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

  أستاجبة أربعة أصناف فول الصویا لمستویات رطوبة التربة

  

  **بهاء عبد الجبار الحدیثيو*حسن المشهدانيإسماعیلإبراهیم،*سیف الدین عبد الرزاق سالم

وم والتكنولوجیاوزارة العل- دائرة البحوث الزراعیة وتكنولوجیا الغذاء * 
  جامعة بغداد/كلیة الزراعة** 

  

  الخالصة

وPiو Gو Lee( أربعة أصناف من فول الصویا هي استجابةلدراسة 2001نفذت تجربة خالل الموسم 

S  ( لمستویات رطوبة التربة)قطرهـا أصـصيالبـذور فـزرعـت ). من السعة الحقلیة% 50، و60، 70، 80، 100

  .)RCBD(في تصمیم القطاعات الكاملة العشوائیة عاملیهتجربةباستعمالتربة كغم 10سم تحتوي 45

37و 29بنســبة Gوللصــنف % 38و 30بنســبة Piالضــغط االزمــوزي للصــنف انخفــاضأظهــرت النتــائج 

األخـرىاألصنافمن البوتاسیوم على أوراقهفي محتوى   Piعلى التوالي وتفوق الصنف LeeوSعن الصنف % 

% 55و 51فــي االوزان الجافــة لنباتاتــه بنســبة Leeبینمــا تفــوق الصــنف .علــى التــوالي% 37و 17و 51بنســبة 

فـي عـدد " كـذلك تفوقـاLeeالصـنف وأبـدىعلـى التـوالي ، Gو Piعلى الصنفین % 43و 41بنسبة Sوالصنف 

األصـنافعلـى 74و71و 60وفي حاصل نباتاته الفردیة بنسبة% 57و 72و 55القرنات للنبات الواحد بنسبة 

777اقـل معــدل بلــغ Piمــم بینمــا كـان للصــنف 1000أعلـى تبخــرنتح بلـغ Sوكــان للصــنف . علــى الترتیـباألخـرى

مـن الكالسـیوم وال فـي معـدل أطـوال األوراقمحتـوى أوألوراقهـافـي محتـوى المـاء النسـبي األصـنافولـم تختلـف . مـم

  .جذورهاوأوزان

نسـبة زیـادة فـي وزن الجـذر الجـاف قـدرها % 100مسـتوى الرطوبـة أعطىالرطوبة فقد بالنسبة لمستویاتأما

و 57و 30و 40علـى التـوالي وفـي الـوزن الجـاف للنبـات بنسـبة % 60و80عـن مسـتویي الرطوبـة % 58و 41

و 73وفي حاصل النبـات الفـردي مـن البـذور بنسـبة % 73و63و 46للنبات الواحد بنسبة في عدد القرنات % 70

مـن جهـة أخـرى كـان لهـا أعلـى معـدل تبخـرنتح بلـغ . علـى الترتیـباألخـرىعن مستویات الرطوبة % 99و 89و 8

ولم تختلف مسـتویات الرطوبـة فیمـا بینهـا فـي .مم581اقل معدل تبخرنتح بلغ% 50مم وكان لمستوى الرطوبة 1200

كـان . ال فـي محتواهـا مـن الكالسـیوم والبوتاسـیومأو ضـغوطها االزموزیـة و لـألوراقطول الجذر ومحتـوى المـاء النسـبي 

عنــد مســتوى الرطوبــة Leeأعطــى الصــنف إذفــي صــفة وزن النبــات الجــاف، بــین عوامــل الدراســة" التــداخل معنویــا

أقــل وزن جــاف بلــغ % 50عنــد مســتوى الرطوبــة Gأعطــى الصــنف غــم بینمــا 13.1وزن جــاف بلــغ أعلــى% 100

.غم1.2
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Abstract
The present investigation aimed to study the responses of four soybeans varieties 

