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تاثير الشد الرطوبي وعملية تقسية البذور والسماد البوتاسي على الصفات الكمية والنوعية
لمحصول الذرة الصفراء
حسين عـــزيز محمـــد
جامعة ديالى  /كلية الزراعة

عبد الخالق صالح مھدي
جامعة ديالى /كلية الزراعة
الخالصة

نفذت التجربة في تربة ذات نسجة طينية غرينية في محافظة ديالى لمعرفة تاثير فتـرات الـري المختلفـة )
(15 ،10 ،5يوم المتمثلة بالرمز)(w3,w2,w1وعمليات تقسية البـذور )بـدون نقـع ،نقـع بالمـاء،نقع بمحلـول حامضـي
،نقــع بمحلــول ملحــي (المتمثلــة بــالرمز)(T3,T2,T1,T0والســماد البوتاســي ) (80,0كغــم  ٠ Kھـــ ـ١المتمثلــة
بــالرمز)٠ (k1,kتمــت زراعــة محصــول الــذرة الصــفراء صــنف بحــوث ) ٠(106نفــذت ھــذه الدراســة وفــق تصــميم
القطاعات العشوائية الكاملة وبثالثة مكررات٠
إشـارت النتـائج إلـى فتـرة الـري كـل )(5ايـام كــان لھـا دور معنـوي فـي زيـادة الحاصـل البـايلوجي للنبـات وزيــادة
المساحة الورقية وكمية الكلوروفيل في االوراق النباتية في حين تفوقت معنويافترة الري كـل ) (15يـوم فـي زيـادة كميـة
البرولين والنسبة المئوية للبروتين في االوراق النباتيـة٠وتفوقـت عمليـة تقسـية البـذور بالمـاء معنويـا فـي زيـادة الحاصـل
البيولـوجي للنبــات وزيـادة كميــة البـرولين والكلوروفيــل فـي األوراق النباتيــة  ،فـي حــين كـان لنقــع البـذور فــي المحلــول
الملحـي لكلوريــد الكالسـيوم دوراً فــي زيـادة النســبة المئويـة للبــروتين فـي األوراق النباتيــة وتفوقـت معاملــة نقـع البــذور
بالمحلول الحامضي قبل الزراعة بزيادة المسـاحة الورقيـة للنبـات ٠وتفـوق معنويـاً مسـتوى أضـافة السـماد البوتاسـي فـي
اختزال التأثيرات السلبية للشـد الرطـوبي فـي كميـة حاصـل النبـات وصـفاته النوعيـة  ٠أن عمليـة تجمـع البـرولين السـيما
مع التسميد البوتاسـي ونقـع البـذور بالمـاء قبـل الزراعـة يمكـن أن تكـون اإلليـة المسـؤولة عـن دور البوتاسـيوم فـي تنظـيم
حركة الماء داخل النبات وبالتالي تحمل المحصول لظروف اإلجھاد الرطوبي .

المقــــدمـــــــة
---------------يعيش العراق حالة عجIز مIائي خاصIة فIي السIنوات األخيIرة نتيجIة موجIات الجفIاف ونتيجIة وصIول كميIات
قليلة نسبياً من المياه في نھري دجلة والفرات بسبب إقامة السدود خاصة في تركيا *
لذلك فالبد من وجIود أسIاليب للتعIايش مIع ھIذا العجIز المIائي ومIن ھIذه األسIاليب ھIي إضIافة العناصIر الغذائيIة وكIذلك
عمليات تقوية قابلية النبات لتحمل مشاكل كIل نقIص الميIاه مثIل عمليIة التقسIية  ٠أن إضIافة العناصIر الغذائيIة والسIيما
عنصر البوتاسيوم من المؤمIل أن يزيIد مIن كفIاءة النبIات المقاومIة الجفIاف ذلIك الن ھIذا العنصIر يمثIل أعلIى األيونIات
الموجبة تركيزاً في عصارة الخلية النباتية ولIه اثIر مھIم فIي عمليIة التركيIب الضIوئي وانتقIال نواتجھIا  ٠وھنIاك اكثIر
مIن  60أنIزيم التكIون فعالIة أو حتIى ال تتكIون فIي حال IIة غيIاب البوتاسIيوم وھIذا يوضIح العالقIة الرابطIة بIين تواج IIد
البوتاسIيوم وبIين عملي IIة تكIوين البIروتين  ٠ولق IIد وجIد ب IIان البوتاسIيوم لIه دور مھ IIم فIي ميكانيكيIة غل IIق وفIتح الثغ IIور
وبمعنى آخر فانه يسيطر على عملية النتح )  (22وھذا يكون علIى درجIة مIن األھميIة خاصIة عنIدما يكIون ھنIاك شIحة
في مياه الري في المناطق الجافة وشبه الجافة كمIا أن اسIتعمال تقنيIة تقسIية البIذور قبIل الزراعIة وذلIك بنقIع البIذور فIي
الماء أو المحاليل الملحية أو محاليل منظمات النمو تساعد علIى حIل مشIاكل الشIد الجفIافي والحIراري والبIرودة ومقاومIة
األمراض والحشرات )  ( 12حتى باتت إحIدى العمليIات األساسIية لخدمIة المحصIول  ،وذلIك لتشIرب البــIـذور بمــIـواد
النقـــع مما يــؤمـــن مخــزوناً غذائيـــاً إضافيا للجنيـــــــن )(10
ولمحدودي IIة الدراسIIات ف IIي ھIIذا االتج IIاه الفسIIيولوجي الس IIيما تIIأثير إض IIاف ة المغIIذيات ) التس IIميد ( فIIي تجمIIع
البIIرولين وبالتIIالي تفسيـ IIIـر دور ھIIذه المغــذيــ IIIـات فIIي تحس IIIين كفـIIـاءة اس IIIتعمال الميـIIـاه وتحم IIIل ظIIروف اإلجھ IIIاد
الرطـــوبي أجري ھذا البحث .

