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الشمسصول زهرة يف تقليل الشد الرطوبي واطالة فرتات الري حملتأثري حامض الربولني
.LHelianthus annuus

شاكر اسماعیل البھادلي*ھاشم رشید مجید
كلیة الزراعة/جامعة البصرة
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15/9/2015:تاریخ قبول النشر 3/9/2015تاریخ استالم البحث :

الخالصة
عوفیةالمنطقةفي الزراعیة الحقول أحدفي 2014تجربة حقلیة خالل الموسم الخریفي اجریت

الدراسةمنالھدف .نسجھ مزیجیھ طینیھفي تربة ذات محافظة میسانجنوب غرب كم 14الواقعة
حامضبرش Flameھجینال)LHelianthus annuus(.الشمس زھرة ولمحصاستجابةمعرفة

تصمیمعمالباستنفذت التجربة بأسلوب القطع المنشقة. واطالة مدد الريالرطوبيالبرولین لتقلیل الشد 
الري كل الري (مدد) بثالث مكررات، اشتملت القطع الرئیسیة R.C.B.D(القطاعات الكاملة المعشاة

رش البرولین البرولین (القطع الثانویة شملت تراكیز بینما)، یوم20یوم الري كل 15والري كلیوم 10
). الرشعدم إضافة الى معاملة المقارنة 1-ملغم لتر100بتركیز ورش البرولین1-لترملغم50بتركیز

الزراعة وتطبیق العوامل المدروسة ووصول النباتات الى النضج الفسلجي جمعت البیانات للصفات بعد
.معنوياقل فرق اختباروقورنت المتوسطات باستعمالتحلیل النتائج احصائیاً تموالمدروسة

والصفات في صفات النموعدم الرشمقارنة مع معاملة 1-ملغم لتر100بینت النتائج تفوق رش البرولین 
.اتمتوسطالواعطت اعلى النوعیة

والصفات النوعیةیوم) في جمیع صفات النمو 10تفوق الري االعتیادي (كل كما واوضحت النتائج ایضاً 
یوم) والتي اعطت بدورھا اقل النتائج.20متباعدة (ري كل الري المددمقارنة مع 

في اغلب الصفات المدروسةالريمددالبرولین واظھرت النتائج ان ھناك تداخل معنوي لتراكیز و
1-ملغم لتر100البرولین تركیزحامض رش النبات ب)عندیوم15كل (الريوامكانیة تقلیل عدد الریات 

. میسان-العوفیة ظروف منطقةتحت من میاه الري%44تقریباوھذا یوفر لنا

، فترات الري ، محصول زھرة الشمسالرطوبيمفتاحیة : حامض البرولین ، الشد الكلمات ال

املقدمة
Helianthusمحصول زھرة الشمس 

annuus L. من المحاصیل الزیتیة المھمة في
مركبةالى العائلة الوالذي ینتميالعالم 

Compositeھو الموطن امریكا الشمالیةو
(رزق وعلي المحصول تعد االصلي لھذا 

في اآلونة االخیرة تزایدت أھمیة ھذا . )1981،
المحصول الزیتي نتیجة النقص الحاصل في 

في العالم إذ یحتل الكمیة المنتجة من الزیوت 
من حیث اإلنتاج بعد محصولنیةالمرتبة الثا
ویعد المحصول الزیتي األول على فول الصویا

أھمیة وتأتي .) 1998نطاق العراق (الراوي ، 
محصول زھرة الشمس من احتواء بذوره على 

تقریبا %50نسبة عالیة من الزیت تصل  إلى 
في بذور بعض أصنافھ المحسنة بجانب الصفات 

واخرون Assadالذوقیة العالیة للزیت (

عد احد افضل الزیوت النباتیة ویُ ) ، 2003،
غیر مشبعةالالرتفاع نسبة االحماض الدھنیة 

من زیت %90اكثر من نسبتھا إلىتصل والتي 
اللینولیك و% 25.1االولیك (زھرة الشمس

66.2%()Lide،1991 (. ویستخدم في
تغذیة اإلنسان ویدخل في منتجات صناعیة 

احتواء بذوره وفضالً عنمن جھة عدیدة ھذا
من %) 30-20(على نسبة عالیة من البروتین 

جھة اخرى مما جعلھا تستخدم في تغذیة 
).Murphy،1994الدواجن (

) االمیني(البرولینُتًعد ظاھرة تجمع الحامض 
اساسیا لقدرة النباتات على في النباتات معیاراً 
) ان Quirk)1979اوضح تحمل الجفاف اذ 

تجمع البرولین ال یعد كاستجابة لإلجھاد فحسب 
بل یمكن ان یكون مقیاسا لتحمل الجفاف. 

البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني*
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وتراكمھ یعد مظھرا تكیفیا في حاالت االجھاد 
المائي كوسیلة للتنظیم االوزموزي وذلك من 
خالل خفض قیمة الجھد المائي لخالیا الورقة 

واخرون (Tylerمسببة دخول الماء الیھا
لنبات یدافع في حالة تعرضھ الى ). ان ا1988،

طریق ازالة التأثیر السلبي الرطوبي عنالشد 
Reactive oxygenللجذور الحرة المؤكسدة 

species(R.O.S) بالدرجة األولىH2O2 ثم
O-2 والمحافظة على مستوى عال من المركبات

البرولین المضادة لألكسدة كحامض 
)CushmanوBohnert،2000.( ان لحامض

االوزموزيالبرولین دورا مھما في تقلیل الجھد 
وخازن للمواد لالوزموزیةاذ یعمل منظما 

الغذائیة ضمن الخلیة النباتیة ویحافظ على ثباتیھ 
لھذه الجذور الحرةمقتنصاً االغشیة لكونھ

)Tan، 2008واخرون(.
ة یتعرض العراق في السنوات المقبلة إِلى شُ  حَّ

العالمیة لتغیرات المناخیة ابسببفي المیاه 
السدود المائیة وانشاءاإلدارة للموارد وسوء

على نھري دجلة والفرات خارج الحدود
درجتھا ، وستبلغ ھذه الندرة في المیاه العراقیة

-2025Alالى 2015عام من القصوى 
Ansari) قطاع یستھلك.)2013واخرون
بشة (الخرامن المیاه المتوفرة%65الزراعة 

ة في المیاه تتطلب .)2008وغنیم، إِنَّ ھذه الشحَّ
التحرك السریع ووضع الخطط وایجاد الحلول 
الفّعالة ومنھا اعتماد طرق علمیة للتعامل معھا 

عد المحدد األساسي للتنمیة وبما ان المیاه  تُ 
الزراعیة  وألن العراق یقع في منطقة تعاني من 

فان ،)FAO،1992(شحة في الموارد المائیة  
كل الجھود تنصب للعمل على ترشید استخدام 
میاه الري من خالل إتباع أسالیب حدیثة 

المیاه كي رفع كفاءةللزراعة والري تعمل على 
أو بعبارة أخرى مضاعفة تعود بمردود عال

العائد من الوحدة المائیــة الزراعیـــة ( وزارة 
ا لعدم ونظر) .2011،لموارد المائیة العراقیة ا

والتركیز البرولیناھمیةحولوجود دراسات

عدد الریات في تحفیز النمو وتقلیل المؤثر
ھذا الجنوب اجريالشمس فيمحصول زھرة ل

البحث.

املواد وطرائق العمل
الواقعة اجریت التجربة ضمن مقاطعة العوفیة

23.73شرقاً وعرض31.61عند خطي طول 
في أحد 2014شماالً خالل الموسم الخریفي 

حقول المزارعین لمعرفة تأثیر رش حامض 
البرولین على صفات النمو والصفات النوعیة 
لمحصول زھرة الشمس لتقلیل عدد الریات 
وزیادة المدة الزمنیة بین ریة وأخرى ومدى 

و والصفات النوعیة تأثیر ذلك في صفات النم
للمحصول. نفذت التجربة بأسلوب القطع المنشقة 

Split-plot وفق تصمیم القطاعات الكاملة
المعشاة وبثالث مكررات خصصت االلواح 

لمدد الري وھي (الري Main-plotالرئیسیة 
یوم والري كل 15یوم والري كل 10كل 

یوم) بحیث یصل ماء الري في كل ریة الى 20
ومحدد في كتف كل لوح (كمیات مستوى ثابت 

الري متساویة للوحدات التجریبیة كافة)، اما 
شملت تراكیز Sup-plotالقطع الثانویة

اضافة الى 1-ملغم لتر100و50البرولین (
معاملة المقارنة الرش بالماء المقطر) بصورة 
برولین مذاب بالماء یرش على النباتات بتجانس 

عشوائیة من حتى البلل التام. جمعت عینات 
تربة الحقل قبل الزراعة وجففت ومررت من 

ملم وقدرت بعض الصفات الكیمیائیة 2منخل 
) صنفت 1(والفیزیائیة لتربة الدراسة (جدول 

التربة بانھا ذات نسجھ مزیجیة طینیة، وكان 
ارواء الحقل من نھر الطبر الذي یأخذ الماء من 
الضفة الغربیة لنھر دجلة وكانت مجمل عدد 

