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تأثير رش االثريل و السليكون في بعض الصفات الفسلجية للذرة الشامية ( Zea mays
 ) ssp.evertaعند قطع رية
سرمد فيصل عيدان البدري
علي حسين جاسم
كلية الزراعة  /جامعة القاسم الخضراء
الخالصـــــــة:
نفذت تجربة حقلية في ناحية ابو غرق (  01كم إلى الغرب من مدينة الحلة) خالل الموسم الخريفي
 5102في تربة مزيجية طينية غرينية  .لدراسة تأثير تداخل االثريل و السليكون في بعض الصفات الفسلجية
للذرة الشامية عند قطع ريه في المرحلة الخضرية .نفذت التجربة بترتيب األلواح المنشقة -المنشقة بتصميم
القطاعات العشوائية الكاملة وبثالثة مكررات ,احتلت معامالت الري  a0و ( a1الري الكامل و قطع ريه في
مرحلة ثمانية اوراق حقيقية) األلواح الرئيسة بينما شغلت تراكيز االثريل (عند الرش بمرحلة ستة اوراق حقيقية)
 b0و  b1و (b2رش ماء مقطر و رش االثريل بتركيز  17.2مل .لتر 0-و  1.5مل .لتر 0-على التتابع) األلواح
الثانوية  ,أما األلواح تحت الثانوية فقد شغلتها تراكيز السليكون (الرش بمرحلة ستة اوراق حقيقية)  c0و  c1و
( c2رش ماء مقطر و  1710و  170ملي موالري على التتابع) .تمت زراعة الصنف سرور في . /52
 5102/على مروز بابعاد  .1سم وبمسافة  25سم بين الجور ,وأخذت القراءات وحللت حسب التصميم المتبع
وأختبرت المتوسطات حسب أختبار أقل فرق معنوي  ,وتتلخص أهم النتائج بما يلي  :ادى قطع ريه في مرحلة
النمو الخضري الى انخفاض في متوسطات كل من الكلورفيل و البرولين و تراكيز عناصر النايتروجين و
الفسفور و البوتاسيوم  ,وقد اعطى رش االثريل بتركيز (  1.5مل .لتر )0-أدنى متوسط لكل من الكلورفيل و
تركيز النايتروجين و الفسفور و البوتاسيوم  ,وتفوق رش السليكون بتركيز ( 170ملي موالري) بإعطاء أعلى
متوسط للكلورفيل و البرولين و تركيز الفسفور و البوتاسيوم  ,وكان للتداخل بين عوامل الدراسة تأثير معنوي في
اغلب الصفات المدروسة.
كلمات مفتاحية  :ذرة شامية  ,اثريل  ,سليكون  ,ري ناقص  ,الصفات الفسلجية

EFFECT OF ETHEREL AND SILICON SPRAYING ON SOME
PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POPCORN (Zea mays
ssp.everta) UNDER DEFICIT IRRIGATION
Sarmad Faisal Iedan

Ali H. Jasim

Abstract:
A field experiment was carried out in Abu-Garaq (10km west of Hilla city) during
the autumn season of 2015 in silty clay loam soil in order to study the effect of
Ethrel and Silicon spraying on some characteristics of popcorn at deficit irrigation.
Split-split plot arrangement in randomized complete block design with three
replications was used. Irrigation treatments a0 and a1(full irrigation and deficit one
( irrigation applied at 8-leaf stage) operated the main plot , while ethrel concentrations
applied at 6- leaf stage) b0, b1 and b2 (without spray , 0.75 ml.l-1 and 1.5 ml.l-1 ,
respectively) operated sub-plots and silicon concentrations (applied at 6- leaf stage) c0
,c1 and c2 (without spray , 0.01 mM and 0.1 mM ,respectively) operated sub-sub091
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plots. Seeds of popcorn (cv. surur) was planting in 24/7/2015 on ridges 70 cm apart
and 25 cm between hills. The data were taken , analyzed and the averages were tested
by least significant difference. The results showed that deficit irrigation reduced
significantly the content of chlorophyll, proline, nitrogen, phosphorus, potassium.
Spray b2 (ethrel 1.5 ml.L-1) reduced significantly the content of chlorophyll , nitrogen ,
phosphorus and potassium. Spray c1 (silicon 0.1 mM) was superior significantly in
increasing chlorophyll, proline, phosphorus and potassium content. The interaction
between the studied factors caused significant effect in most studied characteristics .
Key words: maize, Ethrel, Silicon, deficit irrigation.
على نوع النبات و موعد الرش ( Khuankaew
واخرون .)5119
يعد السليكون من العناصر المغذية النادرة
ويلعب دور مهم في رفع كفاءة استخدام الماء
 )WUE(Water use efeciencyعلى محصول
الذرة وأظهرت دراسة أن النباتات التي يتم رشها بـ
 5ملي موالري قد اظهرت كفاءة استخدام الماء
 ٪51 WUEأعلى من نباتات المقارنة  ,وقد إزداد
 WUEإلى  ٪52عندما عرضت النباتات إلجهاد
مائي و ذلك نتيجة لقلة النتح من الثغور في الورقة
وخفض معدل تدفق المياه في أوعية الخشب وزيادة
تراكم البرولين و ايون الكالسيوم والكلورفيل ,وقد
وجدت طبقة سميكة ممتازه من هالم السيليكا
المرتبطة بسليلوز جدران خاليا البشرة قد تساعد
على الحد من خسارة الماء (  Xiaopengواخرون
 .)5112تهدف الدراسة الى معرفة تأثير التداخل
بين االثريل و السليكون في بعض الصفات الفسلجية
للذرة الشامية عند قطع ريه في مرحلة النمو
الخضري.

