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  2007، ) 2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تكرار الري وتوزیع النباتات على نمو وحاصل الذرة الصفراءتأثیر

L.maize  Zea  
  

  رافد صالح نهابةو لمعینياإیاد حسین 

  جامعة بابل/ كلیة الزراعة 

  

  ةصالالخ

ث معـــامالت رئیســـیة لتكـــرار الـــري هـــي ري طینیـــة باســـتعمال ثـــالهحقلیـــة فـــي تربـــة مزیجـــدراســـةنفـــذت 

5وري بالتنـاوب مـرة كـل ) یـوم 14–10( ومضـاعفة مـدة الـري ) معاملة المقارنـة ( یوم 7–5المحصول كل 

55سـم و45× سـم  45سـم  و 30× سـم 70توزیعات للنباتات هـي ةیوم وثالث14–10یوم  ومرة كل 7–

بهــدف معرفــة تــأثیر . 2005و 2004لعــاميفــي الموســمیین الخــریفیینســم كمعــامالت ثانویــة وذلــك 55× ســم 

تقلیـل عـدد الریـات مـن خـالل زیــادة المـدة الزمنیـة بـین الریـات وكـذلك توزیــع النباتـات فـي وحـدة المسـاحة علـى نمــو 

  .وحاصل الذرة الصفراء

الـــذكري تزهیـــر ســـببت تـــأخیر مواعیـــد ال) یــوم 14–10( بینــت نتـــائج الدراســـة إن مضـــاعفة مـــدة الـــري 

ودلیــل % 28والمســاحة الورقیــة % 21ارتفــاع النبــات بنســبة كــل مــنیــوم واختــزال فــي5–4واألنثــوي بمعــدل

كفــاءة ولــم تختلــف.)یــوم 7–5( معاملــة المقارنــة مقارنــة ب% 30وحاصــل الحبــوب % 32المســاحة الورقیــة 

عیـد التزهیـر الـذكري لمـدة یـومین فقـط واختـزال فـي ارتفـاع الري المتناوب إلى تأخیر مواأدى.بینهماالماء خداماست

فیمـا ازدادت كفـاءة اسـتهالك % 15وحاصـل الحبـوب بنسـبة % 11والمسـاحة الورقیـة بنسـبة % 7النبات بنسـبة 

55الدراسة إن تقلیل الكثافة النباتیـة للتوزیـع نتائجكما أظهرت.المقارنةعن معاملة % 20الماء بنسبة أكثر من 

سم تؤدي إلى تقلیل الضرر الناجم عن الشد المائي الذي یتعرض له النبـات بتقلیـل عـدد الریـات وزیـادة 55× سم 

  .الماءخدامكفاءة است

  

Effect of irrigation frequency and plant distribution on the growth 
and yield of corn (Zea maiz L.)

R. S. Nehaba and A .H . Al-Maeini
Agri. College / Babylon University

Abstract
A field study was carried out during fall seasons of 2004 and 2005, at Latifya 

experimental station on a silty clay soil the objective of this study was to know the 
effects of the increasing the irrigation periods and plant distribution on the growth and 
yield of corn. Three irrigation treatments (irrigation periods): 5–7 days (standard), 
10–14 days (double) and alternating irrigation periods of 5–7 days and 10–14 days as 
a main plots and three sub treatment of plant distribution were used: 70×30 cm, 45×45 
cm and 55×55 cm. The experiment was carried out during the autum fall of 2004 and 
2005. Result showed that compared with the standard treatment doubling irrigation 
period (10–14) days caused average (4–5) days delay in tassling and silking; it also 
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reduced plant height, leaf area. leaf area index  and grain yield by 21%, 28%, 32%, 
and 30% respectively. Although water use efficiency was the same for the two 
treatments. Alternating irrigation caused a 2 days delay in tassling and a reduction in 
plant height, leaf area  and grain yield of 7%, 11% and 15% respectively with the 
water use efficiency increased by more than 20%. The study also showed that a 
reduction in plant density in the sub treatment (55×55 cm) reduces the damage caused 
by water stress which caused by increasing irrigation period and water use efficiency.

  

  مقدمة

لـذا فـان.الجافـةالمائیـة كونهـا تقـع ضـمن المنطقـة دألمـوار تعاني منطقة وسط العراق مـن قلـة ومحدودیـة 

عـدم تـوفر وسـائل دجلـة والفـرات واننهـريزراعة محصـول الـذرة الصـفراء فـي هـذه المنطقـة یعتمـد علـى الـري مـن 

أخـــذةلزراعــة مـــن میــاه هـــذین النهــرین حصـــة اتـــذهب هــدرا فضـــال عــن أن إدارة جیــدة للمیـــاه فــان معظـــم میاههمــا

المشــاریع مــن قبــل الــدول المتشــاطئة إقامــةلتنــاقص بســبب تزایــد االســتعماالت الصــناعیة والبشــریة للمیــاه وكــذلك با

داد ز الذرة الصـفراء فـي األشـهر األكثـر ارتفاعـا فـي درجـات الحـرارة فتـنمو محصولموعد زراعة وتزامنی.علیهما

فضال عن حاجة المحصول إلى كمیات كبیرة من المیـاه إلنتـاج المـادة الجافـة ممـا یرفـع خرمعدالت التبتبعا لذلك 

  ) .3و2و 1( ملم900-750الذي یتراوح بین االحتیاج المائي له

تتســم عملیــة الــري المتبعــة حالیــا بالعشــوائیة مــن ناحیــة عــدد الریــات وكمیــة المیــاه المضــافة فــي كــل ریــه 

كمیة الحاصل الناتج نسبة إلى كمیة المـاء الكلیـة مما یقللاألكثر كفاءةوالوسائل الحدیثةري طرائق الإتباععدمو 

المحصـول ريأهمیـةتتضـحنـامـن ه. المـائيكفـاءة االسـتهالك بوالمستهلكة من قبل المحصـول والتـي یعبـر عنهـا

یرافقهـــا الحــــد األدنــــى مــــن والـــذي یهــــدف الــــى ســـد االحتیاجــــات او المتطلبــــات الفعلیــــة خـــالل مراحــــل نمــــوه والتــــي 

