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 ) 6صنف شام  استخدام بعض المعامالت في تخفيف اإلجهاد الملحي في نمو وإنتاج الحنطة

Triticum aestivum L. ) 

 

 أحمد كريم عباس               محمد رضا عبد األمير عبود 

 كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء

 

 الخالصة :

وذلك   2011.11.20جامعة بابل بتاريخ  -ى التابع لكلية الزراعة أجريت الدراسة في البيت البالستيكي الغير الُمغط    

ديسي سيمنز.م 4.36في أصص وبتربة ذات ملوحة 
-1

و  4و  2وباستخدام ثالثة مسكتويات مكم ملوحكة ميكار الكر   كي  

ديسي سيمنز.م 8
-1 

ي علكى لدراسة استخدام بعض المعامالت )الجبرليم والبوتاسيوم( في الحكد مكم تكرثير ااج كاد الملحك

. أظ ككرت النتككان  أت مسككتويات الملوحككة العاليككة مككم ميككار الككر  أدت  لككى  يككاد  امت ككا   6نبككات الحنطككة صككن   ككام

عناصر ال وديوم والكالسيوم والمغنسيوم وانخفض امت ا  البوتاسيوم وكذل  نسب عناصكر البوتاسكيوم والكالسكيوم 

في الحبوب وكميكة البكروليم فكي النسكي  النبكاتي فكي حكيم لك  والمغنسيوم  لى ال وديوم ، كما  ادت مم نسبة البروتيم 

يترثر محتوى النبات مم صبغة الكلوروفيل بزياد  مسكتويات الملوحكة لميكار الكر  كمكا  ت  كذر المسكتويات الملحيكة أدت 

مكم  لى اختزال في حاصل الحبوب ، وات  ضافة الجبرليم والبوتاسيوم حسم مم المؤ رات المدروسة وبالتكالي  ادت 

 تحمل الحنطة لإلج اد الملحي .

 

Use of Certain Treatments in the Salt Stress Relief in the Growth and 

production of Wheat Varity Sham 6 ( Triticum aestivum L. ) 

 

Mohammadrida A. Abood                                Ahmed K. Abbas  

 

Abstract: 

      This Study carried out in uncovered plastic house at College of Agriculture – 

University of Babylon on 20.11.2011 in pots at soil salinity (4.36ds.m
-1

) . Three levels of 

salinity of irrigation water were used( 2,4 and 8 ds.m
-1

)  to   study  the  use  of  some  

treatments ( Gibberelline& 

Potassium ) in the salt stress relief on wheat varity Sham6 . results showed that high 

levels of salinity of irrigation water increase uptake of plant from elements Na
+
,Ca

+2
 and 

Mg
+2

 and decrease uptake of K
+
 and the ratio of  K

+
,Ca

+2
 and Mg

+2
 to Na

+
 . Also 

increased the protein percentage in the grain and the amount of proline in plant tissues . 

Plant content pigment of chlorophyll was not affects by increase salinity levels of 

irrigation water . these salt levels reduct the grain yield . add Gibberelline and potassium 

removed studied parameters and thus increased the tolerant of wheat to salt stress. 

 

 : المقدمة

تعد الموارد المانية مم أ   وسانل اانتاج الزراعي والدعامكة اسساسكية فكي نمكو وتطكور الاطكاا الزراعكي لتكاميم       

اسمم الغذاني ، ونتيجة لموقع العكرا  الجغرافكي ضكمم المنكالج الجافكة و كبف الجافكة وقلكة سكاول اسمطكار وا عتمكاد 

 لباحث الثانيل ماجستير البحث ُمستل من 
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  الدوليكة علكى منكابع دجلكة والفكرات أدى  لكى أت كميكة الميكار العذبكة الال مكة لسكد على ميار الر  في الزراعة والسيطر

الحاجات المانية لزراعة المحاصيل علكى مسكتوى الاطكر قليلكة ، اسمكر الكذ  يتطلكب اسكتعمال الميكار المالحكة كم كادر 

ات والبحوث مم  مكانية اسكتعمال  ضافية أو تكميلية لميار الر  كميار المبا ل والميار الجوفية حيث أكدت بعض الدراس

الميار المالحة في الزراعة بعكد خلط كا بالميكار العذبكة بنسكب محكدود  للح كول علكى ميكار ذات ملوحكة تتناسكب ولبيعكة 

( . حيث اقترح باحثوت آليات  ستعمال الميكار المالحكة تتعلكج بكةدار  التربكة والميكار  2000المح ول ) ف د وآخروت ، 

 ; 2000بنسب بيم الميار العذبكة والميكار المالحكة )الطكاني ،   (Mixing)ستعمال نظام الر  بالخلطوالمح ول ومن ا ا

) ف ككد وآخككروت ،  (Alternating)( ، أو اسككتعمال الككر  بالتنككاوب بميككار مالحككة وبميككار عذبككة  2002فككرج وآخككروت ، 

جككات كيميانيككة فككي تحسككيم الميككار ( ، كمككا اقتككرح بككاحثوت آخككريم تطبياككات ومعال 2002حمككاد  وآخككروت ،  ; 2000

المالحة مم حيث تخفيض ملوحة الميار وتخفيض قي  نسبة امدصا  ال وديوم وذل  بةضافة مواد ذات فعكل حاميكي 

( ، لكم  ذر التطبياكات  1998الغرير  ،  ; 1992وآخروت ،  Rhoadesمثل حامض الكبريتي  والجبس والكبريت ) 

د  حة الميار ُمكلفة مم الناحية ا قت ادية مما دفكع البكاحثوت  لكى تبنكي آليكات جديكد  والمعالجات الكيميانية في ظل تزاي

مالنمككة لظككروج ااج ككاد الملحككي فككي التربككة والنبككات من ككا التعككايل مككع الملوحككة مككم خككالل اسككتنبال أصككناج تتحمككل 

والكذ  يعنكي الحكد أو التخفيك   Alleviationالملوحة عم لريج برام  التربية والتحسيم . وحاليكا  اسكتخدم مف كوم ألكـ 

و ككذا يعنككي تحسككيم حالكة ااج ككاد حيككث تطبككج  ككذر  Ameliorationمكم اسثككر اليككار لإلج ككاد الملحككي ، ومف كوم ألككـ 

المفا ي  والستراتيجيات ضمم برام  التسميد الورقي والتسميد الحيكو  ومنظمكات النمكو ) ال رمونكات ( واير كا التكي 

وآخكروت  Cakmak  ،2005 ; Abd El-Bakyادات اليار  ومن ا ااج اد الملحي ) تمكم النباتات مم تحمل ا ج 

 ،2008 ; Hassaneen  ، لذا فات الدراسة ت دج  لى : 2009وآخروت . )-   

  مكانية استخدام ميار الم ب العام في  راعة المحاصيل الزراعية .  -1

 ترثير ااج اد الملحي على دراسة ترثير رش البوتاسيوم وحامض الجبرليم في الحد مم -2

 .  6الخاليا النباتية لمح ول الحنطة صن   ام     

 

 : المواد وطرائق العمل

سك  ( وذلك  فكي البيكت البالسكتيكي ايكر الُمغطكى 28س  وارتفاع ا 30كغ  ) قطر ا  10نفذت الدراسة في أصص سعة 

. تك  تعبةكة اسصكص بتربكة  2011/11/20ابكل بتكاريخ جامعكة ب –التابع لاس  التربة والموارد المانية في كليكة الزراعكة 

ديسكي  4.36كك  جنكوب مدينكة الحلكة قكرب الم كب العكام ذات ملوحكة 70ُجلبت مم مزرعة خاصة في ناحية الشكوملي 

سيمنز.م
-1

( ، التربكة ُم كنفة حسكب الت كني  اسمـكـريكي الحكديث  1والمبينة صفات ا الفيزيانية والكيميانية في جكدول ) 

(Typic Torrifluvent)  . 