المواد وطرق العمـــــــــــــل
----------------------------

نفذت التجربة الحقلية في قطعة زراعية مجIاورة لكليIة التربيIة األسIاس فIي مدينIة بعقوبIة مIن محافظIة ديIالى
للموسم الزراعي الصيفي  2008وفي تربة رسوبية ذات نسجة طينية غرينية صنفت علIى أنھIا typio torrfluvent
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حسب التصنيف الحديث والجدول ) (١يبين بعIض الصIفات الكيميائيIة والفيزيائيIة لھIذه التربIة والتIي تIم قياسIھا علIى
وفIق الطرائ IIق القياسIية )  (24,5نف IIذت الدراسIة وف IIق تصIميم القطاع IIات العشIوائية الكامل IIة وبثالثIة مك IIررات وكان IIت
معامالت التجربة كما يلي :
 - ١ثالث فترات للري  ،الري بعد )  ( 15 , 10 , 5يـــــوم ٠
 - ٢أربIع مستويــIـات لتقسيــIـة البــIـذور وھـIـي ) بIدون نقــIـع  ،نقIـع بالمــIـاء  ،النقــIـع بمحلــIـول ملحــIـي
) كلوريــــد الكالسيـــوم (  ،النقع بمحلول حامضي ) حامض الخليك ( .
 - ٣مستويين اإلضافة البوتاسيوم )  ( 80 , 0كغم  ٠ kھـ  ١-أضيفت إلى التربة على شكل سماد نترات
البوتاسيوم )٠( k % 36
ً
قسIم الحقIل علIى ش IIكل مIروز وبواقIع  72مIرزا  ،طIول الم IIرز  3متIر وعرضIه  0,60مت IIر مربIع مIع ت IIرك
فاصلة ترابية بين المعامالت لمنع تسرب المياه وانتقال األسمدة ٠
أجريIـت مع IIامالت النق IIع للب IIذور اس IIتنادا إلIى ) (21فق IIد وزن IIت الب IIذور بمي IIزان حسIاس وت IIم فص IIل الب IIذور غي IIر
المنقوعIة باعتبارھIا النمIـوذج األول أمIا بقي IIة النمIاذج فقIد تIم نقIع الب IIذور بالمIاء المقطIر والمحلIول الملحIي والحامض IIي
ولمدة  30ساعة لحيIـن بدايIـة ظھIور الجIذير حيIث استخIـدم  500مIل مIن محلIـول النقIع فـــIـي بيكIـر سعIـة  1000مIل
وبعد انتھاء مIدة النقIع وضIعت البIذور فIي مصIفى لمIدة  10دقIائق وتركIت تجIف بدرجIة حIـرارة المختبIر إذ اعتبIرت
جافة عندما لIم يتغيIـر وزنھIا  ،وكIان تركيIز محلIول كلوريIد الكالسIيوم )  (0.4وتركيIز حIامض الخليIك  % 1اضيIـف
السمـاد البوتاسي تلقيماً إلى التربة وبدفعة واحدة عنـد بداية الزراعIة  ،أضIيف السمIـاد الفوسIفاتي بكميIات متسIاوية لكافIة
معامالت التجربـة وبواقـع  100كغم PھIـ  ١-مIع تجزئIة إضIافة السIماد النيتروجينIي إلIى دفعتيIـن عنIد الزراعIـة وبعIـد
 45يوماً من اإلنبات وبواقIع 150كغIم ٠NھIـ  ١-زرعIـت بIـذور الIذرة الصفIـراء  zea mayL .صIنف بحIـوث
 106بجور بعمق  5سIم وبمسIافة 20سIم بIين جIـورة وأخIـرى وبمعIـدل ثIـالث بIـذور للجIـورة الواحIدة  ،خففIت إلIى
نبات واحـد بعـد  10أيام مـــن اإلنبات )  (14تـم