مــن ت الریــاتقلیـل عــدد أو) . 4(مــن المیــاه لترطیـب منطقــة الجــذور محســوبةكمیـات إعطــاءوالضـائعات المائیــة 

مـــن رطوبـــة التربـــة خـــالل المراحـــل الحرجـــة لنمـــو ادنـــيمـــع ضـــمان تـــوفیر حـــد أهمیـــةاألقـــلتالریـــاخـــالل حـــذف 

و 9و 8و 7و 6و 5(أقصـى إنتـاجامثـل ولـیس إنتـاججـل ا یزید كفاءة االستهالك المـائي مـن اوبمالمحصول 

  ) .12و 11و 10

یشـجع نمـو جـذور النبـات ویزیـد فـي وأخـرىریـهزیـادة المـدة الزمنیـة بـین إنإلـىعدد من البـاحثین أشار

اء اكبر داخل سـطح التربـة فتـزداد تبعـا لـذلك مقـدرة النبـات علـى اسـتخالص اكبـر كمیـة مـن مـأعماقإلىانتشارها 

  ) .17و 16و 15و 14و13( التربة 

عملیــات خدمــة المحصــول إحــدى)مســافات الزراعــة(تعــد عملیــة توزیــع النباتــات علــى وحــدة المســاحة

ان المحاصـیل المزروعـة بمسـافات واسـعة تزیـد مـن سـرعة ) 18(المهمة التي لها دورا فـي تقلیـل التبخـر فقـد ذكـر 

اتات فتزداد تبعا لذلك معدالت التبخر في منطقة بین الخطوط وخاصـة فـي فصـل التیارات الهوائیة بین خطوط النب

سـم بـین 30سم بین الخطوط و 70أساسلذا فان الطریقة المتبعة في توزیع الذرة الصفراء حالیا على .الصیف 

الشمسـیةاألشـعةویجعـل توزیـع األدغـالد المسـافة بـین الخطـوط ویشـجع نمـو یزی) 19(     النباتات ضمن الخط

فـال یعطـي فـرص متسـاویة لالمتصـاص مـن داخـل الخـطالجذور مـن جهتـي النبـاتویعیق انتشار,غیر متجانس

  .)21و 20( التربة 

  :تأثیرمحاولة معرفة إلىتهدف هذه الدراسة 
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لـذرة في المراحل غیر الحرجة مـن حیـاة محصـول االریاتزیادة المدة الزمنیة بین المحصول على أساسري–1

  .الماءدامخعلى نمو حاصل الحبوب وكفاءة استذلكالصفراء وانعكاس 

.الصفراءللذرة الماءخداماستحاصل وكفاءة و على نمو وتأثیرهاتوزیع النباتات على وحدة المساحة -2

  .الصفراءعلى نمو وحاصل الذرة )حسب مسافات الزراعة (والكثافة النباتیةالتداخل بین الري معرفة-3

  

  ق العملائالمواد وطر 

ینتنخـالل الموسـمین الخـریفیین للسـL  maize  Zea.الصفراءنفذت دراسة حقلیة على محصول الذرة 

وزارة العلــوم ( ذاءـا الغـــة وتكنولوجیـــوث الزراعیـــالتابعــة لمركــز البحــأللطیفیــةأبحــاثفــي محطــة 2005و 2004

3م/ میكـاغرام1.27طینیة كثافتها الظاهریـة مزیجیهتربة الحقل كم جنوب مدینة بغداد وكانت30) والتكنولوجیا 

حرثـــت ارض . )م0.60-0(للعمـــق 3ســـم/ 3ســـم0.122ونقطـــة الـــذبول 3ســـم/ 3ســـم0.343وســـعتها الحقلیـــة 

هكتــار علــى شــكل ســوبر فوســفات / P2O5كغــم 150كمیــةلهــا ســماد فوســفاتي بأضــیفأنونعمــت بعــد التجربــة 

هكتـار بهیئـة سـماد /  150Nأمـا السـماد النـایتروجیني والـذي أضـیف بكمیـة % )P2O545(يالكالسـیوم الثالثـ

والــذي أضــیف علــى ثالثــة دفعــات متســاویة األولــى عنــد زراعــة البــذور والثانیــة عنــد ) نیتــروجین % 46( الیوریــا 

  .وصول النباتات إلى  مرحلة التسع ورقات والثالثة قبیل بدء التزهیر الذكري

مكـررات وبأربعـة) RCBD(منشقة باستعمال تصمیم القطاعات العشـوائیة الكاملـةبألواحلتجربة طبقت ا

األلــواحفــي م تضــمنت التجربــة ثــالث معــامالت للــري وضــعت3× م 6وكانــت مســاحة الوحــدة التجریبیــة الثانویــة 

عـامالت الـري علـى النحـو كانـت مو .المـاءالرئیسیة لمنع تسـرب األلواحبین م 2.5بعرض الرئیسیة تركت فواصل 

  :األتي

مــن المــاء الجــاهز%60–40زاف حــوالي بعــد اســتن( یــوم 7-5بمــدة األلــواحري : األولــىالمعاملــة 

عینــات مــن بأخــذللتربــةالرطــوبيزافتمــت مراقبــة االســتن.) 3(م وبموجــب توصــیة0.30–0عمــق لو ) للتربــة 

قیاس الرطوبة تم.م ولحین ثبات الوزن 105ائي على درجة م لتجفف في فرن كهرب0.30-0للعمق تربة الحقل

  -:)22( الواردة في وذلك حسب المعادلة بالطریقة الوزنیة

Pw = (
Msw - Ms ) 100 )1................................... (

Ms

  :إذ إن 

Pw      =النسبة المئویة للرطوبة الوزنیة  

Msw   =كتلة التربة وهي رطبة  

Ms       =كتلة التربة وهي جافة  

  - :)10(Kovda,1973معادلةبموجب ) مم(تم تحدید عمق الماء المضاف

d = ( θfc –  θw ) D                     ….……..……… (2)

d     = مم(عمق الماء المضاف. (  

θfc = الرطوبة الحجمیة عند السعة الحقلیة.  