 أضيفت اسسمد  دفعة واحد  مم اليوريا وسوبر فوسفات الثالثي وكــبــريـتــات الـبوتاسيوم  و     

(. كتكار Kو  Pو  Nكغك  )  100و  150و  160بواقع 
-1

 140( ، وبمعكدل بكذار بلك  1999علكى التكوالي )النعيمكي ،  

كغ . كتككار
-1

 1.81عيككات ميككار خككالل الدراسككة  ككي ميككار ن ككر ذات  ي ككالية ( . واسككتعملت ثالثككة نو2011)الغريككر  ،  

ديسي سيمنز.م
-1

  (S1) التي ُعدت ماارنكةControl  وميكار الم كب العكام )قريكب مكم المزرعكة الخاصكة التكي ُجلبكت ،

ديسكي سكيمنز.م 4.23من كا تربكة الدراسكة( ذات  ي كالية 
-1

  (S2) ديسكي 16.41، وميكار خلكط )ميكار بكزل ذات  ي كالية

ز.مسكككيمن
-1

ديسكككي سكككيمنز.م 8+ ميكككار الماارنكككة ( ذات  ي كككالية  
-1

 (S3) وككككات التحليكككل الكيميكككاني لنوعيكككات الميكككار ،

 ( (2المستخدمة في الدراسة مبينة في الجدول 
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 . (.صفات التربة الفيزيائية والكيميائية قبل الدراسة1جدول )

 

 وحدة القياس القيمة الصفة

 

 مفصوالت التربة

  180 الرمل

غم . كغم تربة 
-1

 620 الغرين 

 200 الطين

 Silty loamغرينية مزيجية    نسجة التربة 

غم . سم 1.45 الكثافة الظاهرية
-3 

 

غم . كغم تربة  301.6 معادن الكربونات
-1 

  pHe  7.30درجة تفاعل التربة    

ديسي سيمنز . م  Ece 4.36اإليصالية الكهربائية   
-1

 

غم . كغم تربة  5.9 ضويةالمادة الع
-1

 

سنتيمول . كغم تربة  21.16 السعة التبادلية لأليونات الموجبة
-1

 

  االيونات الموجبة والسالبة الذائبة في مستخلص العجينة المشبعة 

 

 

 

مليمول . كغم تربة 
-1

 

Naالصوديوم        
+

 12.89 

Kالبوتاسيوم         
+

 1.56 

Caالكالسيوم        
+2

 5.11 

Mgالمغنسيوم      
+2 

7.82 

Clالكلورايد           
-

 12.65 

Co3الكربونات       
= 

0 

Hco3البايكربونات   
- 

5.08 

So4الكبريتات        
= 

9.34 

  3.58 (SAR)نسبة امتزاز الصوديوم 

        

 تحليل مياه الري المستخدمة في الدراسة (2)جدول 

 

 وحدة القياس المبزلمياه  S1 S2 S3 المياه

pH 7.56 7.87 7.75 7.82  

Ec 1.81 4.23 8.06 16.41 ديسي سيمنز.م
-1 

Cl
- 

7.89 20.99 39.43 70.11  

 

 

مليمول.لتر
-1

 

Co3
-2 

0 0 0 0 

Hco3
- 

2.48 3.01 4.12 7.06 

So4
-2 

3.10 5.80 8.21 12.18 

Na
+ 

7.39 19.85 36.59 66.21 

K
+ 

0.13 0.18 0.40 0.89 

Ca
+2 

2.59 3.29 6.17 9.85 

Mg
+2 

3.42 7.21 11.34 19.11 

SAR 3.01 6.13 8.73 12.31  

  عالية الملوحة معتدلة الملوحة معتدلة الملوحة قليلة الملوحة صنف المياه

 

( وكبريتككات البوتاسككيوم بتركيككز  B) ذات الرمككز  200ppmكانككت معككامالت الدراسككة  ككي حككامض الجبككرليم بتركيككز 

3000ppm  ذات الرمز (C  بااضافة  لى معاملة ماارنكة )Control  بكدوت أ   ضكافة( ) ذات الرمكز(A  و ضكافة )
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(، تك  رش المعكامالت خكالل أربكع مراحكل مكم نمكو النبكات )  Dالبوتاسيوم والجبكرليم فكي توليفكة واحكد  ) ذات الرمكز 

 التز ير( مع -البطات-ا ستطالة-التفرا

لتاليل الشد السطحي للماء وضكمات البلكل التكام لكقورا  لزيكاد  كفكاء  محلكول الكرش .  Tween20استخدام ماد  نا ر  

  -أما مؤ رات الدراسة فكانت :

تادير عناصر ال وديوم والكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم في مستخلص النبات لمرحلة ا ستطالة وذلك  بال يك   -1

نتري  والبيروكلوري  المرككزييم ، حيكث قكدر ككل مكم ال كوديوم ا  مم النبات المطحوت مع حامض ال0.5الرلب لِـ 

، وقكدر ككل مكم  Jackson (1973)وحسب ماموضح في  (Elico-CL378)والبوتاسيوم بج ا  الل ب اليوني نوا 

. وحسكككبت نسكككبة  Jackson (1973)وحسكككب ماموضكككح فكككي  (Na.EDTA)الكالسكككيوم والمغنسكككيوم بالتسكككحيح مكككع 

 المغنسيوم  لى ال وديوم . البوتاسيوم والكالسيوم و

نكككوا  Chlorophyll-meterتككك  قيكككاو الكلوروفيكككل حاليكككا فكككي مرحلكككة ا سكككتطالة بواسكككطة ج كككا  الكلوروفيكككل  -2

(MINOLTA-Spad) . 

وآخكروت  Batesت  قيكاو الحكامض ا مينكي البكروليم فكي النبكات لمرحلكة ا سكتطالة وفكج الطرياكة الموضكحة فكي  -3

(1973)  . 

: قككدرت بعككد تاككدير النتككروجيم فككي الحبككوب باسككتخدام ج ككا   (%)ةويككة للبككروتيم فككي حبككوب الحنطككة النسككبة الم -4

MicroKjeldal  ( وحسب لرياكةA.O.A.C  ،1980  ( وحسكبت نسكبة البكروتيم فكي الحبكوب بالمعادلكة ) البكروتيم

 .  x 5.7  )(Bruckner&Morey,1988)% = تركيز النتروجيم في الحبوب 

 حبة وحاصل الحبوب . 100لحاصل مم و ت أُخذت صفات ا -5

عنكد  L.S.Dوقورنكت المتوسكطات بحسكاب أقكل فكر  معنكو   (ANOVA)ُحللت النتان   ح انيا وفج تحليل التبكايم 

 في التحليل ااح اني . (Gene Stat)وقد أستعمل برنام   0.05مستوى احتمالية 

 

 :النتائج والمناقشة

 -لري والرش بالجبرلين والبوتاسيوم في :التأثير المتداخل بين ملوحة مياه ا

امتصاص النبات لعناصر)الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم( )ملغم.أصص -1
-1

  ) 

أت  ضافة مستويات مم ملوحة ميار الر  أدى  لكى  يكاد  معنويكة فكي كميكة ال كوديوم الممت كة  ( 3 )يبيم الجدول     

ملغ .أصككص 232و  200أعلككى معككدل  مت ككا  ال ككوديوم بلكك   S3و  S2مكم قبككل النبككات حيككث أعطككى المسككتوى 
-1

