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Abstract: The experiment was carried out during the 2018-2019 agricultural season in the plant house of the College of 

Education for Pure Sciences/University of Diyala, This study was conducted to evaluate the effects of different of irrigation 

periods on the growth and development of two types of wheat, a(CRD)was used with three replications, the averages were 

compared at a probability level of 0.05.The study included exposure of two cultivars of Italian and Shami wheat to different 

irrigation periods 4,8,12,16 and 20days. The results showed that the studied traits were affected by the increase in irrigation 

periods. Maximum reduction was observed by using 20day irrigation plant heigh, leaf area, dry weight of the vegetative 

total and yield at a rate of 14.3cm,6.4cm2,1.35g.plant-1,0.49g.plant-1, respectively. While the content of leaves of chlorophyll 

and the percentage of protein and carbohydrates in the grains increased at the same treatment rate of 

0.99mg/g,12.72%,79.99% respectively. The Italian wheat cultivar showed drought tolerance in most of the studied traits, 

while the cultivar Shami wheat prevailed in plant yield, carbohydrate percentage, and did not differ in the chlorophyll 

content of leaves.  
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 تأثير فترات متزايدة من الجفاف في نمو وتطور صنفين من نبات الحنطة

 والء محمود شاكر

 العراق||  جامعة ديالى||  كلية التربية للعلوم الصرفة

البيت النباتي التابع لكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى، بهدف  في 2019 -2018نفذت التجربة خالل املوسم الزراعي : املستخلص

( بثالث مكررات، قورنت CRDمعرفة تأثير فترات ري مختلفة في نمو وتطور صنفين من الحنطة، أستعمل التصميم العشوائي الكامل )

فترات ري مختلفة إلى  والشامية يطاليةالحنطة ال . تضمنت الدراسة تعرض صنفين من 0.05املتوسطات عند مستوى احتمالية 

اختزل ارتفاع النبات إلى  يوم 20يوم. أظهرت النتائج تأثر الصفات املدروسة بزيادة فترات الري. أدت معاملة الري كل  20، 4،8،12،16

على  1-غم.نبات0.49، 1-غم.نبات2،1.35سم6.4سم، 14.3واملساحة الورقية والوزن الجاف للمجموع الخضري والحاصل بمعدل بلغ 

التوالي، بينما ازداد محتوى األوراق من الكلوروفيل ونسبة البروتين والكربوهيدرات في الحبوب عند نفس املعاملة بمعدل بلغ 

 للجفاف في اغلب الصفات املدروسة %على التوالي79.99%،12.72وزن طري،  1-ملغم.غم0.99
ً
. أظهر صنف الحنطة اليطالية تحمال

 نف حنطة شامية في صفة حاصل النبات ونسبة الكربوهيدرات ولم يختلف في صفة محتوى األوراق من الكلوروفيل.بينما تغلب الص

 الجفاف.  -محاصيل حقلية -إجهاد مائي -فترات الري  -الحنطة صنافأ :املفتاحيةالكلمات 

https://doi.org/10.26389/AJSRP.L060222
https://www.ajsrp.com/
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  .املقدمة

املحاصيل الغذائية في العالم، يحتل محصول القمح بسبب أهميته الغذائية مكانة مرموقة ضمن قائمة 

 لقدرته العالية 
ً
 في البيئات املعتدلة نتيجة

ً
ويحتل املرتبة األولى في قائمة املحاصيل من حيث املساحة املزروعة وخاصة

% 20من السكان في دول العالم كما يوفر %35يشكل الرغيف اليومي ألكثر من إذ  على التكيف، وألهميته الغذائية

. وتدخل حبوب القمح في الصناعات الغذائية مثل الخبز (25) رارية والبروتينات الالزمة لإلنسانمن السعرات الح

 للحيوانات
ً
.ينتج أكثر من )25،(2واملعجنات واملعكرونة والبرغل كما ويستخدم القش الناتج عن محصول القمح علفا