المقدمة :
يعد محصول الذرة الشامية (Zea mays
) ssp.evertaأحد انواع الذرة الصفراء التي تحتل
المرتبة الثالثة بعد محصولي الحنطة و الرز
) Huangواخرون  , )5112,والذرة الشامية تحتل
مرتبة متواضعة من حيث المساحة المزروعة
واإلنتاج في العراق  ,وترجع أهمية المحصول الى
نقطتين اساسيتين هما تعدد استعماالتها من جهة  ,إذ
تدخل في غذاء االنسان بصورة مباشرة أو غير
مباشرة من خالل استعمالها مكونا ً أساسيا ً في العليقة
الحيوانية ,فضالً عن االغراض التصنيعية المختلفة
االخرى  ,وتتميز الذرة الشامية عن بقية مجاميع
الذرة االخرى بأن بذورها تحتوي على النشا الخشن
وقليل من الماء وعند تعرضها الى درجات الحرارة
العالية فإنها تؤدي الى انفالقها وتكون الشامية .
يؤثر الجفاف (اإلجهاد المائي) كبقيه
االجهادات البيئية  ,في النمو والحاصل وهو اكثر
عامل محدد النتاج المحاصيل (Khayatenezhad
وآخرون  )5101,إذ يسبب اختزاالً واضحا ً في
النمو ويقلل كفاءة عملية البناء الضوئي نتيجة انغالق
الثغور الذي يقلل تجهيز  )5105, Rong( CO2و
الذرة متحملة نسبيا الجهاد الجفاف خالل الطور
الخضري وحساسة جدا خالل تزهير الذكري و
ظهور الحريرة و التلقيح واقل حساسية خالل طور
امتالء الحبوب (  Smithوأخرون  . )5112ومن
طرق المتبعة لتقليل فقد الماء هو تقليل مساحة سطح
التبخر او دليل المساحة الورقية باستعمال مثبطات
النمو مثل االثريل لتقليل أثر اإلجهاد المائي وزيادة
كفاءة استخدام الماء ) ShekoofaوEmam
 , (2008,وان االثريل او االثيفون عند رشه على
النبات يحرر االثيلين في داخل االجزاء الخضرية
والذي يعمل في تثبيط النمو الخضري وهذا يعتمد

مواد و طرائق العمل :
نفذت تجربة حقلية أثناء الموسم الخريفي 5102
في ناحية ابو غرق (  01كم شمال غرب مدينة
الحلة) في تربة مزيجية طينية غرينية (جدول ) 0
بهدف دراسة تأثير التداخل بين االثريل
والسليكون في نمو وحاصل الذرة الشامية عند
قطع رية في مرحلة النمو الخضري .بعد حراثة
االرض وتنعيمها وتسويتها قسمت الى مروز بابعاد
 .1سم و نفذت التجربة وفق ترتيب األلواح المنشقة
– المنشقة ( )Split-Split-Plots Designبتصميم
القطاعات العشوائية الكاملة ( )RCBDاذ تضمنت
معاملتين للري هما الري
األلواح الرئيسية
090
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الكامل(معاملة مقارنة) والري الناقص (قطع ريه
واحدة في المرحلة الخضرية ) التي رمز لها a0
و a1على التتابع ,أما األلواح الثانوية ()Sub-plots
فتضمنت رش االثريل (معاملة مقارنة برش ماء
مقطر فقط و رش  .271مل و  072مل.لتر)0-
واعطيت لها الرموز  b0و b1و b2على التتابع ,
اما األلواح تحت الثانوية ()Sub-Sub-Plots
فتضمنت رش السليكون (معاملة مقارنة برش ماء
مقطر فقط و رش تركيزين من السليكون هما 1710
و  170ملي موالري لتر 0-التي رمز لها  c0وc1
و c2على التتابع  ,بواقع رشة واحدة (في مرحلة 2
اوراق حقيقية ) وبثالثة مكررات  .كانت مساحة