 

ملغ .أصكص 74أقل معدل  مت ا  ال وديوم بل   S1على التوالي في حيم أعطى المستوى 
-1 

وكانكت نسكبة الزيكاد  

يوم . كمكا  ت  ضكافة الجبكرليم والبوتاسك S1على التوالي ماارنة بالمستوى  S3و  S2% للمستوييم 213.51و  170.27

اقككل معككدل  Cو  Bأدى  لككى اختككزال معنككو  فككي كميككة ال ككوديوم الممككتص مككم قبككل النبككات حيككث أعطككت المعاملككة 

ملغ .أصص 160و  129 مت ا  ال وديوم بل  
-1

أعلكى معكدل  Aعلكى التكوالي فكي حكيم أعطكت معاملكة الماارنكة  

ملغ .أصككص 202 مت ككا  ال ككوديوم بلكك  
-1

علككى  Cو  B% للمعاملككة 20.79و  36.14وكانككت نسككبة ا نخفككا   

( خفيت مكم  D. كما تشير رش الجبرليم والبوتاسيوم في توليفة واحد  ) المعاملة  Aالتوالي ماارنة بمعاملة الماارنة 

ملغ .أصص 186امت ا  ال وديوم حيث بل  
-1

لكنف ل  يكم معنو  حسب بيانات التحليل ااح اني . وتشير نتكان   

 25أعطككت أقككل معككدل  مت ككا  ال ككوديوم بلكك   S1Dمككل الدراسككة بينككت أت المعاملككة الجككدول أت التككداخل بككيم عوا

ملغ .أصص
-1

ملغ .أصص 266أعلى معدل  مت ا  ال وديوم بل   S3Aفي حيم أعطت المعاملة  
-1

 . 
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متصاص النبات ( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــجــبرليــن والــبــوتــاســـيوم في ا 3جدول ) 

للصوديوم )ملغم.أصص
-1

 ) 

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 151 188 266 202 

B 67 222 97 129 

C 53 143 283 160 

D 25 248 285 186 

 LSD0.05(S*T)=309.2 LSD0.05(T)=40.5 

 74 200 232 LSD0.05(S)=75.0 (S)تأثير الملوحة

 

( أت  ضككافة مسككتويات مككم ملوحككة ميككار الككر  أدى  لككى اختككزال معنككو  فككي كميككة البوتاسككيوم  4م الجككدول ) ويبككي    

 388و  501أقكككل معكككدل  مت كككا  البوتاسكككيوم بلككك   S3و  S2الممت كككة مكككم قبكككل النبكككات حيكككث أعطكككى المسكككتوى 

ملغ .أصص
-1

ملغ .أصكص 662لك  أعلكى معكدل  مت كا  البوتاسكيوم ب S1على التوالي في حيم أعطى المسكتوى  
-1

 

. كمكا  ت  ضكافة  S1علكى التكوالي ماارنكة بالمسكتوى  S3و  S2% للمسكتوييم 41.39و  24.32وكانت نسبة ا نخفا  

أعلكى معكدل  Cالجبرليم والبوتاسكيوم أدى  لكى  يكاد  معنويكة فكي امت كا  النبكات للبوتاسكيوم حيكث أعطكت المعاملكة 

ملغ .أ صص 602 مت ا  البوتاسيوم بل  
-1 

أقكل معكدل  مت كا  البوتاسكيوم  Aفي حكيم أعطكت معاملكة الماارنكة 

ملغ .أصص 480بل  
-1

، كمكا  ت  نكاز  يكاد   Aماارنكة بمعاملكة الماارنكة  C% للمعاملكة 25.42وكانت نسبة الزيكاد   

ملغ .أصص 490و  498بل   Dو  Bفي امت ا  البوتاسيوم مم قبل النبات في المعاملة 
-1 

ل  تككم على التوالي لكن ا 

 S1Cمعنوية حسب بيانات التحليل ااح اني . وتشير نتان  الجدول أت التداخل بيم عوامل الدراسة بينكت أت المعاملكة 

ملغ .أصكككص 819أعطكككت أعلكككى معكككدل  مت كككا  البوتاسكككيوم بلككك  
-1

أقكككل معكككدل  S3Bفكككي حكككيم أعطكككت المعاملكككة  

ملغ .أصص 292 مت ا  البوتاسيوم بل  
-1

 . 

 

ثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــجــبرليــن والــبــوتــاســـيوم في امتصاص النبات ( التأ 4جدول ) 

للبوتاسيوم )ملغم.أصص
-1

 ) 

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 536 499 404 480 

B 703 501 292 498 

C 819 429 558 602 

D 592 578 301 490 

 LSD0.05(S*T)=360.7 LSD0.05(T)=110.6 

 662 501 388 LSD0.05(S)=88.5 (S)تأثير الملوحة

 

( أت  ضافة مستويات مم ملوحة ميار الر  أدى  لى  يكاد  معنويكة فكي كميكة الكالسكيوم الممكتص  5ويبيم الجدول )     

ملغ .أصكص 359و  498أعلى معدل  مت ا  الكالسيوم بل   S3و  S2مم قبل النبات حيث أعطى المستوى 
-1

علكى  

ملغ .أصكص 316أقكل معكدل  مت كا  الكالسكيوم بلكك   S1التكوالي فكي حكيم أعطكى المسككتوى 
-1

وكانكت نسكبة الزيككاد   

. كمككا أت  ضككافة الجبككرليم والبوتاسككيوم  S1علككى التككوالي ماارنككة بالمسككتوى  S3و  S2% للمسككتوييم 13.61و  57.60

أعلككى معككدل  مت ككا   Dو  Cو  Bات للكالسككيوم حيككث أعطككت المعاملككة أدى  لككى  يككاد  معنويككة فككي امت ككا  النبكك
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ملغ .أصكككص 378و  519و  362الكالسكككيوم بلككك  
-1 

أقكككل معكككدل  Aعلكككى التكككوالي فكككي حكككيم أعطكككت معاملكككة الماارنكككة 

ملغ .أصص 306 مت ا  الكالسيوم بل  
-1

و  Cو  B% للمعاملكة 23.53و  69.61و  18.30وكانكت نسكبة الزيكاد   

D والي ماارنة بمعاملة الماارنة على التA  وتشكير نتكان  الجكدول أت التكداخل بكيم عوامكل الدراسكة بينكت أت المعاملكة .

S2B   ملغ .أصككص 610أعطككت أعلككى معككدل  مت ككا  الكالسككيوم بلكك
-1

أقككل معككدل  S3Bفككي حككيم أعطككت المعاملككة  

ملغ .أصص 169 مت ا  الكالسيوم بل  
-1 

 . 