θw   =ري الرطوبة الحجمیة قبل ال.  

D   = عمق التربة.

  .)I1( وان هذه المعاملة هي معاملة مقارنة والتي اشیر لها بالرمز 
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علمـا مضـاعفة المـدة الزمنیـة بـین الریـات أسـاسیـوم علـى 14–10بمدة األلواحري : المعاملة الثانیة 

زمنیـة بـین الریـات وذلـك لزیـادة على الرغم من طـول المـدة ال)I1(المعاملة أللواحمساویةمیاهتعطى كمیاتأنها

  ) .I2( لها بالرمز أشیرو كمیة الماء المستنزفة من التربة قیاسا لمعاملة المقارنة

تسقى یوم أي مرة14–10بمدة ریهیوم تعقبها 7–5بالتناوب مرة كل األلواحري :الثالثةالمعاملة 

باسـتعمال مضـخة تعمـل بـالبنزین األلـواحرویـت ).I3( مزلهـا بـالر وأشـیربالتبادل )I2(ومرة تسقى مع )I1(مع 

وتـم حســاب المحتــوى المــائي الحجمــي )   2المعادلــة ( لكــل لــوحالمضــاف المـاء عمــقوحســبمعروفـة التصــریف

  .3م/ 3واعتمادا على المحتوى الرطوبي الحجمي ماعتمادا على الكثافة الظاهریة للتربة 

× سـم 45و) D1(سـم 30× سـم 70ثـالث توزیعـات للنباتـات هـي لـى فاشـتملت عالثانویـة األلـواحأمـا

  .والنباتات ضمن الخط على التوالي لكل من المسافة بین الخطوط) D3(سم 55× سم 55) D2( سم 45

لتوزیعـات وحسـب المسـافاتلفي جـور علـى سـطور ) صنف مفتوح التلقیح ( صنف مسرة الزرعت بذور 

عینـــات مـــن تربـــة أخـــذت. 2005لموســـم 7/ 30و 2004لموســـم 7/ 25فـــي ) D3,D2,D1( النباتیـــة الثالثـــة 

الموسـمي للمحصـولالزراعة مباشرة لقیاس رطوبة التربة وذلك لحساب االسـتهالك المـائي الحقیقـيریةالحقل قبل 

  . )Dooge)10 , 1960وباستعمال معادلة الموازنة المائیة 

( I + P + C ) =  ( ETa + D + R ) = ± ∆s                …………..(3)

  -:اذ ان 

     I     = مم (الري(  

P        = مم (المطر(  

C       = مم (االرتفاع الشعري(  

ETa  = مم(التبخر نتح(

D       = مم(البزل العمیق(  

R       = مم(السیح السطحي(  

   ∆s   ) = م 0.30–0عند بدایة ونهایة الموسم للعمق ) خزین الماء.  

  :وبما إن 

P =0   النعدام سقوط اإلمطار طیلة موسم نمو المحصول.  

C =0 م لوجود مبازل حقلیة مغطاة ومبازل مفتوحة وفي فصل الصیف3الن المیاه الجوفیة عمیقة حوالي.  

R =0 الن الوحدات التجریبیة مستویة والسیح محدود جدا أو معدوم.  

D =0عند السعة الحقلیة فاالستنزاالن الري یتم بحدود.  

  :)3( لذا تصبح المعادلة

I =  ETa  ±   ∆s 

الفــــر وقــــات بــــین كمیــــات المیــــاه المضــــافة علــــى اســــاس عمــــق الریــــة الواحــــدة وان1الجــــدول ویوضــــح

s∆(في المحتوى الرطوبي عند بدایة ونهایـة الموسـم للفرقنتیجةهي االستهالك الكلي والحقیقي لمعامالت الري 

(.  
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مواعید وكمیات میاه الري التي أضیفت لمحصول الذرة الصفراء حسب معامالت الري للموسمین )1(ول جد

  2005و 2004

  
    معامالت الري  

I 1I2I3    

  الموسم

2004  2005  2004  2005  2004  2005  2004  2005  

  )ملم(عمق الري   مواعید الري

  ریة الزراعة  30/7  25/7

29/7  3/8  40  50  40  50  40  50  

4/8  9/8  45  50   -----   -----  45  50  

11/8  15/8  55  50  55  50   -----   -----  

17/8  20/8  50  50   -----   -----  50  50  

23/8  27/8  45  50  45  50  45  50  

30/8  2/9  50  50   -----   -----   -----   -----  

5/9  8/9  50  50  50  50  50  50  

11/9  14/9  45  50   -----   -----  45  50  

17/9  20/9  55  60  55  60   -----   -----  

24/9  25/9  50  50  50  50  50  50  

30/9  1/10  60  60  60  60  60  60  

7/10  8/10  50  50   -----   -----  50  50  

13/10  14/10  50  50  50  50   -----   -----  

20/10  21/10  50  50   -----   -----  50  50  

28/10  26/10  60  50  60  50  60  50  

5/11  3/11  30  50   -----   -----   -----   -----  

ETاالستهالك المائي الكلي 

)ملم(
785  820  465  470  545  560  

االستهالك المائي الحقیقي  

ETa)ملم(
755  778  448  460  531  546  

I1   : ایام 7–5ري كل  

I2  : ایام  14–10ري كل  

I3  : ایام14–10ایام ومرة كل 7–5ري متناوب مرة كل  
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للحفــاظ علــى نســبة أیــام4بعــد األلــواحري وأعیــداعتیادیــا عنــد الزراعـة التجربــة ریــا ألــواحرویـت جمیــع 

التجربة طبق برنامج الري حسب المعـامالت ألواحوبعد اكتمال البزوغ لكافة اتدر الباوبزوغ إلنباترطوبة مناسبة 

 )I3,I2,I1 ( ریــا اعتیادیــا حاأللــوارویــت جمیــع عنــدها. أیــام5واســتمر حتــى قبیــل بــدء التزهیــر الــذكري بحــوالي )

) حــوالي ثالثــة ریــات متتالیــة ( نهایــة التلقــیح وتكــون الحبــوب علــى العــرانیص حتــى) I1الــري المتبــع فــي معاملــة 

