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الخالصة
نفذت تجربة حقلية في الموسمين الخريفيين لعامي  3192و 3192في محافظة األنبار/الرمادي
(الموسم األول في حقل يقع شمال الرمادي والموسم الثاني في حقل يقع شرق الرمادي) على نبات الذرة الصفراء
صنف تركيبي  .8195استخدم ترتيب األلواح المنشقة بتصميم القطاعات التامة المعشاة Randomized
) Complete Block Design(R.C.B.Dوبثالث مكررات .تضمنت التجربة دراسة تأثير عاملي الرش بالمادة
الشمعية ( )Vapor Gardبتراكيز( 1و 9و )3مل .لتر

9-

وفترات الري ( 8و 7و )1أيام عند استنزاف الماء

الجاهز  88و 58و % 78على الترتيب وتداخلهما في بعض صفات النمو والحاصل لنبات الذرة الصفراء.
أظهرت النتائج تفوق تأثير تركيز المادة الشمعية  3( W2مل.لتر )9-معنويا وفي الموسمين األول والثاني في كل
من ارتفاع النبات والمساحة الورقية ومعدل عدد الحبوب بالعرنوص ووزن 9111حبة وحاصل الحبوب إذ بلغت
 392399و 31832سم ،و 2151و 2513سم ،3و 73133و 79832حبة.عرنوص ،9-و 311399و31132غم،
و 1312و 1338طن .هـ ـ ،9-لكال الموسمين بالترتيب .كما تفوق تأثير فترة الري  8يوم في الصفات المدروسة إذ
بلغت  312322و 31832سم ،و 2835و 2513سم ،3و 55133و 57131حبة.عرنوص

9-

و 318323و91732

غم ،و 5311و 5359طن.ه ـ ،9-لكال الموسمين بالترتيب .ويالحظ تفوق تأثير معامالت التداخل بين تركيز المادة
الشمعية  3( W2مل.لتر )9-وفترة الري  8يوم معنويا في زيادة صفات النمو والحاصل المدروسة.

Effect of Vapor Grad spraying and irrigation intervals on some
)growth criterions and yield of corn (Zea mays L.
Dr. Rassmi M. H. Al-Dolaymi
Saaed A. F. Al-Mehemdi
Thamer M. B. Al-Dolaymi
Abstract
A field experiment was carried out during two autumn seasons, of 2013 and
2014 in Ramadi City/AL-Anbar province (first season experiment was conducted in
field at north of Ramadi and the second season experiment was conducted in field at
east of Ramadi) on corn plant (Zea mays) cv. 5018 .The lay out of the experiment was
RCBD under split-split design with three replicates. The experiment included
studying effects of two factors: Vapor Gard spraying with three concentrations (0, 1
and 2) ml.l-1 and irrigation periods at (5, 7 and 9) days when depleted available water
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by 55,65and 75%, and their interaction on growth and yield criterion of corn plant.
The results showed that there was a significant effect of vapor Gard concentration W2
(2ml. l-1) in traits of plant height, leaf area, average of grain number per cob, weight
of 1000 grains and grain yield, of (213.11 and 205.3) cm, (4969 and 4802) cm2,
(720.2 and 715.3) grain.cob-1, (209.11 and 200.3) g, (9.94 and 9.25) t . ha-1, for each
seasons, respectively. However, the 5 days irrigation interval was most superior over
)the other by (203.44 and 205.3) cm, (4528 and 4802) cm2, (689.2 and 679.9
grain.cob-1, (205.42 and 197.4) g, (8.99 and 8.61) t.ha-1. The results indicated that the
interaction between W2 concentration level (2ml.l-1) and 5 days irrigation was more
effective in increasing studied growth and yield traits.
المقدمة
تأتي الذرة الصفراء ( ) Zea mays L.بالمرتبة الثالثة من حيث األهمية الغذائية لمحاصيل الحبوب
الغذائية في العالم بعد الحنطة والرز ( 39و .)38يزرع المحصول لقيمته الغذائية العالية لإلنسان والحيوان على
حد سواء ،لما يحتويه من كربوهيدرات وبروتينات وزيت وألياف خام ومواد معدنية فضال عن احتوائه على
الفيتامينات مثل فيتامين  Aو B1و  B12ودخوله كمادة أولية في العديد من الصناعات الغذائية كالنشأ والزيت
وغيرهما فضال عن قيمته االقتصادية ودوره األساسي في صناعة األعالف المركزة للدواجن وفي إنتاج الماشية
( 23و .)35قد يمنح استخدام مقلالت النتح النبات قوة تحمل للجفاف بتحسين النظام الجذري وزيادة السطح
التمثيلي لألوراق وتأخير شيخوختها ويقلل فقدان الماء عن طريق النتح (.)27