 % من القمح في النصف الشمالي من الكرة األرضية، وتبلغ املساحة امل90
ً
ية إنتاجوب مليون هكتار 213زروعة سنويا

.هكتار 2.76تصل إلى
ً
 إنتاجمليون هكتار، ب 215.33قرابة  2018. بينما بلغت املساحة املزروعة في العالم للعام(19)1-طنا

ان االحصائيات تبين تراجع املساحة املزروعة بهذا الحاصل رغم الزيادة في  (7)وأشار (26)ن.مليون ط 730.55نحو 

راعات املروية في العالم نتيجة لتملح التربة وخروج جزء كبير منها من نطاق االستثمار الزراعي. في حين يعزى تراجع الز 

 
ً
% من إجمالي  35تعرض قرابةإلى  غلة املحصول وترديها في الزراعات املطرية رغم ازدياد املساحة املزروعة مطريا

األمطار، وعدم انتظام توزيعها خالل موسم النمو بما يتالءم مع  انخفاض معدل هطول إلى  املساحة الكلية املزروعة

مدد قصيرة أو طويلة من الجفاف، والذي إلى  االحتياجات املائية لنباتات املحصول، مما يسبب تعرض هذه النباتات

 في نموها وتطورها، ونتيجة لتكرار الجفاف وانحباس األمطار خالل السنوات األخيرة واالر 
ً
تفاع املتزايد في ينعكس سلبا

( كان من الضروري العمل على Evapo - Transpirationنتح )-تراكيز امللوثات الجوية وارتفاع معدالت فقد املاء بالتبخر

تحسين محصول القمح لتحمل ظروف الجهاد املائي واملحافظة على الثبات املائي. وتعد عملية اختيار الطرز الوراثية 

الوسائل فعالية واقتصادية في املحافظة على ثبات الغلة الحبيبية في املناطق الجافة وشبه املقاومة للجفاف من أكثر 

. ويسهم فهم اآلليات التي تساعد نباتات محصول القمح على التكيف مع ظروف الجفاف واملحافظة (14 ،4،12)الجافة 

ع في برامج التربية والتحسين الوراثي خالل مدة الجفاف من تحقيق تقدم وراثي واضح وسري نتاجعلى النمو وتطور ال 

لتحمل الجفاف في محصول القمح. يعد املاء من أهم العوامل املحدد ملعدالت نمو نباتات املحاصيل واليوم أكثر من 

أي وقت مض ى ندرك أهمية املياه وباألخص في املناطق الجافة وشبه الجافة التي تعاني من نقص املصادر املائية 

 في تغذية قرابة  2050يتوقع حدوث شحة في املياه بسبب الجفاف بحلول إذ  باختالف أنواعها
ً
% 67مما ينعكس سلبا

إن قلة مياه الري وشحة األمطار في  .(24)يةنتاجوفي مثل ظروف الجفاف هذه تنخفض ال  (11,17)من سكان العالم 

سيطرة على استخدام مياه الري خالل الترشيد والإلى  مناطق الوسط والجنوب من العراق في السنوات األخيرة دعت

 عن ضرورة استنباط أصناف متحملة للجفاف 
ً
موسم النمو، لذا فأن تقنين استخدام مياه الري في الزراعة فضال

. ان العالقة الفسيولوجية املتداخلة واملترابطة (16)بات من األمور املهمة ملواجهة شحة املياه الحالية واملستقبلية 

املائي تتطلب دراسة تفصيلية، وان العديد من العمليات داخل النبات تتأثر بشكل مباشر او غير  للنبات بالجهاد

مباشر عندما يكون النبات تحت ظروف الجهاد املائي. كما أن فقد بروتوبالزم النبات للماء تحت ظروف الجفاف قد 

مما قد يتسبب في تحلل البروتين وتلف األغشية مستويات سامة، إلى  ارتفاع تركيز االيونات في البروتوبالزمإلى  يؤدي
 في عملية البناء الضوئي إلى  O2. وغلق الثغور او الحد من فتحها ومن اختزال انتشار(20)