تطبیــق أعیــدوبعــد اكتمــال عقــد الحبــوب ) . 22و9و 6و 2( كونهــا مراحــل نمــو حرجــة فــي حیــاة المحصــول 

مواعیـد 1ویبـین الجـدول . الفسـیولوجيى مرحلـة النضـج برنامج الري حسب المعـامالت ولحـین وصـول النباتـات الـ

( النمـو مواعیـد التزهیـر الـذكريخالل موسـمسجلت .المعامالتالتجربة وحسب ألواحإلىوكمیات المیاه المضافة 

مـن النباتـات الوسـطیة المحروسـة وعلـى % 75إزهـارأسـاسالمدة من الزراعة ولغایة بزوغ النورات الذكریة علـى 

مــن أســابیعوبعـد ثالثــة وحــدة تجریبیــةالعــرانیص لكـل حریــرهســجلت المـدة مــن الزراعــة ولغایـة بــزوغ ساألســانفـس 

تـــم قیـــاس المســـاحة الورقیـــة الكلیـــة للنبـــات الواحـــد ولخمســـة نباتـــات اختیـــرت عشـــوائیا مـــن النباتـــات األنثـــويالتزهیر 

  :)22(1984, الواردة في  الزوبعي المحروسة باستعمال المعادلة 

LA = L x W x 0.75                 ………………………(4)

  :اذ ان 

LW = 2دسم( المساحة الورقیة للنبات الواحد(  

L   = طول نصل الورقة  

W =اعرض منطقة في نصل الورقة  

ذلـكعلـى مسـاحة األرض التـي یشـغلهاالورقیـة للنبـاتدلیل المساحة الورقیـة بتقسـیم المسـاحةباحستم 

حتـى قاعـدة وبعـد نضـج المحصـول تـم قیـاس ارتفـاع النبـات مـن سـطح التربـة. كل معاملةوحسب التوزیع لالنبات

مـــن حصـــدت عـــرانیص عشـــرة نباتـــات اختیـــرت عشـــوائیا . النـــورة الذكریـــة ولخمســـة نباتـــات مـــن الخطـــوط الوســـطیة 

الخطــوط الوســطیة مــن كــل وحــدة تجریبیــة ثانویــة لدراســة طــول العرنــوص ومكونــات حاصــل الحبــوب والتــي شــملت

وزن حاصــل تــم عــدد الصــفوف بــالعرنوص وعــدد الحبــوب بالصــف والتــي اســتخرج منهــا عــدد الحبــوب للعرنــوص 

للخطـــوطالنباتـــاتجمیـــععـــرانیصحصـــدت. حبـــة 500مقـــدارهاعینـــةتوزنـــو الحبـــوب لهـــذه النباتـــات العشـــرة 

رانیص یــدویا ووزن رطوبــة مناســبة فرطــت العــإلــىالوســطیة لكــل وحــدة تجریبیــة وجففــت فــي الهــواء وعنــد وصــولها 

سـابقا وذلـك لحسـاب حاصـل الحبـوب المأخوذةوزن الحبوب للنباتات العشرة الهوأضیفحاصل الحبوب لكل لوح 

إذاختیــرت ثالثــة نباتــات مــن الخطــوط الوســطیة  بعــد حصــاد العــرانیص .هكتــار/ طــن إلــىوحولــت   للــوحالكلــي

أدخلـت) انـج 12بالستیكي قطـرة أنبوبقطعة ( سم 90هاسم وارتفاع30هاباسطوانة قطر كل نباتساق أحیط

نهایـة المـنقطع التربـةتم االسطوانة و محیطالتربة حولأزیلتو سم 90ولعمق داخل سطح التربة إلىاالسطوانة 

فــي حــوض مــاء وجمعــت ثالثــة قطــع متســاویة وافــرغ محتویــات كــل جــزءإلــىاالســطوانة بواســطة منشــار قســمت. 

فـي فـرن كهربـائي علـى الجـذور لحسـاب وزنهـا الجـافجففـت .الجـاريخالل الغسل بالمـاء الجذور قدر المستطاع

  .سم90–60و 60-30و 30–0لألعماقوذلك حتى ثبات الوزنمْ 65درجة 

  :اآلتیةالمعادلة فقكفاءة االستهالك المائي لحاصل الحبوب و تحسب

WUE Y = GY / ET             …………………… (5)

GY =كغم ( اصل الحبوب ح(  

ET = مم(االستهالك المائي الكلي(  
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  النتائج والمناقشة

  :صفات النمو

  :ازهار ذكري وانثوي% 75من الزراعة الى عدد االیام

نباتــات الــذرة إلزهــارعلــى المــدة الالزمــة تــأثیرتكــرار الــري لأن  2النتــائج المبینــة فــي جــدول  أظهــرت

% 75إلـىمـن الزراعـة األیـامزیـادة معنویـة فـي عـدد إلـى) I2( الزمنیة بین الریات المدة زیادةأدتاذالصفراء 

اإلزهـارموعدتأخیرإلى) I2( زیادة مدة الريسببت.   I1ذكري وللموسمین  وذلك بالمقارنة مع معاملة  إزهار

) I3( التكـرار المتنـاوب للـري تـأثیرعلى التوالي بینما كان الخریفیینیوم وللموسمین4.3و   5.3بمعدل الذكري

لعـامالخریفـيموسمالفي ار بمعدل یومین فقط تأخر اإلزهآذاقل بدرجةالالزمة لإلزهار الذكرياألیامعلى عدد 

الالزمـــة للتزهیـــر األیـــامزیـــادة عـــدد إلـــى) I2( زیـــادة مـــدة الـــري أدت.I1وذلـــك بالمقارنـــة مـــع المعاملـــة 2004

بینمـا لـم تكـن للـري المتنـاوب    I1وذلك بالمقارنة مـع معاملـة    الخریفیینیوم للموسمین2.4و  2.7بلغت األنثوي

I3   24و 23و6(عـدد مـن البـاحثین إلیهتتفق هذه النتائج مع ما توصل .وللموسمینفي هذه الصفة تأثیرأي

