذا يبين دور البورون  ،ل(/Bمغ  20حتى تركيز ) زاد معدل البورون في محلول الرش عندماأشجار التفاح صنف عجمي في  المتساقطة

دور مشجع له خصاب و دور في عمليتي التلقيح واإل بورون ، إذ أن لل(Golden Delicious)ف أشجار التفاح صن عند يةنتاجاإلفي رفع 
 ,.Huang et al., 2000; Peryea et al) اللقاحواختراقها للبويضة، وازدياد تركيز البورون في حبوب  في نمو األنبوبة اللقاحية

2003; Nachtigall and Dechen, 2006) ، تسريع حركة السكريات المصنعة باألوراق إلى الثمار لدور البورون في تسهيل و و
(Ramenzani and Shekafandeh, 2011) وقد يرجع أيضًا إلى زيادة النتروجين في المجموع الخضري الناتج من زيادة تراكم ،

مل على تمثيل النتروجين الذي يع Nitrate reductase  زل النتراتختم أنزيمإذ أن للبورون دور في تحفيز وتنشيط البورون في األشجار 
  (.Bonilla et al., 1980)في األوراق 

فربما يعود السبب أن األشجار كانت تمر بحالة  ،2015أكبر من موسم  2016ية في موسم نتاج( أن اإل2كما تبين النتائج في الجدول )
 113.5) في الموسم ذاته A4مع المعاملة  كغ/شجرة( بالمقارنة 125.1) 2016في موسم  A5المعاومة، لكن ظهرت فروقات معنوية بين 

 Sanches)، وقد يعود السبب إلى أن زيادة عدد رشات البورون زاد من كمية البورون المختزنة في البراعم الزهرية للعام المقبل (كغ/شجرة
and Righetti, 2005 .) 

 2016و 2015 نموسميلل التسميد معامالتتحت تأثير  )كغ/شجرة( يةنتاجاإل .2الجدول 

 

 .%5مستوى المعنوية  معنوية عند الواحد تشير إلى وجود فروقاتاألحرف المختلفة ضمن العمود 

 
 

 المعاملة
 ية )كغ/شجرة(نتاجاإل

  2016موسم    2015موسم  

A1 43.53 d 59.73 e 

A2 53.98 c 83.2 d 

A3 56.11  bc 104 c 

A4 67.92 a 113.5 b 

A5 69.35 a 125.1 a 

A6 58.8  b 106.1 c 

L.S.D. 5% 3.47 3.09 
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 صنيف الثمار:ت-2
% 2.17) 2016خالل موسم  A2 درجتي الممتاز واألول في المعاملة  كل من ( وجود فروقات معنوية في3أظهرت النتائج في الجدول ) 
 et al., (2013) Balesini(  وتتوافق مع على التوالي%،  26.23% و  0.793) A1( بالمقارنة مع الشاهد على التوالي %46.28و

 درجتي الممتاز واألول في المعاملة  كل من ، كما بينت وجود فروقات معنوية فيفي حجم ثمار التفاح الكبرى الذي درس تأثير العناصر 
A6  ( بالمقارنة مع الشاهد على التوالي%، 48.65% و3.12) 2016خالل موسم A1 املة قات أكبر في المع، لكن كانت الفروA5 

حظ أن المعامالت التي ، كما لو ، وقد يعود السبب للتأثير المشترك للتسميد األرضي مع الرش بالبورون A1 وA6 و A2بالمقارنة مع 
دد رشات في الموسمين، وكلما زادت ع (A1) معنويًا بالمقارنة مع معاملة الشاهد على التواليرشت بالبورون كانت نسبة الممتاز واألول 

Taher et al.  (2005 )ومع  Wojcik Pawel and (2003)  هذه النتيجة مع نتائج وتتوافق الممتاز واألول، البورون زادت نسبتي
 وزمالؤه، كما تتفق مع السعيدي الكمثرى الثمرة عند استخدام الرش بالبورون على  متوسط حجمالتي تشير إلى وجود زيادة معنوية في 

صنف كمالي عند الرش بالبورون. وقد يعود السبب لدور البورون نقود وحجم العالعنب  حجم حباتة في ( الذين وجدوا زيادة معنوي1994)
 .(Ramenzani and Shekafandeh, 2011)في تسهيل وتسريع حركة السكريات المصنعة باألوراق إلى الثمار 

