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التسميد بالنتروجين والبورون وعالقتو بتجمع البرولين
ومقاومة محصول الذرة البيضاء لمجفاف
حسين عزيز محمد

كمية الزراعة – جامعة
ديالى
المستخمص
ان الدراسات ذات العالقة بالمستويات المختمفة لمنتروجين والبورون ودورىا في
تقميل التأثير السمبي لمشد الرطوبي تحت الظروف الحقمية قميمة والسيما في ظروف
عجز المياه الحالية وضرورة ايجاد السبل الكفيمة لمتعايش مع العجز المائي القائم .
اجريت تجربة حقمية في الموسم الربيعي

 2008في منطقة المقدادية (شرق

بعقوبة) في تربة ذات نسجة طينية غرينية واستخدم تصميم القطاعات الكاممة
المعشاة (  ) RCBDبثالث مكررات  .اشتممت معامالت التجربة عمى اضافة ثالثة
مستويات من النتروجين ( ) 150 ، 100 ،0كغم .Nىـ ¯ 1واستخدام ثالث مستويات
من اسمدة البورون ( ) 20 ، 10 ،0كغم  .Bىـ ¯1ومستويين من الرطوبة ( %75
و ) %100من السعة الحقمية وفترتين الضافة الماء ( الري بعد استنزاف

%60

و ) %80الماء الجاىز .وزراعة محصول الذرة البيضاء ( صنف انقاذ ) .
اشارت النتائج الى :
تفوق المستوى الرطوبي الثاني في زيادة محتوى البرولين في االوراق وزيادة
النسبة المئوية لمبروتين في االوراق عمى المستوى الرطوبي االول بنسبة زيادة
مقدارىا (  ) %7.2 ، %46.47عمى التوالي .واختزلت التأثيرات السمبية لمشد
الرطوبي في الصفات النوعية لمنبات بأستخدام المستوى الثاني من اضافة البورون
(10كغم  .Bىـ ¯ )1اذ ازداد محتوى االوراق من البرولين والكموروفيل وزادت النسبة
المئوية لمبروتين في االوراق والمساحة الورقية لمنبات بمقدار (  %26.63و%7.22
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و  %5.2و ) %9.46مقارنة مع عدم اضافة السماد البوروني كتأثير رئيس لجميع
مستويات الرطوبة وفترات الري .ادت المعاممة الثالثة من اضافة البورون( 20كغم .B
ىـ ¯ )1الى خفض محتوى االوراق من الكموروفيل والنسبة المئوية لمبروتين في
االوراق والمساحة الورقية لمنبات مقارنة مع عدم اضافة ىذا السماد .ادت اضافة
(150كغم  .Nىـ¯ )1الى زيادة محتوى االوراق من الكموروفيل وزادت النسبة المئوية
لمبروتين في االوراق والمساحة الورقية لمنبات بمقدار (

 %9.72و%11.9

و ) %13.59عمى التوالي مقارنة بعدم اضافة السماد النتروجيني  .في حين

تفوق مستوى اضافة (  150كغم  . Nىـ10 (+ ) 1-كغم  .Bىـ )1-في زيادة كمية
الكمورفيل والنسبة المئوية لمبروتين في االوراق والمساحة الورقية عمى بقية مستويات
االضافة من السمادين .
ان اضافة المغذيات بكميات مناسبة ممكن ان يحسن من اداء النبات تحت

اجياد رطوبي وممكن ان يستخدم كتقنية لزيادة تحمل النبات لمعطش .

المواد وطرائق العمل
نفذت تجربة حقمية في الموسم الزراعي  2008في منطقة المقدادية من محافظة
ديالى في تربة ذات نسجة طينية غرينية  .والجدول (

 )1يبين بعض الصفات

الفيزيائية والكيميائية ليذه التربة والتي تم قياسيا وفق الطرائق المتبعة(  ، ) 24بيدف
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معرفة تأثير اضافة النيتروجين والبورون في رفع كفاءة نبات الذرة البيضاء لتحمل
الجفاف .
نفذت الدراسة بأستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاممة وبثالثة مكررات وكانت
معامالت التجربة كما يأتي :
- 1ثالث معامالت الضافة النتروجين (

