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  2006، ) 1(العدد 4: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

استعمال تأثیر مستویات الشد الرطوبي والمادة العضویة في الحاصل واالستهالك المائي وكفاءة

Sorghum bicolor Lالماء لنبات الذرة البیضاء .  
  

  ***العلوانيو محمد مصلح **، عصام خضیر الحدیثي*عبد اهللا عبد الجلیل الداهري

جامعة األنبار/ كلیة التربیة -علوم الحیاة *
  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة - التربة والموارد المائیة ** 

  جامعة األنبار/ كلیة العلوم -علوم الحیاة *** 

  

  الخالصة

ســـب لدراســـة تـــأثیر ن2004خـــالل الموســـم الخریفـــي –جامعـــة االنبـــار –ُأجریـــت تجربـــة فـــي كلیـــة العلـــوم 

–الرطـوبي والمـادة العضـویة فـي الحاصـل واالسـتهالك المـائي وكفـاءة اسـتعمال المـاء لنبـات الـذرة البیضـاء االستنفاد

  -:اشتملت التجربة على المعامالت التالیة. صنف إنقاذ  

  .من الماء الجاهز%75و%50و%25الرطوبي للتربة  بثالث نسب وهي ) االستنفاد(الشد الرطوبي -1

و% ) 3.125( أصــیص /غــم250و0وبالمســتویات ) نبـات الشــمبالن(دة العضــویة مــن أصــل نبــاتي المـا-2

% ) .6.250( أصیص/غم500

.استخدمت تربتین مختلفتي النسجة : نوع التربة-3

. وبواقــع ثالثــة مكــررات للمعاملــة الواحــدة).C.R.D(نفــذت تجربــة عاملیــه وحســب التصــمیم التــام التعشــیة 

تمــت زراعــة الــذرة البیضــاء . كغــم تربــة ،وعبئــت بــالترب التــي هیئــت بعــد تجفیفهــا ونخلهــا)8(صــص بســعة جهــزت أ

وأجریت عملیات الري باعتماد الطریقة الوزنیة للمحافظة علـى رطوبـة التربـة لحـدود مـدیات . 2004/ 7/ 2بتاریخ 

.2004/ 12/ 15ء الجـاهز ولغایـة مـن المـا%75و%50و%25االستنفادالشدود الرطوبیة التي تمثل نسب 

حصــد . ثــم حســاب االســتهالك المــائي للــذرة البیضــاء مــن حســاب كمیــات المــاء المضــافة علــى امتــداد موســم النمــو 

، وقـد تــم قیـاس الحاصــل واالسـتهالك المــائي وكفـاءة اســتعمال المـاء للــذرة البیضــاء  122004/ 30المحصـول فــي 

  :وقد اظهرت النتائج ما یلي

الرطــوبي والمــادة العضــویة معنویــًا فــي الحاصــل ،فقــد تفوقــت معاملــة اســتنفاذ رطــوبي االســتنفاداثــر التــداخل بــین -1

/كغم 4377( أصیص/غم30.96أصیص بأعلى حاصل والذي بلغ /غم250ومستوى إضافة 25%

المزیجـة وعلـى التـوالي للتـربتین الرملیـة المزیجـة والطینیـة) ــ ه/كغم 6189( أصیص /غم43.77و) ـ ه

  .وبدون إضافة مادة عضویة أدنى حاصل %75االستنفادوأعطت معاملة 

الرطـــوبي وٕاضـــافة المـــادة العضـــویة معنویـــا فـــي االســـتهالك المـــائي للـــذرة البیضـــاء ،وقـــد االســـتنفادأثـــرت نســـب -2

ویة ،وقـد استحصـلت الرطـوبي وعنـد إضـافة المـادة العضـاالسـتنفادانخفض االستهالك المائي مع زیادة نسبة 

لتـر51.44و60.46غـم وكانـت 250وعنـد إضـافة %75اقل قیمة لالستهالك المائي في معاملة استنفاذ 

  .أصیص للتربة الرملیة المزیجة والطینیة المزیجة على التوالي /

ءة اســتعمال ل المــاء ، فیمــا ازدادت كفــااالرطــوبي إلــى انخفــاض فــي قــیم كفــاءة اســتعماالســتنفادأدت زیــادة نســبة -3

غــم علــى 250وٕاضــافة مــادة عضــویة%25االســتنفادوقــد تفوقــت معاملــة . المــاء بإضــافة المــادة العضــویة 
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للتربـة الرملیـة المزیجـة والطینیــة 3م/ كغـم0.729و0.446بقیـة المعـامالت إذ بلغـت كفـاءة اسـتعمال المــاء 

وبــدون %75االســتنفادمســتویاتها لمعاملــة وكانــت كفــاءة اســتعمال المــاء عنــد أدنــى . المزیجــة علــى التــوالي

.إضافة مادة عضویة للتربتین أیضا

تمیزت التربة الطینیة المزیجة على التربة الرملیة المزیجة بالحاصل واقل استهالك مائي وأعلى كفاءة السـتعمال -4

.الماء

  

The Effects Of Water Stress And Organic Matter On Yield, Water
Consuption and Water Efficiency On Sorghum

A. A. Al-Dahiri* , A. K. Al-Hadithi** and M. M. Al.-Alwani***

* Department of biology – College of Education / University of Al-Anbar
** Department of soil – College of Agriculture / University of Al-Anbar
*** Department of biology - College of Science / University of Al-Anbar

Abstract
This experiment was conducted in Al-Anbar university – College of Science. 

during autum season 2004, to study the effects of water stress and organic matter on 
yield, Consumptive water use and water efficiency of sorghum plant. The experiment 
included the following treatment:
1- Soil water stress(soil moisture tension) with three percentages 25, 50 and 75%  of 

water availability.
2- Organic matter from aquatic plant with levels  0.000 , 250 and 500 gm -  vase.
3- Soil type: tow soils were  used with different textures.

