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وفترات الري في بعض صفات النمو واالنتاجية لنبات الذرة  بالزنك التغذية الورقيةتأثير 
 (L.  Zea maysالصفراء)
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 ةصخالال

الرمادي /في محافظة االنبار 5132و 5131الموسمين الخريفيين لعامي في  حقلية تجربةنفذت  
)الموسم االول في حقل يقع شمال الرمادي والموسم الثاني في حقل يقع شرق الرمادي( على نبات الذرة الصفراء 

 Randomizedااللواح المنشقة بتصميم القطاعات التامة المعشاة  تصميم. استخدم 2135نف تركيبي ص
Complete Block Design(R.C.B.D) التغذية  عاملي تأثير التجربة دراسةتضمنت مكررات.  ةوبثالث

صفات النمو وتداخلهما في  أيام 9و 7و 2وفترات الري  3-لترملغم. 51و 21و 1الورقية بالزنك بتراكيز 
معنويا في (  3-لترملغم. 51) 2Znنتائج تفوق تأثير تركيز الزنك اللنبات الذرة الصفراء. اظهرت  االنتاجيةو 

، حبة وحاصل الحبوب 3111ومتوسط عدد الحبوب بالعرنوص ووزن  ارتفاع النبات والمساحة الورقية:الصفات 
و  3-حبة . عرنوص 721.5و 2.711، و 5سم 2371 و 1113و، سم 539.11و 557.22اذ بلغت 
 أيام 2لكال الموسمين بالترتيب. كما تفوقت فترة الري  ،3-.هــطن 31.52و 35.15و ،غم 535.11و 519.57

 119.5و 719.9و ،5سم 2722و 2391و ،سم 517.59و 532.22في تأثيرها في الصفات اعاله اذ بلغت 
أظهرت نتائج التجربة تفوق و . 3-. هــ طن  9.25و 31.72و ،غم 517.19و 539.29و،  3-حبة . عرنوص

 النمو والحاصلصفات في زيادة  أيام 2وفترة الري  (3-لترملغم. 51) 2Znالتداخل بين تركيز الزنك  لةمعام
 . المدروسة

Effect of zinc foliar nutrition and irrigation periods on some growth 

parameters and productivity of corn (Zea mays L.) 

Saaed A. F. Al-Mehemdi   Rassmi M. H. Al-Dolaymi    Thamer M. B. Al-Dolaymi 

 Abstract  

Field experiment was carried out during two autumn seasons of 2013 and 2014 

in Ramadi City/AL-Anbar province (first season experiment was applied in field at 

north of Ramadi and the second season experiment was applied in field at east of 

Ramadi) on corn plant (Zea mays) cv. 5018. Factorial experiment used according to 

RCBD design under split plot arrangement with three replicates. The experiment 

included studying effects of two factors: zinc foliar nutrition at concentrations 0, 40 

and 80 mg.l-1 and irrigation periods at 5, 7 and 9 days and their interaction on growth 

and yield characters of corn plant. Results showed a significant effect of zinc 

concentration Zn2 (80mg. l-1) in traits of plant height, leaf area, average of grain 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *البحث مستل من أطروحة الباحث الثالث



 ISSN: 1992-7479                                                    5132، 3العدد  31للعلوم الزراعية مجلد  األنبارمجلة 

566 
 

number per cob, weight of 1000 grain and grains yield, of 227.44 and 219.33 cm, 

6031 and 5170 cm2, 736.5 and 750.2 grain.cob-1, 239.87 and 218.06 g, 12.08 and 

10.84 ton . ha-1,for each season, respectively. Furthermore,  5 days irrigation was most 

effective in above traits of  214.44 and 207.89 cm, 5196 and 4745 cm2 , 709.9 and 

669.2 grain.cob-1, 219.59 and 207.39 g, 10.75 and 9.58 ton.ha-1. The results indicated 

that the interaction between Zn2 concentration (80mg.l-1) and 5 days irrigation was 

more effective in increasing studied growth and yield traits.                                         

 المقدمة

( تأتي بالمرتبة الثالثة من حيث االهمية الغذائية لمحاصيل الحبوب  Zea mays Lالذرة الصفراء). 
يزرع المحصول لقيمته الغذائية العالية لإلنسان والحيوان على (. 52و 7الغذائية في العالم بعد الحنطة والرز )

ف خام ومواد معدنية فضاًل عن احتوائه على حد سواء، لما يحتويه من كاربوهيدرات وبروتينات وزيت واليا
ودخوله كمادة اولية في العديد من الصناعات الغذائية كالنشأ والزيت  12Bو  1Bو  Aالفيتامينات مثل فيتامين  

وغيرهما فضاًل عن قيمته االقتصادية ودوره األساسي في صناعة االعالف المركزة للدواجن وفي انتاج الماشية 
االهتمام بتغذية النبات احد العوامل التـــي تــزيــد مــن االنتاجية إذ أن البحث عــن مصادر تغذيـــة يعد   (.51و 11)

تعد من العناصر الضرورية لنمو النبات التي (Micronutrients) جـــديدة فــي اضافـة المغذيات الصغــرى 
نك الذي يؤثر كثيرًا في العمليات الحيوية ومنها الز   Kو Pو N يحتاجها بكميات قليلة مقارنة بما يحتاجه من

والفسلجية داخل النبات اذ يعد اساسي لنموه وتطوره ويزيد من مقاومته لألمراض ويدخل في تركيب االنزيمات او 
 (.23و 31يكون عامل مساعد ويؤثر توفره ايجابيًا في تحسين نمو النبـــات وزيــــادة انتاجــــه كمـــًا ونـــوعـــًا )

ؤدي نقص هذه العناصر الى ظهور بعض االمراض النباتية مما يؤدي الى تدهور حالة النبات ي 
ومحتواها العالي من الكلس والطين ومناخها  (pH 8.2 -7.4)ان ميل الترب العراقية الى القاعدية . ((43وموته

