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 الحنطة لتحسين كفاءة استعمال الماء تحت مستويات رطوبة مختلفة حبوبتحفيز 
 خضير عباس جدوع                              رى شاكر جاسم العبيديبش

 جامعة بغداد –كلية الزراعة                                     األنبارجامعة  –كلية الزراعة 
 ةصخالال

 خالل بغداد جامعة- الزراعة كلية-الحقلية المحاصيل قسم تجارب حقل في حقليةتجربة  ُنفذت  

للجفاف  النباتات تحمل على الزراعة قبل الحنطة seed primingحبوب تحفيز تأثير لدراسة  2014-2013الموسم
ذلك بتحسين كفاءة استعمال الماء  وعالقة Unprimed محفزة غير حبوب عن الناتجة مثيالتها من أكثر
 التجربة في مكررات بثالثة المنشقة األلواح ترتيبب (R.C.B.D) المعشاة الكاملة القوالب تصميم استخدم .صولللمح

 للسعة الجاهز الماء من 90% و 70% ،50 %وهي الرطوبي ستنفاذاال مستويات الرئيسة األلواح احتلت ،الحقلية

 Salicylicو Gibberellin، Kineti، Cycocel)النمو  بمنظماتب حبو ال تحفيز معامالت مثلت فيما ،الحقلية

acid) ( واألمالح(KCl والفيتامينات (Ascorbic acid) السيطرة إلى معاملتي إضافةDistilled water) 

 .الثانوية األلواح ( فيDry seedsو

 عررردم المقارنررة لمعاملررة %4.87 مرررن زاد الحقلرري البررزو  نسررربة متوسرر ان  التجربرررة، نتررائ  أظهرررت   
 حققرررت. %44874بلغرررت معنويرررة بزيرررادة Gibberellinر بررر التحفيرررز باسرررتعمال %487. إلرررى Dry seedالتحفيرررز
 قياسررررا   %8.8.و %18.4 بلغررررت معنويررررة زيررررادات األخررررر   هرررري Salicylic acidو KClر برررر التحفيررررز معررررامالت
 زيرادة فري حققت Salicylc acid برمع التحفيز  %19الرطوبي  ستنفاذمعاملة اال ان. Dry seed المقارنة بمعاملة

مقارنررة بمعاملررة المقارنررة  %499بزيررادة تجرراوزت  .-مكغررم.  9..48كفرراءة اسررتعمال المرراء لحاصررل الحبرروب بلغررت 
 %19الرطروبي عنرد المسرتو   سرتنفاذحير  تسربب اال %19 سرتنفاذعند نفس مستو  اال Dry seedsعدم التحفيز 

.  كمرا برين .-كغم.م 4...98 إلىحاصل الحبوب في خفض كفاءة استعمال الماء ل Dry seedsمع عدم التحفيز 
حقررز زيرررادة فررري كفررراءة  Gibberellinبرررر مررع التحفيرررز  %19الرطرروبي عنرررد المسرررتو   سرررتنفاذإن اال نفسررر ،الجرردول 

 Dryمقارنرة بمعاملرة المقارنرة عردم التحفيرز .-مكغرم.  .8..8.الكفراءة استعمال الماء للحاصل البايلوجي إذ بلغت 

seeds لمعررامالت المعنررو   التررأثير ان ..-مكغررم.  .847.والترري سررجلت كفرراءة مقرردارها  %19تو  عنررد نفررس المسرر 
 سررلكت البررذور تحفيررز معررامالت ان علررى دل البررذور تحفيررز ومعررامالت الرطرروبي سررتنفاذاال مسررتويات بررين التررداخل
 النمرو بمرنظم الزراعرة قبرل الحنطرة بذور معاملة إمكانية يعني وهذا الرطوبي، ستنفاذاال مستويات تجاه مختلفا   سلوكا  

Gibberellin وacid Salicylic المائي اإلجهاد تحمل على مقدرتها لتحسين. 
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Abstract 

A field experiment was carried out in the experiments of field crops 

Department field - Faculty of Agriculture - University of Baghdad, during the season 

2013 -2014 .The objective was to investigate the effect of seed priming wheat before 

sowing on the wheat plants tolerance to the drought compared with the non- priming 

seeds and its relationship with the growth and grain yield. Use the R.C.B.D design in 

the arrangement of split- plot with three replicates. The drought treatment (50  ،49، and 

90%) depletion of available water of occupied the main plots. While seed priming 

treatments (gibberellins, Kinetin, cycocel, salicylic acid، kcl, Ascorbic acid, distilled 

water and Dry seedss). The results of experiment revealed that there were significant 

differences between seed priming treatments with emergence . 

The results of the trial showed that, the moral effect of the seed priming in the 

proportion of emergence. The average emergence field rate of 78.4% for the treatment 

of Dry seed to 87.4% using the seed priming with Gibberellin ،with increase ratio 

11.47%,  so as with KCL and Salicylic acid is the other significant increases amounted 

to 9.31% and 8.62 % compared to the treatment comparison Dry seed . Moisture 

depletion treatment 90% with seed priming by Salicylic acid increase in water use 

efficiency of grain reached quotient 1.850 kg. M3 increase exceeded 100% compared 

to the treatment comparison Dry seed at the same level of attrition 90% causing 

moisture depletion at 90% with no motivation Dry seeds in the reduction of water use 

efficiency of cereal quotient 0.8381 kg M3 as the table itself, that moisture depletion at 

90% with Gibberellin has achieved an increase in the efficiency of water use for the 

quotient with biological efficiency 3.8823 kg. M3 compared to treatment comparison 

Dry seed at the same level of 90% and an efficiency recorded 3.143 kg M3. Seed 

priming with Gibberellin and Salicylic acid gave the highest values of water use 

efficiency. The interaction between depletion levels and seed priming was significant 

for all studied traits. 

