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المستخلص:
أجريت تجربة حقلية خالل الموسمين الخريفيين في تربة ذات نسجة مزيجية غرينية بھدف دراسة تأثير مستويات مختلفة من الري خالل مراحل
نمو ثالثة أصناف من الذرة الصفراء في االستھالك المائي وحاصل الحبوب  ،واستعمال معيار دليل الحساسية للجفاف ) (Sلتمييز األصناف األكثر
تحمال للجفاف  .نفذت التجربة العاملية باستعمال تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  RCBDبثالثة مكررات .اشتملت التجربة على عاملين :األول
كميات مياه الري المضافة وھي :الري االعتيادي )المقارنة( ) ،(S1وتقليل كميات مياه الري المضافة في مراحل نمو النبات الخضري )،(S2
التزھير ) ،(S3النضج ) ،(S4الخضري  +التزھير ) ،(S5التزھير  +النضج ) ،(S6الخضري  +النضج ) ،(S7وخالل مراحل النمو جميعھا
) . (S8والثاني ثالثة أصناف من الذرة الصفراء ھي :ھجين يوغسالفي ) (V1و الھجين اباء  (V2) 2052والتركيبي اباء  . (V3) 5012أضيفت
كميات الماء في كل رية اعتمادا على الطريقة الوزنية ،وذلك بأخذ نماذج للعمق  0.4 – 0م من التربة قبل وبعد كل رية .أجريت جميع العمليات
الزراعية حسب التوصيات  .أظھرت النتائج إن تقليل كمبات المياه المضافة خالل النمو الخضري أدت الى خفض دليل المساحة الورقية بنسب
تراوحت مابين  ،% 26.32 –21.05وخالل التزھير  ،%27.08-16.67وخالل النضج  .%27.91 –18.65أدى تقليل كميات المياه المضافة من
 676مم ) (S1الى (S5) 563و  (S8) 487إلى حصول أقصى انخفاض في حاصل الحبوب وبنسبة 22.53و  %25.48وأقصى انخفاض في
1الحاصل البيولوجي بنسبة  18.86و %21.42على التوالي مقارنة مع الري االعتيادي الذي أعطى اعلى حاصل حبوب بلغ  6.79طن ھكتار
وباستھالك مائي قدره  676مم عمقا .ان تقليل كميات المياه المضافة خالل جميع مراحل النمو ) (S8كان األكثر حساسية للجفاف  ،1.00بينما لم
تظھر معاملة الري االعتيادي اية حساسية للجفاف كونھا تلبي متطلبات االستھالك المائي للنبات .تفوق الھجين اباء  2052في حاصله من الحبوب
بنسبة  15.44و  %33.77وحاصله البيولوجي بنسبة  13.20و %29.21على الصنف التركيبي إباء  5012والھجين اليوغسالفي على التوالي في
متوسط الموسمين .كما تميز بأعلى كفاءة استخدام للماء بلغت  1.16كغم حبوب م 3-ماء .بينما تميز الھجين اليوغسالفي بأنه االكثر تحمال للجفاف ،اذ
انخفض دليل حساسيته للجفاف الى  .0.79كان التداخل معنويا في جميع الصفات المدروسة باستثناء دليل الحصاد .يستنتج من ھذه الدراسة امكانية
استعمال معيار دليل الحساسية للجفاف لتمييز األصناف االكثر تحمال للجفاف ،وان مرحلة التزھير ھي اكثر مراحل النمو حساسية لنقص رطوبة
التربة والتي تؤثر في حاصل الحبوب .وان نقص رطوبة التربة عن %50من الماء الجاھز في التربة في اي مرحلة من مراحل النمو له تأثير سلبي
في إنتاجية نبات الذرة الصفراء.
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Abstract
Afield experiment was conducted during two autumn seasons, on silt loam soil texture. The aim was to study the
effect of different levels of irrigation during growth stages: Normal irrigation(control) (S1), reducing water
amount (eliminating one irrigation) during different plant growth stages: Vegetative (S2), flowering (S3),
maturity (S4) , vegetative + flowering (S5) , flowering + maturity (S6) , vegetative + maturity (S7) , and during
all growth stages (S8), of three varieties which were: Yugoslavian hybrid, Ipa hybrid 2052, and synthetic
Ipa5012, on water consumptive use and grain yield, and using drought susceptibility Index (S) as a criterion
index to measure the ability of different Varity to drought tolerant.. Treatments were arranged as factorial
experiments with three replications using Randomized Complete Block Design (RCBD).. Amount of water for
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each irrigation were calculated based on gravimetric method. Agricultural practices were made according to the
)recommendations. The results showed that reduced water applied caused reduction in leaf area index (LAI
during vegetative growth (S2), flowering stages (S3) by 21.05 -26.32% and 16.67- 27.08%, respectively.
However during maturity (S4) the reduction was 18.65- 27.91% compared with control treatment (S1).
Reduction amounts of water applied from 676 mm (S1) to 563 (S5) and 487 mm (S8) resulted in Maximum
grain yield reduction by 22.53 and 25.48% ,and in maximum biological yield reduction by 18.68 and 21.42% ,
respectively as compared with the control treatment. Normal irrigation gave the highest grain yield which was
6.79 ton ha-1., with 676mm of water applied. The plants showed highest drought susceptibility index(S) 1.00
when water supply was reduced during all growth stages (S8). The hybrid Ipa2052 was superior over synthetic
Ipa5012 and Yugoslavian hybrid in grain yield by 15.44 and 33.77 %, and in biological yield by 13.20 and
29.21 %, respectively as a mean of seasons, as well as gave the highest water use efficiency which was 1.16 kg
grain m-3 water. The drought susceptibility index showed that the Yugoslavian hybrid was the most tolerant
genotype, and had the lowest value of (S) (0.79). The result also showed a significant interaction between
irrigation x Var., on all trait except harvest index (HI). This study suggested the possibility of using (S) for
distinguish the most tolerant variety. Also this study indicated that the flowering stage was most susceptible to
the stress, which has significant effect on grain yield production . The depletion of moisture less than 50% of
available water in the soil during any growth stage had negative effect on the productivity of corn plant.

