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ملخص البحث :
Dithanشد المائي والتعفیر بالمبید الفطري المعروف بـ أجریت هذه الدراسة لبیان تأثیر ال

M-45 على نمو الجزء الخضري والجذري لنبات العدس المحلي المعروف بـLens culinaris

M..

وتمت دراسة صفات النمو الخضري وهي الوزن الجاف الكلي وارتفاع النبات وعدد 

تین الكلي ودالئل الكلوروفیل وكذلك درس االوراق لكل نبات والنسبة المئویة للنیتروجین والبرو 

محتوى النبات من العناصر المعدنیة الفسفور والبوتاسیوم والصودیوم.

وأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي أن زیادة مستوى الشد المائي أثرت في الجوانب 

ضریة الفسیولوجیة للنبات وأدت إلى هبوط واضح في أوزان المادة الجافة في كل من األجزاء الخ

والجذریة، وادى الشد المائي كذلك إلى اختزال معنوي واضح في طول النبات وفي عدد 

االوراق/نبات، وكان هناك اختزال معنوي في دالئل الكلوروفیل ونسبة النیتروجین والبروتین الكلي 

للنبات، كما أظهرت النتائج أن هناك انخفاضًا معنویًا في امتصاص عنصر البوتاسیوم والفسفور

بتأثیر الشد في حین كانت هناك زیادة في تركیز عنصر الصودیوم.

Dithanأما المعاملة بالمبید الفطري  M-45 فقد أعطت تأثیرًا إیجابیًا ومشجعًا، إذ

أظهرت النباتات المعاملة بالمبید تفوقًا واضحًا على النباتات غیر المعاملة، حیث حسن المبید من 

ري والجذري وشجع على امتصاص العناصر المعدنیة، وأدى إلى األوزان الجافة للمجموع الخض

زیادة في نسبة النتروجین البروتین الكلي للمجموع الخضري، بینما لم یالحظ تأثیر معنوي 

Dithanللمبید M-45.على دالئل الكلوروفیل



بشرى خلیل 

٥٢٠

Study Some Physiological Aspects and Mineral
comparison of Local Lens Under Water Stress and

Germicide Effection

Boshra Kalel Almemary
College of Science - University of Mosul

Abstract:
This study was conducted to investigate the effect of water

stress and fungicide "Dithan M-45" on the growth of lens plant

Lens culinaris M. and then determine the mineral component N%, P, K,

Na uptake, total protein, and Chlorophyll parameters.

The results showed that the increase in the tension level of water

affects significantly the physiological characteristics of the lens plants.

This led to a significant decrease in the dry weight of shoot and roots,

chlorophyll and protein content. The results also showed that there is

significant reduction in phosphorous and potassium uptake, whereas there

was an increase in sodium uptake.

Using fungus germicide has given a positive and encouraging

effects comparing with control treatment. The germicide increased the

dry weight of each shoot and root parts of lens plant and encouraged the

absorption of mineral nutrients. Also it increased the rate of nitrogen

uptake and protein production On the other hand there are no affection

was noticed on chlorophyll content.

:المقدمة
Lensیعد نبـات العـدس  culinaris M مـن البقولیـات الغذائیـة المهمـة فـي العـالم لمـا لـه

ت كمــا أنــه غنــي بالكربوهیــدرات مــن أهمیــة غذائیــة كبیــرة الحتوائــه علــى نســبة عالیــة مــن البروتینــا

)، وتؤدي زراعة هذا المحصول بالتعاقب مع الحبوب فـي المنـاطق المضـمونة وشـبه ١٩٩٩(مراد 

) ١٩٩٩المضمونة األمطار إلى تحسین خواص التربة من خالل تثبیتُه للنیتروجین الجوي (مـراد، 

باآلفات الفطریـة خـالل ومن عوامل انخفاض انتاجیة هذا المحصول هو اصابته بامراض النبات و 
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)، وقــد بینــت دراســات عدیــدة ان مــرض عفــن ١٩٨٨ Erskineو Bayaaمراحــل نمــوه المختلفــة (

الجذور الفیوزارمي هو من االمراض المهمة لنبات العدس في محافظة نینوى ومنها دراسة (قاسـم، 

حثین ومنهــا ) وقــد تــم اســتخدام المبیــدات الفطریــة لتعفیــر العــدس، مــن قبــل العدیــد مــن البــا١٩٩٩

Dithan M-45 على نبات الحمص حیث الحظا أن المعاملـة ٢٠٠٤من قبل (خلف والعبادي (

بالمبید أدت إلى زیادة معنویة في الصفات الخضریة للنبات. 

