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  استجابة صنف القطن الشاتا لتراكیز ومواعید رش البورون في بعض صفات النمو والنوعیة
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  ةصالخال

معرفــة هـدف فـي حقــل زراعـي فــي محافظـة كــربالء ب2002و 2001نفـذت تجربـة حقلیــة خـالل الموســمین 

اســـتعمل تصـــمیم . بة صـــنف القطـــن الشـــاتا لتراكیـــز ومواعیـــد رش البـــورون فـــي بعـــض صـــفات النمـــو والنوعیـــةاســـتجا

وبــثالث مواعیــد 1-كغــم.ملغــم24و 16و 8و 0القطاعــات العشــوائیة الكاملــة بتجربــة عاملیــة بأربعــة تراكیــز بــورون 

  .ث مكرراتتزهیر وبثال% 50بعد،بدایة تكوین البرعم الزهري، الخفعملیةرش بعد

أعطـى الصفات المدروسة لكـال الموسـمین إذ من البورون في جمیع1-كغم.ملغم24تفوق التركیز ، ئجأوضحت النتا

فرعـًا وأقـل متوسـط 36.00و 37.44سم وعدد األفـرع الثمریـة 158.56و 156.33متوسط في ارتفاع النبات أعلى 

هــ وأعلـى نسـبة فـي /كغـم2212.00و2297.10شـعر في ارتفاع أول فـرع ثمـري واعلـى متوسـط فـي حاصـل قطـن ال

الموســمین علــى مقارنــة بمعاملــة المقارنــة لكــال % 23.90و 29.45ومتانــة التیلــة % 24.96و 21.77طــول التیلــة 

، عـض الصـفات المدروسـة ارتفـاع النبـاتكما تفوق موعد رش البورون في بدایـة تكـوین البـرعم الزهـري فـي ب.التتابع

1326.00و 1264.30ثمري ، عدد األفرع الثمریة وأعطى أعلى متوسط فـي حاصـل قطـن الشـعر ارتفاع أول فرع 

لكـال الموسـمین علـى التتـابع كمـا تقـوق فـي طـول التیلـة % 4.79و 5.77هـ وأعلـى نسـبة زیـادة فـي متانـة التیلـة /كغم

  .في الموسم الثاني فقط

ورون فـي بدایـة تكـوین البـرعم الزهـري فـي أغلـب رش البـعنـد-1كغم.ملغم24تفوق التركیزفقدأما التداخل 

  .الصفات المدروسة
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for Some Growth Characters and Qualitative
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** Technical Institute of Al-Msaib

  

Abstract
The experiment was conducted at the field of  Kerbala during the two seasons of 

2001 and 2002, to investigate response cotton variety Lashata to levels of Boron  levels 
(0, 8, 16, and 24 mg.kg-1) and three dates foliar (after thinning , during flowering and 
after 50% flowering) on growth and qualitative. The experimental design was a 
randomized complete block design with three replicates.

The results showed that Boron applied at 24 mg.kg-1 increased plant height 
(156.33 and 158.36 cm), number of sympodia branch per plant (37.44 and 36.00 
branches), lint yield (2297.10 and 2212.00 kg/ha) respectively in both season, and 
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reduced height first sympodia branch. In addition, it increased fiber length (21.77 and 
24.96%) and fiber strength (24.45 and 23.90%) respectively in both season. The date 
foliar during flowering of both season increased plant height , height first sympodia 
branch, number sympodia branch per plant, lint yield (1264.30 and 1326.00 kg/ha) 
respectively, and fiber strength (5.77 and 4.79%) in both season respectively as 
compared with foliar boron after thinning. Significant effect of interaction between level 
24 mg.kg-1 of boron and date foliar during flowering in all the properties were studied in 
his research.

