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 تأثير الملوحة في انبات ونمو بادرات خمسة أصناف من حنطة الخبز

 (Triticum aestivum L. ) 

 محمد احمد ابريهي االنباري        خالد علي حسين الطائي       ياس خضير ياسر     

 جامعة كربالء  -جامعة كربالء                   كلية العلوم  -كلية الزراعة  

 الخالصة : 

جامعرة ةرربالخ لرال   –تجربة عاملية حسب التصميم العشوائي الكامل بثالثة مكرراا  يري مبتاررا  ةليرة العلرو  أجريت 

ديسررم / م  ( يرري أ اررا  و مررو برراداا  لمسررة  2و  4، 0لدااسررة ترر ثير الررر  بالمرراخ المررال  )  0110 – 0112الموسررم الشررتو  

 ( وللصت ال تائج الى ما يلي :  3ا  ية و أبوغريب ، عد  00أص اف من  ح طة البا/ ) العراق ، أشوا، أباخ 

ديسم / م  ( ساب أ بفاض مع و  يي معدال  الطو  والوزن الجاف للرويشة والجريير  2إن زيادة ملوحة ماخ الر  الى) 

ا ييما بي هرا ومحتوى أوااق الااداا  من الكلواوييل والاوتاسيو  يي حين أاتفع ترةي/ الصوديو  ييها . ألتلفت االص اف مع وي

ديسم / م  ( يري تحييرأ أي رل اليريم ل سراة  0وتفوق الص ف آشوا يي تحمله للر  بالماخ المال  . تفوقت التوليفة     ) آشوا مع 

 اإل اا  و مو الااداا  . 

على ضوخ ال تائج المستحصل عليها  وصي ب/ااعة الصر ف آشروا يري تجراال حيليرة للت ةرد مرن أدائره الحيلري يري تحملره 

 لر  بالماخ المال  . ل
 

 

Abstract:- 

         A factorial experiment with completely randomized design (CRD) in three replicates 

was carried out in laboratories at Dept .of Biology, Science College , kerbala University during 

winter season 2008 -2009 to study the effect of salinity levels of irrigation water (2,4 and 

8ds/m)for five wheat cultivars (Al-Iraq, Ashure , IPA99 , Adnania and Abu- Graib3) in seed 

germination and seedling growth . The observed results were as following :  

           Increase water Salinity up to( 8ds/m) reduces significantly the germination percentage and 

length , dry weight of plumule and radical . as well as reduce seedling contain of chlorophyll and 

K while increase Na . cultivars differences significantly and ashur cultivar gave highest tolerance 

to water salinity . the best interaction was between( Ashure and 2ds/m) which gave best 

germination and seedling growth.  

 According to the results it can be recommend to grow Ashure cultivar in A farm 

experiment to be confirmed the farm performance in toleration for irrigation with salinity water . 

 المقدمة 

إن ترسيخ محصو  الح طة هو الهدف األو  الري  ي ايري التفكيرر بره ع رد ال/ااعرة يري ئرروف بيميرة غيرر مالئمرة ةرالر  

بالماخ المال  وان تحييأ هيا الهدف يتم عن طريأ ضمان إ اا  سريع ومت اسأ إذ إن مرحلة اإل اا  من أةثرر مراحرل حساسرية 

( . السيما وان الح طة تص ف 11اد الملحي يساب إ بفائ يي اإل اا  و مو الااداا  )للملوحة يي محصو  الح طة ، وإن اإلجه

     ( .13( . وان تحمل الملوحة صفة معيدة يسيطر عليها العديد من الجي ا  )11ةمحصو  شاه متحمل للملوحة )

  ييلل من جاه/ية الماخ الحر يري إن زيادة  ساة األمالح يي التربة أو يي ماخ الر  تؤد  إلى ايع ال يط اآلزموز  الي 

م طية الجيوا وتشابه هري  الحالرة اإلجهراد ال راتج عرن الجفراف الري  يرؤد  إلرى لفرب ال مرو بسراب ا بفراض الجهرد المرائي يري 

( إذ أشرراا إلررى أن الترر ثير ال رراا ل مررالح علررى ال اررا  يرر تي عررن طريررأ عجرر/ ال اررا  عررن 01( وقررد أةررد ذلرر  )15األوااق )

الالز  للفعاليا  الحيوية وللأ حالة مرن الجفراف الكيميرائي وعرد  اتر/ان الميرييا  ،وان عرد   اتر/ان الميرييا   امتصاص الماخ

ي تج من ت ايس 
+

NaوCl
-

Kمع ميييا  مثرل  
+

،Ca
+2

،
-

No3 (21)   ان عمليرا  لدمرة التربرة والمحصرو  ،  وعيرة ميرا  الرر.