 ةـــــــــالمقدم

معظم المحاصيل الحقلية الصيفية والشتوية على حد سواء بسبب  إلنتاجيةأصبح الماء عامال محددا  
 متيسراعندما ال يكون الماء  أخر .من جهة  األمطارنقص الموارد المائية في نهر  دجلة والفرات من جهة وشح 

ا ليشمل الجوانب جميعهائص نمو ونشوء النبات في خص سلبيللنبات بالكميات المطلوبة فان  يؤثر بشكل 
والبايوكيميائية فينت  عن ذلك اختزال حجم النبات ومساحت  الورقية وقلة  التشريحية، المورفولوجية، الفسيولوجية

الماء ضوء ذلك ال بد من البح  عن وسائل مناسبة تساعد النبات في تحمل الجفاف )نقص  يالحاصل، ف
water deficit )البذور تعد تقانة تحفيز  مقبول.حاصل  ءوا عطا(Seed priming)  حبوبالتي تعني نقع الو 

الوسائل  أهم( لمدة معينة قبل زراعتها واحدة من واألمالحبمنظمات النمو النباتية والفيتامينات )الزراعة قبل 
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نفسها وذلك لتحسين  نباتاإلعليتها وفوائدها من خالل ارتباط عملية التحفيز بعملية اف أثبتت المستخدمة والتي
حقلي جيد  تأسيسبادرات قوية متجانسة ومن ثم  ان  يعطيكما  وجعل  منتظما يحد  في وقت واحد، اإلنبات
 ومبكر.

 per-adaptation)سبقية  ةقد يحد  استجابة تكيفي التقانةإن تنظيم عملية إنبات البذرة بواسطة هذه 

response ) اإلجهادالماء ومن ثم تقليل األضرار الناجمة من هذا  عجزنها المختلفة وم اإلجهاداتعند حصول 
بسيطة وقليلة التكاليف وعنصر المخاطرة فيها يكاد  التقانةفي نمو وحاصل النبات. عالوة على ذلك فان هذه 
بابو  واسيا كالهند وباكستان والنيبال وبوتسوانا وزم أفريقيايكون معدوما   لذلك انتشرت في دول كثيرة في قارتي 

ومن قبل المزارعين وفي حقولهم وعلى محاصيل مختلفة كالرز والذرة الصفراء والحنطة والماش والدخن وبعض 
 أكبر وبأعدادمحفزة بشكل عام ببزو  مبكر للبادرات  حبوبحي  تميزت النباتات الناتجة من  األخر  البقوليات 

غير  حبوببالنباتات الناتجة من  أكبر مقارنة نض  بوقت مبكر وغالبا تعطي حاصالير و وذات غزارة قوية وتزه
 محفزة.

التغذوية والتصنيعية  األهميةاألول في العراق والعالم من حي   الحبوبيتعد الحنطة المحصول 
 .4.4ففي العراق قدرت المساحة المزروعة بمحصول الحنطة  العام، واإلنتاجواالقتصادية والمساحات المزروعة 

دونم في حين  ألف .9.88. المروية األراضيوقدرت المساحة المزروعة في  ،.894و  دونم للموسم الشت ألف
المساحة الكلية  أجماليمن  %487.دونم بنسبة  ألف 8.4.87الديمية  األراضيالمزروعة في  األراضيقدرت 

يات كبيرة من (. هذه المساحة الكبيرة يلزم لها توفير كم8947وتكنلوجيا المعلومات  لإلحصاء)الجهاز المركز  
الساقطة والموارد المائية في نهر  دجلة  األمطاريقابل ذلك شح في  ،واإلنتاجالمياه من اجل ديمومة الزراعة 

الحنطة ببعض الهرمونات النباتية والفيتامينات  حبوبمعاملة  إلىتهدف الدراسة الحالية  على ما تقدم بناء  والفرات. 
على قدرة نبات  تأثير أ كان لهذه المعامالت  إذاومعرفة فيما  واإلنباتمو المعروفة بتأثيرها على الن واألمالح

 حقلية.ا غير المعاملة وذلك بتطبيز تجربة من مثيالته أكثرالحنطة على تحمل الجفاف 

النتح من حقل  –مقدار الماء المطلوب إضافت  لسد فواقد التبخر  والمائي أل  محصول ه ستهالكاال
( إلى كمية Evapotranspiration crop)المحصول  النتح-التبخرمو في حين يشير مزروع خالل موسم الن

للحفاظ على مستويات مثلى من  لعوامل المهمةا أحد. يعد الر  (10)النتح  –الماء التي يتم فقدها خالل التبخر 
بة الجافة لشح مصادر ال يتوفر في المناطز الجافة وشهذا لنباتات، غير ان  لالماء الجاهز في المنطقة الجذرية 

