عباط ٗعيل

2016/ 451 -438 :)2(47 – تٞت اىعشاقٍٞجيت اىعيً٘ اىضساع

ِٜ حاصو صٕشة اىشَظ ٍٗنّ٘احٔ ححج ظشٗف اىشذ اىَائٞ ححغِٜ فٞدٗس حاٍض اىبشٗى
مكية كاظم عمك

حوراء عمي عباس

استاذ مساعد
باحث
Makay201050@yahoo.com
hawraa.alii@yahoo.com
 جامعة بغداد- كمية الزراعة-قسم المحاصيل الحقمية

المستخمص

 لدراسلة تليرير نقلص4102  كميلة الزراعلة بابلو بريلقا جامعلة بغلداد خلسل الموسلمين الربيعلي والخريفلي-نفذت تجربة حقمية في حقلل تجلارق قسلم المحاصليل الحقميلة
ا فللللي حاصللللل زسللللرن ال للللمس ومكوناتللللك وا سللللتلسك المللللاوي وكفللللاءن سللللتعمال المللللاء لمحصللللول زسللللرنProlineالبللللرولين ب

كميللللات ميللللات الللللرم وتراكيللللز حللللام

 سلتخدم ترتيلق اوللوال المن لقة بتصلميم القواللق الكامملة المع لان برسرلة مكلررات مرملت معلامست اللرم اوللوال. Luleo  ا لملجلينHelianthus annuns Lال لمسب
01 و1 البلرولين

 ومرمت تراكيلز حلام، من كمية الميات لمعاممة القياس% 21 و01 و01 من الماء الجاسزا و%01 الرويسة وسي معاممة القياس بالرم عند استنزاف

 فيمللا يخللص نسللبة، مللن معاممللة القيللاس%01  بينللت النتللاوو عللدم وجللود فروقللات معنويللة بللين معاممللة القيللاس ومعاممللة.فللي اول لوال الرانويللة
لمموسلمين الربيعلي

0-

سللللل. ط4.20 و0..3و

0-

0-

 لتللر. ممغ لم01 و01و

سللللل. ط4.20 و0.01  بلذرن كملا زاد فلي حاصلل البلذور ﺇذ بمل011 اوخصاق في البذور وعدد البذور في القلرص ووزن

0041.11  مللن ا سللتلسك المللاوي لممحصللول والتللي تقللدر%21  مللن معاممللة القيللاس دأ كلللب مكانيللة تلوافر%01  ممللا يللدل عمللب ن الللرم بنسللبة، والخريفللي بالتتللابم
 ملن%21 و01 حاصلل البلذور عنلد تقميلل كميلة اللرم اللب

 بينما كانت نسلبة انخفلا. من دون نقص معنوم في حاصل البذور،لكس الموسمين

0-

سل.0 م4001.11و

%21  فللي حللين عطللت معاممتللا الللرم. لمموسللم الخريفللي مقارنللة مللم معاممللة القيللاس%00.00 و40.00 لمموسللم الربيعللي و%00..2 و02.00 معاممللة القيللاس بمل
 كذ تفلو.البرولين معنوياً في بمق الصلفات المدروسلة

 ررت تراكيز حام. من معاممة القياس فضل كفاءن وستعمال الماء لمموسم الربيعي والخريفي بالتتابم% 01و

 و..04  بلذرن011  ووزن%30.20 و.1.41 البرولين معنوياً عمب التراكيز اوخرأ قيد الدراسة في زيادن نسبة اوخصاق اذ بم

 كلان لتلداخل.مقارنلة بمعامملة القيلاس لمموسلمين بالتتلابم

0- 0

 كغلم بلذوربم ا1.40 و1.32 وكفلاءن اسلتعمال الملاء

0-

0-

لتر. ممغم01 التركيز

 سل. ط4.40 و0..0  بم وحاصل البذور..04

 ملن%01  لذلك نوصي في حالة محدوديلة الميلات امكانيلة اللرم بلل.البرولين تيرير معنوم لجميم صفات حاصل البذور ومكوناتك
01 البلرولين بتركيلز

من حام

معامست كميات ميات الرم وتراكيز حام

 ماء جاسزا من دون نقص معنوم فلي حاصلل البلذور فضلسً علن امكانيلة معامملة نباتلات زسلرن ال لمس بحلام%01 حاجة الرم الكامل باستنزاف

. لتحسين مقدرتلا عمب تحمل اإلجلاد الماوي0-لتر.ممغم

. زسرن ال مس، الحاصل ومكوناتك، البرولين، ال د الماوي: الكممات مفتاحية

.ةبحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث ا ول
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ABSTRACT
A field study was conducted during the spring and autumn seasons of 2014 at the experimental farm of Field Crop Department, College of
Agriculture (Abo-Ghraib) - University of Baghdad, to study the effect of Irrigation deficiency quantities and concentrations of Proline acid
on yield , its components, water consumptive and water use efficiency of sunflower (Helianthus annus L. ) for Luleo hybrid. Randomized
Complete Block Design (RCBD) in arrangement of a split-plot with three replications were used. Irrigation treatments, control (depletion
50% of available water) and 60% , 50% 40% of control treatment, were assigned as a main plots. while proline acid concentrations of 0, 30,
60 and 90 mg.L-1 were assigned as a subplots. The results showed that there is no significant differences between the control treatment and
60% of the control for the period from planting to 50% flowering, number of leaves, relative water content, nitrogen concentration in leaves,
fertilization percentage, number of seeds in the head,100 seed weight and seeds yield reaching 3.90, 2.46 t.ha -1 and 3.78 , 2.41 t.ha-1 for spring
and autumn seasons respectively. which indicates the possibility of saving 40% of the water consumption which is estimated 1920.00, 2960.00
m3. ha-1. Season-1 for two seasons respectively without any yield reduction. While the percentage of decline in seeds yield for treatments 50%
and 40% from the control treatment for spring season were 14.61% , 19.74% respectively and 21.95 % , 33.33% for autumn season
comparing with control. Irrigation treatment 40%, 60% of the control treatments gave the best water use efficiency for both seasons
respectively. a concentrations of Proline acid affect significantly most of studied traits. Increasing of Proline to 60mg.L -1 gave the to increase
in fertilization percentage was 70.20ٗ 81%. 100 seed weight 7.52ٗ 7.12gm, seed yield 3.75, 2.21 t.ha-1 and water use efficiency 0.29ٗ 0.84 kg
seed.m-3 water comparing with control for two seasons respectively .The interaction between irrigation and Proline acid showed a
significantly effect on all characteristics seeds yield components traits in both seasons. We therefore recommend that in case of limited
irrigation water by %60 by the need of the full irrigation (50 % depletion of available water) without a significant decrease in product seed
yield, in addition to possibility treatment of sunflower plants with Proline acid with 60 mg .L -1 to improvement capacity of water stress.
key words: Water stress, Proline, seed yield, yield components, sunflower.
*Part of M. Sc. Thesis of the first author.
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أنسجتو والسيما حامض البروليف الذي تتناسب كميتو مع
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المقدمة

مقدار االجياد المائي الذي تتعرض لو وطوؿ مدة التعرض

تعد دراسة تقنيف استعماؿ مياه الري ذات اىمية خاصة

( .)8ولكوف حامض البروليف أحد اآلليات التي تساعد النبات

لمسيطرة عمى شحة المياه في المناطؽ التي تعتمد عمى

الزراعة األروائية عند اضافة ار ٍ
اض جديدة لزراعة المحاصيؿ

عمى تحمؿ الجفاؼ لذلؾ اكتسب ىذا الحامض أىمية كبيرة
في زيادة الجيد األزموزي في سايتوبالزـ الخاليا النباتية ومف

الحقمية التي تتحمؿ الجفاؼ وتمتمؾ الكفاءة العالية باستعماؿ

ثـ يزيد مف قابميتيا عمى سحب الماء مف الخاليا المجاورة

الماء عمى مستوى النمو واإلنتاجية ( )18ومنيا محصوؿ

واألبقاء عمى أنتفاخ الخمية ( .)25وعميو تـ التوسع بأستعماؿ

زىرة الشمس الذي يمكف زراعتو بنجاح في المناطؽ شبو

حامض البروليف كمعاممة خارجية لتقميؿ أضرار اإلجياد

الجافة ومنيا المنطقة الوسطى مف العراؽ التي تتسـ بقمة

المائي عمى النباتات .تيدؼ الدراسة الى معرفة دور حامض

أمطارىا وشحة مياه الري فييا نتيجة التغيرات المناخية والتزايد

البروليف لكونو منظماﹰ أزموز ﹰيا في تقميؿ الضرر الناتج عف

السكاني المضطرد الذي زاد معو الطمب عمى المياه الصالحة

اإلجياد المائي المفروض عمى نباتات زىرة الشمس.

لمشرب وانخفضت بذلؾ حصة المحاصيؿ مف مياه الري.