Factorial experiment was used according to completely randomized design 
(C.R.D.) with three replicates for each treatment. Plastic containers were used (capacity 
of 8 kg) with dried. And filled with  sieved soils. Seeds of sorghum were planted on 
July - 2nd - 2004. Irrigation was done according to volumetric method to protect soil 
moisture stresses of the water availability percentage 25, 50 and 75%. The study 
continued up to December - 15th - 2004. The usage of water consumption by sorghum 
was calculated according to quantities of water applied for whole the period of growth 
season. Yield was harvested on December - 30th - 2004. Measured, also yield of seeds, 
water consumption and water use efficiency. The result can be summarized as follows:-
1- The yield of sorghum seed  was affected significantly by changing water stress and 

organic matter. The interference between water deficit 25% with 250 gm - vase 
organic matter gave a highest yield 30.6 gm - vase (4377 kg -  hec) and 43.77 gm -  
vase (6189 kg -  hec) for the two soils, Sandy loam and clay loam respectively. The 
treatment water deficit 75% and zero organic matter had lower yield.

2- Water stress and organic matter  were affected significantly on water consumption 
for sorghum. Water consumption decreased with increasing in percentage of 
moisture deficit, and by adding organic matter. The lower value of water 
consumption was in a treatment of 75%, with the water deficit  250 gm organic 
matter, 60.46 and 51.44 L - vase for sandy loam soil and clay loam soil.

3- Increasing in water stress caused a decrease in water efficiency values. While 
addition of organic matter caused on increase in water efficiency. The highest  
values of water efficiency was achieved by treatment of 25% water deficit with the 
250 gm organic matter. Water efficiency was  0.446 and 0.729 kg - m3 for sandy 
loam and clay loam soils respectively. The lowest values of water use  efficiency 
were in treatment of 75%  water deficit with out organic matter for the tow soils.
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4- Clay loam soil was recognized as compared with the sandy loam soil by increase 
yield, and less water consumption  highest water use efficiency.

  المقدمة

ان تحقیق استغالل امثل للمیاه وزیادة كفاءة الوحدة المائیة یعد مسألة جوهریة في بلد كالعراق، مما یتطلـب 

إذ تشــیر تقــاریر الموازنــة المائیــة الصــادرة . االرواء عنــد شــدود رطوبیــة معلومــة ومناســبة لظــروف التربــة والمحاصــیل

، إضــافة إلــى ضــعف القابلیــة األنتاجیــة للتــرب لعــراق هــي المیــاهعــن وزارة الــري إلــى أن أحــد مشــكالت الزراعــة فــي ا

تعـاني التـرب العراقیـة مـن انخفـاض محتواهـا مـن المـادة العضـویة بسـبب . بسبب االستغالل المستمر واألدارة الردیئـة

ة العضــویة ، كمــا أن للمــادالعوامــل الطبیعیــة والــذي یــنعكس علــى رداءة بنائهــا وثباتیتهــا وانخفــاض قــدرتها اإلنتاجیــة

تأثیرًا كبیرًا في صفات التربة ذات العالقة بنمو النبات إضافة إلى دورها في زیادة قابلیة التربـة علـى االحتفـاظ بالمـاء

.  

وبناًء على ما تقدم فأن من الضروري االرواء وفقًا لمفاهیم حدیثة دون تبذیر واسراف للماء بأعتمـاد الشـدود 

كمـــا ویجـــب اســـتثمار المخلفـــات العضـــویة النباتیـــة . بـــة والمحصـــول المـــزروعالرطوبیـــة األنســـب فـــي ضـــوء نـــوع التر 

والحیوانیــة وفضــالت المصــانع فــي التســمید العضــوي للتــرب العراقیــة لتقلیــل فــرص التلــوث البیئــي بهــذه المخلفــات مــن 

قـت التقلیـل جهة واالستفادة منها في تعویض النقص الكبیر للترب من المغذیات االساسیة مـن جهـة أخـرى وبـنفس الو 

  .من االستخدام المفرط لالسمدة الكیمیاویة التي ادى استخدامها الى تلوث التربة والمیاه والغذاء على حد سواء

مــن النباتــات المائیــة التــي انتشــرت فــي نهــر .Ceratophyllium demersum Lیعــد نبــات الشــمبالن 

ســلبي وتســعى بعــض الجهــات الرســمیة ذات العالقــة الفــرات بعــد انشــاء ســد حدیثــة وقــد بــات تواجــده عــامًال ذا تــأثیر 

، غیر أن دراسات عدیدة أشارت إلى أهمیته كمادة عضویة الحتوائـه علـى المغـذیات ألزالته من النهر والتخلص منه

دراسة تأثیر هذا النبات بعد تخمیـره ومعاملتـه كمـادة عضـویة مضـافة إلـى التربـة وتـداخلها مـع الشـدود لبنسب متفاوتة

  .ة  في نمو وٕانتاجیة الذرة البیضاءالرطوبی

أحـد أهـم خمسـة محاصـیل علـى المسـتوى العـالمي مـن حیـث .Sorghum bicolor Lتعـد الـذرة البیضـاء 

تقتصــر وقــد انتشــرت زراعتــه فــي العــراق خــالل الســتینات وبعــدها اصــبح محصــوًال ) 1(المســاحة المزروعــة واالنتــاج 

ممــا أدى , لــذرة الصـفراء و بسـبب انتاجیــة األصـناف المحلیــة المتـدني ألنتشــار زراعـة ازراعتـه علـى مســاحة محـدودة 

ولكن بدأ حدیثًا االهتمام بهذا المحصول وتبنت وزارة الزراعـة برنامجـًا وطنیـًا لتطـویر ) . 2(إلى العزوف عن زراعته 

ضــــمن التركیبــــة المالئمــــة لظــــروف العــــراق و إمكانیــــة إدخالــــه . زراعتــــه واســــتنباط األصــــناف ذات اإلنتاجیــــة العالیــــة