یوم 10ریة لمعاملة الري كل 13الریات (
ریات 5یوم و15ریة لمعاملة الري كل 9و

یوم).20لمعاملة الري كل 
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) بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة حقل التجربة1جدول(
القیمةالوحدةالصفة

دقائق التربة
(مزیجیة طینیة)

الرمل
1−كغمغم

250
425الغرین

325الطین

pH7.2
EC 13.2−مسیمنزدیسي

181.6−سنتي مول كغم CECالسعة التبادلیة لألیونات الموجبة 

االیونات الموجبة الذائبة

Ca++18.1−ملي مكافئ لتر
K+10.5−لترملي مكافئ
Na+121.3−لترملي مكافئ

Mg++15.5−لترملي مكافئ
NH4

10.4−لترملي مكافئ+

االیونات الذائبة السالبة

HCO3
12.5−لترملي مكافئ¯

CL¯126.3−لترملي مكافئ
SO4

16.7−لترملي مكافئ˭

NO3
10.1−لترملي مكافئ¯

10.18−لترملي مكافئالفسفور الجاھز

التربة من حراثتین اجریت عملیات خدمة 
تنعیم ثم تسویة وتعدیل وبعدھا قسم وتینمتعامد

مساحة الوحدة وحدة تجریبیة 27الحقل الى 
الوحدة التجریبیةاشتملت)م3×م3التجریبیة (

سم 60وبمسافة م3اربعة خطوط بطول 4على 
الكثافة (سم بین النباتات30بین الخط واالخر و

كانت المسافة )1-نبات ھكتار55555النباتیة 
م 1.5بین االلواح متر واحد وبین المكررات 

لمنع انتقال میاه الري او البرولین المرشوش،
سماد فوسفاتي 1-كغم ھكتار80ـسمدت التجربة ب

P2O5على ھیئة سوبر فوسفات ثالثي ( 46% (
دفعة واحدة عند الزراعة كذلك استخدم السماد 

)على N46%النیتروجیني على ھیئة یوریا (
دفعتین األولى مع السماد الفوسفاتي عند 
الزراعة والدفعة الثانیة عند المراحل األولى 

R5)Schneiterللطور الثمري وبالتحدید 
كغم 100) وبكمیة سماد Miller،1981و

.زرعت )Majid،1995لكل دفعة (1-ھكتار
)2000(الصافي،2014\10\14البذور بتاریخ 

(نسبة االنباتبعد فحص االنبات مختبریا
بعدھا تم ري لكل جورة بذرة3) بواقع 100%

موعد الحقل الریة االولى في یوم الزراعة نفسھ
زراعة قد یراه البعض متأخر ولكن لیس كذلك ال

كون المحصول یتمیز بالتباین الوراثي ومن 
التي تتمیز بمدى واسع من النباتات الحولیة

مواعید الزراعة إضافة الى ذلك فأن البرولین 
PardhaوAlia(یقاوم الشد البیئي Saradhi

أیضاً ،)Foolad،2007و Ashrafو1993،
درجة الحرارة عند الزراعة متوسطكانت 

م34.2ºالى 21.7ولشھر تشرین اول بین 
االنبات بعد اسبوع لتشجیع تمت الریة الثانیة و

الفاشلةبعدھا اجریت عملیة الترقیع للجور
عند ظھور الزوج األول من األوراق القلیلة جدا 

عملیة الخف على مرحلتین اجریتوالحقیقیة 
التكوین الحقليكان ونبات لكل جورةبترك

،استخدمت %98حوالي)(V3-V4عند طور 
باك صید واشرطة فیدیو لمنع مصدات وشِ 

) V6(بعد وصول النبات الى مرحلة الطیور.
اجریت الرشة االولى 2014\11\7بتاریخ

وحتى البلل التام (الساعدي بتجانسللبرولین
التراكیز المذكورة ) وحسب2012واخرون ،

وللوحدات المشمولة بالرش بعدھا تم تطبیق 
تجریبیة، اجرينظام الري المطلوب لكل وحدة 

التعشیب الیدوي عدة مرات خالل موسم النمو 
الرشة الثانیة للبرولین كانت .وحسب الحاجة
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2014\11\27) فيR5(عند بدایة التزھیر
.المشمولة بالرشلأللواح

الصفات المدروسة
في نھایة الموسم ووصول النبات الى مرحلة 
النضج الفسلجي اخذت قیاسات صفات النمو 

الفسلجي حصدت كل وبعد اسبوع من النضج 
وحدة تجریبیة في وقتھا واخذت قیاسات 

الصفات النوعیة وكالتالي:
% 50متوسط عدد األیام من الزراعة الى -1

حسبت بأخذ متوسط عدد األیام لتزھیر -تزھیر: 
عشرة نباتات من الخطین الوسطین (التي 10

