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 زىرة الشمس وكفاءة استعمال الماءالصفات النوعية لتأثير طرائق الري ومغنطة المياه في 

 محمد مبارك عمي عبد الرزاق                         *يحيى شيماء حسن  
 الباحث                                             أستاذ مساعد                                     

 جامعة بغداد –كمية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقمية          دائرة الغابات والتصحر –وزارة الزراعة                       
                                                                   Shama.yahya@yahoo.com 

 المستخمص
جامعة بغداد، بيدف معرفة  –كمية الزراعة  –في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية  2013و2012  نفذت تجربة حقمية خالل الموسمين الربيعيين

التجربة بترتيب األلواح  نفذتة مغنطة مياه الري وكفاءة استعمال الماء. انلطرائق الري وتقصنف أقمار محصول زىرة الشمس الصفات النوعية لاستجابة 
( )القياس( والري I1بثالثة مكررات. تضمنت الدراسة أربع طرائق لمري وىي ري المروز ) RCBDالمنشقة عمى وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة 

الثانـوية عمى أربعة مستويات من شدود مغنطة مياه  األلواحكمعـامالت رئيسة بينما اشتممت ( I4)( وري األلواح I3( والتبادلي الثابت )I2غير )التبادلي المت
( في متوسط حاصل زىرة الشمس I2ري التبادلي المتغير )ال ةقيمعنوي لطر  تأثيرعدم وجود بينت النتائج  كاوس. 3000و 2000و 1000و 0الري ىي 

إذ بمغ حاصل زىرة الشمس عند الري % من االستيالك المائي لممحصول دون التأثير في حاصمو، 40لموسمي الدراسة الذي يشير إلى إمكانية توفير 
 234إلى  364و 1_موسم ممم 255إلى  425 في موسمي الدراسة، وانخفض االستيالك المائي لممحصول من1 –طن.ه 2.82و3.08 التبادلي المتغير 

عدم ، كما اشارت النتائج إلى لموسمي الدراسة بالتتابع مقارنة بالري الكامل% 5036و 5.36بنسبة تراوحت بين الماء عمال كفاءة استادت ز و  1-موسم ممم
( والري التبادلي المتغير ماعدا انخفاض نسبة الزيت في البذور بنسبة تراوحت بين القياسفي الصفات النوعية بين الري الكامل )معنوية وجود فروق 

ة نالتق إيجابياتأثيرا بينت النتائج بالتتابع، و  % لموسمي الدراسة5.8و 14.4وانخفاض محتوى االوراق من البوتاسيوم بنسبة تراوحت بين % 8.8و 6.3
 %4.8و 19.6 بنسبة تراوحت بين محتوى االوراق من النايتروجين% وزيادة في 56.0و 45.1بنسبة  المياهعمال زيادة كفاءة است مغنطة مياه الري في

 4.5 في االوراق بنسبة تراوحت ما بين فيلو الكمور ومحتوى  20.7و 10.8 بنسبة تراوحت بين والبوتاسيوم %41.7و 35.1بين  بنسبة تراوحت والفسفور

 الدراسة في بعض الصفات المدروسة.%. كان التداخل معنويا بين عاممي 5.6و 5.0في البذور بين  ونسبة الزيت %7.6و
 .ء، الصفات النوعيةكفاءة استعمال الماالكممات المفتاحية: النمو الخضري، حاصل البذور، 
 *البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث األول.
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ABSTRACT 
This experiment was carried out at the experimental farm of Field Crop Department, College of Agriculture, 

university of Baghdad, during two spring seasons of 2012 and 2013 to study the response of quality 

characteristics of sunflower cultivar Akmar to the irrigation methods and water of magnetization technology 

and water use efficiency. The experiment was laid out as a split plot in randomized complete block design 

(RCBD) with three replications. Four irrigation methods were used as main plots, [Farrow irrigation (I1), 

unfixed alternate furrow irrigation (I2), fixed alternate furrow irrigation (I3) and basin irrigation (I4)], while four 

levels of magnetized water (0, 1000, 2000 and 3000) Gauss were used as sub plot treatments. The results revealed 

that unfixed alternate furrow irrigation method could reduce irrigation water by 40 %, and it was irrigation 

water reduced from 425 to 255 mm per season in 2012th season and reduced from 364 to 234mm per season in 

2013 season were an increment of water use efficiency (WUE) by 63.5% and 61.4% were accrued during 

growing seasons respectively in comparison with full irrigation treatment (I1). The Leaves potassium content 

decreased by14.4 to 5.8% for both seasons respectively. No significant effect was detected between I1 and I2 in 

qualitative traits except reduction in oil percentage as it reaches 6.3 to 8.8% in both seasons respectively. Results 

displayed a positive effect of using magnetized irrigation water on all measured traits. WUE increased by 45.1 to 

56 %, nitrogen leaf content by 19.6 and 4.8% , phosphor leaves content by 35.1 and 41.7%, potassium leaves 

content by 20.7 and 10.8%, chlorophyll content by 4.5 to 7.6%, seed oil content by 5.0 to 5.6%. Interaction 

relations between experiment treatments were significant in some of studded traits.  
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 المقدمة
مف   .Helianthus annuus Lكؿ زىػرة الشمػػػسػيعد محص
التي تزرع مف أجؿ زيتيا كالذم  في العالـ اليامةالمحاصيؿ 

نتيجة الرتفاع  (32)لمتغذية البشرية يعد مف الزيكت الصالحة 
سيكلتو إلى جانب انخفاض نسبة األحماض الدىنية المشبعة 
التي تؤدم دكرا ىاما في أمراض القمب كتصمب الشراييف, 
كىك مف أفضؿ الزيكت النباتية الغذائية استيالكا عمى 