( ان توزيع ماء الر  عبر مراحل 44وجد ) المروية.مياه الر  أو المحددات االقتصادية التي تعيز توسع الزراعة 
وبلغ الماء المفقود عن  األزهاربعد  مم 19و األزهارقبل  مم 884النمو قبل وبعد اإلزهار لمحصول الحنطة بلغ 

وان العوامل التي تؤثر في مقدار الماء المستعمل قبل وبعد  الكلي،مائي من االستهالك ال مم ..4طريز النتح 
هي التبخر من سطح التربة وضغ  البخار المشبع ومقدار الكربوهيدرات المنتقلة إلى الحبوب بعد  األزهار
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 4-. موسممم .4.( على زيادة في إنتاج محصول الحنطة عند استهالك مائي مقنن بحدود .حصل ) األزهار.
 باالنخفاض.يبدأ  ذلك دبع

إن مفهوم جاهزية الماء هو المفتاح إلدارة أ  عملية ر  ناجحة الهدف منها معرفة الجهود المائية التي 
(. إن نوع المحصول والطاقة المتوفرة ألشعة الشمس .8خلة بين التربة والنبات والماء )تؤثر في العالقات المتدا

( لكن الماء هو العنصر األكثر أهمية Water use efficiencyلمياه )كفاءة استعمال ا وفعال فيلها دور مهم 
(. ان عوامل إدارة .8ان شح المياه تحدد من إنتاجية المحاصيل في المناطز الجافة وشبة الجافة ) إذفي الزراعة 
حتياجات المائية هما توقيت الر  وتحديد كمية المياه المطلوبة في كل رية لتامين اال ؛مبدأين أساسيينبالر  تتعلز 

علما ان كفاءة استعمال الماء تختلف باختالف المحاصيل  (،7الفعلية لمواجهة نقص الماء والطلب على الغذاء )
لهذا تستهلك كميات هائلة من  مروية،من نسبة زراعة محصول الحنطة هي زراعة  %19 نالر . اوكمية مياه 

جة إلى تحسين كفاءة استعمال الماء في إنتاج المحصول. لذلك نحن بحا (،9المياه العذبة إلنتاج المحصول )
أهمية من  ( أكثرETa) Actual Evapotranspirationالفعلي  نتح-والتبخرتعتبر العالقة بين المحصول 

العالقة بين إنتاج المحصول وماء الر  المضاف وذلك الن الر  ال يأخذ بنظر االعتبار الماء الممتص من قبل 
( يشمل كل الماء الذ  يؤخذ من قبل النبات ويرجع إلى الجو بهيئة نتح ETaان )إذ  فق ،النبات 

Transpiration(T مضاف )(.87لي  ما يفقد على هيئة تبخر من التربة )إ  

ان هناك انخفاض في كفاءة استعمال الماء للحنطة كلما زادت كميات مياه الر  المضافة في ( .)وضح 
إن معاملة الر  الكامل سجلت أفضل  إلى( 81) أشار (.من الماء الجاهز % 9.معاملة الر  الكامل )استنفاذ 

 %..إن إضافة  الحنطة.كفاءة الستعمال مياه الر  مقارنة بمعامالت قطع الر  خالل مراحل مختلفة من نمو 
ءة المحصول من الماء خالل فترة اإلزهار وبعدها قد حسن من كفاءة استعمال الماء وتراوحت كفا ةمن حاج

من احتياجات الر  الكامل على  % ..وماء تحت ظروف المطر  .م  كغم. 9818 – ..98 استعمال الماء بين
نتاجية 9.التتابع ) إن انسداد الثغور يؤد  إلى  المحصول.( والحظوا وجود عالقة خطية بين االستهالك المائي وا 

وان زيادة كفاءة استعمال الماء هو نات   ثيل،التمتقليل متوس  عملية التمثيل الضوئي وبالتالي يقلل من صافي 
ة النتح عند نفس تم تمثيل  بعملية التركيب الضوئي مقسوما على الماء الذ  تم فقده بعملي الذ  2COصافي 
غم.  4871( ان معاملة الر  االعتياد  سجلت أعلى متوس  لكفاءة استعمال الماء بلغ 41بين ) الزمنية.الفترة 
فت معنويا  عن معاملة اإلجهاد في مرحلتي البطان وامتالء الحبة اللتان سجلتا متوسطين بلغا وبذلك اختل 4-لتر

 الترتيب.حسب  4-لتر غم. 98.4و 4887

( من % 9.-..استنفاذ( اختالفات معنوية بين معاملة الر  الكامل ومعامالت اإلجهاد )48وجد ) 
ض  الفسيولوجي ومن مرحلة التزهير إلى النض  الفسيولوجي خالل الفترة من مرحلة التفرعات إلى الن ماء الجاهزال

ز أعلى كفاءة استعمال للماء عند معاملة ي( إن تحق.وضحت ) الفسيولوجي.ومن مرحلة امتالء الحبة إلى النض  
اقل  قد حقزسم  9.-9بعمز  % 19في حين ان الر  عند استنفاذ  سم، 9. – 9 لعمز %9.الر  بعد استنفاذ 
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كية لمحاصيل الحبوب وحاصل القش وذلك ألن  إضافة ماء الر  كانت على فترات متقاربة إضافة كفاءة استهال
أمنت االحتياجات المائية الفعلية للمحصول في المنطقة الجذرية الفعالة دون والتي قد  األرضيإلى مساهمة الماء 

لى قيمة لكفاءة استعمال الماء حصل على أع ( إذ4ومن نتائ  ) الموسم.تعرض النبات إلى إجهاد مائي خالل 
على الترتيب، عند قطع الر  في مرحلة التزهير، وأدنى قيمة لكفاءة  .-م كغم. 4884و ..48 نوالمحصوليالحقلي 

على الترتيب عندما قطع الر  خالل مرحلة  .-م كغم. .484و .489استعمال الماء الحقلي والمحصولي 
 االستطالة. 