___________________
* المؤتمر اآلسيوي الثاني لمكافحة التصحر )  ١٠يونيو  – (٢٠٠٣أبو ظبي
التخلـص مـــن األدغال بIالعزق اليIدوي  ،وأسIتعمل الIديازينون المحبIـب لمكافحIة حشIـرات حفIار سIاق الIـذرة الصفIـراء
 Sesamia Creticaبعد أسبوعيـن مـن الـزراعة .
تم تقدير كمية البIر ولIين فIي األوراق النباتيIة اسIتنادا إلIى طريقIة )  ( 13وذلIك بأخIذ وزن معلIوم مIن المIادة
الجافIة ثIم سIحقت بصIورة جيIدة واذبيIت فIي محلIول فوسIفات البوتاسIيوم  K3pouتركيIز  mmo.01فتكIون محل IIول
أزرق اللون وبعد ترشIيح ھIذا المحلIول بIورق ترشIيح قيIاس )  ( What man No.2للIتخلص مIن األليIاف ثIم فصIل
) High
الراش IIح بجھIIـاز الطIIرد المركIIـزي عنIIد  150جاذبيIIة وأسIIتعمل الراشـIIـح لتقIIدير الب IIرولين بجھIIاز
 ( HPLC Perfoymance Liquid ChromatographyتIم تقIدير النسIبة المئويIة للبIروتين فIي األوراق ف IIي
مرحلة التزھير وذلك بتجفيف األوراق فIي الفIرن عنIد درجIة ) ْ ( 65م ولمIدة )  (48سIاعة ثIم طحنIت العينIات وحسIب
محت IIوى النتIIروجين بجھIIاز كلIIدال )  ( 25بعIIدھا قيسIIت النس IIبة المئويIIة للنتIIروجين فIIي األوراق بضIIرب المحتIIوى
النيتروجيني × . 6.25
وأخذت أوزان المجموع الجذري باستعمال الميزان الحسIاس بعIد قلIع الجIذور مIن التربIة وتنظيفIه بالمIاء الجIاري
وتجفيفه في فـرن كھربIائي وعلIى درجIة  65م لحIين ثبIوت الIوزن ؛ وقIيس وزن النبIات الجIاف  ،إذ قطعIت النباتIات
من سطح األرض وجففت في الفرن الكھربائي وعلى درجة  65م لحين ثبوت الوزن .
قيست المساحة الورقيـة لورقـة العلـم باستعمال المعادلـة التالية استناداً
للــــــــــ )  ( 14بعد أسبوعين من التزھير األنثوي FLA = 0.75 Lw
إذ أن  = Lطول الورقـة ) سـم (
 = wأقصى عرض للورقة ) سم (
تIم حس IIاب الحاصIل الب IIايلوجي ال IIذي يمثIـل الحاص IIـل الج IIـاف للجIزء الج IIذري والج IIـزء الخضIـري والثم IIري باس IIتعمال
المعادلة التاليـة استناداً إلى )( 30
By = V + G + R
إذ أن  = Byالحاصل البايلوجي ) طن  /ھكتار (
 = Vالجزء الخضري ) السيقان واألوراق ( ) طن  /ھكتار (
 = Gحاصل الحبوب ) طن  /ھكتار (
 = Rالجذور ) طن  /ھكتار (
تم تقدير كمية الكلوروفيل الكلي في األوراق النباتية بطريقIة اسIتخدام األسIيتون واسIتخدام جھIاز الطيIف الضIوئي وعلIى
طول موجي  750مايكروميتر و  665مايكروميتر وكما أوردھا ) (28
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جدول رقم )  ( 1بعـض الخــواص الفيزيائيـــة والكيميائيـــة لتربـة التجربـة
الصنــف
الكثافـة الظاھرية
النسجة
سعـــة التبـــادل
لأليونات الموجبة
PH
EC
الفسفـور الجاھـز
البوتاسيـــوم
النتروجيـن الجاھز
المادة العضوية