فضال عف استعماؿ الزيت في صناعة  (9)المستكل العالمي 
الصابكف كاألصباغ كاألدكية, كما تستخرج مف سيقاف النبات 
مكاد كيميائية أكلية تدخؿ في تحضير األسمدة كفي عمؿ 

صنؼ زىرة الشمس ضمف المحاصيؿ ي (.2)الزجاج 
كيتحمؿ  (,12) المنخفضة إلى المتكسطة الحساسية لمجفاؼ

البيئية القاسية لما يتميز بو مف مف الظركؼ  امدل كاسع
تعد المياه مف  .(2)تجعمو متكيفان مع تغيرات البيئة  صفات

التي تتعمؽ بالحياة كبقاء البشرية كجميع  ىـ المكارد الطبيعيةأ
في مجاؿ الزراعة  السيماانشطتيا في مختمؼ المجاالت ك 

ف إ .كيتجدد ىذا المصدر بفعؿ الدكرة الييدركلكجية كالصناعة,
راضي القابمة مساحة األب قياساانخفاض حجـ المياه السطحية 

كع العراؽ ػالساقطة نتيجة كق مطارمعدالت األلمزراعة كقمة 
جعؿ المكرد المائي يشكؿ  الجاؼ وفي الحزاـ الجاؼ كشب

فضال  ،ماـ التكسع في الزراعة االركائيةأكليا أنتاجيا إمحددا 
مناخية شديدة كدكرات ه الندرة مف تقمبات ذيصاحب ى ماع

لؾ مف ذ ينجـ عف مف تزايد المد الصحراكم كما الجفاؼ
االنظمة  فيالجفاؼ  ف تأثيرمساحات كبيرة فضال علضياع 
ميف الماء ألة تأف مسإ (.17)ية المائية كالجكف ناتكالخزا

قة مباشرة اصبحت ضركرة حياتية كاقتصادية ذات عال
المائي اليدؼ الرئيس مف تحقيؽ األعد يك  ,بمستقبؿ البمداف

 تتمثؿ مف الغذائي.لمسياسة المائية في كؿ بمد لتحقيؽ األ
 مشكمة المياه اليـك كمستقبال بتنامي الطمب عمى المكارد

دكدية عرض تمؾ المكارد كمح ,مف ناحية المائية بشكؿ متزايد
 ف اليدؼ الذم ينشده العراؽ ىكإلذا ف ,خرلأمف ناحية 

المكارد المتاحة كالطمب المتنامي عمى تحقيؽ التكازف بيف 
اقتضى العمؿ  نية كالمستقبميةالمشكمة األ هركا ليذاكاد, المياه

ؽ ائنات كطر اتقعماؿ استبدارة جيدة لمياه الرم إعمى تكفير 
في  تتمثؿ بعمكميا كالتيالمياه عماؿ نيا رفع كفاءة استأمف ش

تعد طريقة الرم  .المختمفة بأشكالواستعماؿ الرم الناقص 

عممت ؽ التي استائالطر  المتغير مف كأالمتبادؿ سكاء الثابت 
اليدر في مياه الرم سكاء  لى تخفيض مقدارإلمكصكؿ 
كبالنتيجة  لى خارج منطقة الجذرإك فقدانيا بالتسرب أبالتبخر 

دخاؿ مساحات زراعية أخرل نتاجية الماء المضاؼ ك إ زيادة ا 
االخيرة  اآلكنةبرز في  .نفسيا كميات المياه المضافةب

مجاالت الحياة المتعددة كقد في  ةالمغنط اتناتقاستعماؿ 
يجابيا بينتيا نتائج التطبيقات إ ار تأثي نتائج استعماليا تظير ا

كتحسيف كييؼ تفي  تأثيرىاسجؿ إذ  التي اجريت عمييا,
 ات التكزيعذ الماء عادة ترتيب جزيئاتا  الرم ك  هخكاص ميا
ة انتقعماؿ است فأكما  (.14)كجعميا اكثر انتظاما  العشكائي

 مف التحسينات في خكاص كثيرلى إادت الرم  همغنطة ميا
ة زكجة كرفع قابميمكتعديؿ الكثافة كالشد السطحي كال الماء

 مما (18)مالح ذابة المعادف كالفيتامينات كاألإعمى الماء 
 متصاص مف قبؿالامكانية افي  تويؤدم الى زيادة فاعمي

يجعؿ مف  مذابة مماالغذائية العناصر المف  وفي النبات بما
 لىإالدراسة التي تيدؼ  هدراسة ىذيف العامميف في ىذ المفيد

فضؿ طريقة لرم محصكؿ زىرة الشمس باستعماؿ أتحديد 
 بمركز كالرم التقميدم الثابت كالمتغير طريقة الرم التبادلي

 تقانةؽ الرم كاستعماؿ ائطر  تأثيرفضال عف معرفة  بألكاحك 
 بعض مغنطة مياه الرم بمستكياتيا كالتداخؿ بينيما في

 زىرة الشمس.النكعية لصفات ال
  ائقطر الو  المواد

 2012يف يخالؿ المكسميف الربيع حقميتافنفذت تجربتاف 
–في حقؿ التجارب التابع لقسـ المحاصيؿ الحقمية 2013ك

 15/3/3123زرعت التجربة في . جامعة بغداد-كمية الزراعة
 20/6/2013ك 15/6/2012 ت فيكحصد 13/3/3124ك

سمدت أرض التجربة في كال المكسميف  .بالتتابعلممكسميف 
 1-ىػ كغـ 540بمعدؿ  NPK (18-18-0) المركب سمادالب

 160بمعدؿ  سماد اليكريا ضيؼادفعة كاحدة قبؿ الزراعة, ثـ 
ظيكر البراعـ  بداية مرحمةإلى عند كصكؿ النباتات  1-ىػ كغـ

