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Zea mays(مؤشرات نمو الذرة الصفراءبعضعمق الري ورش الزنك فيتأثیر  L.(  
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  ةصالخال

مو ورش الزنك بتراكیز مختلفة في بعض عمق میاه الري المضافة حسب مراحل النتأثیر لدراسة 

Zea mays(حاصل الذرة الصفراء نفذت تجربة حقلیة على محصول الذرة الصفراءمؤشرات نمو L.( صنف

استخدمت تجربة عاملیة وفق تصمیم القطاعات الكاملة التعشیة.2006للعروة الخریفیة لعام 5012اباء

)R.C.B.D (ذي رمز لهما بالحروف تضمنت عاملي الري والتسمید والI وZnعلى التوالي وبثالث مكررات .

اعطیت كفایة ري في مرحلتي النشوء والتطور ومرحلة النضج بعمق ماء ) I1(نفذ عامل الري بمستویین؛ االول 

وتعرضت الى اجهاد مائي نسبي في مرحلتي النمو ملم للمرحلتین المذكورتین على التوالي،) 150و 130(

وفیه تعرض ) I2(ملم ،على التوالي ،والمستوى الثاني ) 140و180(بعمق ماء مقدارههیرالخضري والتز 

) 95و65(المحصول الى اجهاد مائي نسبي في مرحلتي النشوء والتطور ومرحلة النضج اي بعمق ماء مقداره 

) 215و225(بعمق ماء مقداره ملم،على التوالي واعطیت كفایة ري في مرحلتي النمو الخضري والتزهیر

Znملغم ) 100و50و0(في حین تضمن عامل التسمید ثالث مستویات رش بالزنك هي . ملم،على التوالي

  .           Zn2وZn1وZn0اعطیت الرموز لتر/

%  15.6أظهرت النتائج  حصول زیادة معنویة في معدل صافي وزن بذور العرنوص الواحد بنسبة 

، كما حصلت زیادة معنویة في معدل الوزن الرطب للنبات %4وزن الحبة بنسبة وزیادة معدل  I2 )(للمعاملة 

زیادة طفیفة 1Znبینما حققت المعاملة ). I1(لنفس المعاملة مقارنة مع المعاملة % 12بنسبة ) بدون عرنوص(

) وصبدون عرن(في معدل صافي وزن بذور العرنوص الواحد  ومعنویة في كل من معدل الوزن الرطب للنبات 

) 10.8و16.9(و) 2.3و6.7(ومعدل عدد الحبوب في الصف الواحد ومعدل عرض الورقة وبنسبة زیادة بلغت 

Zn2كما حققت معاملة الرش.،على التوالي Zn2وZn0مقارنة بالمعاملتین)% 5.5و5.9(و) 1.5و6.7(و

اال ان الزیادة كانت غیر الرش،مقارنة بعدم% 6.8زیادة معنویة في معدل طول العرنوص وبنسبة زیادة بلغت

وحصلت اعلى زیادة في وزن بذور العرنوص ووزن الحبة من تداخل . 1Znمعنویة مقارنة بمعاملة الرش

مع كل Zn1اما عدد الحبوب في الصف وعرض الورقة فقد تحقق من تداخل المعاملة . Zn1وI2المعاملتین 

  .وكانت القیم متساویة I1 ,I2من معاملتي الري 

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول
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Effect Of  Irrigation Depth and Foliar Application of Zinc Upon 
Some Growth Indicators Of Corn (zea mays L.)
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Abstract
Afield experiment had been carried out in autumn -2006 to study the effect of 

irrigation depth and foliar nutrition application of Zinc on some growth for the spicies 
Zea mays L.var IPA 5012. A factorial experiment was applied according to 
Randomized  Complete Block Design with three replicates .The experiment included 
two treatments namely; irrigation (I) with two levels (I1 and I2). The I1 treatment 
received enough irrigation in germination and maturing stags which equal (130 and
150) mm respectively, but received deficient irrigation in vegetation and flowering 
stags which equal (180 and 140) mm respectively. The I2 treatment received deficient 
irrigation in germination and maturing stags which equal (65 and 95) mm 
respectively, but received enough irrigation in vegetation and flowering stags which 
equal (225 and 215) mm rspectively. The second treatment namely Zinc spraying (Zn) 
which contents three levels (Zn0, Zn1 and Zn2). The Zn0 treatment, is the control 
(sprayed with water only). The Zn1 treatment in which the plant sprayed three times 
with 50 mg Zn/ L, and the Zn2 in which plant sprayed three times with 100 mg Zinc/
L.