 0و 100و  ) 150كغم  .Nىـ ¯1

اضيفت الى التربة بشكل سماد اليوريا ( . ) N %46
- 2ثالث معامالت الضافة البورون (

 0و 10و ) 20كغم  .Bىـ ¯ 1اضيقت

الى التربة عمى ىيئة مادة البوراكس (  ) Na2B4O7.10H2Oوالتي تحتوي
عمى ( . ) B %11.36
- 3مستويين الضافة الماء (  %75و  ) %100من السعة الحقمية  ،وفترتين
لمري ( الري بعد استنزاف  %60و  %80من الماء الجاىز )  .وىذا يعني
ان ىناك اختالف في كمية الماء المضافة والفترة بين رية واخرى  ،اعتمد في
تحديدىا عمى الطريقة الوزنية .
زرعت بذور نباتات الذرة البيضاء صنف انقاذ خالل االسبوع االول من شير
نيسان في جور المسافة بينيما
المرز

20سم وبعمق 5سم قسم الحقل الى مروز طول

 4متر والمسافة بين مرز واخر

 0.68متر مع ترك فاصمة ترابية بين

المعامالت لمنع تسرب المياه وانتقال االسمدة  .اضيف
سماد سوبرفوسفات الكالسيوم الثالثي

100كغم  . Pىـ  1-من

100كغم  . Kىـ 1-من سماد كبريتات

البوتاسيوم وبكميات متساوية لكل معامالت التجربة  .استعمل الديازينون لمكافحة
حشرة حفار ساق الذرة البيضاء . Sesamia cretica
قدر محتوى الحامض االميني البرولين في جياز ( ) HPLC
High perfoy mance liquid chromatography
نوع  Shimazdu-lc-6Aاستناداً الى طريقة (  ) 13وذلك بأخذ وزن معموم من
االوراق النباتية الجافة التي سحقت جيداً واذيبت في محمول فوسفات البوتاسيوم

 K3PO4تركيز  mm 0.01فتكون محمول ازرق المون رشح في ورق ترشيح
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قياس (  ) Whatman No.2لمتخمص من االلياف ثم فصل الراشح بجياز
الطرد المركزي  1500جاذبية واستعمل الراشح لتقدير البرولين .
نم تقدير محتوى االوراق من الكموروفيل الكمي بطريقة استخدام االسيتون
واستخدام جياز الطيف الضوئي وعمى طول موجي

750مايكروميتر

و665مايكروميتر وكما اوردىا ( . ) 28
وتم حساب النسبة المئوية لمبروتين في االوراق النباتية عمى وفق المعادلة :
محتوى البروتين ( % = )%لمنيتروجين الكمي 6.25 X
وقيست كمية النتروجين بعد ىضم االجزاء النباتية ىضماً رطباً ( . ) 19
وقدر محتوى النتروجين باستعمال طريقة كمدال ( . ) 24

قيست المساحة الورقية لورقة العمم بأستعمال المعادلة التالية استناداً لمـ(  ) 17بعد

اسبوعين من التزىير االنثوي

FLA= 0.75 LW
اذ ان  = Lطول الورقة (سم)
 = Wاقصى عرض لمورقة (سم)

جذول (  ) 1بعض الصفاث الفيزيائيت والكيميائيت لتربت التجربت
الصفت
الكثافت الظاهريت
النسجت
سعت التبادل لاليوناث الموجبت
PH
EC
الفسفور الجاهز
البوتاسيوم الجاهز
النتروجين الجاهز
المادة العضويت
الكلس

الوحذة
Mg.m¯3
Cmol(+)kg - soil
Ds.m¯1
Mg.kg¯1 soil
Mg.kg¯1 soil
Mg.kg¯1 soil
gm.kg¯1 soil
gm.kg¯1 soil