مفتكح القمار أ(. زرعت بذكر زىرة الشمس صنؼ 3الزىرية )
كبكثافة نباتية  2ـ 16.28في كحدات تجريبية مساحتيا التمقيح 

ـ بيف  5فكاصؿ بمسافة كتركت  ,1-ق نبات 55555
بيف  ـ بيف المعامالت لمنع حركة الماء 1المكررات ك

مركز  تضمنت الكحدة التجربية ستة الكحدات التجريبية.
كبعد اكتماؿ البزكغ اجريت عممية  ,نب كاحدازرعت عمى ج
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رية خالؿ  12نالت المعامالت  لى نبات كاحد بالجكرة.إالخؼ 
تمت مكافحة االدغاؿ بالتعشيب يدكيان كمما مكسـ النمك ك 
ترتيب األلكاح المنشقة بتصميـ عمؿ است. ذلؾلدعت الحاجة 

فقد  مكررات, ةبثالث (RCBD) الكاممة المعشاة القطاعات
سكاقي لرم الكىي الرم طرائؽ معامالت  الرئيسةمثمت االلكاح 

 , إذبيف المركز المتناكب ( كالرم المتبادؿI1) كافة المركز
 كالرم المتبادؿ (I2خرل بشكؿ متناكب )أركل بيف ساقية ك ي

رم كال( I3بصكرة ثابتة )ساقية كأخرل بيف الثابت, إذ يركل 
مستكيات مغنطة  الثانكيةلكاح األبينما مثمت  ,(I4لكاح )األفي 

 (3000ك 2000ك 1000ك 0) دك شد ةمياه الرم بأربع
التصميـ  كفؽ رض لمزراعة عمىتـ تحضير األ. كاكس
 طرائؽ معامالت تضمنت .في التجربة لممكسميفتعمؿ المس
لممركز رم سكاقي المركز كافة أما معاممة الرم  الرم

بيف رية  (2ك 4ك 6) المركز الزكجية العددالمتناكب فكاف رم 
كىكذا ( 5ك 3ك 1) تركل المركز الفردية العددإذ  كأخرل

الرم المتناكب  ةمعامم ما, أالمحصكؿ ة نمكمدطكؿ تستمر ك 
( 5ك 3ك 1) فقط تركم المركز الفردية العدد يايفالثابت ف
ما االلكاح فقد زرعت بستة خطكط , أة نمك المحصكؿمدطكؿ 
نفسيا كقد ركيت في تكقيت  ة الكحدة التجريبيةلمساح ايضا

 قدرت العالقة بيف المحتكل المائي الحجمي .االمركز نفسي
(θ( كالشد الييكمي )ψ لعينات التربة المنخكلة مف منخؿ )

 100ك 33عند الشدكد  ممـ كالمحتكل الرطكبي 2قطر فتحاتو 
لتقدير سعة احتفاظ كيمك باسكاؿ  1500ك 1000ك 500ك

( كالذم قابمتو الرطكبة 2)شكؿ بيانيان  التربة بالماء كمثمت
لمسعة  0.15إلى  0.31الحجمية النقطة التي بدأت مف 

كمنيا تـ تحديد الماء الجاىز الحقمية كنقطة الذبكؿ بالتتابع, 
 .يمافي التربة مف الفرؽ بين

 قياس المحتوى الرطوبي لمتربة
متابعة ك لقياس رطكبة التربة  الكزنيةالطريقة استعممت 

بأخذ نماذج  االركاءالتغيرات الرطكبية في التربة كتحديد كقت 
قبؿ الرم كبعد الرم بيكميف لمعمؽ  ككرسطة االامف التربة بك 

المطمكب كبحسب مرحمة نمك النبات كعمؽ الجذكر لكؿ رية 
عمب االلمنيـك ككزنت كىي رطبة, ثـ كضعت ككضعت في 

 ة دقيقةعشر اثنتي كلمدة ( Microwave Oven) في فرف
كفؽ مع الفرف الكيربائي عمى  ير مدة التجفيؼيف تـ تعأبعد 
( لتجفيؼ العينات, ثـ 24) Zeinالمقترحة مف قبؿ  طريقةال

كزنت كقدر المحتكل الرطكبي فييا بحسب المعادلة الكاردة في 
Hillel (11:) 

(
      

  
)        pw  = 

 إذ أف:
Pw.النسبة المئكية الكزنية لمرطكبة = 

Msw =)كتمة التربة الرطبة )غـ. 
Ms)كتمة التربة الجافة )غـ =. 

 طريقة الري
نابيب بالستيكية مرنة مربكطة بمضخة مثبتة عمى بأتـ الرم 

ة الى كؿ البئر كمزكدة بعداد لقياس كميات الماء المضاف
عند  الرم مف ماء كحدة تجريبية. اضيفت كميات متساكية

ثـ ركيت النباتات  الزراعة الى السعة الحقمية لضماف البزكغ,
% مف الماء الجاىز كبحسب المعادلة 50عند استنزاؼ 

Kohnke (13 ككانت كميات المياه المضافة لكؿ معاممة )
 .2كما مبيف في جدكؿ 

100100

%%
.