 المواد وطرائق العمل

ذت   في حقل تجارب قسم المحاصيل  8947- .894 الشتو  للعامَتجُربة َحقليَة خالل الموسم الزراعي  ُنف 
 Splitوفز تصميم القطاعات العشوائية بترتيب األلواح المنشقة  نفذت إذبغداد.  جامعة-الزراعة  كلية-الحقلية 

Plot Design  تضمنت األلواح الرئيسة  مكررات،وبثالثةMain plot أضيفت كمية ماء الر   الر ،ت معامال
ماء الر  بعد  أضيفلماء الجاهز للنبات حي  ابثالثة مستويات ُحسبت على أساس النسبة المئوية المستهلكة من 

فقد تضمنت معامالت  ،Sub-plotمن الماء الجاهز للنبات. أما األلواح الثانوية  %19و %49و %9.استنفاذ:
في معامالت التحفيز ومن ثم  ساعة 87ات الحنطة الصنف بحو  لمدة نب حبوبتحفيز البذور، حي  يتم نقع 

ٌهيئت أرض التجربرة بحراثتها بصورة متعامرردة بالمحرا  المطرحي القالب ثررم  األصلية.رطوبتها  إلى تجفف
 .5O2Pكغم  949( بمقدار 5O2P%.7قبل التنعيرررررم أضيف سمراد سوبر فوسفات الكالسيوم ) وتسويتهرررررا،تنعيمهرررررا 

 200إلى موقع التجربة بمعدل  N %462)2CO(NHوأضيف سماد اليوريا  التربة،لضمان خلط  جيدا مع  4-ره
األولى عند الزراعرررررة والثانية  متساوية،استعمل بثال  دفعات  ،(.) مصدرا  للسمررراد النيتروجيني 4-هر سماد.كغم 

الواحد أحد عشر  ألوح( م تضمن . x .م الحقل إلى ألواح بإبعاد )في مرحلة التفرعات والثالثة عند التزهير. قس
م وذلك لضمان عدم انتقال الماء  .488م مع ترك فاصلة بين الوحدات التجريبية بمسافة  988خطا  المسافة بينها 

لكررررررل بعرد ذلك ترم تنفيذ تسوية دقيررقة  المحصول،م بين المكررات لتسهيل خدمة  8ومسافة  إلى آخر، من لوح
وصنفرررت تربرة الحقل بأنها ذات  الر ،سم لضمان تجانس توزيع ماء 20ارتفاعها وحدة تجريبيرة وحددت بأكتاف 

، عشبت 4-ر ه كغم. 4.9وبمعدل بذار  .894 /44 / 81تمت عملية الزراعة يوم  غرينيرررة.نسجة مزيجة طينية 
 %47مرحلة النض  التام وبنسبة رطوبة ال تتجاوز حصدت النباتات عند  الحاجة.ارض التجربة يدويا وحسب 

 كيزها اأسماء معامالت التحفيز مع تر يبين  4الجدول  ..894/ . /7بتاريخ 

 وتراكيزها حبوبمعامالت تحفيز ال 1جدول 

 التسلسل أسماء المحفزات (ppmالتركيز ) التسلسل أسماء المحفزات (ppmالتركيز )

40 Kinetin . 49 Ascorbic acid 4 
30 KCL . 50 Salicylic acid 8 

Distilled water Check 1 4 600 Gibberellin . 

without priming (Dry) Check 2 . 1000 Cycocel 7 
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 سم 00-0بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لمادة تربة الحقل للعمق  2جدول 

 القيمة ــــدةالوحــ الصـفـــــــــة القيمة الوحــــــدة الصـفـــــــــة

 48.48 .-. مرامغ ميكا الكثافررررة الظاهريررررررة 848. 1-. مسيمنز ديسي ECالكهربائيــــــــة  اإليصالية

 ..98 .-سم ..سم (لكيلو باسكا (33 المحتو  الرطوبي الحجمي pH   4847هيدروجينيالدرجة األس 

 غم. الرمل مفصوالت التربة
غم 
ك

-
4

 

 9889 .-سم ..سم كيلوباسكال(4.99الحجمي)المحتو  الرطوبي  4.9

 .984 .-سم ..سم الماء الجاهز 719 الغرين

 .8884 4-كغم  غم. المادة العضوية 9.. الطين

 212 1-ملغم. كغم البوتاسيوم الجاهز طينية غرينية مزيجية النسجة

التربررة المنخولرة مررن منخررل ( لعينرات ψ( والشرد الهيكلرري )θقردرت العالقررة برين المحتررو  المرائي الحجمرري )
لتقردير سرعة باسركال  كيلرو 4.99و 4999و 99.و 499و ..والمحترو  الرطروبي عنرد الشردود  مرم 2قطرر فتحاتر  

سرعة الحقليرة ، ومنها تم تحديد الماء الجاهز في التربة من الفررق برين المحترو  الرطروبي عنرد الاحتفاظ التربة بالماء
 .ونقطة الذبول الدائم