 سعة تحمل الملوحة .   ،الظروف الجوية وص ف المحصو  جميعها يمكن ان تؤثر يي 

 ب اخاً على ما ساأ  في هيا الاحث لدااسة ت ثير الر  بالماخ المال  يي إ اا  و مو باداا  لمسة أص اف من ح طة البا/ .  

 المواد وطرائق العمل : 
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 وبثالثة  Completely Randomized Design (CRD) في  تجربة عاملية بعاملين حسب التصميم العشوائي الكامل 

ةلية العلرو  جامعرة ةرربالخ مثرل العامرل األو  لمسرة أصر اف مرن الح طرة )العرراق  و  -مكراا  يي مبتارا  قسم علو  الحياة

ديسرم / م  ( ترم   2و  4، 0( ومثرل العامرل الثرا ي ثالثرة مسرتويا  مرن المراخ المرال  )00و عد ا  يرة و إبراخ  3آشوا و أبو غريب

 1111ديسرم /م   الري م ره  0ECة والري  قيسرت االيصرالية الكهربائيرة لره وةران ميردااها تح يرها باستعما  ماخ  هر الحسري ي

 ديسم / م  (  بالتتابع . 2ECو  4ECمل للحصو  على) 051مل و  511مل) لترواحد( وسبن الى 

سم وضرع يري  15( وضعت يي أطااق بتر  بيطر vathmann No.1زاعت بيوا أص اف الح طة على أوااق ترشي  )

 لم ع التابر والتلوث.  para filmبياة يي ةل طاأ وغطيت االطااق باوااق  15اأ ةل ط

أيا  تم دااسة ال ساة المموية إل اا  الايوا وطو  ةل من الرويشة والجيير ووزن ةل من الرويشة والجريير  11بعد مروا 

لواوييرررررل باسرررررتعما  سررررراعة وقررررردا محتررررروى الاررررراداا  مرررررن الك 04   لمررررردة  01ْبعرررررد التجفيرررررف علرررررى داجرررررة حررررررااة 

Spectrophotometer    ( . تم تيدير تراةي/ الصوديو  3 ا وميتر) 113و  145وألي  اليراخا  لكل عي ة على طو  موجي

(. 10ه رد  الصر ع حسرب طرييرة )  Gallan Kamp رو   Flam photometerوالاوتاسريو  يري الاراداا  باسرتبدا  جهراز 

وتررم إجررراخ تحويررل زاو  لايا ررا   سرراة إ اررا  الارريوا وترةيرر/    L.S.Dمع ررو   قرروان بررين المتوسررطا  باسررتعما  اقررل يرررق

 (.  10الصوديو  % وترةي/ الاوتاسيو  % )
 

 

 

 

 النتائج والمناقشة : 

 نسبة إنبات البذور :  -1

 ( وحيرأ4ECو  EC 0( لفب إ اا  الاريوا مياا رة بالمسرتويين الملحيرين )EC8( إن الر  بالماخ المال  )1ياين جدو  )

 % مياا ة بايية األص اف التي لم تبتلف عن بع ها مع وياً . 01.02ص ف العراق اقل  ساة إ اا  بليت 

 ( ت ثير مستويا  ملوحة ماخ الر  يي  ساة اإل اا  لايوا لمسة أص اف من ح طة البا/1جدو  )

 األصناف
 (ديسم / م  مستويات ملوحة ماء الري )