 

بين ملوحة مياه الري والرش بالــجــبرليــن والــبــوتــاســـيوم في امتصاص النبات  ( التأثير المتداخل 5جدول ) 

للكالسيوم )ملغم.أصص
-1

 ) 

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 280 438 199 306 

B 307 610 169 362 

C 506 475 577 519 

D 172 472 491 378 

 LSD0.05(S*T)=119.8 LSD0.05(T)=46.5 

 316 498 359 LSD0.05(S)=40.8 (S)تأثير الملوحة

 

أت  ضافة مستويات مم ملوحة ميار الر  أدى  لى  ياد  معنوية في كميكة المغنسكيوم الممكتص  ( 6 )ويبيم الجدول      

لغ .أصكصم 1322و  1250أعلكى معكدل  مت كا  المغنسكيوم بلك   S3و  S2مم قبل النبات حيث أعطى المستوى 
-1

 

ملغ .أصككص 859أقككل معككدل  مت ككا  المغنسككيوم بلكك   S1علككى التككوالي فككي حككيم أعطككى المسككتوى 
-1

وكانككت نسككبة  

. كمكككا  ت  ضكككافة الجبكككرليم  S1علكككى التكككوالي ماارنكككة بالمسكككتوى  S3و  S2% للمسكككتوييم 53.90و  45.52الزيكككاد  

أعلكى معكدل  مت كا   Dو  Cحيث أعطت المعاملة والبوتاسيوم أدى  لى  ياد  معنوية في كمية المغنسيوم الممتص 

ملغ .أصص 1300و  1622المغنسيوم بل  
-1

أقكل معكدل  مت كا   Aعلى التوالي في حيم أعطكت معاملكة الماارنكة  

ملغ .أصص 796المغنسيوم بل  
-1 

علكى التكوالي ماارنكة  Dو  C% للمعكاملتيم 63.32و  103.77وكانت نسبة الزياد  

ح ل في ا  يكاد  فكي كميكة المغنسكيوم الممكتص لكن كا لك  تككم معنويكة حسكب  B، كما أت المعاملة  Aبمعاملة الماارنة 

أعطككت  S3Cبيانكات التحليككل ااح ككاني . ككك  تشككير نتككان  الجككدول أت التكداخل بككيم عوامككل الدراسككة بينككت أت المعاملككة 

ملغ .أصكص 2052أعلكى معكدل  مت كا  المغنسككيوم بلك  
-1

أقكل معكدل  مت ككا   S1Aفككي حكيم أعطكت المعاملككة  

ملغ .أصص 541المغنسيوم بل  
-1 

 . 

 

امتصاص النبات  ( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــجــبرليــن والــبــوتــاســـيوم في 6جدول ) 

للمغنسيوم )ملغم.أصص
-1

 ) 

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 541 741 1107 796 

B 563 1589 420 857 

C 1762 1052 2052 1622 

D 572 1620 1709 1300 

 LSD0.05(S*T)=811.6 LSD0.05(T)=468.6 

 859 1250 1322 LSD0.05(S)=196.9 (S)تأثير الملوحة
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 نسب عناصر البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم إلى الصوديوم في النسيج النباتي – 2

أت  ضكافة مسكتويات مكم ملوحكة ميكار الكر  أدى  لكى اختكزال معنكو  فكي نسكبة البوتاسكيوم  لكى  ( 7 )يبكيم الجكدول    

 2.66و  3.59أقل معدل لنسبة البوتاسيوم  لكى ال كوديوم  S3و  S2ال وديوم في النسي  النباتي حيث أعطى المستوى 

وكانككت نسككبة  10.47وديوم بلكك  أعلككى معككدل لنسككبة البوتاسككيوم  لككى ال كك S1علككى التككوالي فككي حككيم أعطككى المسككتوى 

. كمككا  ت  ضككافة الجبككرليم  S1علككى التككوالي ماارنككة بالمسككتوى  S3و  S2% للمسككتوييم 74.59و  62.27ا نخفككا  

 Dو  Cوالبوتاسيوم أدى  لى  ياد  معنوية في نسبة البوتاسيوم  لى ال وديوم في النسي  النباتي حيث أعطكت المعاملكة 

أقكل  Aعلكى التكوالي فكي حكيم أعطكت معاملكة الماارنكة  6.08و  7.17م  لى ال وديوم بلك  أعلى معدل لنسبة البوتاسيو

علكى التكوالي  Dو  C% للمعكاملتيم 33.33و  57.24وكانكت الزيكاد   4.56معدل لنسبة البوتاسيوم  لى ال وديوم بلك  

أعطكت أعلكى  S1Cينت أت المعاملة . وتشير نتان  الجدول أت التداخل بيم عوامل الدراسة ب Aماارنة بمعاملة الماارنة 

أقككل معككدل لنسككبة البوتاسككيوم  لككى  S3Bفككي حككيم أعطككت المعاملككة  13.61معككدل لنسككبة البوتاسككيوم  لككى ال ككوديوم بلكك  

 . 2.24ال وديوم بل  

أت  ضكافة مسكتويات مكم ملوحكة ميكار الكر  أدى  لكى اختكزال معنكو  فكي نسكبة الكالسكيوم  لكى  ( 8 )ويبيم الجدول     

و  3.62أقكل معكدل لنسكبة الكالسكيوم  لكى ال كوديوم بلك   S3و  S2ديوم في النسي  النبكاتي حيكث أعطكى المسكتوى ال و

وكانكت نسكبة  6.14أعلكى معكدل لنسكبة الكالسكيوم  لكى ال كوديوم بلك   S1على التوالي في حيم أعطكى المسكتوى  2.01

. كمككا  ت  ضككافة الجبككرليم  S1بالمسككتوى  علككى التككوالي ماارنككة S3و  S2% للمسككتوييم 67.26و  41.04ا نخفككا  

أعلككى معككدل لنسككبة  Cوالبوتاسككيوم أدى  لككى  يككاد  معنويككة فككي نسككبة الكالسككيوم  لككى ال ككوديوم حيككث أعطككت المعاملككة 

أقكل معكدل لنسكبة الكالسكيوم  لكى ال كوديوم بلك   Aفي حيم أعطت معاملة الماارنكة  4.96الكالسيوم  لى ال وديوم بل  

حااكت  يكاد   Dو  B. كمكا أت المعاملكة  Aماارنة بمعاملكة الماارنكة  C% للمعاملة  57.96الزياد   وكانت نسبة 3.14

علككى التككوالي لكن ككا لكك  تكككم معنويككة حسككب بيانككات التحليككل  3.97و  3.63فككي نسككبة الكالسككيوم  لككى ال ككوديوم بلغككت 

أعطكت أعلكى معكدل لنسكبة  S1Dلمعاملكة ااح اني . وتشير نتان  الجكدول أت التكداخل بكيم عوامكل الدراسكة بينكت أت ا

 0.68أقل معدل لنسبة الكالسكيوم  لكى ال كوديوم بلك   S3Aفي حيم أعطت المعاملة  7.17الكالسيوم  لى ال وديوم بل  

 . 

نسبة البوتاسيوم  برليــن والــبــوتــاســـيوم في( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــجــ 7جدول ) 

 صوديوم في النسيج النباتيإلى ال

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 6.89 4.11 2.68 4.56 

B 8.86 3.74 2.24 4.95 

C 13.61 4.75 3.14 7.17 

D 12.50 3.20 2.56 6.08 

 LSD0.05(S*T)=4.60 LSD0.05(T)=2.66 

 10.47 3.59 2.66 LSD0.05(S)=1.12 (S)تأثير الملوحة
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نسبة الكالسيوم   ( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــجــبرليــن والــبــوتــاســـيوم في 8جدول ) 

 إلى الصوديوم في النسيج النباتي

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 5.05 3.69 0.68 3.14 

B 5.54 3.17 2.18 3.63 

C 6.80 5.12 2.95 4.96 

D 7.17 2.51 2.24 3.97 

 LSD0.05(S*T)=3.74 LSD0.05(T)=1.16 

 6.14 3.62 2.01 LSD0.05(S)=0.91 (S)تأثير الملوحة

 

أت  ضككافة مسككتويات مكم ملوحككة ميككار الككر  أدى  لككى اختككزال معنككو  فككي نسككبة المغنسككيوم  لككى  ( 9 )ويبكيم الجككدول 

و  8.60أقكل معكدل لنسكبة المغنسكيوم  لكى ال كوديوم بلك   S3و  S2لنباتي حيث أعطكى المسكتوى ال وديوم في النسي  ا