 2016و 2015في الموسمين  تحت تأثير معامالت التسميدالنسبة المئوية لتصنيف ثمار  .3الجدول  

 .%5 المعنويةعند مستوى  تشير إلى وجود فروقات معنوية ضمن العمود الواحد األحرف المختلفة 

 محتوى األوراق من عنصر البورون:-3
، إال أنه انخفض في أيلول المعامالت حزيران وتموز وآب في كافة خاللمحتوى األوراق جيدًا كان ( أنه 4بينت النتائج في الجدول )

( وقد يعود السبب النخفاض محتوى التربة من البورون مقارنة مع الجدول رقم A 2و A1تين )لاألول وتشرين الثاني في المعاموتشرين 
في  الرش الورقيدور ى يعود السبب إلو فقد كان محتوى األوراق من البورون جيدًا خالل أشهر النمو كافة،  باقي المعامالت(، أما في 1)

أدى الرش الورقي ألشجار ، و (Miwa and Fujiwara, 2010) عن طريق المجموع الخضري  البورون  بات منتأمين جزء من حاجة الن
مقارنة في المعامالت التي رشت بالبورون بالفي محتوى األوراق من عنصر البورون  زيادة( الى Golden Deliciousالتفاح صنف )

( بالمقارنة A5 وA6 ) تينللمعامل اً معنوي ( تفوقاً 4جدول الوراق من البورون )وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي لمحتوى األالشاهد، مع 
( تفوقت A3( وأن المعاملة )A1 وA2 و A3( تفوقت معنويًا بالمقارنة مع )A4مع باقي المعامالت، كما أظهرت النتائج أن المعاملة )

وأيلول  آب أشهر خالل (A1و A2تين )نوي بين المعاملمعغير  تظهر بشكل  ات، في حين بدأت الفروق(A1 و A2على المعاملتين )
في زيادة األكثر يجابي اإلتأثير الوهذا يظهر دور عدد رشات البورون حيث كانت الرشات الثالث لها ، وتشرين الثاني وتشرين األول

( الذين بينوا أن رش أشجار التفاح 2017الواحدة، وهذا يتوافق مع المحمد وزمالئه )محتوى األوراق من البورون وتلتها الرشتان فالرشة 

 المعاملة
 ثالث )%( ثاني )%( أول )%( ممتاز )%(

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

A1 1.04 c 0.793 e 18.14 e 26.23 e 39.3 bc 57.76 a 41.52 a 15.22 a 

A2 2.68 bc 2.17 d 33.55 d 46.28 d 46.47 a 48.44 b 17.3 b 3.11 b 

A3 3.07 b 2.52 cd 35.99 c 46.75 d 44.86 a 48.22 b 16.08 b 2.51 b 

A4 3.74 b 4.56 b 39.55 b 57 b 45.84 a 37.61 d 10.87 c 0.83 c 

A5 9.24 a 6.06 a 44.18 a 60.74 a 37.7 c 32.54 e 8.88 c 0.67 c 

A6 2.24 bc 3.12 c 36.87 c 48.65 c 42.61 ab 45.82 c 18.28 b 2.41 b 

L.S.D. 5% 1.612 0.836 1.972 1.825 4.257 1.666 3.676 1.465 
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حركية العناصر، وقد ُأثِبتت حركي ة البورون عند ب( هذه الزيادة 2008) .Han et al، وربط بالبورون زاد محتوى األوراق من البورون 
 .(Hanson, 1991; Brown and Hening, 1998)التفاح  بما فيهاكثير من أشجار الفاكهة 

بدأ باالنخفض تدريجيًا خالل تموز؛ إذ يحدث تمايز البراعم عمليًا أن محتوى األوراق من البورون ( 4)ل أوضحت النتائج في الجدو 
( اللذان درسا حركة العناصر في 2006) Nachtigall and Dechenوهذا يتوافق مع خالل تموز وبالتالي الحاجة لعنصر البورون، 

كان قريبًا  2016بينت النتائج أن محتوى األوراق من البورون في موسم كما  .(Gala، Fuji، Golden) فالتفاح لثالثة أصنا أوراق
 .2015من نتائج موسم 

