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تأثير الجيالتين المضاد لمنتح في بعض صفات النمو والحاصل لمحنطة تحت اإلجياد المائي
بشير عبد اهلل ابراىيم
مدرس

جامعة بغداد-كمية الزراعة-قسم المحاصيل الحقمية
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المستخمص

 بيدف زيادة كفاءة استعمال نبات الحنطة لمماء، في ناحية الرشيد جنوب بغداد2016 -2015اجريت تجربة حقمية في الموسم الشتوي
 في نمو وحاصل الحنطة%1.5  والجيالتين النقي بتركيز%1.5 و0.5 عن طريق مضادات النتح المصنعة وىي الجيالتين الخام بتركيزين

%80 و60 و40  تحت مستويات اجياد مائي تمثمت في استنفاد،armourax  قياسا بمضاد النتح التجاري،Triticum astivum L.
 وبحسب تصميم القطاعات الكاممة المعشاةSplit Plot Design  صممت التجربة وفــق توزيع االلواح المنشقـــــــة.من الماء الجاىز

 بينت النتائج العالقة العكسية بين معامالت االستنفاد الرطوبي ومؤشرات النمو إذ أن زيادة االستنفاد الرطوبي قد، بثالثة مكرراتRCBD
 عمى%80 و60  بإستثناء كفاءة استعمال الماء وربحيتو فقد تفوقت معنوياً معاممتي،خفضت أغمب مؤشرات النمو الخضري والثمري

 في حين،ىـ بالتتابع0.44 و0.34  قد وفرت كمية مياه ري يمكن أن تروى بيا أرض اضافية تبمغ%80 و60  أن معاممتي،%40 معاممة

 فقد تفوقت معاممة الجيالتين النقي معنوياً في،عممت مضادات النتح عمى تقميل أثر اإلجياد المائي في أغمب مؤشرات النمو والحاصل

 وىذا يؤشر لقابمية.ارتفاع النبات ومساحة ورقة العمم والحاصل البايولوجي وحاصل الحبوب وكفاءة استعمال الماء وربحية مياه الري
 ومنافستيا،مضادات النتح المصنعة(من اصل عضوي) في خفض أضرار اإلجياد المائي في بعض الصفات الخضرية والثمرية لمحنطة
.لممواد المصنعة

 ربحية مياه الري، استنفاد رطوبي،armourax ، مضاد نتح عضوي:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
A Field experiment was carried out in the winter season 2015- 2016 in county Rasheed south of
Baghdad, In order to Increasing the efficiency of water use of wheat plant by anti-transpiration
manufactured compared with commercial anti-transpiration. Gelatin with two concentration 0.5 and
1.5% and pure gelatin with 1.5%, in the growth and yield of wheat Triticum aestivum L. Then
Compared to Commercial anti- transpiration armourax, with water stress levels which is used three
levels of water depletion: 40, 60 and 80 of available water. The experiment was designed by using
RCBD, with the split plot design with three replications. The results were related negatively between
moisture depletion and growth parameters, yield as well as the increasing depletion moisture were
caused plummeted vegetative growth parameters, yield and component yield, expected water use. So
the surplus of water has been significant in both of treats 60 and 80% compared to 40% depletion of
water irrigation, while both of treatments were provided amount of water, will be able to irrigate
extra-Land approximately 0.34 and 0.44 hectare for both treats respectively, in addition that, antitranspirations were reduced the impacts of water stress in most of growth parameters, yield, water
use efficiency and Profitability of irrigation water. This indicates the ability of anti-transpirations
(organic) to reduce water stress damages in some of vegetative treats and yield of wheat.
Key words: organic anti transpiration, armourax, moisture depletion, profitability of irrigation water
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في المحصول بالمراحل العمرية المتقدمة نتيجة لزيادة عمميات

المقدمة

تعد مشكمة شحة المياه العامل األبرز في الحد من التوسع في

النتح بسبب ارتفاع ح اررة الجو ووصول الغطاء الخضري إلى

زراعة المحاصيل المختمفة ) ،(8فضالً عن خفض إنتاج

نسبة  %70أو أكثر( ،)9وىذه المرحمة تصادف عممية ممئ
البذور المجيدة لمنبات ،ولذلك يقل الحاصل كثي اًر بسبب

أغمب المحاصيل ( .)6ليذا صار من الضروري البحث عن

الجفاف اذا حل في مراحل حرجة من عمر النبات.