رى كل ذلك يؤدي الى فقدان كبير الجاف الحار صيفا وخواص التربة الفيزيائية والكيميائية والتسميد بالعناصر الكب
لكثير من تلك المغذيات عن طريق ترسيبها او تثبيتها وانخفاض في جاهزيتها ومن ثم عـدم حصول النبـات على 
حـاجاته منـها فينعكس ذلـك  سلبـا على المحصول كمًا ونوعـًا، وهذا ما دفع الباحثين الى التفكير في ايجاد طرائق 

 1( تجربة حقلية على نبات الذرة الصفراء رش الزنك فيها بخمسة تراكيز )15ونفذ ) .(18و 2) إلضافتهابديلة 
اظهرت النتائج زيادة معدل ارتفاع النبات والمساحة الورقية وحاصل  3-لتر ملغم.( 311و 72و 21و 52و

الذرة البيضاء  على  3-( كغم زنك.هــ5و 3و 1كما ادت اضافة ثالث مستويات للتغذية الورقية بالزنك ) الحبوب.
 (.33حبة وحاصل الحبوب ) 211الى زيادة معنوية في المساحة الورقية ووزن 

ان الري احد العوامل البيئية التي تكون لها االولوية في التأثير في صفات الحاصل ونوعيته من خالل  
ي زيادة جاهزية امتصاص تأثيره في مراحل نشوء وتشكل االعضاء النباتية ونموها إذ يؤدي الماء دورًا كبيرًا ف

العناصر الغذائية، وفي نمو الخاليا وانقسامها وانتظام عملية التمثيل الضوئي ، فضاًل عن كونه مذيبًا ووسطًا 
فضال عن تجهيز الطاقة الالزمة لعمليات التمثيل الكاربوني  (.4ناقاًل لتلك المواد الى اجزاء النبات المختلفة )
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ولعل من اهم اساليب االدارة (. 21(العضوي وكذلك تلطيف درجة حرارة النبات التي يتم فيها تصنيع الغذاء
الجيدة في االستخدام االمثل للمياه هو السيطرة على عدد الريات في كل موسم او اعطاء عدد قليل من الريات 

 (.11من خالل تحديد الفترة بين رية واخرى، أي جدولة الري بهدف الوصول الى اعلى غلة )

أيام( في الحاصل ومكوناته للذرة الصفراء  31و 2تجربة حقلية بهدف دراسة تأثير تكرار الري)نفذت  
جاف للساق الوزن الجذر و الجاف للوزن الاوضحت النتائج تفوق تكرار الري كل خمسة ايام في المساحة الورقية و 

 31و 2دراسة تأثير تكرار الري) كما نفذت تجربة حقلية بهدف (.35واعلى ارتفاع للنبات) لألوراقجاف الوزن الو 
أيام( في الحاصل ومكوناته للذرة الصفراء اوضحت النتائج تفوق الري كل خمسة ايام بالمقارنة مع الري كل عشرة 

ورغم المحاسن وااليجابيات الكثيرة   .(31أيام في كل من عدد الحبوب للعرنوص ووزن الحبة وحاصل النبات)
فرة عنها في المحاصيل الحقلية قليلة جدا وعلى وجه ااال ان الدراسات المتو لتغذية الورقية وفترات الري ل

لذا  .الخصوص في الذرة الصفراء وال توجد في العراق أي دراسات علمية في هذا الموضوع على الذرة الصفراء
النمو  بعض صفاتتأثير التغذية الورقية بالزنك وبتراكيز وفترات ري مختلفة في  معرفةهدفت الدراسة الى 

 الذرة الصفراء. لنبات االنتاجيةو 

 المواد وطرائق العمل

والموسم  5131حقلية لزراعة محصول الذرة الصفراء خالل الموسم الخريفي تم تنفيذ تجربة   
ومنطقة الصوفية شرق  للموسم االول في مزرعة تقع شمال غرب مدينة الرمادي )منطقة الجزيرة( 5132الخريفي

ظهرية الصفات الم فياني، لمعرفة تأثير التغذية الورقية بالزنك وبفترات ري مختلفة الرمادي للموسم الث
( سم وبعد  11-1والفسيولوجية واالنتاجية للذرة الصفراء. أخذت عينات تربة من موقعي الدراسة ومن عمق ) 

ساعة إلتمام  52ملم عرضت ألشعة الشمس لمدة  2 طحن التربة وتنعيمها جيداً  ثم نخلها بمنخل قطر فتحاته
أخذت عينات منها إلجراء بعض التحاليل لخصائص التربة الفيزيائية والكيميائية و جيدا ً  تعملية تجفيفها . مزج

  1. كما موضحة في الجدول 

بشكل كبريتات الزنك  Znيرمز له بــ  Zinc الرش بالزنك  : همااستخدام عاملين في تنفيذ التجربة تم 
 1Znو 0Znويرمز لها  3-ملغم.لتر  51و  21و  1: بتراكيز ،%51ة الزنك فيها نسب O 2.7H4ZnSOالمائية

على التوالي.   3Aو  2Aو  1Aأيام ، يرمز لها بــــ    9و 7و 2هي   Aفترات ري و  على التوالي .  2Znو 
بضمنها وحدة تجريبية  57بلغنفذت التجربة تحت الظروف الطبيعية للمعامالت التسع أي بعدد وحدات تجريبية 

بتصميم القطاعات التامة  split plotsأستخدم في كال الموسمين ترتيب األلواح المنشقة معاملة المقارنة . 
اذ وضعت تراكيز  .مكررات ة( وبثالثR.C.B.D) Randomized Complete Block Designالمعشاة 

الري ) العامل االقل اهمية ( في ، وفترات  Sub-Plots) العامل االكثر اهمية ( في االلواح الثانوية  الزنك
 في التجربة االولى. Main-Plotsااللواح الرئيسية 
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 للموسمين بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل الزراعة 1جدول

. 3سم 0.15وتم إضافة محلـول التنظيف بمقــدار  اً لتر  16استعمل فـي عملية الـرش مرشة يدوية سعة 
ان حدوث البلل التام  لألوراق لغرض زيادة كفاءة عمل كمادة ناشرة لتقليل الشد السطحي للماء ولضم 3-لتر