السياسة المائية المعتمدة ينبغي اف تأخذ بنظر األعتبار أىمية

األستثمار األمثؿ ليذا المورد الحيوي ،فقد توقعت و ازرة الري

المللواد والطللراول

نفذت التجربة خالؿ الموسميف الربيعي والخريفي  2014في

( )46اف الموارد المائية في عاـ  2015مف نيري دجمة

حقؿ بحوث قسـ عموـ المحاصيؿ الحقمية  -كمية الزراعة

الفرات وروافدىما ستبمغ  43.93مميار ـ 3واف الحاجة المائية

جامعة بغداد الواقعة في منطقة (ابي غريب) .بيدؼ دراسة

المطموبة لألغراض الزراعية وغير الزراعية ستبمغ 61.35

تأثير تراكيز متدرجة مف حامض البروليف باالرتباط مع الشد

بما يعادؿ  17.42مميار ـ .3يعد الري العشوائي مف أسباب

تفاقـ تمؾ المشكمة في ري المحاصيؿ خالؿ موسـ النمو مما

( )Helianthus annuus L.لميجيف ( Luleoتركي المنشأ)
.

يتطمب إَعادة النظر في كيفية تقنيف المياه وأستثمارىا بالشكؿ

المعشاة ( (R.C.B.Dوبثالثة مكررات خصصت األلواح

مميار ـ .3اذف سيكوف العجز المائي المتوقع في عاـ 2015

المائي في صفات الحاصؿ ومكوناتو لمحصوؿ زىرة الشمس

أتبع ترتيب األلواح المنشقة بتصميـ القطاعات الكاممة

األمثؿ وزيادة االىتماـ بمسألة ترشيد أستيالؾ المياه في

الرئيسة لمعامالت كميات مياه الري وىي (معاممة القياس)

الزراعة ،وعدـ اليدر فييا وابتكار تقنيات جديدة تمكف

استنزاؼ  %50مف الماء الجاىز و %60و %50و%40

المحصوؿ مف تحمؿ نقص المياه بيدؼ توسيع الرقعة

مف كمية المياه المضافة لمعاممة القياس بالتتابع ،بينما

الزراعية عندما يكوف الماء العامؿ المحدد لذلؾ (.)40

مثمت األلواح الثانوية مستويات البروليف  0و 30و60

تنصب الجيود لمعمؿ عمى ترشيد أستعماؿ مياه الري مف

و 90ممغـ.لتر.1-

خالؿ إتباع بعض التطبيقات الزراعية التي تيدؼ الى إَلغاء

العمميات الزراعية

أو التغمب عمى األعراض الفسمجية التي تط أر عمى النباتات
في البيئات القاسية مف الجفاؼ أو عجز الماء األرضي ،مف

حرثت األرض بالمحراث المطرحي القالب مرتيف بصورة

متعامدة ثـ اجريت عمميات التنعيـ والتسوية والتقسيـ الى

شأنيا رفع كفاءة أستعماؿ المياه والتي تعمؿ عمى استغالؿ
كميات قميمة مف المياه كي تعود بمردود ٍ
عاؿ مف الوحدة

وحدات تجريبية متماثمة اعتماداً عمى التصميـ المستخدـ في

المائية الزراعية ( .)27يؤدي اإلجياد المائي الى أحداث

اشتممت عمى خمسة خطوط بطوؿ 3ـ المسافة بيف خط وآخر

أحداث تغيرات في عمميا الفسمجي وأنخفاض أنتاجيا ،فضالﹰ

كثافة نباتية قدرىا  66666نبات .ىػ .1-تركت مسافة بيف

2

التجربة .كانت مساحة الوحدة التجريبية ( )3.75×3ـ

 0.75ـ ،المسافة بيف جورة وأخرى  0.20ـ لمحصوؿ عمى

تغيرات في البيئة الطبيعية لمنباتات بصورة عامة ومف ثـ
عف أف االجياد المائي الذي يتعرض لو نبات زىرة الشمس

الوحدات التجريبية الثانوية متر واحد لمنع تسرب المياه

يؤدي الى زيادة في تركيز األحماض االمينية الحرة في

وانتقاؿ األسمدة ،كما تركت فواصؿ 2ـ بيف المعامالت
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الرئيسة و3ـ بيف المكررات .رشت أرض التجربة بمبيد

الترفالف  Treflanبمعدؿ  600سـ .3دونـ

1-
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العينات ،ثـ وزنت وقدر المحتوى الرطوبي فييا بحسب
المعادلة الواردة ):)26

قبؿ تقسيـ

الحقؿ ثـ خمط مع التربة بواسطة األمشاط القرصية لممكافحة

).....(1

والوقاية مف أدغاؿ نبات زىرة الشمس لكال الموسميف الربيعي

إذ اف

والخريفي ،زرعت البذور بتاريخ  2014/3/2لمموسـ الربيعي

 = PWالنسبة المئوية لمرطوبة الوزنية.

و 2014/6/26لمموسـ الخريفي يدوياً عمى عمؽ 5-4سـ

 = MSWكتمة التربة وىي رطبة (غـ).

وبمعدؿ  4 - 3بذرات لكؿ جورة ،ثـ خفت النباتات الى نبات

 = MSكتمة التربة وىي جافة (غـ).

واحد بعد اسبوعيف مف البزوغ .أضيؼ سماد اليوريا

تـ حساب المحتوى المائي الحجمي اعتماداً عمى الكثافة

( )N%46بمعدؿ  360كغـ.ى ػ ،1-أضيؼ عمى دفعتيف

الظاىرية لمتربة كما في المعادلة اآلتية:

متساويتيف األولى في مرحمة ( )B3 - B4اي ظيور أربع

)…..(2

أوراؽ حقيقية طوؿ الورقة  4سـ في األقؿ والثانية عند مرحمة

 =Qvالمحتوى الرطوبي عمى أساس الحجـ.

أضيؼ سماد السوبر فوسفات الثالثي ( )P2O5%46بمعدؿ
 220كغـ.ى ػ

 200كغـ.ى ػ

1-

 =Qwالمحتوى الرطوبي عمى أساس الوزف.

وسماد كبريتات البوتاسيوـ ( )K%41بمعدؿ

 = bالكثافة الظاىرية لمتربة ( 1.32ميكا غراـ(.ـ ) ).
1- 3

مصد اًر لمسماد البوتاسي دفعة واحدة وتـ

طريقة اإلرواء:

خمطو مع التربة قبؿ الزراعة في أثناء تحضير األرض لكال

نفذت عممية الري بواسطة أنابيب بالستيكية مربوطة بمضخة

الموسميف ( .)11تمت مكافحة األدغاؿ بالتعشيب يدوياً كمما
دعت

الحاجة

الى

ذلؾ.

حصدت

النباتات

Qv  Qw  b

إذ أف:

) )E1أي عند ظيور البراعـ الزىرية وسط األوراؽ الفتية .كما
1-


100


 M  Ms
Pw   sw
Ms


1-

تعمؿ بالبنزيف ذات تصريؼ ثابت ( 1لتر .ثا ) ومزودة

بتاريخ

بعداد لقياس كميات الماء المضافة لكؿ وحدة تجريبية لغرض

 2014/6/23لمموسـ الربيعي و 2014/9/25لمموسـ

السيطرة عمى عممية أضافة الماء المحسوب اعتماداً عمى

الخريفي .تـ تقدير سعة احتفاظ التربة بالماء بتقدير العالقة

استنزاؼ المحتوى المائي المحدد وفي كال الموسميف الربيعي

بيف الشد الييكمي لعينة التربة والمحتوى الرطوبي الحجمي ﺇذ

والخريفي ،يضاؼ الماء بعد

سمطت عمييا شدود مختمفة ( 0و 33و 100و 200و500

تحديد نسبة الرطوبة عند

الوصوؿ الى نقطة يكوف فييا استنزاؼ  %50مف الماء

و 1000و )1500كيمو باسكاؿ ،والذي مف خاللو حسب

الجاىز لمنبات بالتربة عمى عمؽ  30 - 0سـ لجميع

محتوى الماء الجاىز لمتربة مف الفرؽ بيف المحتوى الرطوبي

الوحدات التجريبية ويعاد رييا بإضافة الماء بحسب الكمية

عند السعة الحقمية ( 0.34سـ.3سـ )3-ونقطة الذبوؿ (0.14

التي يجرى تحديدىا بموجب المعادلة ( )3لموصوؿ الى

سـ.3سـ.)3-

محتوى رطوبي يقترب مف السعة الحقمية قبؿ البدء بتعريض

طريقة قياس المحتوأ الرطوبي لمتربة:

المعامالت لمعجز الرطوبي مع المراقبة المستمرة لممحتوى

استخدمت الطريقة الحجمية لقياس المحتوى الرطوبي لمتربة

الرطوبي لمتربة استمرت عممية الري لحيف وصوؿ النبات

بأخذ عينات مف التربة بالقرب مف المنطقة الجذرية بوساطة

مرحمة ( )B3 – B4أي (ظيور أربع أوراؽ حقيقية) يبمغ طوؿ

( )Augerذي قطر 2.5سـ لممحافظة عمى الجذور مف

الورقة  4سـ في األقؿ التي يراد عندىا تعريض النباتات الى

القطع قبؿ الري بيوـ واحد وبعد الري بيوميف لمعمؽ ()30

األجياد المائي وكانت كميات مياه الري لمعمؽ  30 - 0سـ

و( )50سـ ،ووضعت في اطباؽ بتري زجاجية ووزنت وىي

لمرية الواحدة لمعامالت الري ىي استنزاؼ  %50مف الجاىز

رطبة ثـ وضعت في الػ  microwave ovenلمدة  25دقيقة

(معاممة القياس) و %60و %40 %50مف كمية الماء

بعد اف تـ تعييره مع فرف كيربائي بدرجة ح اررة 105ـ˚ولمدة

المضاؼ لمعاممة القياس ىي ( 337.5و 202.5و168.75

 24ساعة وبحسب الطريقة المقترحة مف  )48(Zeinلتجفيؼ

و )135لتر/وحدة تجريبية بالتتابع .أما عند العمؽ 50-0
440

عباط ٗعيل

ٍجيت اىعيً٘ اىضساعٞت اىعشاقٞت – 2016/ 451 -438 :)2(47
سـ ،فكانت ( 562.5و 337.5و 281.25و )225لتر/

الصفات المدروسة

وحدة تجريبية بالتتابع .استمرت عممية الري عمى ىذه الحالة

 .0قطر القرص بسما :تـ قياس الجزء الذي يتضمف األزىار

مف الزراعة ولحيف آخر رية عندما وصمت النباتات الى

القرصية (.)31

مرحمة النضج الفسيولوجي .وتـ حساب كمية الماء المضاؼ

 .4نسبة الخصق ب%ا :أخػذت عينػة عشوائية بمعدؿ ()50

بحسب معادلة .)32( Kohnke

غـ مف كؿ وحػػدة تج ػريبية وحسبت البػذور الفػارغة والممتمئة

ثـ قسـ عدد البذور الممتمئة عمى المجموع الكمي لمبذور

 % Pw  % Pw w  D
 
W  a. As 
100

 100
F c

).....(3

(.)38

إذ أف

 .0عدد البذور في القرص :بحساب متوسط عدد البذور

 =Wحجـ الماء الواجب إضافتو خالؿ رية (.(m3

الممتمئة مف عشرة اقراص لكؿ معاممة.

 = aالمساحة المروية (.) m2
 = Asالكثافة الظاىرية

-0

 .2وزن  011بذرن ببما:

(. Mgm) m3

حسبت  100بذرة بصورة عشوائية مف الحاصؿ النيائي لكؿ

 = Pwالنسبة المئوية لرطوبة التربة عمى أساس الوزف

وحدة تجريبية ثـ وزنت ولمموسميف.

 = Pwالنسبة المئوية لرطوبة التربة قبؿ موعد الري.

متوسط النبات الواحد تـ حسابو مف (متوسط حاصؿ عشرة

Fc

 .0حاصل البذور الكمي بط .سل0-ا :أستخرج مف حاصؿ

عند السعة الحقمية (بعد الري).
w

نباتات مف كؿ وحدة تجريبية) × الكثافة النباتية بعد أف

 =Dعمؽ التربة (سـ).
تحضير محمول الحام

صحح الوزف عمى أساس نسبة الرطوبة  %8لجميع الصفات

اوميني البرولينProline Acid :

المتعمقة بالوزف ب.)15

حضرت تراكيز حامض البروليف مف خالؿ تحضير محموؿ

أساس

تركيزه

1000ممغـ.لتر

1-

وذلؾ

بإذابة

اوستلسك الماوي  :حسب مف بيانات المحتوى الرطوبي بعد

1غـ

الري وقبؿ الري التالية بعمؽ 30سـ و 50سـ.

مف الحامض في  1000مؿ ماء مقطر وبحسب قانوف

كفاءن ستعمال الماء لحاصل البذورب كغم.ب م ا ا حسب

التخفيؼ حضرت بقية التراكيز بالمعادلة اآلتية:
الحجم الذم يؤخذ من المحمول الرويس =

0- 0

مف المعادلة اآلتية:
GY
)… (5
WUE 
W .A
 = WUEكفاءة استخداـ الماء (كغـ( .ـ 1-)3ماء).

الحجم المطموق × التركيز المطموق

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
تركيز المحمول الرويس

أضيؼ حامض البروليف رشاً عمى المجموع الخضري في

مرحمتيف مف النمو األولى عند وصوؿ النباتات مرحمة E1

(كغـ.ىػ. )1-
ِ
 = GYحاصؿ البذور

والثانية بعد  15يوماً مف الرشة األولى (مرحمة ظيور50%

 := W.Aمياه الري المضافة (ـ.3ىػ.)1-

مف البراعـ الزىرية) بالتراكيز نفسيا مف حامض البروليف

التحميل اإلحصاوي:

وبحسب المعامالت مع استمرار التعطيش .أذيبت مكونات

حممت البيانات المتحصؿ عمييا إحصائيا طبقاً لطريقة تحميؿ

كؿ معاممة جيدا ووضعت في مرشة ظيرية سعة  18لت اًر

التبايف لترتيب األلواح المنشقة بتصميـ القطاعات الكاممة

وأكمؿ الحجـ بالماء المقطر مع مراعاة أوقات الرش عند

المعشاة  .R.C.B.Dتـ أختيار أقؿ فرؽ معنوي ()L.S.D

الصباح الباكر أو المساء لتالفي أرتفاع درجات الح اررة ،تمت

عمى مستوى أحتماؿ  %5لممفاضمة بيف المتوسطات الحسابية

إضافة مادة ناشرة مف محموؿ التنظيؼ (زاىي) لمحموؿ الرش

لممعامالت (.)44

وبكمية  15سـ ³لكؿ  100لتر لتقميؿ الشد السطحي لمماء

النتاوو والمناق ة

وضماف البمؿ التاـ لألوراؽ بيدؼ زيادة كفاءة محموؿ الرش

قطر القرص بسما

ونفذت ىذه اإلجراءات لكؿ المعامالت وفي جميع مواعيد

تشير نتائج جدوؿ  1الى وجود تأثير معنوية لكميػػات مياه

الرش ولكال الموسميف.

الري وت اركػػيز حػػامض البروليف والتػػداخؿ بينيما في قطر
441
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القػرص .اذ أعطت مػػعاممة الري (القياس) أعمى متوسط

زيادة النمو الخضري

لقػػطر القػػرص بمغ  18.54و16.33سـ لكال الموسميف

الكاربوني وانتاج المادة الجافة وانعكس ذلؾ ايجاباً عمى تكويف

بالتتابع ،بينما أعطت معاممة الري  %40مف معاممة القياس

اقراص أكبر .في حيف أعط ػػت نبػػاتات معػ ػػاممة الػ ػػري %40

أدنى متوسط لقطر القرص بمغ  15.45و12.49سـ وبنسبة

مف م ػػعاممة القياس مع معاممة المقارنة ( )0مف دوف رش أقؿ

أنخفاض  16.66و %23.51عف معاممة القياس لكال

متوسط لقطر القرص بمغ  14.83و11.76سـ لكال

نتيجة لقمة وصوؿ المواد األيضية الى القرص بسبب تراجع
عممية التمثيؿ الكاربوني ونقص ػ ػػاف المساحة الػ ػ ػػورقية وق ػ ػػمة

نسبة اوخصاق ب%ا

تشير نتائج جدوؿ  1الى وجود تأثير معنوي لمعامالت

فضال عف أف
ﹰ
المواد المتمثمة وأنخفاض تراكـ المادة الجافة

كميات مياه الري وتراكيز حامض البروليف والتداخؿ بينيما

المػوسميف بالتتابع

الموسميف بالتتابع .يقؿ قطر القرص عند زيادة اإلجياد المائي

اإلجياد الرطوبي يؤدي إلى إعاقة التفاعالت الحيوية التي ليا

في نسبة األخصاب لكال الموسميف بالتتابع .اذ حققت نباتات

دور ميـ في تكويف األنسجة الذي ينعكس عمى أنخفاض
وجده

معاممتي الري  %60مف معاممة القياس ومعاممة القياس
وبفارؽ غير معنوي بينيما في أعطاء أعمى متوسط لنسبة

( 4و 16و 19و 21و 24و 28و )29الذيف الحظوا

الخصب في بذور القرص بمغت  %71.65و%71.61

انخفاض قطر القرص بتأثير اإلجياد المائي .أظيرت نتائج

بالتتابع لمموسـ الربيعي .في حيف أعػػطت مع ػػاممتا ال ػػري

حجـ

وتتفؽ

القرص (.)6

النتيجة

ىذه

ما

الجدوؿ  1حصوؿ زيادة معنوية لقطر القرص مع زيادة

القياس و الري  %60مف معاممة القياس وبفارؽ غير معنوي

تراكيز حامض البروليف المضافة ،لتصؿ الى أعمى متوسط
لقطر القرص بمغ  17.74و 17.18سـ عند التركيزيف60