امتصاص الكساء ألخصري لألشعة الفعالة للبناء الضوئي
radiation (PAR) Photosynthetically active
وتقليل كفاءة استخدام االشعة ) (RUEوتقليل دليل
الحصاد ) ،Harvest index (HIوان الشد المتوسط
والقاسي يقلل حاصل الحبوب بنسبة  63و  %85على
التوالي ،ويقلل دليل الحصاد وان الجفاف يحدد حاصل
الحبوب عن طريق خفض دليل الحصاد ) Earlو 2003
 .(,Davisأظھرت نتائج التجارب ان نقص رطوبة التربة
إلى حدود نقطة الذبول لمدة يومين خالل مرحلة تكوين
النورات الزھرية أدى إلى انخفاض الحاصل بحدود 20
 ، %وفي حالة نقص رطوبة التربة طوال المرحلة
الزھرية انخفض الحاصل بحدود Gardner) %53
واخرون .(1981 ،ويبدو ان زيادة او انخفاض الحاصل
ليس بالضرورة مرتبط مع كمية مياه الري الكلية لموسم
نمو النبات ،بل يعتمد على كميته المضافة خالل مراحل
النمو المختلفة ) Jalotaواخرون .(1985 ،لقد أوضح
) Ebdon and (1998 ,Petrovicإن االستھالك المائي
للنبات يعتمد على عرض الورقة ،وزاوية ميلھا ،وارتفاع
النبات ،وطبيعة نموه ،وكثافة الجزء الخضري ،ومحتوى
التربة من الرطوبة ،ومدى جاھزية العناصر الغذائية التي
تحفز النمو الخضري .إذ إن تعرض النباتات للشد المائي
يقلل من توسع واستطالة أوراق النبات مما يؤثر في عملية
البناء الضوئي والفعاليات الحيوية األخرى للنبات
)  Muchowواخرون .(1986 ،وان توسع الورقة ھو
اكثر العمليات حساسية ) Alvesو (2004 ,Setter
وان ھذه الحساسية يمكن ان تكون في صغر حجم الخاليا
وقلة عددھا المنتج من قبل مرستيمات الورقة ) ardieu
واخرون (2000 ،اعتمادا" على المرحلة التطورية التي
تتعرض عندھا الورقة للشد ) Alvesو(2002 ,Setter
كما يساھم الشد في تشجيع شيخوخة االوراق والذي يؤدي
الى موتھا وتساقطھا ) De Souzaواخرون.( 1997 ،
أظھرت الدراسات الحديثة االرتباط القوي بين استطالة
الورقة والعمليات الفسيولوجية المختلفة التي تشير الى
تأثير الجفاف /او الحرارة ) Welckerواخرون.(2007،
والتي تتضمن االرتباط الموجب بين معدالت استطالة
الورقة وحرارة الورقة واالرتباط الخطي السالب القوي
بين معدالت استطالة الورقة وعجز الضغط البخاري

المقدمة:
تعد دراسات االستھالك المائي من الدراسات المھمة
في العالم خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي
تتميز بقلة األمطار وارتفاع نسب التبخر اليومي ،وان
تحديد الوقت المناسب وكمية مياه الري المضافة حسب
مراحل النمو يعد من الوسائل المھمة في االستخدام األمثل
والفعال للموارد المائية دون ان يؤثر ذلك سلبيا في أنتاج
النبات من البذور والمادة الجافة )السعد واخرون(1988 ،
لقد بحث الري الناقص Deficit irrigation
كإستراتيجية أنتاج قيمة ومساعدة في المناطق الجافة عن
طريق إضافة الماء المحددة للنبات خالل مراحل النمو
الحساسة للجفاف ،تھدف الى رفع إنتاجية الماء Water
 productivityوثبات الحاصل وليس الحد األقصى
) .( Fereres and Soriano, 2007اذ أوضحت نتائج
البحوث ان الري الناقص زاد بنجاح إنتاجية المياه للعديد
من المحاصيل دون ان يسبب انخفاضا" حادا" في
الحاصل )  Geertsو  ،(2009 ,Raesوقلل أضرار
األمراض الفطرية )  Cicognaواخرون ،(2005 ،وقلل
فقد المغذيات من المنطقة الجذرية ) Unluواخرون،
 (2006وساعد في تجنب الملوحة )  Geertsواخرون،
 .(2008ولغرض تحقيق اإلدارة المثلى للمياه المتوفرة
يتطلب تعيين كمية االستھالك المائي للنباتات وكذلك
معرفة نوع النمط الزراعي المؤثر لغرض السيطرة على
المياه من مصادرھا حتى وصولھا إلى الحقل
) .(1995 ,Ragabان احتساب القيمة القصوى
لالستھالك المائي يكون دليال لتقدير معدالت االستھالك
المائي المحتملة تحت الظروف المناخية المختلفة ومراحل
النمو الحرجة للنبات )  Cohenو . (1967 ,Breslerإذ
إن زيادة كمية مياه الري تؤدي إلى رفع كمية الماء
المستھلك من قبل النبات وزيادة معدل اإلنتاج المادة
الجافة )  D'Andriaواخرون .( 1997 ،وان االستھالك
المائي لنبات الذرة الصفراء يزداد مع تطور النبات حيث
سجلت أعلى كمية لالستھالك في مرحلة التزھير وعقد
الثمار ثم ينخفض مرة أخرى ) AL-Saadو AL-
 .(1983,Kawazيقلل الشد الجفافي حاصل حبوب الذرة
الصفراء ومحاصيل الحبوب األخرى عن طريق تقليل
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يمكن ان تحدث خالل النمو الخضري او التكاثري
) .(2005 ,Blumعلى الرغم من ان االستجابات خالل
النمو الخضري ال تؤدي دائما" الى زيادة الحاصل النھا
ال تتزامن مع التحمل خالل مرحلة التكاثر )حيوية حبوب
اللقاح وعقد البذور() Prasadواخرون .(2006 b ،وان
مرحلة النمو األكثر حساسية للجفاف في محاصيل الحبوب
ھي قبل التزھير مباشرة وخالل التزھير ،وان اكبر نقص
في الحاصل ھو عند حدوث الجفاف خالل التزھير مقارنة
مع مراحل النمو االخرى )  Valliyodonو Nguyen
 .(2006,اتفقت اغلب نتائج البحوث على ان الجفاف
يحدد حاصل الحبوب عن طريق تحديد عدد البذور اما
بوساطة التأثير في كمية المادة الجافة المنتجة خالل
التزھير او التأثير غير المباشر في وظائف حبوب اللقاح
او المبايض والذي يؤدي الى تقليل عقد البذور ،كما يؤثر
الجفاف في امتالء البذور عن طريق تحديد تجھيز المواد
الممثلة والذي يؤدي الى حجم بذور اصغر وحاصل اقل
) .(Prasad et al., 2008حددCopper) ،
واخرون (1987 ,ثالثة أسس لزيادة كفاءة استخدام الماء
ھي :تغيير كفاءة النتح ،وزيادة التجھيز الكلي للماء على
مستوى الحقل  ،وتقليل الضائعات المائية من شبكات
الري .إذ وجد زيادة في كفاءة استخدام الماء عندما تغطي
األوراق سطح التربة بصورة مبكرة خالل موسم النمو
) Phene, 1990و  Fukaiو  .(1996,Cooperبلغ
االستھالك المائي لنبات الذرة الصفراء حوالي  900مم
موسم 1-إلنتاج  8طن ھكتار 1-من الحبوب وبكفاءة
استھالك مائي بحدود  1.12م 3كغم حبوبAL- 1-
) Kawazواخرون (1983 ،اقترح ) Fisherواخرون،
 Maurer) (1978معامل الحساسية للجفاف Drought
) Susceptibility Index (Sاذ أظھرت نتائج التجارب
فيما بعد ارتباطه مع الحاصل وصفات النبات األخرى
تحت ظروف النمو المثلى للحنطة Fisher and
) (Wood,1978والذرة الصفراء )Fisher and 1984
 ( Johnson,وزھرة الشمس )Gomez et al ,1998
و  .(Vannozzi et al.,1999اذ يمكن ان يكون واحدا
من المعايير االكثر استعماال لتمييز وفصل تأثير جھد
الحاصل  Yield potentialوالحساسية للجفاف من
الحاصل تحت ظروف الجفاف لكل صنف  ،لكي يفسر
التأثير الوراثي الخاص كجزء من االختالفات الكلية تحت
ظروف الجفاف  .نظرا الھمية نبات الذرة الصفراء كونه
من المحاصيل ثالثية الغرض ،اذ يستعمل لتغذية االنسان
والحيوان وفي الصناعات الغذائية  ،والتناقص المستمر
في مياه نھري دجلة والفرات الواردة الى العراق .لذا
اصبح من الضروري تحديد كمية المياه التي يحتاجھا
النبات فعليا لغرض توفير كميات من المياه يمكن ان
تضاف الى مساحات زراعية غير مستغلة تعاني من شحة
المياه السيما في فصل الصيف  ،وعليه فقد اجريت ھذه
الدراسة بھدف تحديد اھم مراحل النمو حساسية لنقص
رطوبة التربة وتأثيرھا في االنتاج وتحديد نسبة الرطوبة
المثلى لإلنتاج ،واستعمال معيار معامل الحساسية للجفاف
لغرض تحديد االصناف االكثر تحمال للجفاف.