سم في مراحل النمو بطريقتين :  79-9و  اإلنباتسم في رية  9.-9رطوبة التربة للعمز  مراقبة أجريت
عنرد Water markسرات جهرد مراء التربرة نروع وهي الطريقة غير المباشرة عرن طريرز وضرع المحسَ  األولىالطريقة 
عينرات  ألخرذرة سرم والطريقرة المباشر 9.و  .4سم وتنشيومترات ذات مقياس عند العمرز  سرم 9.سم و  .4العمقين

ووزنرت وهري رطبرة، ثرم  األلمنيرومووضرعت فري علرب تربة بشكل مستمر من مناطز مختلفة لأللرواح التجريبيرة كافرة 
عشر دقيقة بعد ان تم تعييرر مردة التجفيرف مرع الفررن الكهربرائي  اثنتيولمدة  microwave ovenوضعت في فرن 

(. 22تستخرج نسبة الرطوبة حسب المعادلرة الرواردة فري ). لتجفيف العينات و (33)على وفز الطريقة المقترحة من 
تم تحديد الماء الجاهز للنبات ما بعد ري  اإلنبات على أساس الفرق فري خرزان المنطقرة الجذريرة للنبرات عنرد السرعة 

 .ستنفاذالحقلية والمحتو  المائي عند نسبة اال

ww    =(
𝑀𝑠𝑤−𝑀𝑠

𝑀𝑠
)100 ……………..1 

كتلررررررة التربررررررة  Ms، وكتلررررررة التربررررررة الرطبررررررة)غم( Msw، ومئويررررررة الوزنيررررررة للرطوبررررررةالنسرررررربة الwwان  إذ 
 .الجافة)غم(

 :لحجمي باستخدام المعادلة اآلتيةتم حساب المحتو  الرطوبي 
𝜃𝑣 = 𝑤𝑤𝑥 

𝜌𝑏

𝜌𝑤
----------------------8 

 ، و (3-غررام. م ربرة )ميكراالكثافرة الظاهريرة للت ρ𝑏،  )3سرم .3سرم) الحجمريالمحتو  الرطوبي   ϴv إذ إن

ρw  (3-م.كثافة الماء)ميكاغرام. 
 ) 84وحسبت كمية ماء الر  الالزم إضافتها لكل لوح بموجب معادلة )

3 vDd   
  (ممعمز التربة ) D، و(ممعمز الماء المضاف )dإذ أن 
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 مرم( 8زراعري سرمك  )نرايلون الشرفاف  أثلرينبرولي ( م مغلرف بمرادة ال8×.×.ُاستعمل حوض مراء بأبعراد )
 كهربائيررة،بالسررتيكية مربوطررة بمضررخة  أنابيرربوتررم اإلرواء بواسررطة  فرعيررة،ُيَجهررز بالمرراء مررن البئررر بوسرراطة سرراقية 

 األلرواح إلرىأضيفت كميات متساوية من الماء  باللتر،ومثبت على األنبوب عداد لقياس الماء المار خالل األنبوب 
 %9. اسررتنفاذد الزراعررة ولحرردود السررعة الحقليررة لضررمان البررزو  الحقلرري. ومررن ثررم رويررت النباتررات عنررد جميعهررا عنرر

 النمو.سم وحسب مراحل  79 – 9سم و  9. – 9من الماء الجاهز على عمز  %19و %49و

عررامالت ي للمحصررول للماسررتعملت معادلررة الموازنررة المائيررة كطريقررة مباشرررة فرري حسرراب االسررتهالك المررائي الفعلرر    
 (..4)المختلفة

    4 SRDETCPI a
 

الجراهز مرن المراء  سرتنفاذاالالماء الجاهز للنبرات ولنسرب  تم حساب  للمعامالت المختلفة من الر   I أنإذ 

. يروم مرمالفعلري ) النرتح-التبخرر aET، واألرضريمساهمة الماء  C(، وممالمطر ) كمية مياه P(، و4-. يوممم)
الفررق فري عمرز المراء المخرزون فري المنطقرة  S، و( مرمالسريح السرطحي )R، و( مرمالبزل العميرز ) D، و(4-

 ، / يوم(ممة كل ري  )الجذرية الفعالة قبل بداية الموسم مباشرة )االبتدائي( وعند نهاي

وان الرر   بكتروف،محدده  األلواح ألن وعدم حصول سيح سطحي ) األرضي،وبسبب عدم مساهمة الماء 
 يلي؛كما  (،4ويمكن صياغة المعادلة ) D=9؛ R=9 ؛C =9لذا فان  االستنفاذ،يتم حسب نسب 

5.........SETRI a   

 (:.4تم تقدير كفاءة استعمال الماء للمحصول حسب المعادلة اآلتية )

 

النرتح  –التبخرر  ETaو، (4-)كغم.هرر لحبوبحاصل ا GYو، (4- (.استعمال الماء )كغم. )م كفاءة WUEcإذ ان 
 (.4-.هر.الفعلي الموسمي لوحدة المساحة )م

  4معادلة كما في ال WUEكفاءة استعمال الماء للحاصل البايولوجي قدرت 

7.................../ ac ETBIOYWUE   

 ETaو، (4-البررايلوجي )كغم.هررر الحاصررل BIOYو، (4( .-مكفرراءة اسررتعمال المرراء )كغررم. ) WUEإذ ان 
  (.4-.هر.النتح الفعلي الموسمي لوحدة المساحة )م –التبخر 