 المعدل
2 4 8 

 70.28 66.99 71.92 71.29 العراق  

 74.60 69.11 77.79 76.73 اشوا

 74.68 72.92 75.05 76.08 00اباخ 

 73.86 69.74 78.26 73.59 عد ا ية

 72.87 67.89 74.02 76.70 3ابو غريب 

  69.33 75.44 75.01 المعد 
 

L.S.D 5 % 
 التدالل الملوحة األص اف

 غ .    1.86 2.41

ملوحررة مرراخ الررر  واألصرر اف يكرران غيررر مع ررو  أ  أن األصرر اف اسررتجابت برر فس الطرييررة أمررا الترردالل بررين مسررتويا  

ديسرم / م   ( سراب ا بفراض  سراة إ ارا   6( من أن السيي بمراخ تر/داد ملوحتره عرن ) 5للمستويا  وهيا يتفأ مع ما أشاا إليه )

ل بين عدة مستويا  من الملوحة وأابعة أص اف ( من إن ليس ه اك يروق مع وية ع د التدال0الايوا وأي ا متفية مع ما وجد )

 من ح طة البا/ .

 تراكيز الصوديوم % :  -2

 2.10و  2.50،  4.51( ان محتوى الااداا  من الصوديو  ازداد ب/يادة مستويا  الملوحة اذ بلر  ترةير/  )0ياين جدو  )

ا  الصروديو  يري م طيرة الجريير وزيرادة امتصراص ديسم / م  ( بالتتابع ويعود ذل  إلى تراةم ايو   2و  4، 0% ( للمعامال  )

( الي  أشاا إلى التال  توازن الميييا  ع د زااعة ال ااتا  يي ترل ملحية او ايها 11و  1الصوديو  واتفيت هي  ال تائج مع )

الكلوايرد والصروديو  بماخ مال  إذ تعا ي هي  ال ااتا  من  يص أيو ا  الفسفوا والاوتاسريو  والكالسريو   تيجرة الاتفرا  تراةير/ 

 الليين ي ايسان هي  االيو ا  يي الدلو  والى ا سجة ال اا  محدثة ألتال  يي توازن الميييا  يي أ سجة ال اا  . 

 ( ت ثير مستويا  ملوحة ماخ الر  على ترةي/ الصوديو  % يي الااداا  لبمسة أص اف من ح طة البا/ 0جدو  )

 األصناف
 (يسم / م  دمستويات ملوحة ماء الري )

 المعدل
2 4 8 
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 7.64 7.69 9.63 5.62 العراق     

 5.52 5.91 5.43 5.23 اشوا

 7.68 10.36 9.45 3.25 00اباخ 

 7.71 10.08 8.90 4.16 عد ا ية

 7.69 9.08 9.45 4.54 3ابو غريب 

  8.62 8.57 4.56 المعد 
 

L.S.D 5 % 
 التدالل الملوحة األص اف

0.42 0.33 0.73 
 

( إلى إن ل ص اف تر ثيراً مع ويرا يري محتروى الاراداا  مرن ايو را  الصروديو  حيرث بليرت  سراة 0ةما تشير  تائج جدو  )

، عد ا يرة وابوغريرب بالتترابع  00% ( ل صر اف العرراق ، أشروا ، إبراخ   0.10و   0.01،  0.12،  5.50، 0.14الصروديو  )

وصرو  ايو ررا  الصرروديو  الرى األوااق عررن طريررأ ترسرياه يرري السرراق و  وابمرا يعررود السراب إلررى الررتالف األصر اف يرري م ررع

 الجيوا او تيليل امتصاصه لليابلية اال تبابية العالية لاعب األص اف.

ةما ائهر التدالل بين األص اف والمستويا  الملحية التاليا مع ويرا يري محتروى الاراداا  مرن ايرون الصروديو  إذ أعطرت 

( أوطر   00والصر ف إبراخ  EC2% ( يي حين حييت التوليفرة ) 11.31( أعلى  ساة بليت  ) 00باخ والص ف إ  EC 8التوليفة )

 %(.  3.05 ساة  بليت )
 

 تركيز البوتاسيوم % :  -3

( ان محتروى الاراداا  مرن الاوتاسريو  قرد ا بفرب )مع ويرا( ب/يرادة مسرتويا  3يت   من ال ترائج الموضرحة يري الجردو  )