یؤدي الى تأخیر ظهور النورات ) المراحل الخضریة(الشد المائي قبل التزهیر الذكري إنإلىأشارواوالذین ) 25و

یــوم وتعتمــد درجــة تــأثر النباتــات بالشــد المــائي علــى مــدة وشــدة 8-1الذكریــة وبــزوغ الحریــرة ولمــدة تتــراوح بــین 

لـة  المعام(المسـاحة أن تقلیل عـدد النباتـات فـي وحـدة 2كذلك أظهرت النتائج في جدول .الشدذلكووقت حدوث

D3 ( لـم یكـن لتوزیـع .فقـط2004الخریفي لعامموسمالفي یومین وذلك بمعدل الذكرير التزهیتبكیرإلىأدت

و أظهـرزهیـر األنثـويللتأي تأثیر علـى عـدد األیـام الالزمـة ) زیادة الكثافة أو تقلیلها (النباتات في وحدة المساحة 

الزمـة للتزهیـر الـذكري لة عـدد األیـام ار في زیادبله تأثیر أك) I2(إن تأثیر زیادة المدة الزمنیة للري إلى2جدول 

هتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا ذكــر .D3علــى التوزیــعفــي حــین كــان التــأثیر أقــل D1 ,D2التــوزیعینواألنثــوي فــي

Shaw)26 (الصفراء تزداد بزیادة الكثافة النباتیة وبالتالي فأن تأثیر الشد المائي المائیة للذرة األحتیاجاتمن أن

  .الكثافات العالیةفي یكون أكثر 
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مواعید التزهیر الذكري واألنثوي للذرة الصفراء تحت تأثیر تكرار الري ومسافات التوزیع )2(جدول 

  2005-2004النباتي للموسمین 

  مسافات التوزیع  معامالت الري
  الموسم

2004  2005  2004  2005  

  

I1  

D1  

% 75عدد االیام من الزراعة حتى 

  تزهیر ذكري 

% 75عدد االیام من الزراعة حتى 

  تزهیر انثوي

62  65  68  71  
D262  65  69  70  
D361  65  68  70  

  70.3  68.3  65.0  61.7  المعدل  

  

I2

D168  70  71  73  

D268  70  72  73  
D365  68  70  72  

  72.7  71.0  69.3  67.0  المعدل  

  

I3

D164  66  69  72  
D265  66  69  71  
D362  66  68  71  

  71.3  68.7  66.0  63.7  المعدل  

L S D 0.05  

D1.7  1.9  1.4  1.7  
I2.3  2.3  1.8  1.9  

D ×I2.8  n.s2.6  2.7  

  

  :النبات والمساحة الورقیة دلیل المساحة الورقیة ارتفاع

I2أدت زیـادة مـدة الـري . تأثیر تكرار الري على إرتفاع نباتات الذرة الصفراء 3تبین النتائج في جدول 

كــان مــن جهــة أخــرىالخــریفیینللموســمینكمتوســط %21حــوالي ةنســببفــي إرتفــاع النباتــات معنــويتقلیــلإلــى

أن الــى3جــدول فــي النتــائجأظهــرتكمــا.فقــط 2004فــي موســم % 7بلغــت اذاقــلI3الــري المتنــاوبتــأثیر

الخـریفیینللموسـمین% 29و% 34بنسـبة و ) I2(معنویًا عند زیادة مـدة الـري الورقیة قد أظهرت انخفاضاالمساحة 

مـن جهـة أخـرى كـان للـري المتنـاوب تـاثیر اقـل علـى I1لة ممع معابالمقارنة  على التوالي وذلك2005و2004

لـة مإن دلیـل المسـاحة الورقیـة لمعا. 2004فـي الموسـم الخریفـي لعـام % 11المسـاحة الورقیـة اذ انخفضـت بنسـبة 

I2لة مقل عن معاI1بینمـا لـم .على التـوالي 2005و2004الخریفیین لعاميللموسمین% 31و% 34ة بنسب

  .المساحةمعنوي في دلیل تأثیرلري المتناوب یكن ل

زیــادة معنویــة فــي إلــىأدت  D3تقلیــل الكثافــة النباتیــة الناتجــة مــن التوزیــع إن2توضــح نتــائج جــدول 

2سمد76.0و68.4مساحة ورقیة مقدارها D3المعاملة أعطتإذD1وD2  ینالتوزیعبالمساحة الورقیة مقارنة 

إنولـو . D1عـن معاملـة ) لمعـدل الموسـمین ( % 19على التوالي وبزیـادة مقـدارها 2005و 2004للموسمین 

دلیــل اعلــيD2المعاملـة أعطــتبینمـا 2004دلیـل المســاحة الورقیـة لــم یختلـف بالنســبة للتوزیعــات النباتیـة لموســم 

تــأثیرإن3وتبــین النتــائج فــي جــدول . D1لــم تختلــف معنویــا عــن معاملــة والتــي   3.11بلغــت األوراقلمســاحة 

تتفــق هــذه ). D3(فــي المعاملــةوالمســاحة الورقیــة ودلیلهــا اقــل علــى ارتفــاع النبــاتكــانالــري المتباعــد والمتنــاوب 
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الفعالیات حساسیة للشـد أكثرمن بین ألوراقااستطالة الساق وتوسع إنالنتائج مع عدد من الباحثین الذین ذكروا 

  .) 30و 29و 28و27و9و 6(المائي الناجم عن نقص الماء خاصة في المراحل الخضریة

  

ارتفاع النبات والمساحة الورقیة ودلیل المساحة الورقیة للذرة الصفراء تحت تأثیر تكرار الري )3(جدول 

  2005و 2004ومسافات التوزیع النباتي للموسمین 

  معامالت الري
مسافات 

  التوزیع

  الموسـم

2004  2005  2004  2005  2004  2005  

  

I1  

D1
  دلیل المساحة الورقیة  )2دسم(المساحة الورقیة   )سم(ارتفاع النبات 

174  180  69.6  74.4  3.3  3.5  

D2  171  180  62.4  73.2  3.0  3.6  
D3  174  186  81.3  85.0  2.6  2.8  

  3.3  3.0  75.8  71.1  182  173  المعدل  

  