واالرتباط الخطي السالب القوي بين معدالت استطالة
الورقة والجھد المائي للورقة .أشار الزوبعي ) (1984إلى
إن تعرض نباتات الذرة الصفراء الى الشد الرطوبي في
اي طور من اطوار النمو قبل امتالء الحبوب ادى الى
حدوث نقص في المساحة الورقية وحاصل الحبوب.
وتوصل العديد من الباحثين )السعد وجماعته 1988 ،و
 1986 ,Eckو (1987,Alemإلى إن تعرض نباتات
الذرة الصفراء إلى الشد الرطوبي في فترة التزھير يؤدي
إلى خفض حاصل الحبوب .يغير الجفاف نشؤ وطول مدة
مرحلة التطور ،اذ يقلل مدة نشؤ الزھيرات .وان حدوث
الشد خالل مرحلة تطور النورة المذكرة يثبط التحول من
مرحلة النمو الخضري الى مرحلة التزھير ويؤخرھا
) ،( Prasad et al.,2006 aكما يثبط الشد الجفافي
تطور حبوب اللقاح مما يؤدي الى العقم ويقلل فترة تطور
العرنوص  earوفترة امتالء الحبوب ويقلل عددھا ويزيد
الفترة من عقد الحبوب الى نمو الحبة الكاملة ) Prasad
واخرون ،( 2008،وان مدة امتالء الحبوب تحت ظروف
الشد الجفافي ربما ينظم بواسطة شيخوخة االوراق والتي
بدورھا يمكن ان تنظم بوساطة حالة النتروجين في النبات
) De Souzaواخرون .(1997 ،وان وقت حدوث الشد
الجفافي يؤثر كثيرا" في توزيع الكربوھيدرات
والنتروجين .وان حدوث الجفاف قبل التزھير مباشرة او
اثناء التزھير يسبب زيادة معنوية في إجھاض الزھيرات
وعدد اقل من الذور )  Prasadواخرون1999 ،
و Matsuiواخرون .( 2001 ،اما اذا حدث الشد في
المراحل المبكرة من تطور الجنين فانه يزيد من معدل
االجھاض ويعود سبب ذلك الى انخفاض الجھد المائي في
انسجة الزھيرات )حبوب اللقاح والمبايض( ،او نتيجة
النخفاض تجھيز الكربوھيدرات والنتروجين ،او يرتبط
بالھرمونات النباتية )خصوصا" حامض االبسسك ABA
( ) Westgateو  .( 1993 ,Petersonاذ ينتج حامض
 ABAبكميات كبيرة في االوراق تحت ظروف الجفاف
ومن السھولة ان ينتقل الى البذور ويؤثر في الجنين اذ
يشترك في اعادة انتقال  Remobilizationالمواد
الغذائية المخزنة الى االجنة النامية .ان الجفاف الذي
يحدث خالل التزھير يمكن أيضا" ان يقلل من معدالت
البناء الضوئي والذي يقلل كميات المواد الممثلة المنقولة
الى اعضاء الزھيرة وبالتالي يسبب االجھاض ) Prasad
واخرون .(2008 ،واذا حدث الشد خالل المراحل
المتأخرة من التكاثر )بعد االخصاب( فانه يقلل من حجم
البذور وليس عددھا والذي يعد المكون النھائي للحاصل
.ان حجم البذور يعتمد كثيرا" على جاھزية نواتج البناء
المخزنة  ،وانه ينخفض بانخفاض كميات المواد الممثلة
وتجھيز النتروجين ،باالضافة الى ان الشد يقصر فترة
امتالء البذور والذي ينتج عنھا حجم بذور اصغر وحاصل
اقل )  Prasadواخرون .( 2008 ،وان النباتات التي
تتميز بفترة امتالء اسرع تشجع اعادة انتقال
الكربوھيدرات المخزنة والذي يمكن ان يقلل من تأثير
الجفاف في الحاصل ) ،( 1998 ,Zhangeاذ تختلف
األصناف في استجابتھا للجفاف ،وان ھذه االستجابات

85

استجابة نبات الذرة الصفراء

سيف الدين واخرون.