وكانكت نسكبة  19.47أعلى معدل لنسبة المغنسيوم  لكى ال كوديوم بلك   S1على التوالي في حيم أعطى المستوى  7.45

 %  61.74و  55.83ا نخفا  

كما  ت  ضافة الجبرليم والبوتاسيوم أدى  لى  ياد  معنوية فكي  . S1على التوالي ماارنة بالمستوى  S3و  S2للمستوييم 

 18.94أعلى معكدل لنسكبة المغنسكيوم  لكى ال كوديوم بلك   Dو  Cنسبة المغنسيوم  لى ال وديوم حيث أعطت المعاملة 

الزيكاد  وكانت نسكبة  7.28أقل معدل لنسبة المغنسيوم  لى ال وديوم بل   Aفي حيم أعطت معاملة الماارنة  13.18و 

حااكت  يكاد   B، كمكا  ت المعاملكة  Aعلى التوالي ماارنكة بمعاملكة الماارنكة  Dو  C% للمعاملتيم 81.04و  160.17

لكن كا لك  تككم معنويكة حسكب بيانكات التحليكل ااح كاني وتشكير نتكان   7.96في نسبة المغنسكيوم  لكى ال كوديوم بلغكت 

أعطت أعلى معدل لنسبة المغنسيوم  لكى ال كوديوم بلك   S1Cلمعاملة الجدول أت التداخل بيم عوامل الدراسة بينت أت ا

 . 5.36أقل معدل لنسبة المغنسيوم  لى ال وديوم بل   S3Bفي حيم أعطت المعاملة  34.85

 

نسبة المغنسيوم  برليــن والــبــوتــاســـيوم في( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــجــ 9جدول ) 

 صوديوم في النسيج النباتيإلى ال

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 9.69 6.26 5.90 7.28 

B 10.17 8.34 5.36 7.96 

C 34.85 11.24 10.74 18.94 

D 23.17 8.56 7.80 13.18 

 LSD0.05(S*T)=8.99 LSD0.05(T)=5.19 

 19.74 8.06 7.45 LSD0.05(S)=2.18 (S)تأثير الملوحة

 

فكي  0.05( أت  نكاز  يكاد  معنويكة علكى مسكتوى احتماليكة  9و  8و  7و  6و  5و  4و  3مما تاكدم فكي الجكداول )      

امت ككا  النبككات لعناصككر ال ككوديوم والكالسككيوم والمغنسككيوم بزيككاد  مسككتويات الملوحككة لميككار الككر  وات سككبب  يككاد  

د  تركيز كا فكي محلكول التربكة عنكد الكر  بميكار مالحكة تحتكو  علكى امت ا   ذر العناصر فكي النبكات يعكود  لكى  يكا

وآخكروت  Jarallah( مما أدى  لى  ياد  امت اص ا مم قبل النبات و ذر تتفج مع نتان  )2أيونات  ذر العناصر)جدول

اسكيوم ( . بينما سل  البوتاسيوم سلوكا  مغكايرا وح كل اختكزال معنكو  فكي امت كا  البوت 2013الطاني ،  ; 2001، 
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وكذل  نسب عناصر البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم  لى ال وديوم في النسكي  النبكاتي و كذا ُربمكا يعكود  لكى التكرثير 

التنافسي بيم أيوني البوتاسيوم وا يونات الموجبة اسخرى كال وديوم والكالسيوم والمغنسيوم على مواقع ا مت كا  

أو الترثير التنافسي بيم أيوني ال وديوم والبوتاسيوم عنكد تواجكد ما علكى (  (Hummadi , 1977في جذور النباتات  

 ( و ذر  1981وآخروت ،  Devittحامل أيوني مشترز كــونـــ ــــمـــا يـــمــتـــلـــكــات نـــفــس عــدد الــشـحــنة ) 

( .  ت  ضككافة الجبككرليم والبوتاسككيوم سككواء ب ككور   2011الغريككر  ،  ; 1996وآخككروت ،  Khanتتفككج مككع نتككان  ) 

مفرد  أو في توليفة واحد  أدت  لى اختزال ترثير ااج اد الملحي على النباتات ، حيث انخفض ال وديوم الممكتص مكم 

قبل النبات و ادت مم امت ا  عناصر البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم وكذل   ياد  في نسب عناصكر البوتاسكيوم 

كالسيوم والمغنسيوم  لكى ال كوديوم فكي النسكي  النبكاتي ، و كذا يعكزى  لكى اسدوار التكي ياكوم ب كا ككل مكم الجبكرليم وال

والبوتاسيوم في  ياد  تحمل النبات لإلج اد الملحي ، فالجبرليم يعمل على  ياد  نفاذية اساشية الخلوية كما يسكا   فكي 

Hتنشيط ضخ بروتوت 
+

ة الحامكل وبالتكالي يحكدث تغيكر فكي ا  مو يكة ، كمكا لكف الاكدر  علكى أو الترثير علكى ميكانيكيك 

وآخكروت ،  Erdeiتحفيز النظكام المكانع لقكسكد  بسكبب  نتكاج الجكذور اسوكسكجينية المؤكسكد  بفعكل ااج كاد الملحكي ) 

ي بنككاء م كك  فكك Glycophytes( . كمككا  ت وجككود البوتاسككيوم فككي النباتككات ايككر الملحيككة  2013العال نككي ،  ; 1989

اليغط اس مو   لخاليا  ذر النباتات وعامال مساعدا في عمكل الكثيكر مكم اسنزيمكات خ وصكا تلك  المسكيطر  علكى 

، واسكتطالة الخاليكا ونمكو الجكذور والحفكاظ علكى فكتح  ( Cakmak , 2005 )الفعاليكات اسييكية والتمثيكل اليكوني 

( و يككاد  تركيككز  1981وآخككروت ،  Devittـية اسيــككـوت ) والككج الثغككور والسككيطر  علككى النككتح وتالـــيــككـل ُسـمـــكك

 , Fageria )البوتاسيوم مع الكالسيوم في النبات تحكت ظكروج ملحيكة يسك   فكي  يكاد  نفاذيكة الغشكاء الخلكو  وعملكفُ 

( فيال عكم  نكفُ يسكاعد علكى  1987وآخروت ،  Muhammedوتاليل نفاذية اساشية البال مية لل وديوم )  ( 1983

 ( .   2002وآخروت ،  Girijaاس مو ية والنمو مم خالل تعزيز تراك  المنظمات اس مو ية العيوية )  ضبط

مما تادم نجد أت معرفة نسب العناصر المفيد  )البوتاسكيوم والكالسكيوم والمغنسكيوم(  لكى اليكار  )ال كوديوم(  كو       

تحمكل المحاصكيل لإلج كاد الملحكي ، حيكث أت أحكد  أفيل مكم معرفكة الكميكة الممت كة مكم  كذر العناصكر لتحديكد مكدى

مفاتيح تحمل معظ  المحاصيل لالج ادات المختلفكة ومن كا ااج كاد الملحكي  كو  يكاد  أو الحفكاظ علكى نسكبة مثاليكة مكم 

 لكى أت النسكبة المثاليكة مكم  (2003)وآخروت  Gardenالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم  لى ال وديوم ، حيث أ ار 

 لى أت النسبة المثاليكة مكم الكالسكيوم  (2009)وآخروت  Genc، وأ ار  10 لى  5اسيوم  لى ال وديوم كانت بيم البوت

 ، و ذر ترتي متوافاة مع نتان  الدراسة الحالية .   15 لى  5والمغنسيوم  لى ال وديوم كانت بيم 