ویعتبر الماء من العوامل الرئیسة المحددة إلنتاجیة المحاصیل وخاصة في منطقـة الشـرق 

طـول مطـري منخفضـة نسـبیًا وسـیئة التوزیـع، ونـادرًا مـا تتفـق األوسط والتي تتسم غالبًا بمعدالت ه

مـع احتیاجــات النبــات المائیــة خـالل مراحــل نمــوه المختلفــة أضــف إلـى ذلــك أن التبــدل المتوقــع فــي 

) واســتفحال Co2الظــروف المناخیــة نتیجــة ارتفــاع تركیــز الملوثــات الجویــة وبخاصــة غــاز الفحــم (

Globalظاهرة االحتباس الحراري  warming ستؤدي مستقبًال إلى ظهور بیئات أكثر جفافًا مما

) ویتطلــب تنــامي ١٩٩٤، Allenیزیــد مــن تفــاقم مشــكلة الجفــاف ونــدرة المیــاه فــي هــذه المنطقــة (

التعداد السكاني ضرورة العمل على استثمار التباین الوراثي، وانتخاب الطرز الوراثیـة ذات المقـدرة 

  ).٢٠٠٣وآخرون Goddingاف وارتفاع الحرارة والملوحة) (على تحمل اإلجهادات البیئیة (الجف

إن التعطیش وتغیر محتوى النبات الرطوبي كل ذلك سیؤثر بدون شكل في كمیة 

  ).٢٠٠٠العناصر الغذائیة التي تصل إلى النبات بواسطة االنتشار والجریان الكتلي (النعیمي، 

وئي لـــألوراق بســـبب انخفـــاض كمـــا یـــؤدي الشـــد المـــائي إلـــى إعاقـــة فـــي عملیـــة البنـــاء الضـــ

المحتـــوى المـــائي فیهـــا، أي أن هنـــاك عالقـــة ســـلبیة بـــین انخفـــاض الجهـــد المـــائي وعملیـــة البنــــاء 

الضــوئي ممــا یــؤدي إلــى انخفــاض فــي قــدرة النبــات علــى تولیــد المخلفــات وتصــدیرها إلــى منــاطق 

  ).٢٠٠٣، Stephenاستنزافها (

الھدف من الدراسة: 
عدس من المحاصیل االقتصـادیة المهمـة فـي المحافظـة والتـي بالنظر إلى كون محصول ال

تزرع دیما وعلى نطاق واسع لذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى اجراء المزید من التقصـي حـول تـأثیر 

الجفاف والشد المائي على نمـو هـذا النبـات وعلـى محتـوى العناصـر المعدنیـة فـي الجـزء الخضـري 

، وكذلك تهدف الدراسـة إلـى بیـان تـأثیر معاملـة البـذور قبـل والجذري له اثناء تعرضه للشد المائي

.Dithanالزراعــة بالمبیــد  M-45 (عفــن الجــذور الفیــوزارمي) لوقایــة النبــات مــن االصــابة بفطــر

وتـــأثیر اضـــافة المبیـــد علـــى النمـــو الخضـــري والجـــذري ومحتـــوى العناصـــر المعدنیـــة وكـــذلك تـــأثیر 

ثیرها على نمو هذا المحصول االقتصادي المهم.التداخل بین الشد المائي والمبید في تأ
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مواد البحث وطرائقھ
أجریـــت التجربــــة تحـــت ظــــروف البیـــت الزجــــاجي التـــابع لكلیــــة العلـــوم/ قســــم علـــوم الحیــــاة 

واســــتخدمت للزراعــــة تربــــة طینیــــة غرینیــــة تــــم أخــــذها مــــن منطقــــة الرشــــیدیة وتــــم تحلیــــل الصــــفات 

رات كلیـــة الزراعـــة والغابـــات وجففـــت هـــذه التربـــة هوائیـــًا الكیمیائیـــة والفیزیائیـــة فـــي التربـــة فـــي مختبـــ

ملــم قبــل الزراعــة، وقــدر المحتــوى الرطــوبي للتربــة  ٣-٢ونعمــت لتمــر خــالل منخــل قطــر فتحاتــه 