DPwPw
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 (.4حجـ الماء الكاجب إضافتو خالؿ رية )ـ =W  إذ أف:
   a(.3= المساحة المركية )ـ 
As (.1-(3= الكثافة الظاىرية )ميكاغراـ.)ـ 

cFPw النسػػػبة المئكيػػػة لرطكبػػػة التربػػػة عمػػػى أسػػػاس الػػػكزف =
 عند السعة الحقمية )بعد الرم(.

wPw التربة قبؿ مكعد الرم.= النسبة المئكية لرطكبة 
D .عمؽ التربة سـ = 

كتػػـ حسػػاب الرطكبػػة الحجميػػة التػػي يكػػكف عنػػدىا الػػرم بحسػػب 
 المعادلة األتية:

bQwQv  
 = المحتكل الرطكبي عمى أساس الحجـ.Qv إذ أف:
Qw .المحتكل الرطكبي عمى أساس الكزف = 

b (.1-(3)ـ لمتربة )ميكاغراـ= الكثافة الظاىرية 
 الصفات المدروسة

اخذت عينة مف االكراؽ : NPKمحتوى األوراق من  .0
( في مرحمة التزىير 6-5العمكية كاممة االتساع )الكرقة رقـ 

لكؿ معاممة ككضعت في أكياس ثـ غسمت بالماء لمتخمص 
 في األكراؽ NPKمف األتربة العالقة كبعد تجفيفيا قدر 

. Prsons (7)ك Cresser المقترحة مف قبػػػؿحسب الطريقة ب
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 عمى Flame photometerقدر البكتاسيـك بجياز الميب 
, كقدر Haynes (10) كفؽ الطريقة المقترحة مف قبؿ

سككربيؾ الفسفكر باستعماؿ مكلبيدات االمكنيـك كحامض األ
 Spectrophotometerجياز الطيؼ الضكئي  تخداـاسبك 

 Page نانكميتر ككما جاء في 882كعمى طكؿ مكجي قدره 
كقدر النتركجيف في الجزء الخضرم باستعماؿ  ,(20كآخركف )

حسب الطريقة المكضحة مف بجياز المايكرككمداؿ 
 .(31كآخركف ) Page( كالمبينة في 6)  Bremherقبؿ

 :وزن رطب( 0-غم )ممغم الكموروفيلاألوراق من محتوى  .7
  Zhangالتي ذكرىا Linchtenthalerقدر عمى كفؽ طريقة 

 Kirkham (25 .)ك
عمى اساس الكزف  قدرت: (%) نسبة الزيت في البذور ..

 (.Sexhletبجياز ) باستعماؿ الجاؼ لمبذكر

 المعادلةمف حسب (: 3-م الماء )كغمخدام كفاءة است .6
 األتية:

WA

GY
WUE  

 إذ أف:

WUE (.1-(3)ـ = كفاءة استعماؿ الماء )كغـ 
GY (.1-ىػ = حاصؿ البذكر )كغـ  
WA (.1-ىػ 3= مياه الرم المضافة )ـ 

عمى حسب ترتيب االلكاح المنشقة بالبيانات إحصائيان  تحمم
كتمت مقارنة المتكسطات الحسابية  RCBDتصميـ كفؽ 

( عمى مستكل LSDلممعامالت باستخداـ اقؿ فرؽ معنكم )
 .(33% )5احتماؿ 

 
 . منحنى الوصف الرطوبي لمتربة المستخدمة في الدراسة0شكل 

 
الري لمموسمين الربيعيين طرائق وعدد الريات واالستيالك المائي لمحصول زىرة الشمس لعمل كمية الماء المست .0جدول 

 2013و 2012

 2012الوىسن الربٍعً 

 االسحهالك الوائً 

هىسن هلن
-0

 

كوٍة االهطار 

هىسن هلن
-0

 

عوق الواء 

 الوضاف

هىسن هلن 
-0

 

 كوٍة الواء

 عول الوسح

م
.

هـ 
-0

 

عدد 

 الرٌات
 الري طرائق

425 

5 

 (I1) ري الوروز 12 4167 420

 (I2) ري جبادلً هحغٍر 12 2539 250 255

 (I3) ري جبادلً ثابث 12 2539 250 255

 (I4) لىاحاألري  12 4167 420 425

 2013الوىسن الربٍعً 

364 

23.8 

 (I1) ري الوروز 12 3389 340

 (I2) ري جبادلً هحغٍر 12 2065 210 234

 (I3) ري جبادلً ثابث 12 2065 210 234

 (I4) لىاحاألري  12 3389 340 364
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 النتائج والمناقشة
 في األوراقالنايتروجين  نسبة
في نسبة ؽ الرم ائمعنكم لطر  تأثيركجكد  2نتائج جدكؿ  تبيف

بتسجيميا  I2 تفكقت طريقة الرمإذ  في األكراؽ, النايتركجيف
لـ ك % 3.458ك 3.639أعمى نسبة نايتركجيف في األكراؽ 

 I4معاممة ال سجمتبينما  I3 الرم طريقةعف  تختمؼ معنكيا
 %2.900ك2.832 في األكراؽ  أقؿ نسبة لمنايتركجيف

ربما يرجع ذلؾ إلى أف قمة كمية المياه قد  .بالتتابع ف ممكسميل
ادت إلى زيادة تركيز النايتركجيف في األجزاء النباتية كمنيا 

في  معنكيا مغنطة مياه الرماثرت معامالت  (.34األكراؽ )
 ةحققت الشدففي المكسـ األكؿ  ,كراؽنسبة النايتركجيف في األ

% 3.767يف في االكراؽ لمنايتركجنسبة  أعمىكاكس  3000
 نسبة زيادةبك كاكس  2000معاممة اللـ تختمؼ معنكيا عف ك 

 التي (دكف مغنطة)مف معاممة القياس عف % 19.6 بمغت
لـ ك  % 3.150لمنايتركجيف في األكراؽنسبة  أدنى حققت

لمكسـ الثاني كفي ا ,كاكس 1000الشدة تختمؼ معنكيا عف 
كراؽ نايتركجيف في األنسبة  أعمىكاكس  2000 ةحققت الشد

نسبة بك كاكس  3000 كلـ تختمؼ معنكيا عف الشدة% 3.375
نسبة  أدنى حققت التيمعاممة القياس عف % 4.8بمغت زيادة 

ربما تعكد  (.2)جدكؿ  % 3.108لمنايتركجيف في األكراؽ
دكر المغنطة في زيادة جاىزية  إلىالزيادة في النايتركجيف 