--------الحاصـــل
--------------------الكلـــس

الوحــــــــدة
Mg.M-3
-

القيمـــة
1.45
طييIIIIIIIIIIIIIIIIIة
غرينية
33.0

Cmol.+kg-1
Soil
7.80
4.3
Dsm-1
9.3
ملIIغ ٠كغIIم تربIIة
1275.000
=
0.59
=
غIIم  ٠كغIIم تربIIـة 15.6
1335.0
=

النتــــــائـــIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـج
والمناقشـــــــــــة
--------------------البيولوجي

يبين الجد ول ) (2حصول انخفاض معنIوي بتIأثير تباعـIـد فتIرات الIري إذ كIان أعلIى معIـدل لقيمـIـة الحاصIل
البيول IIوجي عن IIد مست IIـوى ال IIري األول وبلغ IIت )  ( 10.14ط IIن  ٠ھIIـ  ١-واق IIل مع IIدل لھ IIا عن IIد مست IIـوى الــرطوبـIIـة
الثـالـIـث وبلغـIـت )  (8.29ط IIـن  ٠ھIـ  ١-ويعـ IIـود سبIـب االنخف IIـا ض فـIـي قيــ IIـم مكونـIـات الحاص IIـل ) كميIة الحب IIوب
والIوزن الجIاف للمجمIوع الخضIري والجIذري ( إلIى قلIة الفعاليIات الحيويIة فIي المجمIوع الخضIري والمتمثـIـل بطIـول
النبات ومساحته الورقية وبالتالي وزنه الجIاف نتيجIـة قلIة المIاء  ،إلIى حصIول خلIل فIي العمليIات الوظيفيIة مثIـل البنIاء
الضوئـي والتنفس والنتـح وامتصاص المIاء والعناصIر الغذائيIة  ،كذلــIـك فIان الشIـد الرطIوبي يؤثIـر سلبIـاً فــIـي عمليIات
االنقسام الخلوي إذ يؤدي إلى تنا قـص عIدد الخاليIا المنقسIمة واطالIة المIدة الالزمIة لالنقسIام وتتفــIـق ھـــIـذه النتائIـج مIـع
أورده ) ٠ (23
أدت عمليات التقسية إلى حصول زيادة معنوية لمعIامالت نقIع البIذور فقIد تفوقIت معاملIة النقIـع بالمIاء علIى بقيIـة
معامالت التقسية بمعـدل بلغ )  (11.09طIن  /ھكتIار 1-حيIـث أن نقIع البIـذور بالمIاء قبIـل الزراعIة يعIد أحIد الوسائIـل
التي تتضمن زيIادة اإلنبIات وتIـزيد مIـن فعاليIات األنزيمIات الھاضIمة وحركIـة المIـواد عبIـر األغشيIـة الخلويIة وھــIـذا
يتفـق مع ما وجده )  (9ولم تختلف معاملة النقع بالمحلول الملحي معنـIـوياً مـIـع معاملIة النقIـع بالمIاء وتتفIـق ھIذه النتIائج
مع مIا أورده )  (17الIذي أشIار لIدور الكالسIيوم لعIدد مIن الفعاليIات الخلويIة ومنھـIـا االنقسIام الخلIوي واإلفIراز الخلIوي
واإلدخال الخلوي فضالً عــن دوره في تنظيم االيـض الخلوي ؛ فIي حIين اعطIت معاملIة عIدم نقIع البIذور اقIل كميIة مIن
الحاصل البايلوجي وبلغت )  (6.21طن  ٠ھكتار٠ 1-
وتفوقـت معاملة إضافـة السIماد البوتاسIي علIى عIـدم أضIافته بنسIبة زيIادة مقIدارھا )  (% 77.6وھIذا يشيIـر إلIى
الدور الكبير الذي يلعبـه البوتاسيوم فـي زيـادة حاصIل النبIا ت وزيIادة المجمIـوع الخضIري والجIـذري  ،حيIث يعمIـل k
على انتقـال الماء والعناصر الغذائيـ ة وھو عامل مھــم في عملية التمثيل الضوئي ) ٠ (31
حصIل ت IIداخل معنIوي ب IIين معاملIة فت IIرة الIري االول IIى ونقIع الب IIذور بالمIاء وعن IIد اضIافة الس IIماد البوتاسIي ف IIي ص IIفة
الحاصل البايلوجي اذ اعطIى اعلIى معIدل بلIغ )  (16.38طIن ھكتIار 1-بينمIا كانIت اقIل كميIة للحاصIل البIايلوجي عنIد
معاملة الري الثالثة وعدم التنقيع وعدم إضافة البوتاسيوم وبلغت )  (4.39طن  ٠ھكتار٠ 1-

المساحـــــــة الورقيــــــــــــــة
----------------------------لقد حققت فترة الIري األولIى أعلIى معIدل للمسIاحة الورقيIة حيIث تفوقIت علIى معاملIة الIري الثانيIة والثالثIة
بنس IIبة زي IIادة معنوي IIة مق IIدارھا )  ( % 24.36 ، % 11.33ويع IIود الس IIبب ف IIي اخت IIزال المس IIاحة الورقي IIة بتباعIIد
فترات الIري إلIى ھبIوط سIرعة انقسIام الخاليIا واسIتطا لتھIا بزيIادة الجھIـد المIائي لIألوراق واتفقIت ھIذه النتيجIة مIع مIا
وجIده )  ( 32الIذي أك IIد اختIزال مع IIدل نمIو األوراق فIي القم IIح والشعيIـر تح IIت ظـIـروف نقIص الم IIاء وتتفIـق ھـ IIـذه
النتيجة أيضا مع )  ( 2و ) ٠ ( 19