Pressurباســتخدام جهـــاز  cooker وقـــد تـــم ٢٤وكانــت نســـبة الرطوبـــة عنـــد الســعة الحقلیـــة %

% ســعة حقلیــة). وكانــت الســنادین ٣٥و% ســعة حقلیــة، ٧٥اســتخدام محتــوى الرطوبــة بمســتویین (

تســـقى یومیـــا للوصـــول إلـــى الـــوزن االولـــي الـــذي بـــدأت بـــه التجربـــة وقـــد اضـــیف المبیـــد الفطــــري 

Dithan M-45) لتعفیـر بـذور العـدس المحلـيLocal head غـم/ كغـم بـذور وذلــك ٢) بتركیـز

عبئـة هـذه التربـة فـي بطریقة الخلط مع ترك تربة بعض السنادین بـدون تعفیـر للمقارنـة وبعـدها تـم ت

) بـــذور، وبعـــد ١٠كغـــم تربـــة جافة/ســـندانة ثـــم زرع فـــي كـــل ســـندانة ( ٥ســـنادین بالســـتیكیة بواقـــع 

بادرة/ سندانة، وتمت عملیة االرواء یومیـا عـن طریـق وزن  ٣اكتمال اإلنبات خفت البادرات بواقع 

ن وزن السـنادین عنـد السنادین ثم تم اضافة الماء المقطر إلـى كـل مسـتوى مـن السـعة الحقلیـة وكـا

كغـــم  ٥.٥٨٣% ســـعة حقلیـــة ٣٥كغـــم ووزن الســـنادین عنـــد  ٦.٢٥٠% ســـعة حقلیـــة ٧٥مســـتوى 

ونفــذت كــل معاملــة بثالثــة مكــررات وحللــت النتــائج احصــائیا باســتخدام التصــمیم العشــوائي الكامــل 

C.R.D. لیة :% لتقییم النتائج وتم اخذ القیاسات التا٥وقد تم استخدام اختبار دنكن بمستوى

تقدیر الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري:-١
تم قلع النباتات تم فصل الجزء الخضري عن الجذري وذلك بعد مرور شهرین على تنفیذ 

التجربة، ووضع كًال من الجزء الخضري والجذري كٌل على انفراد بعد ذلك تم غسلها إلزالة التراب 

ساعة لغرض  ٧٢م  لمدة °٧٠وضعت في فرن بحرارة العالق بها ثم جففت النماذج هوائیًا، ثم 

الحصول على األوزان الجافة للمجموع الخضري والجذري.

تقدیر العناصر المعدنیة في المجموع الخضري والجذري:-٢
هضمت العناصر النباتیـة للمجمـوع الخضـري والجـذري بواسـطة حـامض الكبریتیـك المركـز 

مـن كـل عینـة نباتیـة وبعــد هضـمها نقلـت العینـات إلــى غــم ٠,٢وحـامض البیروكلوریـك وذلـك بأخـذ 

مل ثم أكمل الهضم بالماء المقطـر إلـى العالمـة وبعـد اكتمـال الهضـم قُـدِّر  ٥٠دورق حجمي سعة 

1970تركیز الفوسفور حسب الطریقة التي أوردها  Matt والصودیودم والبوتاسیوم حسب الطریقة

1954التي أوردها  Richards.

بة المئویة للنیتروجین والبروتین الكلي:تقدیر النس-٣
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تم حساب النسبة المئویة للنیتروجین الكلي للمجموع الخضري حسب طریقة 

Microالمایكروكلدال  kieldal التي أوردهاBlach بموجب المعادلة  ١٩٦٥

التخفیف× ـــــ × = ـــــــــــــــــــــــــ % للنیتروجین الكلي 

   ١٩٨٨وآخــــرون Waltersلمئویــــة للبــــروتین الكلــــي بموجــــب طریقــــة ثــــم حســــبت النســــبة ا

  .٦,٣٥ ×% للنیتروجین الكلي =% للبروتین الكلي في الجزء الخضري 

تقدیر الكلورفیل الكلي لألوراق: -٤
غم من األوراق لكل نموذج من نماذج المعامالت ١جمعت أوراق النباتات وتم أخذ 

بصورة عشوائیة لكل مكرر (سندانة).