نبات) من كل وحدة تجریبیة.20تحوي 
وحسب من نقطة متوسط ارتفاع النبات(سم): -2

اتصال الساق باألرض الى قاعدة القرص عند 
النضج الفسلجي وكمتوسط لعشرة نباتات من 

الخطین الوسطین.
): حسبت 1-نبات2متوسط المساحة الورقیة (م-3

كمتوسط لخمسة نباتات من الخطین الوسطین 
من كل وحدة تجریبیة حسب المعادلة التالیة التي 

)2007واخرون،Raphaelوردت في (
LA (sunflower) = ƩW2

=اقصى عرض للورقة)  W(حیث ان 
تم قیاسھا بأخذ عینة -متوسط نسبة الزیت %: -4

غم لكل مكرر من البذور المطحونة مع 5بوزن 
مع Soxhletقشورھا وباستعمال جھاز 

درجة غلیانھ Petroleum Etherالمذیبات (
60-80º (بعدھا تم تجفیف النماذج بالفرن في م

) وبعدھا Bedov ،1970م (90ºدرجة حرارة 
وزن الزیت الناتج (وزن الزیت=وزن البیكر مع 

وزن البیكر فارغ) وتحسب نسبتھ المؤیة.-الزیت
تم -): 1-متوسط حاصل الزیت (طن ھكتار-5

حسابھ من حاصل ضرب نسبة الزیت في 
الحاصل الكلي.

)3كغم (معین من البذور متوسط وزن حجم م-6
-1Test weight مل بذور من 250: تم اخذ

كل وحدة تجریبیة وحسب وزنھا ثم حول الى 
).Schneiter،1987وMajid(1-)3كغم (م

حللت النتائج احصائیاً یدویاً ودققت بواسطة 
SPSS حسب التصمیم المتبع وقورنت

بمستوى المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي
.0.05معنویة 

النتائج واملناقشة
% تزھیر50عدد األیام من الزراعة الى 

أنَّ رش )2(تبین النتائج الموضحة في الجدول 
1-ملغم لتر100البرولین على النبات بتركیز 

% 50أدت الى اطالة المدة من الزراعة لغایة 
یوماً بنسبة زیادة في عدد األیام 81.67تزھیر 

% مقارنة مع المدة في المعاملة 13.95مقدارھا 
غیر المرشوشة بالبرولین التي امتدت الى 

ملغم 50یوماً بینما رش النباتات بتركیز 71.67
كان 1-ملغم لتر50برولین في المعاملة 1-لتر

یوماً. وقد 76.11لتأثیر اقل على إطالة الفترة ا
یعود السبب في ذلك الى أنَّ الحامض االمیني 
البرولین عند اضافتھ رشاً على النبات ادى الى 
زیادة مدة النمو الخضري وھذا ما وجده بعض 
الباحثین من ان لألحماض االمینیة ومن ضمنھا 
البرولین دور في تكوین انواع جدیدة من 

ینات تعمل على تنظیم البناء الداخلي البروت
والعملیات االیضیة والى زیادة في نمو اجزاء 
النبات وتوسیعھا وان االحماض االمینیة تعمل 
بأكثر من میكانیكیة وتشجع الفعالیات الحیویة 
من عملیتي االنقسام وتوسیع الخالیا النباتیة 
وكعامل وقائي لحمایة االنزیمات ویزید من 

على امتصاص الماء لتنظیمھ مقدرة النبات
El-Farashللضغط االوزموزي (

). وھذه Claussen،2004و1993وآخرون،
) على 2001النتائج تتشابھ مع نتائج الساعدي(

نبات الطماطم.
أنَّ اطالة ُمدد الري (الري )2(ویبین الجدول 

یوماً) أدت الى التبكیر في التزھیر 20كل 
% تزھیر لھذه 50وبلغت المدة من الزراعة الى 

%   مقارنة مع 17یوماً بنسبة تبكیر70المعاملة 
أیام) التي 10ُمدد الري القریبة (الري كل 

یوماً. وقد یعود السبب الى تأثیر 84.44امتدت
طوبة في تغییر المقاومة الجفاف أو قلة الر

الھیدرولیكیة لجریان الماء في نباتات زھرة 
الشمس ولذا یزداد فقد الماء عن طریق النتح 

)ZhangوKirkham،1999 وانخفاض جھد ،(
ماء الورقة االوزموزي وجھد االمتالء وھذا 
یؤدي الى اتجاه النبات الى التزھیر المبكر وقد 