مجلة ديالى للعلوم الزراعية

المجلد ) (١العدد )٢٠٠٩ (١

ISSN 2073-9524

أما عند مقارنة معامالت التقسية مع بعضھا نالحظ حIدوث فIرق معنIوي واضIح خاصIة فIي معاملIة البIذور بIالمحلول
الحامضIي ) ح IIامض الخلي IIك ( حيIث تفوق IIت عل IIى معاملIة ع IIدم النق IIع ونقIع الب IIذور بالم IIاء وبمحلIول ملحـ IIـي ) كلوري IIد
الكالسيوم ( بنسبة زيادة معنوية مقIدارھا ) (% 14.54 ، % 18.11 ، % 42.61علIى التIوالي ولمسIتويا ت الرطوبIة
المختلفـة  ،وقد يعزى ذلك إلى أن تقسية البIذور بمIادة الخIل تعمIل علIى خلIق جIو حامضIي فIي وسIط النمIو خاص Iة عنIد
منطقIة االتصIال بيIـن البIذرة والتربIة ممIا يIؤدي إلIى تحريIر أيIون البوتاسIيوم الممIدص علIى سIطوح غرويIـات التربIة
وتحريره وانطالقه إلى محلـول التربة لتستفاد منه الجذور النباتية وتمتصه ) ( 6
كذلك فان الجو الحامضي يقلIل مIن التIأثير السIيء لقلويIة التربIة نتيجIة انتقIال أيونIات الھيIدروجين الموجIودة علIى جIدار
الخلية للبـذرة والناتجة من تشرب البذرة بالمادة الحامضية ) حIامض الخليIك ( إلIى محلIول التربIة عنIدھا يمكIن أن تكIون
معظم العناصر الغذائية في حالة الجاھزية وھذا ينعكس إيجابا على زيادة نمو النبات .
لوحظ من نتائج التحليIل اإلحصIائي جIدول )  ( 3أن إضIافة األسIمدة البوتاسIية أثIرت بصIورة معنويIة فIي زيIادة
المسIاحة الورقي IIة للنبIات  ،حي IIث تفوقIـت معامل IIة أضIافة الس IIماد البوتاسIي عل IIى عIدم أض IIافته بنسIبة زي IIادة مق IIدارھا )
 ( % 15.79ولجميع معامالت التجربة ذلك الن البوتاسيوم يعمل على زيادة المسIاحة السIطحية لIألوراق ممIا يزيIد مIن
الكربوھيدرات المصنعة في عملية التركيب الضوئي ). (1
ويظھIر مIن الجIدول )  ( 3تIداخل معنIوي بIين معIامالت التقسIية وفتIرات الIري وإضIافة السمIـاد البوتاسIـي إذ
أعطت نباتا ت البذور المنقوعـة بالمحلول الحامضي والتي تم ريھIا كIل )  ( 5أيIام والمسIمدة بالبوتاسIيوم أعلIى متوسIـط
للمساحة الورقية وصل إلى )  (71.65دسم ٠ 2بينمIا كان Iت المعاملIة بIدون نقIع والIري كIل )  (15يIوم والغيIر مسIمدة
بالبوتاسيوم أقل معدل للمساحة الورقية وبلغت )  ( 38.43دسم2

جدول )  ( 2تأثير إضافة السماد البوتاسي ومعاملIة بIذور الIذرة الصIفراء قبIل الزراعIة وفتIرات
الري في الحاصل البيولوجي ) طن  -ھكتار ( ١-
To
L.s
D
W1 0.05
W2 K=0
W3 .230
 T=0المعدل
.326
=W
0.282
K*T*w=0.799

K0
4.96
4.53
4.39
4.62

T1
K1
8.81
7.84
6.75
7.80

K0
8.51
8.17
7.02
7.90

6.21

حيث أن  = W1الري بعد )  (5أيام
 = W2الري بعد )  ( 10أيام
 = W3الري بعد )  ( 15يوماً ٠

T2
K1
16.38
14.03
12.46
14.29

11.09

K0
6.89
6.61
6.06
6.52

K1
13.27
12.6
10.55
12.14
9.33

T3
K0
7.95
7.9
7.44
7.76

 K1المعدل
10.14 14.36
9.47 14.1
8.29 11.7
13.38
10.57
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= عدم التقسية
= تنقيع البذور بالماء
= تنقيع البذور بمحلول حامضي ) حامض الخليك (
= تنقيع البذور بمحلول ملحي ) كلوريد الكالسيوم (

حيث أن  = K0عدم إضافة البوتاسيوم
 = K1إضافة  80كغم  kھـ ١-

جدول ) ( 3
الري في

تأثير إضافة السماد البوتاسي ومعاملة بذور الذرة الصفراء قبIل الزراعIة وفتIرات
المساحة الورقية ) دسم ( 2

