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البیضاءتأثیر التسمید بالنتروجین والبورون في رفع كفاءة استخدام الماء لنبات الذرة

Sorghum bicolor L. Moench  
  

  حسین عزیز محمد

  جامعة دیالى/كلیة الزراعة

  

  الخالصة

في تربة ذات ) شرق بعقوبة ( في منطقة المقدادیة   2008أجریت تجربة حقلیة في الموسم الربیعي 

بثالث مكررات للتقلیل من التأثیر ( RCBD )غرینیة وأستخدم تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة نسجة طینیة

 ,150(بإستخدام ثالث مستویات من النتروجین ) صنف أنقاذ(السلبي للشد الرطوبي على نبات الذرة البیضاء 

ومستویین من 1-هـ. Bغم ك) ( 0 , 10 , 20وٕاستخدام ثالث مستویات من البورون , 1-هـ.Nكغم )0 ,100

من   80 %   و 60 %من السعة الحقلیة وفترتین إلضافة الماء بعد إستنزاف ( 75 % , 100 % )الرطوبة 

  . الماء الجاهز 

دلت النتائج الى اختزال التأثیرات السلبیة للشد الرطوبي في كفاءة استخدام الماء وحاصل الحبوب 

جاف بإستخدام المستوى الثاني من إضافة النتروجین                                   والحاصل البایلوجي ووزن الجذر ال

  .مقارنة بمستوى عدم االضافة أو مستوى اإلضافة العالیة من هذا السماد ) 1- هـ. Nكغم 100( 

لثاني اختزال التأثیرات السلبیة للشد الرطوبي في كمیة حاصل النبات ومعدل نموه بإستخدام المستوى ا

إذ ازدادت كفاءة االستخدام المائي للنبات ومعدل حاصل , ) 1-هـ. Bكغم ( 10من إضافة عنصر البورون  

الحبوب والحاصل البایلوجي والوزن الخضري الجاف والوزن الجاف للمجموع الجذري ومعدل ارتفاع النبات بمقدار 

على التوالي بالمقارنة مع عدم , 33.3 % , 46.15 % , 7.30 % , 14.81 % ) 48.49 % , 45.27 %(

  .إضافة البورون 

  

The effect of nitrogen and boron fertilizers application on the water 
use efficiency by sorghum  bicolor L.( moench )

Hussein A . Mohammed
College of Agric . Diyala University

Abstract
Field experiment was carried out during spring season 2008 at Muqdadiya 

(East of Baa,quba city), Silt clay soil complete randomized block designe in three 
replications were used to investigate the effect of three N levels (0, 100, 150 Kg
N/ha.), Three boron levels (0 , 10 , 20 , Kg B/ha.) and two moisture levels (% 100 and 
% 75 of field– capacity in two times of irrigation interval, after loss of 60% and 80 % 
of available water to reduce the negative effect of the moisture tension on the 
sorghum plants (Engath variety).

The results showed that The second  N  level ( 100 Kg N/ha . ) decreased the 
negative effects of moisture tension on the efficient use of water, grainyield, 
biological yield and root dry weight as compared with the both of control and the high  
N  ( 150kgN/ha. ) treatments.
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The second  B  level ( 10 kgB/ha. ) decreased the negative effects of moisture 
tension on the total  plant yield , and plant growth rate . However , water use 
efficiency in plant , mean grain yield , biological yield , vegetative dry weight , root 
dry weight and mean plant height increased by ( 48.49 % , 45.27 % , 33.3 % , 46.15 % 
, 7.30 %  , 14.81 % ) respectively as compared with the control treatment .                       

  

  المقدمة

القابلة للزراعة وقلة الهطوالت المطریة إن انخفاض حجم المیاه السطحیة بالقیاس الى مساحة األراضي

جعل المورد المائي یشكل محددًا إنتاجیًا أولیًا أمام , الساقطة نتیجة وقوع العراق في الحزام الجاف وشبه الجاف 

هذا إضافة الى ما یصاحب هذه الندرة من التقلبات المناخیة الشدیدة ودورات , التوسع في الزراعة األروائیة 

زاید المد الصحراوي وما ینجم عن ذلك من ضیاع مساحات كبیرة فضًال عما یؤدي إلیه الجفاف من الجفاف من ت

  ) . 1( التأثیر على األنظمة والخزانات المائیة السطحیة والجوفیة 

السیما , إن العالقات الفسیولوجیة المتداخلة للنبات والمرتبطة باإلجهاد المائي تتطلب دراسة جدیة 

إذ أن عدد من , الذي یقوم به النبات للمحافظة على محتواه المائي تماشیًا مع الظروف المناخیة عملیة التوازن

ذلك ألن زیادة ( 2 )العملیات داخل النبات تتأثر بشكل وآخر عندما یكون النبات تحت االجهاد المائي 

وفقدان الماء عن   CO2إنتشار اإلجهاد المائي یؤدي الى إنغالق الثغور أو الحد من فتحها ومن ثم اختزال 

طریق النتح مما یؤدي الى إرتفاع درجة حرارة النبات ومن ثم زیادة التنفس یصاحبه انخفاض في إنتقال نواتج 

البناء الضوئي وتجمع السكریات واألحماض األمینیة مثل البرولین ویقل انتقال العناصر الغذائیة وهذه التغیرات 