حسبت كميات مياه الري في كل رية اعتمادا" على
قياسات المحتوى الرطوبي في التربة بالطريقة الوزنية
باستعمال المعادلة االتية )(Kovda et al., 1973
)ሿD………….(1ݓ∅ ݀ = ሾ∅݂ܿ −
اذ ان:
 = dعمق الماء المضاف )م(
3
 =Ø f.cالرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية سم  3سم -
3
 =Ø wالرطوبة الحجمية قبل الري سم  3سم -
 = Dعمق التربة )م(
حسبت كمية المياه المراد اضافتھا الى الوحدات التجريبية
على اساس ترطيب طبقة التربة  0.20 - 0م للمدة من
بداية الزراعة وحتى نھاية مرحلة النمو الخضري .تغيرت
حسابات الترطيب الى طبقة التربة من  0.40 – 0م للمدة
من بداية مرحلة التزھير وحتى الحصاد .اختيرت خمسة
نباتات من كل وحدة تجريبية لقياس المساحة الورقية
خالل مراحل نمو النبات  ،ثم قدر دليل المساحة الورقية
)(LAIحسب المعادلة االتية ):(Watson,1947

المواد وطرائق البحث:
أجريت تجربة حقلية خالل موسميين خريفيين في تربة
1ذات نسجة مزيجية غرينية ملوحتھا  4.5ديسيسمنز م
واسھا الھيدروجيني  .7.5نفذت التجربة العاملية بأستعمال
تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  RCBDوبثالثة
مكررات  .تضمنت التجربة عاملين :االول حذف رية
كاملة خالل مراحل النمو لحين الوصول الى استنزاف 50
 %55على النحو االتي :معاملة المقارنة )الرياالعتيادي ( ) ،(S1النمو الخضري ) ،(S2مرحلة
التزھير ) ،(S3مرحلة النضج ) ،(S4النمو الخضري +
التزھير ) ،(S5التزھير  +النضج ) ،(S6النمو الخضري
 +النضج ) ،(S7وخالل مراحل النمو جميعھا ). (S8
والثاني ثالثة اصناف من الذرة الصفراء :ھجين
يوغسالفي ) ،(V1والھجين اباء ،(V2) 2052
والتركيبي اباء .(V3) 5012اجريت عمليات الحراثة
والتنعيم ثم قسمت ارض التجربة الى الواح مساحتھا 3
 3xم يتضمن كل منھا  5مروز المسافة بينھا  0.75م ،
وبين نبات واخر  0.25م .زرعت البذور بتأريخ 15
تموز في كال الموسمين بوضع اربعة بذور في كل جورة
خفت الى نبات واحد بعد اسبوعين من الزراعة .اضيفت
االسمدة الكيميائية بمقدار  200كغم/ھكتار 1-على ھيئة
سوبرفوسفات الكالسيوم الثالثي دفعة واحدة قبل الزراعة
و 400كغم ھكتار 1-من سماد اليوريا على دفعتين :نصف
الكمية عند الزراعة والنصف االخر بعد  5اسابيع من
الزراعة .تم مكافحة حفار ساق الذرة بأستعمال مبيد
الديازينون المحبب  %10مادة فعالة بمقدار  6كغم
ھكتار 1-تلقيما في قلب النبات بعد  20يوما من الزراعة
ولثالث مرات بفاصلة زمنية قدرھا  10أيام .حصدت
النباتا بتأريخ  15تشرين الثاني .قسمت دورة حياة النبات
الى عدة مراحل اعتمادا" على التقسيم الذي اقترحه
) Hanway(1966حددت المرحلة الخضرية من  4اب
وحتى بداية التزھير ،اما مرحلة التزھير فكانت من بداية
ظھور النورات الذكرية وحتى اكتمال النورات االنثوية،
فيما حددت المرحلة االخيرة )النضج( من انتھاء مرحلة
التزھير ولغاية قطع الري )رية الفطام( .حددت
الخصائص االساسية لتربة الحقل بأخذ عينات من ثالث
مواقع وللطبقات من  0.15 – 0و  0.30 – 0.15و 0.30
–  0.40م .قدر توزيع حجوم دقائق التربة بطريقة
الماصة ) .( Day, 1965وقدرت سعة احتفاظ التربة
بالماء للطبقات  0.20و  0.30و 0.45و 0.60م وذلك
بأخذ عينات غير مثارة وعينت فيھا رطوبة التربة على
اساس الوزن الجاف وفق طريقة )Richard ( 1965
كيلوباسكال .كانت
تحت الشدود  0و 33و  100و 1500
ቁܻܵቀܻܵ݀ൗ
 0.20م تساوي 1.15
الكثافة الظاھرية للعمق – 0
ܵ = 1−
… … … … … … . ሺ5ሻ
ميكاغرام م 3-وللعمق  0.40 – 0.20مܦ تساوي 1.20
ميكاغرام م .3-والمحتوى الرطوبي الحجمي عند الشد 33
3
3
ቀ0.25سم
كيلوباسكال )السعة
يساوي ܺ݀ൗ
سم -ܦ
=1−
الحقلية…( … ቁ
… … ሺ6ሻ
݊ܺ
والمحتوى الرطوبي الحجمي عند الشد  1500كيلوباسكال
نقطة الذبول يساوي  0.11سم  3سم  .3-تمت عملية الري
بأستعمال ماء نھر ذي ايصالية كھربائية  1.14ديسيسمنز
م 1-بعد استنزاف  % 55 – 50من الماء الجاھز للنبات.