 .كامتصاصيا كالبكتاسيـك النايتركجيف كالفسفكر
في نسبة  الري الري ومغنطة مياهطرائق تأثير . 2 جدول

 2012لمموسمين الربيعيين  (%) في األوراق النايتروجين
 2013و

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

3.472 3.910 3. 580 3.157 3.243 I1 

3.639 3.917 3.763 3.623 3.253 I2 

3.611 3.937 3.840 3.410 3.257 I3 

2.832 3.307 2.637 2.540 2.847 I4 

 1316أ3ف3م  0.207 0.122

 

 الوحىسظ 3.150 3.182 3.455 3.767

 1316أ3ف3م  0.105

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

3.292 3.500 3.467 3.200 3.000 I1 

3.458 3.367 3.633 3.467 3.367 I2 

3.392 3.333 3.500 3.467 3.267 I3 

2.900 3.133 2.900 2.767 2.800 I4 

 1316أ3ف3م  0.294 0.241

 

 الوحىسظ 3.108 3.225 3.375 3.333

 1316أ3ف3م  0.119

في  الدراسةعاممي  معنكم بيف تداخؿكجكد  3يكضح جدكؿ 
اعطت كؿ ألافي األكراؽ, ففي المكسـ  النايتركجيفنسبة 
كاكس أعمى نسبة نايتركجيف  3000 الشدةك  I3الرم  معاممة

كلـ تختمؼ معنكيا عف استعماؿ  %3.937 تبمغفي األكراؽ 
% 3.910ف سجمتا االمت I2ك I1كاكس مع طرائؽ الرم  3000

مع الشدة  I4 , بينما اعطت معاممة الرم% بالتتابع3.917ك
 .%2.540 في األكراؽ بمغت نسبة نايتركجيف أقؿ 1000

 2000 مع الشدة I2الرم  معاممةاعطت  مكسـ الثانيفي الك 
بينما  %3.633 في األكراؽ كاكس أعمى نسبة نايتركجيف

 نسبة نايتركجيف أقؿ 1000مع الشدة   I4اعطت معاممة الرم
 . %2.767في األكراؽ 

  في األوراق الفسفور تركيز
ؽ الرم ائمعنكم لطر  تأثيركجكد عدـ  3تكضح النتائج جدكؿ 

في المكسـ األكؿ, أما في  في األكراؽ مفسفكرل تركيزفي 
 تركيزمعنكيا بأعمى  I2 تفكقت طريقة الرمالمكسـ الثاني فقد 

 اعطت معاممةفي حيف  ppm  0.3050في األكراؽ مفسفكرل
ربما  .ppm  0.2275في األكراؽ مفسفكرل تركيز أقؿ I4 الرم

يعكد السبب في ذلؾ إلى أف امتصاص العناصر كالمغذيات 
يككف أفضؿ في حالة الرم التبادلي كذلؾ لعدـ تعرض ىذه 
العناصر كالمغذيات إلى الفقد بالغسؿ في المنطقة القريبة مف 

ياه المعطاة, الجذكر كبشكؿ يتناسب مع طريقة الرم ككمية الم
بينما كاف أقؿ في الرم التبادلي الثابت كقد يعكد إلى أف 
تعريض النبات إلى اإلجياد يقمؿ مف إمكانية النبات عمى 
امتصاص الفسفكر, كما أف انتقالو داخؿ النبات ينخفض بشدة 

معنكم لمعامالت مغنطة  تأثيركجكد  3 يكضح جدكؿ (.16)
 ةحققت الشد في األكراؽ, فقد الفسفكر تركيزمياه الرم في 

 0.3725تركيز لمفسفكر في االكراؽ  أعمىكاكس  3000
% 41.7% ك35.1 نسبة زيادة االكراؽبك  ppm 0.3058ك

 تركيز أدنىت حققالتي  (دكف مغنطة)مف معاممة القياس عف 
بالتتابع, كقد  ppm 0.2158ك 0.2758لمفسفكر في األكراؽ 

دكر  إلى في األكراؽ الفسفكرتركيز  السبب في زيادة عكدي
مثؿ النايتركجيف كالفسفكر  المغنطة في زيادة جاىزية العناصر

تداخؿ  كجكد إلى نفسو شار الجدكؿا .كالبكتاسيـك كامتصاصيا
 في األكراؽ الفسفكر تركيزبيف عاممي الدراسة في  معنكم

 مع الشدة I3الرم  معاممةاعطت  الكؿ فقط, إذسـ الممك ك 
 0.4067لمفسفكر في األكراؽ  تركيزأعمى  كاكس 3000
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ppm بينما اعطت معاممة الرمI4   مف دكف  0مع الشدة(
 .ppm 0.2133لمفسفكر في األكراؽ  تركيز مغنطة( أدنى

تركيز  في الري الري ومغنطة مياهطرائق تأثير . 3دول ج
 2012لمموسمين الربيعيين  (ppmفي األوراق ) لفسفورا

 2013و
 2012الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

0.3275 0.3433 0.3167 0.3133 0.3367 I1 

0.3508 0.3767 0.3667 0.3467 0.3133 I2 

0.3342 0.4067 0.3700 0.3200 0.2400 I3 

0.3008 0.3633 0.3500 0.2767 0.2133 I4 

N.S 0.0627 1316 أ3ف3م 

 
 الوحىسظ 0.2758 0.3142 0.3508 0.3725

 1316أ3ف3م  0.0299

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

0.2342 0.3067 0.2233 0.2100 0.1967 I1 

0.3050 0.3100 0.3000 0.3200 0.2900 I2 

0.2450 0.3367 0.2667 0.2233 0.1533 I3 

0.2275 0.2700 0.2233 0.1933 0.2233 I4 

0.0381 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوحىسظ 0.2158 0.2367 0.2533 0.3058