( L.S.Dتحليرررل البيانرررات إحصرررائيا  للصرررفات المدروسرررة باسرررتعمال اختبرررار أقرررل فررررق معنرررو  ) جرررر       
 Genstateٌأسررررتعمل البرنررررام  اإلحصررررائي  الحسررررابية.للمقارنررررة بررررين المتوسررررطات  .989وعلرررررى مسررررتو  احتماليررررة 

 اإلحصائي.( فرري إجراء التحليل 2009)

 

6............../ ac ETGYWUE 
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 النتائج والمناقشة
 نسبة البزوغ الحقلي

 حقلري. فقرد زادفري نسربة البرزو  ال حبروب، التأثير المعنو  لمعرامالت تحفيرز ال4في الشكل  تبين النتائ   
باسررتعمال  %487. إلررى Dry seedsلمعاملررة المقارنررة عرردم التحفيررز %4.87متوسرر  نسرربة البررزو  الحقلرري مررن 

هرري  Salicylic acidو  KCl. معررامالت التحفيررز بررر %44874بزيررادة معنويررة بلغررت Gibberellinر التحفيررز برر
. فيمرا سرجلت معاملرة Dry seedsالمقارنرة قياسا  بمعاملرة  %8.8.و %18.4األخر  حققت زيادات معنوية بلغت 

عن معاملرة المقارنرة  %.4.81وبنسبة انخفاض معنو  بلغ  % 81..اقل نسبة بلغت  Distilled waterالتحفيز 
Dry seedsالمحفررزة لهررا نسرربة إنبررات أعلررى ويحصررل فرري زمررن واحررد، وذلررك ببسرراطة نتيجررة الختررزال  حبرروب. إن ال

الكيميائيرة ، كرذلك  الفيزيائيرةمرحلة مهمة تختزل من الزمن بعردها تحرد  العمليرة  )الخمول أثناء تشرب البذرة( وهي
بنررررراء محفرررررزات األيرررررض الخررررراص باإلنبرررررات خرررررالل مرحلرررررة التشررررررب وحصرررررول التحررررروير االزمررررروز ، ويعرررررز  تفررررروق 

Gibberellin م ألفرا إلى تأثيره في كسر سكون البذرة ، فان  يسيطر علرى تخليرز إنرزيم ألفرا اميليرز عرن طريرز ترراك
وقررد يقرروم هررذا الحررامض بتوجيرر  جينررات معينررة لتخليررز بروتينررات  mRNAاميليررز األحمرراض النوويررة الرايبوزوميررة 

جديرررردة تشررررمل ألفررررا اميليررررز والبروتييررررز والنيرررروكليز إذ يقرررروم االلفررررا اميليررررز بهضررررم النشررررأ والبروتييررررز بهضررررم البررررروتين 
 األمينيررةإلررى السررويداء ، وتتكررون السرركريات واألحمرراض  والنيرروكليز بهضررم الحررامض النرروو  وتنتقررل هررذه اإلنزيمررات

(. نترررائ  الدراسرررة الحاليرررة جررراءت 4والنيوكليررردات ، ثرررم تنتقرررل هرررذه المنتجرررات الغذائيرررة إلرررى الجنرررين خرررالل القصرررعة )
يرجررع إلررى تكامررل  حبرروب( إن زيررادة نسرربة اإلنبررات وتحسررين البررزو  لل.8(. واقترررح ).4و .و 8متوافقررة مررع نتررائ  )

 األكسدة.ة الخلوية وتحفيز تكوين البروتين والحامض النوو  وزيادة فعالية مضادات األغشي

 
 في نسبة البزو  الحقلي )%( حبوبمعامالت تحفيز ال تأثير 4الشكل 

 تقدير االحتياجات المائية للمحصول

 مرررز المررراء المضررراف واالحتيررراج المرررائي الفعلررري الكلررري لمحصرررول الحنطرررةع .تبرررين النترررائ  فررري جررردول 
 سرررتنفاذأظهررررت معاملرررة اال .8947-.894الشرررتو   للموسرررم %19و %49و %9.الرطررروبي  سرررتنفاذلمعرررامالت اال
مرررم  4187.و .8.8. وانخفضرررت إلرررىمرررم للموسرررم  413بلرررغ قيمرررة لعمرررز المررراء المضررراف  أعلرررى %9.الرطررروبي 
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لمضررررافة بارتفرررراع الميرررراه ا أعمرررراقيالحررررت ارتفرررراع قرررريم  التتررررابع. علررررى %90و %49الرطرررروبي  سررررتنفاذاال لمعرررراملتي
مررن المرراء الجرراهز كرران  %19الرطرروبي فرري كررل معاملررة إذ أن المحتررو  الرطرروبي عنررد اسررتنفاذ  سررتنفاذمسررتويات اال

زيرادة  أدت .3-. سرم.سرم 9889وهرو قريرب مرن قيمرة المحترو  المرائي عنرد نقطرة الرذبول الردائم  3-.سرم .سم .9884
ان المحترررو  الرطررروبي االبتررردائي  إلرررىيمكرررن يعرررز  ذلرررك حصرررول انخفررراض مرررائي للتربرررة و  إلرررىالرطررروبي  سرررتنفاذاال

مرن المراء الجراهز كران مرتفعرا مقارنرة  بالمعرامالت التري تررو  عنرد  %9. اسرتنفاذللمعامالت التي ترو  عند نسرب 
رطوبي أقل من  استنفاذالماء الجاهز غير ان هذه المعامالت تعرضت لتبخر و  من % 19و %49رطوبي  استنفاذ

 األمطار.انخفض عدد الريات خالل الموسم بسبب هطول (. .و 4)لجاهز من الماء ا 9%.