ص عند نقABAیعود الى زیادة ھرمون 
الرطوبة الذي یؤدي دوراً في اختزال النمو 

)Hamayunt، وأنَّ توفر 2010وآخرون .(
الرطوبة الكافیة تؤدي الى اطالة مدة النمو 
الخضري وبالتالي تزداد االیام من الزراعة الى 
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التزھیر على عكس قلة الرطوبة التي تؤدي 
بدورھا الى التزھیر المبكر بسبب تغیرات 

الل تأثره باإلجھاد الرطوبي ھرمونیة والنبات خ
یسرع نحو التزھیر المبكر والتي یمكن ان نعبر 
عنھا بھروب النبات(التجنب) من الجفاف التي 

Aliتندرج ضمن الیات تحمل االجھاد المائي (

) وھذه النتائج تتشابھ مع Noorka،2013و
LearyوAshrafالنتائج التي توصل الیھا (

في محصول زھرة الشمس 1996،
على Riddoch،2001وMunamavaو

الذرة البیضاء).

% تزھیر50األیام من الزراعة الى عدد متوسطالري على مددتراكیز البرولین ورش تأثیر )2(جدول 

ُمدد الري(یوم)
)1- تراكیز البرولین (ملغم لتر

متوسط ُمدد الري
1-ملغم لتر1100-ملغم لتر50بدون رش برولین

80.0083.3390.0084.44یوم10الري كل 

70.0075.0080.0075.00یوم15الري كل 

65.0070.0075.0070.00یوماً 20الري كل 

71.6776.1181.67متوسط تراكیز البرولین

التداخلُمدد الريتراكیز البرولینقیمة اقل فرق معنوي
مغ0.055.238.26
غ مغ م0.017.33

ارتفاع النبات (سم).
تفوق )3(تشیر البیانات الموضحة في الجدول 

1-ملغم لتر100معاملة رش البرولین بتركیز

بمعنویة عالیة مقارنة مع معاملة عدم رش 
البرولین في صفة متوسط ارتفاع النبات 

(من %11.56واعطت نسبة زیادة مقدارھا 
وقد سم،) 126.19الى 113.11متوسط ارتفاع 

یعزى السبب الى ان استعمال الحامض االمیني 
رشا على النبات شجع الفعالیة الحیویة لعملیات 

خالیا عن طریق التعدیل االنقسام والتوسیع لل
االوزموزي وزیادة مدة االنقسامات وعددھا 
وبالتالي تنشیط عملیة النمو الطولي وارتفاع 

). تتشابھ ھذه 1985وآخرون،Ronchiالنبات (
) على 2001النتائج مع ما اوجده الساعدي (

الطماطم.
أنَّ اطالة مدة الري اكثر )3(نالحظ من الجدول 

ویاً في خفض متوسط من االعتیادي أثر معن
ارتفاع النبات حیث بلغت نسبة االنخفاض 

) بالنسبة لمعاملتي %18.65و 10.28%(
یوماً  اللتان اعطت 20یوماً  و كل 15الري كل 

سم على 107.89سم و119متوسط ارتفاع بلغ 
أیام 10الترتیب مقارنة مع معاملة الري كل 

سم وقد یعود السبب في 132.63التي اعطت 
متوسط ارتفاع النبات بعد التعرض لإلجھاد قلة 

(ُمدد ري طویلة) الى قلة النمو نتیجة لقلة انقسام 
الخالیا وتوسعھا وایضاً قلة في استطالة الساق 
ونتیجة النخفاض الجھد المائي لخالیا النبات 
المرتبط بنقص جاھزیة ماء التربة اذ تقل 
المساحة الورقیة وتقل تبعاً لذلك عملیة البناء 
الضوئي التي تقوم الورقة باعتراض اشعة 
الشمس وتحویلھا الى كربوھیدرات وھذا ما 
وجده على الذرة الصفراء الباحث  

Ayotamunoفیقل تراكم 2007(وآخرون (
المادة الجافة المھمة لعملیة االستطالة نتیجة 
لزیادة عملیة التنفس. كذلك لإلجھاد الرطوبي 

من التربة دور في عرقلة امتصاص المغذیات 
والسیما النتروجین المھم في نمو خالیا النبات 
وانقسامھا وان توسع الخلیة أكثر تأثراً من 
انقسامھا السیما في منطقة القمة النامیة لزھرة 
الشمس وھذا یؤدي الى خفض ارتفاع النبات 

)Andrio ’D،1995وآخرون
). 2010وآخرون ،Soleimanzadehو

تتشابھ ھذه النتائج مع نتائج العدید من الباحثین 
الذین الحظوا ان ارتفاع النبات یقل مع زیادة 