وسائل تمكن النبات من التعايش مع ظروف الحدود المتدنية

من كميات المياه الالزمة ألنتاج حاصل اقتصادي ،وأحد ىذه

المواد والطرائق

الوسائل ىو استعمال مضادات النتح لمتقميل من شدة فقد

اجريت تجربة حقمية في الموسم الشتوي  2016 -2015في

الماء بالنتح والمحافظة عمى امتالء نسبي مناسب لمنمو

ناحية الرشيد جنوب بغداد ،بيدف زيادة كفاءة استعمال نبات

وانتصاب األوراق والقيام بالفعاليات األيضية المختمفة .يمكن

الحنطة لمماء عن طريق مضادات النتح المصنعة في نمو

وحاصل الحنطة  ،Triticum astivum L.قياساَ بمضاد

وصف مضادات النتح بأنيا مواد تقمل من فقد النبات لمماء

النتح التجاري  .armouraxبتربة ذات نسجة مزيجة مصنفة

بوسائل مختمفة وىي أما غمق(جزئي) لمثغور أو عكس

اإلشعاع الساقط عمى النبات وبالتالي تقميل ح اررتو ومن ثم

الى مستوى تحت المجاميع العظمىTypic Torrifluvent

تقميل فقد الماء أو تعمل في تغيير التوازن اليرموني الداخمي

وتعد من الترب الكمسية الرسوبية .حددت الخصائص

لصالح زيادة  ABAأو األثيمين أو  NOوىذا يغير من

الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة(جدول ،)1قدرت

( .(15مما ال شك فيو أن استعمال المواد العضوية في

وآخرون( )14والخصائص الفيزيائية وفق ما اورد .)3(Black

سمسمة انتاج الغذاء بات الشغل الشاغل لمباحثين عن بيئة

صممت التجربة وفــق ترتيب االلواح المنشق ـ ـ ــة ( Split Plot

خالية من المموثات ،وىذا ما دفع الباحث لمتفتيش عن بدائل

 )Designوبحسب تصميم القطاعات الكاممة المعشاة

اء كان نقياً أم
النتح ،وقد وقع االختيار عمى الجيالتين سو ً
خاماً بعد اجراء مراجعة لصفاتو الفيزيائية واجراء مشاىدات

المعامالت وبين المكررات ،وزعت معامالت االستنفاد

الخصائص الكيميائية وفق الطرائق التي اعتمدىا Page

الضغط األزموزي لمخاليا الحارسة لتغمق الثغور في النياية

 RCBDوبثالثة مكررات ،تركت فواصل بمسافة 2م بين

لمبوليمرات والمواد الكيميائية المستعممة في تصنيع مضادات

الرطوبي عمى االلواح الرئيسة(2×3م) وىي معامالت الري
عند استنفاد  40و 60و %80من الماء الجاىز ،والجدول2

بأستعمال اوراق مقطوعة .والجيالتين ىو ببتيدات تشكل
الكوالجين المكون لألنسجة الرابطة في المممكة الحيوانية

يمثل معامالت االستيالك المائي وبعض المؤشرات المرتبطة

بالرغم من أن اإلنتقاد الكبير لمضادات النتح ىو أنيا تقمل

اساس استنفاد المحتوى الرطوبي المحدد باكمال ماء التربة

من التبادل الغازي الضروري لعممية البناء الضوئي أال أن ىذا

لحد السعة الحقمية ،بحسب معادلة  Allenوآخرون ()2

ال يبدو ميماً تحت الظروف المختمفة كميا ،فقد وجد

االتية:

بيا .رويت المعامالت باستعمال انابيب بالستيكية عمى

ويتركب من  %2-1امالح معدنية و %90-84بروتين(.)7

 Kettlewellوآخرون( )5أن الحاصل أنخفض عندما رشت

d= (θf.c –θw)D

لمجفاف ،في حين زاد الحاصل عندما رشت في مرحمة ورقة

 :dعمق ماء الري المضاف (مم)

نباتات الحنطة بمضادات النتح في المرحمة األقل حساسية

اذ ان:

العمم  ، (Zadok's Code) Z47كذلك لم يحصل انخفاض

 : θf.cالرطوبة الحجمية عند السعة الحقمية (سم 3سم)3-
 : θwالرطوبة الحجمية قبل الري (سم 3سم)3-

معنوي في البناء الضوئي وبالمقابل تحسنت قابمية نبات
الحنطة في تحمل الجفاف عند رش النبات بمضاد النتح عند

 :Dعمق المجموع الجذري (مم).

مرحمتي التفريع واالستطالة( .)13وجد  Mokhtariوآخرون

اخذت عينات من التربة لتقدير المحتوى الرطوبي قبل كل

عمى العكس من اإلجياد المائي .تزداد حدة اإلجياد المائي

الزراعة حتى مرحمة البطان وعمق  60-0حتى الحصاد

عممية ري حسب الطريقة الوزنية .وبعمق 30-0سم من بداية

( )12أن مضادات النتح ليست عامالً محدداً لمبناء الضوئي

4365

ابراهيم

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 7142/ 48)6( 4316: -4361

العمم عن طريق قياس طول الورقة× اقصى عرض×،0.95

( .)2015،Masoodوزعت معامالت الرش بمضادات النتح

2

قدر الحاصل البايموجي(كغم .ى ـ )1-من متوسط حاصل 1م

عمى األلواح الثانوية(0.32×3م) وىي:

من الوحدة التجريبية وم ـ ـن ثم حول الى كغم ىـ .1-وحسب

 -1معاممة المقارنة (ماء مقطر)

وزن 1000حبة بالميزان الحساس .استخرج حاصل الحبوب

 -2الجيالتين الخام تركيز %0.5

من حاصل الوحدة التجريبية ثم حول الى كغم ىـ .1-وحسب

 -3الجيالتين الخام تركيز %1.5
 -4جيالتين نقي بتركيز %1.5

دليل الحصاد بقسمة الحاصل األقتصادي(الحبوب) عمى

 -5مضاد النتح التجاري  8% SiO2( Armoraxو%3

الحاصل البايولوجي .حسبت كفاءة استعمال الماء الحقمي

(WUEFكغم .ىـ .1-مم )1-من المعادلة االتية:

احماض امينية حره).