ب قرل  سراة ممويرة     EC 8 % ( يري حرين جراخ  المعاملرة  14.40بر على  سراة ممويرة ) (EC 2) الملوحرة وجراخ  المعاملرة 

  Na , K%( . ويعود ساب هريا اال بفراض الرى التردالل برين ايرو ي  10.04لترةي/ الاوتاسيو  يي المجمو  الب ر  وبليت )

ذا  شرح ة ةهربائيرة متشرابهة ا  حصرو  عمليرة  ال اتج عن التر ثير الت ايسري بي همرا علرى مواقرع االمتصراص يري الجريوا أل هرا

بين الشح ا  المتشابهة و ظرا لوجود ايو ا  الصوديو  بتراةي/ عالية حو  م طية الجيوا  الحر  قلرة   Antagonismالت اد 

من ت رايس  ( ةما يعود ذل  إلى إن الر  بالماخ المال  يساب عد  ات/ان الميييا  ال اتج11و  1او  يصان امتصاص الاوتاسيو  )

Na
+
Clو   

-
Kمع  

+
   ,Ca

+ 
No3و 

-
(01 ) . 

 ( ت ثير مستويا  ملوحة ماخ الر  على ترةي/ الاوتاسيو  % يي الااداا  لبمسة أص اف من ح طة البا/ . 3جدو  )

 األص اف
 مستويا  ملوحة ماخ الر  )ديسم / م  (

 المعد 
2 4 8 

 14.14 14.26 13.22 14.94 العراق  

 14.70 13.89 14.68 15.55 اشوا

 11.72 9.33 11.87 13.97 00اباخ 

 13.24 10.77 14.26 14.69 عد ا ية

 13.51 12.99 14.25 13.30 3ابو غريب 

  12.24 13.65 14.49 المعد 
 

L.S.D 5 % 
 التدالل الملوحة األص اف

0.36 0.28 0.62 

ى االوااق مرن الاوتاسريو ، حيرث تفوقرت براداا  الصر ف ( الى ان لالص اف تاثيرا مع ويا يري محترو3تشير  تائج جدو  )

 11.00والي  اعطى  سراة ) 00%( مياا ة بااداا  الص ف أباخ  14.01اشوا على باقي األص اف واعطى اعلى  ساة بليت )

التدالل برين %( وهيا يعكس تااين االص اف يي قابليتها على امتصاص الاوتاسيو  ع د المستويا  الملحية المبتلفة ، ةما ائهر 

والصر ف أشروا (  EC2المستويا  الملحية واألصر اف التاليرا مع ويرا يري محتروى االوااق مرن الاوتاسريو  واعطرت التوليفرة )

 %(. 0.33( اقل  ساة بليت ) 00والص ف إباخ   2EC%( يي حين حييت التوليفة )15.55اعلى  ساة مموية )
 

محتوووووووووووووووووو   -4

 نباتي : البادرات من الكلوروفيل ملغم/ غم نسيج 
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( ان محتوى الااداا  من الكلواوييل قد ا بفب مع ويا ب/يرادة مسرتويا  الملوحرة وصروال الرى اقرل 4يالح  من الجدو  )

( ويعر/ى هريا 1.111اعلى محتوى للكلواوييل )  (EC2)( يي حين سجلت المعاملة  (EC8%( ع د المعاملة  1.301محتوى )

ة الا راخ ال روئي يري محصرو  الح طرة مرن لرال  تحطريم أجر/اخ الاالسرتيدا  وتيليرل الى تراثير الملوحرة السرلاي يري تثاريط عملير

( وتشرير  ترائج التحليرل اإلحصرائي إلرى 2 شاطها الوئيفي وتحطيم الروابط برين الحايارا  والارروتين وتيليرل ةميرة الكلواوييرل )

وأعطرى  00ة يي الدااسة حيث تفروق إبراخ وجود يروقا مع وية يي معدال   ساة الكلواوييل بساب التالف األص اف المستبدم

مليرم م غرم ( وقرد  1.400مليم م غم  سيج  ااتي ( مياا ة بالص ف أشوا الي  أعطى اقل  ساة بليت ) 1.021أعلى  ساة بليت )

 يعود الساب يي تااين  ساة الكلواوييل هو اللتالف األص اف  وااثياً .
 