الرموز المستخدمة في التجربة
 =W1ايصال رطوبة التربة الى  100%من السعة الحقمية

القيمت
1.45
Silt clay
32.0
8.00
3.94
185.00
265.000
0.62
14.85
344.0
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 =W2ايصال رطوبة التربة الى  75%من السعة الحقمية
 =R1فترة الري االولى (اضافة الماء بعد استنزاف  60%من الماء الجاىز
 =R2فترة الري الثانية (اضافة الماء بعد استنزاف  80%من الماء الجاىز
 =N0عدم اضافة النتروجين
 =N100اضافة  100كغم  .Nىـ¯1
 =N150اضافة  150كغم  .Nىـ¯1
 =B0عدم اضافة البورون
 =B10اضافة  10كغم  .Bىـ¯1
 =B20اضافة  20كغم  .Bىـ¯1

النتائج والمناقشة
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كمية البرولين في االوراق النباتية
لوحظ من نتائج التحميل االحصائي جدول (  )2حصول زيادة معنوية في كمية
البرولين في االوراق النباتية بأنخفاض المحتوى الرطوبي لمتربة  ،اذ تفوق المستوى
الرطوبي الثاني (  )W2عمى المستوى الرطوبي االول (  )W1بنسبة زيادة معنوية
قدرىا (  ) %46.47وىذا يتفق مع

(  ) 29الذي اشار الى ان ظيور المستويات

العالية من االحماض االمينية التي تالحظ في النباتات المعرضة لالجياد ىي
متسببة ا ماعن تحمل البروتين او عدم التراكم الناتج من انخفاض استخدام ىذه
الحوامض في تكوين البروتوبالزم  ،حيث ان زيادة البرولين تؤدي الى زيادة الجيد
االزموزي لمخمية وبالتالي تؤدي الى زيادة سحب الماء من قبل الجذور النباتية ( )16
وتناقصت قيم محتوى البرولين في النبات بأزدياد اضافة االسمدة النتروجينية اذ
كان اعمى معدل لمحتوى البرولين في النبات عند عدم اضافة السماد النتروجيني
وبمغ ( ) 6.79ممغم.غم ¯ 1بينما كان اقل معدل عند المستوى الثالث من اضافة
النتروجين وبمغ (  ) 3.36ممغم.غم ¯ 1حيث ان اضافة االسمدة النتروجينية تؤدي
الى زيادة النمو الخضري وزيادة ارتفاع النبات والمساحة الورقية وىذا يتطمب كميات
كبيرة من المياه االمر الذي اليتناسب مع شحة المياه الموجودة  ،وىذا يتفق مع ( 9
) الذي اشار الى زيادة كمية البرولين في النباتات المعرضة الى الشد الرطوبي والتي
تكون خاليا غير قادرة عمى االستفادة من النتروجين في بناء البروتين .
وتفوق المستوى الثاني من اضافة البورون (

 ) B10عمى بقية المستويات بنسبة

زيادة معنوية قدرىا (  ) %8.90, %26.63عمى التوالي حيث ان التغذية الجيدة
بالبورون تؤدي الى حفظ التوازن المائي لخاليا النبات والتي قد ترجع الى اىميتو في
رفع كفاءة النبات في امتصاص البوتاسيوم حيث لوحظ في حالة التغذية الجيدة
بالبورون زيادة امتصاص النبات لمبوتاسيوم بعدة مرات مقارنة بالنباتات التي كانت
تعاني من النقص بعنصر البورون (
النباتية عند الجفاف

 ، ) 7اذ ان البوتاسيوم يحفز غمق الثغور
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واثر التداخل المعنوي بين السمادين في محتوى البرولين داخل النبات وكان
(  )7.48ممغم.كغم ¯ 1عند مستوى (  ) B10 + N0واقل

اعمى معدل

معدل (  ) 2.72ممغم.كغم ¯ 1عند مستوى (

 ) B0 + N150أي ان اضافة

االسمدة النتروجينية ادت الى خفض محتوى النبات من الحامض االميني البرولين .
حصل تداخل معنوي بين فترات الرطوبة والري واضافة السماد النتروجيني
والبوروني ووصل حده االعمى عند فترة الري والرطوبة الثانية وعند المستوى السمادي
(  ) B10 + N0بمغ (  ) 10.0ممغم  .كغم ¯ 1برولين بينما كانت اقل كمية
لمحتوى البرولين داخل النبات (  ) 2.24ممغم  .كغم ¯ 1برولين عند معاممة
الري والرطوبة االولى وعند المستوى السمادي ( . ) B0 + N150
جذول ( )2تأثير اضافت السماد النتروجيني والبوروني ومستوياث الرطوبت والري المختلفت في
محتوى االوراق النباتيت من البرولين (ملغم .غم¯. ) 1