The results showed: that I2 treatment gave the highest growth indicators 
particularly net weight seed/ ear, weight of one seed and wet  weight of plant which 
shows (15.6, 4 and 12)% increament continuously comparing with I1 treatment.
While The Zn1 treatment gave the highest level for net weight seed/ ear, wet weight 
of plant ,number of seeds in one line and leaf width. The increasing percent were (6.7,
2.3), (16.9, 10.8), (6.7, 1.5), (5.9, 5.0)% in comparesing with Zn0 and Zn2 treatments, 
continuously. Also Zn2 treatment showed a significant increament in ear length. The
increasing percent was 6.8% in comparing with Zn0. I2Zn1 achieved a significant 
increament in the average of net weight seeds/ ear, and weight of one seed. Also 
interaction of Zn1 with I1 and I2 showed a significant increament in the average of 
seeds number in one line and leaf width.                                                                                                     

  

  المقدمة

على مطلع القرن الحادي والعشرین بوادر كارثة وشیكة الوقوع والتي تتمثل في و لقد اتضحت في العالم

المائیة العذبة والمتاحة لالستخدام ،بسبب الزیادة السكانیة وارتفاع معدالت االستهالك العجز الكبیر في الموارد

من حیث الكمیة المتاحة الناتجة عن الوعي والمعرفة واالرشاد الصحي ،ویعد الوضع المائي العربي اكثر سوءا

طن العربي ومناخه الجاف ،ووقوع السباب عدیدة اهمها الموقع الجغرافي للو تجاه المتطلبات المتزایدة على المیاة

،اضافة الى سیادة نظم الري السیحي خارج حدوده) النیل ، دجلة ،الفرات(احواض التغذیة النهاره الكبرى 

  ).1% (15وقد تصل احیانا الى في احسن االحوال%45تتجاوز كفائتها التقلیدي والتي ال

250لمناطق التي یقل معدل االمطار فیها عن في ایعد الجفاف من بین اهم تحدیات االنتاج الزراعي 

معرفة اداء المحصول ان ). 2(سنة والتي یقع من ضمنها العراق اضافة الى تذبذبها وعدم انتظام توزیعها/ملم

تحت ظروف الجفاف وتحدید مراحل النمو الحرجة والحساسة لالجهاد المائي یعد احد االسس العلمیة التي یمكن 
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بینت العدید من الدراسات . وتقلیل كمیة المیاه المستعملةعلى انتاجیة اقتصادیة للمحصول عن طریقها المحافظة

اذ یؤثر عمق الماء . انعكاس لعمق الریة وعدد الریات خالل موسم نمو المحصولهوة الريءان انخفاض كفا

  ).3،4(واالنتاجیةهوتوزیعه في كفاءة استعمال المیا

دورة حیاة النبات اذ یدخل هذاالصغرى الضروریة لنمو واكتمال ائیةیعد الزنك احد العناصر الغذ

البناء والهدم وتفاعالت االكسدةاالنزیمات المهمة المسؤولة عن عملیاتالعنصر في تركیب وتخلیق كثیر من

  .)5(واالختزال وكذلك في تركیب و تخلیق بعض الهرمونات االساسیة واالحماض االمینیة

تات المزروعة في الترب الكلسیة من نقص واضح لهذا العنصر نتیجة تفاعالت تعاني معظم النبا

االمتزاز والترسیب وتكوین المركبات والمعقدات مع العناصر والمركبات الكیمیائیة الالعضویة والعضویة السائدة 