حترروى االوااق مررن الكلواوييررل مليررم م غررم  سرريج  ارراتي يرري الارراداا  ( ترر ثير مسررتويا  ملوحررة مرراخ الررر  يرري م4جرردو  )

 لبمسة اص اف من ح طة البا/

 األصناف
 (ديسم / م  مستويات ملوحة ماء الري )

 المعدل
2 4 8 

 0.428 0.317 0.357 0.608 العراق  

 0.427 0.364 0.407 0.509 اشوا

 0.781 0.329 0.984 1.029 00اباخ 

 0.579 0.502 0.603 0.633 عد ا ية

 0.477 0.439 0.465 0.528 3ابو غريب 

  0.390 0.563 0.661 المعد 
 

L.S.D 5 % 
 التدالل الملوحة األص اف

0.04 0.03 0.07 
 

 طول الرويشة )سم(  -5

ملوحة ااييها ( إن التالف مستويا  الملوحة اثر مع ويا يي معد  طو  الرويشة حيث إن زيادة ال5تاين ال تائج يي جدو  )

سرم ( يري حرين أعطرت المعاملرة  4.01( ديسرم / إذ بلر  ) EC 8ا بفاضا يي طو  الرويشة الي  ئهر ب قل طو  ع د المعاملة )

(EC2 (  0.41أعلى طو  بل .)سم 
 

 

 ( ت ثير مستويا  ملوحة ماخ الر  يي طو  الرويشة ) سم( لبمسة أص اف من ح طة البا/ )سم(5جدو  )

 األصناف
 (ديسم / م  ت ملوحة ماء الري )مستويا

 المعدل
2 4 8 

 8.33 5.15 8.58 11.28 العراق  

 10.69 9.38 10.78 11.92 اشوا

 5.44 1.97 6.62 7.75 00اباخ 

 6.70 3.40 7.40 9.30 عد ا ية

 6.27 3.90 7.85 7.07 3ابو غريب 

  4.76 8.24 9.46 المعد 
 

L.S.D 5 % 
 التدالل الملوحة األص اف

0.926 0.717 1.604 

 

إن قصر الطو  ب/يادة األمالح يي ماخ الر  يعود إلى زيادة ترةي/ االيو ا  ييه وما لها من ت ثيرا  سلاية مااشررة ةتثاريط 

ال شاط اإل /يمي يي لاليا الااداا  مما يؤد  إلى ترسيب الاروتي ا  أو تثايط المواقرع ال شرطة أو الفعالرة لهري  اإل /يمرا  وهريا 

ديسرم / م   ( يسراب أ بفراض  سراة الارروتين  10.5 -4( مرن إن السريي بمراخ تترراوح ملوحتره ) مرن 12فأ مع مرا اشراا إليره )يت

 ( .0اليائب يي األوااق وإن  مو ال اا  ي بفب بساب أ بفاض معد  توسع وأ يسا  وتمي/ لاليا األوااق )
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حيررث تررؤد  الررى ااتفررا  الجهررد االزمرروز  للمحلررو  ع ررد وقررد يكررون اال بفرراض  رراتج عررن الترر ثير غيررر المااشررر للملوحررة 

المسرتويا  العاليرة الملوحرة ممرا سرراب قلرة او عجر/ امتصراص المرراخ والع اصرر الييائيرة ال ررواية ممررا يرؤد  الرى قلرة ااتفررا  

طرى أعلرى يي معد  طو  الرويشة حيث تفوق الص ف أشوا وأع ل ص اف( . تشير ال تائج إلى وجود ت ثير مع و  1الااداا  )

سررم( وابمررا يعرر/ى السرراب يرري ذلرر  الررى تارراين  5.44والرري  أعطررى اقررل معررد  ) 00سررم( متفوقررا علررى ابرراخ  11.10معررد  بلرر  )

األص اف يي قابليتها علرى م رع أو صرد ايو را  الصروديو  الموجرودة يري محلرو  التيييرة مرن الردلو  إلرى جريوا الاراداا  ةمرا 