بينيما أعمى متوسط ليذه الصفة بمػػغ  80.66و%78.89

بالتت ػػابع لم ػػموسـ الخػ ػريفي .يعود سبب زيػػادة نسب ػػة الخػػصب

بالتتابع في الموسـ الربيعي بينما تفوقت ىذه

في معاممة الري (القياس) و %60مف معاممة القياس الى

و 90ممغـ.لتر

1-

الصفة بأعمى مت ػػوسط بم ػػغ  14.96و14.90سـ عند

التػػركيزيف  90و 60ممػػغـ.لتر

1-

دور الماء في زيادة كفاءة التمثيؿ الكاربوني والفعاليات

مف حام ػػض البػػروليف

وبفارؽ غير مػػعنوي بينيم ػػا في ال ػػموسـ الخػ ػريفي ،وقد يعود

الحيوية األخرى داخؿ انسجة النبات مف خالؿ زيادة أنتاج

وانتقاؿ المواد الكاربوىيدراتية مف اماكف أنتاجيا في األوراؽ

ذلؾ الى دور حام ػػض ال ػػبروليف فػػي نقؿ الماء والعناصر
الغذائية بشكؿ ٍ
كاؼ الى األجزاء العميا ،مما انعكس إيجاباﹰ في

الى مناطؽ النمو والخزف في البذور وىذا أثر في زيادة نسبة

زيادة حجـ القرص.

الخصب في البذور .بينما أعطت معاممة الري  %40مف

يتبيف مف نتائج الجدوؿ نفسو وجود

فروقات معنوية لمتداخؿ بيف عاممي الدراسة في صفة قػػطر

معاممة القياس أقؿ متوسط لنسبة الخصب في بذور القرص

بمغت  %63.34و %63.83لمموسميف بالتتابع ،ولـ تختمؼ

القرص .ﺇذ أعطت النباتات النامية تحت معاممة الري

معنويﹰا عف معاممة الري %50مف معاممة القياس لمموسـ

اعمى متوسط لقطر

الربيعي .اف سبب انخفاض نسب األخصاب في معاممة الري

(القياس) والتركيز

القرص

بمغ

 90ممغـ.لتر

19.06

1-

و17.80سـ

لكال

الموسميف

بالتتابع،وبفارؽ غير معنوي مع التركيز  60ممغـ.لتر

1-

 %40مف معاممة القيػاس ،جػ ػػاءت نتيج ػػة زيادة االجياد

تحت

الم ػػائي الذي رافقو أرتفاع في درجات ال ػػح اررة وانخفاض

معاممة الري نفسيا  ،والتي لـ تختمؼ معنويا عف تداخؿ

الرطوبة النسبية وزيادة سرعة الرياح سواء في الموسـ الربيعي

معاممة الري  %60مف معاممة القياس مع التركيز60

او الخريفي (جدوؿ  ،)4مما أثر في تثبيط عممية التمثيؿ

ممغـ.لتر

1-

في الموسـ الربيعي قد يعزى الى اف توافر رطوبة

الكاربوني واختزاؿ حجـ قطر القرص (جدوؿ )1ومف ثـ قمة

مناسبة مع تراكيز متوازنة مف حامض البروليف سوؼ يؤدي

تجييز مواقع البذور بالمواد الكاربوىيدراتية مما سبب إجياض

الى زيادة جاىزية العناصر الغذائية في التربة وزيادة كفاءة

( )Abortionالمبايض والجنيف وخصوبة حبوب المقاح ،مما

نقميا وسيولة أمتصاصيا مف خاليا الجذور وانعكاس ذلؾ في

أدى إلى انخفاض نسبة البذور المخصبة واختزاؿ عددىا في
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القرص (جدوؿ  )2وىذا يتفؽ مع ما وجده  Reddyوآخروف
( )42و )4( Ahmadأف تعريض نبات زىرة الشمس الى

عباط ٗعيل
فضال عف التداخؿ بيف معاممة الري
 84.36و،82.87
ً

 %50مف معاممة القياس مع التركيز  60ممغـ.لتر

اإلجياد المائي خالؿ مرحمة التزىير قد أثر سمباً في خفض

حامض البروليف أعطى متوسط نسبة خصب بمغت

نسبة الخصب في البذور.

 .%80.23بينما أعطت نباتات معاممة الري  %40مف

كما أثرت تراكيز حامض البروليف المضافة رشاً

معاممة القياس مع المقارنة ( )0مف دوف رش بحامض

تأثي ار معنوياً في ىذه الصفة ،فقد أعطى الرش الت ػػركيز
 60ممغـ.لتر

1-

أعػ ػػمى مت ػػوسط

1-

مف

البروليف أقؿ نسبة أخصاب بمغت  %59.76لمموسـ الربيعي

ومع التركيز 90ممغـ.لتر

لنسبة االخص ػ ػ ػػاب بم ػػغت

1-

مف حامض البروليف بمغت

70.20و %81.45لمػػموسميف بالتتابع .بينما أعطت معاممة

 %50.50وبفارؽ غير معنوي مع معاممة المقارنة ( )0بمغت

المقارنة مف دوف رش أقؿ متوسط لمصفة بمغ %63.03

 %54.44لمموسـ الخريفي.

و %68.58لمموسميف بالتتابع .وىذا يعود الى دور حامض

عدد البذور في القرص.

البيئية واىـ تمؾ اإلجيادات ىو اإلجياد المائي ( )45مف

التي تؤدي دو اًر ميماً في تحديد كمية الحاصؿ الكمي والتي

وبالنتيجة زيادة متوسط صافي التمثيؿ الكاربوني وتراكـ المادة

( .)11تشير نتائج جدوؿ  2الى وجود تأثير معنوي لكميات

البروليف في خفض التأثير السمبي الناتج عف اإلجيادات

إَف صفة عدد بذور القرص أحد مكونات الحاصؿ الرئيسة

خالؿ التأثير اإليجابي في زيادة صفات النمو الخضري

ترتبط ارتباطاً موجباً مع مساحة القرص وحاصؿ البذور

الجافة المنتجة وزيادة تجييز مواقع البذور بالمواد المتمثمة

مياه الري وتراكيز حامض البروليف والتداخؿ بيف العامميف في

مسبباً زيادة البذور الممقحة في القرص ،فضالﹰ عف أف أضافة

ىذه الصفة .إذ يالحظ مف نتائج الجدوؿ  2اف نباتات

األحماض االمينية والسيما  Prolineمف مصدر خارجي

معاممتي الري القياس و %60مف معاممة القياس وبفارؽ غير

تعمؿ عمى زيادة نشاط أنتاج حبوب المقاح ويقمؿ مف المدة

معنوي بينيما أعطت أعمى متوسط لعدد البذور في القرص

المطموبة لإلخصاب واجياض الثمار ،كما اف التسريع مف

بمغ  773.50و 755.85بذرة.قرص

مدة األخصاب يحسف مف عقد الثمار والسيما عندما تكوف

و 497.97و 488.95بذرة .قرص

1-

1-

لمموسـ الربيعي

لمموسـ الخريفي .بينما

درجات الح اررة مرتفعة ( .)36وىذه النتيجة تتفؽ مع ما

اعطت معاممتا الري  %40و %50مف معاممة القياس

وAl-

وبفارؽ غير معنوي بينيما اقؿ متوسط ليذه الصفة

توصؿ اليو  Abdel-Azizو)1( Balbaa

 saediوآخروف ( )12الذيف أشاروا الى اف زيادة تراكيز

بمغ661.57

و 666.70بذرة.قرص
1-

1-

و398.20

حامض البروليف المضافة لمنبات تزيد مف عدد الحبوب
الناتجة مف زيادة نسبة االخصاب .أظير تداخؿ كميات مياه

و 446.92بذرة.قرص

 14.47و %13.80و 20.03و %10.25مقارنة بمعاممة

معنويا في نسبة
ﹰ
الري وتراكيز حامض البروليف أختالفا ﹰ

القياس لمموسميف بالتتابع .قد يعود انخفاض عدد البذور في

األخصاب في البذور جدوؿ  1اذ أعطت النباتات النامية

القرص مع تناقص كميات مياه الري الى عدـ اتاحة الفرصة

تحت معاممة الري (القياس) مع التركيز  90مف حامض

بانخفاض معنوي بمغت نسيتو

الكافية لألخصاب نتيجة لجفاؼ حبوب المقاح وارتفاع درجات

البروليف أعمى نسبة خصب بمغت  %76.20والتي لـ تختمؼ

الح اررة وانخفاض الرطوبة النسبية وزيادة سرعة الرياح (جدوؿ

مع التداخالت بيف معاممة الري  %60مف معاممة القياس

 )4خالؿ ىذه المرحمة التي تتزامف مع امتالء البذور في

ومع جميع تراكيز حامض

القرص أثر في انخفاض نسبة الخصب في البذور (جدوؿ

المضاؼ الييا  60ممغـ.لتر

1-

البروليف باستثناء معاممة المقارنة في الموسـ الربيعي .أما في

.)1او نتيجة تعرض النبات لإلجياد المائي في مرحمة

الموسـ الخريفي فقد تفوقت نباتات معاممة الري (القياس)
و %60مف معاممة القياس مع تركيز 60ممغـ.لتر