I2

D1132  138  44.3  45.2  2.1  2.1  
D2  134  138  41.2  48.7  2.0  2.4  
D3  146  155  54.4  59.3  1.8  1.9  

  2.1  1.9  51.1  46.6  143.7  137.3  المعدل  

  

I3

D1161  173  61.8  66.8  2.9  3.1  
D2  157  172  58.5  67.2  2.6  3.3  
D3  165  178  69.5  76.5  2.3  2.5  

  3.0  2.6  70.1  63.1  174.3  161  لالمعد  

L S D 0.05  

D6.30  7.70  8.92  9.42  0.21  0.2  
I  8.12  9.40  12.1  11.8  0.4  0.3  

D ×I  12.4  14.2  n.s16.7  0.6  0.5  

  

  -:الوزن الجاف للجذور 

إذ أعطــــت معاملــــة الــــري .وللموســــمینتكــــرار الــــري بتــــأثرتعمــــق وكثافــــة الجــــذور إن1یوضــــح شــــكل 

16.4و 18.2بلغـت ) سـم 30–0( اعلي وزن جاف للجذور في الطبقة السطحیة مـن التربـة ) I1(االعتیادیة 

سم  و 60–30األكثراألعماقبینما انخفض الوزن الجاف للجذور لنفس المعاملة في الخریفیینغم للموسمین

مــن أعلــىوزن جــاف عطــتوأزیــادة عمــق الجــذور بدرجــة اكبــر إلــى) I2( زیــادة مــدة الــري أدت.ســم60-90

كــان الــوزن الجــاف للجــذور فــي معاملــة الــري . ســم90-60ســم  و 60–30لألعمــاقI1معاملــة المقارنــة 

للعمقـین) I1(رب مـن الـوزن الجـاف لمعاملـة المقارنـة تـیقإذ األعمـاقلـىعاتجانسـأكثرذو توزیع) I3(المتناوب 

(وآخـرون Proffittأكـدههذه النتائج مع تتوافق .سم90–60ویزید علیه في العمقسم60-30و30–0

قـدرة الجـذور علـى النفـاذ متكـرار الـري المتباعـد یزیـد مـن إنمن) 15(Bahman and Maranvilleو )14

جاهزیــة ازدادتوان كثافـة الجـذور تـزداد كلمـا تقــاربمقارنـة بتكـرار الـري المالتربـةاكبـر داخـل ســطحأعمـاقنحـو 
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  2005و2004الوزن الجاف للجذور حسب أعماق التربة تحت تأثیر معامالت الري للموسمین ) 1(شكل 

  

  

  

  :مكونات حاصل الحبوب

اذ ســببت زیــادة مــدة معنویـا بزیــادة المــدة بــین الریـات تــأثرطــول العرنــوص إن4دلـت النتــائج فــي جـدول 

یتــأثرفیمـا لــم الخــریفیینوللمســومینI1عــن معاملـة % 23و %28تقلیـل طــول العرنــوص بنسـة إلــىI2لریـاتا

بنسبة ازدادD3طول العرنوص لمعاملة إنإلى4أشار جدول كما . I3المتناوبطول العرنوص بتكرار الري
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ینـت النتـائج وب. D2عنویا عـن معاملـة  التي لم تختلف مو وللموسمین على التواليD1عن معاملة % 12و 11

عرنــوص / صــف 15.4و 14.4الصــفوف بــالعرنوص بلــغ اقــل معــدل لعــددأعطــت) I2( ان معاملــة الــريإلــى

( 2005الخریفــيلموســمل) I1(لـم تختلــف معنویـا عــن معاملــة المقارنـة والتــيالخــریفیین علـى التــوالينوللموسـمی

توزیـع النباتـات إن4و بـین جـدول .العرنـوصتقلیـل عـدد صـفوفإلـىI3الـري المتنـاوب لـم یـؤدي. )4جدول 

معـدل أعلـى  D3المعاملـة وأعطـتفقـط 2005عدد الصفوف بـالعرنوص فـي الموسـم اختالفا معنویا فيأظهرت

تداخال معنویا مع معامالت ةالنباتیاتالتوزیعتظهر كما أD1عن معاملة % 9وبزیادة 16.9لعدد الصفوف بلغ 

مقارنــةI2 )(عنــد زیــادة مــدة الــري نســبة انخفــاض اقــل فــي عــدد الصــفوف) D3(أظهــرت المعاملــةإذري الــ

)و  (D1بالمعاملتین D2 لم یكن لمعاملـة وI3عنـد تغییـر مسـافات الزراعـة صـفوف العرنـوصعلـى عـدد تـأثیر

المــدة بــین الریــات قــد انعكســت علــى زیــادة إن4مــن الجــدول  ایضــاوبینــت النتــائج. الناتجــة عــن التوزیــع النبــاتي 

للموســـمین640.3و   606.7معـــدل لعـــدد الحبـــوب بلـــغ أعلـــى  I1المعاملـــة  وأعطـــتعرنـــوص / الحبـــوب عـــدد 

حبـة للموسـمین519.3و 485.7حبـوب بلـغالعـدد لمعـدل   I2المعاملـة  أعطـتبینمـا . على التـواليالخریفیین

عــن % 19و 20اختــزال عــدد حبــوب العرنــوص بنســبة إلــىI2)(  اتســببت زیــادة المــدة بــین الریــإذالخــریفیین

كمعدل ( فقط%5بنسبة I3  بینما قل عدد الحبوب للعرنوص في معاملة وللموسمین على التوالي   I1معاملة  

اد بشــكل معنـوي عنــد دز احبـوب بـالعرنوص عــدد الإن4جـدول النتـائج فــي وضـحت.I1عـن معاملــة  ) للموسـمین 

معـدل ٕانو . D1عـن معاملـة ) كمعـدل للموسـمین % ( 13بنسـبة  D3  الكثافة النباتیة الناتجة عن التوزیع تقلیل

)(تكرار الري المتباعد تأثیرتحت % 12بنسبةوزن الحبوب انخفض  I2  مـع بالمقارنةI1 ان التوزیـع النبـاتيو