S,Pi,G and Lee to soil moisture levels ( 100,80,70 and 50% from field capacity). 
Result showed that Pi variety was superior in osmotic potentials by 30 and 38%

than S and Lee varieties and superior in its contents of potassium by 51, 17 and 37% on 
the other varieties respectively. The Varity lee was superior in the dry weight of plants, 
number of pods/plant and seeds yield/plant by 60, 71 and 60% than the other varieties 
respectively. S variety gave highest evapotranspiration (ET) 1000mm, on the other hand 
the variety Pi gave the lowest ET 777mm. The soil moisture level 100% gave higher dry 
weight of roots, dry weight of plants, number of pods/plant, and seeds yield/plants by 
73,86,89 and 99% than other soil moisture level respectively. Highest ET 1200mm 
obtained by soil moisture level 100%, where as the lowest ET 581mm gave by soil 
moisture level 50%.

  المقدمة

عامـل بیئـي منفــرد أيالجافـة أكثــر مـن فـي المنــاطق الجافـة وشـبهوٕانتاجیتهـایحـدد نقـص المـاء نمــو النباتـات 

یــؤدي نقــص رطوبــة التربــة الــى إذفــي االســتجابة للجفــاف، وتعــاني النباتــات تغیــرات مظهریــة وأیضــیة مهمــة . أخــر

والـوزن الجـاف للنبــات )2(وخفـض وزنهــا الرطـب والجـاف)1(فـي التربـة أخـتالف توزیـع جـذور نباتـات فــول الصـویا

Cox،)3(ات مــن العناصــر فیقلــل دخــول الكالســیوم والبوتاســیوم الــى الجــذوروتغیــر محتــوى النبــ)كمــا تحــدث . )4

البـذور وحاصـل)8(،الدلیمي) 7و5،6(وعدد فروعهتغیرات مظهریة فتنخفض المساحة الورقیة وأرتفاع النبات 

فـض الضـغط االنتفـاخي للنبـات أهمهـا خوأحداث تغیرات فـي العالقـات المائیـة)5(و)8(و)7(و)9(و ومكوناته

  .بفعل متطلبات التبخرنتح العالیة اثناء النهار)12(ومحتوى الماء النسبي)11(و) 10(للخالیا 

نظرا الختالفات أصناف فول الصویا في نموها وفترة نضجها فأنها تختلف في أسـتاجبتها لمسـتویات الرطوبـة 

نباتاتهـا وارتفـاعأذ تختلـف فـي مسـاحاتها الورقیـة ) 13(هریة تشریحیة أو فسلجیة أو مظألسبابوالمغذیات في التربة 

وفــي ) 8(و) 16(و) 15(وحاصــل البــذور ومكوناتــه) 8(و) 7(و) 9(وآخــرونElmoreو) 14(وعــدد فروعهــا 

كمیـــات عـــد ضـــبط یو . )17(ألوراقهـــالـــم تختلـــف فـــي محتـــوى المـــاء النســـبي إنهـــاإال)11(حساســـیتها للشـــد المـــائي 

التبخرنتح من حقول فول الصـویا یعتمـد علـى عـدة مجموعإنإذري أحد الوسائل التي تحسن نمو النبات، ومواعید ال

مـن حیـث النمـو وفتـرة النضـج یسـتدعي أجـراء األصـنافاخـتالفولـذلك فـأن .)18(عوامل أهمها المسـاحة الورقیـة 

ه فقــد نفــذت هــذه الدراســة بهــدف معرفــة دراسـات واســعة وفــي مجــاالت متعــددة منهــا تــأثیر محتــوى رطوبـة التربــة، وعلیــ

.أربعة أصناف من فول الصویا لمستویات رطوبة التربةاستجابة
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  المواد وطرق العمل

لمسـتویات رطوبـة )S,Pi,G,Lee(أربعـة أصـناف مـن فـول الصـویا هـياسـتجابةلدراسة أصصنفذت تجربة 