1-

التزىير أدى ذلؾ الى اضطراب العمميات الفسمجية في النبات

الً عف انخفاض
نتيجة لقمة الماء الوارد الى المبايض ،فض ﹰ

مف

تراكـ المادة الجافة وقمة تجييزىا الى مواقع البذور بالمواد

حامض البروليف في أعطاء أعمى نسبة أخصاب بمغت
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المتمثمة أثر ىذا في اختزاؿ اعداد المبايض وحجـ االوعية

عباط ٗعيل
تجييزىا الى مواقع البذور بالمواد المتمثمة أثر ىذا في اختزاؿ

الناقمة لممتمثالت الى البذور ،مما زاد مف نسبة اجياض عدد

اعداد المبايض وحجـ االوعية الناقمة لممتمثالت الى البذور،

مف المبايض في التطور وتكويف البذور ،وكذلؾ التأثير

مما زادمف نسبة اجياض عدد مف المبايض في التطور

السمبي لإلجياد المائي الذي اسيـ في صغر قطر القرص،

وتكويف البذور ،وكذلؾ التأثير السمبي لإلجياد المائي الذي

مما انعػ ػػكس سمػ ػػباﹰ عمى عػ ػػدد الب ػ ػػذور في القػ ػػرص وجػػاءت

ػبا عمى عػ ػػدد
اسيـ في صغر قطر القرص مما انعػ ػػكس سمػ ػ ﹰ

لإلجياد المائي في مرحمة التزىير أدى ذلؾ الى اضطراب

وجػ ػ ػػده باحثوف آخروف ( )43 ،39 ،30 ،20 ،17 ،5 ،3

العمميات الفسمجية في النبات نتيجة لقمة الماء الوارد الى

الذيف اشاروا الى حصوؿ انخفاض في عدد البذور في القرص

الً عف انخفاض تراكـ المادة الجافة وقمة
المبايض ،فض ﹰ

مع زيادة اإلجياد المائي.

ى ػ ػػذه الػنتيػ ػج ػػة مػػتفق ػػة م ػػع م ػػا او نتيجة تعرض النبات

جدول . 0تيرير كميات ميات الرم وتراكيز حام

الب ػ ػػذور في القػ ػػرص وجاءت ى ػ ػػذه الػنتي ػػجة متفق ػػة م ػػع م ػػا

البرولين في قطر القرص بمما ونسبة اوخصاق ب%ا تداخملما

لمموسمين الربيعي باعمبا والخريفي باسفلا .4102

مَٞاث ٍٞآ اىشٛ
1(ٌٍ ٍ٘ .عٌ)
 ٍِ %50اىَاء اىجإض (ىقٞاط)

قطش اىقشص (ٌٍ)
حشامٞض اىبشٗىٍ ِٞيغٌ.ىخش
60
30
0
19.06
17.80
18.23
16.46
15.80
15.26

90
19.06
17.80

18.54
16.33

18.66
16.86
17.13
13.20
16.10
13.06

17.16
16.33
16.93
13.06
15.56
12.66

17.74
15.80
16.52
13.03
15.45
12.49

0.69
0.77
17.74
16.89
14.90
14.02
0.33
0.37

17.18
14.96

17.00
14.86
15.70
13.16
14.83
11.76

ٍ ٍِ %60عاٍيت اىقٞاط
ٍ ٍِ %50عاٍيت اىقٞاط
ٍ ٍِ %40عاٍيت اىقٞاط

18.13
15.15
16.33
12.70
15.30
12.46

أ.ف0.05 ً.
16.44
13.76

اىَخ٘عظ
أ.ف0.05 ً.

1-

اىَخ٘عظ

ّغبت األخصاب ()%
حشامٞض اىبشٗىٍ ِٞيغٌ.ىخش
60
30
0
74.02
70.08
66.13
84.36
82.51
76.08

90
76.20
79.68

71.61
80.66

75.69
82.87
64.32
80.23
66.76
78.34

74.47
79.68
63.77
74.23
64.05
50.50

71.65
78.89
65.75
74.01
63.34
63.83

5.87
6.16
70.20
69.49
81.45
76.33
3.18
3.22

69.62
71.02

64.69
75.29
61.55
68.52
59.76
54.44

0.45
0.49
63.03
68.58

71.74
77.73
73.37
73.06
62.77
72.02

1-

اىَخ٘عظ

2.60
3.25

تشير نتائج الجدوؿ  2الى وجود تأثير معنوي لتراكيز حامض

دور حامض البروليف في ت ػػحسيف صفات النمو الخضري مف

البروليف المضافة في عدد البذور في القرص لنباتات زىرة

خالؿ تحػػسف الحالة المائية لمنبات أي زيادة المواد المصنعة

الشمس .اذ أعطت نباتات معاممة المقارنة أقؿ متوسط لعدد

باألوراؽ وأنتقاليا الى القرص ،مما ادى الى زيادة في حجـ

لكال الموسميف بالتتابع ،وارتفعت اعداد البذور بالقرص مع

المخصبة في القرص ومف ثـ زيادة عددىا فيو .ىذه النتيجة

زيادة تراكيز حامض البروليف المضاؼ لتصؿ الى أعمى

جاءت مؤيدة لما وجدتو  )9( Al-kazzazوAlhamoudi

لمنباتات المعاممة

( Al-saedi )7وآخروف ( )12الذيف اشاروا الى اف الرش

ولـ تختمؼ معنوياً مع النباتات

الورقي بحامض البروليف قد ادى الى زيادة متوسط عدد

البذور في القرص بمغ 688.10و 446.90بذرة.قرص

متوسط بمغ  731.45بذرة .قرص
بالتركيز 60ممغـ.لتر

1-

المعاممة بالتركيز 90ممغـ.لتر

1-

1-

1-

قطر القرص وىذا انعكس بدوره في زيادة نسبة البذور

في الموسـ الربيعي .أما في

الحبوب لمنبات .أظير تداخؿ كميات مياه الري وتراكيز

الموسـ الخريفي فقد تفوقت النباتات المعاممة بالتركيز 30

حامض البروليف أختالفاﹰ معنوياً في عدد البذور في القرص.

ممغـ.لتر

1-

أذ أعطت معاممة القياس المضاؼ الييا التركيز  90و60

والتي أعطت أعمى متوسط لعدد البذور في

القرص بمغ  473.10بذرة .قرص ،1-والتي لـ تختمؼ معنوي ًا

ممغـ.لتر

مع النباتات المعاممة بالتركيز 60ممغـ.لتر .1-وىذا يعود الى

1-

أعمى متوسط لعدد البذور في القرص بمغ

 847.00و 785.50بذرة .قرص ،1-وكذا الحاؿ مع معاممة
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الري  %60مف معاممة القياس مع التركيز  60ممغـ.لتر 1-ﺇذ
أعطت  779.80بذرة .قرص

1-

عباط ٗعيل
الى دوره الف ػػعاؿ في تنظيـ األزموزية ضمف الخمية والمحافظة

وبفارؽ غير معنوي مع

عمى المحتوى الماء النسبي لألوراؽ مف خالؿ زيادة

مستوى معاممة الري نفسو

المجموع الخضري األمر الذي أدى الى زيادة استثمار

لمموسـ الربيعي بالتتابع ،ولـ تختمؼ معنوياً بتداخميما مع

أشعة الشمس ودفع النبات الى زيادة مػقدرتو عمى أمتصػ ػ ػػاص

التركيز  90ممغـ.لتر

1-

تحت

الماء والعػ ػ ػػناصر المغذية ومف ثـ تجييز عممية التمثيؿ

جميع تراكيز البروليف المضافة في الموسـ الخريفي.