ان رش المواد الشمعية على النباتات وجفافها مكونة أغشية تعيق الفقدان الطبيعي للرطوبة بدون أن
يتأثر نمو النبات وتبادل الغازات كما إنها تكون لينة وقابلة لالنثناء وتعمل هذه األغشية كطبقة واقية تحمي
النباتات من مهاجمة الحشرات والفطريات ومن التلوث واألمالح التي ترش على المجموع الخضري ( .)35وجد
( )21في دراستهم التي استعملوا فيها مركب  Koalinكمضاد للنتح زيادة في نمو المجموع الخضري وحاصل
العلب الثمرية والبذور لنبات فستق الحقل المزروع بالموسم الصيفي .كما وجد ( )27أن المركب Catechin
المضاد للنتح عندما يرش على نبات القطن يمنح النبات قوة تحمل للجفاف بتحسين النظام الجذري والمساحة
الورقية.
وأجرى ( )92تجربة حقلية على السمسم بهدف معرفة تأثير الرش بالمادة الشمعية المانعة للتبخر
 Vapor Gardبتراكيز ( % )1381 ،1338 ،1ووجدوا ان إضافة الشمع بتركيز  %1381أدى إلى زيادة كل من
نسبة الرطوبة في العلب ،عدد العلب\نبات ،وزن  9111بذرة وحاصل البذور .يعد الري أحد العوامل البيئية التي
تكون لها األولوية في التأثير في صفات الحاصل ونوعيته من خالل تأثيره في مراحل نشوء ،وتشكل األعضاء
النباتية ونموها إذ يؤدي الماء دو ار كبي ار في زيادة جاهزية امتصاص العناصر الغذائية ،وفي نمو الخاليا
وانقسامها وانتظام عملية التمثيل الضوئي ،فضال عن كونه مذيبا ووسطا ناقال لتلك المواد إلى أجزاء النبات
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المختلفة ( .)9فضال عن تجهيز الطاقة الالزمة لعمليات التمثيل الكاربوني التي يتم فيها تصنيع الغذاء العضوي
وكذلك تلطيف درجة ح اررة النبات).)23
ولعل من اهم أساليب اإلدارة الجيدة في االستخدام األمثل للمياه هو السيطرة على عدد الريات في كل
موسم أو إعطاء عدد قليل من الريات من خالل تحديد الفترة بين رية وأخرى ،أي جدولة الري بهدف الوصول إلى
اعلى غلة( .)25نفذت تجربة حقلية بهدف دراسة تأثير تكرار الري ( 8و 91أيام) في الحاصل ومكوناته للذرة
الصفراء وأوضحت النتائج تفوق تكرار الري كل خمسة أيام في المساحة الورقية واعلى ارتفاع للنبات وعدد
الحبوب للعرنوص ووزن الحبة وحاصل النبات ( 95و .)97ورغم المحاسن واإليجابيات الكثيرة للمادة الشمعية
وفترات الري إال ان الدراسات المتوفرة عنها في المحاصيل الحقلية قليلة جدا وعلى وجه الخصوص في الذرة
الصفراء وال توجد في العراق أي دراسات علمية في هذا الموضوع على الذرة الصفراء .لذا هدفت الدراسة إلى
دراسة تأثير المادة الشمعية وبتراكيز وفترات ري مختلفة في صفات النمو والحاصل لنبات الذرة الصفراء.
المواد وطرائق العمل
تم تنفيذ تجربة حقليـة لز ارعـة محصـول الـذرة الصـفراء خـالل الموسـم الخريفـي  3192والموسـم الخريفـي
 3192في مزرعة تقع شمال غرب مدينة الرمادي (منطقة الجزيرة) للموسم األول ومنطقة الصوفية شـرق الرمـادي
للموســم الثــاني .أخــذت عينــات تربــة مــن مــوقعي الد ارســة ومــن عمــق (  ) 21-1ســم وبعــد طحــن التربــة وتنعيمهــا
جيدا ثم نخلها بمنخل قطر فتحاته ( )2ملم عرضت ألشعة الشمس لمدة  32سـاعة إلتمـام تجفيفهـا .مزجـت التربـة
جيدا وأخذت عينات منها إلجراء بعض التحاليل لخصـائص التربـة الفيزيائيـة والكيميائيـة كمـا موضـحة فـي الجـدول
 . 1تم استخدام عاملين في تنفيذ التجربة هما :الرش بالمادة الشمعية ( (Waxوهي  Vapor Gardيرمـز لهـا بـ ـ
( ( . (Wاالسـم الكيميـاوي للـ ـ ـ  Vapor Gardهـو بينـولين  )Pinoleneبتراكيـز ( 1و 9و )3مـل .لتـر 9-ويرمـز
لهــا W0و  W1و W2علــى التـوالي .وفتـرات ري ( )Aهــي (  8و 7و ) 1أيــام  ،يرمــز لهــا بـ ـ ـ  A1و  A2و A3
على التوالي عند استنزاف الماء الجاهز  88و  58و % 78على الترتيب .نفذت التجربة تحت الظروف الطبيعية
للمعامالت التسع أي بعدد وحدات تجريبية ( )37وحدة تجريبية بضمنها معاملة المقارنة.
أســتخدم فــي كــال الموســمين ترتيــب األل ـواح المنشــقة  split plotsبتصــميم القطاعــات التامــة المعشــاة
 )R.C.B.D( Randomized Complete Block Designوبــثالث مكــررات .إذ وضــعت تراكيــز المــادة
الشمعية (العامل األكثر أهمية) في األلواح الثانويـة  ،Sub-Plotsوفتـرات الـري (العامـل األقـل أهميـة) فـي األلـواح
الرئيسية  .Main-Plotsاستعمل فـي عملية الـرش مرشة يدوية سعة  16لتر وتم إضافة محلـول التنظيف بمق ــدار
 0.15سم.2لتر