 سم ( . 11.00( حيأ أعلى معد  لطو  الرويشة )EC 0المستوى )يت   من الجدو   فسه إن الص ف آشوا مع 
 

 طول الجذير )سم( : -6 

( ا بفاضا مع ويا يي طو  الجريير لاراداا  الح طرة ع رد ايهرا بالمراخ المرال  وهريا اال بفراض ير/داد ب/يرادة 1ياين جدو  )

لمستوى الملوحة وةران أعلرى معرد  ع رد المعاملرة  مستويا  الملوحة ةما إن ه اك التاليا  مع وية يي معدال   مو الجيير تاعا

(EC2(  وبل )سم ( يي حين أئهر  المعاملة ) 0.512EC8(  اقل معد  لطو  الجيير وبل )4.10  . ) سم 
 

 

 

 

 ( ت ثير مستويا  ملوحة ماخ الر  يي طو  الجيير)سم( لبمسة أص اف  من ح طة البا/ )سم(1جدو  )

 األصناف
 (ديسم / م  ي )مستويات ملوحة ماء الر

 المعدل
2 4 8 

 6.74 4.80 7.37 8.05 العراق  

 12.2 9.70 11.50 15.40 أشوا

 6.02 2.15 8.00 7.93 00إباخ 

 5.11 2.40 4.65 8.28 عد ا ية

 6.41 4.05 7.30 7.88 3ابو غريب 

  4.62 7.76 9.50 المعد 
 

L.S.D 5 % 
 التدالل الملوحة األص اف

1.147 0.888 1.987 

ةما ياين الجدو   فسه  وجود التاليا  يي معدال  أطروا  الجريوا ألصر اف الح طرة وتفروق الصر ف أشروا وحيرأ أعلرى 

سم ( وقد يعود الساب إلى أن الصر ف أشروا حيرأ أقرل معرد   5.11سم ( يي حين أعطى الص ف عد ا ية ) 10.0معد  للطو  )

ص الاوتاسيو  وزيادة ةفاخة  مو ال اا  مما ا عكس يي  مو الجيوا وهريا من تراةم الصوديو  يي أوااقه وأعلى  ساة من امتصا

( الي  أشاا إلى تراةم األمرالح دالرل لاليرا ال ارا  يثراط التفراعال  االي رية برداجا  مبتلفرة اعتمرادا علرى الجر/خ 4يتفأ مع )

يري صرفة طرو  الجريير وتفوقرت المعاملرة  ال ااتي , ةما يت   من الجدو   فسه إن التدالل برين الملوحرة واألصر اف أثرر مع ويراً 

(EC2(  والص ف أشوا ي عطت أعلى معد  وبل )15.41  )سم 

 الوزن الجاف للرويشة )غم( : - 7

( اقرل وزن جراف EC 8( ا بفاضا يي الوزن الجاف للرويشة ب/يادة مستويا  الملوحة وأئهرر  المعاملرة )0ياين جدو  )

 ECغم ( وهي لم تبتلف مع وياً عن معاملة )0.017( أعلى وزن جاف بل  ) EC 4غم( يي حين سجلت المعاملة )0.008بل  )

( وقد يع/ى ا بفاض معد  الوزن الجاف للرويشرة الرى تثاريط  مرو الجريير ع رد ااتفرا  ملوحرة الميرا  التري 1.111( إذ حييت )2

الجهرد االزمروز  ةريل  تر ثير الملوحرة قللت من قداة الجيوا على امتصاص الماخ والع اصر المعد ية ال رواية لل اا  بساب 

 (.2يي تثايط عملية الا اخ ال وئي وعد  ا تيا  المكو ا  او ال واتج االي ية لال  أ سجة ال اا  )

 ( ت ثير مستويا  ملوحة ماخ الر  يي الوزن الجاف للرويشة)غم(لبمسة أص اف من ح طة البار .0جدو  )

 األصناف
 (م   ديسم /مستويات ملوحة ماء الري )