األمر الذي . )3(لتشریحیة مثل تجویف الخشب وتساقط األوراق وجفاف النبات الوظیفیة ترتبط بالتغیرات ا

یتطلب معه لمواجهة هذا العجز من ترشید استخدام المیاه السطحیة والجوفیة بتقلیل الضائعات المائیة ورفع كفاءة 

  .االستعمال المائي للنبات 

ن تعمل على التبكیر في نضج المحصول الى إن اضافة األسمدة وبشكل متواز ) 4(یشیر  الساهوكي 

كما إن التغذیة , وهذا بالتأكید سیؤثر على االحتیاجات المائیة للمحصول , بحدود أسبوع عن تلك التي لم ُتسمد 

وهناك دراسات عدة تؤكد أن إضافة بعض انواع االسمدة  تزید من ) . 5( الجیدة تزید من كفاءة استعمال المیاه 

  .) ( 6یاه أو تعبیر آخر زیادة الحاصل لكل من حجم المیاه المضافة كفاءة استخدام الم

والذرة البیضاء , یعد النتروجین من أهم العناصر الغذائیة الرئیسیة في نمو وٕانتاجیة محاصیل الحبوب 

یجب إضافة , ولكونها من المحاصیل المجهدة للتربة , من المحاصیل التي تستجیب إلضافة النتروجین 

بینت أن هناك زیادة في كفاءة ) 8( وهناك دراسة قام بها ) 7( ین بكمیات كافیة لنمو وٕانتاج المحصول النتروج

وأثبت التجارب المشتركة بین ایكاردا ووزارة . استخدام المیاه مع التسمید باألسمدة المختلفة السیما النتروجینیة 

هـ الى  / 3م/ كغم 0.53تربة لمحصول القمح تزداد من الزراعة السوریة أن كفاءة استخدام المیاه المتاحة في ال

وهناك تجارب أخرى في أفریقیا أثبتت أن , وذلك بفعل السماد النایتروجیني والفوسفاتي هـ/ 3م/ كغم 0.77

وذلك نتیجة لتأثیر السماد , هـ / 3م/ كغم 0.91الى 0.8كفاءة استخدام المیاه لمحصول الرز تزداد من 

أما عنصر البورون فبالرغم من أن الدراسات العدیدة التي أجریت فیما یتعلق بهذا العنصر ) . 9( یني النایتروج

وأهمیته للنبات إال أن الغموض فیما یتعلق بوظائفه الفسلجیة مازال سائدًا وال تزال الصورة غیر واضحة وتحتاج 

بعض الدراسات تبین أن البورون یشترك ) 10( الى المزید من الدراسة للكشف عن طبیعة وماهیة هذا العنصر

في عملیة حفظ التوازن المائي لخالیا النبات والتي قد ترجع الى أهمیته في رفع كفاءة النبات في امتصاص 
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ومن المتوقع ان التغذیة الجیدة بالبورون تؤدي الى زیادة امتصاص النبات للبوتاسیوم الذي له دور , البوتاسیوم 

11( اء من الجذر الى النبات وذلك من خالل سیطرته على عملیة غلق وفتح الثغور النباتیة كبیر في انتقال الم

. (  

لذا یهدف هذا البحث الى ایجاد السبل لمواجهة شحة المیاه التي یشهدها العراق وكثیر من دول العالم 

راق حدیثًا حسب ما أشیر إلیه المدخل الى الع) أنقاذ ( ولكون صنف الذرة البیضاء , باستخدام العناصر الغذائیة 

تم استخدامه في هذه , من المحاصیل االقتصادیة المهمة ویتمیز بانتاجیة عالیة من الحبوب ) 12( من قبل 

  . التجربة 

  

  المواد وطرائق العمل

في منطقة المقدادیة في محافظة دیالى في تربة ذات 2008نفذت تجربة حقلیة في الموسم الربیعي 

ویوضح الجدول . حسب التصنیف الحدیث ( Typic Torrifluvent )رینیة صنفت على إنها نسجة طینیة غ

)A ( بعض خصائص هذه التربة الفیزیائیة والكیمائیة.  

وصممت التجربة باستخدام القطاعات العشوائیة الكاملة بثالث مكررات وباستخدام ثالث مستویات من 

وٕاستخدام ( N % 46 )ضیفت الى التربة بشكل سماد الیوریا أ1-هـ.Nكغم ( 0 , 100 , 150 )النتروجین 

أضیفت الى التربة على هیئة مادة البوراكس 1-هـ. Bكغم ( 0, 10 , 20 )ثالث مستویات من أسمدة البورون 

( Na2B4O7. 10H2O )  والتي تحتوي على( B % 11.36 ) وشد مائي مختلف باضافة الماء بمستویین )

من  60 % , 80 %الري بعد استنزاف ( وفترتین للري , من قابلیة التربة لالحتفاظ بالماء )  75 % , 100 %

إعتمد في , وهذا یعني أن هناك اختالف في كمیة الماء المضافة والفترة بین ریة وأخرى ) . الماء الجاهز 

  .تحدیدها على الطریقة الوزنیة 

متر مع ترك فاصلة ترابیة 0.68بین المرز واآلخر متر والمسافة 4قسم الحقل الى مروز طول المرز 

زرعت بذور نبات الذرة البیضاء صنف أنقاذ خالل األسبوع , بین المعامالت لمنع تسرب المیاه وانتقال األسمدة 

