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 (.Avena sativa Lتأثير ملوحة مياه الري في جودة بذور بعض اصناف الشوفان )
*

 مصطفى جمال الخفاجي                                        محمد هذال البلداوي 

 مدرس مساعد                                                استاذ مساعد

 جامعة بغداد –الزراعة كلية  –قسم المحاصيل الحقلية 

 المستخلص

جامعة بغداد /  –نفذت تجربة مختبرية في مختبر تكنولوجيا البذور التابع لقسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة  

ثالثة اصناف من الشوفان ، حيث معرفة تأثير الري بالماء المالح في جودة البذور وصفات نمو البادرة لالجادرية بهدف 

( الناتجة من تجربة حقلية زرعت خالل  Pimulaو   Hamelثالثة اصناف من محصول الشوفان ) شفاء واخذت بذور 

dS.m(  8و  2و  3( رويت بمياه مالحة بمستويات )2102 – 2102( و )2102 – 2102الموسمين )
-1

فضال عن ماء  

dS.m 06022النهر بمستوى ملوحة 
-1

ختبرية لتقدير جودتها واستعمل فيها كمعاملة مقارنة 6 ادخلت البذور في تجارب م

تصميم تام التعشية وبثالث مكررات6 اظهرت نتائج التحليل االحصائي لبيانات موسمي الزراعة التأثير المعنوي لالجهاد 

الملحي بزيادة تركيز االمالح في جميع الصفات المدروسة ، حيث تناقصت قيم متوسطات الصفات المدروسة معنويا عند 

dS.m 2ة مستوى ملوح
-1 

dS.m 8فاعلى وكانت اشدها انخفاض عند مستوى الملوحة 
-1

(% 4060و  64062 حيث بلغت )

( بادرة 6يوم3628و  3624لنسبة االنبات و )
-0
( سم 0064و  4694( سم لطول الجذير و )4608و  2602لسرعة االنبات و ) 

و  939( ملغم للوزن الجاف للرويشة و)8612 و 9682(ملغم للوزن الجاف للجذير و )2622و  2680لطول الرويشة و )

dS.m 3( ملغم لقوة البادرة للموسم االول والثاني بالتتابع 6 بينما لم يسجل مستوى ملوحة مياه الري 921
-1

فروق معنوية  

ا في صفة طول الجذير والرويشة فيم Pimulaبالمقارنة مع ماء النهار في كافة الصفات المدروسة6 تفوق الصنف شفاء و 

و  04639( ملغم والوزن الجاف للرويشة )8632و  9621في صفات الوزن الجاف للجذير) Hamelتفوق الصنف 

( ملغم للموسمين بالتتابع6 بذلك نستنتج بان االجهاد الملحي ال يقتصر تأثيره 2312و  2294(ملغم وقوة البادرة)04629

ذور المنتجة وبذا نوصي باستخدام مياه ري ذات نسبة على نمو وحاصل النبات فحسب وانما يتعدى ذلك الى جودة الب

dS.m 2ملوحة اقل من 
-1 

 عند انتاج التقاوي6

 ، جودة البذور NaCl  ،Avena sativaالكلمات المفتاحية : االجهاد الملحي ، 
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*
 بحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول

EFFECT OF ERRIGATION WATER SALINITY ON OAT SEEDS 

OF SOME CULTIVAR (Avena sativa L.) 
*M. J. Al- Khafajy                       M. H. Al-Baldawi 

  Assistant Instructor                Assistant Professor 

ABTRACT 

The study was conducted to investigate the effect of salinity of irrigation water on seeds 

quality and seedling growth characters for three oat cultivars (Shifaa, Hamel and Pimula) . It 

was carried oat in seed technology laboratory, field crops department, College of Agriculture, 

Baghdad University of Aljadiriya for period of tow years. Seeds of three oat cultivars 

(Shifaa, Hamel and Pimula) taken from a field experiment conducted during 2014-2015 and 

2015-2016 irrigated with three salinity water levels (3, 6 and 9 dS.m
-1

) in addition to river 

water with salinity level of 1.164 dS.m
-1

 as control. Seeds were tested in laboratory 

experiments to estimate their quality, and completely randomized design with three replicates 

was used.  Statistical analysis results for both seasons showed a significant effect of salinity 

stress with increasing salinity concentration in all studied traits, where mean values of 

studied traits decreased significantly at salinity level of 6 dS.m
-1

 and the effect of salinity 

level (9 dS.m
-1

) recorded the lowest means of germination percentage (71.4% and 71.1%), 

germination speed (3.57 and 3.49 seedling.day
-1

), radicle length (5.12 and 7.19 cm), plumule 

length (7.87 and 11.7 cm), radicle dry weight (2.91 and 2.55 mg), plumule dry weight (8.92 
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and 9.02 mg) and seedling vigor (838 and 820 mg) for both seasons, respectively. No 

significant differences recorded between water salinity level of 3 dS.m
-1

 and river water in all 

studied traits. Cultivars Shifaa and Pimula were superior in traits of radicle and plumule 

length, whereas cultivar Hamel was superior in traits of radicle dry weight (8.50 and 9.34 

mg), plumule dry weight (17.38 and 17.68 mg) and seedling vigor (2287 and 2305 mg) for 

both seasons, respectively. So it is concluded that the effect of salinity stress is not restricted 

on plant growth and yield only, because it also affects the quality of produced seeds. 