كفاءة استعمال الماء الحقمي (WUEFكغم ىـ1-مم= )1-

استعممت حواجز لمفصل بين المعامالت اثناء عممية الرش.
حضر الجيالتين الخام من عظام الدجاج بعد نزع المحم عنيا

حاصل الحبوب  /عمق الماء المضاف (مم)

حسبت انتاجية ماء الري (دينار .م )3-حسب المعادلة اآلتية:

وتقطيعيا إلى قطع صغيرة 4 -0.5سم ثم سمقت بالماء
المقطر ( 2:1عظام:ماء) عمى صفيحة  Hotplateبدرجة

انتاجية مياه الري= حاصل الحبوب ˟ السعر/كمية المياه

المضافو (م .3ىـ)1-

ح اررة ˚75س مع ابدال ماء السمق لثالث مرات لمتخمص من
أكبر كمية من الدىون ،بعد ذلك استمرت عممية السمق لمدة

استعمل السعر  800دينار عراقي كغم

 10ساعات بدرجة الح اررة نفسيا ،وعند ىذه المرحمة أوقفت

1-

حبوب (تسعيرة و ازرة

الزراعة العراقية) .ولحساب المساحة التي يمكن استثمارىا من

الطريقة التي اتبعيا  Mohammedوآخرون ( )11فيم ارادوا

توفير

عمى الجيالتين الخام لإلستفادة من العناصر المعدنية

المساحة االضافية التي يمكن استثمارىا (ىـ)= كمية المياه

الحصول عمى الجيالتين النقي في حين اراد الباحث الحصول

المياه

تطبيق

ويمكن

(:)2015،Masood
1- 3

والمركبات االخرى ذات القيمة المغذية التي يحتوييا

الموفرة (م ىـ ) ˟ المساحة( ىـ) /كمية المياه المستعممة
1- 3

الجيالتين ،اخذ الراشح الى الفرن الكيربائي بعد وضعو في

لمعاممة الري غير التقميدي(م ىـ )

ح اررة التزيد عن ˚55س ،بعدىا تم الحصول عمى الجيالتين

الفعمي لحنطة وبحسب المعادلة االتية:

اواني كبيرة ضحمة العمق لزيادة التبخر لغرض تجفيفو بدرجة

استعممت معادلة التوازن المائي في حساب االستيالك المائي

الخام الجاف عبأ بأكياس بالستيكية محكمة الغمق لحين

اذ ان:

تركيزن ىما  0.5و%1.5
ا
استعمالو في التجربة ،حضر منو

 :ETالتبخر نتح الفعمي (مم).

بإذابتو بالماء المقطر(وزن:حجم) وحضر الجيالتين النقي من

 :Iعمق ماء الري المضاف (مم).

اذابة الكبسول الطبي(ىندي المنشأ) بالماء المقطر وحسب

 :Pعمق ماء المطر (مم).

التركيز في أعاله .زرعت بذور الحنطة صنف بنكال في

 :Dعمق ماء البزل (يساوي صفر الن الري يتم الى حد

الحقل بتاريخ  .2015/11/23اضيفت االسمدة البوتاسية
بمعدل  100كغم  Nىـ

1-

1

السعة الحقمية).

واضيفت االسمدة الفوسفاتية بمعدل

80كغم Pىـ ،1-واالسمدة النتروجينية بمعدل  100كغم  Kىـ

العالقة

التالية

 :Rالجريان السطحي (يساوي صفر لعدم وجود جريان

-

سطحي).

عمى دفعتين االولى عند مرحمة التفرعات والثانية قبل مرحمة

 :∆Sالتغير في خزين التربة الرطوبي عند بداية ونياية

البطان( ،)1رشت النباتات حتى البمل بمضادات النتح مرتين

الموسم.

االولى في بداية مرحمة اإلستطالة Stem elongation
( (Z30والثانية في مرحمة بداية التزىير( .)Z61وحصدت
النباتات بتاريخ  .2016/5/15قيس ارتفاع النبات من نقطة

اتصالو بسطح التربة الى نياية السنبمة .وقيست مساحة ورقة
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جدول . 1الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة
انوحدات
دسي سيًنز و
-

انصفات
EC4:4
pH
 Nانجاهز
 Pانجاهز
 Kانجاهز
ريم
غزين
طين
نسجة انتزبة
انًسايية انكهية
انكثافة انظاهزية
انسعة انحقهية
نقطة انذبول اندائى