جاسم والبدري
5

الوحدة التجريبية(  ) 5×5م وبلغ عدد الوحدات
التجريبية ( )54وحدة تجريبية  .زرعت حبوب الذرة
الشامية (صنف سرور) على مروز المسافة بين
مرز واخر ( ).1سم والمسافة بين جورة واخرى
( )52سم .ووضعت ثالث حبوب في الجورة
الواحدة  ,رويت أرض التجربة وبعد  01أيام من
االنبات تم خف النباتات الى نبات واحد وكان ري
النباتات كل  9أيام وحسب حاجة النبات  .حللت
البيانات حسب التصميم المتبع واختبرت المتوسطات
حسب اختبار اقل فرق معنوي (الراوي وخلف هللا ,
.) 5111

جدول (  : ) 1بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة
الخاصيــــــة
الرمل
الغرين
الطين
النسجة

القيمة والوحـدة
 161غم .كغم 1-.تربــة
 574غم .كغم 1-.تربـة
 347غم .كغم 1-.تربـة
مزيجية طينية غرينية

الخاصيــــــة
النروجين الجاهز
الفسفور الجاهز
البوتاسيوم الجاهز
التوصيل الكهربائي
األس الهايدروجيني

( )5105, Suriyaprabhaوتتفق هذه النتائج مع
ما اشار اليه  Kayaوآخرون )  ) 2006و
 Zhimingواخرون ( . )5102وادت معاملة الري
الناقص  a1الى انخفاض معنوي في محتوى
األوراق من الكلوروفيل إذ اعطت أدنى متوسط بلغ
 227.بينما اعطت معاملة الري الكامل  a0أعلى
معدل  2975وحدة سباد .وربما يرجع ذلك الى ان
قطع ريه ادى الى انخفاض محتوى الماء النسبي
لالوراق وهذا يسبب تثبيط عملية البناء الضوئي
نتيجة لالنغالق الجزئي أو الكلي للثغور وانخفاض
نسبة  CO2مما يؤدي الى صغر حجم البالستيدات
وانخفاض نسبة الكلوروفيل (احمد  )511.,أو إلى
ان معاملة قطع ريه قد سببت تاخير أنقسام وأستطالة
خاليا األوراق مما أثر على نسبة الكلوروفيل
( )09.1 , Boyerوتتفق هذه النتائج مع
 Homayounوآخرون (.)5100
كان للتداخل بين معامالت الري مع تراكيز
االثريل تأثير معنوي إذ أعطت التوليفة  a0b0أعلى
متوسط بلغ  2275بينما التوليفة  a1b2اعطت أدنى
محتوى كلوروفيلي بلغ  2575وحدة سباد ,ويرجع

القيمة والوحـدة
 02ملغم.كغم .1-تربـة
 33ملغم.كغم .1-تربـة
 153ملغم.كغم .1-تربـة
1 5.1ديسيمنز.م
7.3

النتائج و المناقشة :
بينت نتائج جدول (  ) 5أن رش االثريل أدى
إلى انخفاض محتوى األوراق من الكلوروفيل اذ
أعطت المعاملة  b2أقل متوسط بلغ  2275وحدة
سباد بينما أعطت معاملة المقارنة  b0أعلى متوسط
لمحتوى األوراق من الكلوروفيل بلغ  2572وحدة
سباد ,ويرجع هذا إلى دور االثلين المتحرر من رش
االثريل في تشجيع انتاج حامض االبسسك و الجذور
االوكسجينية الحرة مما ادى الى انخفاض صبغات
الكلوروفيل والكاروتينات (  Lokmaو , Yavuz
 , )5115وتتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه
Zhangوآخرون )  ( 2012و  Zhongوآخرون )
 ) 5102بأن رش االثريل ادى الى انخفاض معنوي
في صبغه الكلورفيل  .بينما ادى رش السليكون إلى
زيادة معنوية في محتوى األوراق من الكلوروفيل اذ
أعطت المعاملة  c1أعلى متوسط بلغ  2579وحدة
سباد قياسا بمعاملة المقارنة  c0أعطت ادنى متوسط
( 2172وحدة سباد)  ,و تعزى الزيادة إلى ان
السليكون يساعد على زيادة حجم البالستيدات
الخضراء وزيادة عدد وحدات grana
095
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التوليفات االخرى  ,ويظهر ان رش السليكون زاد
من محتوى الكلوروفيل في حالتي الري الكامل او
قطع رية  ,ويرجع ذلك الى دور السليكون في رفع
كفاءة استخدام الماء في الورقة وزيادة الكالسيوم و
البوتاسيوم  ,ومن ثم استمرار الوظائف الفسلجية
للورقة تحت ظروف قطع ريه بكفاءة عالية ادت الى
محافظة الورقة على المحتوى الكلورفيلي وتتفق هذه
النتائج مع  Xiaopengواخرين ( )5112و Kaya
واخرين ( .)511.ادى التداخل الثنائي بين االثريل
و السليكون الى تأثير معنوي في هذه الصفة
وأعطت التوليفة  b2c0أدنى محتوى كلوروفيلي
بلغ  5272بينما أعطت التوليفة  b0c1أعلى متوسط
بلغ  , 2.72ربما يرجع ذلك الى دور السليكون في
المحافظة على الكلورفيل.