Consequently, we recommend using irrigation water with salinity level of less than 6 dS.m
-1

 

for seeds production. 

Keywords: salinity stress, NaCl, Avena sativa, seeds quality. 
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 مقدمة

ان إنبات البذور هو واحد من اهم المراحل األساسية    

في دورة حياة النباتات والذي يحدد التأسيس الحقلي 

ير من وانتاج المحصول، والذي قد يتعرض الى كث

االجهادات البيئة التي تؤثر في انبات وبزوغ البادرات6 

 التي الفسيولوجية االجهادات أهم أحد الملحي اإلجهاد يعد

 يؤثر بدوره والذي البادرة ونمو البذور إنبات في تؤثر

 األمالح أوتراكم تجمع نتيجة النمو الالحقة مراحل في

 مما التربة في الطبيعية متوسطاتها قتفو بدرجة الذائبة

 لدخول السلبي التأثير نتيجة اإلنبات تثبيط إلى يؤدي

 فتؤثر الخلية وحاجة تتناسب ال بكميات األيونات بعض

 Willenborg(6 ذكر 19الحيوية للنبات ) العمليات في

( ان االجهاد الملحي ال يؤثر فقط على 12واخرون )

لنبات  الصفات الفسيولوجية والمورفلوجية والبايوكيميائية

الشوفان فحسب وانما يتعدى ذلك الى انبات البذور ونمو 

النبات وامتصاص الماء والمغذيات6 بصورة عامة ترتبط 

زيادة الملوحة ارتباط سلبي مع انبات البذور ونشاطها 

(6 وان للملوحة آثار كثيرة على عملية اإلنبات ، 18)

حيث انها تقلل تشرب الماء الى داخل البذور بسبب 

( ، وتسبب 13اض الضغط االزموزي داخل البذرة)انخف

سمية االيونات تغير نشاط انزيمات الحمض النووي 

(، واالخالل بالتوازن 2(، وتحلل البروتين )9لأليض )

(، وتقلل من استخدام الخزين الغذائي 02الهرموني )

(6 ومع ذلك هناك عوامل داخلية  04و  02للبذور )

ؤثر في إنبات البذور تحت )وراثية( وخارجية )البيئية( ت

الظروف الملحية وتشمل طبيعة اغلفة البذور وسكون 

(6 وجد 20البذور وعمر البذور وتعدد أشكال البذور )

Ben Halima ( عند استخدام عدة تراكيز 2واخرون )

( ملي مول النبات  321و  221و  021و  1ملحية ) 

بذور الشوفان ان هنالك انخفاض تدريجي في اطوال 

ذور والرويشات مع زيادة مستويات كلوريد الج

سم عند  00الصوديوم حيث انخفض طول الرويشة الى 

سم عند مستوى  32ملي مول بالمقارنة مع  321مستوى 

سم عند  2ملي مول وكذلك انخفض طول الجذير الى  1

نفس المستوى قياسا مع معاملة المقارنة كما خفض 

لرطب للجذير االجهاد الملحي كل من الوزن الجاف وا

والرويشة ، كما ان االجهاد الملحي خفض نسبة انبات 

% عند مستوى ملوحة 31% الى 89بذور الشوفان من 

 Kokaملي مول من كلوريد الصوديوم 6واشار  321

( ان ارتفاع 2واخرون ) Chauhan( و 02واخرون )

مستوى االجهاد الملحي سبب انخفاض في نسبة انبات 

طول الجذير ومتوسط طول بذور الشوفان ومتوسط 

الرويشة والوزن الجاف والرطب للجذير والرويشة ، 

كما ذكروا ان انخفاض طول الجذير والرويشة قد يعود 
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الى محدودية امدادات المواد االيضية الى االنسجة 