  .متحمل للظروف الزراعیة القاسیة المحصولیة خاصة وانه محصول 

ان التداخل بین االسستنفاذ الرطوبي والمادة العضویة في التربة الطینیة أدى إلـى زیـادة حجـم نبـات الشـعیر 

  .)3(ورفع كمیة الماء المستهلك خالل مراحل النمو 

10و 5ل قـش البرسـیم وقـش الـرز إلـى تربـة رملیـة بمعـدالت إن إضافة االسمدة العضویة مث) 4(كما بین 

فــدان مصــري أدى إلــى زیــادة واضــحة فــي قــیم المكــافئ الرطــوبي والمحتــوى الرطــوبي للتربــة عنــد نقطــة / طــن20و

 Poly Acrylamindeإن إضــافة المــادة العضــویة )5(ووجــد . الــذبول الــدائم ونســبة المــاء الجــاهز فــي التربــة

Minde (PAM)هكتـار قـد قلـل مـن تعریـة التربـة وكـذلك حـافظ / كغـم) 0.7(ع مـاء الـري بمعـدالت اكثـر مـن مـ

  .على زیادة رطوبتها

  :تهدف هذه الدراسة إلى

.الرطوبي للتربة والمادة العضویة في إنتاجیة الذرة البیضاءاالستنفاددراسة تأثیر التداخل بین مستویات -1
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.استعمال الماء لنباتات الذرة البیضاءتقدیر االحتیاجات المائیة وكفاءة -2

المواد وطرائق العمل

فــي كلیــة العلــوم جامعــة االنبــار بهــدف دراســة تــأثیر 2004تــم تنفیــذ تجربــة أصــص خــالل الموســم الخریفــي 

الحاصــل واالســتهالك المــائي وكفــاءة الرطــوبي وثالثــة مســتویات مــن المــادة العضــویة االســتنفادثالثــة مســتویات مــن 

تـــم اختیـــار تـــربتین إذ كانـــت األولـــى مـــن منطقـــة .نبـــات الـــذرة البیضـــاء فـــي تـــربتین مختلفتـــي النســـجةلالمـــاءاســـتعمال

طینیـة (ة ـة النسجــة ناعمــوالثانیة من منطقة البوذیاب وهـي تربـ,)رملیة مزیجة (الصوفیة وهي تربة خشنة النسجة 

سـاعة التمـام عملیـة  24ألشـعة الشـمس لمـدة ثـم عرضـت.ملـم ) 2(نخلت الترب من منخل قطر فتحاته . )مزیجة

وقـد تـم قیـاس .بعـض صـفات هـاتین التـربتین )1( ویوضـح الجـدول ,تجفیفها واستقرارها عنـد مسـتوى رطـوبي ثابـت 

–والنیتروجین والفسـفور والبوتاسـیوم والمـادة العضـویةPHبعض الصفات ومنها االیصالیة الكهربائیة حموضة التربة 

  .)7, 6(اعتمادًا علىالكاربون العضوي

  

  بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربتي الدراسة) 1(جدول 

  الصفات
  التربة

  التربة ناعمة النسجة  التربة الخشنة النسجة

, االیصــالیة الكهربائیــة لمســتخلص عجینــه التربــة المشــبعة 

  1-م. نتمتر سی.دسي
3.2  3.4  

  PH  7.5  7.7حموضة التربة 

  203.0  133.0  تربة1-كغم. ملغم )جزء بالملیون(, النیتروجین 

  87.0  30.0  تربة1-كغم. ملغم )جزء بالملیون(, الفسفور 

  17  5  تربة1-كغم.غم, والمادة العضویة 

  263  200  تربة1-كغم.غم, الكلس 

  60.0  18.0  )جزء بالملیون(, البوتاسیوم الذائب 

  246  780  تربة1-كغم.غم, نسبة الرمل 

94446  تربة1-كغم.غم, نسبة الغرین 

126305  تربة1-كغم.غم, نسبة الطین 

طینیة مزیجةرملیة مزیجة  نسجة التربة

1.401.41  3-م.میكا غم , الكثافة الظاهریة 

  

لحقلیــةوتــم تقــدیر المــاء المتیســر فــي التربــة مــن خــالل تحدیــد المحتــوى الرطــوبي الــوزني للتربــة عنــد الســعة ا

)Field Capacity ( كیلو باسكال 33أي عند شد قدره بحدود)(ونقطة الذبول الـدائم ,) بار3/1Permanent 

Wilthing Point( كیلو باسكال 1500أي عند شد قدره بحدود)باستخدام جهاز ) بار15Pressure plate و

Pressure Membraneوقـد تـم تقـدیر المـاء المتیسـر . جامعـة بغـداد –ة في مختبر فیزیـاء التربـة فـي كلیـة الزراعـ

والمحتوى الرطوبي عنـد نقطـة ) الحد األعلى للرطوبة المتیسرة (من الفرق بین المحتوى الرطوبي عند السعة الحقلیة 

  :)2(وكما ما هو مبین في الجدول ) الحد األدنى للرطوبة المتیسرة (الذبول 
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  ة الذبول والسعة الحقلیة لتربتي الدراسةالرطوبة الوزنیة عند نقط)2(جدول 

التربة

  المحتوى الرطوبي الوزني عند

3/1السعة الحقلیة   الماء المتیسر

  بار
  بار15نقطة الذبول 

  %11  %11  %22رملیة مزیجة

  %14  %18  %32  طینیة مزیجة

  

  :تجربة اصص استخدمت فیها ثالثة عوامل هينفذت

  :)األول العامل (تربة الرطوبي للاالستنفاد: أوال

  :الرطوبي للتربة وهي االستنفاداستعملت ثالث مستویات من 

  .T1رطوبة وفیرة وشد رطوبي قلیل ویرمز لها, من الماء الجاهز% 25الري عند استنزاف -1

  .T2رطوبة متوسطة وشد رطوبي متوسط ویرمز لها , من الماء الجاهز%50الري عند استنزاف -2