B0
R1 W1
R2
R1 W2
R2

5.02
5.72
6.81
8.16
6.42

N150
N100
N0
B20 B10 B0 B20 B10 B0 B20 B10
5.62
6.24
8.07
10.0
7.48
6.79

4.91
5.18
6.26
9.60
6.48

4.20
4.94
5.00
6.22
5.09

4.91
5.52
6.87
9.81
6.77
6.07

4.70
5.09
6.18
9.43
6.35

2.24
2.59
2.71
3.40
2.72

3.04
3.21
3.9
4.82
3.74
3.36

2.93
3.16
3.90
4.71
3.67

4.39 4.17
4.62
6.43 5.52
7.35

L.S.D 0.05
W= 0.53
N=0.65
R=0.53
B=0.65
N*B=0.422
W*R*N*B=1.709

محتوى االوراق من الكموروفيل
تشير النتائج الموضحة في الجدول (  )3بتفوق المستوى الرطوبي االول ( W1
) عمى المستوى الرطوبي الثاني (

 ) W2في زيادة كمية الكموروفيل في االوراق
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النباتية بنسبة زيادة مقدارىا

(

 ) %12.71حيث يعمل االجياد المائي عمى

نقص الجيد االوزموزي لالوراق فتقل عممية البناء الضوئي نتيجة الحد من فتح
الثغور  ،كما يعمل عمى اختزال انتاج الصبغات النباتية ومنيا الكموروفيل مما يقمل
من الكاربوىيدرات الناتجة (  . )11كذلك يؤدي االجياد المائي الى تمزق اغشية
البالستيدات الخضر بفعل االنكماش واليدم االنزيمي لالغشية .
لقد اثرت المعاممة الثالثة من اضافة االسمدة النتروجينية معنوياً في زيادة كمية

الكموروفيل في الورقة اذ بمغ ( ) 839.5مايكروغرام.غم ¯ ،1بينما سجمت معاممة
عدم اضافة االسمدة النتروجينية مقدار بمغ (

 ) 765.08مايكروغرام.غم ¯، 1

حيث ان اضافة االسمدة النتروجينية تزيد قابمية امتصاصيا من قبل النبات وبالتالي
زيادة في كفاءة عممية البناء الضوئي والتي تنعكس عمى بناء البروتينات وفي بناء
االغشية الخموية مثل غشاء البالزما والبالستيدات الخضراء (. )8
وتفوق المستوى الثاني من اضافة البورون (  ) B10عمى بقية المستويات بنسبة
زيادة معنوية مقدارىا (  ،) %8.60 ، %7.22وربما يعود السبب في ذلك الى دور
البورون الميم في زيادة قابمية النبات عمى امتصاص البوتاسيوم الذي يؤدي دور
بتأخير ىرم وشيخوخة االوراق وقمة ىدم الكموروفيل نتيجة قمة تكوين حامض
االبسسك (  ) ABAفي االوراق (. )21
وحقق التداخل بين االسمدة النتروجينية والبورونية زيادة في كمية الكموروفيل في
االوراق النباتية  ،اذ كان اعمى معدل ليا (  ) 894.5مايكروغرام.غم¯1عند المستوى
السمادي (  ) B10 + N150في حين كان اقل معدل (