 

    ( Spad )محتوى النبات من صبغة الكلوروفيل  – 3

أت  ضافة مستويات مم ملوحة ميار الر  ل  تكؤثر فكي محتكوى النبكات مكم صكبغة الكلوروفيكل  ( 10 ) يبيم الجدول     

( حيكث أظ كر ال كن  مااومكة ضكد مسكتويات  6و ذا يعود  لكى لبيعكة ال كن  الوراثيكة لنبكات الحنطكة ) صكن   كام 

ة تثبط عملية البنكاء اليكوني فكي حيث وجد أت الملوح Levitt (1980)الملوحة مم ميار الر  و ذا يتفج مع ماجاء بف 

بدايككة المعاملككة لنباتككات الحنطككة والشككعير ثكك  يعككود معككدل البنككاء اليككوني  لككى حالتككف الطبيعيككة مسككاويا  لككى معككدل البنككاء 

اليوني في المعامالت الغير معاملة باسمالح . كما يبيم الجكدول أت  ضكافة الجبكرليم والبوتاسكيوم أدى  لكى  يكاد  فكي 

مم صبغة الكلوروفيل لكن ا ل  تكم معنوية حسب بيانات التحليكل ااح كاني . وتشكير نتكان  الجكدول أت  محتوى النبات

أعطكت أعلكى معكدل لمحتكوى النبكات مكم صكبغة الكلوروفيكل بلك   S2Aالتداخل بيم عوامكل الدراسكة بينكت أت المعاملكة 

51.55 Spad  في حيم أعطت المعاملةS2D 44.80ة الكلوروفيل بل  أقل معدل لمحتوى النبات مم صبغ Spad . 
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في الكلوروفيل  جــبرليــن والــبــوتــاســـيوم( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــ 10جدول ) 

(Spad) 

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 47.14 51.55 47.00 48.56 

B 51.07 46.29 49.16 48.84 

C 47.80 44.80 51.24 47.95 

D 49.69 52.23 48.24 50.05 

 LSD0.05(S*T)=3.94 LSD0.05(T)=2.28 

 48.93 48.72 48.91 LSD0.05(S)=0.96 (S)تأثير الملوحة

 

حبة ) غم ( وحاصل الحبوب ) غم.أصص100وزن  – 5
-1

 ) 

حبكة حيكث 100أدى  لكى اختكزال معنكو  فكي و ت أت  ضافة مستويات مم ملوحة ميكار الكر   ( 11 )يبيم الجدول      

 S1اك  علكى التكوالي فكي حكيم أعطكى المسكتوى 3.23و  3.44حبة بل  100أقل معدل لو ت  S3و  S2أعطى المستوى 

علكى التكوالي  S3و  S2% للمسكتوييم 11.99و  6.27ا  وكانت نسبة ا نخفكا  3.67حبة بل  100أعلى معدل لو ت 

حبكة حيكث أعطكت 100 ت  ضكافة الجبكرليم والبوتاسكيوم أدى  لكى  يكاد  معنويكة فكي و ت . كمكا  S1ماارنة بالمسكتوى 

ا  على التوالي فكي حكيم أعطكت معاملكة 3.69و  3.54و  4.11حبة بل  100أعلى معدل لو ت  Dو  Cو  Bالمعاملة 

   44.89و  67.76ا  وكانت نسبة الزياد  2.45حبة بل  100أقل معدل لو ت  Aالماارنة 

. وتشككير نتككان  الجككدول أت التككداخل بككيم  Aعلككى التككوالي ماارنككة بمعاملككة الماارنككة  Dو  Cو  Bللمعاملككة  %50.61و 

 S3Aاك  فكي حكيم أعكط المعاملكة 4.45حبة بلك  100أعطت أعلى معدل لو ت  S1Bعوامل الدراسة بينت أت المعاملة 

 ا  . 2.42حبة بل  100أقل معدل لو ت 

 

حبة )  100في وزن  جــبرليــن والــبــوتــاســـيومبين ملوحة مياه الري والرش بالــ( التأثير المتداخل  11جدول ) 

 غم (

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 2.48 2.44 2.42 2.45 

B 4.45 4.05 3.83 4.11 

C 3.72 3.50 3.40 3.54 

D 4.02 3.78 3.27 3.69 

 LSD0.05(S*T)=0.51 LSD0.05(T)=0.30 

 3.67 3.44 3.23 LSD0.05(S)=0.12 (S)تأثير الملوحة

 

أت  ضافة مستويات مم ملوحة ميار الر  أدى  لى اختزال معنو  في حاصل الحبكوب حيكث  ( 12 )ويبيم الجدول      

ا .أصص11.43و  12.02أقل معدل لحاصل الحبوب بل   S3و  S2أعطى المستوى 
-1

ى علكى التكوالي فكي حكيم أعطك 

ا .أصكككص12.97أعلكككى معكككدل لحاصكككل الحبكككوب بلككك   S1المسكككتوى 
-1 

% 11.87و  7.32وكانكككت نسكككبة ا نخفكككا  

. كمكا  ت  ضكافة الجبكرليم والبوتاسكيوم أدى  لكى  يكاد  معنويكة  S1على التوالي ماارنكة بالمسكتوى  S3و  S2للمستوييم 

ا .أصص13.37و  12.46بل  أعلى معدل لحاصل الحبوب  Dو  Cفي حاصل الحبوب حيث أعطت المعاملة 
-1 

على 

ا .أصكص11.26أقكل معكدل لحاصكل الحبكوب بلك   Aالتوالي في حيم أعطت معاملة الماارنكة 
-1

وكانكت نسكبة الزيكاد   
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، كما ح ل  ياد  فكي حاصكل الحبكوب  Aعلى التوالي ماارنة بمعاملة الماارنة  Dو  C% للمعاملة 18.74و  10.66

ا .أصص11.46بلغت  Bللمعاملة 
-1 

لكن ا ل  تكم معنوية حسب بيانات التحليل ااح كاني . وتشكير نتكان  الجكدول أت 

ا .أصكص14.59أعطت أعلكى معكدل لحاصكل الحبكوب بلك   S1Dالتداخل بيم عوامل الدراسة بينت أت المعاملة 
-1 

فكي 

ا .أصص10.52أقل معدل لحاصل الحبوب بل   S3Aحيم أعطت المعاملة 
-1

 . 

حبكة 100( أت  ضافة مستويات مم ملوحكة ميكار الكر  أدى  لكى اختكزال فكي و ت  12و  11) مما تادم في الجداول     

وحاصككل الحبككوب و ككذا يعككزى لتككرثير ملوحككة ميككار الككر  حيككث تنشككر وسككطا ايككر مالنكك  لنمككو النبككات وتزيككد اليككغط 

ومسككتوى ايككر ( وتاليككل نسككبة البوتاسككيوم  لككى ال ككوديوم  1994وآخككروت ،  Shaddadاس مككو   لخاليككا النبككات ) 

أوراق ككا العلويككة وبالتككالي التككرثير علككى العمليككات اسنزيميككة والتمثيليككة ) متككوا ت مككم أيككوني الكالسككيوم والمغنسككيوم فككي 

Eissa  ،1996 ;  ، كمكا  ت  ضكافة الجبكرليم والبوتاسكيوم حاكج  يكاد  معنويكة فكي و ت  2005الجبور  وآخكروت . )

والبوتاسيوم علكى  يكاد  لكول الخليكة و يكاد  اناسكام ا ممكا يكؤد   لكى  حبة وحاصل الحبوب حيث يعمل الجبرليم100