 1316أ3ف3م  0.0362

  في األوراق البوتاسيوم تركيز
ؽ ائطر  لمعامالت معنكم تأثيركجكد  4تكضح نتائج جدكؿ 

ففي المكسـ األكؿ  ,في األكراؽ لبكتاسيـكتركيز االرم في 
 كراؽمبكتاسيـك في األلتركيز أعمى ب I1تفكقت طريقة الرم 

4.042 ppm  لـ تختمؼ معنكيا عف طريقة الرم كI4  في
 كراؽأقؿ تركيز لمبكتاسيـك في األ I3اعطت معاممة الرم حيف 

3.225 ppmتفكقت طريقة الرم  , كفي المكسـ الثانيI4 
لـ ك  ppm 3.760 بمغ كراؽألفي امبكتاسيـك لتركيز بأعمى 

اعطت معاممة الرم بينما  I1تختمؼ معنكيا عف طريقة الرم 
I3 2.715 في األكراؽ تركيز لمبكتاسيـك أقؿ ppm كقد يعكد ,

سبب انخفاض نسبة البكتاسيـك في األكراؽ عند معامالت 
اإلجياد المائي إلى تأثير نقص الماء في إمكانية امتصاص 

ككذلؾ انتقالو في أنسجة النبات. يالحظ البكتاسيـك مف التربة 
كجكد تأثير معنكم لمعامالت مغنطة  5نات جدكؿ امف بي

لمكسـ مياه الرم في تركيز البكتاسيكـ في األكراؽ, ففي ا
لمبكتاسيـك في  تركيز أعمىكاكس  3000 ةحققت الشداالكؿ 

لكنيا لـ تختمؼ معنكيا عف الشدتيف  ppm 3.740كراؽ األ
 ppm 416:3ك 41828ف سجمتا اس المتكاك  2111ك 3111

 أدنىت حققالتي معاممة القياس عف % 10.8نسبة زيادة بك 
لمكسـ اكفي , ppm 3.375بمغ  كراؽتركيز لمبكتاسيـك في األ

تركيز لمبكتاسيـك في  أعمىكاكس  3000ة حققت الشدالثاني 
معاممة عف % 20.7نسبة زيادة بك  ppm 41922كراؽ األ

 3.157 كراؽتركيز لمبكتاسيـك في األ أدنىت حققالتي القياس 
ppm . كراؽ نبات أربما تعكد الزيادة في تركيز البكتاسيـك في

 جاىزية عناصر دكر المغنطة في زيادة إلىزىرة الشمس 
الجدكؿ يبيف  .كالفسفكر كالبكتاسيكـ كامتصاصيا النايتركجيف

تركيز  عاممي الدراسة في معنكم بيف د تداخؿك كجذاتو 
معاممة لممكسـ االكؿ فقط, إذ اعطت االكراؽ البكتاسيـك في 

تركيز لمبكتاسيـك في  أعمىكاكس  2000 مع الشدة I1الرم 
معاممة مع   I3معاممةالبينما اعطت  ppm 4.433كراؽ األ

 .ppm  3.067كراؽتركيز لمبكتاسيـك في األ أقؿ القياس
تركيز  في الري الري ومغنطة مياه طرائقتأثير  .4جدول 

 2012لمموسمين الربيعيين  (ppmفي األوراق )البوتاسيوم 
 2013و

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

4.042 3.700 4.433 3.667 3.700 I1 

3.533 3.100 3.533 3.533 3.100 I2 

3.225 3067 3.200 3.200 3.067 I3 

3.760 3.633 3.967 3.967 3.633 I4 

 1316أ3ف3م  0.527 0.442

 
 الوحىسظ 3.375 3.592 3.717 3.740

 1316أ3ف3م  0.208

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

3.709 4.193 3.603 3.730 3.310 I1 

3.507 3.810 3.327 3.540 3.353 I2 

2.715 3.173 2.837 3.660 2.190 I3 

3.760 4.067 3.713 3.483 3.777 I4 

0.232 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوحىسظ 3.157 3.353 3.370 3.811

 1316أ3ف3م  0.309

 فيلو الكمور محتوى األوراق من 
في  امعنكي اتأثير الرم  طرائؽف لأ 6تكضح نتائج جدكؿ 

فقد اعطت معاممة  مف الكمكركفيؿ, كراؽ زىرة الشمسمحتكل أ
 2-غـ ممغـ 40.21ك 40.79مصفة لمتكسط  أعمى I4 الرم

عف طريقة  %7.6ك %4.5 بمغتزيادة كبنسبة  كزف رطب
األكراؽ مف  لمحتكلمتكسط  أدنىاعطت التي  I3الرم 
كزف رطب لممكسميف  2-غـ ممغـ 33.44ك 34.61فيؿ ك الكمكر 
 تعرض النباتإلى أف نخفاض االسبب , كقد يعزل بالتتابع

جياد المائي عمؿ عمى اختزاؿ الصبغات النباتية كمنيا لإل
 فضال عفالكمكركفيؿ مما يقمؿ مف الكربكىيدرات الناتجة, 

غشية البالستيدات الخضراء نتيجة االنكماش كاليدـ أتمزؽ 
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ما ذكره مع تتفؽ ىذه النتيجة . (34لألغشية ) األنزيمي
Hassan (:) خفض نسبة  إلىجياد المائي يؤدم ف اإلمف أ

كجكد  6يكضح جدكؿ  فيؿ في نبات زىرة الشمس.ك الكمكر 
محتكل األكراؽ في معنكم لمعامالت مغنطة مياه الرم  تأثير

 أعمىكاكس  3000معاممة الفقد اعطت مف الكمكركفيؿ, 
بزيادة كزف رطب  2-غـ ممغـ 42.39ك 43.03 لمصفةمتكسط 
 اعطت أدنى القياس التي معاممة% عف 35.2ك 3911 بمغت