… … … . ሺ2ሻ

ܣܩൗܣܮ = ܫܣܮ

اذ ان:
 = LAIدليل المساحة الورقية
 = LAالمساحة الورقية )سم(2
 = GAالمساحة التي يشغلھا النبات )سم(2
قدر حاصل الحبوب والحاصل البيولوجي من المروز
الوسطية لكل وحدة تجريبية وحول الى طن ھكتار 1-بعد
تعديل نسبة الرطوبة في الحبوب الى .% 15قدر دليل
الحصاد بأستعمال المعادلة االتية ) Prasad et al.,
: (2006 a
100 … … … … . . ሺ3ሻݔܻ ൯ܤܻൗܩ = ൫ܫ .ܪ

اذ ان :
 = H.Iدليل الحصاد
 = GYحاصل الحبوب )طن ھكتار(1-
 = BYالحاصل البيولوجي )طن ھكتار(1-
وقدرت كفاءة استخدام الماء حسب المعادلة االتية
)الحديثي:(2002،
ܻܩ
 … … … ሺ4ሻܣܹ = ൗܧܷܹ
اذ ان :
 = WUEكفاءة استخدام الماء )كغم حبوب م 3-ماء(
 = GYحاصل الحبوب )كغم ھكتار(1-
 = W.Aالماء المضاف )م 3ھكتار(1-
اما معامل الحساسية للجفاف فقد قدر بأستعمال المعادلة
االتية ):(Vannozzi et al., 1999

وان  Dيحسب حسب المعادلة اآلتية:
اذ ان :
 = Sمعامل الحساسية للجفاف
 = SYdحاصل التركيب الوراثي تحت ظروف الجفاف
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 = SYpحاصل التركيب الوراثي تحت ظروف الري
االعتيادي
 = Dانخفاض الحاصل تحت ظروف الجفاف للتجربة
كاملة
 = Xdمتوسط حاصل جميع التراكيب الوراثية تحت
ظروف الجفاف
 = Xpمتوسط حاصل جميع التراكيب الوراثية تحت
ظروف الري االعتيادي
حللت البيانات احصائيا طبقا لطريقة تحليل التباين
لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  .تم اختبار اقل فرق
معنوي ) (L.S.Dللمفاضلة بين المتوسطات الحسابية
للمعامالت.

)2000واخرون (Tardieu،وتحديد نمو النبات والذي
يؤثر سلبيا في عملية البناء الضوئي ).( Hsiao, 1973
ويالحظ ان اعلى انخفاض في دليل المساحة الورقية كان
عند تقليل كميات المياه المضافة خالل النمو الخضري ،
لھذا يمكن ان تعد ھذه المرحلة من اھم مراحل نمو النبات
المؤثرة في انتاج المادة الجافة  .كان تأثير التداخل معنويا
 ،بلغ اقل دليل مساحة ورقية 2.6و 3.2و2.8عند تقليل
كميات المياه المضافة خالل جميع مراحل نمو الھجين
اليوغسالفي ،في حين كان اعلى دليل مساحة ورقية
للھجين اباء  2052وصل الى 3.9و 4.9و 4.5عند ريه
ريا اعتياديا ،وبنسبة زيادة قدرھا  17.95و34.47
و %37.78عند مراحل النمو الخضري ) (S2والتزھير
) (S3والنضج ) (S4على التوالي في متوسط الموسمين
)جدول . (4اذ تختلف االصناف في استجابتھا للجفاف ،
وان ھذه االستجابة ممكن ان تحدث خالل النمو الخضري
او التكاثري ) .( Blume, 2005نتائج مشابھة حصل
عليھا السعد وجماعته )  .(1988تسبب تقليل كميات المياه
المضافة خالل مراحل نمو النبات المختلفة في خفض
حاصل الحبوب والحاصل البيولوجي معنويا ،وبلغ أقصاه
عند تقليل كميات المياه المضافة خالل النمو الخضري +
الزھري ) (S5وخالل جميع مراحل النمو ) ،(S8وبنسبة
انخفاض قدرھا  21.53و % 25.42بالنسبة لحاصل
الحبوب و 18.68و %21.42بالنسبة للحاصل البيولوجي
عل التوالي في متوسط الموسمين )جدول . ( 2ويالحظ ان
جميع المعامالت التي حصل فيھا تقليل لكميات المياه
المضافة خالل مرحلة التزھير أبدت انخفاضا في حاصل
الحبوب والحاصل البيولوجي عن معامالت الري االخرى
التي لم يحصل فيھا تقليل لكميات مياه الري خالل مرحلة
التزھير  .لذلك يمكن االستنتاج بأن مرحلة التزھير ھي
اكثر مراحل النمو حساسية لنقص رطوبة التربة وھذا ما
تؤكده نتائج ) Valliyodon and Nguyen (2006بأن
مرحلة التزھير ھي اكثر مراحل النمو حساسية للجفاف ،
وان اكبر نقص في الحاصل ھو عندما يحدث الجفاف
خالل التزھير مقارنة مع مراحل النمو االخرى .اذ ان
تعريض النباتات الى الشد المائي أثناء مرحلة التزھير
يقلل إخصاب وعقد البذور) Prasad et al., 1999aو
 (Matsui et al., 2001مما يؤدي الى العقم وتقليل فترة
تطور العرنوص  earوفترة امتالء الحبوب ويقلل عدد
الحبوب)  .( Prasad et al., 2008وان اكثر المحاصيل
حساسية في ھذه المرحلة ھو الذرة الصفراء et al.,
) Bennett 1989و ألحديثي  .(2002،يالحظ ان
حدوث الشد خالل النمو الخضري  +التزھير ) (S5كان
اكثر حدة من معامالت الشد االخرى باستثناء الشد خالل
جميع مراحل النمو ) .(S8اذ ان تكوين منشات االزھار
يحدث خالل مرحلة النمو الخضري والذي يحدد عدد
االزھار التي سوف تتكون في العرنوص فيما بعد ،والتي
سوف تتاثر فيھا عمليت التلقيح واالخصاب وعقد البذور
بالشد الرطوبي خالل مرحلة التزھير .في حين مرحلة
النضج كانت اقل حساسية لنقص رطوبة التربة وذلك
لكون النبات اوشك على اكمال دورة حياته ،باالضافة الى
وجود خزين رطوبي متبقي في التربة من مرحلة التزھير