 ياد  في عدد الخاليا خاصة في منطاة الجذور والسا  وبالتالي  ياد  عمليات نال العناصر الغذانية وخاصة تلك  التكي 

حاصكل الحبكوب بفعكل تدخل في  نتاج اسحما  اسمينية والسكيطر  علكى الفعاليكات اسنزيميكة واسييكية دوت أت يتكرثر 

 ( . 2011الغرير  ،  ; 2002وآخروت ،  Ashrafااج اد الملحي ) 

 

في حاصل الحبوب )  ( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــجــبرليــن والــبــوتــاســـيوم 12جدول ) 

غم.أصص
-1

 ) 

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 11.65 11.63 10.52 11.26 

B 11.71 11.52 11.14 11.46 

C 13.91 12.08 11.39 12.46 

D 14.59 12.86 12.67 13.37 

 LSD0.05(S*T)=4.43 LSD0.05(T)=1.98 

 12.97 12.02 11.43 LSD0.05(S)=0.83 (S)تأثير الملوحة

 

 محتوى الحبوب من البروتين ) % (   – 6

أت  ضافة مستويات مم ملوحة ميار الر  أدى  لى  ياد  معنوية في نسبة البروتيم فكي حبكوب  ( 13 )يبيم الجدول      

أقكل معكدل  S1% فكي حكيم أعطكى المسكتوى 6.96أعلكى معكدل لنسكبة البكروتيم بلك   S3الحنطة حيث أعطكى المسكتوى 

، حيككث أت  يككاد   S1ماارنككة بالمسككتوى  S3% للمسككتوى 18.97% وكانككت نسككبة الزيككاد  5.85لنسككبة البككروتيم بلكك  

 Al-Ani (1975)الملوحة في وسط النمو  لى حدود معينة تؤد   لى  يكاد  المحتكوى البروتينكي فكي النباتكات فاكد بكيم 

ديسكي  8.2 لكى  4.8أت المحتوى البروتيني ا داد معنويا  لحبوب الحنطة صن  مكسيباز عند  يكاد  ملوحكة التربكة مكم 

سيمنز.م
-1

ديسي سيمنز.م 13 لى  8.2جي بزياد  الملوحة ث  تبدأ با نخفا  التدري 
-1

وعزى ذل   لى عكدم تكرثر عمليكة  

بناء البروتيم بفعل الملوحة مع ح كول اختكزال كبيكر فكي حاصكل الحبكوب المكرتبط سكلبا مكع نسكبة البكروتيم ، كمكا  ت 

ى انخفكا  الحاصكل فكي الشد الملحي يؤد   لى نا ات كمية الماء في النباتات فكي مرحلكة امكتالء الحبكوب ممكا أدى  لك

   2005حيم ا داد محتوى النتروجيم نتيجة للتحرز السريع للنتروجيم  لى الحبوب في ظروج الجفاج ) الدور  ، 

( . كما  ت  ضكافة الجبكرليم والبوتاسكيوم أدى  لكى  يكاد  معنويكة فكي كميكة البكروتيم حيكث أعطكت  2011الغرير  ،  ;

% على التكوالي فكي حكيم أعطكت معاملكة 5.25و  8.42و  7.65لبروتيم بل  أعلى معدل لكمية ا Dو  Cو  Bالمعاملة 

 B% للمعاملكة 43.84و  130.69و  109.59% وكانكت نسكبة الزيكاد  3.65أقل معدل لنسبة البروتيم بل   Aالماارنة 

تكرات الم ك  فكي ، حيث أت البوتاسيوم ياوم بتنشيط أنكزي  مختكزل الن Aعلى التوالي ماارنة بمعاملة الماارنة  Dو  Cو 

عمليككة اختككزال النتككرات  لككى آمونيككا التككي تككرتبط مككع حككامض عيككو  كتيككوني لتكككويم اسحمككا  اسمينيككة ومككم ثكك  
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( . كمككا أت الجبككرليم يعمككل علككى تنشككيط  2011الغريككر  ،  ; 2005البروتينككات و ككذر تتفككج مككع نتككان  ) البنككداو  ، 

ولة عم بناء البروتينات ككرنزي  مختكزل النتكرات و كذر تتفكج مكع ميادات اسكسد  التي تالل مم نشال اسنزيمات المسؤ

( . وتشككير نتككان  الجككدول أت التككداخل بككيم عوامككل الدراسككة  2004الاحطككاني ،  ; Abd-El-Samad  ،1998نتككان  ) 

أقل معدل لنسكبة  S2A% في حيم أعطت المعاملة 9.48أعطت أعلى معدل لنسبة البروتيم بل   S1Cبينت أت المعاملة 

 % .3.44البروتيم بل  

 

في محتوى البروتين  جــبرليــن والــبــوتــاســـيوم( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــ 13جدول ) 

 ( % )من الحبوب 

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 3.96 3.44 3.54 3.65 

B 5.55 9.23 8.17 7.65 

C 9.48 6.81 8.98 8.42 

D 4.41 4.17 7.16 5.25 

 LSD0.05(S*T)=0.77 LSD0.05(T)=0.44 

 5.85 5.91 6.96 LSD0.05(S)=0.19 (S)تأثير الملوحة

 

محتوى النسيج النباتي من البرولين ) مايكرومول.غم – 7
-1

 مادة طرية (  

دى  لى  يكاد  معنويكة فكي محتكوى النسكي  النبكاتي أت  ضافة مستويات مم ملوحة ميار الر  أ ( 14 )يبيم الجدول       

 7.97و  6.55أعلككى معككدل لكميككة البككروليم بلكك   S3و  S2مككم الحككامض اسمينككي البككروليم حيككث أعطككى المسككتوى 

مكككايكرومول.ا 
-1

 4.30أقكككل معكككدل لكميكككة البكككروليم بلككك   S1مكككاد  لريكككة علكككى التكككوالي فكككي حكككيم أعطكككى المسكككتوى  

مككايكرومول.ا 
-1

علككى التككوالي ماارنككة  S3و  S2% للمسككتوييم 85.35و  52.33كانككت نسككبة الزيككاد  مككاد  لريككة و 

، و ذا يتفج مع ماأ ار  ليف الباحثيم مكم  يكاد  تكراك  المنظمكات اس مو يكة كاسحمكا  اسمينيكة ومن كا  S1بالمستوى 

 .البروليم

 

في محتوى النسيج  ن والــبــوتــاســـيومجــبرليــ( التأثير المتداخل بين ملوحة مياه الري والرش بالــ 14جدول ) 

النباتي من البرولين ) مايكرومول.غم
-1

 مادة طرية ( 

 

 (T)تأثير المعامالت نوعيات المياه المعامالت

S1 S2 S3 

A 5.92 10.05 11.77 9.25 

B 3.85 6.09 7.18 5.71 

C 3.45 4.90 6.38 4.91 

D 3.98 5.16 6.54 5.22 

 LSD0.05(S*T)=0.78 LSD0.05(T)=0.45 

 4.30 6.55 7.97 LSD0.05(S)=0.19 (S)تأثير الملوحة

  

في النسي  النباتي عنكد التعكر  لإلج كاد الملحكي كرحكد ا ليكات لمااومكة ااج كاد الملحكي لككم  كذر الزيكاد  بالمنظمكات 

ا  ت  ضكافة الجبكرليم ( . كمك 2013الطكاني ،  ; 2011الغريكر  ،  ; 2007وآخكروت ،  Muratتؤثر على اانتاجيكة ) 

والبوتاسيوم كال على  نفراد أو في توليفة واحد  أدت  لى اختزال معنو  في محتوى النسي  النباتي مكم البكروليم حيكث 