النامية بسبب انخفاض االنشطة الفسيولوجية الناتجة عن 

الية نقص الماء والمغذيات عند ظروف االجهادات الع

للملوحة6 كما الحظوا انخفاض في الوزن الجاف 

والرطب للبادرات عند ظروف االجهاد الملحي نتيجة 

انخفاض متوسطات امتصاص الماء والعناصر الغذائية 

فضال عن انخفاض متوسطات التمثيل الضوئي6 

والحظوا ان الوزن الجاف للجذير انخفض بدرجة اكبر 

قسيم النواتج االيضية من الرويشة ويرجع ذلك الى الية ت

وقدرة الرويشة على التكيف مع االجهاد الملحي اكبر مما 

عليه في الجذور 6 كما سبب االجهاد الملحي انخفاض 

نسبة انبات بذور الشوفان بسبب انخفاض حركة الماء 

الى البذور نتيجة ارتفاع الضغط االزموزي الناتج عن 

الدراسة االجهاد الملحي6 وفي ضوء ماتقدم جاءت هذه 

بهدف معرفة تأثير الري بالماء المالح في حيوية بذور 

 اصناف من الشوفان6

 المواد وطرائق العمل

نفذت تجربة مختبرية في مختبر تكنولوجيا البذذور التنذابع 

جامعذذذة بغذذداد / الجادريذذذة علذذى بذذذذور  –لكليذذة الزراعذذة 

الشوفان المأخوذة مذن تجذربتين حقليتذين خذالل الموسذمين 

( بهذذدف 2102 – 2102( و )2102 – 2102)الشذذتويين 

ثالثذذة معرفذذة تذذأثير الذذري بالمذذاء المذذالح فذذي حيويذذة بذذذور 

اصناف من الشوفان6 استعمل تصميم تام التعشذية بتوزيذع 

مثذذل العامذذل االول اصذذناف الشذذذوفان   التجذذارب العامليذذة

وهذذذي صذذذنف شذذذفاء المعتمذذذد مذذذن قبذذذل وزارة الزراعذذذة 

 Pimulaو  Hamelوالصذذنفين المذذدخلين مذذن ايطاليذذا ) 

(، والعامل الثاني تضمن ثالث مستويات مذن ملوحذة مذاء 

dS.m(  8و  2و  3الذذري وهذذي ) 
-1

فضذذالع عذذن معاملذذة  

dS.m 1.164المقارنذذة ) مذذاء النهذذر بمسذذتوى ملوحذذة 
-1

 )

وبذذذثالث مكذذذررات6 تذذذم تحضذذذير المذذذاء المذذذالح باسذذذتخدام 

باسذذذتعمال  ) ملذذذح الطعذذذام( NaClكلوريذذذد الصذذذوديوم 

العالقة التقريبية التالية لتحويذل االيصذالية الكهربائيذة الذى 

 TDS (Total Dissolvedمجمذذوع المذذواد الذائبذذة 

Solids ) ( 026مئوي ) 22عند درجة حرارة 

TDS (mg.L
1-
) = 640 X EC (dS.m

-1
)6 

وبحساب كمية ملح كلوريذد الصذوديوم ) ملذح الطعذام ( التذي يحتاجهذا كذل لتذر مذاء مقطذر للحصذول علذى توصذيل كهربذائي 

dS.m(  8و  2و  3بمقدار )
-1

 باستخدام المعادلة اعاله فكانت : 

3 dS.m
-1

 = 1.920 mg.L
1-
 

6 dS.m
-1

 = 3.840 mg.L
1-
 

9 dS.m
-1

 = 5.760 mg.L
1-
 

dS.m 06022كان التوصيل الكهربائي لماء النهر 
-1

وقذد  

 16422تذذم حسذذذاب كميذذذة االمذذالح المتذذذوفرة فيذذذه فكانذذذت 

ملغم6لتذذذر
-0
6 وبطذذذرح كميذذذة االمذذذالح المتذذذوفرة فذذذي مذذذاء  

االنهذذر مذذن االحتيذذاج الكلذذي لكلوريذذد الصذذوديوم الذذالزم 

للوصول الى التوصيالت الكهربائية المطلوبة لمياه الذري 

( كغذذم مذذن 26102و  36182و  06042، فقذذد تذذم اضذذافة )

ملح الطعام لكل واحد متر مكعب من ماء النهر للحصذول 

dS.m( 8و  2و  3ار )علذذذى توصذذذيل كهربذذذائي بمقذذذد
-1

 

علذذى التذذوالي 6 وعنذذد وصذذول النباتذذات لمرحلذذة الحصذذاد 

اخذذذذت عينذذذة مذذذن البذذذذور لكذذذل معاملذذذة واجريذذذت عليهذذذا 

 الفحوص المختبرية التالية : 

ع  021: اخذت فحص اإلنبات المختبري بذرة مجففة هوائيا

بذرة لكل مكرر،  21، ُوزعت على ثالثة مكررات بواقع 

وزعت البذور في مناشف ورقية بشكل متناوب ، ثُم لُفذت 

ْم ، ثُم ُحسذبت 22َوُوضعت في المنبتة تحت درجة حرارة 

البذذادرات الطبيعيذذة فقذذط بعذذد انتهذذاء ُمذذدة الفحذذص االنبذذات 
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، ثُم ُحولذت النتذائج إلذى نسذب  (00القياسي )عشرة أيام( )