في محصول Shaktawat،1999ُمدد الري (
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في 2000وآخرون ،Borrellزھرة الشمس و
محصول Honey،2003الذرة البیضاء و   

القطن). 
ن ھناك ایضاً ا)3(اوضحت النتائج في جدول 

تأثیراً معنویاً لتداخل تراكیز البرولین المرشوش 
مع ُمدد الري، حیث وصل اعلى متوسط ارتفاع 

سم عند تداخل العاملین في 140.07للنبات ھو 
وتركیز برولین یوم10الري كل التولیفة 

واقل متوسط ارتفاع للنبات كان1-ملغم لتر100
سم عند تداخل العاملین في التولیفة96.23

، ووفقاً بدون رش برولینیوماً 20الري كل 

للبیانات الموضحة نالحظ تساوي تقریباً متوسط 
بدون یوم10الري كل ارتفاع نباتات التولیفتین 

ورش یوم15الري كل مع رش برولین
. وقد یعود 1-ملغم لتر100البرولین بتركیز 

السبب الى ان لألحماض االمینیة دوراً اساسیاً 
انواع جدیدة من البروتینات تعمل في في تكوین 

تنظیم البناء الداخلي والعملیات االیضیة تكسب 
El-Farashالنبات مقاومة أكثر لإلجھادات (

). ھذه النتائج متفقة مع ما 1993وآخرون ،
) في Ehsanpour)2005وAminiوجده 

الطماطم.

البرولین وُمدد الري في متوسط ارتفاع النبات (سم)تراكیز رش ) تأثیر 3جدول (

ُمدد الري(یوم)
)1- تراكیز البرولین (ملغم لتر

متوسط ُمدد الري
1-ملغم لتر1100-ملغم لتر50بدون رش برولین

126.13131.70140.07132.63یوم10الري كل 

116.97114.67125.37119.00اً یوم15الري كل 

96.23114.30113.13107.89یوماً 20الري كل 

113.11120.22126.19متوسط تراكیز البرولین

التداخلُمدد الريتراكیز البرولینقیمة اقل فرق معنوي
0.054.8214.118.34
غ مغ م0.016.75

:)1-نبات2المساحة الورقیة (م
تبین تفوق رش البرولین )4(من الجدول المرقم

واعطى اعلى متوسط للمساحة 1-ملغم لتر100
متفوقة بمعنویة عالیة 2م0.41الورقیة مقدارھا

عن عدم الرش بالبرولین او الرش بالماء 
التي اعطت متوسط %31.25المقطر بنسبة

في حین 2م0.31مساحة ورقیة اقل مقدارھا
قد أعطى 1-ملغم لتر50رش البرولین بتركیز 

.وقد 2م0.34متوسط مساحة ورقیة مقدارھا 
البرولین كمحفز یكون السبب في ذلك ھو لدور

للنمو و تأثیره االیجابي في المحتوى المائي 
للمجموع الخضري وتكوین البروتینات الجدیدة 
التي تعمل في تنظیم البناء الداخلي والعملیات 
االیضیة وبالتالي زیادة في نمو وتوسع 

) وزیادة 1993وآخرون ،El-Farashراق(االو
) ادت بالنتیجة الى 3(في ارتفاع الساق الجدول 

زیادة في المساحة الورقیة عند استعمال تركیز 

، وھذه مشابھة لنتائج 1-ملغم لتر100برولین 
) على الطماطم.2001الساعدي (

أنَّ لُمدد الري تأثیراً عالي المعنویة على 
اذ اعطت المعاملة )4(المساحة الورقیة جدول 

أیام  مساحة ورقیة عالیة 10االولى الري كل 
بینما اعطت المعاملة 2م0.50وصلت الى  

یوماً  اقل متوسط للمساحة 20الثالثة الري كل 
،ایضاً %60بانخفاض مقداره 2م0.20الورقیة 

الري ھناك اختالف معنوي بین المعاملة الثالثة
یوم15الري كل والمعاملة الثانیة یوماً 20كل 

2م0.35والتي اعطت مساحة ورقیة مقدارھا 

الوراق بتناقص ،ویعود سبب اختزال مساحة ا
ھذه الصفة حساسة جداً لعجز كمیات میاه الري (

ارتفاع النباتالى اختزال متوسط الماء )
وبالتالي قلة في عدد االوراق)3(الجدول 

خالیا واستطالتھا وانخفاض متوسط انقسام ال
نتیجة زیادة الجھد المائي لألوراق وانخفاض 
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یتفق مع ما وجده محتوى الماء النسبي فیھا وھذا 
على زھرة الشمس.)1985(القره داغي