ً
النبات مما ينعكس سلبا

وارتفاع درجة حرارة النبات ومن ثم زيادة التنفس وما يصاحبه من انخفاض في انتقال نواتج عملية التمثيل الضوئي 

ويقلل امتصاص وانتقال العناصر الغذائية. ان فهم  Prolineع للسكريات واالحماض األمينية السيما البرولين وتجم

ية النبات تمكن من التغلب على األعراض الوظيفية التي تطرأ على النباتات النامية في إنتاجالية تأثير الجفاف في نمو و 

املحاصيل  إنتاجالجهادات البيئية املؤثرة في  د الجفاف من أكثريع .(7)البيئات القاسية من عطش وجفاف وعجز املاء

انخفاض و  خاصة في املناطق الجافة وشبه الجافة التي تتسم بقلة األمطار وتذبذب توزيعها مما يقلل من نمو النبات
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. من املعايير األساسية في تحديد قدرة النبات على مقاومة الجفاف هي القدرة على إعطاء حاصل (13،9)ية نتاجفي ال 

عال من البذور مع اقل استهالك للماء وان هذه القابلية تعتمد على مرحلة نمو املحصول التي يحدث فيها االجهاد 

ى مستوى تركيب النبات او عمليات النبات وعلى درجة ومدة االجهاد. يسبب االجهاد املائي العديد من التحويرات عل

املختلفة بشكل يزيد من مقدرة النباتات على تحمل الظروف البيئية غير املناسبة لالنغالق للحد من فقد املاء 

داخل الخاليا النباتية وزيادة القدرة على التعديل  Turgor potentialsنتح واملحافظة على جهد االمتالء -بالتبخر

وتقليص حجم السطح الورقي األخضر وتشكيل الترسبات الشمعية على سطح األوراق  Osmotic adjustmentاملحلولي 

من الصفات التكيفية املهمة  Root to shoot ratioاملجموع الخضري إلى  واملوت. ويعد زيادة نسبة املجموعة الجذرية

طبقات التربة إلى  ومتشعب في الوصول يساعد تشكيل مجموع جذري متعمق إذ  املرتبطة بتحمل االجهاد املائي.

. أن نمو النباتات هو (21)العميقة الرطبة، مما يسمح بامتصاص كمية من املاء كافية لتعويض املاء املفقود بالنتح 

 في سرعة انقسام الخاليا النباتية 
ً
محصلة انقسام الخاليا النباتية واستطالتها ويسبب االجهاد املائي انخفاضا

تتضمن استطالة إذ  Cell well expansionيكمن التأثير املباشر للجفاف في تمدد جدران الخلية النباتية واستطالتها، و 

ويؤدي انخفاض جهد  Turgor potentials الخاليا النباتية قابلية جدران الخاليا على التمدد تحت تأثير جهد االمتالء

  تراجع او إلى  االمتالء نتيجة اختالل توازن النبات املائي
ً
  .(8،18)تعطيل النمو بشكل كامل في البيئات املجهدة مائيا

 : مشكلة الدراسة

 : إلى تهدف الدراسة

 على صفاتها لتحمل الجفاف.  اءً تقييم استجابة صنفين من نبات الحنطة وانتخاب األفضل منها بن

 : املواد وطرائق العمل

ستخدام االصص حيث استخدمت اصص أجريت تجربة زراعية لصنفين من الحنطة الشام واليطالية با

خمسة نباتات بعد إلى  ثم خفت عشرة بذور في كل اصيص كغم/تربة باستعمال التربة املزيجية وزرعت 2ذات حجم 

وبثالث  يوم، 4،8،12،16،20وقد تضمنت التجربة خمسة معامالت للري )فترات ري( وهي  أيام على النبات، 7مرور

ارتفاع النبات : وتم دراسة الصفات التالية 2018-2019النباتات في املوسم الزراعي مكررات لكل معاملة. زرعت 

-لألوراق)ملغم.غم (، املحتوى الكلوروفيلي1-(، الوزن الجاف للمجموع الخضري)غم.نبات2)سم(، املساحة الورقية)سم

( ونسبة 1-.نبات)غمالبروتين)%(،الحاصل  وزن رطب()أخذت هذه الصفة بعد ثالث اشهر من الزراعة(،نسبة 1

 الكربوهيدرات)%(.