غـم مـن نسـیج الورقـة ١) بأخـذ ١٩٦٠( Goodwinوقدرت كمیة الكلوروفیل طبقـًا لطریقـة 

% في هاون خزفي، ثم أخـذت العصـارة وُأجریـت لهـا عملیـة ٨٠مل من األسیتون ٢٥وسحقت مع 

مـل باسـتخدام ٢٥٢١دقیقة وأكمـل الحجـم النهـائي  ٢٠دورة/ دقیقة لمدة  ٣٠٠الطرد المركزي على 

ــــــز  ــــــاف الضــــــوئي % ٨٠األســــــیتون تركی ــــــول النمــــــوذج باســــــتخدام جهــــــاز المطی ــــــاس محل ــــــم قی وت

Spectrophotometer مودیــــــــــــــــــــــــــــــــلSp6-550) ٦٦٣٠،٦٤٥وبطــــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــــــوجي(

ــــــل ب كمــــــا وصــــــفها  ــــــة أ+ب وكلوروفیــــــل أ وكلوروفی ــــــة الكلوروفیــــــل الكلی نــــــانومیتر وحســــــبت كمی

)Mackinnrey ،١٩٤١.(  

حجم/ )× ٦٤٥)(م٢,٦٩-٦٦٣(م ١٢,٧وزن كلوروفیل أ (ملغم/ غم من النسیج) = [

  )].١٠٠٠×(الوزن

حجم)/ )× ٦٦٣(م ٤,٦٨) ٦٤٥(م ٢٢,٩كلوروفیل ب (ملغم/غم من النسیج)= [

  )].١٠٠٠×(الوزن

حجم]/ )× ٦٦٣(م ٩,٠٢) +٦٤٥(م ٢٠,٢كلوروفیل (أ+ب) ملغم/ غم من النسیج [

  ).١٠٠٠×(الوزن

للنیتروجینالمكافيء الوزن ×تهعیاری×حجم حامض التسحیح 

١٠٠٠

١٠٠

وزن العینة
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النتائج والمناقشة
الشـــد المـــائي أدى إلـــى حصـــول ) أن زیـــادة مســـتوى٢و١توضـــح البیانـــات فـــي الجـــدولین (

انخفـاض معنــوي واضــح فـي حاصــل المــادة الجافـة (غم/نبــات) لكــل مـن الجــزء الخضــري والجــذري 

% أعلـــى قیمـــة للمـــادة الجافـــة فـــي كـــل مـــن الجـــزء الخضـــري ٧٥وأعطـــت معاملـــة الســـعة الحقلیـــة 

املــة % ســعة حقلیــة، وقــد ســببت المع٣٥والجــذري بینمــا انخفــض الــوزن الجــاف عنــد مســتوى الشــد 

Dithanبالمبید M حصول زیادة معنویة واضحة فـي حاصـل المـادة الجافـة للجـزء الخضـري 45-

وكــذلك ســببت المعاملــة بالمبیــد زیــادة معنویــة فــي المجمــوع الجــذري للنبــات أن انخفــاض حاصـــل 

المادة الجافة بتأثیر الشد قد یعزى إلى انخفاض معدل معظم العملیات الفسـیولوجیة المسـؤولة عـن 

Rashidالنبات وتكوین المادة الجافة بسـبب عـدم تجهیـز النبـات بالكمیـة الالزمـة مـن المـاء (نمو

) كمـــا قـــد یعـــزى هـــذا االنخفـــاض إلـــى إعاقـــة عملیـــة البنـــاء الضـــوئي إذ أن هنـــاك ١٩٨٥وآخـــرون 

عالقة سلبیة بین انخفاض الجهد المائي وعملیة البناء الضوئي ممـا یـؤدي إلـى انخفـاض فـي قـدرة 

)، وقــد الحــظ ٢٠٠٣، Stephenلــى تولیــد المخلفــات وتصــدیرها إلــى منــاطق اســتنزافها (النبــات ع

) عند دراسته على نبات البـاقالء أن هنـاك انخفاضـًا فـي حاصـل المـادة الجافـة ٢٠٠٥(الحمداني، 

عند تعریض النبات إلى الشد المائي.