أضیف السماد الفوسفاتي والبوتاسي تلقیمًا , سم 5متر وبعمق 0.2األول من شهر نیسان في جور المسافة بینها 

من سماد سوبر فوسفات 1- هـ . Pكغم100بة وبكمیات متساویة لكل معامالت التجربة وبواقع الى التر 

أستعمل الدیازینون المحبب لمكافحة , من سماد كبریتات البوتاسیوم1- هـ. Kكغم 100والكالسیوم الثالثي

دته حتى قمة الرأس تم قیاس ارتفاع النبات من قاع.  Sesamia Creticaحشرات حفار ساق الذرة البیضاء 

وأخذت أوزان المجموع . ( 13 )لخمس نباتات تم اختیارها عشوائیًا بعد استبعاد نصف متر من طرفي الخط 

الجذري باستعمال المیزان الحساس بعد قلع الجذور من التربة وتنظیفها بالماء الجاري وتجفیفها في فرن كهربائي 

إذ قطعت النباتات من سطح األرض وجففت , زن النبات الجاف وقیس و , ْم لحین ثبوت الوزن 65وعلى درجة 

  . ْم لحین ثبوت الوزن 65في فرن كهربائي وعلى درجة 

تم حساب الحاصل البایلوجي الذي یمثل الحاصل الجاف للجزء الجذري والجزء الخضري والثمري 

  (14 )باستعمال المعادلة التالیة استنادًا الى 

BY = V + G + R  

  )هكتار / طن ( الحاصل البایلوجي = BY: إذ أن 

V    = هكتار / طن ) ( السیقان واألوراق ( الجزء الخضري(  

G   = هكتار / طن ( حاصل الحبوب(  
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R   = هكتار / طن ( الجذور(  

) . 15(بالمعادلة التالیة الموصوفة من قبل  ) W .U. E( تم حساب كفاءة استخدام الماء 

Dry weight Production ( D . M )  
W.U.E  =

Evapotranspiration (E . T )  
  

  بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة التجربة) A( جدول 

  القیمة  الوحدة  الصفة

  Mg.m¯31.45  الكثافة الظاهریة

Silt clay  -  النسجة

  Cmol(+)kg -  soil32.0  سعة التبادل لالیونات الموجبة

PH-  8.00  

ECds.m-13.94  

mg.kg -1  الفسفور الجاهز soil10.00  

  mg.kg -1 soil  265.000  البوتاسیوم الجاهز

mg.kg -1  النتروجین الجاهز soil  0.62  

  g.kg -1 soil  14.85  المادة العضویة

g.kg -1  الكلس soil  344.0  

  

  النتائج والمناقشة

  كفاءة استخدام الماء

الوحدات من الماء والتي تستخدم للحصول على وحدة واحدة من كفاءة استخدام الماء عبارة عن عدد 

ولكفاءة استخدام النبات للماء أهمیة قصوى وخاصة عندما یكون االمداد بالماء قلیل   ولقد بلغت , المادة الجافة 

, م ماء مل( 913.6  ,  799.4 )كمیة المیاه المعطاة لمعاملة الرطوبة األولى عند فترة الري األولى والثانیة  

 770.4  ,  684.8 )بینما بلغت كمیات میاه الري المعطاة لمعاملة الرطوبة الثانیة عند فترة الري األولى والثانیة 

إن إضافة ) 1(یبین الجدول , ملم ماء على التوالي خالل فترة النمو منذ أول ریة ولغایة آخر ریة في الموسم (

كان لها دور في رفع كفاءة استخدام الماء للنبات وتفوقت معنویًا من النتروجین  1-هـ. Nكغم 100المستوى  

  .على بقیة مستویات االضافة من هذا السماد 

والذرة , حیث یعد النتروجین من أهم العناصر الغذائیة الرئیسیة في نمو وٕانتاجیة محاصیل الحبوب 

خصوصًا عند وجود شحة في ) 16( البیضاء من المحاصیل التي تستجیب لالضافات المعتدلة من هذا السماد

  .میاه الري 

على بقیة المستویات إلضافة عنصر البورون بنسبة زیادة ) 1-هـ.Bكغم  10( وتفوق مستوى اضافة 

حیث أن التغذیة الجیدة بالبورون تزید , ولمستویات الرطوبیة المختلفة (48.49 % , 27.57 % )معنویة مقدارها 

الذي له دور كبیر في تحفیز عملیة التركیب الضوئي ) 17( البوتاسیوم رصاص عنصمن كفاءة النبات في إمت

وانتقال نواتجها وزیادة كمیة المواد الكربوهیدراتیة الالزمة لتصنیع البروتین والدهون التي تخزن في البذور وبالتالي 

والذي یرجع الى تقلیل الجهد ویلعب البوتاسیوم دورًا إیجابي في استعمال الماء) 18( زیادة حاصل البذور 

  ) .19( األزموزي لخالیا النبات وبذا یقلل من فقدان الماء بعملیة النتح 
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أثر التداخل بین إضافة األسمدة النتروجینیة واسمدة البورون في كفاءة استهالك الماء حیث تفوقت 

. ماء 1-ملم. كغم حبوب ) 8.84(بلغت 1-هـ) Bكغم N +10.كغم100( المعاملة الثانیة من إضافة السماد 