ومما هو معروف . )7(وتعد كاربونات الكالسیوم من اكثر مكونات التربة قدرة في تثبیت عنصر الزنك)6(فیها 

وذات درجة تفاعل مائل للقاعدیة )% 35- 10(وبمحتوى كلسي % 80نحوتشكلب الكلسیة في العراقر التفان 

pH >7.0 .هذه تم اجراءوسیادة الترب الكلسیة في العراق فقد وبالنظر لشح المیاه التي یعاني منها القطر

د اكثر المراحل حساسیة للرطوبة ودراسة تأثیر تراكیز حسب مراحل النمو وتحدیدراسة لمعرفة تاثیر عمق الري ال

  .مختلفة من الزنك في نمو محصول الذرة الصفراء

  

  المواد وطرائق العمل

الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الدراسة سم وقدرت فیها بعض الصفات ) 30ـ 0(أخذت عینات تربة بعمق 

فوسفات ثنائي االمونیوم اضیف سماد . وتعدیلها وتسویتها تم حراثة التربة بصورة متعامدة ثم تنعیمها) .1(جدول

تخلطقبل الزراعة هكتار N/كغم 72هكتار و P/كغم 70كمصدر لعنصري الفسفور والنایتروجین وبمعدل 

وبمسافة فاصلة بین % 0.2مرز وبانحدار /م 36االسمدة في التربة آلیا ثم قسمت االرض الى مروز بطول 

وزرعت البذور بعد خمسة ایام ت المعامالت عشوائیا ضمن المكررات ثم اعطیت ریة تعییر وزعم،0.75المروز 

قسمت مراحل النمو الى اربعة مراحل .م بین جورة واخرى 0.25وبمسافة وبواقع ثالث بذور في الجورة الواحدة 

  :هي )8(حسب ما اشار الیه 

  مرحلة النشوء والتطور-1

  مرحلة النمو الخضري-2

  لنمو الزهريمرحلة ا-3

واعتبرت .جرى من قبلنااال ان تحدید وقت تغییر عمق الري المعطى للنبات حسب المراحلمرحلة النضج،-4

مدة المرحلة االولى لغایة وصول النبات الى ستة اوراق والثانیة لغایة ظهور النورات الزهریة الذكریة بنسبة 

وتیبس الحریرة والرابعة لغایة واكتمال عملیة التلقیحي والثالثة لغایة اكتمال التزهیر الذكري واالنثو % 10

یوم،32و18و30و18وكانت مدة المراحل المذكورة اعاله .للنبات واعطاء ریة الفطام النضج الفسلجي

  .على التوالي

تم تحضیر . للزنك، كمصدر)ZnSO4.7H2O)22.65 %Znاستخدمت كبریتات الزنك المائیة 

/لتر) 10(الرش لضمان ذوبانها وتجانسها وكانت كمیة الرش المستخدمة من المحلول المحلول قبل یومین من

لتر في وقت الصباح الباكر الى حد البلل التام للجزء ) 12(تمت عملیة الرش باستخدام مرشة سعة مرز،

اسبوعین من الخضري من النبات وعلى ثالث مراحل االولى في بدایة مرحلة النمو الخضري والرشة الثانیة بعد 

  .الرشة االولى اما الرشة الثالثة كانت في بدایة مرحلة التزهیر
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عند وصول النبات الى مرحلة الورقة  Alphacypermethirnتم مكافحة حفار ساق الذرة بمبید 

اضیف باقي ).مرحلة ستة اوراق(الخامسة ،خفت النباتات الى نبات واحد في الجورة في نهایة المرحلة االولى 

هكتار بهیئة سماد یوریا وعلى ثالث دفعات متساویة اثنان اثناء مرحلة /Nكغم184حتیاج النایتروجیني والبالغ اال

االولى بعد اسبوع من بدایة المرحلة والثانیة بعد اسبوعین من الدفعة االولى اما الدفعة الثالثة ؛النمو الخضري

وزیعها في المبتل من المرز لضمان ذوبانها وتجانس تكانت في بدایة مرحلة التزهیر الذكري نثرا في المحیط