الكاربوني ،مما زاد مف كمية المتمثالت الواردة مف المصدر

وزن  011بذرن ببما

إيجابا عمى زيادة
ﹰ
الى المصب المتمثؿ بالبذور ،مما أنعكس

تشير نتائج جدوؿ  2إلى وجود تأثيرات معنوية لكميات

وزف البذرة .وىذه النتائج تتفؽ مع ما وجدتو Al-kazzaz

مياه الري وتراكيز حامض البروليف والتداخؿ الثنائي بينيما

( )9و Al-saediوآخروف ( )12و )7( AlhamoudiوAl-

لموسمي الزراعة في صفة وزف  100بذرة .إذ أعطت معاممة

 malikiو )10( Ghanimeو Al-saediوآخروف ()13

القياس أعمى متوسط لوزف  100بذرة بمغ  7.61و7.41غـ

الذيف أشاروا الى حصوؿ زيادة في متوسط وزف الحبة بزيادة

ولػـ تخت ػػمؼ مػػعنوياً عف مػػعاممة الري  %60مف م ػػعاممة

تركيز حامض البروليف المضاؼ .تشير نتائج الجدوؿ  2الى

القياس لمموسميف بالتتابع .بينما أعطت معام ػػمة الػ ػػري %40

مف معاممة الق ػػياس أق ػػؿ مت ػػوسط ليذه الصفة بمغ 7.10

وجود تأثير معنوي لمتداخؿ بيف عاممي الدراسة في وزف 100

و 6.31غـ ،وبنسبة انخفاض بمغت  6.70و %14.84عف

بذرة .إذ أظير تداخؿ معاممة الري القياس والتركيز90

ممغـ.لتر

معاممة (القياس) لمموسميف بالتتابع .يعود سبب انخفاض وزف

1-

مف حامض البروليف أعمى متوسط لوزف 100

بذرة بمغ 7.76غـ ولـ يختمؼ معنوياً مع معاممة الري نفسيا

البذرة بزيادة االجياد المائي إلى تأثيره في سرعة جفاؼ

مع التركيزيف  30و  60ممغـ.لتر

األوراؽ والساؽ الذي ترافؽ مع نقص الماء وارتفاع درجة
الح اررة وانخفاض الرطوبة النسبية وزيادة سرعة الرياح ادى

1-

وكذلؾ الحاؿ مع معاممة

الري  %60مف معاممة القياس المضاؼ الييا التركيزيف 60

و 90ممغـ.لتر

الى انخفاض نشاط عممية التمثيؿ الكاربوني والفعاليات

1-

ومعاممة الري  %50مف معاممة القياس

المضاؼ الييا التركيز  90ممغـ.لتر

الحيوية األخرى داخؿ أنسجة النبات بسبب شيخػوخة األوراؽ

( ،)41مما سبب اخت ازالً لممادة الػػجافة المتراكمة في

1-

في الموسـ الربيعي.

أما في الموسـ الخريفي فمـ يختمؼ التداخؿ بيف معاممة
القياس والتػركيز  60ممغـ.لتر

البذور والمغذيات المجيزة لمبذرة .تتفؽ ىذه النتائج مع ما

1-

مع التداخالت لػػمعاممة الري

نفس ػػيا المػػضاؼ الييا أعمى التركيزيف  60و 90ممغـ.لتر.1-

وجػػده  Nezamiوآخ ػػروف ( )39و Hadiوآخػ ػػروف ()23

ويرجع ذلؾ الى مساىمة حامض البروليف في تخفيؼ

و )4( Ahmadو )3(AbdUlameerو)24( Hassan

الذيف وجدوا انخفاض وزف البذرة تحت ظروؼ اإلجياد

التأثيرات السمبية لإلجياد المائي مف خالؿ دوره الفعاؿ في

المائي.

تعديؿ الجيد األزموزي وتحفيز عممية تمثيؿ  CO2ومف ثـ
تسييؿ انتقاؿ نواتج التمثيؿ الى البذرة (. )33

اما بالنسبة لتراكيز حامض البروليف فقد أثرت معنوياً في

زيادة وزف  100بذرة .إذ أعطت معاممة البروليف بتركيز

حاصل البذور الكمي بط.سل0-ا

و7.12غـ لمموسميف بالتتابع ،ولـ تختمؼ معنوياً مع النباتات

مياه الري وتراكيز حامض البروليف والتداخؿ بينيما في

 60ممغـ.لتر

1-

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 7.52

يتضح مف نتائج جدوؿ  2وجود تأثيرات معنوية لكميات

المعاممة بالتركيزيف  30و 90في الموسـ الربيعي .بينما

متوسط حاصؿ بذور محصوؿ زىرة الشمس لكال الموسميف

أعطت معاممة المقارنة ( )0مف دوف رش أقؿ متوسط ليذه

بالتتابع .تشير نتائج الجدوؿ  2الى انخفاض معنوي في

الصفة بمغ  7.27و 6.71غـ لمموسميف بالتتابع ولـ تختمؼ

حاصؿ البذور مع زيادة اإلجياد الػػمائي لكػػال الػػموسميف

سبب زيادة وزف  100بذرة بزيادة تراكيز البروليف المضػػافة

-

معنويا عف التركيز  30ممغـ.لتر
ﹰ

1-

فػػقد تفوقت معاممة الػػري (الػػقياس) م ػػعنوياً بػػأعمى متػػوسػػط

في الموسـ الخريفي .يعود

لػػحاصػػؿ البذور في وحدة المساحة بمغ  3.90و 2.46ط.ىػ

445

عباط ٗعيل
مع زيادة تراكيز حامض البروليف .اذ أع ػػطى التركيز 60
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 ،1ولـ تختمؼ معنوياً عف معاممة الري  %60مف معاممة

ممغـ.لتر

القياس اذ بمغ  3.78و 2.41في كال الموسميف الربيعي

1-

أعمى متػ ػػوسط لحاص ػػؿ البذور بمغ 3.75
1-

لمموسميف بالتتابع ،والذي اختمؼ معنوياً مع

والخريفي بالتتابع .بينما انخفض الحاصؿ معنوياﹰ عند

و 2.21ط.ىػ

معاممتي الري  %50و %40مف معاممة (القياس) بنسبة

حاصؿ النباتات المعاممة بالتركيز  90ممغـ.لتر  .بينما

 %14.61و %21.95و %19.74و %33.33عف معاممة

اعطت معاممة المقارنة ( )0اقؿ متوسط ليذه الصفة بمغ

1-

1-

(القياس) لكال الموسميف الربيعي والخريفي بالػتتابع .يعزى

 3.34و  2.01ط.ىػ

سبب انخفاض حاصؿ البذور تحت ظروؼ نقص رطوبة

زيادة حاصؿ البذور عند زيادة تركيز حامض البروليف الى

التربة الى تأثر نمو وتطور المػ ػ ػػحصوؿ وانعكاس ذلؾ عمى

دوره الميـ في تحسف التوازف اليرموني مما يساعد عمى

صغر ح ػ ػػجـ الػ ػ ػػقرص (جدوؿ  )1وانػ ػ ػػخفاض عػ ػػدد البػ ػػذور

تحفيز البراعـ وتنظيـ معدؿ األزىار وتثبيت عقد الثمار ،مما

سمباً في نقصاف حاصؿ البذور .وىذه النتائج جاءت معززة

( ،)2وىذا ما اكدتو نتائج دراسة  Al-saediوآخريف ()12

في الػ ػ ػػقرص (جدوؿ  )2ووزف 100بذرة (جدوؿ  )2أثر ذلؾ

ينعكس بشكؿ إيجابي عمى إنتاجية البذور في وحدة المساحة

لما وجده  Alsaad,و )14( Alobeidaو Geethaوآخروف

()22

وDaneshian

وKheybari

لمموسميف يالتتابع .ويعزى سبب

و )9( Al-kazzazو )7( Alhamoudiالذيف وجدوا اف

()19

الرش الورقي بحامض البروليف قد أدى الى زيادة في مكونات

 )3(AbdUlameerو )24( Hassanالذيف أشاروا الى أف

الحاصؿ مما أعكس ﺇيجاباً عمى حاصؿ البذور .تبيف نتائج

انخفض معنوياً وعزوا ذلؾ الى صغر حجـ قطر القرص

مع تراكيز حامض البروليف ،فقد سجمت توليفة الري معاممة

الجدوؿ  2وجود تأثير معنوي لمتداخؿ بيف كميات مياه الري

حاصؿ بذور نباتات زىرة الشمس المعرضة لإلجياد المائي

(القياس) مع التركيز 60ممغـ.لتر

وانخفاض عدد البذور في القرص ووزف البذور فيو .وتشير

نتائج جدوؿ  2الى حصوؿ زيادة معنوية في حاصؿ البذور

1-

أعمى حاصؿ بمغ  4.35و 2.59ط.ىػ

مف حامض البروليف

1-

لمموسميف بالتتابع.

جدول  .4تيرير كميات ميات الرم وتراكيز البرولين في عدد البذور في القرص و وزن  011بذرن وحاصل البذور وكفاءن استعمال الماء
وتداخملما لمموسمين الربيعي باعمبا والخريفي باسفل( .4104
مَٞاث ٍٞآ اىشٍ٘.ٌٍ ٛعٌ

1-

 ٍِ %50اىَاء اىجإض (اىقٞاط)
ٍ ٍِ %60عاٍيت

اىقٞاط

ٍ ٍِ %50عاٍيت اىقٞاط
ٍ ٍِ %40عاٍيت

اىقٞاط

أ.ف0.05 ً.
اىَخ٘عظ
أ.ف0.05ً.
مَٞاث ٍٞآ اىشٛ
1ٌٍٍ٘.عٌ
 ٍِ %50اىَاءاىجإض(اىقٞاط)
ٍ ٍِ %60عاٍيت اىقٞاط
ٍ ٍِ %50عاٍيت اىقٞاط
ٍ ٍِ %40عاٍيت اىقٞاط

عذد اىبزٗس ف ٜاىقشص
حشامٞض اىبشٗىٍ ِٞيغٌ.ىخش
0
713.50
495.60
711.20
473.20
677.40
479.30
650.30
339.50

أ.ف0.05ً.