إذ إن  تواجد العناصر الغذائیة في . 1-هـ. ماء 1-ملم. كغم حبوب )  1.58(في حین كان أقل معدل 1-هـ

التربة خالل مراحل النمو والمختلفة ضروري إلستفادة النبات منها عن طریق االمتصاص المباشر من التربة 

صورة التي تفید في البناء الحیوي وتجهیز مناطق النمو الفعالة بالمركبات وتحویلها داخل أنسجة النبات الى ال

  .الحیویة لزیادة النمو سواء لألجزاء الخضریة أو الثمریة 

إن تأثیر معامالت الرطوبة المختلفة وفترات الري كان لها تأثیر معنوي في كفاءة االستخدام المائي 

قد تفوق معنویًا ) W1(الحظ أن إستخدام المستوى الرطوبي األول إذ ی, ) 1(یمكن مالحظته في جدول , للنبات 

) 8( وهذه النتائج مقاربة لما توصل ( 65.38 % )على المستوى الثاني من الرطوبة بنسبة زیادة معنویة قدرها 

 .  

  

لماء تأثیر إضافة النتروجین والبورون ومستویات الرطوبة والري المختلفة في كفاءة استخدام ا) 1(جدول 

  )1-هـ. ماء 1-ملم. كغم حبوب ( لنبات الذرة البیضاء 

  NoN100  N 150  w*RW

  B0B10B20B0B10  B20B0B10B20    

W1
R12.214.693.398.0111.278.266.798.887.476.77

6.45
R21.253.602.538.3811.487.616.499.657.786.13

W2  
R11.682.512.085.717.135.812.895.975.194.44

3.9
R21.192.161.384.425.494.703.054.434.413.47

N*B

N

1.583.242.346.638.846.594.807.236.21  

2.387.356.08  

  :حیث إن 

W1 = من السعة الحقلیة 100 %إیصال رطوبة التربة الى.               No =فة النتروجین عدم إضا.  

W2 = من السعة الحقلیة 75 %إیصال رطوبة التربة الى.               N100 = كغم 100إضافةN.1-هـ  

R1 = من الماء الجاهز    60 %فترة الري األولى إضافة الماء بعد استنزاف  N150 = كغم 150إضافةN.1-هـ  

R2 = من الماء الجاهز   80 %فترة الري الثانیة إضافة الماء بعد استنزاف             .B0 = عدم إضافة البورون.      

                                                                                 B10 = كغم 10إضافةB.1-هـ  

                                  B20 = كغم 20إضافةB.1-هـ  

L.S.D 0 .05                     W= 0.186                       R= 0.186                     N= 0.228
B= 0.228                     N*B=0.320

  

  )هكتار / طن ( حاصل الحبوب 

تفوق المستوى الثاني من سماد النتروجین على المستویات األخرى من ) 2( یظهر من الجدول 

ك اال أن المستویات العالیة من النتروجین تؤدي الى زیادة النمو وربما یعود سبب ذل, االضافة بهذا العنصر 

هذا إذا أخذنا بنظر ) 17( الخضري وزیادة ارتفاع النبات والمساحة الورقیة وهذا غالبًا ما یؤخر األزهار والثمار 

10(ن البورون وتفوق مستوى االضافة الثاني م. االعتبار مستویات الرطوبة الواطئة التي تعاني منها النباتات 

ذلك ( 45.27 % , 28.18 %)بنسبة زیادة مقدارها ) 1-هـ.Bكغم   0 , 20( على مستوى ) 1-هـ.Bكغم 

ألن الحد الفاصل بین سمیة هذا العنصر وأعراض النقص به صغیرة جدًا وخاصة في المناطق الجافة وشبه 

  ) . 20(الجافة عند عدم توفر كمیات كافیة من میاه الري  



35

حیث أن , یتبین إنخفاض حاصل الحبوب لنبات الذرة البیضاء بانخفاض رطوبة التربة ) 2(ن الجدول م

انخفاض المحتوى الرطوبي للتربة یؤدي الى ظهور أعراض نقص النتروجین والبورون وربما یعود ذلك الى تعمق 

اها قلیل من البورون والنتروجین الجذور النباتیة بحثًا عن الرطوبة في أعماق التربة وهذه األعماق یكون محتو 

وكذلك فإن البورون یمسك من قبل دقائق الطین ویتم تثبیته مع العمق خصوصًا , خاصة في حالة شحة المیاه 

  ) .10( في التربة الطینیة 

حصل تداخل معنوي بین فترات الرطوبة والري وٕاضافة السماد النتروجیني والبوروني ووصل حده 

بلغ 1-هـ.Bكغم 10وٕاضافة 1- هـ.Nكغم   100ري والرطوبة األولى وعند المستوى السمادي األعلى عند فترة ال

بینما كانت اقل كمیة الحاصل لحبوب الذرة البیضاء عند معاملة الري والرطوبة الثانیة 1-هـ. طن ) 10.30( 

  .1-هـ.طن)  0.82(وعدم إضافة السمادین النتروجیني والبوروني وبلغت 

  

تأثیر إضافة النتروجین والبورون ومستویات الرطوبة والري المختلفة في حاصل الحبوب لنبات ) 2(جدول 

  ) .1- هكتار.طن ( الذرة البیضاء 

  NoN100  N 150  

  B0B10B20B0B10  B20B0B10B20  

W1  
R12.024.293.107.3210.307.556.218.126.836.19

5.75
R21.932.882.036.709.186.095.197.726.225.32

W2  
R11.301.941.614.405.504.482.234.604.003.34

2.85
R20.821.480.953.033.763.222.093.043.022.37

N*B

N

1.512.641.925.367.185.333.935.875.01  

2.025.954.93  

  :حیث إن 

W1 =من السعة الحقلیة 100 %ة الى إیصال رطوبة الترب.             No = عدم إضافة النتروجین.  