9-

كمادة ناشرة لتقليل الشد السطحي للماء ولضمان حدوث البلل التام لألوراق لغرض زيادة كفاءة

عمــل محلــول الــرش( )9ومــن ضــمنها معاملــة المقارنــة .وكــان ري المــروز يجــري ســيحا بواســطة قنــاة اروائيــة للميــاه
العذبــة ميــاه نهــر الف ـرات وبحســب معــامالت الــري باعتمــاد الوقــت عنــد الــري بواســطة أنابيــب بالســتيكية مربوطــة
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بمضــخة مــزودة بعــداد لقيــاس كميــة المــاء المضــاف إلــى الوحــدات التجريبيــة وذلــك لضــمان توزيــع الميــاه بصــورة
متســاوية لجميــع الوحــدات التجريبيــة وأعطيــت ريــة التعييــر ،اعتمــدت الطريقــة الوزنيــة gravimetric method
لمعرفة المحتوى الرطوبي لتربة الحقل حسب المعادلة الواردة في (.)7
واعتمادا على منحنـى الشـد الرطـوبي تـم تحديـد فتـرات .إذ أتخـذ العمـق  30سـم لحسـاب كميـة ميـاه الـري
للمــدة مــن الز ارعــة وحتــى بدايــة التزهيــر (نهايــة مرحلــة النمــو الخضــري) ،بينمــا أتخــذ العمــق 60ســم الحتســاب كميــة
مياه الري عند مرحلتـي التزهيـر والنضـج الفسـلجي وتعـويض المسـتنزف مـن مـاء التربـة .تمـت عمليـة الـري بواسـطة
أنبوب بالستيكي بقطر  3أنج مربوط إلى مضخة ديزل تصريفها  0.04م \³دقيقة ( 2.4م \³سـاعة) باسـتخدام مـاء
نهر الفرات واعتمادا على العمق والتغاير في المحتوى الرطوبي للتربة حدد الزمن الالزم للحصول علـى كميـة ميـاه
الري المطلوب إضافتها لكل مستوى من مستويات الري المحدودة حيث تم احتساب عمـق المـاء المطلـوب إضـافته
للتربــة بموجــب المعادلــة ال ـواردة فــي ( .)29أمــا الــزمن الــالزم إلضــافة كميــة ميــاه الــري المحســوبة فقــدرت بوســاطة
المعادلة المذكورة في ( .)5تمت تهيئة تربة الحقل بأجراء عملية الحراثة مرتين بصـورة متعامـدة بواسـطة المحـراث
المطرحي القالب ونعمت وسويت بواسطة ألخرماشة.
إذ قســم الحقــل إلــى ثالثــة قطاعــات رئيســية وقســم كــل قطــاع إلــى  1وحــدة تجريبيــة وتضــمنت كــل وحــدة
تجريبية على ( )2مروز في الوحدة التجريبية بطول ( 238م) وتركـت فاصـلة بـين المـروز ( 71سـم) بـين كـل مـرز
وأخــر للقطــاع الواح ــد وبــين جــورة وأخــرى ( 38ســم) وبــين القطاعــات ( 938م) لضــمان عــدم انتقــال الســماد بــين
الوحــدات التجريبيــة ولســهولة إج ـراء العملي ـات الزراعيــة الالزمــة ولغــرض الســيطرة علــى حركــة المــاء وأعطيــت ريــة
التعييـر .زرعـت بـذور الـذرة الصـفراء  Zea mays L.صـنف بحـوث صـنف تركيبـي ( )8195التـي تـم الحصـول
عليها من الهيئة العامة للبحوث الزراعية \ و ازرة الز ارعـة فـي الموسـم الخريفـي  3192/7/99وفـي الموسـم الخريفـي
 3192/7/99بوضـع  3بــذرة فــي كــل جــورة فــي كــال الموســمين وأعطيــت ريــة اإلنبــات وكانــت نســبة اإلنبــات %15
خفت إلى نبات واحد بعد أسبوعين من اإلنبات.
أضيف سماد اليوريا ( )N %25بمعدل  321كغم\هكتار على دفعتين ،األولى عند الزراعة ،أما الدفعة
الثانيــة فقــد أضــيفت بعــد  28يــوم مــن الز ارعــة .وأضــيف الســوبر فوســفات الثالثــي (%25

(P2O5بمعــدل 911

كغـم\هكتــار وأضــيف ســماد K 50%)( K2Oبمعــدل  51كغــم \ هكتــار دفعــة واحــدة أثنــاء الز ارعــة لكــال الموســمين
( 92و .)3أجري ــت عملي ــة التعش ــيب دوري ــا للمع ــامالت كاف ــة (مكافح ــة األدغ ــال ي ــدويا حس ــب الحاج ــة) .ث ــم تم ــت
مكافحــة حفــار ســاق الــذرة باســتعمال مبيــد الــديازينون المحبــب  %91مــادة فعالــة وبمقــدار  5كغــم\هكتــار تلقيمــا فــي
قلب النبات بعد  31يوما من الزراعة ولثالث مرات وقد بلغت الفاصـلة الزمنيـة  91أيـام .حصـد المحصـول بتـاري
 3192/99/98للموســم الخريفــي وبتـاري  3192/99/98للموســم الخريفــي .تــم إجـراء ثــالث رشــات تســميدية أثنــاء
موسم النمو للذرة الصفراء وكانت الرشة األولى بعد  38يوم من الزراعة ،والرشة الثانيـة بعـد  81يـوم مـن الز ارعـة،
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والرشــة الثالثــة بعــد مــرور  78يــوم مــن الز ارعــة وحتــى حصــول البلــل التــام للمجمــوع الخضــري .تــم االعتمــاد علــى
النباتات الموجودة في المروز الوسطية (المحروسة) لدراسة الصفات المطلوبة مع ترك المروز الحارسة.
وذلــك باختيــار  10نباتــات بصــورة عش ـوائية ومحروســة مــن المــروز الوســطية لد ارســة النمــو والحاصــل
لنبــات الــذرة الصــفراء .تــم قيــاس ارتفــاع النبــات بواســطة ش ـري القيــاس قبــل مرحلــة الحصــاد ،وذلــك بقيــاس ارتفــاع
النباتات من سطح التربة حتى العقدة السفلى للنورة الذكرية حسب ما ورد في( .)91قيست المساحة الورقية (سـم)3
علــى وفــق الطريقــة الـواردة فــي ( .)99وحســب عــدد الحبــوب فــي العرنــوص (حبــة .عرنــوص )9-بتف ـري الع ـرانيص
لمعرفة عدد الحبـوب فـي كـل عرنـوص وقسـمت عـدد الحبـوب علـى عـدد العـرانيص الموجـودة فـي المعاملـة الواحـدة
لينتج عنه عدد الحبوب في العرنوص الواحـدة ضـمن المعاملـة الواحـدة .وبعـد تفـري حبـوب الـرؤوس لعشـرة نباتـات
محروســة أخــذت منهــا  9111حبــة بصــورة عش ـوائية مــن النباتــات المحصــودة مــن كــل معاملــة ثــم وزنهــا وكــررت
العمليــة ثــالث مــرات واخــذ معــدل األوزان الثالثــة لينــتج عنــه وزن  1000حبــة لكــل معاملــة عل ــى أســاس رطوبــة
 .%15أما حاصل الحبوب (طن.ه ـ.)9-
تم حسابه من معدل وزن حبوب جميع العرانيص المحصودة للنباتات العشرة بعد تفريطها ثم جففـت فـي
فرن كهربائي على درجة 65م 1لمـدة  48سـاعة لحـين الوصـول إلـى الرطوبـة القياسـية ( )%15ثـم اسـتخراج معـدل
حاصــل النبــات الواحــد وض ـربه بالكثافــة النباتيــة المســتخدمة ،للحصــول علــى حاصــل الحبــوب طــن بالهكتــار (22
و .)21ومن ثم حول الوزن على أساس( طن  .ه ـ.)91( )9-
حاصل الحبوب (طن.ه ـ = )9-معدل حاصل النبات الواحد × الكثافة النباتية.
وق ـ ــد أجــري التحليــل اإلحصــائي باســتخدام برنــامج  Genstatوقورنــت متوســطات المعــامالت باستعمـ ــال
اختبار اقل فـ ــرق معنوي  Least Significant Differenceعند مستوى احتمالية .(L.S.D.% 5) 0.05
جدول 1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل الزراعة للموسمين
الصفات