انقيى
3.5
7.44
23
15
251
292
500
208
Silt loam
49.8
1.33
1360
13476

4-

يهغى عنصز كغى 4-تزبة

غى كغى

4-

%
6ييكاغزاو و
سى 6سى

6-

جدول .2معامالت االستيالك المائي وبعض المؤشرات المرتبطة بيا
انًعايهة

االستهالك
انًائي يى

عًق انًاء
انًضاف يى

عًق
انًطز يى

كًية يياه
انزي و 6هـ

40%
60%
80%

387
297
278

354
264
245

33
33
33

3540
2640
2450

4-

6

انًاء انًوفز و
4هـ
0
900
1090

انًساحة
انًستثًزة
هـ
0
0.34
0.44

عدد
انزيات
9
5
4

معنوياً عمى معاممة الجيالتين الخام  %1ومعاممة المقارنة،

النتائج والمناقشة

وىذا يؤشر لقابمية مضادات النتح في خفض أضرار اإلجياد

ارتفاع النبات :يظير من الجدول  3أن ارتفاع النبات قد

الرطوبي بعد مالحظة حفاظ النباتات المعاممة (بمضادات

انخفض انخفاضاً معنوياً بزيادة اإلجياد الرطوبي (بمعامالت

النتح) عمى متوسط ارتفاع تحت اإلجياد مقارب إلرتفاع

اإلستنزاف الرطوبي) من  %80-60-40وقدأعطت نسبة

نباتات المقارنة(بدون إجياد) ،تحدث الزيادة في ارتفاع النبات

خفض في ارتفاع النبات بمغت  7.01و %10.51بالتتابع

من عممية انقسام الخاليا وتوسعيا متمثمة بعممية النمو وىذا

عن معاممة المقارنة ( ،)%40أن التأثير المثبط إلستطالة

يعني توفر مواد البناء لمخاليا وضغط االمتالء وتنظيم نفاذية

الساق نتيجة اإلجياد الرطوبي قد يرجع إلى تثبيطو إلنقسام

األغشية والتوازنات اليرمونية الداخمية ،وىذه كميا مرتبطة

الخاليا وتوسعيا ،األمر الذي يعني ضعف في نمو الساق وال

بمحتوى النبات المائي وعمل مضادات النتح في منع تقزم

نغفل الدور الكبير لميرمونات النباتية في استجابة النبات

الساق يبدو عن طريق حفظ المحتوى المائي ألنسجة النبات.

لمظروف البيئية فتزاح كفة التوازنات اليرمونية باتجاه زيادة

ومن ىذا يبدو أن مضاد النتح يقدم وقاية نسبية من الجفاف

فعالية المثبطات مثل األثيمين و ABAوقمة فعالية المشجعات

ويكون التأثير اكثر وضوحاً عند المراحل الحرجة (النمو

مثل السايتوكاينين واالوكسين والجبريمين ،فاألول معروف

السريع) .يبين الجدول  3وجود تداخل معنوي بين عاممي

بدوره في تشجيع انقسام الخاليا وغيرىا من االمور المساعده

الدراسة فقد اختمف حجم اإلستجابة واتجاىيا باختالف

في زيادة النمو ،والثاني والثالث يتعاونان في زيادة طول

مستويات العاممين وقد أعطت معامالت مضادات النتح

الساق فضال عن الجوانب االخرى المشجعة لمنمو .المعروف

وبشكل خاص معامالت armourax

أن المجموع الخضري يتأثر بالجفاف اكثر من المجموع

والجيالتين النقي

والجيالتين الخام  %0.5اختالف كبير في حجم اإلستجابة

الجذري( .)4ويظير تقزم الساق بوضوح في ظروف اجياد

عبر مستويات اإلجياد وىو ما يؤيد أىمية مضادات النتح في

الجفاف( .)16في حين عممت مضادات النتح عمى تقميل أثر

زيادة تحمل النبات إلجياد الجفاف.

اإلجياد الرطوبي في خفض ارتفاع النبات فقد تفوقت
المعامالت  armouraxوالجيالتين النقي والخام %0.5
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جدول  .3تأثير مستويات اإلجياد المائي ومضادات النتح في ارتفاع النبات (سم).
االجهاد
انًائي
%11
%31
%11
أ3ف3و
انًتوسظ

انًقارنة
(ياء يقطز)
82.00
71.33
68.00
73.78

جيالتين نقي
86.00
82.00
76.00

يضادات اننتح
armourax
86.33
82.67
77.67
4.13
82.22

81.33

جيالتين خاو
%135
83.67
81.33
77.33

جيالتين خاو %4

انًتوسظ

أ3ف3و

80.33
71.67
75.33

83.67
77.80
74.87

1.76

80.78

75.78

2.55

الصفات المظيرية لمنبات أنيا ذات عالقة وثيقة مع اجياد

مساحة ورقة العمم :يبين الجدول  4أن زيادة اإلجياد

الجفاف ( .)4يبدو أن معاممتي مضادا النتح armourax

الرطوبي المتمثل في استنفاد  60و %80من الماء الجاىز

والجيالتين النقي قد تفوقتا تفوقاً معنوياً عمى المعامالت

كان لو تأثير معنوي في خفض مساحة ورقة العمم فقد

االخرى في اعطاء اعمى مساحة ورقية لورقة العمم بنسبتي

انخفضت األخيرة باستمرار زيادة اإلجياد الرطوبي الى أن

زيادة عن معاممة المقارنة بمغتا  26.32و %26.44

أعطت نسبة خفض بمغت  12.10و %29.48بالتتابع عن

بالتتابع ،وىذا قد يكون بسبب تحقيق بعض التوازن بين تقميل

معاممة استنفاد  ،%40تظير ورقة العمم في وقت تزداد فيو

كل من درجات الح اررة وطول النيار الذي يعني المزيد من

النتح عند اوقات ذروه النتح والسماح لمتبادل الغازي عند

اإلجياد عمى النبات ،و احد مظاىر اإلجياد ىو إختزال في

اوقات نتح معتدلة ،بواسطة تميء ىذه المركبات عند شدة نتح
عالية ثم انفراج طبقة مضاد النتح عند قمة النتح اوغيابو،