1-

60
785.50
488.90
779.80
487.70
690.30
432.30
670.20
448.50

40.36
54.20
731.4546
709.17
688.1044
4.35
473.10
6.90
21.00
16.28
حاصو اىبزٗس (طٕ .ـ )1-
1حشامٞض اىبشٗىٍ ِٞيغٌ.ىخش
60
30
0

90
847.00
512.60
779.20
501.10
639.80
395.10
649.70
382.00

اىَخ٘عظ
773.50
497.97
755.85
488.00
666.72
446.92
661.57
398.20

7.15
6.20

7.28
6.52

728.9244
7.70

3.54
2.34

3.78
2.04

4.35
2.59

3.94
2.50

3.90
2.46

3.53
2.30
3.24
2.00
3.03
1.40

3.67
2.37
3.36
2.03
3.22
1.74
0.15
0.23
3.51
2.14
0.06
0.07

3.96
2.51
3.46
1.92
3.25
1.81

3.95
2.46
3.26
1.75
3.02
1.60

3.78
2.41
3.33
1.92
3.13
1.64
0.12
0.22

3.75
2.21

3.54
2.08

7.46
6.76

7.61
7.41
7.53
7.40
7.50
6.48
7.10
6.31
0.10
0.16

7.52
7.12

0.10
0.07
مفاءة اعخعَاه اىَاء(مغٌ )3ً.
1حشامٞض اىبشٗىٍ ِٞيغٌ.ىخش
60
30
0

7.50
7.02

90

اىَخ٘عظ

0.56
0.22

0.60
0.23

0.64
0.24

0.69
0.25

0.62
0.23

0.80
0.31
0.84
0.29
0.88
0.23

0.85
0.32
0.86
0.30
0.94
0.29

0.90
0.33
0.89
0.29
0.95
0.30

0.90
0.34
0.83
0.26
0.88
026

0.86
0.32
0.85
0.29
0.91
0.27
0.02
0.03

0.77
0.26

0.81
0.28

0.03
0.03
0.84
0.29
0.01
0.01
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90
7.67
7.60
7.61
7.52
7.65
6.65
6.98
6.30

0.20
0.18
7.27
6.71

90

3.34
2.01

0
7.46
7.09
7.44
7.29
7.19
6.25
6.98
6.23

30
7.58
7.28
7.47
7.22
7.65
6.35

60
7.66
7.68
7.61
7.58
7.53
6.69

21.87
50.72

اىَخ٘عظ

أ.ف0.05 ً.
اىَخ٘عظ

30
748.00
494.80
753.20
493.80
659.40
481.00
676.10
422.80

ٗصُ  100بزسة (غٌ)
حشامٞض اىبشٗىٍ ِٞيغٌ.ىخش

1-

اىَخ٘عظ

0.82
0.28
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معنويا تحت المستوى مف الري نفسو مع التركيز
ﹰ
ولـ تختمؼ
 90ممغـ.لتر

1-

عباط ٗعيل
يقمؿ خسارة الماء بالنتح ويحسف مف كفاءة استعماؿ الماء

لمموسـ الخريفي وبنسبة زيادة %22.88

( .)47بينما أعطت معاممة (القياس) أقؿ متوسط ليذه

و %10.68مقارنة بمعاممة ( )0مف دوف رش تحت مستوى

الصفة بمغ  0.62و 0.23كغـ بذور(.ـ )

ماء لمموسميف

الري نفسو (معاممة القياس) وكذا الحاؿ اذ اعطت معاممة
الري  %60مف معاممة القياس مع التركيز  60ممغـ.لتر

1-

بالتتابع .ويعػػزى انخفاض كػػفاءة استعم ػػاؿ الػماء في معام ػػمة

وبدوف فارؽ

القػياس الى زيادة كمية الماء المستعمؿ نسبة الى ما ينتجو

مف حاصؿ بذور وأف زيادة الغطاء النباتي يزيد النتح ويقمؿ

تحت المستوى مف الري

التبخر بسبب تظميؿ الغطاء النباتي لمتربة .تبيف النتائج في

نفسو لمموسميف بالتتابع .في حيف أعطت معاممة الري %40

الجدوؿ نفسو اف ىناؾ تأثي اًر معنوياً لتراكيز حامض البروليف

متوسط ليذه الصفة بمغ  3.96و 2.51ط.ىػ
معنوي مع التركيز 90ممغـ.لتر

1-

1-

1- 3

مف معاممة القياس مع التركيز  90ممغـ.لتر1-أقؿ متوسط

ليذه الصفة بمغ  3.02ط.ىػ

1-

المضافة ،اذ أدت زيادة تراكيز الحامض المضافة الى تحسيف

كفاءة أستعماؿ الماء مقارنة مف دوف رش ﺇذ أعطى التركيز

وبفارؽ غير معنوي مع

معاممة المقارنة( )0لمموسـ الربيعي .في حيف أعطت
معاممةالمقارنة()0أقؿ متوسط لحاصؿ البذور بمغ 1.40ط.ىػ

 60ممغـ.لتر

-

1-

مف حامض ال ػػبروليف أعمى متوسػ ػػط لكفاءة
1- 3

أستعم ػػاؿ الماء بم ػػغ  0.84و 0.29كغـ بذور(.ـ )

ماء

1عند معاممة الري نفسيا لمموسـ الخريفي .كما تظير النتائج

لمموسميف بالتتػػابع ،ولـ تخ ػػتمؼ معنوياً مع التركيزيف 30

مقارنة بمثيالتيا في الموسـ الربيعي قد يعود السبب الى

المقارنة ( )0أقؿ متوسط ليذه الصفة بمغ  0.77و 0.26كغـ

و 90ممغـ.لتر

أف متوسطات حاصؿ البذور في الموسـ الخريفي كانت أقؿ

1- 3

1-

في الموسـ الخريفي .بينما حققت معاممة

االجيادات المناخية أرتفاع درجات الح اررة وانخفاض الرطوبة

بذور( .ـ )

النسبية وزيادة سرعة الرياح وانعداـ سقوط األمطار في الموسـ

األحماض األمينية الجاىزة لمنبات المعرض لإلجياد مف

الخريفي (جدوؿ .)4

مصدر خارجي تساعد عمى اعادة فتح الثغور التنفسية مما

0- 0

كفاءن استعمال الماء :كغم بذور .بم ا

ماء لمموسميف بالتتابع .يعود الى اف أضافة

يؤدي بدوره الى زيػػادة امتصػػاص المػػاء وكػػذلؾ عمػػمية التمثيؿ

ماء

الكػػاربوني وتحسيف التنفس وتأخير الشيخوخة والحد مف

تشير نتائج جدوؿ  2إلى وجود تأثير معنوي لمعامالت

الذبوؿ ( .)34وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج Mohammed

كميات مياه الري وتراكيز حامض البروليف والتداخؿ بينيما

( .)35اما تأثير تداخؿ معامالت مياه الري وتراكيز البروليف

في كفاءة استعماؿ الماء لحاصؿ البذور لكال موسمي

معنويا ليذه الصفة .إذ أعطت معاممة الري %40
ﹰ
فقد كاف

الزراعة .اذ أعطت معاممة الري  %40و %60مف معاممة

مف معاممة القياس مع التركيزيف  60و 30ممغـ.لتر

القياس أعمى متوسط لكفاءة أستعماؿ الماء بمغ 0.91

1-

مف

و 0.86كغـ بذور(ـ1-)3ماء وبفارؽ غير معنوي بينيما

ىذا الحامض أعمى متوسط لكفاءة أستعماؿ الماء بمغ 0.95

لمموسـ الربيعي .في حيف أعطت معاممة الري  % 60مف

و 0.94كغـ بذور(.ـ )

ماء وبفارؽ غير معنوي بينيما

معاممة القياس أعمى متوسط لكفاءة استعماؿ الماء بمغت

قياسا بمعاممة الري
ﹰ
وبنسبة زيادة بمغت  7.95و%6.81

المائي الى تقميؿ التػػمثيؿ الكاربوني لمكساء الػ ػػخضري مف

اعطت معاممة الري  %60مف معاممة القياس مع التركيزيف

1- 3

 0.32كغـ بذور(ـ1-)3ماء لمموسـ الخريفي .يؤدي اإلجياد

القياس نفسيا مع معاممة المقارنة لمموسـ الربيعي .بينما

 90و 60ممغـ.لتر

خػالؿ قمة تجييز المواد الكاربوىيدراتية الى مواقع البذور مما
يؤدي الى انخفاض حاصؿ البذور واالستيالؾ المائي فتزداد