  

  المقدمة

ألیافـــه فـــي صـــناعة الغـــزل فـــي العـــالم ، إذ تســـتعمل القطـــن مـــن المحاصـــیل األقتصـــادیة المهمـــةمحصـــول 

، امـــا الكســـبة الناتجـــة مـــن البـــذور الزیـــت مـــن بـــذورهوصـــناعة الـــورق والقطـــن الطبـــي فضـــًال عـــن اســـتخراجوالنســـیج

تـه مـن خـالل االهتمـام بالعملیـات الزراعیـة فتستعمل فـي تغذیـة الحیوانـات ، یمكـن زیـادة انتاجیـة القطـن وتحسـین نوعی

غیــر جــاهزة األســمدة ومنهــا العناصــر الصــغرى ألن أغلــب العناصــر الموجــودة فــي التــرب العراقیــة إضــافة وخاصــة 

وترســیبها عنــد إضــافتها الــى یــؤدي إلــى تثبیتهــا بســبب المحتــوى العــالي مــن كاربونــات الكالســیوم والــذي لألمتصــاص 

إن إضـافة عنصـر البـورون رشـًا علـى المجمـوع الخضـري ، )1(علـى المحصـول كمـًا ونوعـًا مما یـنعكس سـلبًا التربة 

لــــه دور مهــــم فــــي نقــــل الســــكریات وتنشــــیط العدیــــد مــــن االنزیمــــات وانتــــاج حبــــوب اللقــــاح وتكــــوین وبموعــــد محــــدد

یـادة امكانیـة النبـات الكاربوهیدرات والبروتینات وانتاج الفینوالت ویساهم فـي تنظـیم الجهـد االزمـوزي وذلـك مـن خـالل ز 

ان للبــورون تــأثیرًا فــي نمــو القمــة النامیــة والنمــو بــ) 3(أشــار ، كمــا) 2(فــي امتصــاص البوتاســیوم واالیونــات الموجبــة 

إلـى )5(و ) 4(ن كل مـووجد، میة وزیادة طول السالمیات للساق وتنشیط االغشیة الخلویة یالسریع لالنسجة المرست

.ة حاصـل قطـن الشــعر ان البــورون یـؤدي إلـى زیــاد) 6(ي ارتفـاع النبــات ، كمـا وجـد ان البـورون یـؤدي إلـى زیــادة فـ

ریـة ، زهیـر أدى إلـى زیـادة فـي عـدد األفـرع الثمتبدایة الفيإن رش العناصر الصغرى ومنها البورون )7(وقد الحظ

صـــفات النمـــو القطـــن الشـــاتا لتراكیـــز ومواعیـــد رش البـــورون فـــي بعـــضاســـتجابة صـــنفلدراســـةلـــذا یهـــدف البحـــث

  .والنوعیة

  

  المواد وطرائق العمل

مزیجیةفي تربة طینیة 2002و 2001في حقل زراعي في محافظة كربالء ولموسمي حقلیة تجربة نفذت

بتجربـــة تصـــمیم القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــةاســـتخدم، ] 1[الفیزیائیـــة والكیمیائیـــة موضـــحة فـــي جـــدول خصائصـــها

رش حـامض البوریـك الـذي بـ) 1-كغـم.ملغـم24، 16، 8، 0(تركیـز البـورون همـان عاملیة وبثالث مكررات بعاملی

تــم . )تزهیــر% 50وبعــد،بدایــة تكــوین البــرعم الزهــري،بعــد عملیــة الخــف(بــورون وعلــى ثالثــة مراحــل %17یحــوي 

ن طریــق م بــین األلــواح لتالفــي انتقــال االســمدة عــ2مــع تــرك مســافة 2م)3×4(زراعــة كــل معامــل فــي لــوح مســاحته 

للموسـم الثـاني 7/4/2002للموسـم األول و4/4/2001االضافة الى التربة او عن طریق الرش ، تمت الزراعـة فـي 

م ووضعت في كل جورة اربع بذرات ثم خفت النباتـات بعـد 0.20م وبین جورة وأخرى 0.75على مروز المسافة بینها 

ســـمدت أرض التجربـــة بالســـماد جریبیـــة اربعـــة مـــروز ، تضـــمنت الوحـــدة الت. ثالثـــة أســـابیع إلـــى نبـــاتین فـــي كـــل جـــورة

400بمقــدار (N%46)ســماد الیوریــا عنــد الزراعــة بینمــا اضــیف 1-هـــ.كغــم240بمقــدار (P2O5%46)الفوســفاتي 