كزف رطب  2-غـ ممغـ31.36 ك 33.62 لمصفة متكسط
في المغنطة  دكرإلى سبب الربما يعكد  .بالتتابعلممكسميف 

زيادة صبغات التمثيؿ الضكئي بسبب زيادة السايتككاينيف 
في تطكر البالستيدات الخضراء  اميم ادكر  يؤدمالذم 

عدد مف الجينات المسؤكلة عف تطكر البالستيدات  كاستحثاث
تداخؿ كد كجإلى  ذاتو اشار الجدكؿ كما .(5الخضراء )
 في محتكل األكراؽ مف الكمكركفيؿعاممي الدراسة معنكم بيف 

 مغنطة شدةمع  I4لممكسـ الثاني فقط, إذ اعطت طريقة الرم 
 متكسط لمحتكل األكراؽ مف الكمكركفيؿكاكس أعمى  3000

 I3كزف رطب, بينما اعطت طريقة الرم  2-غـ ممغـ 46.94
متكسط لمحتكل كاكس )القياس( أقؿ  0المغنطة  شدةمع 

 .كزف رطب 2-غـ ممغـ 29.04 األكراؽ مف الكمكركفيؿ
في محتوى الري  الري ومغنطة مياه طرائقتأثير  .6 جدول

لمموسمين  وزن رطب( 0-غم )ممغم االوراق من الكمورفيل
 2013و 2012 الربيعيين

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

39.01 43.99 41.63 35.02 35.41 I1 

38.48 43.01 40.90 35.97 34.06 I2 

34.61 38.65 38.39 31.41 29.98 I3 

40.79 46.48 42.27 39.38 35.05 I4 

1.31 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوحىسظ 33.62 35.44 40.80 43.03

 1316أ3ف3م  1.70

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

37.36 45.39 40.43 33.51 30.11 I1 

36.39 40.42 40.65 33.68 30.83 I2 

33.44 36.81 37.51 30.40 29.04 I3 

40.21 46.94 41.39 37.04 35.47 I4 

 1316أ3ف3م  3.23 2.17

 
 الوحىسظ 31.36 33.66 39.99 42.39

 1316أ3ف3م  1.55

 

 في البذور الزيتنسبة 
طرائؽ كجكد تأثير معنكم لمعامالت  7 يتضح مف الجدكؿ

, ففي الرم في نسبة الزيت في بذكر نبات زىرة الشمس
أعمى ب( معنكيا I4) االلكاحرم تفكقت معاممة المكسـ األكؿ 

لـ تختمؼ معنكيا عف ك % 41.07نسبة زيت في البذكر 
كاختمفت المعاممتاف عف % 51192( I1معاممة رم المركز )

% كمعاممة الرم 49151( I2الرم التبادلي المتغير )تي معامم
( التي اعطت أقؿ نسبة زيت بالبذكر I3التبادلي الثابت )

معاممة رم المركز في المكسـ الثاني اعطت ك  ,45159%
(I1 أعمى نسبة زيت في البذكر )لـ تختمؼ معنكيا ك % 52111

معاممة الرم قياسا ب 51198%( I4) االلكاحرم عف معاممة 
( التي اعطت أقؿ نسبة زيت بالبذكر I3التبادلي الثابت )

( I2المتغير ) لـ تختمؼ معنكيا عف الرم التبادليك % 47137
 انخفاض نسبة الزيت سبب قد يرجع%. 48178 اعطتالتي 
ف ألى إالرم التبادلي المتغير كالثابت في المكسميف  عند
يقؿ  بذلؾك  الكربكنيجياد المائي يؤثر في عممية التمثيؿ اإل

لى البذكر مما يسبب انخفاض الزيت إتجييز نكاتج التمثيؿ 
باحثيف  ليوإتكصؿ ما تتفؽ ىذه النتيجة مع . في البذكر
لى انخفاض نسبة الزيت في إشاركا الذيف ا (:ك 5آخريف )

تأثير كاف  البذكر بانخفاض المحتكل الرطكبي لمتربة.
كلكال المكسميف )جدكؿ معنكم  معامالت مغنطة مياه الرم

عمى أكاكس  3000 الشدةحققت ففي المكسـ األكؿ  (,7
لـ تختمؼ معنكيا عف ك % 39.73 تسبة زيت في البذكر بمغن

% 5.0 زيادة بمغت كبنسبة% ::491كاكس  3111الشدة 
 %37.83مزيت لدنى نسبة حققت أمعاممة القياس التي عف 

كاكس التي حققت  2111التي لـ تختمؼ معنكيا عف الشدة 
كاكس  3000 ةحققت الشدلمكسـ الثاني كفي ا%, 49132

لـ تختمؼ معنكيا عف الشدتيف ك  %39.72 سبة الزيتنعمى أ
% :4:17ك 49185ف حققتا اكاكس المت 3111ك 2111
معاممة القياس التي عف  %5.6 بمغت زيادة ةبنسبك بالتتابع 
 بيف معنكيا تداخؿال كاف .%37.63 مزيتلدنى نسبة أسجمت 

 , فقد(7جدكؿ ) عاممي الدراسة في نسبة الزيت في البذكر
أعمى كاكس  3111( بالشدة I4) معاممة الرم االلكاحاعطت 

بينما اعطت % 50.21ك44.33  نسبة لمزيت في البذكر
كاكس كمعاممة  3111التبادلي الثابت بالشدة  الرم معاممة



 ٌحٍى وعبد الرزاق                                                                         7102/ 48 (4) 929 :-920 –هجلة العلىم السراعٍة العراقٍة 

072 

الرم التبادلي الثابت مف دكف مغنطة أقؿ نسبة لمزيت في 
 .بالتتابع % لممكسميف35.55ك %42134البذكر 