المساحة الورقية فضالً عن خفض ارتفاع النبات (جدول )3

وبذلك فعمميا تنظيمي وليس منع تام لمنتح األمر الذي يسمح

والحاصل البايولوجي(جدول  )5وىذا اإلنخفاض في الصفات

بالنمو األفضل لورقة العمم .يبين الجدول  4وجود اختالف في

الخضرية مجتمعة يعد مؤشر لما تعاني منو انسجة النبات

حجم االستجابة واتجاىيا بين عاممي الدراسة ،والممفت لمنظر

وخالياه جراء اإلجياد المائي الذي يقمل من انقسام الخاليا

ان مضادات النتح قد زادت مساحة ورقة العمم حتى في غياب

ويحد من توسعيا عن طريق اإلضرار بالعمميات األيضية

االجياد المائي وىذا قد يكون متعمق بمنع او التقميل من

المختمفة بدأً بالتمثيل الضوئي ومرو اًر بنقص العناصر المغذية

وال تنتيي اضرار قمة الماء عند تقميل

اجيادات اخرى مثل اإلجياد الحراري

التبادل الغازي

وانتصاب األوراق بفعل قمة ضغط اإلمتالء ،المعروف عن

جدول  .4تأثير مستويات اإلجياد المائي ومضادات النتح في مساحة ورقة العمم (سم.)2

االجهاد
انًائي
%11
%31
%11
أ3ف3و
انًتوسظ

جيالتين نقي

انًقارنة
(ياء يقطز)
29.32
25.03
20.17

38.67
34.54
20.93

24.84

31.38

يضادات اننتح
armourax
35.83
33.39
25.00
5.69
31.41

جيالتين خاو
%135
30.02
27.37
23.04

جيالتين خاو
%4
28.13
22.01
25.08

26.81

25.07

انًتوسظ

أ3ف3و

32.39
28.47
22.84

3.47

3.30

البايولوجي يمثل كفاءة عممية البناء الضوئي في انتاج المادة

الحاصل البايموجي :يبين الجدول  5تأثير معنوي لمعامالت

الجافة الكمية فيي محصمة لعممية البناء الضوئي والعمميات

االستنفاد الرطوبي(بزيادتيا من  40الى  60و )%80في

األيضية االخرى كميا وان اي اعاقة ألي منيا تمثل اعاقة

خفض الحاصل البايولوجي لنبات الحنطة ،وبنسبة خفض عن

معاممة المقارنة بمغت 7.92و %26.52بالتتابع ،يمكن

ألنتاج الكتمة الحيوية النيائية  ،Biomassوقد تظير اإلعاقة

وصف ىذا التأثير بالتجميعي فقد قمل االجياد الرطوبي من

بتأثير العجز الرطوبي في العمميات الفسيولوجية والكيموحيوية

ارتفاع النبات ومن المساحة الورقية وىو ما ينعكس في الوزن

التي تجري داخل النبات بشكل سمبي ابتدأً من عممية البناء

الضوئي التي تتأثر بطريقة مباشرة ،عند غمق الثغور وزيادة

الجاف الكمي (الحاصل البايموجي) ،والمعروف أن الحاصل
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كثافة السايتوبالزم (قمة حركتو وبالتالي قمة نشاط العمميات

مضادات النتح في زيادة قابمية نبات الحنطة عمى تحمل

الحيوية) الذي يعني تثبيط عمميات البناء كافة وذبول األوراق

االجياد الرطوبي وتقميل ضرره في بعض الصفات الخضرية

الذي يؤدي إلى عدم اإلستفادة من اشعة الشمس فضالً عن

في نبات الحنطة ،ومن ىذا يبدو أن التبادل الغازي

تثبيط عمميات نقل المتمثالت الى أماكن البناء أو أماكن

المنخفض(بالغمق الجزئي لمثغور بمضادات النتح) ليس عامال

الخزن ،ومن قبميا عممية امتصاص العناصر المغذية،

محددا لتراكم المادة الجافة بقدر فقد الماء بالنتح ،وىذا خالف

وبطريقة غير مباشرة متمثمة بإزاحة كفة التوازنات اليرمونية

ما وجد  )10( Masoodبعدم وجود فرق معنوي نتيجة

نحو كبح مشجعات النمو وتحفيز مثبطات النمو ومنيا

استعمال مضادات النتح عمى نبات الحنطة وربما يعود ىذا

األثيمين و  ABAالمعروفين بدورىما في تقزيم النبات وصغر

الى اختالف الصنف فيو استعمل صنف اباء  .99يمكن أن

خفض الحاصل البايولوجي لمنبات فضالً عن خفض مؤشرات

انخفضت معاممة المقارنة في مستوى اإلستنفاد %80

نالحظ اإلختالف الكبير في حجم اإلستجابة(جدول )5فقد

حجمو ،وجود التثبيط بيذه المستويات المتعددة حتماً يقود الى

انخفاضاً معنوياً عن المعامالت االخرى وىذا يبين أىمية

النمو االخرى في ىذه الدراسة .وىذا ما ظير جمياً في

معاممتي  60و ،%80من المحتمل ان تنتج مادة جافة ثم

مضادات النتح في التقميل من حدة اإلجياد الرطوبي تحت

ومنيا الحنطة ،فيما يخص معامالت مضادات النتح فقد

 %40لم تتأثر معنوياً بمعامالت مضادات النتح وىذا قد

االخرى كميا ثم معاممة  armouraxثم الجيالتين الخام

تحت ظروف اإلجياد فقط ،وعميو فأن اضافتيا تكون فعالة

مستويات ىذه الدراسة ،يمكن مالحظة أن معاممة اإلستنفاد

تستيمك بعممية التنفس الضوئي عند اإلجياد في نباتات C3

يشير إلى أن مضادات النتح يظير دورىا في دعم نمو النبات

تفوقت معاممة الجيالتين النقي تفوقاً معنوياً عمى المعامالت
 %0.5ثم الجيالتين الخام  %1وتخمفت عنيا معاممة المقارنة

في مراحل اإلجياد الحرجة لتتحقق الفائدة األكبر من

مؤشر ألىمية
بانخفاض معنوي لتبمغ اقل قيمة ويعد ىذا
اً

اضافتيا.