تمت تهيئة تربة الحقل بأجراء عملية الحراثة مرتين بصوره  ( ومن ضمنها معاملة المقارنة.3محلول الرش)
. اذ قسم الحقل الى ثالثة قطاعات الب ونعمت وسويت بواسطة ألخرماشةالمحراث المطرحي الق ساطةمتعامدة بو 

مروز في الوحدة التجريبية   2وحدة تجريبية وتضمنت كل وحدة تجريبية على  9قطاع الى وقسم كل  هرئيس
وبين  سم 52وبين جورة وأخرى سم بين كل مرز وأخر للقطاع الواحد  71م وتركت فاصلة  2.2بطول 

ة الالزمة م لضمان عدم انتقال السماد بين الوحدات التجريبية ولسهولة إجراء العمليات الزراعي 3.2القطاعات 
مياه نهر  وكان ري المروز يجري سيحا بواسطة قناة اروائية للمياه العذبةلغرض السيطرة على حركة الماء و 

بواسطة أنابيب بالستيكية مربوطة بمضخة مزودة بعداد  حسب معامالت الري باعتماد الوقت عند الريبو  الفرات
لضمان توزيع المياه بصورة متساوية لجميع الوحدات وذلك  لقياس كمية الماء المضاف الى الوحدات التجريبية

 .التجريبية واعطيت رية التعيير

( التي تم الحصول 5018صنف بحوث صنف تركيبي )  .Zea mays Lزرعت بذور الذرة الصفراء  
في وفي الموسم الخري 33/7/5131في الموسم الخريفي  عليها من الهيئة العامة للبحوث الزراعية / وزارة الزراعة

 ،%95بذرة في كل جورة في كال الموسمين واعطيت رية االنبات وكانت نسبة االنبات  5بوضع   33/7/5132
كغم/هكتار على  521بمعدل  ( N %21) خفت إلى نبات واحد بعد أسبوعين من اإلنبات. أضيف سماد اليوريا

الزراعة. وأضيف السوبر فوسفات من  22أما الدفعة الثانية فقد أضيفت بعد ، دفعتين، األولى عند الزراعة
 كغم / هكتار 51( بمعدل   K 50%) O2Kكغم/هكتار واضيف سماد 311بمعدل  5O2( P  %21الثالثي )

 (.1و 5لكال الموسمين)  دفعة واحدة أثناء الزراعة

مكافحة وتم أجريت عملية التعشيب دوريا للمعامالت كافة )مكافحة االدغال يدويا حسب الحاجة(.  
كغم/هكتار تلقيمًا في قلب  1وبمقدار  (مادة فعالة %31)اق الذرة باستعمال مبيد الديازينون المحبب حفار س

 الوحدة لموسم الخريفي الثانيلالقيمة  لموسم الخريفي االوللالقيمة  الصفات

 .-نز1 مدسي سيمي EC 3.8 21.2التوصيل الكهربائي 

 pH 817 7.9 تفاعل التربة

 تربة .-ملغم1كغم 128. .31. النتروجين الجاهز

 تربة .-ملغم1كغم 7.18 51.2 الفسفور الجاهز

 تربة .-ملغم1كغم .7. 138 الجاهز مويالبوتاس

 % 122. 1.39 المادة العضوية

 % 77. 2.12 الرمل

 % 22. 2.17 الغرين

 % 4.7 9.6 الطين

 ـــ مزيجة طينية غرينية مزيجة غرينية نسجة التربة

 تربة .-ملغم1كغم 217 2.20 الحديد الجاهز

 تربة .-ملغم1كغم 1.2. 1.7. الزنك الجاهز
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أيام. حصد المحصول بتاريخ  31ًا من الزراعة ولثالث مرات وقد بلغت الفاصلة الزمنية أيام 51النبات بعد 
أثناء  يهتسميدراء ثالث رشات تم إجللموسم الخريفي.  32/33/5132للموسم الخريفي وبتاريخ  32/33/5131

من الزراعة  أيام 21والرشة الثانية بعد ، من الزراعة  أيام 52موسم النمو للذرة الصفراء وكانت الرشة األولى بعد 
تم االعتماد على  .ري، وحتى حصول البلل التام للمجموع الخضمن الزراعة أيام 72والرشة الثالثة بعد مرور ، 

 .المطلوبة مع ترك المروز الحارسة المروز الوسطية )المحروسة( لدراسة الصفاتالنباتات الموجودة في 

النمو نباتات بصورة عشوائية و محروسة من المروز الوسطية لدراسة صفات  10وذلك باختيار  
وذلك بقياس تم قياس ارتفاع النبات بواسطة شريط القياس قبل مرحلة الحصاد،  . والحاصل لنبات الذرة الصفراء

المساحة الورقية و  (.2رتفاع النباتات من سطح التربة حتى العقدة السفلى للنورة الذكرية حسب ما ورد في  )ا
تفريط ب (3-عدد الحبوب في العرنوص)حبة.عرنوصوحسب  (.1) في استنادا الى الطريقة الواردة (5)سم

انيص الموجودة في المعاملة العرانيص لمعرفة عدد الحبوب في كل عرنوص وقسمت عدد الحبوب على عدد العر 
بعد تفريط حبوب الرؤوس لعشرة . نوص الواحد ضمن المعاملة الواحدةالواحدة لينتج عنه عدد الحبوب في العر 

من كل معاملة ثم وزنها عشوائية من النباتات المحصودة حبة بصورة  3111نباتات محروسة أخذت منها 
على أساس حبة لكل معاملة  1000لثالثة لينتج عنه وزن وكررت العملية ثالث مرات واخذ معدل األوزان ا

  .%15رطوبة 

تم حسابه من معدل وزن حبوب جميع العرانيص المحصودة للنباتات  (3-حاصل الحبوب ) طن.هــ اما
ساعة لحين الوصول الى الرطوبة  48لمدة  1م 65العشرة بعد تفريطها ثم جففت في فرن كهربائي على درجة

م استخراج معدل حاصل النبات الواحد وضربه بالكثافة النباتية المستخدمة ، للحصول على ( ث%15القياسية)
حاصل  ( .2)(  3-ــه ومن ثم حول الوزن على أساس) طن . (.38و 52حاصل الحبوب طن بالهكتار )

باستخدام  ائياإلحصوقـــد أجري التحليل  .الكثافة النباتية× ( = معدل حاصل النبات الواحد  3-ـطن.هـالحبوب )
 Least Significantوقورنت متوسطات المعامالت باستعمــال اختبار اقل فــــرق معنوي  Genstatبرنامج 

Difference  0.05عند مستوى احتمالية (L.S.D.% 5) . 