النتائج والمناقشة
اوضحت نماذج التربة المأخوذة قبل وبعد كل رية خالل
موسمي النمو  ،بأن كل مستوى من الري حافظ على نسبة
معينة من الرطوبة داخل التربة .اذ تبين نتائج جدول 1ان
مقدار الرطوبة المتبقية في التربة قبل الري لمعامالت
الشد ولجميع مراحل النمو تراوحت مابين –14.5
 %15.6التي تعادل  % 33 - 25من الماء الجاھز في
التربة  ،في حين ارتفع مقدار الرطوبة لمعاملة الري
االعتيادي الى  % 18.0 – 16.6اي  % 50 – 40من
الماء الجاھز في التربة والذي يتم عنده اضافة الماء الى
كافة المعامالت باستثناء معامالت قطع الري .اما بعد
الري فتوضح النتائج ان لرطوبة التربة عند معامالت الشد
اليمكن ان تصل الى حدود السعة الحقلية  ،اذ تراوحت ما
بين  % 22.0 –20.8وھذا يقارب  % 79 – 70من الماء
الجاھز في التربة  .بينما وصلت الى السعة الحقلية عند
معاملة الري االعتيادي والتي تراوحت ما بين - 23.2
 % 24.0الذي يعادل  % 93 – 87من الماء الجاھز في
التربة  .وھذا ما يؤكد عدم وجود عجز مائي في رطوبة
التربة لمعاملة المقارنة )الري االعتيادي( خالل مراحل
نمو النبات  .وھذا يشير الى ان معاملة الري االعتيادي
المستعملة في ھذه التجربة تمثل مقدار االستھالك المائي
الفعلي لنبات الذرة الصفراء حسب ما أوضحته نتائج
باحثين آخرين )السعد وجماعته (1988 ،و ) , 1983
 AL-Saadو  (AL-Kawazو ).(AL-Saad, 1985
تشير نتائج جدول 2الى زيادة دليل المساحة الورقية مع
تقدم عمر النبات ووصل الى اعلى حد له عند مرحلة
التزھير ثم انخفض خالل مرحلة النضج نتيجة لتوقف
تكوين االوراق وقلة اتساعھا كونه من نباتات محدودة
النمو وشيخوخة وتساقط عدد من اوراق النبات .ويالحظ
ان تقليل كميات المياه المضاقة خفضت من دليل المساحة
الورقية بنسب تراوحت ما بين  %26.32 -21.05خالل
النمو الخضري ) ،(S2وما بين % 27.08 – 16.67
خالل مرحلة التزھير ) (S3فيما تراوحت ما بين 18.60
–  % 27.91خالل مرحلة النضج ) (S4وذلك في
متوسط الموسمين .إن للشد تأثير عكسي في المساحة
الورقية نتيجة لتأثيره في انقسام واستطالة خاليا النبات ،إذ
ينخفض معدل توسع الورقة نتيجة النخفاض عدد وحجم
الخاليا )Yasseen, 1994و  (AL-Omaryو
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 .وان حدوث الشد خالل تطور النورة المذكرة يثبط
التحول من مرحلة النمو الخضري الى مرحلة التزھير
ويؤخر في التزھير ).(Prasad et al., 2006aھذه
النتائج جاءت متطابقة مع نتائج )السعد وجماعته.(988 ،
ھذا وان الجفاف يحدد الحاصل عن طريق تحديد عدد
البذور اما بواسطة التأثير في كمية المادة الجافة المنتجة
خالل التزھير ،او التأثير غير المباشر في وظائف حبوب
اللقاح او المبايض والتي تؤدي الى تقليل عقد البذور
باإلضافة الى التأثير في امتالء البذور عن طريق تقليل
تجھيز المواد الممثلة والذي ينتج عنه حجم بذور اصغر
وحاصل اقل )  .(Prasad et al., 2008اختلفت
األصناف فيما بينھا معنويا في حاصلھا من الحبوب
وحاصلھا البيولوجي ،اذ تفوق الھجين اباء 2052بنسبة
 15.44و % 33.79في حاصل الحبوب ،وبنسبة 13.20
و %29.21في الحاصل البيولوجي على التركيبي اباء
 5012و الھجين اليوغسالفي على التوالي في متوسط
الموسمين )جدول .(3وقد يعزى ذلك الى اختالف
التراكيب الوراثية في مدى قدرتھا على التفاعل مع
الظروف البيئية الظھار قدراتھا الوراثية ،نتائج مشابھة
حصل عليھا ألحديثي ) .(2002حصل تداخل معنوي
)الري  xاالصناف( اذ اعطى الھجين اليوغسالفي عند
تقليل كميات الري خالل جميع مراحل النمو ) (S8اقل
حاصل حبوب وحاصل بيولوجي بلغ  4.26و 11.37طن
ھكتار ،1-في حين اعطى الھجين اباء 2052عند ريه ريا
اعتياديا اعلى حاصل حبوب وحاصل بيولوجي وصل الى
 7.83و18.84طن ھكتار ،1-وبنسبة زيادة قدرھا 83.80
و %65.70على التوالي في متوسط الموسمين )جدول 4
(  ،ربما لكونه تميز بأعلى دليل مساحة ورقية  3.9و 4.9
خالل النمو الخضري والتزھير والنضج ،على
التوالي)جدول .(2لم تظھر فروق معنوية بين معامالت
الري وال بين االصناف في دليل الحصاد )الجدوالن 2
و ( 3وھذا يعني ان نباتات اصناف الذرة المستعملة في
ھذه التجربة لھا كفاءة متشابھة في توزيع المواد الغذائية
بين الحبوب واجزاء النبات االخرى تحت ظروف
معامالت الري المختلفة  ،تتفق ھذه النتائج مع ما وجده
ألحديثي )  .(2002تظھر نتائج جدول  2ان معامالت
الري المختلفة كانت متشابھة في كفاءة استخدام الماء .اذ
ذكر) (AL-Gobbori et al. 1978أن معامالت الشد لم
تختلف عن معاملة الري االعتيادي في كفاءة استخدام
الماء وعزوا ذلك الى ان كمية المياه المضافة كانت
مقاربة لقيم االستھالك المائي للمحصول .كان الھجين
اليوغسالفي اقل االصناف كفاءة في استخدام الماء
)جدول ،(3اذ ابدى انخفاضا معنويا عن الھجين اباء
 2052والتركيبي  5012بنسبة  50و %42على التوالي
واللذان لم يختلفا عن بعضھما في متوسط الموسمين.
تتفق ھذه النتائج مع ما وجده )ألحديثي .(2002 ،أوضح
) ( Phene et al. 1990ان ارتفاع كفاءة استخدام الماء
بانخفاض كمية مياه الري يعود إلى طبيعة النبات الفسلجية
المتعلقة ببذل جھد كبير لالستفادة من جميع المياه المجھزة
ليعطي إنتاجية طبيعية .ظھر تداخل معنوي ،اذ ادى تقليل
كميات المياه المضافة خالل فترة تزھير الھجين