بین تراكیز البرولین )4(یبین التداخل في جدول 
وُمدد الري وتأثیرھما العالي المعنویة على 
متوسط المساحة الورقیة بتفوق التولیفة الحاصلة 

ورش البرولین بتركیزیوم10الري كل بین 

إلعطائھا مساحة ورقیة عالیة 1-لترملغم100
20الري كل في حین اعطت التولیفة 2م0.64
احة أوطئ مسبدون رش برولینیوماً 

.2م0.18ورقیة

)1-نبات2تراكیز البرولین وُمدد الري في متوسط المساحة الورقیة (مرش) تأثیر4جدول (

ُمدد الري(یوم)
)1- تراكیز البرولین (ملغم لتر

متوسط ُمدد الري
1-ملغم لتر1100-ملغم لتر50بدون رش برولین

0.410.460.640.50یوم10الري كل 

0.350.320.400.35یوماً 15الري كل 

0.180.240.190.20یوماً 20الري كل 

0.310.340.41متوسط تراكیز البرولین

التداخلُمدد الريتراكیز البرولینقیمة اقل فرق معنوي
0.050.030.080.06
0.010.050.140.08

نسبة الزیت %.
أنَّ محتوى 5اٌتضح من النتائج المبینة في جدول 

البذور من الزیت قد تأثر مع زیادة تركیز 
البرولین المرشوش على النباتات ولكن لم یصل 

الى حد المعنویة.
تبین أنَّ ھناك تأثیراً 5مالحظة جدول لكن من 

عالي المعنویة لُمدد الري حیث أعطت معاملة 
%37نسبة زیت عالیة یوم10كل الري 

التي یوماً 20كل مقارنة مع معاملة الري 
بزیادة مقدارھا %30.11أعطت نسبة زیت 

وقد یعود السبب في ذلك الى أنَّ 22.88%
العجز المائي یؤثر في كل اوجھ نمو النبات ولھ 

الزیت التأثیر الواضح في محتوى البذرة من 
الري وعدم تعطیش النبات یسمح وأنَّ تكرار

) 3جدول النبات (بنمو خضري جید كارتفاع 
) وبالتالي ارتفاع 4والمساحة الورقیة (جدول 

نسبة الزیت. تتشابھ ھذه النتیجة مع ما وجده 

) عند دراستھم محصول 2013كاظم وھودان (
زھرة الشمس.

أنَّ ھناك تأثیراً عالي 5نالحظ من جدول كذلك 
المعنویة للتداخل بین تراكیز البرولین وُمدد 
الري على متوسط محتوى البذور من نسبة زیت 

أیام 10حیث كانت النسبة االعلى عند الري كل 
التي أعطت نسبة زیت وبدون رش البرولین

یوماً بدون 20مقارنة مع الري كل %39عالیة 
التي أعطت اقل النسب للزیت نالرش بالبرولی

كذلك یالحظ من الجدول %28.33في البذور 
1-ملغم لتر100أنَّ زیادة البرولین من صفر الى

الى %28.33أدى الى زیادة نسبة الزیت من 
یوماً ) 20عند شحة المیاه (الري كل32%

،أیضاً تبین النتائج بصورة عامة أنَّ للماء دوراً 
اكثر تأثیراً على نسبة الزیت مقارنة مع 

البرولین.
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%تراكیز البرولین وُمدد الري في متوسط نسبة الزیت رش) تأثیر5جدول (

ُمدد الري(یوم)
)1- البرولین (ملغم لترتراكیز

متوسط ُمدد الري
1-ملغم لتر1100-ملغم لتر50بدون رش برولین

39.0037.0035.0037.00یوم10الري كل 

34.0034.0034.0034.00یوماً 15الري كل 

28.3330.0032.0030.11یوماً 20الري كل 

متوسط تراكیز 
33.7833.6733.67البرولین

التداخلُمدد الريتراكیز البرولینقیمة اقل فرق معنوي
0.250.34غ م0.05
0.420.48غ م0.01

.1-حاصل الزیت طن ھكتار
أنَّ حاصل الزیت )6(تبین من نتائج جدول 

الكلي قد تأثر بمعنویة عالیة بزیادة تراكیز 
زیادة مقدارھا نسبة البرولین المرشوشة ب

1-طن ھـ1.16الى 0.84من 38.09%

1-لترملغم100وبدون رش برولینللمعامالت 

على الترتیب بینما اعطى رش البرولین بتركیز 
1.02حاصل زیت كلي مقداره 1-ملغم لتر 50

، وقد یعود السبب في ذلك الى الزیادة 1-طن ھـ
عند للصفات المدروسة ذات المعنویة العالیة 