مايكرومول.ا  5.22و  4.91و  5.71أقل معدل لكمية البروليم بل   Dو  Cو  Bأعطت المعاملة 
-1

مكاد  لريكة علكى  
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مايكرومول.ا   9.25أعلى معدل لكمية البروليم بل   Aماارنة التوالي في حيم أعطت معاملة ال
-1

ماد  لريكة وكانكت  

، و كذا  Aعلى التوالي ماارنة بمعاملة الماارنكة  Dو  Cو  B% للمعاملة 43.57و  46.92و  38.27نسبة ا نخفا  

  المحتكوى البروتينكي للخليكة يعزى لقدوار الفسلجية المشتركة بيم الجبكرليم والبوتاسكيوم حيكث ل مكا الاكدر  علكى  يكاد

والمحافظكة علككى معككد ت البنككاء اليككوني وتنشككيط أنككزي  ُمختكزل النتككرات ، حيككث يعمككالت علككى حمايككة اسنزيمككات مككم 

اسكسد  الناتجة بفعل الشد الملحي وبالتالي تاليل كمية البروليم التي ينتج ا النبات كآلية حمايكة أو مااومكة ضكد ااج كاد 

 ; 2011الغريكككر  ،  ; 2009وآخكككروت ،  Khan ; 2004 يكككاد  مكونكككات الحاصكككل ) الاحطكككاني ، الملحكككي وبالتكككالي 

أعطت أعلكى معكدل  S3A( . وتشير نتان  الجدول أت التداخل بيم عوامل الدراسة بينت أت المعاملة  2013العال ني ، 

مايكرومول.ا  11.77لكمية البروليم بل  
-1

أقكل معكدل لكميكة البكروليم بلك   S1Cماد  لرية في حيم أعطت المعاملكة  

مايكرومول.ا  3.45
-1

 ماد  لرية . 

نستنت  مم  ذر الدراسة أت رش الحنطة بالجبرليم والبوتاسيوم سا    لكى حكد كبيكر فكي تخفيك  اسثكر اليكار الكذ       

 ية وكمية الحاصل ترثير على نوعيُسببف ااج اد الملحي مم انخفا  في امت ا  العناصر الغذانية ونسب ا وبالتالي ال

  

 : المصادر

 –الكر  . رسكالة ماجسكتير   . ترثير السماد البوتاسي في تحمل الحنطة لملوحكة ميكار 2005البنداو  ، باس  رحي  بدر . 

 جامعة بغداد .  –كلية الزراعة 

وعيكة . تكرثير ن 2005 الجبور  ، كامل مطشر ، صباح كدر أحمكد وحكافع عبكد العزيكز عبكاو واالكب ناصكر حسكيم .

ظكروج الكر  التكميلكي بطرياكة الكرش . مجلكة سبعة أصناج مم الحنطكة تـــحــكـت ميار الر  في نمو وحاصل 

 .  123-138:  (2)عدد (5)جامعة تكريت للعلوم الزراعية . مجلد 

صكل والميار عذبكة فكي حا . ترثير خلط ميار البزل 2002حماد  ، خالد بدر ، ناي  محمود فيا  ، وليد محمد مخل  . 

 2. عكدد 7الزراعة العراقية ) عدد خا  ( مجلكد    اسمالح في التربة . مـــجــلةالحنطة والذر  ال فراء وتراك

 . 

مراحككل نمككو مختلفككة .  . تحمككل الملوحككة لحنطككة الخبككز المرويككة بالمككاء المككالح خـــككـالل 2005الككدور  ، وليككد محمككد . 

  جامعة بغداد . –كلية الزراعة  –ألروحة دكتورار 

التاليل مم أثر ملوحكة ميكار  في Kinetinو  Salicylic acid. ترثير المعاملة بالــ  2013الطاني ، دريد كامل عباو . 

 جامعة الكوفة .  –كلية الزراعة  –ألروحة دكتورار وكمية المواد الفعالة للسبانخ . البزل في نمو وحاصل

الفكرات باسكتخدام برنكام   ميار ن ر صكدام للكر  فكي حــكـو . التنبؤ ب الحية  2000الطاني ، ع ام سبتي سلمات . 

WATSUTEجامعة بغداد–كلية الزراعة–.رسالة ماجستير 

والساليسكيلي  فكي تحمكل  . تكرثير  ضكافة حكامض الجبريليك  وا ســـكـــوربـكـي  2013العال ني ، نعي   كتيو  مطكر . 

 بابلجامعة –كلية الزراعة–الباقالء للشد الملحي.رسالة ماجستير

. استخدام الميار الُمحمية في اســتـــ ـالح بعض الترب المتكرثر  بالملوحكة .  1998الغرير  ، سعد  م د  محمد . 

 جامعة بغداد . –كلية الزراعة  –رسالة ماجستير 

عمال وحاصل الحنطكة باسكت . تاليل الترثير اليار لإلج اد المـــلــحي فـــي نمو 2011الغرير  ، سعد  م د  محمد . 

 جامعة بغداد–كلية الزراعة–التسميد الورقي.ألروحة دكتورار

. تكرثير نوعيكة  2002فرج ، ساجد  حميد ، أقبال محمد اريب البر نجي ، مــيـــسكـوت جكابر حمكز  ، عكالء فكاخر .    

مكوارد والشكعير . المكؤتمر العلمكي الثالكث لل ي فكي نمكو و نتاجيكة مح كولي الحنطكةميار الكر  والتسكميد البوتاسك

 الجمعية العلمية العراقية للــمــوارد –المانية 

 .  125-134المانية :      

.  دار  ر   2000ف ككد ، علككي عبككد ، علككي عبككاو محمككد ، حسككام الككديم أحمككد ، توفيككج محمككود و ــاكــككـر محمككود .

جلكة الزراعكة العراقيكة العذبكة والمالحكة . م مح ول الذر  ال فراء باستخدام الطرياكة الدوريكة وخــلــكـط الميكار
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 Senna)علككى  نبككات البككذور والنمككو واسيككض فككي نبككات الِسككنا )السيسككات(  65-74 .:  5. عككدد  5مجلككد 

Occidentalis)     جامعة المل  سعود .  –كلية العلوم  –. رسالة ماجستير 

والبحكث العلمكي . جامعكة  الــعـكـالي . اسسمد  وخ وبة التربكة . و ار  التعلكي  1999النعيمي ، سعد هللا نج  عبد هللا . 

 الموصل . 

A . O . A . C . 1980 . Official Method of Analysis, 13
th

 Ed.Association of Official 

Analytical Chemists . Washington D.C. USA .  

Abd El-Baky H.H., M.M. Hussien and Gamal S. El-Baroty . 2008 .Algal extracts 

improve antioxidant defense abilities and salt tolerance of wheat plant irrigated with 

sea water . Electronic J. of Env. Agric. & Food Chemistry . 7:2812-2832 .  

Abd-El-Samad, H.M. 1998 . The counteraction effect of GA3 and IAA with endogenous 

ethylene of wheat plants under salt stress condition .  

Al-Ani, A.K. 1975 . Interactive of soil salinity and nitrogen on wheat using two sources 

of nitrogen. M.Sc. Thesis, Baghdad Univ.  

Ashraf, M. ; Karim, F. and Rasul, E. 2002 . Interactive effects of Gibberellic acid ( GA3 ) 

and salt stress on growth, ion accumulation and photosynthetic capacity of two 

spring wheat cultivars in salt tolerance . Plant Physiol. 36,1,49 . 

Bates, L.S., R.P. Waldren and I.D. Tears . 1973 . Rapid determination of free proline for 

water stress studies . Plant&Soil . 39:205-207 .  
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