Dithanأما الزیادة في حاصل المادة الجافة بتأثیر المبید M یكـون السـبب كمـا  فقـد 45-

Randأشـــار الباحثـــان ( hawa وSharma ،أن ســـبب قـــوة بـــادرات الحنطـــة المعاملـــة ١٩٨٦ (

Dithanبالمبیـــد  M-45 هـــو أن هـــذه المـــادة تحتـــوي علـــى المنغنیـــز والزنـــك فـــي تركیبهـــا وأن

المنغنیــز جــزء مــن العدیــد مــن األنزیمــات المنظمــة للنمــو بینمــا الزنــك ضــروري لتركیــب الحــامض 

یني التربتوفان الذي هو بادئ لمنظم النمو أنـدول حـامض الخلیـك، وفـي دراسـة أخـرى لــ(خلف األم

Dithan) علــى نبــات الحمــص یتبــین أن المعاملـــة بالمبیــد ٢٠٠٤والعبــادي،  M-45  أدت إلـــى

زیادة معنویة في الصفات الخضریة للنبات.

للتربـة أدى إلـى قلـة ) أن زیـادة الشـد الرطـوبي٢و١وكذلك أوضحت النتائج في الجـدولین (

فـــي امتصـــاص العناصـــر المعدنیـــة وخاصـــة عناصـــر الفوســـفور والبوتاســـیوم،حیث قـــل امتصـــاص 

% ســعة حقلیــة أي عنــد ٧٥% قیاســًا إلــى معاملــة ٣٥هــذین العنصــرین فــي معاملــة الســعة الحقلیــة 

زیادة الشـد المـائي للنبـات وقـد یكـون السـبب غیـاب دور المـاء فـي إذابـة العنصـر الغـذائي وتجهیـزه 

)، وقد أكد العدید من الباحثین حقیقة تأثیر المحتـوى ١٩٩٩لالمتصاص من قبل النبات(النعیمي، 

یونات المختلفة، ذلك أن للماء دور كبیـر فـي إذابـة الرطوبي للتربة في عملیة امتصاص وتراكم األ

وحركة العناصر الغذائیة من التربة إلى جذور النباتات.

) بتأثیر الشد ٢و١أما زیادة امتصاص عنصر الصودیوم الذي لوحظ في الجدولین (

المائي فالسبب هو عملیة التنظیم االزموزي حیث تأكد دور البوتاسیوم والعناصر األخرى مثل 
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لكلورید والصودیوم في عملیة التنظیم االزموزي إذ أن تركیز الذائبات العضویة والالعضویة ا

داخل أنسجة النبات في ظروف نقص الماء قد یرتبط مع قلة أو وفرة العناصر المعدنیة مثل 

أن النبات عند مستوى واطئ من  ١٩٨٧ Lindhauerالبوتاسیوم فقد أوضحت دراسة قام بها 

راكم كمیات كبیرة من المركبات األخرى مثل الصودیوم والكالسیوم كذلك یمكن أن البوتاسیوم یُ 

) حیث أشار إلى أن معدل امتصاص ١٩٦٠، Bearتفسر هذه الزیادة اعتمادًا على فرضیات (

األیونات السالبة النیتروجینیة والفوسفور یجب أن یصاحبه زیادة في معدل امتصاص األیونات 

) ٢و١حافظة على التوازن األیوني داخل النبات، ویشیر الجدوالن (الموجبة وذلك لغرض الم

Dithanالتأثیر اإلیجابي للمعاملة بالمبید  M-45 من امتصاص العناصر حیث شجع المبید

% قد یكون السبب هو زیادة حاصل ٧٥امتصاص العناصر وخاصة عند معاملة السعة الحقلیة 

یر المبید حیث ازداد النمو الخضري والجذري للبنات المادة الجافة للنمو الخضري والجذري بتأث

وخاصة أن المجموع الجذري یعد مهمًا لتفادي الجفاف إذ أنه یمد تفرعات عمیقة في التربة 

  ).١٩٩١، Zhangو  Daviesللبحث عن الماء (

)١(الجدول 

وتركیز تأثیر الشد المائي والتعفیر على بعض صفات النمو الخضري وعلى الوزن الجاف الكلي

، في المجموع الخضري لنبات العدس المحلي+K+ ،Na+ ،Pالعناصر 

المعاملة

الوزن 

الجاف 

الكلي غم/ 

نبات

طول النبات

(سم)