معدل لـوزن الحبـوب أعلىD3معاملة أعطتا بینم  2004الخریفيموسمالفي هذه الصفة في تأثیرلم یكن له 

تتفـق هـذه . غـم143.3أعطـتوالتـي D1عـن معاملـة % 6وبزیـادة 2005الخریفـيغم فـي الموسـم151.4بلغ 

مكونــات الحاصــل إنإلــىأشــارواالــذین ).33و 32و 31و 6(النتــائج مــع مــا توصــل ألیــه عــدد مــن البــاحثین 

ویعتمـد . الـذرة الصـفراء للشـد الرطـوبي فـي المراجـل الخضـریة والتكاثریـةباتـاتنبدرجات مختلفة عنـد تعـرض تتأثر

مـن قبــل اســتعمال المـاءإنإلـى ) 34(وآخـرونLiangأشـارالـنقص الرطـوبي  وكمــا علـى شــدة ومـدةالتـأثرذلـك 

لمزروعة بكثافات نباتیة یكون تأثیره أكثر على النباتات ابزیادة الكثافة النباتیة وان الشد المائيالذرة الصفراء یزداد

  .عالیة 

  

  

  

  

  

  

  

و 2004لذرة الصفراء تحت تأثیر تكرار الري والتوزیع النباتي للموسمین لمكونات حاصل الحبوب )4(جدول 

2005  

  الموسم  
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  معامالت الري
مسافات 

  التوزیع
2004  2005  2004  2005  2004  2005  2004  2005  

I1  
D1

  )غم (حبة 500وزن   عدد الحبوب للعرنوص  نوصعدد الصفوف بالعر   )سم(طول العرنوص 

16.8  17.4  16.3  16.0  571  612  154.1  149.7  

D2  17.2  17.6  16.3  15.2  583  606  153.7  153.2  
D3  18.6  19.4  16.2  17.3  666  703  161.2  158.3  

  153.7  156.3  640.3  606.7  16.2  16.3  18.1  17.5  المعدل  

I2
D111.9  13.4  13.9  15.1  481  488  136.1  131.4  
D2  11.8  12.4  14.2  14.7  428  491  131.7  129.2  
D3  13.9  15.8  15.0  16.4  548  579  143.4  141.9  

  134.2  137.0  519.3  485.7  15.4  14.4  13.9  12.5  المعدل  

I3
D116.4  16.3  16.7  15.3  563  581  150.1  148.7  
D2  17.0  15.5  16.3  16.3  557  587  148.2  148.3  
D3  17.6  17.9  16.4  17.1  617  638  155.7  153.9  

  150.3  151.3  602.2  579.0  16.2  16.5  16.6  17.0  المعدل  

L S D 0.05  

I1.48  1.80  1.70  n.s24.0  33.0  14.2  16.3  
D  1.66  1.7  n.s1.3  66.4  72.6  n.s  6.7  

D ×I  2.82  2.1  1.1  n.s  n.s  n.s  n.s  n.s  

  

  :حاصل الحبوب 

(    ي بعـد زیـادة المـدة بـین الریـاتنـو قل بشـكل معمعدل حاصل الحبوبإن5في جدول نتائجالتشیر 

I2 ( عـن معاملـة% 33انخفـض الحاصـل بنسـبة إذI1وانخفـض حاصـل المعاملـة  I3  15بنسـبة) % كمعـدل

معــدل لــياعأعطــىD3التوزیــع النبــاتي إنإلــىكــذلك5جــدول و تبــین النتــائج فــي .I1المعاملــةعــن)للموســمین

% 8.9على التوالي وبزیادة قدرها الخریفیینوللموسمینهكتار/ كغم6701.7و 6455.7لحاصل الحبوب بلغ 

الـري المتنـاوب علـى الكثافــة أوزیــادة مـدة الـري تـأثیركـذلك ان 5النتـائج فـي الجـدول وأظهــرت D1عـن معاملـة 

وأعطــت. D2وD1  لتــوزیعین لارنــة بالكثــافتین فــي خفــض الحاصــل كــان اقــل مقD3للتوزیــع األقــلالنباتیــة 

D3المعاملة  I2  أعطـت و. هكتـار وللموسـمین علـى التـوالي / كغـم   5839و 5582بلـغ حبـوبمعـدل حاصـل

عـدد مـن البـاحثین مع تتفق هذه النتائج .الخریفیینهكتار للموسمین/ كغم 6963و   I3D3(6673(المعاملة

% 25-15نقـص فـي الحاصـل یتـراوح بـین إلـىالماء فـي المراحـل الخضـریة یـؤدي نقص إنمن ) 35و 6( 

وهـي المرحلـة التـي تسـبق ظهـور الحریـرة % ( 50إلـىقد یصـل نقـص الحاصـل المبكرة في المراحل التكاثریة إما

یـؤدي )بـوب بعد عقد الح(المتأخرةونقص الماء الذي یتعرض له النبات في المراحل التكاثریة) أسبوعینبحوالي 

  % .25إلىتقلیل في حاصل الحبوب بنسبة قد تصل إلى

  

حاصل الحبوب وكفاءة استعمال الماء للذرة الصفراء تحت تأثیر تكرار الري والتوزیع النباتي )5(جدول 

  2005و    2004للموسمین 

  الموسم  

  2005  2004  2005  2004  مسافات التوزیع  معامالت الري

I1D1 ماء3م/ كفاءة استعمال الماء كغم حبوب  )هكتار / كغم ( حاصل الحبوب  
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7310  7821  0.93  0.95  

D2  7610  8008  0.97  0.98  
D3  7112  7303  0.90  0.89  

  0.94  0.93  7710.7  7277.3  المعدل  

I2
D13718  4121  0.80  0.88  
D2  4222  4367  0.91  0.93  
D3  5082  5339  1.09  1.13  

  0.95  0.93  4609.0  4340.7  المعدل  

I3
D16081  6109  1.12  1.09  
D2  6122  6271  1.12  1.12  
D3  6673  6963  1.22  1.24  

  1.15  1.15  6447.7  6292.0  المعدل  

L S D 0.05  

I682  721  0.14  0.16  
D  555  488  0.05  0.06  

D ×I720  982  0.21  0.24  

  