القيمة الموسم

القيمة الموسم

الرمل

3135

922

%

تفاعل التربة

7.9

735

pH

الغرين

5135

233

%

النتروجين الجاهز

9.31

9337

ملغم.كغم 9-تربة

الطين

9.6

822

%

الفسفور الجاهز

51.2

2237

ملغم.كغم 9-تربة

نسجة التربة

الصفات

القيمة الموسم القيمة الموسم

الخريفي األول الخريفي الثاني

التوصيل الكهربائي EC

البوتاسيوم الجاهز
المادة العضوية

3.8

138
1.39

3393

الوحدة

دسي سيمينز .م

9-

الخريفي األول

الخريفي الثاني

مزيجة غرينية مزيجة طينية غرينية

929

ملغم.كغم 9-تربة الحديد الجاهز

2.20

335

9333

الزنك الجاهز

1325

1323

%

312

الوحدة

ــ

ملغم.كغم 9-تربة
9-

ملغم.كغم تربة

مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد  31العدد 2132 ،2

ISSN: 1992-7479

النتائج والمناقشة
ارتفاع النبات (سم)
تظهر النتائج الموضحة في الجدول  3تأثير الرش بالمادة الشمعية بتراكيز ( 1و 9و )3مل .لتر

9-

وفترات الري ( 8و 7و )1يوم وتداخلهما في ارتفاع نبات الذرة الصفراء (صنف تركيبي  )8195في الموسمين
الخريفيين األول والثاني وجود زيادة معنوية بين معدالت ارتفاع النبات بتأثير تراكيز المادة الشمعية المضافة
بلغت أعالها عند تركيز المادة الشمعية  3مل.لتر
 312357سم عند التركيز  9مل .لتر

9-

9-

والذي بلغ  392399سم في حين بلغ ارتفاع النبات

مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة  951322سم في الموسم الخريفي األول،

أما في الموسم الخريفي الثاني فقد بلغ معدل ارتفاع النبات  318322سم عند تركيز المادة الشمعية  3مل.لتر
في حين بلغ ارتفاع النبات عند التركيز  9مل .لتر

9-

9-

 915322سم مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة  952311سم.

وتبين النتائج الموجودة في الجدول أعاله وجود زيادة معنوية في ارتفاع النبات بلغت أقصاها عند فترات
الري  8و 7يوم في كال الموسمين والبالغة  312322و 312311سم على التوالي مقارنة بارتفاع النبات عند فترة
الري  1يوم البالغ  311375سم في الموسم األول و 915351و 915311و 913351سم على التوالي في الفترات
 8و 7و 1يوم على التوالي في الموسم الثاني.
من جهة أخرى أظهرت معامالت التداخل بين تراكيز المادة الشمعية وفترات الري وجود فروق معنوية
عالية بين معدالت ارتفاع النبات والبالغ أعالها  398357سم عند تركيز المادة الشمعية  3مل.لتر9-وفترة الري 8
يوم مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة  951357سم في الموسم األول ،كما بلغ اعلى ارتفاع للنبات في موسم الدراسة
الثاني  317311سم عند المعاملة نفسها مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت  953357سم .تشير النتائج
الموضحة في الجدولين  3و 2إلى زيادة ارتفاع النبات والمساحة الورقية بتأثير المادة الشمعية ،وهذا يتفق مع
نتائج ( ،)92واستخدم ( )31المادة الشمعية على الفاصوليا والحظوا تحسن الصفات المظهرية بتأثير المادة
الشمعية .يبدو من النتائج السابقة ان الزيادة قد تعود لعدة أسباب منها تأثير المادة الشمعية في زيادة محتوى
الماء وبالتالي زيادة امتصاص بعض العناصر المغذية التي تحسن عملية البناء الضوئي في الورقة ثم زيادة
الصفات أعاله.
ومن المكن ان تعود لسببين أولهما حماية األنسجة من الظروف المناخية وثانيهما زيادة كف ـاءة الم ـاء
فـ ـي وق ـت كان نمـ ـو النبات فيه أكثر اعتمادا علـ ـى حـ ـالة المـ ـاء من ـه علـ ـى البن ـاء الضوئـ ــي ( .)33وهنا أشار
( )27إلى أن المواد المقللة للنتح تؤدي إلى زيادة المساحة الورقية مع زيادة المحتوى المائي الكلي في النباتات.
وفيما يخص تأثير فترات الري في معدل المساحة الورقية فقد تفوقت فترة الري  8يوم يليها في ذلك الفترة  7يوم
وبفروق غير معنوية بداللة المساحة الورقية المقاسة إال ان هذه الفروق اتسمت بالمعنوية عند مقارنتهما مع فترة
الري  9يوم ولكال موسمي الدراسة،
312
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جدول  2تأثير المادة الشمعية وفترات الري في ارتفاع النبات (سم) لنبات الذرة الصفراء صنف تركيبي .8115
فترات الري

الموسم الخريفي األول

باليوم

1-

التراكيز مل .لتر

8
7
1

1
189.67
189.67
189.00

2
1
215.67 205.00
214.67 204.67
209.00 204.33
2.728

189.44

213.11 204.67

%8 L.S.D

المعدل

%8 L.S.D

فترات الري
المعدل
203.44
203.00
200.78
1.439

باليوم

الموسم الخريفي الثاني
التراكيز مل .لتر

1
1
200.00 183.67
8
196.33 185.67
7
193.00 182.67
9
1.983
%8 L.S.D
المعدل

196.44 184.00

%8 L.S.D

2.363

1-

2
207.00
206.00
203.00

المعدل
196.89
196.00
192.89
0.988

205.33
1.790

إذ بلغت ( 2835و 2835و )2231سم 3في الفترات ( 8و 7و )1يوم على التوالي في الموسم األول و
( 2892و 2279و )2395سم 3في الفترات نفسها في الموسم الثاني .ويالحظ من الجدول نفسه وجود فروق
معنوية بين معدالت المساحة الورقية بتأثير معامالت التداخل بين تراكيز المادة الشمعية وفترات الري إذ سجل
اعلى فرق معنوي في الموسم األول عند تركيز المادة الشمعية  3مل .لتر