في نسبة ومغنطة مياه الري الري  طرائقتأثير  .6جدول 
 2013و 2012 الربيعيينلمموسمين  (%)الزيت 

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

40.81 41.80 41.80 40.74 38.91 I1 

38.40 39.51 38.59 37.57 37.95 I2 

34.48 36.24 31.23 34.69 35.75 I3 

41.07 41.38 44.33 39.85 38.73 I4 

 1316أ3ف3م  2.38   1.00

 
 الوحىسظ 37.83 38.21 38.99 39.73

 1316أ3ف3م  1.30

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

41.00 42.55 42.61 40.68 38.15 I1 

37.67 36.36 39.61 36.54 38.16 I2 

36.26 35.53 36.34 37.61 35.55 I3 

40.87 44.45 50.21 40.13 38.68 I4 

 1316أ3ف3م  2.11   1.43

 
 الوحىسظ 37.63 38.74 39.69 39.72

 1316أ3ف3م  1.01

 الماءعمال استة كفاء
 ةفي كفاءم الر  معامالتلمعنكم  تأثير كجكد 7 يكضح جدكؿ

أعمى بمعنكيا  I2 تفكقت طريقة الرمفقد الماء, عماؿ است
 I3قياسا بمعاممة الرم  4-ـ كغـ1.34 ك  1.21مصفةمتكسط ل

التي  I4معاممة الرم ك  4-ـ كغـ 2134ك 2122التي اعطت 
 كغـ 1194ك 1184 متكسط لكفاءة استعماؿ الماء اعطت أقؿ

التي اعطت   I1معنكيا عف المعاممة لـ تختمؼتي ال 4-ـ
يعزل انخفاض قد . بالتتابعلممكسميف  4-ـ كغـ 1194ك 1185

معاممة رم المركز ك  معاممةعند الماء الحقمي عماؿ كفاءة است
لى كمية إلى زيادة كمية مياه الرم بالنسبة إ لكاحاألرم 

كبر ألى النبات كانت إف كمية المياه المعطاة , إذ أالحاصؿ
 لى غسؿ لممغذيات كالعناصر مماإ تعرضت التربةبذلؾ فأف ك 

 الماءعماؿ كفاءة است ةالحاصؿ كقمانعكس بشكؿ سمبي في 
لى رم المركز التبادلي الثابت كالمتغير إما بالنسبة أ. (15)

لى إلى الحاصؿ إمف الماء بالنسبة  %60فقد ادل استخداـ 
كميات مياه اقؿ في الرم التبادلي عماؿ ستازيادة الكفاءة ككف 
زاد مف امتصاص العناصر كالمغذيات مف  المتغير كالثابت قد

لمغسؿ في المنطقة  النبات مف التربة كعدـ تعرض التربة قبؿ
زيادة الحاصؿ مقارنة بكمية المياه  مف ثـك  رك مف الجذ القريبة

 ة% مف المياه كازدادت كفاء40 ريكفتـ تقد فالمضافة كبيذا 

المياه في الرم التبادلي كحصمنا عمى حاصؿ بدكف عماؿ است
إف ىذه النتيجة تتفؽ مع ما تكصؿ إليو  فركؽ معنكية.

Nihaba (19 مف تفكؽ الرم المتبادؿ عمى الرم الكامؿ )
  لنبات زىرة الشمس في كفاءة استعماؿ الماء.

 في كفاءةومغنطة مياه الري الري طرائق تأثير  .7جدول 
 2012 الربيعيينلمموسمين  (.-م )كغم اءالمعمال است

 2013و

 2012الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

0.74 0.86 0.84 0.67 0.60 I1 

1.21 1.42 1.33 1.09 0.99 I2 

1.11 1.40 1.09 1.03 0.93 I3 

0.73 0.86 0.83 0.65 0.60 I4 

0.05 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوحىسظ 0.78 0.86 1.02 1.13

 1316أ3ف3م  0.06

 2013الوىسن الربٍعً 

 الوحىسظ
 )كاوش( هغنطة هٍاه الري

 طرائق الري
3000 2000 1000 0 

0.83 0.97 0.94 0.76 0.67 I1 

1.34 1.57 1.45 1.24 1.10 I2 

1.23 1.53 1.43 1.18 0.78 I3 

0.83 0.96 0.92 0.75 0.67 I4 

0.12 N.S  1316أ3ف3م 

 
 الوحىسظ 0.81 0.98 1.18 1.26

 1316أ3ف3م  0.16

لمعامالت  تأثير معنكم كجكد 7النتائج في جدكؿ بيف ت
حققت  فقد في متكسط كفاءة استعماؿ الماء, مغنطة مياه الرم

 اءالمعماؿ كفاءة استمتكسط لعمى أكاكس  3000ة الشد
ختمؼ معنكيا عف معاممة مغنطة لـ تك  4-ـ كغـ 1.26ك 1.13
في  4-ـ كغـ 2129التي حققت كاكس  2000لشدة باالمياه 

اختمفت معنكيا عنيا في المكسـ األكؿ ك  المكسـ الثاني فقط,
كاكس  2111( كما اختمفت معنكيا عف الشدة 4-ـ كغـ 2113)

كعف معاممة المقارنة )مف  4-ـ كغـ 11:9ك 1197التي حققت 
ء الماعماؿ است ةكفاءدكف مغنطة( التي حققت أقؿ متكسط ل

قد يعكد سبب  .لممكسميف بالتتابع 4-ـ كغـ 0.81 ك 0.78
ذلؾ إلى دكر المغنطة في زيادة جاىزية العناصر 
كامتصاصيا كتفكيؾ جزيئات األمالح في التربة كتحسيف 
خكاص المياه الفيزيائية كالكيمياكية كتحسيف صفات النمك 
الخضرم كالجذرم كدكرىا في زيادة الكزف الجاؼ الكمي 

 كحاصؿ البذكر.
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