L.s
D
W1 0.05
W2 K=1
W3 .686
 T=2المعدل
.384
=W
2.065
K*T*w=5.841

To
K0
45.33
39.48
30.50
38.43

T1
K1
58.11
44.18
39.27
47.18

K0
52.88
45.92
41.16
46.65

42.80

كمية البر ولين في األوراق النباتيـــة
-----------------------------------

K1
64.17
58.22
47.77
56.72
51.68

K0
60.22
58.48
53.85
57.51

T2
K1
71.65
64.00
58.11
64.58
61.04

T3
K0
53.20
50.55
49.10
50.95

K1
58.00
55.5
53.0
55.63

المعدل
57.94
52.04
46.59

53.29

اشار الجدول )  (4الى تفوق معاملIة الIري كIل )  (15يIوم فIي زيIادة كميIة البروليIـن فIي األوراق النباتيIـة علIى
بقية المعامالت بنسبة زيادة مقدارھا )  ( % 13,9 ، % 29أي بانخفIاض المحتIـوى الرطIوبي زادت كميIة البIرولين
في النبا ت نتيجة لعمليات ھدم البروتيـن من جھة ومIـن جھIة أخIرى تحIـول المركبIات النتروجينيIة إلIى البIرولين نتيجIة
قلة فعالية الخاليـا في بناء البروتيـن في حالة الشد الرطوبي ) ٠ ( 27
أن تIراكم الب IIرولين يع IIد مظھ IIراً تكيفي Iاً ف IIي فت IIـرات الجف IIا ف وأنھ IIا عملي IIة للتنظ IIيم االزم IIوزي  ،إذ أن زي IIادة ھ IIذا
الحامض يؤدي إلIى زيIادة الجھIد االزمIوزي للخليIة ) أي زيIدة سIالبي ة الجھIد الرطIوبي ( وھIذا يزيIد مـIـن قابليIـة الخليIة
لسحـب الماء من الخاليا أو البيئة المجاورة ) ( 4
وتفوق IIـت معامل IIة نق IIع الب IIذور ف IIي الم IIاء معنوي Iاً عل IIى بقي IIة مع IIامالت التقسي IIـة إذ أعط IIت أعل IIى مت IIـوسط لكمي IIة
البروليIـن فIـي األوراق وبلIغ )  ( 8.1ملغ IIم  ٠غIم – ١الجIدول )  ( 3وتتفIـق ھ IIذه النتيجIة مIع )  ( 20الIذي وج IIد
زيادة محتوى البرولين في أوراق نبات زھرة الشمس الناتجة من نقع بذورھا في الماء .
أبIدت النباتIات الناتج IIـة مIن أض IIافة األسIمدة البوتاسIية أعل IIى محتIوى م IIن الحامIـض االمينIي البرولي IIـن  ،حيIث تفوق IIت
معاملIة إض IIافة البوتاسIيوم معنوي Iاً مقارنتIاً بع IIدم االض IIافة وبنسIبة )  ( % 33.5أن النبات IIات المجھIزة بص IIورة جي IIـدة
بالبوتاسيوم تزداد قدرتھـا في االحتفاظ بالماء بسIبب انخفIا ض معIدل النتIـح )  ( 11والIذي يرجIع إلIى سIيطرة عنصIر
البوتاسيوم على عملية فتح وغلق ثغـور الورقـة ) . ( 29
وظھر تداخـل معنوي بين فترات الري ومعIامالت نقIع البIذور واضIافة السIماد البوتاسIي اذ اعطIت النباتIات الناتجIة
من بذور منقوعة بالماء والمعرضة لفترة ري كIل )  ( 15يIوم وعنIد اضIافة البوتاسIيوم اعلIى معIدل لمحتIوى البIرولين
بلغ )  ( 11.5ملغIم ٠غIم  ١-فIي حIين اعطIت النباتIات الناتجIة مIن بIذور غيIر منقوعIة والمرويIة كIل )  (5ايIام وعIدم
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اض IIافة الس IIماد البوتاس IIي اق IIل مع IIدل بل IIغ )  ( 3.00ملغ IIم٠غ IIم – ١وربم IIا يع IIود ذل IIك إل IIى دور عملي IIات التقس IIية فـ IIـي
المحافظIة علIى الغشIاء البالزمIي وطبيعIـة الIدھون الداخلIة فIي تركيبIه والتIي تIؤثر علIى نفاذيIة الغشIاء البالزمIي للم IIاء
وتساعد الخاليا في المحافظة على امتالءھا ) . ( 18

جدول )  ( 4تأثير إضافة السماد البوتاسي ومعاملة بذور الذرة الصفراء قبل الزراعة
وفترات الري في كمية البر ولين في األوراق النباتية ) ملغم  ٠غم –( ١
T1

To
K0
3.0
3.8
4.5
3.8

L.s
D
0.05
K=0
.407
T=0
.576
W=0.499
K*T*w=1.411
W1
W2
W3
المعدل

K1
4.9
5.3
6.0
5.4

K0
5.8
6.3
7.4
6.5

4.6

T2
K1
7.9
9.8
11.5
9.7

8.1

K1
7.2
7.8
8.4
7.8

K0
6.0
6.7
7.8
6.8
7.3

T3
K1
6.6
7.4
8.2
7.4

K0
5.1
5.6
6.2
5.6

المعدل
5.81
6.58
7.5

6.5

جـدول )  ( 5تأثير إضافة السماد البوتاسي ومعاملة بIذور الIذرة الصIفراء قبIل الزراعIة وفتIرات
الري
في كمية الكلوروفيل الكلي في األوراق النباتية ) مايكروغرام  ٠غم ( ١-
To
L.s
D
W1 0.05
W2 K=2
W3 1.61
المعدل
8
T=3
0.57
2
W=20.476
K*T*w=73.887