9-

وفترة الري  7يوم وبمساحة ورقية

بلغت  8122سم 3مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة  2575سم ،3في حين سجل اعلى فرق معنوي في الموسم
الثاني عند تركيز المادة الشمعية  3مل  .لتر

9-

وفترة الري  8يوم إذ بلغت  2153سم 3مقارنة بمعاملة المقارنة

التي بلغت  2551سم.3
ويالحظ من الجدولين  3و 2تفوق فترة الري  8يوم في معدل ارتفاع النبات والمساحة الورقية لكال
الموسمين .ان وفرة الماء الكافي للنبات يمكنه من القيام بعملياته الحيوية وانقسام الخاليا الخاصة باستطالة
السالميات مما ينعكس ذلك على ارتفاع النبات ،وتوفر الرطوبة المالئمة خالل مراحل النمو المختلفة ،وخصوصا
في المرحلة الخضرية قد أدى إلى زيادة سرعة البناء الضوئي وزيادة كمية العناصر الممتصة من قبل النبات
والتي انعكست إيجابا في زيادة انقسام الخاليا واستطالتها ومن ثم زيادة مجمل نمو النبات ومنه ارتفاع النبات
(،)28
وتتفق نتائجنا مع ( .)93ومع ( )2الذي أشار إلى أن الري القليل يؤدي إلى تقليل ارتفاع النبات
والمساحة الورقية وخاصة عندما يحدث في مرحلة النمو الخضري ،وع از ذلك إلى أن هذه المرحلة تعد نشطة لنمو
وتوسع الخاليا وانقسامها ،فضال عن أن اإلجهاد المائي أدى إلى صغر مساحة األوراق ،مما يزيد من نفوذ
اإلشعاع الشمسي إلى داخل الكساء نتيجة النخفاض اعتراض الضوء من قبل األوراق فيقلل من فرصة هرمون
النمو (الوكسين) بالعمل على استطالة السالميات بسبب تحطيمه ضوئيا مؤث ار بالنتيجة في قلة ارتفاع النبات
( .)31وفي الذرة الصفراء أوضحت النتائج تفوق تكرار الري كل خمسة يوم في المساحة الورقية ( .)95في حين
أدت معامالت التداخل (جداول  3و )2إلى زيادة معنوية في الصفات أعاله وربما يعزى ذلك لدور كل من عوامل
التجربة في زيادة نمو النبات.
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جدول  3تأثير المادة الشمعية وفترات الري في المساحة الورقية (سم )2لنبات الذرة الصفراء صنف تركيبي
.8115
فترات الري

فترات الري

الموسم الخريفي األول

باليوم

التراكيز مل .لتر

8
7
9

1
3961
3870
3676

9
4701
4663
4643
246.7

3836

4669

%8 L.S.D
المعدل
%8 L.S.D

9-

3
4921
5044
4941

المعدل

باليوم

4528
4526
4420
81.0

8
7
1

التراكيز مل .لتر
1
2551
2752
2597

9
2557
2837
2955
433.0

3830

4467

%8 L.S.D
المعدل

4969

%8 L.S.D

249.5

معدل عدد الحبوب بالعرنوص (حبة.

الموسم الخريفي الثاني

عرنوص1-

9-

المعدل

3
2153
2511
2522

2892
2279
2395
276.2

4802
271.6

)

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المشار الهيا في الجدول  2وجود زيادة معنوية في معدل عدد الحبوب
بالعرنوص في الموسم الخريفي األول عند تركيز المادة الشمعية  3مل.لتر9-البالغ  73133حبة .عرنوص

9-

في

حين لم ترقى إلى مستوى المعنوية عند تركيز المادة الشمعية  9مل.لتر9-بمعدل بلغ  57135حبة .عرنوص

9-

مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة  51133حبة  .عرنوص ،9-في حين ازداد معدل عدد الحبوب بالعرنوص في
الموسم الثاني عند تركيز المادة الشمعية  3مل.لتر9-يليه في ذلك التركيز  9مل.لتر9-وبفروق غير معنوية بينهما
مع اتساع تلك الفروق لتصل المعنوية عند المقارنة مع معاملة المقارنة إذ بلغت المعدالت ( 85138و55838
و )79832حبة .عرنوص

9-

عند التراكيز ( 1و 9و )3على الترتيب.

ويالحظ من معطيات الجدول نفسه عدم وجود فروق معنوية بين معدالت عدد الحبوب بالعرنوص
بتأثير فترات الري ( 8و 7و )1يوم وفي كال الموسمين والبالغة ( 55133و 55532و )58937حبة .عرنوص
على التوالي في الموسم األول و( 57131و  52735و  ) 52237حبة  .عرنوص

9-

9-

على التوالي في الموسم

الثاني .وفيما يخص تأثير معامالت التداخل بين تراكيز المادة الشمعية وفترات الري في معدل عدد الحبوب
بالعرنوص فلوحظ وجود الفروق المعنوية البالغ أعالها عند تركيز المادة الشمعية  3مل.لتر9-وفترة الري  8يوم
في موسم الدراسة األول إذ بلغ معدل عدد الحبوب بالعرنوص  72832حبه .عرنوص

9-

مقارنة بمعاملة المقارنة

التي بلغت  81839حبه .عرنوص ،9-بينما بلغ أعلى فرق معنوي في الموسم الثاني عند تركيز المادة الشمعية 3
مل.لتر9-وفترة الري  8يوم إذ بلغ معدل عدد الحبوب بالعرنوص فيها  72232حبة .عرنوص