  :الماء خدامالمائي وكفاءة استخداماالست

بـــاختالف )  ETa(الحقیقـــي كمیـــات میـــاه الـــري المضـــافة وقـــیم االســـتعمال المـــائي 1یبـــین الجـــدول 

545( و ) ملـم 470و 465( و ) ملـم 820و 785( بلغت كمیة میـاه الـري المضـافة .معامالت تكرار الري

االســتهالك یعــود التبــاین فــي معــدالت . الحــریفیین بالتتــابعوذلــك للموســمین  I2I3وI1للمعــامالت ) ملــم 560و 

االسـتهالك إمـا. اخـتالف فـي عـدد الریـات فـي كـل معاملـة وكمیـات الـري المضـافة فـي كـل ریـه إلـىالمائي الكلي 

I1(للمعـــامالت ) ملـــم 546و 531( و ) ملـــم 460و 448( و ) ملـــم 778و 755( المـــائي الحقیقـــي فكـــان 

علـى تـأثیراان تكـرار الـري كـان لـه إلـى5ل على التوالي ویشـیر الجـدو 2005و 2004في الموسمین I3)و I2و

زیــادة معنویــة فــي كفــاءة اســتعمال إلــى  I3الــري المتنــاوب  أدى. المــاء لمحصــول الــذرة الصــفراء خدامكفــاءة اســت

ـــة   و 2004للموســـمین % 18و 24بلغـــت نســـبة هـــذه الزیـــادة   I1المـــاء ولكـــال الموســـمین وبالمقارنـــة مـــع معامل

دل عــكم( مــاء 3م/ كغــم حبــوب 1.15كفــاءة اســتعمال مــاء بلغــت   I3معاملــة أعطــتإذ. علــى التــوالي 2005

) كمعـدل للموسـمین ( 3م/ كغـم حبـوب 0.94كفاءة استعمال بلغت I2و I1المعاملتین أعطتبینما ) للموسمین 

  I2ة المـدة بـین الریـات  زاد من كفاءة استعمال الماء بشكل كبیر بعـد زیـادD3كما ان تقلیل الكثافة النباتیة للتوزیع 

تتفـق هـذه النتـائج مـع عـدد مـن البـاحثین مـن . مـاء 3م/ كغـم حبـوب 1.23كفـاءة بلغـت أعطـتإذ  I3والمتناوب 

تــؤدي ریـهة المیـاه المعطـاة فـي كـل یـتقلیـل كمأوعـدد الریــات بتقلیـلتقنیـین كمیـات میـاه الـري المعطـاة للمحصـول 

  ) .11و 8و 5( صول  زیادة كفاءة استعمال الماء للمحإلى

اســتنفاد رطوبـة التربــة بشـكل كامــل ممــا إلـىعـن طریــق زیـادة المــدة بـین الریــات یـؤدي تقلیــل تكـرار الــري 

فتقــل تبعــا لــذلك عملیــات , لخالیــا اانقســامیــنعكس بــدوره علــى عملیــات توســع و یعــرض النبــات للشــد المــائي والــذي 

وكــذلك ) المســاحة الورقیــة وكفــاءة الورقــة(ئية التمثیــل ألضــو وبالتــالي تقــل مســاحاألوراقاســتطالة الســاق وتوســع 

مواعیــد التزهیــر الــذكري واألنثــوي نتیجــة زیــادة تــأخیرالنبــات وان أجــزاءمقــدرة النبــات علــى نقــل نــواتج التمثیــل بــین 

عملیــــات التلقــــیح تــــأثرلتكــــون وامــــتالء الحبــــوب فضــــال عــــن الالزمــــةالشــــد المــــائي ســــبب تقصــــیر المــــدة الزمنیــــة 

( زیادة كثافة الجذور وتعمقهـا داخـل سـطح التربـة إن. العرنوص مما قلل عدد الحبوب خصاب واختزال طولواإل
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اكبـرأعمـاقیزید من مقدرة النبـات علـى اسـتخالص المـاء والمغـذیات مـن ) I3(لمعاملة الري المتناوب ) 1شكل 

نخفـاض نسـبة الرطوبـة الالنبـات د مقاومـةیزیـممـا , اسـتخالص المـاء فـيزیـادة كفـاءة الجـذور لداخل سطح التربـة 

فإنهــایــوم 14–10   األطــولیــوم بعــد الــري  بالمــدة 7–5مــدة بري النبــاتإن . وجفــاف التربــة بــین الریــات 

بعــض المحاصــیل إنمــن ) 36( أكــدهتســاعد النبــات علــى تعــویض الــنقص الحاصــل بمعــدالت النمــو وهــذا مــا 

تعــریض وٕان عــدم, عملیــة الــري إعــادةاجم عــن الشــد المــائي وذلــك بعــد تســتطیع تعــویض الــنقص فــي نموهــا النــ

  .النباتات للشد المائي في المراحل الحرجة یجنب النبات النقص الشدید في الحاصل 

إن توزیع النباتات بطریقة مربعة وبكثافات اقل فانـه یقلـل االحتیـاج المـائي للمحصـول وربمـا یسـاعد علـى 

وبالتالي زیادة مقدرة النبات على االسـتفادة مـن رطوبـة التربـة بكفـاءة اكبـر فتسـتطیع تعمق وتوسع المجموع الجذري

النباتات تحمل مدة أطول بین الریات  مقارنة بالنباتات المزروعة بمسافات اكبر بین الخطوط وتقلیـل المسـافة بـین 

الریـات فـي مراحـل غیـر حرجـة أخیـرا یمكـن االسـتنتاج إن زیـادة المـدة بـین. النباتات ضمن الخـط وبكثافـات أعلـى 

نبـات 30000من حیاة نبات الذرة الصفراء وباستعمال طریقة الري المتناوب والزراعة بكثافـات نباتیـة ال تزیـد عـن 

عـن الـري االعتیـادي % 31للهكتار تحت تأثیر نقص الماء یقلل من كمیة المیاه التي یحتاجها المحصول حـوالي 

  .من كفاءة استعمال الماء للمحصولویزید% 15بینما لم ینخفض الحاصل سوى 
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