اليوغسالفي الى خفض كفاءة استخدام الماء الى 0.75
كغم حبوب م 3-ماء ،بينما كان الھجين اباء  2052االكفأ
 1.26كغم حبوب م 3-ماء عند تقليل كميات مياه الري
خالل النمو الخضري  +النضج ) ،(S7وبنسبة زيادة
قدرھا  % 68في متوسط الموسمين )جدول .(4يالحظ
وجود تفوق غير معنوي لبعض معامالت الري على
معاملة الري الكامل في كفاءة استخدام الماء )الجدوالن 2
و .(4نتائج مشابھة حصل عليھا السعد وجماعته
) .(1988اختلفت االصناف في دليل حساسيتھا للجفاف،
اذ اظھر الھجين اليوغسالفي تحمال للجفاف اكثر من
الصنفين االخرين ،بلغت قيمة معامل حساسيته
للجفاف 0.79مقارنة مع الھجين اباء0.89،2052
والتركيبي اباء  0.94 ، 5012على التوالي )جدول.( 3
وبأمكان مربي النبات نقل صفة التحمل ھذه من الھجين
اليوغسالفي الى االصناف التي تتميز بحاصلھا العالي
والتي ال تمتلك صفة التحمل للجفاف .اظھر الھجين اباء
 2052حساسية عالية للجفاف عند تقليل كميات المياه
المضافة حالل جميع مراحل نموه ) (S8بلغت ،1.62فيما
ابدى الھجين اليوغسالفي عند تقليل كميات المياه المضافة
خالل مرحلة النمو الخضري ) (S2اقل دليل حساسية
للجفاف بلغ  0.28ما عدى معاملة الري االعتيادي
)شكل . (2ويالحظ ان تقليل كميات مياه الري المضافة
خالل مرحلة النمو الخضري ) (S2او خالل مرحلة
النضج ) (S4لجميع االصناف انھا اعطت اقل دليل
حساسية للجفاف ،وھذا يدل على ان ھاتين المرحلتين اكثر
تحمال للجفاف من مراحل النمو االخرى يؤكده حاصل
الحبوب العالي لھاتين المعاملتين مقارنة مع معامالت الشد
االخرى  .ويالحظ ان مرحلة التزھير تشترك في جميع
معامالت الشد اعاله مما يؤكد ان مرحلة التزھير ھي
االكثر حساسية للشد والتي تؤثر في حاصل الحبوب،
وعليه يجب تجنب حدوث الشد خالل ھذه المرحلة اذا ما
اريد الحصول على حاصل عالي من الحبوب .تشير نتائج
جدول  5الى ان جميع معامالت التجربة خالل الموسمين
احتاجت الى 111مم من الماء وزعت على اربعة ريات
خفيفة ) رية التعيير وثالث ريات بعد الزراعة( لتشجيع
االنبات ونمو البادرات )مرحلة الترسيخ( ) 20يوما( .
تلتھا مرحلة النمو الخضري التي تميزت بطولھا )44
يوما( التي احتاجت الى اربعة ريات تزداد فيھا كميات
مياه الري مع زيادة حجم النبات كونه في مرحلة النمو
السريع )النمو االسي( ،كما اختلفت كميات المياه المضافة
حسب معامالت الري .ويالحظ ان مرحلة التزھير )22
يوما ( احتاجت الى ريتين لقصر فترتھا ،اال ان كمية
المياه المضافة في كل رية كانت اعلى من كمية المياه
المضافة في مرحلة النمو الخضري او النضج ،كون ھذه
المرحلة ھي المرحلة الحرجة لنبات الذرة الصفراء
ويحتاج النبات فيھا الى انتاج مواد غذائية اكثر لاليفاء
بمتطلبات التزھير وعقد البذور التي تصبح مصبات قوية
للمواد الغذائية اضافة الى متطلبات نمو اعضاء النبات
االخرى .بينما المرحلة االخيرة وھي مرحلة النضج )30
يوما( فقد تساوت عدد رياتھا مع مرحلة التزھير اال ان
كميات مياه الري المضافة كانت اقل مما في مرحلة
88
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للجفاف لتمييز االصناف االكثر تحمال للجفاف ،وان
مرحلة التزھير ھي اكثر مراحل نمو النبات حساسية
لنقص رطوبة التربة والتي تؤثر في حاصل الحبوب .وان
نقص رطوبة التربة عن  % 50من الماء الجاھز في اي
مرحلة من مراحل النمو له تأثير سلبي في انتاجية نبات
الذرة الصفراء.

التزھير ،وذلك بسبب اقتراب النبات من النضج النھائي
واصفرار وتساقط عدد من اوراق النبات وانخفاض
متطلبات التبخرنتح بسبب انخفاض درجات الحرارة في
النصف الثاني من شھر تشرين االول وبداية شھر تشرين
الثاني .بعد ذلك قطع الري لمدة حوالي نصف شھر التاحة
الفرصة لجفاف العرانيص لغرض حصادھا .يستنتج من
ھذه الدراسة امكانية استعمال معيار دليل الحساسية
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0.3
0.2
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المحتوى الرطوبي الحجمي ) سم / ٣سم( ٣

0.6

0
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1

ال شد ا لرطوبي ) كي لو با سكال (

ﺷكل  :1-منحنى الوصف الرطوبي لتربة الحقل

ﺷكل :1-دليل الحساسية للجفاف ألصناف الذرة الصفراء بتأثير معامالت الري .
ﺘﻘﻠﻴل كميات مياه الري في  =S1النمو الخضري  =S2 ،التزھير  = S3 ،النضج  = S4 ،الخضري  +التزھير  = S5 ،التزھير  +النضج = S6 ،
الخضري  +النضج  = S7 ،جميع مراحل النمو  = V1 .الھجين اليوغسالفي  = V2 ،الھجين اباء = V3 ، 2052التركيبي اباء. 5012
LSD
0.05=0.24
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جدول :1-يمثل االنسبة المئوية للرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية ونقطة الذبول وما يقابلھا ن الماء الجاھز للنبات
الماء الجاھز للنبات )(%
النسبة المئوية للرطوبة الحجمية )(%
25