9-

مقارنة بمعاملة

المقارنة التي بلغت  88135حبة  .عرنوص.9-
من مالحظة نتائج الجدول  2يتبين وجود زيادة في معدل عدد الحبوب بالعرنوص بتأثير الرش بالمادة
الشمعية .ان الرش بالمستويات العالية من الشمع يساهم في حفظ الرطوبة الكافية لحدوث العمليات الحيوية في
315
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النبات وبالتالي زيادة انقسام الخاليا وتوسعها والتي انعكست إيجابا في هذه الصفات ( .)92وهذا يتفق مع ()95
في دراسة على البرتقال استخدم فيها مضاد النتح Vapor Gardإذ أظهرت نتائجه زيادة عدد الثمار ووزن
الحاصل معنويا ،قياسا بمعاملة المقارنة .وان الظروف البيئية المتطرفة لها تأثير كبير في عملية االنقسام ،ففي
ظروف الشد المائي تتأثر الخاليا التي في حالة انقسام ونمو بشكل كبير مما يؤدي إلى انخفاض عدد الخاليا
الناتجة وصغر حجمها نتيجة انكماش السايتوبالزم وزيادة كثافته مما يؤدي إلى صغر حجم النسيج ( ،)21ولذلك
فان رش النباتات بمانع النتح يؤدي إلى تحسين الحالة المائية للنبات مما قلل من الجهد المائي للنبات في أثناء
عملية انقسام الخاليا فزاد معدل النمو .كما سبب زيادة إيجابية في زيادة أعضاء التكاثر (.)22
كما ويالحظ وجود زيادة في معدل عدد الحبوب بالعرنوص (جدول  )2عند فترات الري والتي بلغ
أعالها عند فترة الري  8يوم ولكال الموسمين .ان زيادة الرطوبة تعمل على زيادة عدد بذور العرنوص وذلك لدور
الماء في انقسام الخاليا وانتقال المواد المختلفة وتكوين الزهيرات التي تتطور إلى بذور  ،ويؤدي اإلجهاد المائي
عملية التمثيل الكاربوني وقلة تجهيز مواد التمثيل إلى مواقع خزن الحبوب لب ء حركة النقل نتيجة

إلى تثبي

زيادة تركيز محلول الخلية مما سبب إجهاض الحبوب الملقحة فساهم ذلك في اختزال عدد حبوب العرنوص
( ،)32وهذا يتفق مع ( ، )93وان توفر الرطوبة المالئمة على طول موسم النمو قد اثر إيجابا في زيادة المساحة
الورقية (جدول )2ومن ثم زيادة منتجات عملية التمثيل الضوئي التي أسهمت بشكل فعال في إمداد مواقع النشوء
الجديدة في المرحلة التكاثرية للنبات بمتطلباتها من الغذاء المصنع ليزيد من نسبة الخصب في العرنوص وبالتالي
زيادة الصفات أعاله .
جدول  4تأثير المادة الشمعية وفترات الري في معدل عدد الحبوب بالعرنوص (حبة .عرنوص )1-لنبات الذرة
الصفراء صنف تركيبي . 8115
فترات الري
باليوم

الموسم الخريفي األول
التراكيز مل .لتر

8
7
9

1
627.4
605.1
595.1

9
695.0
695.1
649.2
93.50

609.2

679.8

%8 L.S.D
المعدل
%8 L.S.D

فترات الري

9-

3
745.4
704.6
710.8
720.2

89.23

المعدل
689.2
668.3
651.7
41.51

الموسم الخريفي الثاني

باليوم
8
7
1

التراكيز مل .لتر
1
622.0
550.6
569.0

9
673.3
678.1
645.2
89.43

580.5

665.5

%8 L.S.D
المعدل
%8 L.S.D

9-

المعدل
3
744.3
714.7
687.0

679.9
647.8
633.7
51.07

715.3
71.18

ان تعرض نباتات محاصيل الحبوب إلى الشد المائي خاصة في مرحلة التزهير يؤدي إلى إجهاض
الحبوب وانخفاض اللقاح وانخفاض نسبة التلقيح واألخصاب مما يسبب انخفاض عدد الحبوب في الوحدات
اإلنتاجية ( ، )32وفي هذا المجال أشار ( )22إلى أن تعرض النبات في مرحلة التزهير إلجهاد مائي يؤدي إلى
عدم انتظام بزوغ الحريرة إذ يؤدي إلى تأخر أو تعجيل ظهورها وبالتالي يبعدها عن الوقت المالئم لنثر حبوب
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اللقاح ويصاحب ذلك قلة اإلخصاب وبالتالي قلة عدد الحبوب للعرنوص الواحد  ،وأشار ( )23إلى وجود تأثير
مباشر لنقص الماء في فعالية األنزيمات والهرمونات في المبيض المخصب حديثا .ويتضح من الجدول  2وجود
زيادة بتأثير معامالت التداخل بسبب التأثير التجميعي لعوامل التجربة.
وزن  1111حبة (غم)
تعكس المعدالت العامة لوزن  9111حبة تأثير معامالت تراكيز المادة الشمعية المضافة والموضحة
في الجدول  8وجود زيادة معنوية بين المعدالت في كال موسمي الدراسة بلغت أقصاها عن التركيز  3مل.لتر

-

9يليه في ذلك التركيز  9مل.لتر9-واخي ار معاملة المقارنة إذ بلغت ( 958358و 918311و )311399غم في
الموسم األول و ( 971351و 912.11و )311.21غم في الموسم الثاني للتراكيز ( 1و 9و )3مل.لتر9-على
الترتيب .وتشير النتائج المذكورة إلى تفوق تأثير فترة الري  8يوم بفارق معنوي على الفترتين ( 7و )1يوم في
زيادة معدل وزن  9111حبة في الموسم األول البالغ  318323غم  912323غم و 919393عند الفترات ( 8و7
و )1على التوالي ،وفي موسم الدراسة الثاني تفوقت معنويا فترتي الري ( 8و )7يوم على الفترة  1يوم في زيادة
معدل وزن  9111حبة البالغ  917321غم و 913351غم و 95239غم لنفس الفترات على الترتيب .ويالحظ من
الجدول نفسه وجود زيادة معنوية في الصفة المختبرة بتأثير تداخل معامالت تراكيز المادة الشمعية المضافة
وفترات الري إذ بلغ اعلى فرق معنوي في الموسم األول عند تركيز المادة الشمعية  3مل.لتر9-وفترة الري  8يوم
إذ بلغ وزن  9111حبة  337391غم مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت  953.28غم ،في حين حقق التداخل
بين تركيز المادة الشمعية  3مل.لتر9-وفترة الري  8يوم اعلى فرق معنوي في الموسم الثاني إذ بلغ وزن 9111
حبة  312351غم مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت  971321غم.
أدت إضافة الشمع إلى زيادة معنوية في معدل وزن  9111حبة (الجدول  .)8أما سبب زيادتها نتيجة
المعاملة بالمواد المانعة للنتح فيعود إلى تقليل تساق

البذور مما زاد من عدد بذور النبات من خالل تحسين

الحالة المائية للنبات وتقليل الشد الرطوبي لألوراق مما يقلل من ذبول النبات( )35فيقل تنافس البذور على الماء
في فترة التساق