لمحصــول  عمــق المــاء المضــا  االســتهالا المــائي الفعلــي الكلــي خــالل مراحــل النمــو مــ  حســاب 3جــدول 
   2012 -2013الحنطة للموسم الشتوي 

االستهالا 
المائي الفعلي 

 )مم(ETaالكلي 

ماء مساهمة 
 مم(المطر )
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48 

 -1  .8/12/204 0.29 7. 54 (اإلنبات)رية 

 
54 
+ 

288 
 

.. 0.29 1/2/2047  
 
 
.9% 

 

2- 

.. 0.29 41/8/2047 3- 

36 0.29 27/2/2015 4- 

.. 0.29 ././2017 5- 

.. 0.29 11/./2047 6- 

.. 0.29 2././2047 7- 

.. 0.29 ./7/2017 8- 

36 0.29 12/ 4/2014 9- 

 
 

326.6 

 
 
48 

.7 
+ 

8948. 

54 0.2 2/12/2013  1- 
50.4 0.2 8947/8/47  

49% 
 

2- 

.987 0.24. 4/3/2017 3- 

.987 0.27. 8./4/2017 4- 

.987 0.27. 49/4/2017 5- 

 
 

319.4 

 
 
48 

54 

+ 

194.4 

.7 0.2 8947/8/47  
 
19% 

 

-4 
64.8 0.218 44/./2047 -8 

64.8 0.218 8947/./8. -. 
64.8 0.218 44/4/2047 -7 

 ETa=I+R، سم 7. اإلنبات:*عمز ماء الر  لرية 
   499×عمز منطقة الجذور× الكثافة الظاهرية × الرطوبة عند نقطة الذبول (  –ئية = )الرطوبة الوزنية قبل الزراعة الرطوبة االبتدا 

                                                               =2.058mm = (0.20  - 0.15) x 1.372 x 0.3 x 100 

 499×عمز منطقة الجذور× الكثافة الظاهرية × الرطوبة عند نقطة الذبول(  –لحصاد الرطوبة النهائية = )الرطوبة الوزنية بعد ا

                                             = 1.99mm = (0.20 – 0.15) x 1.372 x 0.3 x 100 
             ∆S = 2.058 – 1.99                    = 0.068mm,   ∆     S =0 

 ولجميع معامالت الر   إهمالهامكن التغير في الخزين المائي ووجد بانها قيم ي حسبت جميع قيم    
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 كفاءة استعمال الماء
 كفاءة استعمال الماء لحاصل الحبوب والحاصل البايلوجي

الرطرروبي ممررا يرردل  اإلجهررادمعنويررة التررداخل بررين معررامالت التحفيررز ومعررامالت  إلررى 4يشررير الملحررز     
علررى سرربيل المثررال نالحررت بررأن  الرطرروبي، اإلجهررادة معررامالت التحفيررز باتجرراه معررامالت علررى اخررتالف  فرري سررلوكي

 Salicylic acidالرطروبي عنرد اسرتعمال المحفرز  اإلجهرادكفاءة استعمال الماء لحاصل الحبوب ازدادت مع زيرادة 
ل المراء للحاصرل بينما نالحت بان كفراءة اسرتعما المحفزات،على العكس من ذلك سلكت بقية  Ascorbic acidو 

وعلرى العكرس مرن ذلرك سرلكت  Gibberellinالرطوبي عند استعمال المحفز  اإلجهادالبايولوجي ازدادت مع زيادة 
 بقية المحفزات. 

تراوحرت قرريم  البرايلوجي.لحاصررل اكفراءة االسرتعمال المررائي لحاصرل الحبروب و  .4تبرين النترائ  فري جرردول 
وكفراءة االسرتعمال المرائي للحاصرل  .-مكغرم.  .888.4 –9.....ن االسرتعمال المرائي لحاصرل الحبروب بريكفاءة 

 acid  Salicylicبرر التحفيرزمرع  %19الرطروبي  ستنفاذة االحققت معامل ..-مكغم.  .78.4 – 88781البايلوجي 

مقارنررة بمعاملررة  %499بزيررادة تجرراوزت  .-مكغررم.  9..48بلغررت كفرراءة اسررتعمال المرراء لحاصررل الحبرروب  فرري زيررادة
الرطوبي عند المسرتو   ستنفاذاالحي  تسبب  %19 ستنفاذعند نفس مستو  اال Dry seedsنة عدم التحفيز المقار 

 . .-م كغم. 4...98 إلىخفض كفاءة استعمال الماء لحاصل الحبوب في  Dry seedsالتحفيز مع عدم  19%

حقررز  Gibberellinبررر مررع التحفيررز  %19الرطرروبي عنررد المسررتو   سررتنفاذإن اال نفسرر ،كمررا بررين الجرردول 
عدم  مقارنة بمعاملة المقارنة .-مكغم.  .8..8.الكفاءة في كفاءة استعمال الماء للحاصل البايلوجي إذ بلغت زيادة 
الرردور الررذ  . ان .-مكغررم.  ...47الترري سررجلت كفرراءة مقرردارها و  %19عنررد نفررس المسررتو   Dry seedsالتحفيررز