جاسم والبدري

ذلك االنخفاض في الكلورفيل إلى دور االثلين
المتحرر من االثريل و كذلك الى انخفاض المحتوى
المائي نتيجة قطع الرية مما ادى الى زيادة انتاج
حامض االبسسك و الجذور االوكسجينية الحرة
وكذلك تثبيط انزيمات مضادات االكسدة مما ادى الى
انخفاض صبغات الكلوروفيل والكاروتينات (
Lokmaو  , )5115 , Yavuzوتتفق هذه النتائج
مع ما توصل اليه  Zhangوآخرون )  ( 2012و
Zhongوآخرون )  .) 5102و ادى تداخل الري
مع السليكون الى تأثير معنوي وقد تفوقت التوليفة
 a0c1بأعلى متوسط بلغ  2270وحدة سباد وبشكل
معنوي قياسا بجميع التوليفات االخرى  ,بينما أعطت
التوليفة  a1c0أدنى محتوى كلوروفيلي بلغ 5970
وحدة سباد وكان التقليل معنويا قياسا بجميع

جدول  :0تاثير االثريل والسليكون عند الري الناقص في محتوى الكلوروفيل (.(spad
معامالت الري ()A
) )a0الري الكامل
) )a1قطع ريه
خضرية

تركيز
االثريل()B
)b0 ( 2
b1 ( 0.75
) b2 )( 1.5
)b0 ( 2
b1 ( 0.75
) b2 )( 1.5

L S D 0.05
تراكيز السليكون

تراكيز السليكون
)c1( 0.1 )c2( 0.01 )c 0 ( 2
58.8
55.9
49.8
51.0
49.5
36.2
52.5
50.4
39.7
56.3
53.3
47.2
50.3
49.2
37.0
48.7
47.9
33.0
NS
52.9
51.0
40.4

معامالت الري × تراكيز
السليكون
L S D 0.05

a0
a1

41.8
39.1

51.9
54.1
1.21

54.1
51.8

تراكيز االثريل × تراكيز
السليكون

b0
b1
b2

48.5
31.3
34.5

54.6
49.8
48.7
1.72

57.5
51.4
49.9

L S D 0.05
بينت نتائج جدول ( ) 3أن رش السليكون أدى
إلى زيادة معنوية في محتوى األوراق من البرولين
اذ أعطت المعاملة  c1أعلى متوسط بلغ 50755
مايكرومول بينما معاملة المقارنة  c0أعطت ادنى
متوسط اذ بلغ  09710مايكرومول  ,و يمكن أن
تعزى الزيادة الحاصلة إلى دور السليكون المؤثر في
زيادة محتوى مضادات االكسدة االنزيمية و غير

معامالت الري
×تراكيز االثريل
54.8
45.5
47.5
52.3
45.5
43.2
1.24
L S D0.05=0.88
معامالت الري
49.3
46.7
0.60
تراكيز االثريل
53.5
46.5
44.3
1.32

االنزيمية ومنها البرولين وهذا يتفق مع نتائج
 Carlosواخرون ( )5119بان البرولين يزداد
تراكمه عند اضافة السليكون .أدت معاملة الري
الناقص الى زيادة محتوى األوراق من البرولين إذ
اعطت أعلى متوسط بلغ  55729مايكرومول مقارنة
التي أعطت 18.91
بمعاملة الري الكامل
مايكرومول .ويرجع ذلك الى الدور السلبي لمعاملة
095
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أعطت التوليفة  a0c0أدنى محتوى بلغ 0.722
مايكرومول وكانت الزيادة معنوية في جميع
تداخالت قطع الري ورش السليكون قياسا بالري
الكامل بدون رش السليكون  ,ويظهر ان رش
السليكون ادى الى زيادة محتوى البرولين في حالتي
الري الكامل او قطع رية  ,و يرجع ذلك الى ان رش
السليكون ادى الى زيادة االجهادات ,ومن ثم زيادة
البرولين لتقليل االثار السلبية لالجهاد و منع تدهور
تركيب و وظيفة أغشية الخاليا ( Gongوآخرون
 )5112,وتتفق هذه النتائج مع  Gunesواخرون
( .)5115وكذلك ادت التداخالت الثنائية بين
االثريل و السليكون الى تأثير معنوي في هذه الصفة
وقد أعطت تداخالت كال تركيزي االثريل بدون رش
السليكون أدنى محتوى للبرولين اذ بلغ متوسطهما
 09712 –09711مايكرومول بينما أعطت التوليفة
 b0c1أعلى متوسط بلغ  55752مايكرومول  .ادت
التداخالت الثالثية بين الري واالثريل و السليكون
الى تأثير معنوي في هذه الصفة وقد أعطت التوليفة
a0b0c0ادنى متوسط بلغ  0.759مايكرومول
بينما أعطت التوليفة  a1b0c1أعلى متوسط بلغ
 52715مايكرومول  ,وهذه توضح دور السليكون
في زيادة تراكم البرولين .