  .المحیط الجذري للنبات 

  

  لتربة الدراسة قبل الزراعةبعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة ) 1(جدول 

  القیمة  الصفة

dSالتوصیل الكهربائي          .m-14.1  

  7.7  درجة تفاعل التربة

    )كغم تربة /ملغم ( العناصر الجاهزة

  62.7  نتروجین الجاهزال

  12.25  الفسفور الجاهز

  184.65  البوتاسیوم الجاهز

  0.52  الزنك الجاهز

  1.68  )%(دة العضویةاالم

  1200  3م/الكثافة الظاهریة كغم 

    )%(التربةمفصوالتنسبة 

  14  الرمل

  31  الطین

  55  الغرین

  مزیجة طینیة غرینیة  النسجة

    (%)الرطوبة الحجمیة 

  62.4  كیلوباسكال0عند شد

  39.6  كیلوباسكال33عند شد 

  24.7  كیلوباسكال500شد

  22.8  كیلوباسكال1000عند شد 

  20.4  كیلوباسكال1500عند شد 

  19.2  (%)الماء الجاهز

  

انج ومفتاح تحكم مع ) 3(تمت عملیة الري بواسطة خزان ماء كبیرمتصل بخرطوم بالستیكي قطره

للمحافظة على عمود ماء ثابت لضمان ثبوت التصریف مع ن بالماء اثناء عملیة الري مضخة ماء لتزوید الخزا

والتي ) 9(باستخدام المعادلة المذكورة في ) المقررة مسبقا(زمن الري، تم تحدید الزمن الالزم لتحقیق عمق كل ریة 

  :مفادها

)1(….  QT = Ad                                                        
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  حیث ان ،

=  Q ثا/لتر(التصریف الداخل للمرز(.  

=T  ثا(زمن الري(.          

=Aم(في المسافة الفاصلة بین المروز) م(وتم حسابها بضرب طول المرز ) 2م(مساحة الترطیب.(  

d =ملم(الریة عمق (.  

لكل مرحلة ولكل معاملة ملم اما عمق الماء االجمالي المضاف 600بلغ االستهالك المائي الموسمي 

  .)2(فهو كما مبین في جدول 

  

  مراحل ومدة كل مرحلة وعدد الریاتعمق الري المتحقق لكل معاملة حسب ال) 2(جدول 

معاملة 

  الري

  مراحل نمو النبات

  النضج  التزهیر  الخضریة  النشوء والتطور

  عمق الماء مدتها عدد الریات

  )یوم)     (ملم(   

  الریاتعددعمق الماء مدتها 

  )یوم)      (ملم(   

  عمق الماء مدتها عدد الریات

  )یوم)   (ملم(     

  عمق الماء مدتها عدد الریات

  )یوم)     (ملم(   

I1130     18        6  180       30       6  140    18      5  150     32        7  
I265       18        5  225     30       6  215   18      8  95       32       5  

  

  :الصفات المدروسة

عشرة نباتات من كل من بدایة ومنتصف ونهایة المرز لدراسة وبواقعتم اختیار ثالثون نبات عشوائیا

  :االتیةالصفات 

ثم فرطت بذورها ،حصدت عرانیص النباتات المؤشرة لدینا وجففت ) غم(معدل وزن بذور العرنوص الواحد -1

  .وجففت البذور لحین ثبوت وزنها ومنها استخرج وزن بذور العرنوص الواحد

  .الواحدةالحبةومنها تم حساب معدل وزن حبة500تم حساب وزن ):ملغم(الحبةمعدل وزن -2

النباتات تم قطع النباتات من منطقة اتصال الساق بالتربة وزنت :)كغم(بدون عرنوصالوزن الرطب للنبات-3

  .وحسب منها معدل الوزن الرطب للنبات الواحد

تم قیاس اطوال العرانیص المحصودة من بدایة صف الحبوب حتى نهایته ومنه ): سم(طول العرنوص -4