الح  على إنتراج هرمونرات النمرو  دوره فيفضال  عن  كسدة،لألكمضاد  Salicylic acidحامض  ؤدي يمكن أن ي
منظومرررة نقرررل اإلشرررارة المرتبطرررة بفعاليرررة هرمرررون  ودوره فررري ABAوحرررامض  IAAومنهرررا أنررردول حرررامض الخليرررك 

اسرتعمال  زيادة كفاءة في Salicylic acidمكن أن تفسر دور حامضيهذه العوامل ل ك ABAحامض األبسيسك 
  (.8.و 84حبوب )الماء لحاصل ال

 ان علرررى يررردل البرررذور تحفيرررز ومعرررامالت الرطررروبي سرررتنفاذاال معرررامالت برررين المعنرررو   الترررداخل اننسرررتنت  
 Salicylic برر التحفيرز معاملرة تميرزتو  الرطروبي، ستنفاذاال معامالت اتجاه مختلفا   سلوك سلكت التحفيز معامالت

acid و Ascorbic acid اسرررتنفاذ مسرررتو   اقصررى عنرررد %499 تجررراوزت مئويررة بنسرررب الحبررروب حاصررل بزيرررادة 
 العامرة الحالرة حسرن قرد Ascorbic acidو Salicylic acidبرر  التحفيرز ان. Dry seed التحفيز مع عدم 19%
 قرردرة علررى ذلررك انعكررس وقررد للجفرراف، النباتررات خررالل مقاومررة مررن المررائي، لإلجهرراد المعرررض الحنطررة نبررات لنمررو
   . للنبات العامة الحالة وحسن الماء ستخداما كفاءة وزادت الضوئي التمثيل على النبات
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الرطــوبي  ســتنفا االتــأرير مســتويات  الزراعــي تحــتالحنطــة للموســم  المــاء لمحصــولكفــاءة اســتعمال  2جــدول 
 ومعامالت التحفيز

نسب 
 ستنفا اال

Eta ماء( 3-م كغم.)الماء كفاءة استعمال  (1-الحاصل )كغم. هـ معامالت التحفيز 

 الحاصل البايلوجي لحبوباحاصل  لبايلوجياالحاصل  لحبوباحاصل 
00

% 
413 Ascorbic acid 4480 12430 1.0857 3.0097 

Cycocel 4939 11890 1.1969 2.8789 

Kinetin 4104 11490 0.9947 2.7821 

Salicylic acid 4629 13390 1.1218 3.2421 

Gibberellin 6969 15070 1.6874 3.6489 

KCL 4326 13490 1.0475 3.2663 

Distilled water 5239 12600 1.2695 3.0508 

Dry seeds 3451 14040 0.8366 3.3995 

 84.14. ..489.9 4.9.9 74.4  المعدل

00

% 
326.6 Ascorbic cid 3710 11430 1.1373 3.4997 

Cycocel 7462 14270 2.2876 4.3693 

Kinetin 5914 13800 1.8130 4.2254 

Salicylic acid 4595 14740 1.4086 4.5132 

Gibberellin 4635 11720 1.4209 3.5885 

KCL 5878 13710 1.8020 4.1978 

Distilled water 4157 12510 1.2744 3.8304 

Dry seeds 4746 13170 1.4549 4.0325 

 789.84 .48.47 .44.88 4.4.  المعدل

00

% 
319.4 Ascorbic cid 5047 10820 1.5802 3.3876 

Cycocel 3867 10640 1.2107 3.3312 

Kinetin 3600 9640 1.1271 3.0182 

Salicylic acid 5909 13440 1.8500 4.2079 

Gibberellin 4756 12400 1.4890 3.8823 

KCL 5054 11810 1.5823 3.6976 

Distilled water 2269 7760 0.7103 2.4296 

Dry seeds 2677 10040 0.8381 3.1434 

 48..8. .48814 .8..49 7474  المعدل

 

 MS تحليل التباي  للصفات المدروسة ممرلة بمتوسطات المربعات 1ملحق 

درجات  مصادر التباي 
 الحرية

الحاصل 
 البايولوجي

حاصل الحبوب 
 1-ط  . هـ

كفاءة استعمال الماء 
 لحاصل الحبوب

ال الماء كفاءة استعم
 للحاصل البايولوجي

 *398.28 *84.358 *6.0238 *42.084 2 معامالت االستنفا  الرطوبي

 ..4.8 88.18 988179 ...48 8 المكررات

 4 1.214 0.0592 0.477 9.68 (aالخطأ )

 *77.48 *39.705 *4.1925 *8.054 7 معامالت تحفيز الب ور

 *47.07 *39.429 *130.73 *4.849 14 التداخل

 42 2.537 15.75 3.022 23.33 (bالخطأ )
 

 المصادر

والسرررماد تحديرررد حساسرررية مراحرررل نمرررو الحنطرررة تحرررت الرررر  المحررردود  ..894 ترررالي،احمرررد حسرررين  البررردير ، .4
 بغداد.جامعة  –كلية الزراعة  دكتوراه. أطروحةالمياه.  إنتاجيةباستعمال دوال  البوتاسي
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