 .واملناقشة النتائج

صنفين من نبات ول( 2( تأثير فترات الجفاف املتزايدة على ارتفاع النبات)سم( واملساحة الورقية)سم1جدول )

 .الحنطة

فترات الري 

 باأليام

 (2املساحة الورقية)سم ارتفاع النبات)سم(

 املعدل حنطة شامية ايطاليةحنطة  املعدل حنطة شامية حنطة ايطالية

4 23.6 19.8 21.7 18.8 15 16.9 

8 20.8 16.6 18.7 18.07 10.3 14.1 

12 19.2 15.5 17.3 15 10 12.5 
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فترات الري 

 باأليام

 (2املساحة الورقية)سم ارتفاع النبات)سم(

 املعدل حنطة شامية ايطاليةحنطة  املعدل حنطة شامية حنطة ايطالية

16 16.9 14.3 15.6 12.7 8.8 10.7 

20 16.1 12.5 14.3 6.2 6.6 6.4 

  10.14 14.15  15.74 19.32 املعدل

LSD 5% 2.98 0.035 

املحتوى الكلوروفيلي و ( 1-.نبات)غمللمجموع الخضري  فترات الجفاف املتزايدة على الوزن الجاف( تأثير 2) جدول 

 .صنفين من نبات الحنطةول( ونسبة البروتين)%( وزن طري  1-غم.)ملغم

الري 

 باأليام

جاف للمجموع الوزن ال

 (1-.نبات)غم الخضري 

-غم.فيل)ملغمو الكلور  ى حتو م

 (وزن طري  1
 نسبة البروتين )%(

 املعدل شامية ايطالية املعدل شامية ايطالية املعدل شامية ايطالية

4 2.7 2.1 2.4 0.77 0.71 0.74 11.9 9.72 10.81 

8 2.5 2.1 2.3 0.91 0.91 0.91 12.41 10.52 11.46 

12 1.8 1.2 1.5 0.93 0.96 0.94 12.44 11.22 11.83 

16 1.2 1.9 1.55 0.96 0.98 0.97 12.76 11.33 12.04 

20 1.4 1.3 1.35 0.99 1 0.99 12.98 12.47 12.72 

  11.052 12.498  0.912 0.912  1.72 1.92 املعدل

LSD 

5% 
0.41 0.167 2.18 

( في صنفين من نبات %الكربوهيدرات) ونسبة( 1-.نبات( تأثير فترات الجفاف املتزايدة على الحاصل)غم3) جدول 

 الحنطة

 فترات الري باأليام
 (%الكربوهيدرات ) نسبة (1-.نباتالحاصل )غم

 املعدل شامية ايطالية املعدل شامية ايطالية

4 2.00 2.04 2.2 60.57 62.28 61.425 

8 1.06 2.00 1.53 68.15 64.8 66.475 

12 1.04 1.09 1.06 70.61 66.32 68.465 

16 0.09 0.99 0.54 73.17 75.3 74.235 

20 0.08 0.91 0.49 75.7 84.28 79.99 

  70.596 69.64  1.406 0.85 املعدل

LSD 5% 0. 518 3.198 

للمقارنة بين املتوسطات عند  LSDوتم اختيار اختبار  SPSSتم اختبار النتائج باستخدام برنامج : املصدر *

 0.05مستوى احتمالية 

الجفاف في ارتفاع نبات الحنطة وجود تغاير وتأثير واضح لفترات متزايدة من إلى  (1تشير النتائج في الجدول)

ارتفاع النبات للنباتات وبشكل  أشارت النتائج في الجدول أعاله انخفاض متوسط صنفين الشام واليطالية حيث
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 ,12.5cm)يوم حيث بلغ ارتفاع النبات  20متوسط انخفاض كان عند فترة ري  طردي بازدياد فترات الري وان أعلى