W2 = من السعة الحقلیة 75 %إیصال رطوبة التربة الى.    N100            = كغم 100إضافةN.1-هـ  

R1 = من الماء الجاهز 60 %فترة الري األولى إضافة الماء بعد استنزاف.          N150 = كغم 150إضافةN.1-هـ  

R2 = من الماء الجاهز    80 %فترة الري الثانیة إضافة الماء بعد استنزاف.          B0 =عدم إضافة البورون  

B10 = كغم 10إضافةB.1- هـ                                    B20 = كغم 20إضافةB.1-هـ  

L.S.D   O.O5                    W= 0.292                          R= 0.292                    N= 0.358
B= 0358                              WXRXNXB=1.241                      N*B= O.602

  

  الحاصل البایلوجي 

على بقیة مستویات االضافة لعنصر 1- هـ.Nكغم 100تفوق مستوى إضافة ) 3(یوضح الجدول 

عالیة من السماد النتروجیني أدت الى انخفاض كمیة الحاصل البایلوجي للنبات حیث أن المستویات ال, النتروجین 

وربما یعود ذلك الى أن التسمید النتروجیني تسبب استهالك جمیع الكربوهیدرات المنتجة بواسطة التمثیل , 

الجذر حیث الضوئي ویكون محتوى البروتوبالزم من الماء مرتفع وبذلك تزداد النسبة المئویة لسحب الماء من 

وهذا ال یتماشى مع نقص الماء في هذه التجربة  لذلك یجب اضافة مستویات ) 21(یكون النبات غض وطري 

  . معتدلة من السماد النتروجیني في حالة وجود شحة في میاه الري 

وباالتجاه نفسه أدى إضافة عنصر البورون الى زیادة كمیة الحاصل البایلوجي للنبات وتفوق مستوى 

 % )وبنسبة زیادة معنویة قدرها ) 1-هـ.Bكغم   0 , 20( على المستویات األخرى ) 1-هـ.Bكغم 10( ة إضاف



36

حیث أن تسمید التربة مع ربع كمیة المیاه أعطى . ولمستویات الرطوبة والري المختلفة ( 33.3 % , 26.78

الى أهمیة التسمید في زیادة كفاءة نفس الحاصل لتربة غیر مسمدة وتروى بكمیات كافیة من الماء مما یشیر 

  .( 6 )النبات الستهالك الماء 

) 12.66( أثر التداخل المعنوي بین السمادین في زیادة الحاصل البایلوجي للنبات وكان أعلى معدل 

. طن ( 3.92)وأقل معدل )  1-هـ.Bكغم   10+    1-هـ.Nكغم 150( عند مستوى اضافة 1-هـ. طن 

حیث أن توافر العناصر المغذیة بشكل منتظم ومتوازن من خالل مراحل النمو , د عدم إضافة السمادین عن1-هـ

هذا إضافة ) 22(المختلفة یؤدي الى إنتظام عمل الهرمونات المؤثرة في إنتاج الزهیرات ونموها وبالتالي باإلنتاج 

اح ودوره المهم في إنتقال نواتج التركیب الى دور البورون في انقسام الخالیا واالخصاب وٕانتاج حبوب اللق

إن تاثیر أنظمة الرطوبة وفترات الري المستخدمة ) . 23( الضوئي من األوراق الى المناطق الفعالة في النبات 

في كمیة الحاصل البایلوجي كان لها تأثیر معنوي بتفوق المستوى الرطوبي األول على المستوى الرطوبي الثاني 

) 26( و ) 25(و  )  24(وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه ( 41.82 % )ویة قدرهابنسبة زیادة معن

انخفاض الحاصل البایلوجي الى تناقص قیم مكونات الحاصل مما أدى الى االسراع في النضج وٕاعطاء حاصل 

ا ومن ثم تقلیل أقل وخفض تراكم المادة الجافة وخفض قابلیة النبات على امتصاص الماء والعناصر وانتقاله

حصل تداخل . الفعالیات الحیویة الدائرة في المجموع الخضري لنبات الذرة البیضاء المتعرضة للشد الرطوبي 

  1-هـ.Nكغم 150( معنوي بین فترات الري والرطوبة ومعامالت التسمید واعطت النباتات الناتجة من إضافة 

بینما , 1-هـ. طن )15.34( لرطوبة والري األولى حاصًال بلغ والواقعة عند فترة ا)  1-هـ.Bكغم   10+  

( 3.44 )كانت أقل كمیة للحاصل البایلوجي عند عدم إضافة السمادین وعند فترة الرطوبة والري الثانیة وبلغت 

  .  1-هـ . طن 

  

ل البایلوجي لنبات تأثیر إضافة النتروجین والبورون ومستویات الرطوبة والري المختلفة في الحاص) 3(جدول 

  ) .1-هكتار. طن ( الذرة البیضاء 

  NoN100  N 150    

  B0B10B20B0B10  B20B0B10B20  

W1  
R14.247.65.8212.3715.9912.269.8515.3412.510.66

10.24
R24.215.94.4211.4214.810.6111.4714.4311.289.83

W2  
R13.794.774.138.7410.869.258.1311.38.757.74

7.22
R23.444.373.547.38.947.657.959.67.526.70

3.925.664.479.9512.649.949.3512.6610.01  

4.6810.8410.67  

  :حیث إن 

W1 = من السعة الحقلیة 100 %إیصال رطوبة التربة الى.               No =تروجین عدم إضافة الن.  