 والمناقشة النتائج
 ارتفاع النبات ) سم ( 

وفترات الري   3-ملغم.لتر 51و 21و 1 تأثير التغذية الورقية بتراكيز مختلفة من الزنك 5يبين الجدول  
، ويتضح من النتائج المعروضة في الجدول  2135في ارتفاع نبات الذرة الصفراء صنف تركيبي  أيام 9و 7و 2

وجود عالقة طردية بين تراكيز الزنك وارتفاع النبات مقارنة بمعاملة المقارنة )التي تضمنت استبدال الزنك بالماء( 
األول والثاني بمعنى زيادة معدالت ارتفاع النبات مع زيادة تركيز الزنك اذ بلغ أدناه عند وفي موسمي الدراسة 

سم للموسمين على التوالي ثم ازداد عند  352.21و 393.59)معاملة المقارنة( وبمعدلي  3-ملغم.لتر 1التركيز 
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أقصى معدالته عند التركيز سم للموسمين على التوالي وبلغ  533.75و 539.22ليبلغ  3-ملغم.لتر 21التركيز 
سم للموسمين علمًا ان الفروق اتسمت بالمعنوية بين التراكيز  539.11و  557.22وبمعدلي  3-ملغم.لتر 51

 الثالث. 

في  أيام 9و 7و 2من ناحية اخرى فقد تناقصت معدالت ارتفاع النبات مع زيادة المدة بين فترات الري 
سم على التوالي وبفروق معنوية والتي بلغ أقصاها عن  533.21و  535.75و 532.22الموسم األول والبالغة 

سم  517.59 أيام 2، اما في الموسم الثاني فقد تفوق معدل أرتفاع النبات المقاس عند فترة الري أيام 2فترة الري 
 512.55و  512.21اذ بلغ ارتفاع النبات  أيام 9و 7وبفارق معنوي عن المعدلين المسجلين عند فترتي الري 

سم على التوالي. ويتضح من نتائج التداخل بين معامالت تراكيز الزنك وفترات الري المدروسة أن اعلى فرق 
 559.11والبالغ  أيام 2والفترة الزمنية  3-ملغم.لتر 51معنوي الرتفاع النبات في الموسم األول كان عند التركيز 

ينما بلغ اعلى فرق معنوي  في الموسم الثاني عند تركيز سم، ب 391.11سم مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت 
لة المقارنة التي بلغت سم مقارنة بمعام 551.11اذ بلغ ارتفاع النبات  أيام 2وفترة الري   3-ملغم.لتر 51الزنك 

 .سم 352.17

صنف تركيبي  لنبات الذرة الصفراء )سم(تأثير التغذية الورقية بالزنك وفترات الري في ارتفاع النبات  2جدول 
8115. 

 فترات الري
 يامباأل

 فترات الري الموسم الخريفي األول
 يامباأل

 الموسم الخريفي الثاني
 المعدل 3-التراكيز ملغم.لتر المعدل 3-التراكيز ملغم.لتر

1 21 51 1 21 51 
2 395.17 553.17 229.00 532.22 2 352.17 531.11 551.11 517.59 
7 395.17 535.17 227.00 535.75 7 352.11 531.17 535.11 512.21 
9 190.33 218.00 226.33 211.56 9 187.00 208.67 217.00 204.22 
L.S.D 2% 2.493 1.234 L.S.D 2% 1.481 0.609 

  219.33 211.78 185.56 المعدل  227.44 219.44 191.89 المعدل
L.S.D 2% 2.260 L.S.D 2% 1.447 

 

 (  2سم المساحة الورقية )

وجود زيادة طردية معنوية في معدل المساحة الورقية مع زيادة  1تبين النتائج المعروضة في الجدول 
والذي   3-ملغم.لتر51مستويات الزنك المضافة وفي كال موسمي الدراسة اذ بلغ اعلى معدل عند تركيز الزنك 

 2711و 2253 3-ملغم.لتر 21يز للموسمين على الترتيب في حين بلغ عند الترك 5سم 2371و 1113بلغ 
للموسمين على التوالي. ويالحظ من  5سم 1579و 1512للموسمين مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت  5سم

وجود فروق معنوية بين معدالت المساحة الورقية بتأثير معامالت فترات الري في كال الموسمين، اذ  1الجدول 
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للموسمين على التوالي ثم  5سم 2722و 2391والبالغة  أيام 2رة الري تفوقت المساحة الورقية المقاسة في فت
 5سم 2235و  2125اذ بلغت  أيام 9انخفضت تدريجيًا مع زيادة المدة بين فترات الري لتبلغ أدناها عند الفترة 

عنويًا عاليًا عند للموسمين وبفروق معنوية بين الفترتين. وكان لتداخل تراكيز الزنك وفترات الري المختبرة تأثيرًا م
 5سم 1359وفي الموسمين المدروسين اذ بلغت المساحة الورقية  أيام 2وفترة الري  3-ملغم.لتر  51تركيز الزنك 

مقارنة  5سم 2239، وفي الموسم الثاني بلغت 5سم 1537في الموسم األول مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة 
 .5سم 1733بمعاملة المقارنة البالغة 

وربما تعزى  حصول زيادة معنوية في ارتفاع النبات والمساحة الورقية. 1و 5 يننتائج الجدولتظهر 
ودخوله في  Carbonic anhydraseو Enolaseالزيادة إلى دور الزنك في تنشيط عدد من األنزيمات مثل الـ

خوله في عملية الضروري الستطالة الخاليا ود IAAوالذي يتكون منه  Tryptophanتكوين الحامض األميني 
الضرورية النقسام  DNAو RNA، وتكوين ATP)تكوين الكلوروفيل، واألحماض األمينية، ومركبات الطاقة)