.T3تعطیش وشد رطوبي عالي ویرمز لها , من الماء الجاهز%75زاف الري عند استن-3

:) العامل الثالث(المادة العضویة : ثانیًا 

ــــتـــم اســـتخدام مـــادة عضـــویة مـــن اصـــ ــــي باستخــــل نبات ــــات الشمبــــدام نب  Ceratophylliumي ـالن المائ

demersum L.ات االتیة بعد معاملته وتخمیره وتهیئته كمادة عضویة وحسب المستوی:  

  .1-كغم.غم)O0(بدون إضافة مادة عضویة –1

  .1-كغم.غم)O1(%3.125بما یعادل 1-كغم. غم250إضافة –2

  .1-كغم.غم )O2(% 6.250غم بما یعادل 500إضافة -3

  :)العامل الثالث(نسجة التربة : ثالثا

  :استخدمت تربتین مختلفتي النسجة وهما 

  .)S1(مزیجة تربة رملیة –1

  ) .S2(تربة طینیة مزیجة –2

وبواقـع ثالثـة مكـررات للمعاملـة الواحـدة أي ).C.R.D(نفذت تجربة عاملیة وحسـب التصـمیم التـام التعشـیة 

ســم مثقبــة مــن 30ســم وقطــر 45جهــزت أصــص بارتفــاع . بضــمنها معاملــة المقارنــة)54( بعــدد وحــدات تجریبیــة 

وضــعت فــوق طبقــة الحصــى أوراق ترشــیح ثــم ملئــت األصــص .ن الحصــى المــدرج وتــم تغطیــة قاعــدتها مــ,األســفل 

جمعــت كمیــة مــن نبــات الشــمبالن المــائي مــن نهــر الفــرات عنــد .  كغــم لكــل أصــیص)8( بتربتــي الدراســة وبمقــدار 

ثم طحنت ,ساعة 72ْم لمدة 60جففت النباتات في مجفف حراري بدرجة .2004مدینة الرمادي في شهر نیسان 

: 1تم تخمیـر كمیـة مـن المـادة النباتیـة المنخولـة بخلطهـا بالمـاء وبنسـبة . ملم)2( مررت من منخل قطر فتحاته و 

ثـم وضـعت ,وذلـك لزیـادة النفاذیـة والتهویـة أثنـاء عملیـة التخمیـر % 2من وزنهـا واضـیفت لهـا مـادة الجـبس بنسـبة 1

.أســابیع مــع عملیــة التقلیــب والخلــط )6( رة لمــدة لشــمس المباشــالشــعة اوعرضــت ,فــي اكیــاس بــولي اثلــین شــفاف 

إذ .)3( كمـا مبـین فـي جـدول لهـاوتم تقدیر بعـض الصـفات الكیمیائیـة,أخذت عینات من المادة النباتیة المخمرة 

حســب PHو Ecتــم تقــدیر النیتــروجین والفســفور والبوتاســیوم والكالســیوم والمــادة العضــویة و االیصــالیة الكهربائیــة  

  .)7, 6(رائق ط
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  )نبات الشمبالن المائي (بعض الخصائص الكیمیائیة للمادة العضویة )3(جدول 

  القیمة  الصفة

  1.8  %النیتروجین

  0.2  %الفسفور

1.4  %البوتاسیوم

1.8  %الكالسیوم

30.1  %المادة العضویة

3.4  1-م.دسي سیمنز.االیصالیة الكهربائیة 

pH7.7الحموضة 

  

صـنف .Sorghum bicolor Lواسـتخدمت بـذور الـذرة البیضـاء , 2004/ 7/ 2اعـة بتـاریخ تمـت الزر 

بـذور فـي الجـورة الواحـدة وبواقـع ثـالث جـور )5–4( وضـعت .انقاذ المسجل في الهیئة العامة للبحـوث الزراعیـة 

نباتـات فـي األصـیص سـم أجریـت عملیـة الخـف الـى ثالثـة15في األصیص الواحد وعند وصول النبات إلـى ارتفـاع 

Sesamiaتم مكافحة حشرة حفار ساق الذرة ) .8(الواحد حسب الكثافة النباتیة الموصى بها  cretica وذلـك بـرش

یومـًا 20مـل لكـل لتـر مـاء بـدفعتین االولـى بعـد 1.250مـادة فعالـة وبمقـدار % 60النباتات بمبیـد الـدیازنیون السـائل 

.كغــم ) 320(اســتخدم ســماد الیوریــا مصــدرا للســماد النیتروجینــي بمقــدار . هیــر مــن اإلنبــات والثانیــة فــي مرحلــة التز 

دفعـة واحـدة قبـل 1-هكتـار.كغـم ) 200(وأضیف سماد السوبر فوسفات الثالثي بمقدار . وبثالث دفعات 1-هكتار

  .2004/ 12/ 30وقد تم حصاد المحصول عند النضج بتاریخ ) 9(الزراعة 

یضــاء عنــد الزراعــة بریــات ثقیلــة حتــى الوصــول إلــى حالــة اإلشــباع ولفتــرة قــدرها اســبوعین تــم ارواء الــذرة الب

اذ تمـت المحافظـة علـى رطوبـة ,بینما تمت عملیة الري لما تبقى من الموسم الزراعـي اعتمـادا علـى الطریقـة الوزنیـة 

مـاء المتیسـر فـي التربـة لكـل مـن ال%75، % 50، % 25التربة لحدود مـدیات الشـدود الرطوبیـة التـي تمثـل اسـتنفاذ 

اذ تـــم تحدیـــد ) . 2004/ 12/ 15ة ـولغایـــ2004/ 7/ 2ن ـالفتـــرة مـــ(معاملــة طیلـــة موســـم نمـــو الـــذرة البیضــاء 

موعــد إضــافة المــاء لألصــص عــن طریــق وزنهــا یومیــا وتعــویض نســبة الفقــد وزنــا الیصــال رطوبــة التربــة الــى حــدود 

بـوزن االصـص مـع طبقـة الحصـى والتربـة المضـافة وكمیـة المـاء التـي ) كال كیلـو باسـ33شـد قـدره (سـعتها الحقلیـة 