 2016لموسم  (1-النمو )مغ.كغ فترةخالل  محتوى األوراق من البورون .4الجدول 

 نيتشرين الثا تشرين األول أيلول آب تموز حزيران معاملةال

A1 37.73 c 27.73 c 28.73 d 18.21 d 15.64 d 18.64 d 

A2 33.28 d 23.28 d 24.28 d 17.34 d 15.34 d 18.34 d 

A3 38 c 28.2 c 30.22 c 20.91 c 17.91 c 20.91 c 

A4 40.78 b 30.65 b 32.65 b 22.14 b 21.65 b 23.65 b 

A5 43.83 a 33.78 a 36.88 a 26.54 a 23.54 a 26.54 a 

A6 44.65 a 34.25 a 37.35 a 26.78 a 24.78 a 26.78 a 

L.S.D. 5% 1.1726 1.2781 1.1354 1.1211 1.1232 1.1229 

 %5عند مستوى المعنوية  تشير إلى وجود فروقات معنوية ضمن العمود الواحد األحرف المختلفة 

 االستنتاجات والتوصيات:
دد رشات البورون والتسميد األرضي عبه  ساهمالكبير الذي  االيجابي الدور إلى ربةوتحت ظروف هذه التج البحثتشير نتائج هذا 
 شجرة،/كغ 125.1 إلىشجرة /كغ 59.73من  يةنتاجاإلمتوسط رفع في  (Golden Delicious)في صنف التفاح  بالعناصر الكبرى 

لبورون ، وساعد في تأمين حاجة النبات من اواألولالممتاز  نسبتي متوسط تحسين الصفات النوعية للثمار من خالل زيادةكما ساهم ب
 .من خالل زيادة محتوى األوراق من البورون 

الرش بإجراء تحليل التربة وإضافة التسميد األرضي حسب التوصية السمادية المعتمدة لدى وزارة الزراعة مع  نصحيوبناء على ما تقدم 
التراكيز المواعيد و  وفقالث رشات إلى ثبمعدل رشتين  شرة في منطقة الدراسة()المنت في بساتين التفاححمض البوريك محلول الورقي ب

 .المستخدمة في هذه التجربة
 :الشكر

في نتقدم بالشكر الجزيل للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لتمويلها للبحث، والشكر موصول لمركز بحوث السويداء والزمالء العاملين 
ماجدة مفلح ولرئيس التحرير المشارك  الدكتورة ورية للبحوث الزراعيةكما نتقدم بالشكر لرئيس تحرير المجلة الس، دائرة الموارد الطبيعية

 .انتصار الجباوي  الدكتورة
 :المراجع

شق ية العنب الحلواني. مجلة جامعة دمإنتاجتأثير التسميد الورقي بمركبات البورون والزنك في  .(2005) بطحةمحمد وأبو نقطة، فالح؛ 
 .207-189(: 2) 21. للعلوم الزراعية

تأثير البوتاسيوم والرش بالبورون في تساقط الثمار وبعض الصفات الكمية والنوعية لحاصل التفاح صنف  (.2011) التحافي، سامي
 .46-38(: 1) 3 .عجمي. مجلة الكوفة للعلوم الزراعية
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Abstract 

This research was carried out at the Agricultural Scientific Research Center in 

Sweida, GCSAR during the growing seasons of 2015 and 2016 to study the effect 

of number of foliar sprays of boron on the productivity and qualitative characters 

of Golden delicious apple cultivar. Boric acid foliar spray (1 g.l-1) was added for 

once, twice or three times besides the control (without addition). The results 

showed that, the average of productivity increased significantly when spraying 

three times of the boric acid, in the two seasons (69.35 kg/tree and 125.1 kg/tree 

respectively), while the average yield in the control treatment was the lowest 

compared to other treatments (43.53 kg/tree and 59.73 kg/tree respectively). The 

average grading of the fruit were; excellent, first, second, and third under the 

addition of foliar spray for three times with boric acid and soil fertilizer addition 

(6.06%, 60.74, 32.54%, and 0.66% respectively), but the grading percentage  

under the addition of foliar spray for twice with the soil addition of fertilizer were 

4.56%, 57% , 37.61% and 0.83%, respectively, while  under the control treatment 

the grading percentages were 0.79%, 26.23%, 57.76% and 15.22%, respectively. 

It was concluded that the application of these factors contributed in the increase 

of the average productivity and improved the quality of the fruits. 

Keywords: Apples, Golden delicious, Boric acid, Productivity, Foliar spray. 
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