، مما يزيد من نشاط النبات في امتصاص الماء والعناصر الغذائية وبالتالي زيادة المساحة الورقية للنبات الخاليا
وتأثيره في بناء المركبات  .انعكست في زيادة المساحة الورقية  فضاًل عن دور الزنك في زيادة ارتفاع النبات التي

والزنك  االيضية والتركيبية والخزينة التي تدخل في بناء خاليا جديدة مما يزيد من انقسام الخاليا وتوسع االوراق،
يغ السكر يؤثر في ايض الكربوهيدرات والبروتينات في الخلية وهذه التأثيرات تتعلق مباشرة بعمليات تحول ص

عملية التمثيل الضوئي وهذا له صلة مباشرة بتوافر البروتينات والكربوهيدرات في وكذلك في تأثير العنصر 
 .(15) و( 32) وهذا يتفق مع (.51و 12و 2الالزمة لعملية النمو وانتاج االجزاء الخضرية والتكاثرية )

وفرة الماء الكافي للنبات  ساحة الورقية. انفي ارتفاع النبات والم أيام 2تظهر النتائج تفوق فترة الري 
ا ينعكس ايجابيًا على هذه يمكنه من القيام بعملياته الحيوية وانقسام الخاليا الخاصة باستطالة السالميات مم

أدى الى زيادة سرعة البناء الضوئي وانتاج الصبغات النباتية ومنها  وان توفر الرطوبة المالئمة قد ،الصفات
وزيادة كمية العناصر الممتصة من قبل النبات والتي انعكست إيجابيا في زيادة  نواتجها فيما يؤثر الكلوروفيل م

وعلى ، (12انقسام الخاليا واستطالتها ومن ثم زيادة مجمل نمو النبات ومنها ارتفاع النبات والمساحة الورقية )
في صفة ارتفاع  أيام 2وق معاملة الري ، اظهرت النتائج تفأيام( 35و  5و 2الذرة الصفراء وتحت فترات ري )

في نمو وحاصل الذرة الصفراء اوضحت النتائج تفوق تكرار  أيام 31و 2وتحت تأثير تكرار الري كل  (.7النبات)
، اشارت االبحاث والدراسات التي اجريت على محصول الذرة (35في ارتفاع النبات) أيامالري كل خمسة 

ان توفر الرطوبة المالئمة للنبات بزيادة عدد (، 59 (الرياتات عند تقليل عدد الصفراء الى انخفاض ارتفاع النب
اضافة  الخلوي،ريات الماء المضاف الى التربة زاد من امكانية نفوذ محلول الرش عبر البشرة الخارجية للجدار 
انقسام واستطالة الى زيادة حيوية خاليا الورقة في امتصاص عنصر الزنك من محلول الرش مما ادى الى زيادة 

 5الجدولين) في حين ادت معامالت التداخل الى زيادة معنوية في هذه الصفات لتأثير عوامل التجربة الخاليا.
 (.1و
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الذرة الصفراء صنف  ( لنبات2 )سمتأثير التغذية الورقية بالزنك وفترات الري في المساحة الورقية  3جدول 
 .8115تركيبي 

 فترات الري

 يامباأل

 فترات الري الخريفي األولالموسم 

 يامباأل

 الموسم الخريفي الثاني

 المعدل .-التراكيز ملغم1لتر المعدل .-التراكيز ملغم1لتر

. 7. 7. . 7. 7. 

5 .7.7 447. 6189 4..2 4 3853 7.27 47.. 7874 

7 .7.8 4.7. 5941 4.7. 8 .8.. 727. 424. 7477 

9 .78. 42.2 5964 5042 . 4071 4643 4841 4518 

L.S.D 5% 194.9 95.9 L.S.D 4% 302.4 205.3 

  5170 4763 3879 المعدل  6031 5421 3835 المعدل

L.S.D 5% 177.4 L.S.D 4% 131.7 

 ( 1-معدل عدد الحبوب بالعرنوص ) حبة.عرنوص

عدد حدوث ارتفاع معنوي في معدالت  4أظهرت نتائج التحليل االحصائي المشار اليها في الجدول 
عند المقارنة مع معامالت المقارنة وفي  3-ملغم.لتر 51و 3-ملغم.لتر 21الحبوب بالعرنوص عند تركيزي الزنك 

في 3-حبة.عرنوص711.2و 711.2و 115.2كال موسمي الدراسة، اذ بلغت معدالت عدد الحبوب بالعرنوص 
 51و 21و 1التراكيز  في الموسم الثاني عند 3-حبة.عرنوص 721.5و 151.1و 221.1الموسم األول و

تميزًا واضحًا في زيادة معدل عدد الحبوب بالعرنوص البالغ  أيام 2على الترتيب. وابدت فترة الري  3-ملغم.لتر
في معدل عدد الحبوب  أيام 9و 7في الموسم األول وبفارق معنوي عن تأثير الفترتان 3-حبة.عرنوص719.9
انعدم تأثير فترات الري المختبرة في موسم الدراسة الثاني  ، في حين3-حبة.عرنوص 115.5و  171.2البالغين 

 121.1و  112.1و 119.5بداللة غياب الفروق المعنوية بين معدالت أعداد الحبوب في العرانيص البالغة 
 51على التوالي. وأظهرت معاملة التداخل بين تركيز الزنك  أيام 9و 7و 2عند الفترات 3-حبة.عرنوص

 755.5في الموسم األول أعلى فرق معنوي اذ بلغ عدد الحبوب بالعرنوص  أيام 2الري وفترة  3-ملغم.لتر
، في حين بلغ أعلى فرق معنوي عند 3-عرنوص.حبة 219.7مقارنة مع معاملة المقارنة البالغة 3-حبة.عرنوص

 715.5وص في الموسم الثاني اذ بلغ معدل عدد الحبوب بالعرن أيام 2وفترة الري  3-ملغم.لتر 51التركيز 
 .3-عرنوص.حبة 221.2مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة 3-حبة.عرنوص