الري الناقص في بناء البروتين وبالتالي حفز ذلك
على انتاج االحماض االمينية ومنها البرولين (احمد
 )511.,وتتفق هذه النتائج معTarighaleslami
وآخرون ( .) 2012وكان للتداخل بين معامالت
الري مع تراكيز االثريل تأثيرا معنويا إذ اعطت
52712
التوليفة  a1b0أعلى متوسط بلغ
مايكرومول  ,ثم انخفض تراكم البرولين في المعاملة
( a1b1نتيجة رش االثريل) اذ اعطت متوسط بلغ
 21.77مايكرومول واما التوليفة  a0b0اعطت
متوسط لمحتوى البرولين بلغ  0572.مايكرومول
 ,اي ان رش االثرل قلل من تأثير قطع الري بحدود
 %21في محتوى البرولين  .ربما يرجع سبب
انخفاض محتوى البرولين الى دور االثريل في
تحفيز انتاج االبسسك ودوره في غلق الثغور ,ومن
ثم المحافظة على المحتوى المائي وانعكاس ذلك
على قلة تراكم البرولين او تاثير حامض االبسسك
على قلة انتاج بادئ البرولين من حامض الكلوتامين
) Shevyakovaaواخرون  ) 5105 ,وتتفق هذه
النتائج مع ما وجده  Lokmanو Yavuz
(. )5115
و ادى تداخل معامالت الري مع تراكيز
السليكون الى تأثير معنوي وقد تفوقت التوليفة
 a1c1بأعلى متوسط بلغ  557.2مايكرمول بينما
جدول  :3تاثير االثريل والسليكون عند الري الناقص في محتوى البرولين (مايكرومول)
معامالت الري
() A

تراكيز االثريل()B

تراكيز السليكون()C
)c 0 ( 2

)c1( 0.1

17.34
17.44
17.55
20.53
20.55
20.61

14.71
19.23
20.69
26.03
22.12
23.07
0.892
21.82

معامالت الري
السليكون
L S D 0.05

× تراكيز a0
a1

17.46
20.56

19.90
23.74
0.785

19.38
23.47

تراكيز االثريل

× تراكيز 2
2.74

19.04
14.22

23.36
02.67

22.94
02.10

) )a0الري
الكامل
) )a1قطع ريه
خضرية

)b0 ( 2
) b1 ( 0.75
) b2 ( 1.5
)b0 ( 2
) b1 ( 0.75
) b2 ( 1.5

LS D 0.05
تراكيز السليكون

19.01

092

)c2( 0.01
11.13
19.02
20.29
25.58
22.63
22.22
21.43

معامالت الري ×
تراكيز االثريل
11.67
18.56
19.51
24.04
21.77
21.96
0.848
LSD 0.05 =0.328
معامالت الري
18.91
22.59
1.037
تراكيز االثريل
21.78
02.16
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السليكون
L S D 0.05

1.4

19.00

جاسم والبدري

21.43
0.504

و بينت نتائج جدول ( ) 2أن رش االثريل أدى إلى
انخفاض تركيز عنصر النتروجين في األوراق اذ
أعطت المعاملة  b2أدنى متوسط بلغ  % 0722بينما
أعطت معاملة المقارنة ( )b0اعلى متوسط لتركيز
عنصر النتروجين في األوراق بلغ  .% 5751وربما
يعود سبب االنخفاض إلى دور االثلين و االبسسك
المتحرر من رش االثريل في تقليل كفاءة عملية
البنـاء الضوئي ونواتج عمليات التمثيل الغذائي
وبالتالي ينعكس ذلك على محتوى المغذيات (Khan
 .)5112 ,وتتفق هذه النتائج مع ما وجده Cliquet
و آخرون )  ) 0990من أن االثيفون ادى إلى
خفض تركيز عنصر النتروجين للنبات.
يوضح جدول ( )2أن معاملة قطع رية في
المرحلة الخضرية  a1سببت زيادة تركيز عنصر
النتروجين في األوراق إذ اعطىت متوسط بلغ 07.2
 %مقارنة بمعاملة الري الكامل a0التي أعطت
 . % 07.1قد يعود سبب زيادة تركيز عنصر
النتروجين عند االجهاد المائي الى ضعف بناء
البروتينات  ,ومن ثم زيادة تركيز النتروجين في
االوراق او بسبب تهدم البروتينات نتيجة االجهاد
وبالتالي زيادة النتروجين باالوراق .وتتفق هذه
النتائج مع ماتوصل اليه  Ibrahimو ) Kandil
 ( 511.و  Majiddamو  ) 5105 ( Lackبأن
االجهاد المائي يؤدي إلى اختالف تركيز عنصر
النتروجين في األوراق.
ظهر من نتائج جدول ( )5أن هناك
تداخالً معنويا ً بين تراكيز االثريل مع معامالت الري
إذ ان توليفة المقارنة  a1b0اعطت أعلى متوسط
بلغ  % 5755وثم انخفض تركيز النيتروجين في
المعاملة  a1b2اذ اعطت متوسط بلغ , % 0721
وربما يعود سبب االنخفاض إلى دور االثلين و
االبسسك و  H2O2المتحرر من رش االثريل في
تقليل الكلورفيل ,ومن ثم انعكس ذلك على كفاءة
عملية البنـاء الضوئي و نواتج عمليات التمثيل
الغذائي ( Zhongواخرون  )5102,و تتفق هذه
النتائج مع ما توصل اليه  Fosterو Taylor
( )0995من ان االثريل قلل تركيز النيتروجين
تحت ظروف االجهاد المائي  .وكذلك ادت
التداخالت الثنائية بين االثريل و السليكون الى تأثير