% 50و% 25وجرى فیمـا بعـد تحدیـد رطوبـة كـل تربـة عنـد اسـتنفاد ,توصل رطوبة التربة الى حدود سعتها الحقلیة 

  . وقد تم تعویض هذا الفقد بالماء , من الماء المتیسر % 75و

انیص بعـد ان اصـبح لـون البـذور ابیضـًا مـائًال الـى االصـفرار ثـم تم تقدیر الحاصل من خـالل تـم قطـع العـر 

وكذلك تم حسـاب االسـتهالك المـائي حیـث    سـجلت . ساعة ولحین ثبوت الوزن )48( ْم ولمدة 65جففت بدرجة 

وبمـا ان حجـم المـاء المضـاف فـي ,عدد ریـات كـل معاملـة لألشـهر تمـوز وأب وأیلـول وتشـرین األول وتشـرین الثـاني 

فقـد تـم حسـاب كمیـة المـاء المضـاف لكـل معاملـة ,المعتمـدة فـي الدراسـة االسـتنفادریة ثابت لكل نسبة من نسب كل

ومنها تم حساب االستهالك المائي لكل معاملة في نهایة الموسم من جمـع كمیـات میـاه الـري المضـافة ,في كل شهر

وهـو موعـد 2004/ 12/ 30وحتى 2004/ 12/ 15وقد تم إیقاف عملیات الري في .على امتداد موسم النمو 

والتـي تعبـر عـن Water Use efficiencyاء ـال المــاءة استعمـوقدر كفاءة استعمال الماء فقد حسبت كف. الحصاد

  :)10(مدى انتفاع النبات بالماء باستخدام المعادلة االتیة 

  
Y

Field water use efficiency =
Wt
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  1-دونم.3م.كمیة الماء المستعمل من قبل النبات : Wt   1-دونم.كغم .صول إنتاج المح: Yاذ ان 

  

  النتائج والمناقشة

4( ن ـي الجدولیــومسـتویات إضـافة المـادة العضـویة فـيالرطوباالستنفادوعند مالحظة نتائج تداخل نسب 

غـــم ، قـــد تفوقـــت علـــى جمیـــع 250ومســـتوى إضـــافة المـــادة العضـــویة %25االســـتنفاد، یتضـــح أن معاملـــة ) 5, 

أصیص للتربة الرملیة /غم43.77و30.96المعامالت في حاصل البذور لنبات الذرة البیضاء ، إذ بلغ الحاصل 

%75في حین كـان الحاصـل عند اقل معدالته فـي معاملـة اسـتنفاذ رطـوبي . المزیجة والطینیة المزیجة على التوالي 

أصیص للتربة الرملیة المزیجة والطینیة المزیجة على /غم 8.28و10.62إذ بلغ وبدون إضافة المادة العضویة ، 

أي إن نســبة الزیــادة فــي الحاصــل . للتــربتین وعلــى التــوالي أیضــا 429و%192أي بنســبة زیــادة قــدرها . التــوالي 

وقــد كــان . المزیجــة كانــت بحــدود الضــعفین فــي التربــة الرملیــة المزیجــة وبحــدود أربعــة أضــعاف فــي التربــة الطینیــة 

مقارنة بنسبة استنفاذ رطـوبي عنـد مسـتوى عـدم إضـافة %50الحاصل متقاربا بدرجة كبیرة عند نسبة استنفاذ رطوبي 

غیــر انـــه مــع إضــافة المـــادة العضــویة ازدادت االختالفــات إذ تفــوق الحاصـــل عنــد نســبة اســـتنفاذ . المــادة العضــویة 

، وهذا یؤشر أن التأثیر األكبـر فـي زیـادة الحاصـل كـان إلضـافة  %50مقارنة  بنسبة استنفاذ رطوبي %25رطوبي 

الرطوبي ، في حین إن الحاصل أنخفض بدرجة كبیرة جـدا االستنفادالمادة العضویة خاصة عند هاتین النسبتین من 

قشـة وعنـد منا. أي عنـد تعـریض النبـات إلـى شـد رطـوبي عـالي وحالـة التعطـیش%75الرطـوبي االستنفادعند نسبة 

حاصــل التــربتیین الرملیــة المزیجــة والطینیــة المزیجــة یالحــظ بصــورة عامــة تفــوق التربــة الطینیــة المزیجــة علــى التربــة 

علــى %50و %25الرطــوبي االســتنفادعنــد نســبتي %1.1و%27فقــد ازداد الحاصــل بنســبة . الرملیــة المزجیــة

و% 2.6بینمــا ازداد الحاصــل بنســبة ،%75  عنــد نســبة اســتنفاذ رطــوبي%20، ولكــن انخفضــت بنســبة التــوالي

غـم 250و0عنـد مسـتویات إضـافة المـادة العضـویة . للتربة الطینیة المزیجة مقارنة بالتربـة الرملیـة المزیجـة 19%

  .%3.9غم وبدرجة طفیفة وبحدود 500على التوالي وانخفض فقط عند إضافة المادة العضویة بمستوى 

الجــزء االول مــن (لقــد جــاءت نتــائج الحاصــل علــى توافــق مــع نتــائج الصــفات  المورفولوجیــة والفســیولوجیة

غـم وللتـربتین 250مـع مسـتوى إضـافة المـادة العضـویة %25الرطـوبي االسـتنفاد، اذ لذلك تفوقت معاملـة )البحث

غم ،فیما جاءت معاملة استنفاذ رطـوبي250مع مستوى إضافة المادة العضویة %50تلتها معاملة استنفاذ رطوبي 

إن اإلجهــاد الــذي تعرضــت لــه . مــع مســتوى عــدم إضــافة المــادة العضــویة بــأدنى مســتوى للصــفات القیاســیة 75%

قد اثـر فـي معـدالت امتصـاص المـاء والعناصـر الغذائیـة ومجمـل الفعالیـات % 75النباتات عند نسبة استنفاذ رطوبي 

  .یرة خاصة عند مستوى عدم إضافة المادة العضویة الحیویة في النبات وبدرجة كب

  

  

  

تأثیر االستنفاد الرطوبي والمادة العضویة في حاصل بذور نبات الذرة البیضاء للتربة الطینیة المزیجة ) 4(جدول 

  اصیص/ غم . 