الحقــل ســقيتـم ].6[الخـف والثانیــة بدایـة التزهیــر الدفعـة األولــى بعــدعلـى دفعتــین ، كمصـدر للنــایتروجین 1-هـــ.كغـم
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إذ رشــت النباتــات ،التعشــیب حســب الحاجــة وتــم رش المحصــول بــالبورون باســتخدام المرشــة الیدویــةواجــراء عملیــة

ة أخـذت خمسـة نباتـات بصـور . لمـاء فقـطحتى البلل التـام وذلـك فـي الصـباح البـاكر، امـا معاملـة المقارنـة فقـد رشـت با

  .الوسطیة لكل لوحعشوائیة من المروز 

  :الصفات المدروسة

م قیاســه مــن مســتوى ســطح األرض إلــى أعلــى نقطــة فــي الســاق الــرئیس لمتوســط خمســة نباتــات تــ: ارتفــاع النبــات-1

  .اخذت عشوائیاً 

.وذلك بأخذ معدل خمسة نباتات اخذت عشوائیاً : عدد األفرع الثمریة-2

یمثــل رقــم العقــدة علــى الســابق الــرئیس التــي یقــع علیهــا أول فــرع ثمــري لخمســة نباتــات أخــذت و : أول فــرع ثمــري-3

.عشوائیاً 

.1-هـ.بالغرام لكل لوح ثم حول الى كغمیشمل حاصل قطن الشعر للجنیات محسوباً :حاصل قطن الشعر-4

 Stapleبطریقـــة الخصـــلة  % 2.5أطـــوال الشـــعرات طـــول التیلـــة عنـــد متوســـط تـــم قیـــاس): ملـــم(طـــول التیلـــة -5

method.  

وصـة بـین الفكـین ، وتعبـر عـن ب1/8علـى مسـافة Stelometerقیست المتانـة بجهـاز ): تكس/غم(متانة التیلة -6

  :وذلك بالقانون اآلتي) تكس/غم(مقاومة خصلة من الشعیرات للقطع معبرًا عنها بوحدات 

  ) =تكس/غم(المتانة 
    1.5× الثقل القاطع 

  وزن العینة ملغم

(Christidis & Harrison, 1955)

حسابیة باستخدام اختبار أقـل فـرق معنـوي تم تحلیل البیانات أحصائیًا بطریقة التباین وقورنت المتوسطات ال

(L.S.D) 8(.0.05بمستوى معنویة(  

  

  التجربةلتربة والفیزیائیة الكیمیائیة بعض الخصائص): 1(جدول 

  PH7.5درجة التفاعل

  ECe(dS.m-1)2.6التوصیل الكهربائي

  22.26(Cmole.kg-1)یونیة كاتالسعة التبادلیة ال

  54  تربة1-كغم.لغممالجاهزتروجین ایالن

  9  تربة1-كغم.غمالمادة العضویة

  11.05(mg.kg-1)الفسفور الجاهز

  0.76(Cmole.kg-1)البوتاسیوم المتبادل

  0.52(mg.kg-1)) المستخلص بالماء الحار(البورون 

Silty clay loam  نسجة التربة

  g.kg-1160     رمل

  g.kg-1  543    غرین

  g.kg-1  297     طین
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  النتائج والمناقشة

  :ارتفاع النبات

ز البــورون ومواعیــد الــرش یــراكتلتــاثیر إلــى وجــود فــروق معنویــة ) 2(ل جــدو التشــیر النتــائج الموضــحة فــي 

متوسـط فـي ارتفـاع أعلـى 1-كغـم.ملغم24إذ أعطى التركیز ،لكال الموسمینارتفاع النباتا في صفة موالتداخل بینه

ســم 116.56و 116.33ســم ، فـي حــین اعطــت معاملـة المقارنــة أقــل متوسـط بلــغ 158.56و 156.33النبـات بلــغ 

تحسـین النمـو الخضـري للنبـات إذ یـدخل فـي العملیـات یعمـل علـىالبـورون ان وهذا ناتج مـنواليللموسمین على الت

نهمـــا تـــأثیر فـــي انقســـام اینین ولكـــل موكالحیویـــة لهرمـــون االوكســـین وانتـــاج وتـــوافر منظمـــات النمـــو كـــالجبرلین والســـایت