1-

جدول  .5تأثير مستويات اإلجياد المائي ومضادات النتح في الحاصل البايموجي (كغم.ىـ ).

االجهاد
انًائي
%11
%31
%11
أ3ف3و
انًتوسظ

جيالتين نقي

انًقارنة
(ياء يقطز)
15208
13362
8326

15131
14580
12632

12299

14114

يضادات اننتح
armourax
15171
13988
12252
400.7
13804

جيالتين خاو %135

جيالتين خاو
%4

14839
14280
11217

14967
13139
10913

13445

13007

انًتوسظ
15063
13870
11068

أ3ف3و

350.3

187.5

لإلجياد المائي في وزن الحبة ،فقد تفوقت معامالت مضادات

وزن  1000حبة  :يبين جدول  6أن زيادة االستنفاد

النتح كميا تفوقاً معنوياً عمى معاممة المقارنة(رش بالماء

الرطوبي قد خفضت من وزن  1000حبة بإستمرار زيادة
اإلستنفاد حتى بمغ اقل وزن عند معاممة  ،%80وىذا يبدو

المقطر) وكان ىناك تفوق عددي لمعاممة الجيالتين النقي

تحت ظروف اإلجياد اذ أن حاصل الحبوب ىو

عمى المعامالت االخرى وقد أعطت زيادة عن معاممة المقارنة

متوقعاً

بمغت  ،%16.82قد يكون الجيالتين احدث نوع من التوازن

محصمة العمميات الفسيولوجية التي يمر بيا النبات من البادرة

بين تقميل النتح عند شدتو العالية بتميئو وغمق الثغور وانفراجو

وحتى النضج الفسيولوجي ،وىذا يشمل تأثير اإلجياد المائي

عند قمة النتح مما يسمح بالتبادل الغازي ،أو انو عمل عمى

الضار في خفض معدل البناء الضوئي وامتصاص العناصر

ونقل المتمثالت وغيرىا ،والمعروف أن المرحمة النشوئية

عكس الموجات الح اررية مخففاً من ح اررة النبات وبالتالي

السويداء التي سوف تستوعب الوزن األكبر لمحبة وبالتالي فأن

جدول  6مع جدولي  7و 9نالحظ أن مضادات النتح كميا قد

تقميل النتح أو قد حدث اإلثنان معاً .وعند الجمع بين نتائج

لالزىار ىي المرحمة الحرجة في تحديد عدد وحجم خاليا

تفوقت تفوقاً معنوياً عمى معاممة المقارنة في حاصل

أي عامل مجيد سوف ينعكس تأثيره سمباً في وزن الحبة .في

الحبوب(جدول)7

حين نجحت مضادات النتح في التخفيف من األثر الضار
4360
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الماء(جدول ،)9وىذا دليل اخر عمى اىميتيا في حفظ التوازن

وجود اإلجياد .يبين الجدول  6وجود اختالف معنوي في

المائي لمنبات دون عرقمة عممية البناء الضوئي لمحد الذي

حجم اإلستجابة واتجاىيا نتيجة تداخل العاممين في وزن

يؤثر في حاصل ،تصادف عممية ترسيب المادة الجافة في

 1000حبة ،فيالحظ اإلنخفاض المعنوي لمعاممة استنفاد

وىنا يظير جمياً دور مضادات النتح في كبح زيادة النتح

مضادات النتح لتقترب كثي اًر من قيمة استنفاد  %40عند

 %80تحت معاممة المقارنة ثم صعود قيمتيا عبر معامالت

البذور ارتفاع درجات ح اررة الجو مما يعني المزيد من النتح

معاممة جيالتين خام  ،%1.5يالحظ ايضاً أن زيادة اإلجياد

والحفاظ عمى المحتوى المائي المناسب لمعمميات اإليضية

توضح الفرق المعنوي في حجم اإلستجابة واتجاىيا.

المطموبة لمحصول عمى كمية حاصل تقترب من ظروف عدم

جدول  .6تأثير مستويات اإلجياد المائي ومضادات النتح في وزن  1000حبة(غم).
يضادات اننتح
armourax

االجهاد
انًائي

انًقارنة
(ياء يقطز)