W2 = من السعة الحقلیة 75 %إیصال رطوبة التربة الى.               N100 = كغم 100إضافةN.1-هـ  

R1 = 60 %فترة الري األولى إضافة الماء بعد استنزاف      N150 = كغم 150إضافةN.1-هـ  

  .عدم إضافة البورون = B0            .من الماء الجاهز         

R2 =80 %لثانیة إضافة الماء بعد استنزاف فترة الري ا      B10 = كغم 10إضافةB.1- هـ  

  1- هـ.Bكغم 20إضافة = B20            .من الماء الجاهز         

L.S.D 0.05                                   W= 0.328                           R= 0.328                       N= 0.402
B= 0.4027                                                   WXRXNXB=1.395                                N*B=0.415
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  الوزن الخضري الجاف 

زیادة الوزن الخضري الجاف للنبات بزیادة مستویات ) 4(یظهر من النتائج الواردة في الجدول 

على بقیة المستویات )   1-هـ.Nكغم 150( ة إذ تفوق المستوى الثالث من اإلضاف, النتروجین المضاف 

الذین أشاروا بأن نسبة المادة الجافة تزداد بزیادة النتروجین ) 27(وهذا یتفق مع  , إلضافة هذا العنصر 

المضاف السیما في المراحل األولى من النمو لمساهمته في بناء وتكوین الخالیا مما یشجع النمو السریع 

إن صفة الوزن الجاف للمجموع الخضري هي محصلة لتراكم , ن الجاف لنبات الذرة البیضاء وبالتالي زیادة الو 

العناصر الغذائیة الممتصة والسیما عنصر النتروجین التي ساهمت في زیادة الفعالیات الحیویة في النبات بما في 

قسامها والتي أدت الى زیادة ذلك عملیة التركیب الضوئي وتصنیع المواد الغذائیة الضروریة لنمو الخالیا وٕان

و )  28(المجموع الخضري والمساحة الورقیة وبالتالي حصول زیادة في الوزن الجاف للنبات وهذا یتفق مع  

)29 . (  

 %بنسبة زیادة مقدارها     )   1-هـ.Bكغم 10(تفوق معنویًا المستوى الثاني من إضافة البورون 

وربما هذا یرجع الى دور البورون في زیادة , رطوبة والري المختلفة ولمستویات ال)( 46.15 % , 31.7

و عنصر البوتاسیوم یعمل على حفظ التوازن المائي داخل النبات من خالل , امتصاص عنصر البوتاسیوم 

هذا إضافة الى دور البوتاسیوم في تحفیز عملیة التركیب , سیطرته على عملیة فتح وغلق الثغور النباتیة 

  ) .30( وٕانتقال نواتجها الضوئي

إذ , وكان التداخل بین األسمدة النتروجینیة والبورونیة معنویًا في زیادة الوزن الخضري الجاف للنبات 

في حین 1-هـ) . Bكغم   N  +10كغم 150( عند المستوى 1-هـ.طن( 3.29 )كان أعلى معدل لها 

حیث أن النباتات التي تعاني من , دم إضافة السمادین للتربة عند ع1- هـ. طن ( 0.93 )كان أقل معدل لها 

هذا (17)نقص النتروجین تحتاج الى البورون بكمیات أقل من تلك التي ال تعاني من نقص عنصر النتروجین

  ).31( باإلضافة الى دور البورون في إنقسام الخالیا واستطالتها ودوره في تكوین البكتین واللكنین 

رنة معامالت الرطوبة مع بعضها نالحظ حدوث فرق معنوي واضح حیث تغلبت معاملة أما عند مقا

ویعود السبب في انخفاض الوزن ( 50 % )الرطوبة األولى على معاملة الرطوبة الثانیة بنسبة زیادة مقدارها 

الجهد المائي للنبات الخضري الجاف للنبات بقلة رطوبة التربة الى هبوط سرعة انقسام الخالیا وٕاستطالتها بزیادة 

  ) .22( وتتفق هذه النتیجة مع ما وجده  , 

  الوزن الجاف للمجموع الجذري 

, أن إضافة األسمدة النتروجینیة أثرت بصورة معنویة في زیادة وزن الجذر الجاف ) 5(یبین الجدول 

, إضافة هذا العنصر على بقیة مستویات) 1-هـ. Nكغم 150( حیث تفوق المستوى الثالث من االضافة  

الذین أشاروا بأن حاصل الحبوب ومكوناته والوزن الجذري لنبات الذرة البیضاء یزداد ) 32( وهذا یتفق مع  

كغم 10( وتفوق المستوى الثاني إلضافة عنصر البورون , بزیادة الجرعات السمادیة من النتروجین المضاف 