واستطالة الخالیا فضًال عن أهمیة البورون في نمو القمة النامیة وانقسام خالیاها والنمو السریع لالنسـجة المرسـتیمیة 

أمــا بالنســبة لمواعیــد رش البــورون إذ أعطــت معاملــة الــرش فــي بدایــة ) . 2(و ) 4(و ) 3(وزیــادة طــول الســالمیات 

معاملـة المقارنـة أقـل متوسـط بلـغ سم ، في حین أعطت 146.58و 148.92توسط بلغ تكوین البرعم الزهري أعلى م

سم لكال الموسمین على التتابع ربما یرجع السبب إلـى إن البـورون مهـم لكـل مرحلـة مـن مراحـل 137.34و 138.00

وتتطــور الیــاف إذ إن إضــافة قلیلــة تســاعد فــي زیــادة النمــو روري خــالل فتــرة التزهیــر وتطــور الجــذرنمــو النبــات وضــ

، ) 10(ن البورون یزیـد مـن عملیـات ایـض النـایتروجین وتكـوین الكاربوهیـدرات ونقـل السـكریات ، فضًال إ) 9(القطن 

1-كغـم.ملغـمالبورون إذ أعطى التركیز كما أشار الجدول إلى وجود تداخل معنوي بین تراكیز البورون ومواعید رش 

ســم ، فــي حــین أعطــت 165.00و 136.33لــى متوســط بلــغ زهــري أععم الوموعــد الــرش فــي بدایــة تكــوین البــر 24

  .سم لكال الموسمین على التتابع111.67و 111.00معاملة المقارنة والرش بعد عملیة الخف أقل متوسط بلغ 

  

  )سم(ارتفاع النباتتأثیر تراكیز ومواعید رش البورون في متوسط ) 2(جدول 

  الموسم األول

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   الزهريبدایة تكوین البرعم  بعد الخف  الحسابي

0  111.00  116.00  122.00  116.33  
8  137.00  156.33  146.67  146.67  

16  147.33  160.00  149.00  152.11  
24  156.67  163.33  149.00  156.33  

    141.67  148.92  138.00  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  2.052 =مواعید الرش = 1.777    التداخل بینهما= 3.555  تراكیز البورون  

  الموسم الثاني

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  بعد الخف  الحسابي

0  111.67  116.67  121.33  116.56  
8  142.00  148.67  136.00  142.22  

16  146.67  156.00  148.00  150.22  
24  149.00  165.00  161.67  158.56  

    141.75  146.58  137.34  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  1.317 =مواعید الرش = 1.141    التداخل بینهما= 2.282  تراكیز البورون  
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  :عدد األفرع الثمریة

والتـداخل رشالومواعیدالبورونبین تراكیز0.05عند مستوى وجود فروق معنویة الى ) 3(دول جیوضح 

ـــالتركیبینهمــا لكــال الموســمین ، إذ أعطــى  و 37.44بلــغاألفــرع الثمریــةأعلــى متوســط فــي عــدد 1-كغــم.ملغــم24ز ــ

فرعًا لكال الموسمین على التتابع 18.11و 19.44فرعًا ، في حین أعطت معاملة المقارنة أقل متوسط بلغ 36.00

، فضــًال عـن ان البـورون یحســن العدیـد مـن العملیــات ) 2(زیـادة فـي ارتفــاع النبـات جـدول إلـى حصــول وهـذا یعـود ، 

الفسیولوجیة والبایوكیمیائیـة خـالل عملیـة النمـو للنبـات منهـا اسـتطالة الخالیـا وتقسـیمها وعمـل االغشـیة وعملیـة ایـض 

الذین أشاروا إلى إن البورون یزید من ) 13(و) 12(، وتتفق هذه النتیجة مع ) 11(النایتروجین والتركمیب الضوئي 

كمـا یبـین الجـدول وجـود فـروق معنویـة بـین مواعیـد . عـدد العقـد وبالتـالي یزیـد مـن عـدد األفـرع الثمریـة،ارتفاع النبات