فضال عن تحسين حالة النمو الخضري فتزيد كفاءة النبات في تجهيز البذور بالماء والغذاء

الضروريين لنمو البذور وتطورها وزيادة الحاصل .كما حصل ( )37على زيادة في وزن حبوب الحنطة عندما
رشت بمضادات النتح .وفي هذا االتجاه وجد ( )27زيادة في وزن الجوزات ووزن البذور\ نبات نتيجة الستعماله
المواد المقللة للنتح على محصول القطن ،وتتفق مع ( )92على السمسم.
زيادة عند فترة الري  8يوم ولكال الموسمين على التوالي .وقد يعزى ذلك إلى أن كفاية الري أدت إلى
زيادة المساحة الورقية للنبات وبالتالي زيادة منتجات عملية التمثيل الضوئي التي أسهمت بشكل فعال في زيادة
امتالء الحبة وزيادة وزنها فضال عن دور الماء في زيادة انسيابية المواد المصنعة بعملية التمثيل الضوئي إلى
أماكن احتياجها في النبات ،الممثلة بالبذور النامية ليزيد من حجمها ووزنها( .)28وان فعالية المصدر والمصب
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في النبات تتغير بواسطة العجز المائي للمحافظة على سريان المواد المتمثلة إلى البذرة ( )8وهذه النتائج جاءت
متفقة مع ( )93على الذرة الصفراء .كما لوحظ بأن نقص الماء يحفز تكوين حامض االبسيسك وتحلل منظم
النمو السايتوكاينين ( )Cytokininإذ ان حامض االبسيسك يسرع من عملية النضج والسايتوكاينين يؤخره فأن
نقص الماء يقصر من فترتي النضج وملء الحبوب مما يؤدي إلى صغر حجم الحبوب ومن ثم خفض حاصل
الحبوب حيث ان زيادة فترة النمو التكاثري تزيد من فترة االمتالء .كما أن الشد المائي يؤثر في نسبة البذور
المجهضة ووزن  1000بذرة نتيجة انخفاض كفاءة الورقة لغرض تطوير عملية التلقيح حيث تشمل نضج المتوق
وتساق حبوب اللقاح وانباتها وحيويتها وكذلك أيض المبيض ( .)91إثر التداخل بين معامالت الري ومستويات
الرش بالمادة الشمعية معنويا في معدل وزن  9111حبة .وقد يعزى ذلك إلى التأثير التجميعي المشترك لدور كل
من الري والمادة الشمعية في زيادة عملية التمثيل الضوئي وانتقال نواتجها إلى أجزاء النبات األخرى.
جدول  8تأثير المادة الشمعية وفترات الري في وزن  1111حبة (غم) لنبات الذرة الصفراء صنف تركيبي
.8115
فترات الري

الموسم الخريفي األول

باليوم

التراكيز مل .لتر

8
7
9

1
189.82
184.80
182.35

9
199.24
193.24
192.79
5.055

185.65

195.09

%8 L.S.D
المعدل

فترات الري

%8 L.S.D

9-

3
227.19
201.92
198.22

المعدل

باليوم

205.42
193.32
191.12
2.917

8
7
1

الموسم الخريفي الثاني
التراكيز مل .لتر
1
957381
959371
170.30

9
911351
918371
186.20
7.910

179.80

193.90

%8 L.S.D
المعدل

209.11

%8 L.S.D

3.964

9-

المعدل

3
312351
311321
195.70

917321
913351
184.10
5.400

200.30
3.220

حاصل الحبوب (طن .هــ)1-
تظهر النتائج الموضحة في الجدول  5وجود ازدياد معنوي في حاصل الحبوب بتأثير تركيز المادة
الشمعية  3مل.لتر9-في الموسم الخريفي األول إذ بلغ حاصل الحبوب  1312طن .ه ـ 9-في حين لم ترقى إلى حد
المعنوية عند التركيز  9مل.لتر9-والبالغ  5351طن .ه ـ

9-

مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة  7392طن .ه ـ ،9-في

حين حقق التركيزان ( 9و )3مل.لتر9-ارتفاعا معنويا في حاصل الحبوب في الموسم الثاني إذ بلغا (5383
و )1338طن .ه ـ

9-

مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة  5351طن  .ه ـ .9-كما أبدت فترة الري  8يوم تأثي ار معنويا

متمثال بزيادة حاصل الحبوب في الموسم األول ليبلغ  5311طن .ه ـ
عند فترة الري  1يوم إذ بلغ  7319طن .ه ـ

9-

9-

ثم انخفض الحاصل تدريجيا ليبلغ أدناه

في حين كان تأثير الفترة  7يوم وسطا بين الفترتين وبفروق غير

معنوية إذ بلغ حاصل الحبوب فيها  5357طن .ه ـ ،9-في حين انعدمت الفروق المعنوية بين معدالت حاصل
الحبوب عند فترات الري المدروسة في الموسم الثاني والبالغة (  5359و  5325و  ) 7351طن  .ه ـ
( 8و 7و )1يوم على الترتيب.
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وتشير النتائج الموضحة في الجدول  22إلى وجود زيادة معنوية بين معدالت حاصل الحبوب بتأثير
معامالت التداخل بين تراكيز المادة الشمعية وفترات الري إذ بلغ اعلى فرق معنوي في الموسم األول عند تركيز
المادة الشمعية  3مل.لتر9-وفترة الري  8يوم والذي بلغ حاصل حبوبها  91382طن .ه ـ

9-

مقارنة بمعاملة المقارنة

التي بلغت  5.79طن  .ه ـ ،9-أما في الموسم الثاني فقد بلغ اعلى فرق معنوي عند تركيز المادة الشمعية 3
مل.لتر9-وفترة الري  8يوم إذ بلغ حاصل الحبوب  1.81طن .ه ـ