شــهر مــایسالخــامس عشــر مــنفــيصــنافاألزرعــت بــذور . )مــن الســعة الحقلیــة% 50و60و70و80و100(التربــة 

4بســمك األصـیصمـن األســفلكغــم تربـة وضـع حصـى نــاعم فـي القسـم 10ســم تحتـوي علـى 30فـي أصـص قطرهـا 

حصــدت النباتــات . غــم خــامس أوكســید الفســفور لكــل أصــیص قبــل الزراعــة5.4غــم نیتــروجین و 1.35أضــیف. ســم

والضـغط )Weatherley)19و  Barrsي حسب طریقةقدر محتوى الماء النسب. العشرین من تشرین أولبتأریخ 

Thermocoupleجهــــاز باســــتعماللــــألوراقاالزمــــوزي  Psychometerوالمغنیســــیوم ومحتواهــــا مــــن الكالســــیوم

قـدرت أطـوال الجـذور وأوزانهـا الجافـة واالوزان الجافـة للنباتـات . في بدایة التزهیـراالمتصاص الذريبأستعمال جهاز 

كما قـدر مقـدار التبخـرنتح لكـل معاملـة . نبات الواحد وحاصل النبات الفردي من البذور بعد الحصادالقرنات للوعدد

وقورنـت الفـروق المعنویـة بـین المتوسـطات الحسـابیة وفـق اقـل فـرق " إحصـائیاتـم تحلیـل البیانـات . خالل موسـم النمـو

أبــي/ الرائــدأبحــاثمــن محطــة وتــم الحصــول علــى البیانــات الجویــة0.05تحــت مســتوى معنویــة ) LSD(معنــوي 

.غریب

  النتائج والمناقشة

المسـتعملة فــي األصـنافمعنویــة فـي محتـوى المـاء النســبي بـین " الــى عـدم وجـود فروقـا2تشـیر نتـائج جـدول 

و Piالصـنفین إنیالحـظ إذفـي الضـغوط االزموزیـة لخالیاهـا، اختلفـتأنهـاإال. )13(هذه الدراسة وهـذا مـا یؤیـده 

G اآلخرینالصنفین لهما ضغط ازموزي منخفض عنكان.  

  

  درجات الحرارة العظمى والصغرى خالل موسم الدراسة)1(جدول

  )0م(درجات الحرارة

  الرطوبة النسبیة%           الصغرى                      العظمى                          الشهر                    

  37.0  17.1  36.3  مایس

  40.0  22.0  43.2  یرانحز 

  39.6  23.7  44.6  تموز

  45.6  24.8  46.6  آب

  53.6  20.2  41.5  أیلول

  58.6  14.9  34.3  أولتشرین 

  59.6  7.4  23.6  تشرین ثاني

  

عـن الصـنفین % 37و G29وللصـنف % 38و Pi30بلغت نسـبة انخفـاض الضـغط االزمـوزي للصـنف 

S وLeeویالحـظ مـن النتـائج عـدم عـدم .األصـنافالختالفـات الوراثیـة بـین هـذه على التوالي وهذا ربما یعـود الـى ا

و SوGفـي محتواهـا مـن البوتاسـیوم علـى االصـناف اختلفـتأنها إالفي محتواها من الكالسیوم األصنافاختالف

Lee اه االزمـوزي لخالیـوهـذا ربمـا یـدل علـى قابلیـة الصـنف علـى التعـدیل . على الترتیب% 37و 17و 51بنسبة

  .أثناء التعرض لظروف الجفاف
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  المائیة ومحتوى العناصرفي بعض العالقاتاألصنافتأثیر )2(جدول

  األصناف
محتوى الماء 

  )RWC(النسبي

الضغط االزموزي 

)O.PMpa(  

الكالسیوم 

  )كغم/ملیمول(

البوتاسیوم 

  )كغم/ملیمول(

S55.3  -0.529  519.0  228.2  

Pi  53.3  -0.756  401.7  466.2  

G  54.8  -0.741  322.7  386.2  

Lee  48.6  -0.469  369.0  294.5  

L.S.D0.05  76.43  م.غ  0.122-  م.غ  

  