إذ اعطـــت معاملــــة الـــرش فـــي بدایـــة تكـــوین البــــرعم الزهـــري زیـــادة معنویـــة بنســــبة 0.05عنـــد مســـتوى رش البـــورون

إلــى ویعــود ســبب ذلــكمقارنــة بمعاملــة الــرش بعــد عملیــة الخــف لكــال الموســمین علــى التتــابع % 21.03و % 17.71

مـن حبـوب وزیـادةفي تكوین الخالیـا و البورون في نقل السكر والعناصر المغذیة من األوراق إلى الثمار عنصردور

یعد مهم إضافته خالل فترة التزهیر مهم لكل مرحلة من مراحل نمو النبات وٕان إضافة إلى أنه اللقاح وتطور البذور، 

الـذین أشـاروا إلـى إن إضـافة البـورون فـي بدایـة تكـوین ) 7(یتفـق مـع وهـذا، ) 14(لتطور األفرع وتكوین الجوز جداً 

  .رع الثمریةفاالزهار أدى إلى زیادة في عدد األ

  

  نبات/األفرع الثمریةتأثیر تراكیز ومواعید رش البورون في متوسط عدد ) 3(جدول 

  الموسم األول

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  بعد الخف  الحسابي

0  17.33  17.67  23.33  19.44  
8  26.33  33.33  27.00  28.89  

16  31.67  35.00  31.67  32.78  
24  34.00  42.67  35.67  37.44  

    29.42  32.17  27.33  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  1.468 =مواعید الرش = 1.271    التداخل بینهما= 2.543  تراكیز البورون  

  الموسم الثاني

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

  مواعید رش البورون
  المتوسط الحسابي

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  بعد الخف

0  19.00  16.67  18.67  18.11  
8  23.33  33.67  31.00  29.33  

16  33.67  37.00  33.00  34.56  
24  30.33  41.33  36.33  36.00  

    29.75  32.17  26.58  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  1.236 =مواعید الرش = 1.070    التداخل بینهما= 2.141  تراكیز البورون  
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یـادة فـي تلـك الصـفة وكانـت ویالحظ من التداخل بین تركیز البورون ومواعیـد الـرش قـد أدى إلـى حصـول ز 

فــرع 41.33و 42.67وقــد حققــت أعلــى متوســط لعــدد األفــرع الثمریــة بلغــت 0.05تلــك الزیــادة معنویــة عنــد مســتوى 

فـي حـین اعطـت عند الرش في بدایة تكوین البراعم الزهریة لكال الموسمین علـى التتـابع، 1-كغم.ملغم24عند تركیز 

فرعًا فـي الموسـم األول ، امـا فـي الموسـم الثـاني 17.33ة الخف أقل متوسط بلغ معاملة المقارنة مع الرش بعد عملی

  .فرعاً 16.67اعطت معاملة المقارنة مع الرش في بدایة تكوین البرعم الزهري اقل متوسط بلغ 

  :ارتفاع أول فرع ثمري

ع أول فـرع ثمـري لكـال لبورون تأثیرًا معنویًا في ارتفـاإن لتراكیز ا) 4(یالحظ من النتائج المبینة في الجدول 

  .، أما لمواعید الرش والتداخل بینهما تأثیر معنوي في الموسم األول فقطالموسمین 

إن معاملة المقارنة للبورون أعطت أعلى متوسط في ارتفاع أول فرع ثمري عنتد العقدة السادسة تقریبـًا بلـغ 

أقـل متوسـط لهـذه الصـفة عنـد العقـدة الرابعـة تقریبـًا 1-كغـم.ملغـم24ز ـطى التركیـلكال الموسمین ، في حین أع5.89

لكال الموسمین على التتابع ، من هذا یتضح إن البورون له تـأثیر علـى صـفة التبكیـر فـي النضـج إذ 4.00و 3.67

ل وجـود فـروق معنویـة كمـا أظهـر الجـدو . إن صفة ارتفاع أول فرع ثمري یعد مؤشرًا رئیسـًا لصـفة التبكیـر فـي النضـج

بین مواعید رش البورون إذ أعطى الرش بعد عملیة الخف أعلى متوسط في ارتفاع أول فرع ثمري في الموسم األول 