T1

K0
K1
K0
882
870
838
848
831
816
804
715
709
844.66 805.33 787.66
796.49

كمية الكلوروفيل فـي األوراق النبا تية
-----------------------------------

K1
965
959
827
917

880.83

T2
K0
862
829
713
801.33

K1
902
883
732
839

820.16

T3
K0
845
790
721
785.33

K1
889
820
766
825

المعدل
881.62
847
748.37

805.16

لقد أثرت معاملة الري األولى معنوياً في زيادة كميIة الكلوروفيIل فIي الورقIة إذ بلIغ ) (881.68مIايكروغرام.غم -
 ، 1بينم IIا أعطIIت معاملIIة الIIري الثالث IIة أقIIل متوسIIط لمحتIIوى الكلوروفي IIل بلIIغ )  ( 748.37مIIايكروغرام .غIIم 1-
ويعزى انخفاض محتوى الكلوروفيل بزيادة الشد الرطوبي إلى نقص جھIد مIاء الورقIة فتقIل بIذلك عمليIة البنIاء الضIوئي
نتيج IIة الح IIد م IIن فIIتح الثغ IIور  ،كم IIا يعمIIل عل IIى اخت IIزال إنت IIاج الصIIبغات النباتي IIة ومنھ IIا الكلوروفيIIل مم IIا يقل IIل مIIن
الكربوھيIدرات الناتجIة )  ( 8وأشIار )  ( 25بIأن تعIرض النباتIات إلIى اإلجھIاد المIائي يIؤدي إلIى ارتفIاع مسIتوى
حامض االبسسك  ABAالذي يؤدي إلى اإلسراع فIي الشIيخوخة لIألوراق مIن خIالل تشIجيع ھIدم الكلوروفيIل وخفIض
تراكم وتجديد الكلوروفيل ٠
ظھIـر مIن نتIائج التحليIل اإلحصIائي جIدول )  ( 5أن تقسIية البIذور قبIل الزراعIة بالمIاء كIان لھIا دور كبيIـر فIي
زيادة كميIة الكلوروفيIل الكلIي فIي األوراق النباتيIة إذ بلIغ )  ( 880.83مIايكروغرام.غم  1-مقارنIة بمسIتويات التقسIية
األخرى  ،وھذا يتفIق مIع )  ( 16والIذي أشIار بIأن النباتIات المقسIـاة تستطيIـع تحمIل الجھIد الرطوبـIـي وأن فقIد الورقIة
للمIاء بنسIبة )  ( % 50 - 20ينIتج فIي انكمIاش غشIاء الفجIوة الIذي يIؤدي إلIى صIيانة البالسIتيدات الخضIراء فIي
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حين يؤدي فقد الماء المشابـه على ھدم تركيب غشاء البالستيدات الخضIر فIي البIادرات غيIر المقسIاة ويقتIرح أن التقسIية
بالماء لمقاومة الجفاف تحفز ثبا تية الدھون المفسفرة ) ( phospholipidsفي غشاء البالستيدات الخضراء ٠
وأثIرت أضاف IIـه السIماد البوتاس IIي فIي محت IIـوى األوراق مIن الكلوروفي IIـل علIى ع IIدم أضIافته بنس IIبة زيIادة مق IIدارھا
) ( %5.23ذلك الن البوتاسيوم يمثـل أعلى األيونات الموجبة الذائبIة تركيIزاً فIي عصIارة الخليIـة النباتيIـة وھIو عامIل
مھIم فIي عمليIة التمثيIـل الضIوئي وانتقIال نواتجھIا وھ IIذا يتفIـق مIع )  ( 3ويالحIظ أن فتحIات الثغIـور يسIيطر عليھ IIا
انتقال البوتاسيوم الفعال إلIى الخاليIا الحارسـIـة وقIد وجIد أن الخاليIا الحارسIة للثغIور المغلقIة للورقIة تحتIوي علIى كميIة
)  ( CO2وعمليIة التركي IIب
بوتاسيـIـوم أقIل م IIن الخاليIا الحارسIة للثغ IIور المفتوحIـة وھك IIذا ينخفـIـض أخIذ غ IIاز
الضIوئي ف IIي األوراق الفقي IIرة بالبوتاسIيوم )  ( 15أي أن وج IIود البوتاس IIيوم بكمي IIات كافيIة ف IIي األوراق النباتي IIة بعم IIل
على السيطرة على آلية فتح وغلق الثغور النباتية وبالتالي يقلل مIن فقIد المIاء عIن طريIق النIتح خاصIة عنIد حIدوث حالIة
الشد الرطوبي للنبات ) ٠ ( 29