9-

مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت 5315

طن  .ه ـ .9-توضح النتائج المعروضة في الجدول  5وجود زيادة معنوية في حاصل الحبوب في النبات بتأثير
المادة الشمعية ولكال الموسمين .وفي هذا المجال وجد زيادة في حاصل العلب لنبات فستق الحقل وعدد الجوزات
لنبات القطن باستعمال المواد المقللة للنتح ( 27و ،)21وعلل الباحث األخير هذه الزيادة إلى ان الرش بهذه
المواد يؤدي إلى تأخير شيخوخة األوراق وكبر السطح التمثيلي لها وقوة نمو الجذور فانعكس ذلك إيجابا في
حاصل النبات .ان زيادة حاصل البذور في النباتات المعاملة بالشمع يعود إلى تأثيره اإليجابي في زيادة مكونات
الحاصل ومنها وزن  9111حبة .وهذا يتفق مع ( 98و .)92نتائج أخرى اثبت ان أكثر مكون حساس للجفاف
هو الحبوب استجاب إيجابيا الستخدام مضاد النتح (.)22
ويالحظ من النتائج (جدول  )6وجود اعلى زيادة في حاصل الحبوب عند فترة الري  8يوم ولكال
الموسمين ،يعود تفوق معاملة الري  8يوم من ناحية ارتفاع النبات والمساحة الورقية (جدول 3و )2بسبب ان
الري في الفترات المتقاربة يجهز التربة برطوبة كافية عند منطقة الجذر لذوبان العناصر الغذائية وسهولة وسرعة
نقلها إلى األجزاء األخرى والنشاط الواسع في حجب اإلشعاع الشمسي الساق والذي يساهم في عملية التركيب
الضوئي  ،وتعد المساحة الورقية للنبات من العوامل المهمة والرئيسة في زيادة حاصل الحبوب وتحسين نوعيتها
فالمساحة الورقية تساهم في زيادة عملية البناء الضوئي وتمثيل السكريات واألحماض األمينية والدهنية وذلك
لزيادة المساحة السطحية المعرضة ألشعة الشمس فضال عن زيادة عدد الخاليا الفعالة في العمليات الحيوية
كافة ،وهذا بالتأكيد يؤدي إلى زيادة الحاصل وتحسين نوعيته واعطاء ك ٍم كبير من الحبوب عن طريق تمثيل
الكاربوهيدرات بتحويلها إلى مادة جافة من الحبوب بدال من أجزاء نباتية أخرى .واتفقت مع ( )17في دراسة على
الذرة الصفراء لتكرار الري كل  8و 91يوم أظهرت النتائج تفوق الري كل  8يوم في الصفات قيد الدراسة ومنها
حاصل الحبوب.
وأشار ( )41إلى تأثر حاصل الحبوب بكفاءة المصدر والتي تكون مقترنة بالمساحة الورقية وفعالية
المجموع الجذري والتمثيل الكاربوني .إثر التداخل بين معامالت الري ومستويات الرش بالمادة الشمعية معنويا في
معدل حاصل حبوب النبات .وقد يعزى ذلك إلى التأثير التجميعي المشترك لدور كل من الري والمادة الشمعية
في زيادة عملية التمثيل الضوئي وانتقال نواتجها إلى أجزاء النبات األخرى ،إضافة إلى زيادة حيوية حبوب اللقاح
وتوافق عملية التزهير الذكري واألنثوي للنبات.
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جدول  6تأثير المادة الشمعية وفترات الري في حاصل الحبوب (طن.

ه ـ1-

) لنبات الذرة الصفراء صنف

تركيبي . 8115
فترات الري

فترات الري

الموسم الخريفي األول

باليوم

التراكيز مل .لتر

8
7
9

1
7.30
7.40
6.71

9
9.13
8.93
8.03
1.916

7.14

8.69

%8 L.S.D
المعدل
%8 L.S.D

9-

3
10.54
10.30
8.98

المعدل

باليوم

8.99
8.87
7.91
0.906

8
7
1

الموسم الخريفي الثاني
التراكيز مل .لتر
1
7.33
7.28
6.06

9
8.98
8.65
7.91
2.220

6.89

8.52

%8 L.S.D
المعدل

9.94

%8 L.S.D

1.781

9-

3
9.50
9.15
9.11

المعدل
8.61
8.36
7.69
1.359

9.25
1.564

المصادر
-9ابو ضاحي ،يوسف محمد واحمد لهمود وغازي مجيد الكواز .3119،تأثير التغذية الورقية في حاصل

الذرة

الصفراء ومكوناته .المجلة العراقية لعلوم التربة.925-933 :)9(9.
-3البديري ،احمد حسين تالي .3119،تأثير نقع وتعفير البذور ورش النباتات بكبريتات الحديدوز والزنك

في

حاصل الذرة الصفراء .رسالة ماجستير .كلية الزراعة .جامعة بغداد.
-2توفيق ،حسام الدين احمد .3115 ،استجابة الذرة البيضاء ( .(Sorghum bicolor L. Moenchلنقص
الري خالل مراحل النمو المختلفة وأثر ذلك في توزيع الجذور .أطروحة دكتوراه .كلية الزراعة.
جامعة بغداد.
 -9الجبوري ،كامل مطشر صالح .3113 ،استعمال منظفات النمو النباتية في تطويع نبات زهرة الشمس
( )Helianthus annuus L.لتحمل الجفاف وتحديد احتياجاته المائية .أطروحة دكتوراه .كلية
الزراعة .جامعة بغداد.
 -3الحديثي ،سيف الدين عبد الرزاق .3113 ،جدولة الري غير الكامل لمحصول الذرة الصفراء .أطروحة
دكتوراه .كلية الزراعة .جامعة بغداد.
 -7حسن ،هاشم محمود .9111 ،فيزياء التربة .مديرية دار الكتب للطباعة والنشر .كلية الزراعة والغابات
جامعة الموصل.
-5خليل ،محمود عبد العزيز إبراهيم.9115 ،العالقات المائية ونظم الري (األراضي الرملية ـ الزراعات المحمية ـ
محاصيل الخضر) .جامعة الزقازيق .منشورات منشاة معارف اإلسكندرية  .جمهورية مصر
العربية.
-1الساهوكي ،مدحت مجيد وأيوب عبيد الفالحي وعلي فدعم المحمدي .3111 ،إدارة المحصول والتربة والتربية
لتحمل الجفاف .مجلة العلوم الزراعية العراقية.35-9 :)3(21 .
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-91الساهوكي ،مدحت مجيد .9111 .الذرة الصفراء إنتاجها وتحسينها .و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
جامعة بغداد.
-99الساهوكي ،مدحت وصدام حكيم جياد .3192 ،جداول تقدير المساحة الورقية للذرة الصفراء باعتماد طول
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