الزهــري اقــل متوســط عنــد العقــدة م، فــي حــین أعطــت معاملــة الــرش فــي بدایــة تكــوین البــرع5.08فقــط عنــد العقــدة 

فــي بدایــة التزهیــر وهـي الفتــرة الحرجــة التــي یحتـاج فیهــا النبــات إلــى والسـبب یرجــع ربمــا إلــى إن رش البـورون . 4.59

  .لعناصر الضروریة ومنها البورون ا

  

  ارتفاع أول فرع ثمريتأثیر تراكیز ومواعید رش البورون في متوسط ) 4(جدول 

  الموسم األول

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   تكوین البرعم الزهريبدایة   بعد الخف  الحسابي

0  5.33  6.00  6.33  5.89  
8  5.33  4.67  4.67  4.89  

16  5.33  4.00  4.00  4.44  
24  4.33  3.67  3.67  3.67  

    4.67  4.59  5.08  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  0.471=مواعید الرش = 0.408    التداخل بینهما= 0.816  تراكیز البورون  

  الموسم الثاني

  كیز البورونترا

  1-كغم.ملغم

  مواعید رش البورون
  المتوسط الحسابي

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  بعد الخف

0  5.67  6.00  6.00  5.89  
8  5.67  5.67  5.00  5.44  

16  4.33  4.67  4.67  4.56  
24  4.00  4.33  3.67  4.00  

    4.83  5.17  4.92  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  0.471 =كیز البورونترا  N.S =التداخل بینهما    N.S = مواعید الرش  
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كمـــا ظهـــر تـــداخل معنـــوي بـــین تراكیـــز البـــورون ومواعیـــد الـــرش فـــي الموســـم األول فقـــط إذ أعطـــت معاملـــة 

، فــي 6.33تزهیــر أعلــى متوســط فــي ارتفــاع أول فــرع ثمــري عنــد العقــدة السادســة بلــغ % 50المقارنــة مــع الــرش بعــد 

تزهیـر اقـل متوسـط لهـذه الصـفة عنـد % 50مع بدایة تكون البرعم الزهـري وبعـد 124-كغم.لغممحین أعطى التركیز 

  .3.67العقدة الرابعة تقریبًا 

  :حاصل قطن الشعر

أظهـــرت نتـــائج التحلیـــل االحصـــائي بـــأن إضـــافة البـــورون رشـــًا بتراكیـــز مختلفـــة أدى إلـــى ) 5(مـــن الجـــدول 

2212.00و 2297.10زیـــادة معنویـــة بمعـــدل بلـــغ مقـــداره حصـــول زیـــادة فـــي حاصـــل قطـــن الشـــعر وكانـــت تلـــك ال

1326.00و 1264.50مقارنـة بمعاملـة المقارنـة التـي حققـت أقـل متوسـط بلـغ 1-كغـم.ملـم24عنـد تركیـز 1-هـ.كغم

وزیـادة عـدد ) 2(النبـات جـدول ارتفـاع فـي زیادة ویرجع سبب ذلك في حصول . لكال الموسمین على التتابع1-هـ.كغم

زیــادة فــي حاصــل قطــن الشــعر ، كمــا ان البــورون یســاعد فــي نقــل حصــولممــا أدى إلــى) 3(ثمریــة جــدول رع الاألفــ

حبــوب اللقــاح وتطــور فــي تكــوین خالیــا النبــات ویزیــد مــنالســكر والمغــذیات مــن االوراق إلــى الثمــار ولــه دور اســاس

الـذي أشـار ) 6(تفقة مع ما توصل الیه مهذه النتیجة و ، ) 14(البذور وبذلك یساعد على النمو وعملیة تكوین الثمار 

الزهــري اعطــى اعلــى مكمــا ان رش البــورون فــي بدایــة تكــوین البــرع. الــى ان البــورون یزیــد مــن حاصــل قطــن الشــعر

، فــي حــین اعطــت معاملــة المقارنــة أقــل 1-هـــ.كغــم1859.00و 1950.40الشــعر بلــغ متوســط فــي حاصــل قطــن 