B .على المستویات األخرى إلضافة هذا العنصر بنسبة زیادة معنویة في زیادة الوزن الجاف للجذر ) 1-هـ

ولمستویات الرطوبة والري المختلفةحیث یتحكم البورون بنسبة الماء داخل ( 7.30 % , 20.77 % )قدرها 

ودوره الكبیر في زیادة قدرة النبات على امتصاص عنصر ) 31(النبات وكذلك في إمتصاص الماء من التربة 

م حیث لوحظ في حالة التغذیة الجیدة بالبورون زیادة امتصاص النبات للبوتاسیوم بعدة مرات مقارنة البوتاسیو 

وٕان وجود عنصر البوتاسیوم بتراكیز عالیة في الخالیا , بالنباتات التي كانت تعاني من النقص بعنصر البورون 

قدرة النبات لالحتفاظ بالماء وهذا یكون على النباتیة یقلل من فقد الماء بعملیة النتح وبمعنى آخر فإنه یزید من 
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وأعطى ) . 19( درجة كبیرة من األهمیة خاصة في وجود شحة في میاه الري في المناطق الجافة وشبه الجافة 

أعلى معدل لوزن الجذر الجاف لنبات الذرة   1-هـ) .Bكغم   N  +10كغم 150( المستوى السمادي 

عند عدم إضافة السمادین إذ 1- هـ. طن ( 1.46 )في حین كان أقل معدل 1-هـ.طن( 3.50 )البیضاء بلغ 

حیث أن التسمید بالعناصر الغذائیة الرئیسیة دور مهم في سد نقصها من ( 95.70 % )كانت الزیادة بنسبة

( W2 )ة الثاني وتفوق مستوى الرطوب, التربة او زیادة جاهزیتها وبالتالي إمداد النباتات باحتیاجاتها الغذائیة 

حیث أن الجذور تستمر بالتعمق ( 17.24 % )بنسبة زیادة مقدارها ( W1 )على مستوى الرطوبة األول 

واالنتشار والتوسع بحثًا عن الرطوبة أي أن حالة زیادة وزن الجذور وانتشارها حالة فسلجیة مرتبطة بالشد 

  .) 33( الرطوبي للتربة وهذا یتفق مع 

تداخل معنوي بین معامالت التسمید وفترات الري والرطوبة المختلفة ) 5(دول ویظهر من الج  

والمعرضة لفترة الرطوبة 1-هـ) . Bكغم   N  +10كغم 150( إذ أعطت نباتات الذرة البیضاء المسمدة بـ , 

أقل متوسط لوزن بینما كان, 1-هـ.طن( 3.95 )أعلى متوسط لوزن الجذر الجاف بلغ ( W2R2 )والري الثانیة 

عند عدم إضافة السماد النتروجیني والبوروني وعند فترة الرطوبة والري األولى 1-هـ.طن( 1.02 )الجذر الجاف 

.  

  

تأثیر إضافة النتروجین والبورون ومستویات الرطوبة والري المختلفة في الوزن الخضري الجاف ) 4(جدول 

  )1- هكتار. طن ( لنبات الذرة البیضاء 

  NoN100  N 150    

  B0B10B20B0B10  B20B0B10B20  

W1
R11.201.901.502.262.832.623.644.143.132.58

2.31
R20.941.401.001.792.522.313.003.362.162.05

W2  
R10.821.000.931.322.001.942.313.081.721.68

1.54
R20.790.940.851.121.711.432.092.611.201.41

0.931.311.071.622.262.072.763.292.05  

1.101.982.70  

  :حیث إن 

W1 = من السعة الحقلیة 100 %إیصال رطوبة التربة الى.              No = عدم إضافة النتروجین.  

W2 = من السعة الحقلیة 75 %إیصال رطوبة التربة الى.               N100 = كغم 100إضافةN.1-هـ  

R1 = 60 %فترة الري األولى إضافة الماء بعد استنزاف      N150 = كغم 150إضافةN.1-هـ  

  .عدم إضافة البورون = B0            .من الماء الجاهز         

R2 = 80 %فترة الري الثانیة إضافة الماء بعد استنزاف      B10 = كغم 10إضافةB.1- هـ  

L.S.D 0.05                              W=0.188            R= 0.188               N= 0.23
B= 0.231                         WXRXNXB = 0.8003                           N*B=0.220
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ن الجذري الجاف تأثیر إضافة النتروجین والبورون ومستویات الرطوبة والري المختلفة في الوز) 5(جدول 

  )1- هكتار. طن ( لنبات الذرة البیضاء 

  NoN100  N 150    

  B0B10B20B0B10  B20B0B10B20المعدل  

W1
R11.021.411.222.792.862.092.843.082.542.20

2.32
R21.341.621.392.933.102.213.283.352.902.45

W2  
R11.671.831.593.023.362.833.593.623.032.54

2.72
R21.831.951.743.153.473.003.773.953.302.90

المعدل
1.461.701.482.973.192.533.373.502.94  

1.542.893.27  

  :حیث إن 

W1 = من السعة الحقلیة 100 %إیصال رطوبة التربة الى.               No =تروجین عدم إضافة الن.  