) 758.25

مايكروغرام.غم¯ .1عند عدم اضافة السماديين (  ) B0 + N0الى التربة  ،حيث ان
النباتات التي تعاني من نقص النتروجين تحتاج الى البورون بكميات اقل من تمك
التي التعاني من نقص عنصر النتروجين (  ) 4ىذا باالضافة الى دور البورون في
انقسام الخاليا واستطالتيا ودوره في تكوين البكتين والمكنين (. )23
وتفوق مستوى التداخل بين معامالت التجربة (  )W2R2+B10+N150عمى
مستوى (  )W1R1+B0+N0ومن ىذا يتضح بأن اضافة العناصر الغذائية
وبكميات متوازنة لمنبات تعمل عمى زيادة تكيفو لظروف العطش وقمة المياه .
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جدول ( )3تاثير اضافة السماد النتروجيني والبوروني ومستويات الرطوبة والري
المختمفة في محتوى الكموروفيل الكمي في االوراق النباتية (مايكروغرام.غم ¯.)1
B0
R1 W1
R2
R1 W2
R2

N0
B10

B20

B0

N100
B20 B10

B0

N150
B20 B10

862
954
902
874
936
886
830
849
818
817
923
875
801
911
833
770
793
784
786
878
790
774
854
732
730
742
727
721
823
743
716
809
716
709
725
704
796.4 894.5 827.5 791.23 877.5 791.74 759.75 777.25 758.25
839.5
820.15
765.08

856.55

879
834.11
759.94 779.22
740.66

L.S.D 0.05
W= 1.566
N=1.919
R=1.500
B=1.900
N*B=2.64
W*R*N*B= 6.248

جدول ( )4تأثير اضافة السماد النتروجيني والبوروني ومستويات الرطوبة والري
المختمفة في النسبة المئوية لمبروتين في االوراق النباتية .
B0
R1 W1
R2
R1 W2
R2

7.19
7.50
7.94
8.21
7.71

N150
N100
N0
B20 B10 B0 B20 B10 B0 B20 B10
8.07
8.18
8.42
8.60
8.31

7.35
7.51
7.66
8.00
7.63

8.25
8.66
8.97
9.14
8.75

8.33
8.79
9.18
9.43
8.93

8.15
8.33
8.71
8.92
8.52

8.33
8.59
8.81
8.94
8.66

8.54
8.96
9.36
9.82
9.17

8.19
8.40
8.83
9.04
8.62

8.18 8.04
8.32
8.77 8.65
8.9
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7.88

8.82

8.73

L.S.D 0.05
W= 0. 662
N=0.811
R=0.600
B=0.800
N*B=0.648
W*R*N*B= 2.81
النسبة المئوية لمبروتين في االوراق النباتية
يظير من النتائج الواردة في الجدول (  )4الى زيادة النسبة المئوية لمبروتين في
االوراق النباتية بزيادة الشد الرطوبي لمتربة  ،اذ تفوق المستوى الثاني لمرطوبة ( W2
) عمى المستوى االول (  ) W1بنسبة زيادة (  ،) %7.2اذ ان الشد الرطوبي يزيد
من النسبة المئوية لمبروتين (. (5
لقد كان اعمى معدل لمنسبة المئوية لمبروتين في االوراق النباتية اذ بمغ (
 ) %8.82عند مستوى (  ( N150بينما كانت اقل كمية لمنسبة المئوية لمبروتين في
االوراق النباتية (  ) %7.88عند عدم اضافة النتروجين (

 ، ) N0وتتفق ىذه

النتيجة مع (  ) 26وقد يعزى سبب زيادة نسبة البروتين الى ان تباعد فترات الري
ادى الى تعمق الجذور وبالتالي تحسين كفاءتيا في امتصاص النتروجين (وىو مكون
رئيسي لمبروتين ) (. )22
حصمت زيادة في متوسط النسبة المئوية لمبروتين في االوراق عند المعاممة الثانية
من اضافة البورون (  ) B10اذ تفوقت عمى بقية المعامالت بنسبة زيادة معنوية
قدرىا (  %5.2و ،) %8.1حيث يقوم البورون بتنشيط بعض االنزيمات  ،ولو دور
في عممية تكوين البروتين من خالل تأثيره في عممية تكوين الحامض ( ( ) RNA
 . ) 1وادت االضافة العالية من البورون (