  المادة العضویة  

  

االستنفاد الرطوبي

Xغم500غم0250

25%16.5930.9626.9724.84
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50%16.9824.4824.3321.93

75%  10.62  19.53  19.59  16.59  

X14.73  24.99  23.61  21.12  

LSD 0.05 (T) = 0.50            (O) = 0.50                   (T.O) = 0.71

  

في حاصل بذور الذرة البیضاء للتربة الرملیة تأثیر التداخل بین االستنفاد الرطوبي والمادة العضویة ) 5(جدول 

  اصیص/ غم . المزیجة 

  المادة العضویة  

  

االستنفاد الرطوبي

Xغم500غم0250

25%18.9043.7732.4031.65

50%18.1828.5019.6822.17

75%  8.28  16.89  16.20  13.77  

X15.12  29.76  22.71  22.53  

LSD 0.05 (T) = 0.77                  (O) = 0.77           (T.O) = 1.33

  

فان الماء كان متوفرا بدرجة مناسبة وعنــد شـد رطـوبي ال یسـبب % 50و % 25أما نسبتي استنفاذ رطوبي 

لى الحاصـل وهـذا یتفـق مـع مـا إجهادا كبیرا للنبات للحصول على الماء بیسر وسهولة وهذا قد انعكس بدرجة كبیرة ع

وقـــد أســـهمت المـــادة العضـــویة بدرجـــة معنویـــة فـــي زیـــادة الحاصـــل خاصـــة اذا علمنـــا ان المـــادة ) 11(حصـــل علیـــه 

والثـــاني , )12,13(االتجـــاه االول زیـــادة نســـبة المـــاء الممســـوك فـــي التربـــة , العضـــویة تـــؤثر فـــي اربعـــة اتجاهـــات 

والثالـــث محتواهـــا الكبیـــر مـــن العناصـــر , )14,15(ارهـــا محســـنات للتربـــة تحســـین الصـــفات الفیزیائیـــة للتربـــة باعتب

, 16(المغذیة التي تستفید منها النباتات في العملیات الحیویـة وبنـاء انسـجته ومـن ثـم تأثیرهـا علـى الحاصـل النهـائي 

مــل علــى تحلیــل المــادة والرابــع مســاهمة المــادة العضــویة بازدیــاد نشــاط األحیــاء المجهریــة فــي التربــة والتــي تع, ) 17

العضـویة وزیــادة جاهزیـة بعــض العناصـر الغذائیــة وزیـادة محتــوى النیـات مــن الكلوروفیـل والكاربوهیــدرات والبــروتین و 

غیر إن إضافة المسـتویات العالیـة مـن ) 19, 18(كمـا في األشكال وهذا یتفق مع النتائج التي توصل إلیها كـل من 

غــم 250لــم تعطــي النتــائج التــي أستحصــلت علیهــا مــع مســتوى المــادة العضــویة غــم500المــادة العضــویة كمــا فــي 

تـــأثیر نســـب ) 6,7(ول اوضـــح الجـــدتو .  وهـــذا مـــا تـــم إیضـــاحه فـــي مناقشـــة الصـــفات المورفولوجیـــة والفســـیولوجیة

االسـتنفادنسـب الرطوبي والمـادة العضـویة فـي االسـتهالك المـائي للـذرة البیضـاء ، إذ یتبـین أن العالقـة بـیناالستنفاد

الرطوبي واالستهالك المائي كانت عكسیة وبفروقات معنویة فلقد استحصلت اقل قیمة لالستهالك المائي فـي معاملـة 

وبـدون إضـافة مـادة %25غـم مـادة عضـویة و أعلـى قیمـة فـي معاملـة اسـتنفاذ 250وٕاضـافة %75استنفاذ رطـوبي 

67.74فـي التربـة الرملیـة المزیجـة و ) ملم 1118م و مل855( أصیص / لتر 60.46و79.05عضویة وكانت 

أي إن االرواء عنـد . فـي التربـة الطینیـة المزیجـة وعلـى التـوالي ) ملـم 958ملـم و 727( أصـیص / لتر 51.44و

و %30.7غـــم قـــد خفـــض قیمـــة االســـتهالك المـــائي الـــى 250مـــع إضـــافة المـــادة العضـــویة بنســـبة %75اســـتنفاذ 

لیــة المزیجــة والطینیــة المزیجــة علــى التــوالي ویالحــظ أیضــا مــن النتــائج أن تــأثیر إضــافة المــادة للتربــة الرم31.6%

  .الرطوبي االستنفادالعضویة اثر بدرجة اعلى في قیمة االستهالك المائي مقارنة بنسب 
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ربة تأثیر االستنفاد الرطوبي والمادة العضویة في االستهالك المائي للذرة البیضاء في الت) 6(جدول 

  اصیص/ لتر . الرملیة المزیجة 

نسبة االستنفاد من 

الماء الجاهز

اصیص/ غم , المادة العضویة 
X

0250500

25%79.0569.3373.3373.90

50%73.9067.9070.4770.75

75%74.6260.4664.6166.56

  75.5565.5969.4770.40المعدل

LSD 0.05       T / 1.14                       O / 1.02                         T / 2.41

  

تأثیر االستنفاد الرطوبي والمادة العضویة في االستهالك المائي للذرة البیضاء في التربة الطینیة ) 7(جدول 

  اصیص/ لتر . المزیجة 

نسبة االستنفاد من 

الماء الجاهز

اصیص/غم , المادة العضویة 
X

0250500

25%67.74  60.0064.3864.04

50%65.2751.9456.9458.20

75%62.1451.4457.4957.02

65.2054.4659.6058.42المعدل
LSD 0.05     T / 1.17                      O = 1.16                     T. O = 2.31