عدد الحبوب بالعرنوص بتأثير التغذية الورقية معدل هناك زيادة معنوية في  أن  4بينت نتائج الجدول
ملقحة والتي ال في تكوين حبوب اللقاح وانقسام الخلية وبالتالي زيادة عدد األزهارالزنك ( دور 32بالزنك، وبين )

كذلك فان الدور الذي يؤديه الزنك في رفع كفاءة عملية التمثيل الضوئي يزيد من . أعالهالصفة في زيادة تنعكس 
فر فرصة مناسبة لتقليل حالة اإلجهاض في الزهيرات بفعل تقليل حالة التنافس فيما بينهما على يو نواتج التمثيل و 

( مما يزيد من احتمالية حدوث اإلخصاب 5زيادة حبوب اللقاح )المنتج الغذائي، فضاًل عن دور الزنك في 
إذ ذكر  للزهيرات ومن ثم تكوينها حبوبًا، كل هذا ربما كان سببًا مباشرًا دفع باتجاه زيادة عدد حبوب العرنوص،

والتنفس  ( أن للزنك أثرًا في تكوين الكلوروفيل وأنزيمات األكسدة واالختزال المهمة في عملية البناء الضوئي31)
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. وقد يعود أيضًا إلى دور الزنك في تطور المتك األمر الذي يسبب زيادة في نسبة التلقيح واإلخصاب والعقد
وتكوين حبوب اللقاح وانقسام الخلية وبالتالي زيادة عدد األزهار الملقحة والتي تعني زيادة عدد الحبوب 

( أن تطور المتك وحبوب اللقاح في نباتات الحنطة والتي تعد من األعضاء الرئيسة 55بالعرنوص. وقد أشار )
في عملية عقد الحبوب قد تضررت كثيرًا نتيجة لنقص الزنك. وان النباتات يحصل لها اضطراب فسيولوجي في 

  RNAase.في المتك إذ أن الزنــك يشترك في زيــادة نشاط أنزيم  RNAالحامــض النووي  أيض

استخدام الزنك كرش ورقي كان له تأثير ايجابي في عدد البذور بالصف وعدد الحبوب الكلي ن ا 
(. وان عدد الحبوب بالصف لكل عرنوص تؤثر مباشرة في عدد الحبوب لكل 17بالعرنوص ومحصول الحبوب )

 فيالتأثير (. ودور الزنك في التكاثر الجنسي من خالل 52عرنوص وبالتالي محصول الحبوب لنبات الذرة )
معدل في  أيام 2تميز فترة الري  4كما يتضح من الجدول (.51)شكل وانتاج حبوب اللقاح وتغيرات في الميسم 

، اذ يؤدي االجهاد المائي الى تثبيط عملية التمثيل الكاربوني وقلة تجهيز مواد التمثيل عدد الحبوب بالعرنوص
دة تركيز محلول الخلية مما سبب اجهاض الحبوب الملقحة الى مواقع خزن الحبوب لبطء حركة النقل نتيجة زيا

فساهم ذلك في اختزال عدد حبوب العرنوص وان زيادة الرطوبة تعمل على زيادة عدد بذور العرنوص وذلك لدور 
 (،39الماء في انقسام الخاليا وانتقال المواد المختلفة وتكوين الزهيرات التي تتطور الى بذور)

فر الرطوبة المالئمة على طول موسم النمو قد اثر إيجابا في زيادة المساحة باإلضافة الى ان تو  
( ومن ثم زيادة منتجات عملية التمثيل الضوئي التي أسهمت بشكل فعال في إمداد مواقع النشوء 1الورقية )جدول 

ي العرنوص وبالتالي الجديدة في المرحلة التكاثرية للنبات بمتطلباتها من الغذاء المصنع ليزيد من نسبة الخصب ف
 ، (7وهذا يتفق مع ) زيادة عدد الحبوب بالعرنوص،

(  1-تأثير التغذية الورقية بالزنك وفترات الري في معدل عدد الحبوب بالعرنوص )حبة.  عرنوص 4جدول 
 .8115لنبات الذرة الصفراء صنف تركيبي 

 فترات الري

 يامباأل

 فترات الري الموسم الخريفي األول

 يامباأل

 موسم الخريفي الثانيال

 المعدل .-التراكيز ملغم1لتر المعدل .-التراكيز ملغم1لتر

. 7. 7. . 7. 7. 

5 2..14 8..1. 84712 8..1. 4 562.8 676.6 768.2 669.2 

7 4.717 27712 725.0 28.14 8 544.8 692.7 756.4 664.6 

9 569.7 690.3 726.5 662.2 . 543.4 689.6 726.1 653.0 

L.S.D 5% 80.04 36.40 L.S.D 4% 81.72 39.21 

  750.2 686.3 550.3 المعدل  736.5 703.5 602.5 المعدل

L.S.D 5% 75.69 L.S.D 4% 75.40 

الى أن تعرض النبات في مرحلة التزهير إلجهاد مائي يؤدي الى عدم  (22)وفي هذا المجال اشار 
عجيل ظهورها وبالتالي يبعدها عن الوقت المالئم لنثر حبوب اللقاح انتظام بزوغ الحريرة اذ يؤدي الى تأخر أو ت

( تأثير مباشر لنقص الماء 21، وجد )ي قلة عدد الحبوب للعرنوص الواحدويصاحب ذلك قلة اإلخصاب وبالتال
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 جدول) الريخل بين تراكيز الزنك وفترات ان التدا. في فعالية االنزيمات والهرمونات في المبيض المخصب حديثا
 بالعرنوص وهذا يعود للتأثير التجميعي لعوامل التجربة في هذه الصفة. الحبوبقد اثرت في عدد  (2

 حبة ) غم (  1111وزن 

حبة بزيادة مستويات الزنك  3111وجود زيادة معنوية في وزن  5تشير النتائج الموضحة في الجدول 
 3-ملغم.لتر 51اعلى فرق معنوي عند تركيز الزنك  المضافة بالتغذية الورقية في الموسمين المدروسين، اذ بلغ