20.52

20.32
NS

معنوي في هذه الصفة وقد أعطت التوليفة b0c1
أعلى متوسط  % 5752بينما أعطت التوليفة
 b2c0أدنى متوسط بلغ  . % 0752وكذلك ادت
التداخالت الثالثية بين الري واالثريل و السليكون
الى تأثير معنوي في هذه الصفة وقد أعطت التوليفة
a1b2c0ادنى متوسط بلغ  %0752بينما أعطت
التوليفة  a1b0c1أعلى متوسط بلغ . %5722
بينت نتائج جدول ( )2أن رش االثريل أدى إلى
انخفاض تركيز عنصر الفسفور في األوراق اذ
أعطت المعاملة  b2أدنى متوسط بلغ  % 1752بينما
أعطت معاملة المقارنة  b0أعلى متوسط لتركيز
عنصر الفسفور في األوراق بلغ  .% 1752و ربما
يعود سبب انخفاض الحاصلة لتركيز عنصر
الفسفور في األوراق إلى دور االثريل في تقليل
عمليتي امتصاص وأنتقال وتراكم العناصر الغذائية
من المجموع الجذري إلى المجموع الخضري
السيما األوراق ) Thirapornوآخرون .) 5119,
وتتفق هذه النتائج مع ما وجده Techapinyawat
واخرون )  . )0992وعلى العكس من ذلك فإن
رش السليكون أدى إلى زيادة تركيز عنصر الفسفور
في األوراق اذ أعطت المعاملة  c1أعلى متوسط بلغ
 % 1750واعطت المعاملة  % 1755 c2مقارنة
بمعاملة المقارنة  coالتي أعطت  . % 1752ويمكن
أن تعزى زيادة تركيز عنصر الفسفور في األوراق
إلى دور السليكون في رفع كفاءة التمثيل الضوئي
ومن ثم زيادة قدرة النبات على االمتصاص العناصر
المغذية ( Zhimingو اخرون . )5102 ,وتتفق
هذه النتائج مع  Yuanوآخرون (  ) 1996و
 Bocharnikovaوآخرون ( )5101الذين اشاروا
إلى زيادة تركيز عنصر الفسفور في األوراق عند
رش السليكون .
سببت معاملة قطع رية في المرحلة الخضرية
 a1اختزال تركيز عنصر الفسفور في األوراق إذ
بلغت  % 1752مقارنة بمعاملة الري الكامل a0
التي أعطت . %1750وربما يعود سبب األنخفاض
الى دور السلبي لقطع الريه في تقليل عملية انتقال
العناصر الغذائية من المجموع الجذري الى المجموع
الخضري ومنها الفسفور( Razaوآخرون )5105 ,
وتتفق هذه النتائج مع ما اشار اليه Ibrahim
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و ) 511. ) Kondilبأن العجز المائي يؤدي إلى
نقص في تركيز عنصر الفسفور في النبات  .كان
للتداخل بين تراكيز االثريل مع معامالت الري تأثير
معنوي إذ اعطت التوليفة  a0b0أعلى متوسط بلغ
 % 1759وانخفض تركيز الفسفور في المعاملة
 a1b1اذ اعطت متوسط بلغ  %1752وادنى من
ذلك في المعاملة  a1b2اذ بلغ متوسطها , % 1750
وربما يعود سبب االنخفاض إلى دور االثلين
المتحرر من رش االثريل وتحفيز نشاط حامض
االبسسك تحت ظروف قطع الريه في تقليل

جاسم والبدري

الكلورفيل ,ومن ثم انعكس ذلك على كفاءة عملية
البنـاء الضوئي وكذلك على امتصاص و نقل و
( Zhongواخرون
تراكم العناصر المغذية
 )5102,و تتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه
 Fosterو  )0995( Taylorبان االثيفون قلل
تركيز الفسفور عند االجهاد المائي  .و ادت
التداخالت الثنائية بين االثريل و السليكون الى تأثير
معنوي في هذه الصفة وقد أعطت التوليفة b2c0
أدنى متوسط  % 1750بينما أعطت التوليفة
.% 1759
 b0c1أعلى متوسط بلغ