جيالتين
نقي

%11
%31
%11

42.97
36.66
30.73

45.86
43.86
39.23

45.85
43.71
38.48

أ3ف3و
انًتوسظ

36.79

42.98

3.80
42.68

جيالتين خاو
%135

جيالتين خاو
%4

انًتوسظ

أ3ف3و

42.99
40.58
39.96

42.47
40.15
40.15

44.03
40.99
38.06

1.30

41.18

41.51

2.38

حاصل الحبوب :يظير من الجدول  7أن زيادة االستنفاد

التوجو فقد تفوقت معامالت مضادات النتح معنوياً عمى

عكسي ،حاصل الحبوب يمثل اليدف الرئيس لزراعة الحنطة

النتح يكون اكثر وضوحاً تحت ظروف اإلجياد الرطوبي إذ

معاممة المقارنة في كفاءة استعمال الماء ،تأثير مضادات

الرطوبي خفضت حاصل الحبوب وبفرق معنوي وبتناسب

تظير الحاجة ليا عندما يكون الماء العامل المحدد لمنمو

وعمية ينصب اإلىتمام في كشف مدى تأثر النبات

والحاصل وليذا ظير تأثيرىا في حاصل الحبوب جمياً ،إذ

باإلجيادات المختمفة ومنيا نقص المحتوى الرطوبي في

تنتج الحبوب في وقت ترتفع فيو درجات الح اررة ويزداد طول

التربة ،المعموم أن قمة الماء المتيسر لمنبات يؤثر سمباً في

الصفات الخضرية (بالرجوع لمجداول3و4و 5نجد انخفاض

النيار .يبين الجدول  7وجود تداخل معنوي بين عاممي

في ارتفاع النبات ومساحة ورقة العمم والحاصل البايولوجي)

الدراسة في حاصل الحبوب ،من تتبع حاصل الحبوب في

ومن ثم الثمرية وىذا قد يكون عن طريق تقميل قدرة الخاليا

معاممة اإلجياد الرطوبي  %80عبر معامالت مضادات
النتح نجد ىناك تداخل معنوي في حجم اإلستجابة واتجاىيا

عمى االنقسام وزيادة الحجم وبالتالي قمة النمو الناتج عن
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لإلجياد المائي ومنيا ضعف

فضالً عن التداخالت االخرى ،مما يشير الى اىمية مضادات

في أيض النتروجين وزيادة في إنتاج الجذور الحرة ROS

قيد الدراسة.

(إجياد أكسدة) المعروفة بدورىا في ىدم البروتينات واضعاف

دليل الحصاد :يبين الجدول  8ان كالً من معامالت اإلستنفاد

النمو انعكست في تحديد متوسط وزن  1000حبة (جدول )6

دليل الحصاد .يبدو أن اإلستنفاد الرطوبي قد توزع ضرره

النتح في منح النبات بعض الحماية ضد الجفاف بمستوياتو

امتصاص العناصر المغذية وتثبيط البناء الضوئي واختالل

األغشية الخموية واختالل التوازن اليرموني وىذه العرقمة في

الرطوبي ومعامالت مضادات النتح لم تظير تأثي اًر معنوياً في

وقد تكون اثرت في مكونات الحاصل االخرى وبالتالي ظير

بشكل متوازن عمى الحاص ـ ـ ـ ــل البايولوجي والحاصل الحبوبي

تأثيرىا في الحاصل الحبوبي .يبدو أن مضادات النتح قد

وكذلك الحال مع تقميل الضرر بواسطة مضادات النتح األمر

وفرت بعض الحماية لمنبات من اثر االجياد المائي وتمثل

الذي جعل دليل الحصاد يصبح غير معنوي لكال عاممي

معاممة المقارنة ،وتفوقت معاممة الجيالتين النقي تفوقاً معنوياً

كفاءة إستعمال الماء :يظير من الجدول  9أن معاممة

الدراسة.

ىذا في تفوق معامالت مضادات النتح كميا تفوقاً معنوياً عمى
عمى المعامالت جميعيا .يبدو أن نتائج الجدول  9تساند ىذا

اإلستنفاد الرطوبي عند المستوى  %60قد أعط ـ ــت أعم ــى
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 ،%60وىذا قد يعني أن كمية من مياه الري في معاممة

كفاءة في استعمال الماء الحقمي متفوقة معنوياً عمى معاممتي

اإلستنفاد  40و ،%80المتان انخفضت الكفاءة فييما بنسبة

استنفاد  %60قد حققت اإلستفادة القصوى مما ىو متوفر من

بمغت  14.69و %8.00بالتتابع عن معاممة اإلستنفاد

ماء متيسر في انتاج حاصل حبوب.

جدول  . 7تأثير مستويات اإلجياد المائي ومضادات النتح في حاصل الحبوب (كغم.ىـ.)1-
يضادات اننتح
armourax

االجهاد
انًائي
%11

انًقارنة
(ياء يقطز)

جيالتين
نقي

5285

6132

5186

%31
%11

4378
3095

5418
4549

5071
4616
267.3

5366

4958

أ3ف3و
انًتوسظ

4253

جيالتين خاو
%135

جيالتين
خاو %4

انًتوسظ

5827

5306

5547

4825
4379

4558
4074

4850
4143

5010

أ3ف3و

203.0

141.5

4646

جدول  .8تأثير مستويات اإلجياد المائي ومضادات النتح في دليل الحصاد
االجهاد
انًائي
%11
%31
%11
أ3ف3و
انًتوسظ

انًقارنة
(ياء يقطز)