غم في الموسمين األول والثاني على التوالي في حين بلغ  535.11و 519.57حبة فيها  3111والذي بلغ وزن 
 351.25و351.13غم مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت 515.37و 551.11 3-ملغم.لتر 21عند التركيز 

حبة بتأثير معامالت فترات الري اذ  3111جود فروق معنوية بين معدالت وزن و  2غم. ويالحظ من الجدول 
غم  539.29حبة  3111في الموسم األول والذي بلغ وزن  أيام 7و 2بلغ اعلى فرق معنوي عند فترتي الري 

 حبة فيها 3111التي بلغ وزن  أيام 9غم على الترتيب وبفارق معنوي مقارنة بمعاملة فترة الري  531.13و
 غم، 531.59

غم تليها  517.19حبة البالغ  3111في الموسم الثاني أعلى معدل لوزن  أيام 2بينما حققت الفترة  
غم علمًا ان الفروق اتصفت  393.52بمعدل بلغ  أيام 9غم ثم الفترة  513.27بمعدل بلغ  أيام 7في ذلك الفترة 

حبة  3111فروق معنوية عالية بين معامالت وزن بالمعنوية بين الفترات الثالث. ويبين الجدول اعاله وجود 
 51بتأثير معامالت التداخل بين تراكيز الزنك المضافة وفترات الري اذ بلغ اعلى فرق معنوي عند تركيز الزنك 

غم في موسمها األول مقارنة  527.31حبة  3111في كال الموسمين، اذ بلغ وزن  أيام 2وفترة الري  3-ملغم.لتر
غم مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت  513.27غم وبلغ في الموسم الثاني  355.11رنة البالغة بمعاملة المقا

 غم . 372.11

(، فأن تأثير الزنك في زيادة معدالت المساحة الورقية في 5حبة )الجدول  3111وفيما يخص وزن 
ات عملية التمثيل الضوئي لصالح ( ، انعكست إيجابيا في زيادة كفاءة النبات لتحويل منتج1ل الموسمين )الجدو 

اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى ، حبة  1000الحبوب النامية ليزيد من امتالئها ومن ثم زيادة وزن 
أجريت على محاصيل حقلية مختلفة والتي بينت التأثير المعنوي للزنك في زيادة وزن الحبة وبالتالي زيادة وزن 

فة الى دور الزنك في زيادة تكوين الكلوروفيل والمساحة الورقيــة وبالتالي زيادة ( ، باالضا33و 1حبة ) 3111
عملية البناء الضوئي والتنفس وزيادة نشاط النبات في امتصاص الماء والمغذيات، مما يزيد من امتالء الحبوب 

تمثيل كمية اكبر من  وزيادة وزنها فضاًل عن دوره في أيض البروتينات لنباتات الذرة الصفراء مما يساهم في
  حبة لنبات الذرة. 311( تأثير معنوي للزنك على ووزن 51ووجد )(. 11البروتين ومن ثم انتقاله إلى الحبوب )

أن  إلىوقد يعزى ذلك (، 2)جدول حبة  3111معنويا في صفة وزن  أيام 2وقد تفوقت معاملة الري 
( وبالتالي زيادة منتجات عملية التمثيل الضوئي التي 1دول زيادة المساحة الورقية للنبات )ج إلىكفاية الري أدت 
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حبة فضال عن دور الماء في زيادة  3111أسهمت بشكل فعال في زيادة امتالء الحبة وزيادة وزنها وبالتالي وزن 
  ،أماكن احتياجها في النبات إلىئي انسيابية المواد المصنعة بعملية التمثيل الضو 

اعلى وزن أللف حبة عن معاملة الشد المائي وهذا  أعطتالكامل معاملة الري  إن (55) وجد
( على نبات الذرة الصفراء بأن نقص الماء له تأثير كبير بانتقال المواد الناتجة من عملية التركيب 51)الحظه

بأن نقص الماء يحفز تكوين حامض االبسيسك وتحلل منظم النمو السايتوكاينين  الحظاكما الضوئي، 
(Cytokinin )حامض االبسيسك يسرع من عملية النضج والسايتوكاينين يؤخره فأن نقص الماء يقصر من  إذ أن

فترتي النضج وملء الحبوب وهذا بأثره يؤدي الى صغر حجم الحبوب ومن ثم خفض حاصل الحبوب حيث ان 
ويات الرش بالزنك معنويًا التداخل بين معامالت الري ومست أثر .زيادة فترة النمو التكاثري تزيد من فترة االمتالء

، وقد يعزى ذلك الى التأثير التجميعي المشترك لدور كل من الري والزنك في حبة 3111( في وزن2جدول )
 زيادة عملية التمثيل الضوئي وانتقال نواتجها الى اجزاء النبات االخرى.

الذرة الصفراء صنف  نباتغم( لحبة ) 1111تأثير التغذية الورقية بالزنك وفترات الري في وزن  5جدول 
 .8115تركيبي 

 فترات الري

 يامباأل

 فترات الري الموسم الخريفي األول

 يامباأل

 الموسم الخريفي الثاني

 المعدل .-التراكيز ملغم1لتر المعدل .-التراكيز ملغم1لتر

. 7. 7. . 7. 7. 

4 .7212. 22.1.7 247.10 2..14. 4 .7.17. 2.81.. 2..178 2.81.. 