جدول  :5تاثير تداخل االثريل والسليكون والري في تركيز النتروجين باألوراق()%
تراكيز السليكون()C

المعامالت
تراكيز
معامالت الري
االثريل()B
() A
)b0 ( 2
) )a0الري
) b1 ( 0.75
الكامل
) b2 ( 1.5
)b0 ( 2
) )a1قطع ريه
) b1 ( 0.75
خضرية
) b2 ( 1.5
LS D 0.05
تراكيز السليكون

)c 0 ( 2

)c1( 0.1

)c2( 0.01

1.88
1.64
1.48
2.22
1.48
1.26
1.66

2.24
1.48
1.50
2.44
1.54
1.50
0.084
1.78

2.14
1.48
1.48
2.32
1.42
1.46
1.72

a0

1.66

1.74

1.70

a1

1.66

1.82
NS

1.74

معامالت الري × تراكيز
السليكون
L S D 0.05
تراكيز االثريل × تراكيز
السليكون

معامالت الري ×
تراكيز االثريل
2.08
1.54
1.48
2.32
1.48
1.40
0.042
LSD 0.05 =NS
معامالت الري
1.70
1.74
0.026
تراكيز االثريل

2

2.06

2.34

2.24

2.20

2.74

1.56

1.51

1.46

1.51

1.4

1.36

1.50
0.062

1.46

1.44
0.036

L S D 0.05

ايون البوتاسيوم عبر الغشاء البالزمي بسبب زيادة
التدرج الجهد الكهربائي نتيجة لزياد نشاط انزيم H-
 Liang( ATPaseوآخرون .)5112 ,وتتفق هذه
النتائج مع ما وجده Mehrabanjoubani
واخرون ( ) 5102من أن رش السليكون تؤدي إلى
زيادة تركيز عنصر البوتاسيوم في األوراق .
ويظهر أن معاملة قطع رية في المرحلة الخضرية

بينت نتائج جدول ( )2أن رش السيلكون
ادى إلى زيادة تركيز عنصر البوتاسيوم في األوراق
اذ أعطت المعاملة  c1أعلى متوسط بلغ % 572.
واعطت المعاملة  % 5722 c2مقارنة بمعاملة
المقارنة ( )coالتي اعطت  .% 0702ويمكن أن
تعزى الزيادة الحاصلة إلى دور السليكون في زيادة
امتصاص البوتاسيوم من خالل زيادة نشاط حمل
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مجلة الفرات للعلوم الزراعية )1101( , 110 - 091 :)4( 8 -

 a1سببت اختزال تركيز عنصر البوتاسيوم في
األوراق إذ اعطت متوسط بلغ  % 0792مقارنة
بمعاملة الري الكامل  a0التي أعطت . % 5722وقد
يعود سبب ذلك الى ان االجهاد المائي ادى الى
خفض النشاط الفسيولوجي للنبات السيما عملية

جاسم والبدري

التمثيل الضوئي وانعكس على خفض امتصاص
الماء والعناصر الغذائية (  Beggو ,Turner
 .)09.2وتتفق هذه النتائج مع ماتوصل اليه
 Ibrahimو )511. ) Kondilبأن العجز المائي
يؤدي إلى اختالل تركيز العناصر الغذائية للنبات .

جدول  :4تاثير تداخل االثريل والسليكون والري في تركيز عنصر الفسفور في األوراق()%
المعامالت
تراكيز
معامالت الري
االثريل()B
() A
)b0 ( 2
) )a0الري
) b1 ( 0.75
الكامل
) b2 ( 1.5
)b0 ( 2
) )a1قطع ريه
) b1 ( 0.75
خضرية
) b2 ( 1.5
LS D 0.05
تراكيز السليكون
معامالت الري
السليكون

تراكيز السليكون()C
)c 0 ( 2

)c1( 0.1

)c2( 0.01

0.33
0.24
0.27
0.25
0.22
0.18

0.43
0.28
0.33
0.36
0.27
0.24
NS
0.31

0.40
0.25
0.28
0.31
0.24
0.22
0.28

0.28

0.34

0.31

0.31

0.21

0.28
NS

0.25

0.25
0.013
تراكيز االثريل

2

0.28

0.39

0.36

0.34

2.74

0.24

0.30

0.25

0.27

1.4

0.21

0.25
0.019

0.24

0.24
0.012

× تراكيز a0
a1

0.24

L S D 0.05
تراكيز االثريل
السليكون

× تراكيز

معامالت الري ×
تراكيز االثريل

L S D 0.05
كما يظهر من نفس الجدول ( )2ان للتداخل بين
تراكيز االثريل مع معامالت الري تأثير معنوي إذ
اعطت التوليفة  a0b1أعلى متوسط بلغ % 5750
وانخفض تركيز البوتاسيوم في المعاملة  a1b1اذ
اعطت متوسط بلغ  % 5702وادنى من ذلك في
المعاملة المقارنة  a1b0اذ بلغ متوسطها %0752
 ,وربما يعود سبب الزيادة في المعاملة  a1b1الى
دور المؤثر لالثيلين المتحرر من االثريل على نسبة
 Na/Kفي االجزاء الخضرية وذلك من خالل تقليل
تدفق الصوديوم من الجذور و اعاقة انتقاله الى
االجزاء العلويه ويرافق ذلك زيادة امتصاص و
انتقال و تراكم البوتاسيوم في النبات وبالتالي يحسن
من تحمل النبات لالجهادات البيئية ( Jiangواخرون