1-

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 0.34
1- 3

و 0.33كغـ بذور(.ـ )

بنسبة زيادة بمغت 9.67

قياسا بمستوى معاممة الري نفسيا مع معاممة
ﹰ
و%6.45

كفاءة أستعماؿ الماء .تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ اليو كؿ

المقارنة لمموسـ الخريفي .في حيف اعطت معاممة الري

مف ( )37و ( )3الذيف وجػػدا زيػػادة في كفاءة أستعمػػاؿ الماء

مع زيػػادة مستويػػات اإلجػػياد المػػائي .إذ تتضمف استجابة

القياس مع معاممة المقارنة ( )0أقؿ متوسط لكفاءة أستعماؿ

النبات األولية لنقص الماء غمقاﹰ جزئياً او كامالً لمثغور ،ومما

ماء لكال

1- 3

الماء بمغ  0.56و 0.22كغـ بذور(.ـ )
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الموسميف بالتتابع .وىذا يدؿ عمى دور ىذا الحامض في

عباط ٗعيل
ىي األعمى وبفارؽ غير معنوي عف معاممة الري  %60مف

زيادة كفاءة أستعماؿ المحصوؿ لمماء عند ظروؼ نقص

معاممة القياس في الموسـ الربيعي .وقد يعود السبب الى اف

الماء.

االنخفاض في كمية الماء كانت أعمى

0-

انخفاض حاصؿ البذور ( %19.74و )%33.33لكال

ا ستلسك الماوي بمم .موسم ا
اظيرت

بيانات

جدوؿ

3

الريات

عدد

وكميات

الموسميف قياساً بمعاممة القياس في حيف كانت معاممة الري

المستيمؾ

الماء في الموسـ الػػخريفي إذ أف االن ػػخفاض في كمية الماء

 %60مف معاممة القياس قد تفوقت في صفة كفاءة أستعماؿ

مياه الري المضافة وكمية األمطار خالؿ الموسميف
الدراسة

بالتتابع.

إذ

بمغت

الماء

كميات

(الماء المضاؼ  +كمية األمطار)  674.50و 482.50

و 434.50و 386.50مـ.موسـ

بنسبة  %60مف

1-

كاف أعمى بنسبة  %40مف دوف حدوث نقص معنوي في
حاصؿ البذور قياساً بمعاممة القياس .أف أرتفاع كػػفاءة

لمعامالت الري الكامؿ

استعماؿ الػماء بتناقص كميات مياه الػػري ،ربما يعػػود الى أف

(معاممة القياس) و %60و %50و %30مف معاممة

قػمة الماء تؤدي الى انخفاض المساحة الورقية ودليميا

القياس لمموسـ الربيعي بالتتابع .أما في الموسـ الخريفي

فقد بمغت كػميات الماء المستػيمؾ  1040.00و744.00
و 670.00و 596.00مـ.موسـ

1-

ومحتوى الكموروفيؿ في األوراؽ فيقؿ فقداف الماء عف طريؽ

بالتتابع ،وكاف أعمى

النتح ومف ثـ انخفاض االستيالؾ المائي فتزداد كفاءة

استيالؾ مائي عند معاممة الري (القياس) اذ بمغ 674.50

استعماؿ الماء .اظيرت نتائج الجدوؿ نفسو اف االستيالؾ

و1040.00مـ.موسـ

1-

المائي لمعاممة القياس كاف أعمى ما يمكف مقارنة مع

في الموسميف الربيعي والخريفي

معامالت اإلجياد المائي األخرى ،اذ نسبة الرطوبة فييا عالية

بالتتابع .وكاف أقؿ استيالؾ عند معاممة الري  %40مف

معاممة (القياس) اذ بمغ  386.50و596.00مـ.موسـ

1-

لكال

كونيا قريبة مف السعة الحقمية مما أثرت ﺇيجاب ًا في زيادة

االستيالؾ المائي بانخفاض كميات مياه الري وعمى الرغـ مف

طريؽ النتح مف النبات او التبخر مف سطح التربة ،فضالً عف

الحاصؿ ومكوناتو ،مما يزيد مف كمية الماء المفقود سواء عف

الموسميف الربيعي والخريفي بالتتابع .يالحظ انخفاض قيـ

أف اضافة ماء الري تمت عمى اساس عمؽ المنطقة الجذرية

ذلؾ أعطت معاممة الري  %60مف معاممة القياس حاصؿ

والمحتوى الرطوبي فييا عند استنزاؼ  %50مف الماء الجاىز

بذور لـ يختمؼ معنوياً عف معاممة القياس (جدوؿ )3مما يدؿ

لذلؾ انعدـ ىدر ماء الري مف خالؿ التسرب العميؽ نتيجة

عمى أمكانية توافر  %40مف حاجة الري الكامؿ لمعاممة

الستخداـ الزراعة في الواح ،كذلؾ اظيرت نتائج الجدوؿ 3

الري  %60مف معاممة القياس مف دوف التأثير في حاصؿ
البذور والتي تقدر  1920و 2960ـ.3ىػ

1-

لمموسميف الربيعي

بزيادة عدد الريات في الموسـ الخريفي بمقدار( )11رية نظ اًر

تعاني مف شحة ماء الري ألجؿ زيادة الرقعة الزراعية مف ىذا

الرطوبة النسبية وزيادة سرعة الرياح مقارنة بالموسـ الربيعي

المحصوؿ أو محاصيؿ زيتية أخرى] في حيف كانت كفاءة

(جدوؿ .)4

والخريفي بالتتابع ،والتي يمكف تطبيقيا في المناطؽ التي

استعماؿ الماء في معاممة الري

النعداـ سقوط األمطار وارتفاع درجات الح اررة وانخفاض

 %40مف معاممة القياس

جدول  . 0كمية الماء المستخدم وعدد الريات واوستلسك الماوي لمحصول زسرن ال مس لكميات ميات الرم لمموسمين الربيعي والخريفي 4102
مَٞاث ٍٞآ اىشٛ

عذد اىشٝاث

 ٍِ %50اىَاء اىجإض(اىقٞاط)
ٍ ٍِ %60عاٍيت اىقٞاط
ٍ ٍِ %50عاٍيت اىقٞاط
ٍ ٍِ %40عاٍيت اىقٞاط

15
15
15
15

 ٍِ %50اىَاء اىجإض(اىقٞاط)
ٍ ٍِ %60عاٍيت اىقٞاط
ٍ ٍِ %50عاٍيت اىقٞاط

26
26
26

ٍ ٍِ %40عاٍيت اىقٞاط

26

اىَ٘عٌ اىشبٞع2014 ٜ
عَق اىَاء اىَضاف
مَٞت اىَاء
11- 3
ٌٍٍ٘.عٌ
ً ٕ.ـ
اىَغخخذً
630.00
6300.00
438.00
4380.00
390.00
3900.00
342.00
3420.00
اىَ٘عٌ اىخشٝف2014 ٜ
1040.00
10400.00
744.00
7440.00
670.00
6700.00
5960.00
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596.00

مَٞت االٍطاس ٌٍ.
1ٍ٘عٌ
44.50

االعخٖالك اىَائٜ
1ٌٍٍ٘ .عٌ
674.50
482.50
434.50
386.50

0

1040.00
744.00
670.00
596.00

عباط ٗعيل
2016/ 451 -438 :)2(47 – تٞت اىعشاقٍٞجيت اىعيً٘ اىضساع
0 يوم ا.اوسرعة الريال بكم% متوسط درجات الحرارن العظمب والصغرأ ب م˚ا والرطوبة النسبية ب.4 جدول
.4102 وكمية ا مطار بمم ا لمموسم الربيعي والخريفي

ت االٍطاسَٞم
17.1
27.3
0.10
0.00

احٝعشعت اىش
5.44
4.73
6.12
7.16

تٞاىشط٘بت اىْغب
53.36
42.89
31.25
23.60

0.00
0.00
0.00
0.00

7.16
7.89
5.95
3.86

23.60
23.20
23.21
31.21

2014 ٜعٞاىَ٘عٌ اىشب
اىَخ٘عظ
18.05
23.16
28.91
31.29
2014 ٜفٝاىَ٘عٌ اىخش
31.29
34.93
35.39
30.60

ٙاىصغش
10.97
15.05
20.61
22.69

َٚاىعظ
25.13
31.27
37.21
39.90

األشٖش
آراس
ُغاّٞ
ظٍٝا
ُشاٝحض

22.69
26.31
26.12
21.65

39.90
43.55
44.65
39.54

ُشاٝحض
حَ٘ص
أب
ي٘هٝأ

9.AL-kazzaz, A G M .2010. The Impact of
Spraying Aacid Proline in Bearing Plant
Wheat (Triticum aestivum L.) Irrigated with
Salt Water. M. Sc. thesis, Coll. of Agric, Ibn
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proline and field capacity. J. Karbala
UnivSci.9 (4): 79-92.
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