فـــي محتـــوى المـــاء النســـبي والضـــغط االزمـــوزي " أن مســـتویات رطوبـــة التربـــة لـــم تـــؤثر معنویـــا3یبـــین جـــدول 

تعـدیل االزمـوزي مـن خـالل إنى قد یرجع ذلـك الـى قابلیـة النباتـات علـ. ومحتواها من الكالسیوم والبوتاسیوملألوراق

ألن عملیة التنظـیم . لألوراقفي محتوى الماء النسبي مستویات الشد لم تؤثر إنیالحظ إذ، تنظیم الجهد االزموزي

إنیالحــظ إذ)21(البوتاســیوم " أو تــراكم الــذائبات خصوصــا)20(األزمــوزي تــتم مــن خــالل تنظــیم الجهــد االنتفــاخي 

  .بین مستویات رطوبة التربة" لسیوم كان متشابهاتركز البوتاسیوم والكا

  

  مستویات رطوبة التربة في بعض العالقات المائیة ومحتوى العناصرتأثیر)3(جدول 

مستویات رطوبة 

  التربة

من السعة % 

  الحقلیة

محتوى الماء 

  )RWC(النسبي

الضغط االزموزي 

)O.PMpa(  

الكالسیوم 

  )كغم/ملیمول(

البوتاسیوم 

  )كغم/ملیمول(

10055.3  -0.582  360.3  280.2  

80  54.4  -0.552  298.8  378.1  

70  53.6  -0.622  347.2  328.5  

60  55.2  -0.647  561.9  374.7  

50  46.6  -0.716  447.4  357.1  

L.S.D0.05  م.غ  م.غ  م.غ  م.غ  

  

ألوزانافــي اختلفــتأنهــا إال) 4جــدول(جــذورها وال فــي أوزانهــا أطــواللــم تختلــف فــي األصــنافإنیالحــظ 

وبنسـبة زیـادة اآلخـرینأعلى معدل للوزن الجاف مقارنة مـع الصـنفین Sو Leeأعطى الصنفین إذالجافة لنباتاتها، 

) 14(وقد عـزى . على التواليGو Piعن الصنفین Sللصنف % 43و 41و Leeللصنف % 55و 51بلغت 

تــؤثر فــي مقــدار نــواتج البنــاء الضــوئي الالزمــة يتــالو النمــو فتــرة اخــتالففــي أوزانهــا الجافــة الــى األصــنافاخــتالف

لتوسع الورقة وزیادة المادة الجافة الى اختالف فتـرة النمـو التـي تـؤثر فـي مقـدار نـواتج البنـاء الضـوئي الالزمـة لتوسـع 

علـــى بـــاقي " معنویـــاLeeوتفـــوق الصـــنف . الورقـــة وزیـــادة المـــادة الجافـــة تحـــت ظـــروف مســـتویات الرطوبـــة المختلفـــة

الـى وهـذا ربمـا یرجـع .علـى التـوالي% 57و 72و 55في عدد القرنات للنبات الواحد وبنسبة زیادة قدرها فاألصنا

الحرارة ســـقط مـــن النبـــات أثنـــاء النمـــو بتـــأثیر والقرنـــات التـــي تاإلزهـــارفـــي نســـبة األصـــنافاالختالفـــات الوراثیـــة بـــین 

أنعكس في زیادة حاصل النبات الفردي من البذور في عدد القرنات للنبات الواحد Leeوأن تفوق الصنف . والجفاف

وبین نفـس الجـدول أن كمیـة المیـاه المفقـودة .على التوالي% 74و 71و 60وبنسبة األخرىاألصنافعن " معنویا