8 .74172 22.187 241.33 2.21.. 8 .7.17. 2.21.. 2.718. 2..178 

. 182.36 219.14 231.17 210.89 . 174.63 196.90 204.00 191.84 

L.S.D 4% 6.278 4.018 L.S.D 

4% 

7.578 4.084 

.218 202.17 180.48 المعدل  239.87 223.30 183.61 المعدل

06 

 

L.S.D 4% 3.893 L.S.D 

4% 

6.439 

 ( 1-حاصل الحبوب )طن.هــ

التأثير المعنوي إلضافة الزنك وبتراكيز  6يبدو من نتائج التحليل االحصائي المدرجة في الجدول 
مختلفة على حاصل الحبوب متمثاًل بزيادة معدالت حاصل الحبوب بزيادة تراكيز الزنك وفي الموسمين قيد 

والذي بلغ حاصل الحبوب فيه  3-ملغم.لتر 51التركيز  االختبار، ففي الموسم األول بلغ اعلى فرق معنوي عند
مقارنة مع معاملة المقارنة البالغة  3-طن.هــ 31.22 3-ملغم.لتر 21بينما بلغ عند التركيز  3-طن. هــ 35.15
 51و 21وبفروق معنوية بين المعامالت الثالث، وفي الموسم الثاني نجد تفوق التركيزين  3-طن.هــ 7.15

 1.17على الترتيب مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة  3-طن.هــ 31.52و 9.21عنويًا وبمعدلين بلغا م 3-ملغم.لتر
 .3-طن.هــ
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تأثير فترات الري في معدالت حاصل الحبوب والتي بلغت أعالها في  إلى أعالهويشير الجدول  
ترتيب في حين بلغت أقل على ال 3-طن.هــ 9.25و 31.72وبمعدلين بلغا  أيام 2الموسمين عند فترة الري 

في الموسمين وبفروق معنوية أما فيما يخص  3-طن.هــ 5.25و 9.11وبمعدلين بلغا  أيام 9معدالتها عند الفترة 
في الموسمين على  3-طن.هــ 5.52و 9.51فقد كان وسطًا بين الفترتين وبمعدلين بلغا  أيام 7تأثير الفترة 

وفي كال  أيام 2وفترة الري  3-ملغم.لتر 51عاملة التداخل بين التركيزالتوالي. كما بلغ اعلى فرق معنوي عند م
 1.71في الموسم األول مقارنة مع معاملة المقارنة البالغة  3-طن.هــ 35.75الموسمين اذ بلغ حاصل الحبوب 

 .يفي الموسم الثان 3-طن.هــ 1.25مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت  3-طن.هــ 35.51، وبلغ 3-طن.هــ

وجود زياد معنوية في حاصل الحبوب بتأثير تراكيز الزنك المضافة  1يالحظ من نتائج الجدول  
ويعزى ذلك الى أن للزنك أثرًا مهمًا في التقليل من عدد األزهار العقيمة وذلك يعود لتأثير الزنك في بالرش. 

لتربتوفان المهم في تخليق األوكسين تكوين الحامض االميني ا ي( كما انه يؤثر ف5تنشيط تكوين حبوب اللقاح )
باالضافة للتأثير االيجابي للزنك على معدل النمو وتخليق  ،( الذي يؤثر إيجابا في عملية عقد الثمار19)

الكلوروفيل الذي يزيد من كفاءة التمثيل الضوئي ونقل المواد المصنعة الى باقي اجزاء النبات والتي تعد االساس 
االخصاب وانتاج الحبوب عالية  فيس ذلك على الحبوب وامتالئها فضال عن تأثير الزنك في النمو ومن ثّم ينعك

كما رفعت الزيادة المعنوية في المساحة الورقية كفاءة عمليتي البناء الضوئي والتنفس ونشاط النبات في الحيوية. 
ق هذه النتيجة مع ما توصل وتتف، (9امتصاص الماء والمغذيات مما انعكس على امتالء الحبوب وزيادة وزنها )

كما  ،(53باإلضافة الى دور الزنك في زيادة االخصاب وتموين االف البروتينات في النبات )، (33) إليه 
 .زنك على حاصل الحبوب لنبات الذرةوجود تأثير معنوي لل (26) اظهرت نتائج

يرجع  وقد الدراسة،ي في حاصل الحبوب ولكال موسم أيام 2تفوق فترة الري  1تظهر نتائج الجدول 
من ناحية ارتفاع النبات والمساحة الورقية بسبب توفر الرطوبة الكافية لذوبان  أيام 2تفوق معاملة الري  إلىذلك 

العناصر الغذائية وسهولة وسرعة نقلها الى األجزاء األخرى والنشاط الواسع في حجب اإلشعاع الشمسي الساقط 
حبة مما ادى  3111وئي الذي يكون سببا في زيادة مكونات الحاصل ووزن والذي يساهم في عملية التركيب الض

حيث أشاروا الى أن اإلجهاد المائي  (30)وهذا يتفق مع ما توصل إليه  .الى زيادة حاصل الحبوب لهذه المعاملة
واالنثوي األمر عملية التوافق بين التزهير الذكري  فيعملية التزهير وهذا بدوره يؤثر  فيفي مرحلة التزهير يؤثر 

 عدد الحبوب ووزنها خصوصا عند عدم تواقت تفتح الحريرة مع توفر حبوب اللقاح.  فيالذي ينعكس سلبا 

هذا (. و 27وان الحاصل يتحدد بمقدار الطلب والتجهيز للعناصر الغذائية ونواتج التمثيل الكاربونـي)
الزنك معنويًا في معدل حاصل حبوب النبات التداخل بين معامالت الري ومستويات الرش ب أثر ،(31مع)يتفق 

( وقد يعزى ذلك الى التأثير التجميعي المشترك لدور كل من الري والزنك في زيادة عملية التمثيل 1)جدول
 .األخرىالنبات  أجزاء إلىالضوئي وانتقال نواتجها 
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ت الذرة الصفراء صنف لنبا( 1-تأثير التغذية الورقية بالزنك وفترات الري في حاصل الحبوب )طن.هـ 6جدول 
 .8115تركيبي 

 فترات الري

 يامباأل

 فترات الري الموسم الخريفي األول

 يامباأل

 الموسم الخريفي الثاني

 المعدل .-التراكيز ملغم1لتر المعدل .-التراكيز ملغم1لتر

. 7. 7. . 7. 7. 

5 71.. ..177 12.78 ..184 4 21.7 .148 .212. .147 

7 8172 ..1.. 11.98 .17. 8 2147 .128 ..12. 7174 

9 6.73 9.77 11.48 9.33 . 6.49 9.35 9.60 8.48 

L.S.D 5% 1.812 1.012 L.S.D 4% 1.859 0.936 

  10.84 9.40 6.67 المعدل  12.08 10.45 7.38 المعدل

L.S.D 5% 1.482 L.S.D 4% 1.667 
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