0.39
0.25
0.28
0.30
0.24
0.21
0.015
L S D 0.05= 0.01
معامالت الري

 )5105,و تتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه Tao
واخرون ( . )5102وكان هنالك وجود تداخل
معنوي بين معامالت الري وتراكيز السليكون إذ
أعطت التوليفة  a0c1أعلى متوسط لتركيز عنصر
البوتاسيوم في األوراق بلغ  % 5751بينما أعطت
التوليفة  a1c0أدنى متوسط بلغ  , % 0752و سبب
الزيادة ربما يرجع إلى تأثير تحفيزي للسليكون على
زيادة نشاط انزيم  H-ATPaseفي األغشية ,ومن
ثم انعكس ذلك على زيادة امتصاص البوتاسيوم
( Liangواخرون  .)0999 ,على اساس ان
البوتاسيوم واحد من المواد االزموزيه األولية ,التي
تساهم في التعديل االسموزي في العديد من األنواع
النباتية ( Iannucciوآخرون )5115 ,وأن زيادة
09.
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مستويات البوتاسيوم في النباتات مفيدة في البقاء
وتحمل في ظل شحة المياه ()5115 , Umar
وتتفق هذه النتائج مع ما وجده  Liangواخرون
( )5115من أن رش السليكون ادى إلى زيادة
تركيز عنصر البوتاسيوم في األوراق  .وادت
التداخالت الثنائية بين االثريل و السليكون الى تأثير
معنوي في هذه الصفة و أعطت التوليفة b0c0
بينما أعطت التوليفة
أدنى متوسط % 0750
 b1c1أعلى متوسط بلغ  . % 57..وكذلك ادى

جاسم والبدري

التداخل الثالثي بين الري واالثريل و السليكون الى
تأثير معنوي في هذه الصفة وقد أعطت التوليفة
a0b0c0ادنى متوسط بلغ  % 0759بينما أعطت
التوليفة  a0b1c1أعلى متوسط بلغ .% 5790
وهذا قد يعود الى دور االثريل في تقليل النمو
الخضري للنبات مع بقاء المجموع الجذري وبالتالي
زيادة االمتصاص وتضامنه مع رش السايكوسيل
الذي ادى الىتحسين نمو النبات (علي عيدان ,
.)5102

جدول  :6تاثير تداخل االثريل و السيلكون والري في تركيز عنصر البوتاسيوم في األوراق()%
المعامالت
معامالت الري
() A
) )a0الري
الكامل
) )a1قطع ريه
خضرية

تراكيز السليكون()C
تراكيز
االثريل()B
)b0 ( 2
) b1 ( 0.75
) b2 ( 1.5
)b0 ( 2
) b1 ( 0.75
) b2 ( 1.5

)c 0 ( 2

)c1( 0.1

)c2( 0.01

1.29
2.68
1.71
1.32
1.36
1.35

2.67
2.91
2.84
2.23
2.64
2.14
0.103

2.47
2.86
2.73
2.02
2.44
2.17

2.14
2.81
2.42
1.85
2.14
1.88
0.061

1.16

2.57

2.44

LSD 0.05=0.036

1.89

2.80

2.68

1.34

2.33
0.076

2.21

LS D 0.05
تراكيز السليكون

معامالت الري ×
تراكيز االثريل

معامالت الري
معامالت الري
السليكون

× تراكيز a0
a1

L S D 0.05
تراكيز االثريل
السليكون

× تراكيز

2.45
1.96
0.102
تراكيز االثريل

2

1.31

2.45

2.24

2.00

2.74

2.11

2.77

2.65

2.51

1.4

1.53

2.49
0.069

2.45

2.15
NS
0.051

L S D 0.05

دار الكتب للطباعة والنشر .جامعة الموصل.
العراق.
جاسم  ,علي حسين وسرمد فيصل عيدان .5102 .
تأثير التداخل بين االثريل و السليكون في نمو
الذرة الشامية () Zea mays ssp.everta
عند قطع ريه في مرحلة النمو الخضري.

المصادر :
أحمد  ,شذى عبد الحسن  . 511. .استجابة صنفين
من الذرة البيضاء لإلجهاد المائي تحت
ظروف الحقل  .اطروحة دكتوراه  .كلية
الزراعة  .جامعة بغداد .
الراوي  ,خاشع محمود وعبد العزيز خلف هللا .
 .5111تصميم وتحليل التجارب الزراعية .
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