W2 = من السعة الحقلیة 75 %إیصال رطوبة التربة الى.               N100 = كغم 100إضافةN.1-هـ  

R1 = 60 %فترة الري األولى إضافة الماء بعد استنزاف      N150 = كغم 150إضافةN.1-هـ  

  .عدم إضافة البورون = B0            .من الماء الجاهز         

R2 =80 %لثانیة إضافة الماء بعد استنزاف فترة الري ا      B10 = كغم 10إضافةB.1- هـ  

  1- هـ.Bكغم 20إضافة = B20            .من الماء الجاهز         

L.S.D 0.05               W=0.243                R= 0.24                    N= 0.29
B= 0.298                      WXRXNXB = 1.034                    N*B=0.390

  إرتفاع النبات 

إن صفة ارتفاع النبات من أهم الصفات التي من خاللها یمكن التمیز بوضوح تأثیر إضافة األسمدة 

حیث تفوق المستوى الثالث من السماد النتروجیني على , خصوصًا عند مستویات الشد الرطوبي المختلفة 

على التوالي ولمستویات الرطوبة والري ( 28.3 % , 3.69 % )ویة قدرها المستوى األول والثاني بنسبة زیادة معن

 (34)ویعود ذلك الى دور النتروجین في زیادة نمو الخالیا وانقسامها واستطالة السالمیات       , المختلفة 

جین كان لها الذي أشار بأن المستویات العالیة من إضافة النترو )  7( وٕاتفقت هذه النتیجة مع ما توصل إلیه 

  .دور في زیادة معدل ارتفاع نبات الذرة البیضاء

 )1-هـ.Bكغم (0 , 20من سماد البورون على المستویین ) 1-هـ.Bكغم10( وتفوق مستوى إضافة 

حیث أن الحد الفاصل بین نقص هذا العنصر والسمیة ( 14.81 % , 5.80 % )بنسبة زیادة معنویة مقدارها 

ند عدم توفر كمیات كافیة من میاه الري لذلك یجب التعامل مع أسمدة هذا العنصر صغیر جدًا خصوصًا ع

  ) . 20( بمنتهى الحذر خوفًا من الوصول الى مرحلة السمیة 

تأثیر تداخل إضافة عنصر النتروجین والبورون في زیادة معدل ) 6(یظهر من النتائج الواردة في جدول 

( سم عند المستوى السماد                         (122.4)أعلى معدل ارتفاع نبات الذرة البیضاء حیث كان 

سم عند عدم إضافة السمادین أي بنسبة زیادة ( 79.1 )وأقل معدل 1-هـ) . Bكغم   N  +10كغم 100

ة حیث یلعب البورون دور مهم في انقسام الخالیا ونمو النبات خاصة في القمم النامی( 54.74 % )مقدارها 

وله دور مهم في زیادة امتصاص النتروجین في العقد الجذریة ویلعب دور في تشكیل البروتینات في النبات (31)

  ) . RNA )10من خالل تأثیره في تكوین 

بینما كان أقل , سم ( 123.4 )حقق مستوى الرطوبة وفترة الري األولى أعلى معدل إلرتفاع النبات بلغ 

  . ( 40.7 % )أي بنسبة زیادة مقدارها , سم عند مستوى الرطوبة والري الثاني ( 87.7 )معدل الرتفاع 
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أثر التداخل بین إضافة األسمدة النتروجینیة والبورونیة ومستویات الرطوبة والري المختلفة معنویًا في 

( لسمادي  سم عندى المستوى ا( 139.7 )حیث كان أعلى معدل الرتفاع النبات , زیادة معدل ارتفاع النبات 

سم ( 63.4 )وعند مستوى الرطوبة والري األول بینما كان اقل معدل 1-هـ) . Bكغم   N  +10كغم 150

  .عند عدم إضافة السمادین وعند مستوى الرطوبة والري الثاني 

  

رة البیضاء تأثیر إضافة النتروجین والبورون ومستویات الرطوبة والري المختلفة في ارتفاع نبات الذ) 6(جدول 

  )م س( 

  NoN100  N 150    

  B0B10B20B0B10  B20B0B10B20المعدل  

W1
R1100.4115.4118.5124.1135.6124.4123.7139.7129.2123.4

117.8
R287.7103.3104.2110.8123.1117.5117.0127.4119.2112.2

W2  
R165.189.484.194.2116.0102.4100.9116.3109.097.4

92.5
R263.472.471.890.2100.393.694.2106.497.587.7

المعدل
79.195.194.6104.8118.7109.4108.9122.4113.7  

89.6110.9115  

  :حیث إن 

W1 = من السعة الحقلیة 100 %إیصال رطوبة التربة الى.               No =روجین عدم إضافة النت.  

W2 = من السعة الحقلیة 75 %إیصال رطوبة التربة الى.               N100 = كغم 100إضافةN.1-هـ  

R1 = 60 %فترة الري األولى إضافة الماء بعد استنزاف      N150 = كغم 150إضافةN.1-هـ  

  .عدم إضافة البورون = B0            .من الماء الجاهز         

R2 =80 %ثانیة إضافة الماء بعد استنزاف فترة الري ال      B10 = كغم 10إضافةB.1- هـ  

  1- هـ.Bكغم 20إضافة = B20            .من الماء الجاهز         

L.S.D 0.05                           W=0.68                    R= 0.688                N= 0.842
B= 0.84                                 WXRXNXB = 2.919                      N*B=0.680
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