100

) السعة الحقلية(
22
17.5
15.3

79
47
31

) 11.0نقطة الذبول(

0

جدول :2-تأثير كميات مياه الري المضافة في بعض مؤﺷرات نمو نبات الذرة الصفراء في متوسط الموسمين .
دليل المساحة الورقية
النمو الخضري

التزھير

النضج

حاصل الحبوب
)طن/ھكتار(

الحاصل البيولوجي
)طن/ھكتار(

دليل الحصاد)(%

كفاءة استخدام الماء
)كغم حبوب/م 3ماء

S1

3.8

4.8

4.3

6.79

16.81

40.39

1.00

S2

3.0

4.0

3.7

6.24

15.24

40.94

1.05

S3

3.7

4.2

3.8

5.50

14.49

37.95

0.90

S4

3.8

4.7

4.2

6.28

16.18

38.81

1.00

S5

3.0

3.8

3.4

5.26

13.67

38.47

0.98

S6

2.8

4.2

3.7

5.59

14.69

38.05

0.99

S7

2.8

3.8

3.5

6.01

14.81

40.58

1.09

S8

2.8

3.5

3.1

5.06

13.21

38.30

1.04

LSD0.05

0.7

0.8

0.8

0.45

0.541

NS

NS

معامالت الري

= الري االعتيادي  ،تقليل كميات مياه الري في  =S2النمو الخضري  =S3 ،التزھير  = S4 ،النضج  = S5 ،الخضري  +التزھير  = S6 ،التزھير +
النضج  = S7 ،الخضري  +النضج  = S8 ،جميع مراحل النمو.

جدول. :3تأثير االصناف في بعض مؤﺷرات نمو نبات الذرة الصفراء في متوسط الموسمين .
دليل المساحة الورقية

حاصل
الحبوب
)طن/ھكتار(

الحاصل
البيولوجي
)طن/ھكتار(

دليل
الحصاد
)(%

كفاءة استخدام الماء
)كغم حبوب/م 3ماء

دليل الحساسية
للجفااف

13.01

38.11

0.58

0.79

39.96

1.16

0.89

1.00

0.94

0.20

0.06

االصناف

النمو
الخضري

التزھير

النضج

V1

3.2

3.9

3.5

5.03

v2

3.5

4.3

3.9

6.73

16.81

v3

3.4

4.2

3.8

5.83

14.85

39.29

LSD0.05

NS

NS

NS

0.26

0.33

NS

 = V1الھجين اليوغسالفي  = V2 ،الھجين اباء =V3 ، 2052التركيبي اباء.5012
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جدول  : 4تأثير التداخل بين معامالت الري واالصناف في بعض مؤﺷرات نمو نبات الذرة الصفراء في متوسط الموسمين.
كفاءة استخدام
معامالت الري دليال لمساحة الورقية
دليل
الماء
حاصل الحبوب الحاصل البيولوجي
الحصاد
االصناف
النمو
3
)كغم حبوب/م
)طن/ھكتار(
)طن/ھكتار(
النضج
التزھير
نموذج
)(%
الخضري
ماء
0.84
38.13
14.78
5.68
4.2
4.6
3.8
S1
0.91
40.49
13.41
5.43
3.3
3.7
2.7
S2
0.75
36.55
12.64
4.62
3.6
3.9
3.4
S3
0.86
37.40
14.44
5.40
4.1
4.7
3.9
S4
V1
0.83
38.05
11.72
4.46
3.1
3.4
2.8
S5
0.83
36.65
12.85
4.71
3.6
4.1
3.7
S6
0.94
40.14
12.88
5.17
3.1
3.7
2.6
S7
0.87
37.47
11.37
4.26
2.8
3.2
2.6
S8
1.16
41.65
18.84
7.83
4.5
4.9
3.9
S1
1.19
41.46
17.10
7.09
3.7
4.0
3.2
S2
1.02
38.02
16.44
6.25
4.0
4.4
3.9
S3
1.17
40.83
18.00
7.35
4.3
4.3
3.8
S4
V2
1.14
38.95
15.66
6.10
3.7
3.7
3.2
S5
1.14
38.89
16.61
6.46
3.8
3.8
3.9
S6
1.26
41.27
16.79
6.93
3.7
3.7
3.1
S7
1.19
38.73
15.00
5.81
3.3
3.3
3.0
S8
1.01
40.61
16.82
6.85
4.3
4.3
3.8
S1
1.04
40.74
15.22
6.20
4.0
4.0
3.0
S2
0.92
39.92
14.39
5.64
3.9
3.9
3.9
S3
0.97
37.86
16.11
6.10
4.2
4.2
3.7
S4
V3
0.97
38.22
13.63
5.21
3.5
3.5
3.1
S5
0.99
38.36
14.60
5.60
3.7
3.7
3.8
S6
1.08
40.14
14.75
5.92
3.6
3.6
2.8
S7
1.05
38.46
13.26
5.10
3.1
3.1
2.9
S8
0.21
NS
0.731
0.582
1.00
1.10
0.90
LSD0.05

معامالت
الري

المجموع
)مم(

المجموع

111
111
111
111
111
111
111
111

44
29
44
44
29
44
29
29

51
34
51
51
34
51
34
34

62
41
62
62
41
62
41
41

81
55
81
81
55
81
55
55

238
159
238
238
159
238
159
159

88
88
58
88
58
58
88
58

96
96
65
96
65
65
96
65

184
184
123
184
123
123
184
123

81
81
81
53
81
53
53
53

62
62
62
41
62
41
41
41

المجموع
)مم(

-7/12
)مم(

16/9

-9/17

10/8

-10/9
10/29

-10/30
11/15

المجموع
الكلي )مم(

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

جدول :5كميات المياه المضافة )مم( حسب مراحل نمو نبات الذرة الصفراء في متوسط الموسمين .
قطع الري
مرحلة
المرحلة
لغرض
مرحلة التزھير
مرحلة النمو الخضري
النضج
االولية
الحصاد
20
 30يوما ،
15يوما
،22يوما ريتان
44يوم 4،ريات
يوم4 ،
ريتان
ريات

-

143
143
143
94
143
94
94
94

676
597
615
627
536
566
548
487
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