ربمــا یعــود الــى االختالفــات وهــذامــم777األقــلPiوللصــنف مــم1000األعلــىكانــت هــي Sبــالتبخرنتح للصــنف 
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(وفــي حجــم المجمــوع الخضــري ) ســطح االمتصــاص(واالخــتالف فــي طــول ووزن الجــذر األصــنافالوراثیــة بــین 

  .)4جدول(الجافة للنباتات األوزانالذي توضحه االختالفات الحاصلة في ) سطح التبخر

  

  في بعض صفات الحاصل ومكوناته والتبخرنتحاألصنافتأثیر )4(جدول 

  )سم(طول لجذر  األصناف
  وزن الجذر

  )غم(

عدد 

  نبات/لقرناتا

حاصل النبات 

الفردي من 

  )غم(البذور

  التبخرنتح

  )مم(

S41.5  8.1  7.6  0.709  1000  
Pi  40.7  6.6  4.7  0.510  777  
G  56.3  9.6  7.2  0.456  793  

Lee  59.3  11.2  16.9  1.766  955  

L.S.D0.05  10.469  0.992  3.65  م.غ  م.غ  

  

.الجافـةأوزانهـافـي "افي أطوال الجذور في حـین كـان تأثیرهـا معنویـلم تظهر مستویات الرطوبة تأثیرا معنویا 

مســــتویي الرطوبــــة عــــن% 58و 41وزن جــــاف وبنســــبة زیــــادة قــــدرهاأعلــــى% 100الرطوبــــةمســــتوىأعطــــىإذ

النمــو ةزیــادإلــىأدى%100مســتوى الرطوبــة أنإلــىوقــد یعــود ســبب ذالــك  )5جــدول(علــى التــوالي % 60و80

یـؤدي الشـد المـائي الـى إذوزیادة كفاءة البناء الضوئي وتصدیر المادة الجافة المصنعة الى الجذور الخضري للنبات 

وكـــان لهـــذا المســـتوى الرطـــوبي تـــأثیرا معنویـــا فـــي زیـــادة األوزان الجافـــة ) 1(خفـــض األوزان الرطبـــة والجافـــة للجـــذور 

زیــادة نمــو ذلــك الــى وقــد یرجــع .تیــبعــن مســتویات الرطوبــة األخــرى علــى التر % 40،30،57،70للنباتــات وبنســبة 

والمحافظة على امتالء الخالیا الـذي یسـاعد عملیـات )زیادة سطح امتصاص الماء والعناصر المغذیةإي(الجذور 

قلــة توســع إن)11(لقــد ذكــر .عملیــة البنــاء الضــوئي ونقــل نواتجهــا الــى المصــباتوزیــادة كفــاءةواالســتطالةاالنقســام

تحـت ظـروف ثاني اوكسـید الكربـونیرتبط مع انخفاض التوصیل الثغري الىة البناء الضوئي الورقة وانخفاض كفاء

هــذا التفــوق فـي النمــو انعكــس فـي زیــادة عــدد القرنـات للنبــات الواحــد عـن مســتویات الرطوبــة نقـص رطوبــة التربـة وان 

بي یـــؤدي الــى ســـقوط الشـــد الرطــو إنعلـــى التــوالي وقـــد یعــود ســـبب ذلــك علــى %63،73، 46،49األخــرى بنســبة 

جافـــة فیهـــا بســـبب تـــراكم المـــادة الالنخفـــاضتكوینهـــا ســـقوط بعـــض القرنـــات بعـــد أواألخـــرى إخصـــاباألزهـــار وعـــدم 

ك انخفـض ونتیجـة لـذل) 1جـدول(وتـزامن فتـرة التزهیـر مـع درجـات حراریـة مرتفعـة .انخفاض معدل البنـاء الضـوئي 

الشـــد إنإذ.)5جــدول(ض حاصــل مســتوى رطوبــة التربــة حاصــل النبــات الفــردي مــن البــذور معنویــا مــع انخفــا