 ) B20الىحدوث نقص في النسبة

المئوية لمبروتين وربما يعود سبب ذلك الى ان االضافات العالية من البورون تؤدي
الى حدوث حالة سمية .
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ان التغذية الجيدة بالبورون والنتروجين ادت الى زيادة النسبة المئوية لمبروتين في
االوراق  ،اذ تفوق التداخل السمادي من اضافة (  ) B10 + N150عمى مستوى (
 ) B20 + N0بنسبة زيادة معنوية قدرىا ( . ) %20.18
حصل تداخل معنوي بين فترات الري والرطوبة ومعامالت التسميد اذ تفوقت
النباتات الناتجة من اضافة(  ) B10 + N150والواقعة عند مستوى الرطوبة والري
الثاني معنوياً عمى النباتات الناتجة من عدم اضافة السماديين والواقعة عند المستوى

الرطوبي والري االول بنسبة زيادة معنوية قدرىا (  ) % 36.57وىذا يتماشى مع ما

وجده (  )15من ان زيادة كمية البروتين في النبات ربما يعود الى التغذية الجيدة
بالعناصر الغذائية التي تؤدي الى نمو النبات بشكل افضل في حالة الجفاف وبالتالي
تؤدي الى زيادة انتشار المجموعة الجذرية التي تؤدي الى زيادة كمية النتروجين
الممتص والتي ادت بالتالي الى زيادة كمية البروتين في الحبوب .
المساحة الورقية
يبين الجدول ( ) 5حصول انخفاض معنوي لممساحة الورقية بأنخفاض المحتوى
الرطوبي لمتربة اذ تفوق المستوى الرطوبي االول (  ) W1عمى المستوى الرطوبي
الثاني (  ) W2بنسبة زيادة معنوية قدرىا (  ) %39.94حيث ان اختزال مساحة
االوراق تحت ظروف االجياد المائي يؤدي الى اختزال حجم الخاليا الذي يرتبط
بأنخفاض الجيد المائي لمنسيج واختزال المحتوى المائي النسبي ومن ثم مقدرة الخاليا
عمى االستطالة واالنتفاخ (. )16
اما عند مقارنة معامالت اضافة االسمدة النتروجينية مع بعضيا نالحظ حدوث
فرق معنوي  ،اذ تفوقت المعاممة الثالثة الضافة االسمدة النتروجينية عمى بقية
المعامالت بنسبة زيادة معنوية

(  %13.57و ) % 6.17عمى التوالي  ،وتتفق

ىذه النتائج مع ما اشار اليو (  )2من ان المستويات العالية من اضافة النتروجين
كان ليا تأثير كبير في زيادة المساحة الورقية لمنبات
كذلك اثرت اضافة االسمدة البورونية معنوياً في زيادة المساحة الورقية اذ تفوقت

معاممة االضافة الثانية لمبورون (  ) B10عمى بقية المعامالت بنسبة زيادة معنوية
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قدرىا (  % 9.46و  ) % 12.72اذ ان الحدود الفاصمة بين التركيزات المالئمة
والتركيزات التي تؤدي الى السمية بالبورون قريبة جداً  ،وان الزيادة في تركيز

البورون تؤدي الى اعاقة النمو الطبيعي لمنبات وبزيادة تركيز البورون في التربة

يزداد امتصاصو وبالتالي ظيور اعراض السمية والتي تتمثل في احتراق قمم االوراق
وظيور المون االصفر الباىت الذي ينتشر بين العروق الجانبية متجياً الى العروق

الوسطى لمورقة  ،وتعتبر السمية بالبورون مشكمة في االراضي الموجودة في المناطق

الجافة (. ) 3
واثر التداخل المعنوي بين السماديين في زيادة المساحة الورقية لمنبات وكان
اعمى معدل ( ) 38.02دسم ²عند مستوى اضافة (  ) B10 + N150واقل معدل (
) 29.65دسم  ²عند عدم اضافة السماديين (