لكال الموسمین على التتابع ربما یرجع السبب إلى احتیاج النبـات فـي 1-هـ.كغم1660.00و 1633.60متوسط بلغ 

ویزیـد RNAهذه الفترة الى البورون لما له من أهمیة في عملیة تثبیت النایتروجین الجـوي وتكـوین الحـامض النـووي 

  .من كفاءة النبات في امتصاص العناصر األخرى
  

  1-هـ.كغمحاصل قطن الشعرتوسط متأثیر تراكیز ومواعید رش البورون في )5(جدول 

  الموسم األول

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  بعد الخف  الحسابي

0  1231.50  1186.90  1375.00  1264.50  

8  1594.80  1797.00  1602.90  1664.90  
16  1836.10  1928.70  1653.80  1806.20  
24  1871.80  2888.90  2130.40  2297.10  

    1690.50  1950.40  1633.60  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  44.30 =مواعید الرش = 38.36    التداخل بینهما= 76.73  تراكیز البورون  

  الموسم الثاني

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   ن البرعم الزهريبدایة تكوی  بعد الخف  الحسابي

0  1233.00  1299.00  1446.00  1326.00  
8  1619.00  1838.00  1654.00  1704.00  

16  1852.00  1569.00  1687.00  1703.00  

24  1937.00  2730.00  1967.00  2212.00  

    1689.00  1859.00  1660.00  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  332.500 =مواعید الرش = 288.000  التداخل بینهما= 575.900  تراكیز البورون  
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24ویالحــظ مــن الجــدول الــى وجــود تــداخل معنــوي بــین تراكیــز البــورون ومواعیــد الــرش إذ أعطــى التركیــز 

هـــ ، فــي حــین /كغــم2730.00و 2888.90والــرش فــي بدایــة تكــوین البــرعم الزهــري أعلــى متوســط بلــغ 1-كغــم.ملغــم

لكـال الموسـمین 1-هــ.كغـم1233.00و 2131.50عملیة الخف أقل متوسـط بلـغ أعطت معاملة المقارنة والرش بعد 

  .على التتابع

  :)ملم(طول التیلة

فقط في الموسم األول ، وبین تراكیز البورون تراكیز البورون لتاثیر معنویة وجود فروق ) 6(الجدول أظهر

أعلـــى نســـبة زیـــادة بلغـــت 1-كغـــم.ملغـــم24زومواعیـــد الـــرش والتـــداخل بینهمـــا فـــي الموســـم الثـــاني ، إذ اعطـــى التركیـــ

، وهــذه بــورون دورًا مهمــًا فــي طــول التیلــةمقارنــة بمعاملــة المقارنــة یتضــح مــن هــذه النتــائج ان لل% 24.96و 21.77

عنـد تنمیـة بویضـات القطـن فـي أواسـط زراعیـة ) 15(النتیجة واضـحة أیضـًا مـن خـالل البحـث المختبـري الـذي اجـراه 

یزیــد مــن طــول التیلــة فقــط عنــدما Indolacetic acidحثون بــأن إضــافة هرمــون األوكســین خاصـة ، حیــث أكــد البــا

یتــوفر البــورون فــي الوســط الزراعــي ، وقــد عــزوا الســبب فــي ذلــك إلــى إن البــورون یمنــع تصــلب جــدران خالیــا البشــرة 

موســم الثــاني فقــط إذ كمــا أظهــر الجــدول وجــود فــروق معنویــة بــین مواعیــد رش البــورون فــي ال. المكونــة لشــعرة القطــن

ملـم مقارنـة بـالرش بعـد عملیـة الخـف إذ بلـغ 25.64اعطى الرش في بدایة تكـوین البـرعم الزهـري أعلـى متوسـط بلـغ 

كما ظهر تـداخل معنـوي بـین تراكیـز البـورون ومواعیـد الـرش فـي الموسـم الثـاني فقـط إذ أعطـى التركیـز. ملم25.18

ملـم ، فـي حـین أعطـت معاملـة 29.57لبـرعم الزهـري أعلـى متوسـط بلـغ مع الرش في بدایة تكـوین ا1-كغم.ملغم24

  .ملم22.57المقارنة مع الرش بعد عملیة الخف اقل متوسط بلغ 

  