  .استخرج معدل طول العرنوص الواحد

المنتخبة اقصى عرض للورقة التي تقع بعد ورقة العرنوص االول للنباتات تم قیاس ):سم(عرض الورقة-5

  .استخرج معدل عرض الورقة الواحدةومنة 

تم حساب عدد الحبوب في الصف الواحد للعرانیص المحصودة ومنها استخرج : عدد الحبوب في الصف-6

  .نوص الواحدر معدل الحبوب في صف الع

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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دل صافي وزن بذور حصول زیادة معنویة في مع  5و 4و3في جداولالمدونةیتضح من النتائج 

ادة عمق الري اثناء مرحلتي النمو یالعرنوص الواحد ومعدل وزن الحبة ومعدل الوزن الرطب للنبات نتیجة ز 

مقارنة مع معاملة قلة للصفات االنفة الذكر% 12.0و4.0و15.6مقدارها الخضري والتزهیر وبنسبة زیادة 

وبة المثلى خاصة المرحلتین للرطهاتین الى حساسیةرمما یشی. على التواليعمق الري للمراحل المذكورة،

المرحلتین المذكورتین زادت من كمیة المیاة في یعزى ذلك الى ان كفایة الريوقد،)10،11(مرحلة التزهیر 

التي یمتصها النبات وكمیة العناصر الغذائیة الذائبة فیه تبعا لذلك وبالتالي تشجیع نمو النبات وزیادة عملیة 

كذلك تاخیر   ).15(وتناسب وقت بزوغ الحریرة مع اطالق حبوب اللقاح . )12،13،14(كیب الضوئيالتر 

وقلة المنافسة على المواد االیضیة بین الحبوب شیخوخة الورقة وزیادة فترة ترسیب المادة الجافة في الحبوب

)16 ،17،18(.  

معدل ومعنویة فينوص الواحدر ر العفي معدل وزن بذو طفیفةحصول زیادة 5و3ولوتشیر نتائج جد

11.7(بنسبة زیادةلتر Zn /ملغم100و50بتركیز الوزن الرطب للنبات نتیجة رش النبات بعنصر الزنك 

حصلت زیادة و .على التوالي،تینالمذكور ینمقارنة مع معاملة عدم الرش للصفت)% 9.0و18.2(و) 2.0و

5.9(و) 1.5و6.7(وعرض الورقة بنسبة العرنوصمعنویة في معدل عدد حبوب الصف الواحد ضمن

ملغم 100بعدم الرش والتركیزمقارنة لتر/Znملغم 50نتیجة رش الزنك بتركیز تینالمذكور تینللصف)% 5.0و

Zn/وقد یعزى ذلك الى دور الزنك في رفع كفاءة عملیة التركیب الضوئي وزیادة تراكم ).19و1(جدول لتر

  ).20و19(فق هذا مع النبات والحبوب وانخفاض نسبة الحبوب الظامرة ویتالمواد المصنعة في 

6.8حصول زیادة معنویة بنسبة لترZn/ملغم 100اما صفة طول العرنوص فقد ادى الرش بتركیز 

وقد یعود .)8جدول (لتر /Znملغم 50مقارنة بعدم الرش ،اال ان الزیادة كانت طفیفة مقارنة بمعاملة الرش % 

من والكلوروفیل والبروتین وتنشیط عددtryptophaneعنصر الزنك في تكوین الحامض االمیني  لى دور ذلك ا

مما یزید من نشاط النبات في امتصاص الماء والعناصر RNA)( لـ ااالنزیمات وتكوین مركبات الطاقة و 

ي وزن بذور العرنوص وحصلت اعلى زیادة في صفت.الغذائیة والتي تنعكس ایجابا في مؤشرات نمو النبات

معدل في صفتي اما اعلى .لتر/ملغم 50ورش الزنك بتركیز I2)(ملة الري اومعدل وزن الحبة من تداخل مع

لتر Zn/ملغم 50من تداخل معاملة الرش وبالتساويعدد الحبوب في الصف الواحد وعرض الورقة فقد تحقق