16.1cm) لكل من الصنفين اليط( 23.6الي وشام على التوالي مقارنة بمعاملة السيطرةcm ،19.8cm وهذه النتائج )

من حصول انخفاض في ارتفاع املجموع الخضري لصنفين من الحنطة عند تعريضها للشد املائي وقد  (5)تتفق مع 

ويمكن ان  .(3)النبات كون املاء من العوامل الضرورية لحدوث االنقسام واالستطالة لخاليا إلى  يعود السبب في ذلك

تشكيل مجموع جذري متعمق إلى  يعزى تفوق صنف الحنطة اليطالية على الحنطة الشامية في صفة طول النبات

ومتشعب يمكنها من الحصول على اكبر كمية من ماء التربة، ومن ثم القدرة على تعويض املاء املنتوح واملحافظة على 

 يضمن استمرار استطالتها فيزداد طول السالمية ومن ثم طول الساق النهائيحالة االمتالء داخل خاليا الساق مما 
زيادة كمية املاء املتاح للنباتات واملحافظة على جهد االمتالء إلى  ، كما تعزى زيادة طول النبات في معاملة السيطرة(18)

ة طول السالميات ومن ثم الطول زيادإلى  داخل خاليا الساق واملحافظة على استطالة الخاليا النباتية، مما يؤدي

  .(18)النهائي للنباتات 

( انخفاض معدل املساحة الورقية وبشكل طردي بازدياد فترات الري وان 1) كما تظهر النتائج في الجدول 

( لكل الصنفين اليطالية 6.2cm-2 ،6.6cm-2يوم حيث بلغت املساحة الورقية ) 20اعلى نسبة انخفاض كان عند فترة 

( وكان صنف الحنطة اليطالية اعلى في دليل 18.8cm-2، 15cm-2على التوالي مقارنة مع معاملة السيطرة )والشام 

من حصول انخفاض في املساحة الورقية عند تعريضها للشد املائي. يؤدي تراجع  (6)املساحة الورقية وهذا يتفق مع 

 في معدل استطالة األوراق وتقليص تراجع معدل امتصاص املاء املفقود باإلى  محتوى التربة املائي
ً
لنتح مما يؤثر سلبا

إلى  ويعزى التباين الوراثي بين الطرازين الوراثيين في دليل املساحة الورقية (18) مساحة السطح الورقي األخضر

 .(15)االختالف في تشكيل مجموع جذري متعمق ومتشعب قادر على امتصاص املاء من طبقات التربة العميقة 

( وجود انخفاض في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري بشكل طردي بازدياد 2لنتائج في الجدول )وتبين ا

لكل  1-غم.نبات 1.3و 1.4يوم حيث بلغ معدل الوزن الجاف  20فترات الري وان اعلى نسبة انخفاض كان عند فترة 

لكل من الصنفين على التوالي،  1-تغم.نبا2.1و 2.7 بلغتمن الصنفين اليطالية والشام مقارنة مع السيطرة التي 

من حصول انخفاض الوزن الجاف لنباتات صنفين من الحنطة عند تعريضها للشد املائي.  (6)وهذه النتائج تتفق مع

كما ان  (3)كون املاء من العوامل الضرورية لحدوث االنقسام واالستطالة لخاليا النبات إلى  وقد يعود سبب ذلك

انخفاض ارتفاع النبات وانخفاض تراكم املواد الجافة نتيجة إلى  قد يعزى  جموع الخضري للم انخفاض الوزن الجاف

إلى  (. وممكن ان يعزى تفوق صنف الحنطة اليطالية في معدل الوزن الجاف1) انخفاض املساحة الورقية جدول 

محتوى املاء النسبي في خاليا األوراق املادة الجافة او املحافظة على  إنتاجالتباين الوراثي بين االصناف في قابليتها على 