  )ملم(طول التیلة تأثیر تراكیز ومواعید رش البورون في متوسط )6(جدول 

  الموسم األول

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  بعد الخف  الحسابي

0  23.07  22.97  23.29  23.11  
8  24.00  24.27  24.07  24.11  

16  25.32  25.67  25.00  25.33  
24  27.00  29.43  28.00  28.14  

    25.09  25.59  24.85  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  0.959 =تراكیز البورون  N.S =التداخل بینهما    N.S = مواعید الرش  

  الموسم الثاني

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

  مواعید رش البورون
  المتوسط الحسابي

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  بعد الخف

0  22.57  23.00  23.20  22.92  
8  24.53  24.00  24.43  24.32  

16  25.53  25.99  26.00  25.84  
24  28.07  29.57  28.27  28.64  

    25.48  25.64  25.18  عدلالم

L.S.D (P = 0.05)  0.218 =مواعید الرش = 0.017    التداخل بینهما= 0.448  تراكیز البورون  
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  :یلةتمتانة ال

إلى وجود فروق معنویة بین تراكیـز البـورون ومواعیـد الـرش والتـداخل بینهمـا فـي ) 7(الجدول ت نتائجأشار 

% 23.90و 29.45أعلــى نســبة زیــادة بلغــت 1-كغــم.ملغــم24ى التركیــزصــفة متانــة التیلــة لكــال الموســمین إذ أعطــ

قارنـة بعـدم اإلضـافة وذلـك الن البـورون یـؤثر علـى نوعیـة االلیـاف بسـبب دور للموسمین األول والثاني على التتابع م

كمـا. انة التیلـةالذین أشاروا إلى إن البورون له تأثیر على مت) 5(وهذا یتفق مع ) 16(البورون في نمو جدار الخلیة 

مقارنــة بــالرش بعــد عملیــة الخــف % 4.79و 5.77الزهــري نســبة زیــادة بلغــت اظهــر الــرش فــي بدایــة تكــوین البــرعم

رش البــورون مهــم لكــل مرحلــة مــن مراحــل نمــو النبــات وضــروري خــالل فتــرة التزهیــر وتطــور الجــوز وان الن وذلــك 

، كما أشار الجـدول ) 9(لیاف القطن ویحسن من متانة التبلة إضافة كمیة قلیلة منه یساعد في عملیة النمو وتطور ا

  إلــــــــــــــــى وجــــــــــــــــود تــــــــــــــــداخل معنــــــــــــــــوي بــــــــــــــــین تراكیــــــــــــــــز البــــــــــــــــورون ومواعیــــــــــــــــد الــــــــــــــــرش إذ أعطــــــــــــــــى التركیــــــــــــــــز

% 40.82و 41.58مــع موعــد الــرش فــي بدایــة تكــوین البــرعم الزهــري اعلــى نســبة زیــادة بلغــت 1-كغــم.ملغــم24

  .بعد عملیة الخفمقارنة بمعامل الرش للموسمین على التوالي 

  

  تكس/متانة التیلة غمتأثیر تراكیز ومواعید رش البورون في متوسط )7(جدول 

  سم األولالمو 

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  بعد الخف  الحسابي

0  16.21  18.32  17.18  17.18  

8  18.84  19.23  19.93  19.33  

16  20.16  20.89  20.10  20.38  
24  21.76  22.95  22.00  22.24  

    19.80  20.35  19.24  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  0.353 =مواعید الرش = 0.301    التداخل بینهما= 0.610  تراكیز البورون  

  الموسم الثاني

  تراكیز البورون

  1-كغم.ملغم

المتوسط   مواعید رش البورون

  تزهیر% 50بعد   بدایة تكوین البرعم الزهري  عد الخفب  الحسابي

0  16.29  17.79  17.00  17.03  
8  18.97  19.10  19.00  19.02  

16  20.53  20.73  20.60  20.62  
24  21.10  22.94  21.95  21.10  

    19.64  20.14  19.22  المعدل

L.S.D (P = 0.05)  0.309 =مواعید الرش = 0.268    التداخل بینهما= 0.353  تراكیز البورون  
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