عدد 

االوراق/نبات

تركیز البوتاسیوم

K+ ملغم/ غم

وزن جاف

تركیز الصودیوم

Na+ ملغم/ غم

وزن جاف

تركیز الفوسفور 

P+ ملغم/ غم

وزن جاف

٧٥ %

سعة 

قلیةح

بدون 

تعفیر

١,٢٢   

أ ب
أ ب ١٥,٦٥ج ٤,٥٤ب ٤,٣٩ج د ٢٥.٣٣أ ٤٠.٢٦

تعفیر
٢,٠٣   

أ
أ ٢٩,٥٨ب ج ١٢,٨٤أ ٦,٥١ب ٤٠.٩أ ١٦.٥١

٣٥ %

سعة 

حقلیة

بدون 

تعفیر

٠,١٥   

ب
ب ٩,٣أ ٣٢,٨٨د ١,٣١د هـ ١٤.٠ب ١٦.٥١

ب ١٣,١ب ١٩,٣٥ج ٢,٩٣هـ ١١.٠ب ١٢.٢١ب ٠,٧تعفیر
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  )٢( ولجدال

، في +K+ ،Na+ ،Pتأثیر الشد المائي والتعفیر على الوزن الجاف الكلي وتركیز العناصر 

المجموع الجذري لنبات العدس المحلي

المعاملة
الوزن الجاف 

الكلي غم/ نبات

تركیز البوتاسیوم

K+/غم وزن جافملغم

تركیز الصودیوم

Na+/غم وزن جافملغم

+Pتركیز الفوسفور 

غم وزن جافملغم/ 

٧٥ %

سعة حقلیة

ب ٤,٣٩ب ١٣,٥٧ب ٤,٥٤ب ٠,٤٤بدون تعفیر

أ ٦,٥١ب  ١٦,٨٤أ ٥,٤٤أ ٠,٨تعفیر

٣٥ %

سعة حقلیة

جـ ١,٣١أ ٤٠,٥٤جـ ١,٤٩جـ ٠,١٦بدون تعفیر

جـ ٢,٩٣ب ١٩,٣٥جـ ١,٨ب جـ  ٠,٣تعفیر

Dithanالمبید ) فیبین تأثیر الشد المائي مع المعاملة ب٣أما الجدول ( M على  45-

صفة نسبة النیتروجین الكلي والبروتین الكلي في الجزء الخضري للنبات حیث لوحظ انخفاضًا 

% سعة حقلیة حیث انخفضت النسبة عما ٣٥معنویًا واضحًا بتأثیر الشد المائي عند معاملة الشد 

الكلي والبروتین % سعة حقلیة، إن االنخفاض في امتصاص النیتروجین ٧٥كانت في معاملة 

الكلي یعود إلى تأثیر الشد المائي في عملیة البناء الضوئي وانخفاض بناء المادة الجافة وبالتالي 

) وقد أكدت دراسات عدیدة أن تعریض النبات ١٩٩٢قلة امتصاص العناصر الغذائیة (یاسین، 

ة في ذلك دراسة إلى ظروف عجز الماء تؤدي إلى اختالل بناء البروتین وعن الدراسات الجدید

حول تأثیر الشد المائي في أصناف من الحمص حیث الحظوا  )٢٠٠٩وآخرون BiBiقام بها (

انخفاضًا معنویًا في نسبة البروتین الكلي، وقد یكون السبب هو التغییرات الكیمو حیاتیة التي 

الجزاء تحدث بسبب الجفاف وذلك لغرض تكوین مركبات ذاتیة قد تساهم في عملیة البناء في ا

الغضة فضًال عن هبوط الجهد االزموزي للعصیر الخلوي لغرض التنظیم االزموزي للنبات في 

  ).١٩٩٢ظروف شحة الماء في التربة (یاسین،  

Dithan) أن إضافة المبید ٣وقد لوحظ في الجدول ( M أدت إلى زیادة في نسبة 45-

ي النبات أي أن إضافة المبید كان لها النیتروجین الكلي وكذلك زیادة في نسبة البروتین الكلي ف

% سعة حقلیة، ٣٥% سعة حقلیة وكذلك عند مستوى الشد ٧٥تأثیر إیجابي في كل من معاملة 

Dithanوقد یكون السبب هو احتواء  M في تركیبه على الزنك والذي یعتبر بادئًا لمنظم 45-