 المعدل
2 4 8 

 0.014 0.010 0.011 0.019 العراق  

 0.024 0.013 0.031 0.029 أشوا

 0.012 0.005 0.021 0.011 00أباخ 

 0.010 0.007 0.008 0.015 عد ا ية

 0.009 0.007 0.013 0.008 3ابوغريب 

  0.008 0.017 0.016 المعد 
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L.S.D 5 % 
 للتدالل الملوحة األص اف

0.003 0.003 0.006 

مع ويا يي معد  الوزن الجاف للرويشة حيث لوح  تفوق الااداا  للص ف أشروا  ل ص اف( إلى أن 0تشير  تائج جدو  )

غرم( وأئهرر   ترائج 1.110( الري  أعطرى معردال بلر  )3غم ( مياا ة بااداا  صر ف أبرو غريرب ) 1.104اذ حييت معدال بل  )

 0لملحية إلى وجود التاليا  مع وية يي معد  الوزن الجاف للرويشة حيث تفوقت التوليفة )التدالل بين األص اف والمستويا  ا

EC ( علرى براقي المعرامال  وأعطرت ) 2غرم( يري حرين اعطرت التوليفرة ) 1.100والص ف أشوا EC  اقرل 00والصر ف إبراخ )

 غم (  1.115معد  بل  )
 

   الوزن الجاف للجذير )غم( : -8

اتفا  مستوى األمالح يي محلو  التييية ساب ا بفراض مع ويراً يري  الروزن الجراف للجريير وتفوقرت ( إن ا2ياين الجدو  )

( ويع/ى ذل  إلى أن الملوحرة تعمرل علرى تثاريط  ال شراط الكرامايومي الري  يسراب بردوا  تيليرل التكشرف 1.111) EC2المعاملة 

( اليين أشرااوا الرى ملوحرة 10( وأةد ذل  )0صر طولها )ل  سجة ال اقلة مما يؤد  الى صير الجيوا و قلة او لفب وز ها وق

ماخ الرر  أو التربرة أد  إلرى تردهوا أو تثاريط  مرو الجريوا ومرن ثرم لفرب معرد  وز هرا الجراف وأوضرحوا بران زيرادة مسرتوى 

 األمالح تؤد  إلى ا بفاض الجهد األيو ي والت ثير السا              اليو ا  األمالح .
 

 تويا  ملوحة ماخ الر  يي وزن الجيير الجاف )غم( لبمس أص اف من ح طة البا/ . ( ت ثير مس2جدو  )

 األصناف
 (ديسم / م  مستويات ملوحة ماء الري )

 المعدل
2 4 8 

 0.007 0.006 0.007 0.007 العراق  

 0.015 0.008 0.012 0.025 أشوا

 0.004 0.0007 0.007 0.005 00أباخ 

 0.006 0.003 0.006 0.009 عد ا ية

 0.006 0.003 0.008 0.007 3ابوغريب 

  0.004 0.008 0.011 المعد 
 

L.S.D 5 % 
 التدالل الملوحة األص اف

0.002 0.001 0.004 
 

( إلى األص اف أثر  مع ويا يي معردال  الروزن الجراف للجريير وأعطرى الصر ف أشروا أعلرى معرد  2تشير  تائج جدو  )

غم( ، وقرد يكرون السراب يري ا بفراض معرد   1.114اقل معد  بل  ) 00حين أعطت باداا  إباخ ( يي  1.115لهي  الصفة بل  )

الوزن الجاف للمجمو  الجيا  الى ا بفاض معد  ال مرو الب رر  مرع ااتفرا  المسرتويا  الملحيرة ممرا قلرل مرن قرداة الجريوا 

عمليرا  الا راخ ال روئي وعرد  ا تيرا  الم تجرا  على امتصاص الماخ والميييا  بساب الت ثير االزمواز  واإلجهاد الملحي يي 

 (.14االي ية إلى الجيوا )

ديسرم /  0( ان للتدالل ت ثيرا مع ويا يي معد  الوزن الجاف للمجمو  الجيا  حيث تفوقرت التوليفرة )2يالح  من جدو  )

( اقررل معررد  00إبرراخ والصرر ف  EC8غررم ( يرري حررين حييررت التوليفررة ) 1.105م   والصرر ف أشرروا( وأعطررت أعلررى معررد  بلرر  )

 غم (. 1.1110)
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