 ، ) B0 + N0حيث ان مستويات

التغذية الجيدة بالبورون تؤدي دو اًر ميماً في تمثيل النتروجين وتكوين البروتينات

( )18والبحوث االخيرة تشير الى ان اضافة االسمدة النتروجينية تزيد من تجييز
البوتاسيوم في التربة وتمنع تثبيتو من قبل دقائق التربة حيث يتحرر ايون االمونيوم
 NH4ويعمل عمى ممىء الفراغات بين طبقات الطين وبذلك يكون البوتاسيوم في
متناول الجذورالنباتية (. )10
حصل تداخل معنوي بين فترات الرطوبة والري واضافة السماد النتروجيني
والبوروني ووصل حده االعمى عند فترة الري والرطوبة االولى وعند المستوى
السمادي (  ) B10 + N150بمغ ( ) 46.7دسم  ، ²بينما كان اقل معدل لممساحة
الورقية لنبات الذرة البيضاء عند معاممة الري والرطوبة الثانية وعدم اضافة السماديين
(  ) B0 + N0بمغت ( ) 23.9دسم  ، ²اذ يؤدي الشد الرطوبي المنخفض الى قمة
امتصاص النبات لمعناصر الغذائية من التربة وبالتالي يؤدي الى حدوث خمل في
انقسام الخاليا واتساعيا وحدوث تشوىات في سطوح الخاليا (. )20

جدول ( )5تأثير اضافة السماد النتروجيني والبوروني ومستويات الرطوبة والري
المختمفة في المساحة الورقية ( دسم /²ورقة ) .
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N150
B20 B10
38.68 40.62
36.74
27.64 29.25
26.03

N100
B0 B20 B10

37.9 46.7 40.8
36.2 41.8 39.1
30.0 34.1 32.4
28.1 29.5 26.45
33.05 38.02 34.68
35.25

39.7
32.0
26.2
25.7
30.9

44.3
39.1
31.8
27.6
35.7
33.20

B0 B20
40.0
37.7
29.6
24.8
33.02

N0
B10

B0

38.5 41.3 36.4
35.2 36.6 33.0
25.4 28.5 25.3
23.5 25.0 23.9
30.6 32.85 29.65
31.03

R1 W1
R2
R1 W2
R2

L.S.D 0.05
W= 0.44
N=0.545
R=0.403
B=0.607
N*B=0.324
W*R*N*B= 0.972

Nitrogen and Boron fertilization and their relationship with
Porline accumulation and the resistance of white corn to the
drought .
Abstract
Rare studies that are concerned with the various nitrogen and
boron levels and their role for reduction of negative effect of
moisture stress underfield condition .
Shortage of water at present and the necessity of finding the best
ways that help the crops to symbiosis with water shortage , The
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present field experiment was carried out in spring season 2008
in muqdadia area ( East of Baa’quba ) on silty clay soil.RCBC
designe in three replication was used .Three N levels ( 0, 100,
150Kg N/Ha.) and three B levels ( 0, 10, 20150Kg B/Ha.) with
two moisture levels ( 75%, 100% ) of field capacity were used
with two time of irriagation ( 60% and 80% of available water
consumption ) . Sorghum crop ( Inqath )varity was planted.
The results indicated to as follows:
Superiorty of the second moisture level for increasing the
proline contant in leaves and increasing the percentage of
protein in leaves as compared with the first moisture level by (
46.47% and 7.2% ) respectively. Reduction of negative moisture
stress effect in plant qualitative properties by use of the second
B application ( 10 Kg B/Ha.).That ,both of proline and
chlorophyll contents were increased in leaves.Where as,protein
content in the leaves and leaf area for the plants were increased
by the percentages ( 26.63% ,7.22% ,5.2% and 9.46% )
respectively as compared with the control as amain effect for
moisture levels and irrigation intervals .Third boron level ( 20
Kg B/Ha.) caused areduction of leaf chlorophyll contant,protein
percentage in grains and leaf surface area perplant compared
with the control treatment .Application (150Kg N/Ha.) caused
an increase of chlorophyll contant in leaves,protein percentage
in grains and leaf surface area perplant by ( 9.72%,11.9% and
13.59% ) respectively compared with the control
treatment.Superiolty the level (150kg N/Ha.) + ( 10kg N/Ha .)
for increasing the chlorophyll contants and increasing the
percentage of protein in leaves and leaf area for the plant
respectively colpared with other level .
We can couclude from the above results that application of the
nutrients under investigation could improve afunction of the
plants under water stress and may be used as atechniq for
increasing plant drought resistance.
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