  

ـــ) 9و8(دول ـات الجــــیـــومـــن معط ــــج قیــــن نتائــــذي یتضمــــال  water use(اء ـال المــــاءة استعمــــم كف

efficiency ( والتــــي یطلــــق علیهــــا أیضــــا ) الرطــــوبي والمــــادة االســــتنفادتحــــت تــــأثیر نســــب ) إنتاجیــــة وحــــدة المیــــاه

ي فقــد اظهــرت النتــائج تفــوق الرطــوبي والمــادة العضــویة لــه تــأثیر معنــو االســتنفادالعضــویة ، ان التــداخل بــین نســب 

فیمـا كانـت اقـل قیمـة   3م/ كغـم 0.446غم على بقیة المعامالت 250واضافة مادة عضویة %25معاملة استنفاذ 

، امـا فـي في التربة الرملیة المزیجـة  3م/ كغم 0.140بدون إضافة مادة عضویة %75استنفاذ للكفاءة في معاملة

واضـافة % 25فـي معاملـة اسـتنفاذ 3م/كغـم 0.749على قیمة لكفاءة استعمال المـاء التربة الطینیة المزیجة فكانت أ

3م/ كغـم 0.133وبـدون إضـافة مـادة عضـویة وكانـت % 75غم واقـل قیمـة فـي معاملـة اسـتنفاذ 250مادة عضویة 

املـة اسـتنفاذ غم مادة عضویة فقد جـاءت قیمـة كفـاءة اسـتعمال المـاء بعـد مع250واضافة % 50اما معاملة استنفاذ 

  .غم وللتربة الرملیة المزیجة والطینیة المزیجة250، إضافة % 25

  تأثیر االستنفاد الرطوبي والمادة العضویة في كفاءة استعمال الماء في التربة الرملیة المزیجة) 8(جدول 

3م/ كغم 

نسبة االستنفاد من 

الماء الجاهز

أصیص/ غم , المادة العضویة 
X

0250500

25%0.2090.4460.3670.340

50%0.2290.3600.3450.311

75%0.1400.3230.3020.255

0.1920.3760.3380.302المعدل
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LSD 0.05 = 0.01                    O = 0.01             T.O = 0.02

  

  یة في كفاءة استعمال الماء في التربة الطینیة المزیجةتأثیر االستنفاد الرطوبي والمادة العضو ) 9(جدول 

  3م/ كغم 

نسبة االستنفاد من 

الماء الجاهز

أصیص/ غم , المادة العضویة 
X

0250500

25%0.2790.7290.5030.503

50%  0.2760.5480.3450.389

75%0.1330.3280.2810.247

0.379  0.2290.5350.376المعدل
LSD 0.05   T / 0.01                       O = 0.01                    T.O = 0.01

  

لقــد ازدادت انتاجیــة وحــدة المیــاه فــي التربــة الطینیــة المزیجــة مقارنــة بالرملیــة المزیجــة ولمعظــم المعــامالت 

, 6(كمـا فـي الجـداول ل مع  نتـائج االسـتهالك  المـائيتقریبًا لقد جاءت نتائج كفاءة استعمال الماء على توافق كام

اذ ان االستهالك المائي والحاصـل قـد انخفضـا بدرجـة مـع . ) 5, 4(كما في الجداول وحاصل الذرة البیضاء)7

مـا نتیجـة (مما قاد إلى انخفاض انتاجیة وحدة المیـاه ) %75نسبة استنفاذ ( تعریض النباتات إلى شد رطوبي عاٍل 

وقــد حصــل %75الرطــوبي إلــى االســتنفادعنــد زیــادة ) المتــر المكعــب فــي المیــاه مــن حاصــل لبــذور الــذرة البیضــاء 

اذا ازدادت كفــاءة اســتعمال المــاء إلـى انتاجیــة وحــدة المیـاه عنــد االســتمرار بــارواء %25االسـتنفادالعكـس عنــد نســب 

الواطئـة االسـتنفادالري عند الشدود الواطئـة إلـى نسـب فمن الواضح هنا ان) وفرة المیاه ( النباتات تحت شد واطىء 

ساهم بدرجة كبیرة بتوفیر المیاه وامتصاصها من قبـل النبـات دون  إجهاد كبیر على حركة وامتصاص المغذیات مـن 

فـان ولكن اإلرواء تحت الشدود الواطئة یعد عبئًا إداریا اذ ستزداد عدد ریات المحصول خالل فترة نموه. قبل النبات 

ممــا یزیــد مــن االســتهالك المــائي خاصــة اذا علمنــا ان موســم نمــو الــذرة ) كمیــات میــاه قلیلــة ( كانــت الریــات خفیفــة 

البیضـاء جـاء خــالل اشـهر الســنة الحـارة ممــا یزیـد مــن نسـب المیــاه المفقـودة بــالتبخر مـن ســطح التربـة وهــذا قـد یكــون 

  .سببًا اساسیًا لزیادة معدالت االستهالك المائي 

غــم إلــى زیــادة فــي الحاصــل وانخفــاض فــي 250یمــا اســهمت إضــافة المــادة العضــویة خاصــة بالمســتوى ف

(غم مما تسبب في ارتفاع قیمة كفاءة استعمال المیاه مـن اإلضـافة 500و 0االستهالك المائي مقارنة بالمستویات 

اض نتــائج الحاصــل بینمــا یمكــن وقــد تــم تفســیر زیــادة الحاصــل عنــد اضــافة المــادة العضــویة عنــد اســتعر ) غــم250

تفسیر انخفاض االستهالك المائي مع إضافة المادة العضویة مقارنة بعدم اإلضافة إلى ارتفاع قیمة سعة التربة على 

اذ ان دقائق المادة العضویة الغرویة ذات مسـاحة سـطحیة نوعیـة عالیـة ) water holding capacity(مسك الماء 