Randالنمو اندول حامض الخلیك ( hawa وSharma ٣لك في الجدول () ویتبین كذ١٩٨٦ (

أن هناك انخفاضًا واضحًا في دلیل كلوروفیل أ و ب وانخفاضًا واضحًا في دلیل الكلوروفیل 

الكلي بتأثیر الشد المائي في حین لم یكن للتعفیر تأثیرًا معنویًا على دلیل الكلوروفیل، أن 

بي النخفاض االنخفاض الواضح في دلیل الكلوروفیل بتأثیر الجفاف هو بسبب التأثیر السل

المحتوى الرطوبي في التربة في إعاقة عملیة البناء الضوئي من خالل تأثیر ذلك في غلق الثغور 
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واختزال المساحة الورقیة وفي نشاط األنزیمات والهرمونات وتأثیر ذلك CO2وانخفاض تنافذ 

لمائي الذي یزداد تركیزه في األوراق بعد تعریض النبات إلى الشد اABAعلى تركیز حامض 

)Lynch 1991و , Kozub(.

  )٣(جدول ال

تأثیر الشد المائي والتعفیر على تركیز النیتروجین الكلي والبروتین الكلي ودالئل الكلوروفیل في 

المجموع الخضري لنبات العدس المحلي

المعاملة
% للنیتروجین 

الكلي

% للبروتین 

الكلي

دلیل 

كلوروفیل أ

دلیل 

كلوروفیل ب

یل دلیل الكلوروف

الكلي

٧٥ %

سعة حقلیة

أ ٣,١١أ ب ٤,٣٩ب ١٣,٥٧ب ٣,٩٣ب ٠,٦٣بدون تعفیر

أ ٢,٤٥أ ٦,٥١ب  ١٦,٨٤أ ٥,١٢أ ٠,٨١تعفیر

٣٥ %

سعة حقلیة

ب ١جـ ١,٣١أ ٤٠,٥٤جـ ١,٣٧جـ ٠,٢٢بدون تعفیر

ب ١,٢جـ ٢,٩٣ب ١٩,٣٥جـ ١,٤٦أ جـ ٠,٣٣تعفیر

  )٤(جدول ال

ت الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة التجربةتمثیل بعض الصفا

الصفة
نسبة حجوم دقائق التربة 

)١-(غم/كغم

التحلیل الكیمیائي

)١-(ملغم/كغم

  N٢٤٠  ٢٩٥  الطین

  P٢٠  ٥٢٠  الغرین

  K٥٠  ١٤٣  الرمل

  Na٧٠طینیة غرینیةنسجة التربة

  -  -  %٢٤.١  السعة الحقلیة
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لمصادرا
Vicia)، تقییم بعض أصناف الباقالء (٢٠٠٥الحمداني، شامل حسن مرعي (- faba لمقاومة (

كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل.–أطروحة دكتوراه –الجفاف والتقنن المائي 

)، األسمدة وخصوبة التربة، مدیریة دار الكتب ١٩٩٩النعیمي، سعد اهللا نجم عبد اهللا (-

للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الطبعة الثانیة.

)، مبادئ تغذیة النبات (ترجمة) مدیریة دار الكتب ٢٠٠٠النعیمي، سعد اهللا نجم عبد اهللا (-

للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الطبعة الثانیة.

)، تأثیر حجم البذرة والتعفیر ٢٠٠٤خلف، أحمد صالح وأحمد عبد اهللا أحمد العبادي (-

لمجلة العراقیة للعولم الزراعیة، المجلد بالمبیدات الفطریة في نمو حاصل الحمص المحلي، ا

  .٥٨- ٥٥): ٣) العدد (٥(

Mart(Fusarium)، دراسات عن الفطر (١٩٩٩قاسم، أكرم حمدي (- Solani المسبب ،

كلیة الزراعة والغابات، -أطروحة دكتوراه–لمرض تعفن جذور العدس في محافظة نینوى 

جامعة الموصل.

نینوى، –صنف جدید من العدس نشرة نینوى  الزراعیة  ٩٨، إباء ١٩٩٩مراد، سلو سیتو -

) نشرة تصدر بإشراف لجنة متابعة الحملة الزراعیة للمحافظة.١٠العدد (

مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر –)، فسلجة الشد المائي في النبات ١٩٩٢یاسین، بسام طه (

جامعة الموصل.–
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