والرش I2)(فقد تحقق من تداخل معاملة الري رنوصالعاما صفة طول.)I2وI1(مع كل من معاملتي الري 

  .لترZn/ملغم 100بتركیز

  

  )غم(تاثیر عمق الري ورش الزنك في معدل وزن بذور العرنوص ) 3(جدول 

  معاملة الري
  مستویات الزنك

  المتوسط
Zn0Zn1  Zn2  

I1127.7  158.9  149.6  145.4  
I2172.2  175.9  156.2  168.1  

    152.9  167.4  149.8المتوسط

L.S.D5%  20.24*  24.78**  35.0***    

  اقل فرق معنوي للتداخل*** اقل فرق معنوي للزنك** اقل فرق معنوي للري* 

  )ملغم(وزن الحبة تاثیر عمق الري ورش الزنك في معدل ) 4(جدول 

  معاملة الري
  مستویات الزنك

  المتوسط
Zn0Zn1  Zn2  
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I1333.9  333.9  334.4  334.8  
I2345.9  351.5  350.0  349.2  

    342.3  342.7  340.9المتوسط

L.S.D5%  8.89*  10.89**  15.4***    

  اقل فرق معنوي للتداخل*** اقل فرق معنوي للزنك** اقل فرق معنوي للري* 

  

  )كغم(الوزن الرطب للنبات عمق الري ورش الزنك في معدل تاثیر) 5(جدول 

  معاملة الري
  مستویات الزنك

  المتوسط
Zn0Zn1  Zn2  

I11.0  1.3  1.1  1.1  
I21.2  1.3  1.3  1.3  

    1.2  1.3  1.1المتوسط

L.S.D5%  0.07*  0.09**  0.1***    

  اقل فرق معنوي للتداخل*** اقل فرق معنوي للزنك** اقل فرق معنوي للري* 

  

  عدد الحبوب في الصف الواحدتاثیر عمق الري ورش الزنك في معدل) 6(جدول 

  ريمعاملة ال
  مستویات الزنك

  المتوسط
Zn0Zn1  Zn2  

I143.0  46.0  43.0  44.0  
I243.0  46.0  45.0  45.0  

    44.0  46.0  43.0المتوسط

L.S.D5%  1.3*  1.6**  2.2***    

  اقل فرق معنوي للتداخل*** اقل فرق معنوي للزنك** اقل فرق معنوي للري* 

  

  )سم(رض الورقةعتاثیر عمق الري ورش الزنك في معدل ) 7(جدول 

  معاملة الري
  مستویات الزنك

  المتوسط
Zn0Zn1  Zn2  

I110  11  10  10  
I210  11  10  10  

    10  11  10المتوسط

L.S.D5%  0.4*  0.5**  0.7***    

  اقل فرق معنوي للتداخل*** اقل فرق معنوي للزنك** اقل فرق معنوي للري* 

  

  

  

  

  

  

  

  )سم(طول العرنوصمعدل تاثیر عمق الري ورش الزنك في) 8(جدول 

  معاملة الري
  مستویات الزنك

  المتوسط
Zn0Zn1  Zn2  
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I119.5  20.7  21.0  20.5  
I220.0  21.5  21.6  21.0  

    21.3  21.0  19.7المتوسط

L.S.D5%  0.7*  0.9**  1.3***    

  اقل فرق معنوي للتداخل*** اقل فرق معنوي للزنك** اقل فرق معنوي للري* 

  

  االستنتاجات

  :االتيمن خالل النتائج المتحصل علیها یمكن االستنتاج 

  .تعد مرحلة النمو الخضري والتزهیر اكثر حساسیة للرطوبة المثلى في زیادة مؤشرات نمو المحصول -1

  .مؤشرات نموه واغلب النبات في زیادة نشاط ساهم لتر/ملغم50استخدام عنصر الزنك بتركیز -2

الكمال دورة حیاة المحصول خالفا للتوصیة العامة الصادرة ملم تعد كافیة) 600(تحت ظروف التجربة فان -3

  . ملم كأستهالك مائي) 800(من وزارة الزراعة وهي 
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