طوح علــى مســك المــاء بصــیغة اغلفــة رقیقــة ممــا یزیــد مــن صــعوبة فقــد المیــاه وبالتــالي ممــا یزیــد مــن قابلیــة هــذه الســ

  . ینعكس على انخفاض قیمة االستهالك المائي 

250غم مقارنـة بالمسـتوى 500اما زیادة االستهالك المائي عند مستوى اضافة المادة العضویة بالمستوى 

یزیـد مـن الحجـم ) ذات كثافـة ظاهریـة قلیلـة ومسـامیة عالیـة(ة غم فقد یرجع إلـى ان هـذه النسـبة مـن المـادة العضـوی

ولــذلك قــد تحتــاج التربــة فــي مثــل هــذه الحالــة إلــى كمیــات میــاه إضــافیة , الظــاهري للتربــة ویجعلهــا هشــة بدرجــة كبیــرة 

مــن ثــم بســبب القابلیــة العالیــة علــى المســك ولربمــا یكــون لهشاشــة التربــة عــامال مــؤثرا فــي حركــة المــاء إلــى األســفل و 

وبصورة عامة اعطت التربة الطینیة المزیجة كفاءة استعمال اعلـى . فقدانها بصورة غیر منظورة ألنها ستتبخر أیضا 
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للمیاه مقارنـة بالتربـة الرملیـة المزیجـة وقیمـة اقـل لالسـتهالك  المـائي  وهـذا یعـود إلـى ان التربـة الطینیـة المزیجـة فیهـا 

  .ملیة المزیجة وهذا ایضًا یزید من قابلیتها على مسك الماء نسب طینیة عالیة مقارنة بالتربة الر 

كفــاءة اســتعمال المــاء (ان انخفــاض قیمــة االســتهالك المــائي یــؤدي إلــى زیــادة قیمــة كفــاءة اســتعمال المــاء 

و ان زیادة كفاءة استعمال الماء یعني زیـادة انتاجیـة وحـدة المـاء ا) . االستهالك المائي/  ناتجة من قسمة الحاصل 

بمعنـــى آخـــر تحقیـــق حاصـــل اعلـــى بمیـــاه اقـــل وهـــذه مســـالة باتـــت جوهریـــة علـــى المختصـــین بعلـــوم الزراعـــة والنبـــات 

غـم اعلـى 250ومـادة عضـویة %25لقـد اعطـت معاملـة اسـتنفاذ . االهتمام بها خاصة عنـد ظهـور مشـكالت مائیـة 

غم مادة عضـویة 250واضافة %50فاذ اعلى قیمة للحاصل معاملة استناعطت قیمة لكفاءة استعمال الماء وایضًا 

250واضافة مادة عضویة بالمستوى %50مما یدعو إلى ضرورة ارواء الذرة البیضاء عند نسبة استنفاذ التزید عن 

%75یزیــد مــن االســتهالك  المــائي عــن زیــادة اإلنتــاج امــا االرواء عنــد اســتنفاذ %25ان االرواء عنــد اســتنفاذ . غــم 

%50الستهالك المائي ادت إلى انخفاض كبیر في الحاصل ولذلك فـان الـري عنـد المسـتوى فان انخفاض معدالت ا

كمــا ان اضــافة المــادة . تحقیــق الموارنــة بــین المیــاه المســتعملة فــي الــري وبــین الحاصــل المتحقــق لیعــد هــو االنســب 

وخفـض االسـتهالك  وبـالرغم مـن انـه اعطـى نتـائج جیـدة فـي زیـادة الحاصـل) % 3.125(غـم 250العضویة بنسبة 

المائي وزیادة كفاءة استعمال الماء فان االتجاه العام ان تستخدم المادة العضویة بالمستوى القلیل الذي یحقق انتاجیة 

  .عالیة لما یترتب على اضافتها من خسائر اقتصادیة 

ذرة البیضــاء ودراســات أخــرى فــي منــاطق متفرقــة مــن العــراق إلــى ان االســتهالك  المــائي للــ) 20(لقــد أشــار 

ملم و 1118المائي في هذه الدراسة هو كفي حین كانت اعلى قیمة لالستهال, ملم 1200ملم و 840یتراوح بین 

وان إضــافة , ملـم فــي التربــة الرملیـة المزیجــة والطینیــة المزیجــة علـى التــوالي عنــد عــدم إضـافة المــادة العضــویة 958

وهــذا یشــیر إلــى ان . ملــم وعلــى التــوالي 727و855ي فــي التربــة إلــى المــادة العضویـــة أدت إلــى االســتهالك  المــائ

% 30.7(الرطوبي وٕاضافة المادة العضـویة ادت إلـى ضـعف االسـتهالك المـائي بنسـبة االستنفاداستخدام معامالت 

ات المیـاه فـي التربـة الطینیـة المزیجـة وهـي نسـبة تـوفیر جیـدة فـي كمیـ) % 31.7(في التربة الرملیة المزیجـة والـى ) 

فــي التربــة ) هـــ/كغــم1501(فــي حــین كــان اقــل معــدل لحاصــل الــذرة البیضــاء مــن البــذور .المســتخدمة فــي الــري 

وأعلى حاصل %75الرملیة المزیجة والطینیة المزیجة على التوالي عند عدم اضافة مادة عضویة للري في المستوى 

ین الرملیـــة المزیجـــة والطینیـــة المزیجـــة وعلـــى التـــوالي عنـــد للتـــربت) هــــ/كغـــم6189(و) هــــ/كغـــم4377(كـــان 

%25أي بمعنـــى ان الـــري عنـــد اســـتنفاذ . %25غـــم والـــري عنـــد اســـتنفاذ 250إضـــافة المـــادة العضـــویة بالمســـتوى 

للتربـــة الرملیــة ) % 428(و ) % 191(ة ـل بنسبـــادة الحاصـــغــم ادى إلــى زیــ250وٕاضــافة مــادة عضــویة بمســتوى 

  .لى التوالي والطینیة وع
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