  .(23)والتباين في درجة انغالق املسامات استجابة لإلجهاد املائي

في املحتوى الكلوروفيلي لألوراق ونسبة البروتين مع ازدياد  وجود زيادةإلى  (2كما تشير النتائج في الجدول)

وزن طري  1-ملغم.غم 1 ،0.99يوم سجلت اعلى متوسط ملحتوى الكلوروفيل والبروتين بلغ  20فترات الري وأن فترة 

% للصنفين اليطالية والشامية على التوالي مقارنة بمعاملة السيطرة التي سجلت اقل متوسط  12.47، 12.98و

، وقد تعزى الزيادة في % لكل من الصنفين على التوالي 9.72 ،11.9ملغم/غم وزن طري و 0.71، 0.77للصفتين بلغ 

انخفاض كفاءة ومدة النباتات في البناء إلى  ( مما ادى1انخفاض املساحة الورقية فيها جدول)إلى  محتوى الكلوروفيل

إلى  الضوئي وانعكس ذلك في تراكم كميات اكبر من الكلوروفيل غير املستهلك فيها، اما زيادة نسبة البروتين فقد تعزى 

الحبوب من باقي أعضاء النبات مع انخفاض الرطوبة النسبية مما انعكس في زيادة إلى  تروجيناالنتقال السريع للني

 .تباينها الوراثيإلى  بينما يعزى اختالف األصناف في محتوى البروتين .(10)املواد البروتينية فيها
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الكربوهيدرات طردية ومعنوية في حاصل الحبوب وزيادة نسبة  انخفاض( وجود 3الجدول) بينت النتائج في

وأعلى  1-غم.نبات0.91 ،0.08يوم سجلت اقل متوسط لحاصل الحبوب بلغ  20مع ازدياد فترات الري وان فترة 

% للصنفين اليطالية والشامية مقارنة بمعاملة السيطرة التي 84.28، 75.7%بلغ متوسط لنسبة الكربوهيدرات 

اله ولكال الصنفين على التوالي، وقد يعزى هذه % للصفات اع 62.28،%60.57و 1-غم.نبات 2.04 ،2.0بلغت 

الجهاد املائي في مرحلة قبل التزهير يتسبب في فشل العناقيد إلى  ان تعرض النباتاتإلى  االنخفاض في وزن الحاصل

، وان هذا االنخفاض في عدد (22)انخفاض عدد الحبوب فيهاإلى  الزهرية االبتدائية وكذلك ذبول النورات مما يؤدي

( والتي 3و2زيادة تركيز كل من البروتين والكربوهيدرات فيها جدول)إلى  بوب املتكونة في السنبلة وصغر حجمها ادىالح

تباينها في قدرتها على إلى  تعتبر املركبات األساسية في بناء البروتينات. بينما يعزى تباين األصناف في هذه الصفات ربما

 .(1)بناء النواتج األيضية وخزنها

 : االستنتاجات

زيادة محتوى إلى  ان تقليل الري لنبات الحنطة تسبب في انخفاض اغلب الصفات الخضرية املدروسة بينما أدى -1

 الكلوروفيل لألوراق ونسبة البروتين وحاصل الحبوب ومحتوى الكاربوهيدرات. 

وتين في الحبوب ان الصنف حنطة ايطالية تفوق بإعطاء أعلى متوسط للصفات الخضرية وأعلى نسبة للبر -2

 عن الصنف شامية في كمية الحاصل مما يدل على أنه 3.498بلغت 
ً
% مع زيادة فترات الري ولم يختلف كثيرا

 بالجهاد املائي
ً
 أقل األصناف املدروسة تأثرا

 واملقترحات. التوصيات

 : ليباحثة وتقترح ما يبناًء على النتائج التي تم التوصل إليها توص ي ال

 الحديثة في الري كاملرشات لتقليل من كمية مياه الري املهدورة. استخدام الطرق  .1

 لتحمله فترات أطول من الجفاف .2
ً
 .زراعة الصنف حنطة ايطالية في املناطق التي تعاني من قلة املياه نظرا

 .قائمة املراجع
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