جابیا مـع المسـاحة الورقیـة وان الحاصل یرتبط ای)5(جهودها المائیة النخفاضفي حجم ووزن البذور الرطوبي یؤثر 

ة وییحالالخالیا والعملیاتواستطالةوهذا بالتأكید یتأثر برطوبة التربة التي تؤثر في عملیة انقسام ) 8(والوزن الجاف 

أعلـىكان لـه % 100مستوى الرطوبة إنیالحظ في تجربتنا .داخل النبات وفعالیة األنزیمات وكفاءة البناء الضوئي

وزن جــاف للجــذور والنباتــات وعــدد قرنــات للنبــات الواحــد األمــر الــذي انعكــس فــي زیــادة حاصــل النبــات الفــردي مــن 

تزیـد مقـدار التبخـر نـتح ، وهـذا تحقـق قریبة مـن السـعة الحقلیـة المحافظة على رطوبة تربةإن. )5جدول(البذور 

وصــلحتــىانخفــض هــذا المقــدار مــع انخفــاض مســتوى رطوبــة التربــةو مــم1200،% 100عنــد المســتوى الرطــوبي 

ســطح التربــة تزیـد مــن مكونـات التبخــر نــتح الســاقطة علـىاألشـعة إنكمــا . %50الرطــوبي عنــد المسـتوى مـم581

إلـىمـن هـذه الطاقـة تسـتعمل فـي تغییـر حالـة المـاء مـن السـائل % 70مـن أكثـررارة سطح األرض وأن ألنها ترفع ح

  . )22(البخار 

  تأثیر مستویات رطوبة التربة في بعض صفات الحاصل ومكوناته والتبخر نتح)5(جدول
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مستویات رطوبة 

  التربة

من السعة % 

  الحقلیة

  طول الجذر

  )سم(

  وزن الجذر

  )غم(

  

  الجافالوزن 

  )غم(للنبات

  عدد 

  نبات/القرنات

حاصل النبات 

الفردي من 

  البذور

  

  التبخرنتح 

  )مم(

10051.8  13.1  10.25  16.9  2.70  1200  
80  49.0  7.7  6.13  9.2  0.730  958  
70  49.0  9.5  7.2  8.6  0.386  801  
60  48.7  5.5  4.38  6.3  0.302  701  
50  48.8  8.7  3.1  4.6  0.183  581  

L.S.D0.05  11.705  1.594  4.084  1.865  4.176  م.غ  

  تأثیر التداخل بین األصناف ومستویات رطوبة التربة في الوزن الجاف للنبات)6(جدول 

  %    100مستویات رطوبة التربة               

  من السعة الحقلیة                             

  األصناف

100  80  70  60  50  

S7.6  8.6  10.0  7.2  4.2  
Pi  8.8  3.2  4.4  3.0  2.5  
G  11.5  1.5  3.4  2.6  1.2  

Lee  13.1  11.2  11.0  4.7  4.5  

أعطـىإذیرهـا فـي األوزان الجافـة للنباتـات، معنوي بین األصناف والمستویات الرطوبیـة فـي تأثحصل تداخل 

مـع Gالصنف أعطىفي حین غم13.1وزن جاف للنباتات بلغ أعلى% 100مع المستوى الرطوبيLeeالصنف 

ان األصناف تختلف حساسیتها . )6جدول(غم 1.2قل معدل لوزن النبات الجاف وهو ا% 50المستوى الرطوبي 

وان الصــنف األكثــر حساســیة ســوف تختــزل مســاحته الورقیــة بســبب انخفــاض عملیــات انقســام )11(الرطــوبي للشــد

بالتـالي انخفـاض وزن مجموعـة الـى ضـعف نمـو و والكیماحیویة والـذي یـؤدي واتساع الخالیا وتأثر فعالیاته الفسلجیة 

  .الخضري
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