وبذلك 1-ملغم لتر100البرولین بتركیز رش 

أدى الى زیادة حاصل الزیت تبعاً لذلك مع بقاء 
).5(جدول المستویات نسبة الزیت متقاربة بین 

أنَّ الحاصل )6(كما اوضحت نتائج جدول 
الكلي للزیت سلك سلوك نسبة الزیت فقد تناسب 
حاصل الزیت تناسباً طردیاً مع زیادة عدد 

أیام اعلى حاصل 10ري كل الریات واعطى ال
مقارنة مع الري كل 1- طن ھـ1.54زیت مقداره 

یوماً الذي اعطى حاصالً للزیت اقل ھو 20
یوماً اعطى 15بینما الري كل 1-طن ھـ0.53

، وربما یعود 1-طن ه0.95حاصل زیت كلي 
السبب في ھذه النتائج الى ارتباط ھذه الصفة 

).5(الجدول%بصفة نسبة الزیت 

)1-تراكیز البرولین وُمدد الري في متوسط حاصل الزیت (طن ھكتاررش) تأثیر6جدول (

ُمدد الري(یوم)
)1- تراكیز البرولین (ملغم لتر

متوسط ُمدد الري
1-ملغم لتر1100-ملغم لتر50بدون رش برولین

1.321.551.751.54یوم10الري كل 

0.771.011.060.95اً یوم15الري كل 

0.420.500.660.53یوماً 20الري كل 

0.841.021.16متوسط تراكیز البرولین

التداخلُمدد الريتراكیز البرولینقیمة اقل فرق معنوي
غ م0.050.110.23
غ م0.010.160.37



2016لسنة 1العدد /6المجلد /مجلة القادسیة للعلوم الزراعیة 

98

1Test-)3من البذور كغم (موزن حجم معین 
weight.

نالحظ تأثیر اضافة )7(من نتائج جدول 
الحامض االمیني البرولین رشاً على النبات 

بمستوى عالي 1-ملغم لتر100بتفوق المعاملة 
بدون رش برولینالمعنویة على معاملة المقارنة 

) 361.45الى 352.30حیث زادت الصفة (من 
ان، وربما یرجع سبب ذلك الى 1-)3كغم (م

استعمال تراكیز عالیة من البرولین المرشوش 
الذي یعمل بأكثر من میكانیكیة في النبات منھا 
زیادة الفعالیات الحیویة وتسریع عملیات 

االنقسام وتوسیع الخالیا وبالتالي زیادة الحاصل 
البیولوجي واالقتصادي.

ن حجم أیضاً اتضح أنَّ وز)7(من نتائج جدول 
معین من البذور قد ازداد بصورة عالیة المعنویة 
بتقلیل المدة بین ریة وأخرى واعطت المعاملة 

362.32اعلى قیمة للصفة یوم10الري كل 
20الري كل مقارنة مع المعاملة 1-)3كغم (م

-)3كغم (م352.24التي اعطت اقل قیمة یوماً 
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The Effect of Proline Acid Spray on Sunflower Crop (Helianthus
Annuus.L) to Reduce Water Stress and Maintaining Irrigation

Periods
Hashim R.Majid Shaker E. Al-Bahadly*

College of agriculture
University of Al-Basra

Abstract
Field experiment has been conducted during 2014 season in farmer's fields

in the Auffia district 14 km southwest of Missan province in mixtures of mud
soil. The objective of the study is to determine the response of sunflower
(Helianthus annuus.L) hybrid- flame to Proline amino acid to reduce water
stress and maintaining irrigation periods . The experiment has been executed in
split-plot in R.C.B.D design with three replicates. The main plots include
irrigation periods (every 10 days; every 15 days and every 20 days). while the
sub-plots include Proline treatments (50 mg L-1 ; 100mg L-1 and control
treatment without spray ). After farming and applying the studied factors plants
name reached to physiologic maturity. the outcome of results are analyzed
statistically and compared with averages using L.S.D. test.

The results show surpasses that spraying Proline 100 mg L-1 concentration
compared with the treatment without spraying in the characteristic of growth
and quality and give high scours.

Also the result show the surpasses of irrigation every 10 days in the
characteristic of growth and quality as compared with periods of irrigation
(every 20 days) which gives less results. The results show that there is a moral
interfere for Proline concentration and irrigation periods in most of studied
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characteristics and the opportunity to reduce irrigation number (irrigation every
15 days) when spraying plants in Proline acid 100 mg L-1 . This would save
approximately 44% from irrigation water under the current environmental
condition of Auffia-Missan.

Keywords : Proline Acid , Sunflower Crop , Water Stress ,
Irrigation Periods
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