النسبة المئوية للبروتين في األوراق
--------------------------------

تشيـر النتا ئج الموضحة في الجIـدول ) (6إلIى زيIادة النسIبة المئويIة للبIروتين فIي األوراق بتباعIـد فتIرات الIري
 ،إذ بلغ أعلى معدل لھذه الصفة عنIد فتIرة الIري الثالثIة بلغIت )  ( % 8.90فIي حIين اعطIت الفتIرة االولIى اقIل معIدل
بلIغ )  ( %7.79وقIد يعIزى سIبب ذلIك إلIى زيIادة انتشIار المجموعIة الجذريIة بحثIاً عIن الرطوبIة بانخفIاض محتIوى
رطوبة التربة وبذلـك أزداد أمتصا ص العناصر الغذائيــة وخصوصاً النتروجيــن
العنصIر األس IIاس فIي تك IIوين البIروتين وھ IIذا يتفIق م IIع )  ( 7أو ربمIا يع IIود إلIى زي IIادة تركيIز الب IIروتين نتيجIة قل IIة
المحتوى الرطوبــي للتربة وانخفاض استخدامه ) ٠ ( 33
كذلك أثرت إضافة األسIمدة البوتاسIية معنويـIـاً فIي زيIادة النسIبة المئويـIـة للبروتيـIـن فIي األوراق  ،إذ تفوقـIـت معاملIة
) ( K1على عدم اضافته )(Koبنسبة زيادة مقدارھا ) (%11.69ذلك الن البوتاسيوم مساعـIـد أنزيمIي لعـIـدد كبيIر مIن
األنزيمات لذا فـأن نقـص البوتاسيوم في النبIات يؤثـIـر علIى عمليـIـة تصنيIـع البروتينIا ت واألحمIاض األمينيIة وبالتIالي
قIد تتراكـ IIـم بعIض المركبـ IIـات النتروجينيIة ثنائيــ IIـة اآلمIين )  ( diaminesمث IIل مركIب )  ( putrescineوھ IIو
مادة سامة ينتج عند اختالل العمليات الحيوية ويعمل على األضرار بخاليا النبات ) ٠ ( 1
حصIلت أعلIى زيIادة فIي النسIبة المئويIة للبIروتين فIي األوراق عنIد نقIع البIذور بمحلIول كلوريIد الصIوديوم مقارن IIة
ببقية معامــالت التقسية إذ بلغIت )  ( % 8.84ويعIود سبـIـب ذلIك لمIا لعنصIر الكالسIيوم مIن دور فIي نمـIـو الجـIـذور
وزيIادة تفرعـ IIـات وب IIذلك ي IIزداد امتص IIاص العناص IIر الغذائيـ IIـة بصIورة جيـ IIـدة وكفـ IIـوءة ك IIذلك يعتب IIر الكالس IIيوم أحـ IIـد
العناصر الغذائيــة المھمة فIي تنظIيم الجھـIـد االزمIوزي لخاليـIـا النبـIـات ويشIترك فIـي عمليIة نقIـل الكربوھيIدرات مIـن
أماكـن تكوينھـا في األوراق إلى أماكـن تجمعھا ) ٠ ( 26
كما اشارت النتائج الى وجIود تIداخل معنIوي بIين  W3و  T3و  K1فIي ھIذه الصIفة بلIغ )  ( %9.95فIي حIين
اعطى  W1و T0و  K0اقل معدل بلغ )  (% 7.09أي بنسIبة زيIـادة مقIدارھا )  ( % 40.33حيIـث تIزداد كفIاءة
النبات المتصاص البوتاسيـوم بـوجـود أيونا ت الكالسيوم في محلول التربة ومIن ثIم يعمIل الكالسIيوم كIأي كIأتيون ثنIائي
التكافـؤ على تقليل نفاذية األغشية وبالتالي يقلل مـن البوتاسيوم الخIارج وبھIذه الكيفيIة تIزداد كميIة البوتاسIيوم فIي النبIات
) ٠( 1

جدول )  ( 6تأثير إضافة السIماد البوتاسIي ومعاملIة بIذور الIذرة الصIفراء قبIل
الزراعة
وفترات الري في النسبة المئوية للبروتين في األوراق النباتيــــــــة
T1

To

T3

T2

W1

K0
7.09

K1
8.32

K0
7.32

K1
8.21

K0
7.14

K1
8.20

K0
7.70

K1
8.40

المعدل
7.79

W2

7.84

8.55

7.92

9.00

8.20

8.89

8.41

9.78

8.57

W3

8.19

8.79

8.33

9.24

8.58

9.36

8.83

9.95

8.90
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المعدل
L.s
D
0.05
K=0.703
T=0.995
W=0.861
K*T*w=2.438

المجلد ) (١العدد )٢٠٠٩ (١
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7.70

8.55

8.12

7.85

8.81
8.33

7.97

8.81

8.31

8.39

9.37
8.84
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Effect of M oisture Tension, Seed Hardening and Potassium Fertilizer into the Quantity
and
Quality
Characteristics
of
Corn
Plant.
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&
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Abstract
This study was conducted in silty clay soil at Diyala Governor, Baquba (Longitude 69E12
Latitude 34N31). To observe the effect of different period of irrigation (5, 10, and 15)
days, symbol as (w1, w2, and w3), and seeds hardiness processing before planting corn
seeds (Zea mays) as not soaking, soaking in water, salt solution (Calcium Chloride) and
acid solution CH3COOH, (T0, T1, T2, and T3). Two levels of Potassium fertilizer was
used (0, 80kgh-1). The corn variety (research 106) was planted in Randomized Complete
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Design,
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used

three

replications.

The result gave evidence that the biological yield was increased significantly by five days
irrigation. Whereas in irrigation of (15) days increased significantly the quantity of proline
and percentage of protein in plant leaves. Seeds hardening by water gave significant effect
for the biological crop and increased of proline quantity and the chlorophyll in leaves. In
contrast the seeds soaking in salt solution of Calcium Chloride increased of protein
percentage. Seeds soaking in acidic solution before planting corn plant, lead to increase of
leaves area. Adding of Potassium fertilizer act in reducing of negative effect of moisture
tension and in quantity an quality characteristics of yield. The aggregation of proline ,
particularly with Potassium fertilizer and seeds soaking in water, before planting of corn
plant, may be responsible in regulation of water movement inside plant and circumistances
of moisture tention stress.