جيالتين نقي

يضادات اننتح
armourax

جيالتين خاو %135

جيالتين خاو
%4

0.35
0.33
0.37

0.41
0.37
0.36

0.34
0.36
0.38

0.39
0.34
0.39

0.35
0.35
0.37

0.35

0.38

0.36

انًتوسظ

أ3ف3و

0.37
0.35
0.37

غ3و

غ3و
0.37

تفوقت معامالت مضادات النتح كميا تفوقاً معنوياً عمى

غ3و

0.36

اإلستجابة بين معاممة المقارنة(رش بالماء المقطر) وبين

معاممة المقارنة(الرش بالماء المقطر) ،وتفوقت معاممة

معامالت مضادات النتح عبر مستوى اإلستنفاد ،%60

الجيالتين النقي تفوقاً معنوياً عمى المعامالت جميعيا ،وىذا

والحال نفسو مع معاممة استنفاد  ،%80واعطت معاممة

يؤشر لقابمية معامالت مضادات النتح عامة والجيالتين النقي

المقارنة مع معاممة استنفاد  %80أقل قيمة في حين أعطت

خاصة في الحد من األثار الضارة لإلجياد الرطوبي عمى

التوليفة جيالتين نقي مع معاممة استنفاد  %60أعمى قيمة

حاصل نبات الحنطة ،فزدادت كفاءة استعمال الماء نتيجة

لمتداخل .ارتفاع قيم توليفات معاممة الجيالتين النقي عبر

والحاصل .يظير من الجدول 9االختالف المعنوي في حجم

في تقميل ضرر اجياد الماء عمى نبات الحنطة.

معامالت اإلستنفاد الرطوبي الثالثة يشير لقابمية ىذه المعاممة

تقميل النتح من النبات مما انعكس في أغمب مؤشرات النمو

1-

1-

جدول  .9تأثير مستويات اإلجياد المائي ومضادات النتح في كفاءة إستعمال الماء(كغم ىـ مم ).
االجهاد
انًائي
%11
%31
%11
أ3ف3و
انًتوسظ

انًقارنة
(ياء يقطز)
14.92
16.58
12.63
14.71

جيالتين نقي
17.32
20.52
18.56
18.80

يضادات اننتح
armourax

جيالتين خاو %135

جيالتين خاو %4

16.45
18.27
17.87

14.98
17.26
16.63

17.53

16.29

14.65
19.20
18.84
0.84
17.56

انًتوسظ
15.67
18.37
16.90

أ3ف3و

0.57

0.47

انتاجية أو ربحية مياه الري :يبين الجدول  10أن معاممة

أرض اضافية نظرياً تبمغ  0.34ىـ وىي ما تزيد عن ثمث

معامالت اإلستنفاد الرطوبي االخرى تبعتيا معاممة  ،%80إن

استنفاد  ،%60و تزداد ىذه المساحة لتبمغ 0.44ىـ في

ىكتار أضافي ناتج من كل ىكتار يروى حسب معاممة

اإلستنفاد الرطوبي  %60قد تفوقت تفوقاً معنوياً عمى

معاممة استنفاد  ،%80وفي كال الحالتين فالزيادة ليست

القيمة من توفير مياه الري يمكن أن نالحظيا عند الرجوع

بالقميمة عن تطبيق ذلك عمى مساحات واسعة ،وعند حساب

لمجدول  2إذ نجد أن معاممة  %60قد وفرت كمية مياه ري

بمغت 900م 3ىـ

1-

الحاصل المتحقق من المساحة اإلضافية بكمية المياه

وىذه الكمية من المياه يمكن أن تروى بيا
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معامالت مضادات النتح كميا زيادة معنوية في ربحية مياه

نفسيا(بضرب نسبة زيادة المساحة في المعاممة×الحاصل

 وتفوقت معاممة الجيالتين النقي عمى المعامالت كميا،الري

المتحقق من المعاممة نفسيا) وجمعيا مع حاصل اليكتار

 مما يؤكد اىمية معاممة الجيالتين النقي،ًتفوقاً معنويا

1649.00 لتمك المعاممة نجد أن الحاصل اإلضافي

الجيالتين النقي نسبة زيادة عن معاممة المقارنة بمغت

 وعند جمع ىذا الحاصل مع حاصل اليكتار لممعاممة،بالتتابع

 وىذه جاءت متوافقة مع الزيادات التي حققتيا ىذه%27.78

كغم بالتتابع5965.92 و6499.00 نفسيا يصبح الحاصل

المعاممة في أغمب صفات النمو الخضري والثمري لتحقق

ناتج من توفير مياه الري بإضافة مساحة جديدة من األرض

.أعمى ربحية مياه ري في النياية

وىو أعمى من حاصل اليكتار في معاممة اإلستنفاد الرطوبي

 فقد أعطت معاممة،ًخصوصاً والمعامالت االخرى عموما

%80 و60 كغم لمعاممتي اإلستنفاد الرطوبي1822.92و

 أعطت.)2 الذي استيمك كمية مياه ري أكثر(جدول%40

.) تأثير مستويات اإلجياد المائي ومضادات النتح في انتاجية (ربحية) مياه الري(دينار.10 جدول
و3ف3أ

45.92

37.65

يضادات اننتح
armourax

جيالتين نقي

انًقارنة
)(ياء يقطز

االجهاد
انًائي

1316.84

1171.98

1385.76

1194.35

%11

1381.21

1462.12

1536.67

1641.82

1326.67

%31

1330.29

1429.88

1507.27

1485.39

1010.61

%11

1303.53

1402.94

67.38
1405 .30

1504.32

1177.21

و3ف3أ
انًتوسظ

انًتوسظ

جيالتين خاو
%4

جيالتين خاو
%135

1253.60

1199.10

1469.70
1352.69
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