 مئوية حسب القانون اآلتي:

نسبة البادرات الطبيعية في فحص اإلنبات القياسي% = 

 
عدد البادرات الطبيعية

عدد البذور الكلي
  ×011 

ع ُوزعذت  021: أُِخذذت سرعة االنباات بذذرة مجففذة هوائيذا

بذرة لكذل مكذرر وبطريقذة  21على ثالثة مكررات بواقع 

ا المتبعة فذي فحذص االنبذات واخذذ عذدين فقذط العمل نفسه

االول في اليوم الخامس مذن اجذراء الفحذص والثذاني عنذد 

تذذم حسذذاب سذذرعة و انتهذذاء مذذدة الفحذذص )اليذذوم العاشذذر(

 (:3االنبات بحسب القانون التالي)

سرعة االنبات =
 مجموع( عدد البذور النابتة في كل يوم  رقم اليوم)

نسبة االنبات عند نهاية مدة الفحص
 

طااااول ال ااااذير والرويشااااة )ساااام( فااااي فحااااص اإلنبااااات 

أُِخذذذت عشذذر بذذادرات طبيعيذذة بعذذد انتهذذاء ُمذذدة القياسااي  

الفحذذص )عشذذرة أيذذام(، ثُذذم فُصذذل الجذذذيرات والرويشذذات 

( ، ثُذذم قِذذيَس طذذول الجذذذير 0مذذن نقطذذة أتصذذالها بالبذذذرة )

 على ِحدة بأستخدام المسطرة6 والرويشة كل  

اخذذذذذذذت الااااااوان ال اااااااف للرويشااااااة وال ااااااذير)ملغم(  

الرويشذات والجذذور كذل علذى حذده ووضذعت فذي اكيذذا  

ورقية مثقبة وجففت في فرن تجفيذف علذى درجذة حذرارة 

سذذذاعة ثذذذم اخذذذذ وزنهذذذا باسذذذتخدام ميذذذزان  29ْم لمذذذدة  29

بذذادرات(  01حسذذا  وقسذذم الذذوزن علذذى عذذدد البذذادرات )

اج كل مذن متوسذط وزن الرويشذة ومتوسذط وزن الستخر

 الجذير 6

تم حساب قوة البادرة باستخدام المعادلة قوة البادرة   

 :Marouf (4)و  Farahani التالية والتي اقترحها ِ 

الوزن الجاف × قوة البادرة = ) النسبة المئوية لالنبات ( 

 للبادرة ملغم )رويشة +جذير (6

ع وفقتم التحليل االحصائي     تحليل البيانات احصائيا

تصميم تام التعشية للفحوصات المختبرية بعاملين وثالث 

 GenStat Discoveryباستخدام برنامج  مكررات

Edition4 (2102 ولجميع الصفات المدروسة ولكل )

6 تم CRDموسم على حدة وفق التصميم التام التعشية 

 استخدم اختبار أقل فرق معنوي )أ6ف6م( على مستوى

 للمقارنة بين المتوسطات الحسابية6  1612احتمالية 

 النتائج والمناقشة 

 النسبة المئوية لالنبات المختبري 

المقصود بنسبة االنبات المختبري هي النسبة        

طبيعية منسوبة الى  المئوية للبذور التي اعطت بادرات

عدد البذور الكلية المزروعة تحت ظروف االنبات 

الى عدم وجود فروق  0القياسية6 تشير نتائج الجدول 

معنوية بين االصناف في النسبة المئوية لالنبات 

المختبري للبذور ولكال الموسمين6 حيث كانت نسبة 

 Pimula% والصنف 9261انبات الصنف شفاء هي 

و  Hamel (9262والصنف  (%9268و  9463)

(% للموسمين االول والثاني بالتتابع 6 وهذا يدل 9062

على ان االصناف سلكت سلوك متماثال في هذه الصفة 6 

كما بينت النتائج وجود فروق معنوية بين مستويات 

الملوحة في النسبة المئوية لصفة االنبات المختبري ولكال 

dS.m 8الموسمين حيث اعطى مستوى الملوحة 
-1

اقل  

(% للموسمين االول 4060و  4062نسبة انبات بلغت )
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dS.m 2والثاني بالتتابع 6 يليه مستوى الملوحة 
-1

الذي  

(% 4960و  9062اعطى نسبة انبات مختبري )

للموسمين االول والثاني بالتتابع6 فيما لم يختلف مستوى 

dS.m 3الملوحة 
-1

معنويا عن معاملة المقارنة )ماء  

و  8260لذان اعطيا نسبة انبات بلغت )النهر( وال

 3(% لمستوى الملوحة 8362و  8261(% و )8362

dS.m
-1

ومعاملة المقارنة )ماء النهر( وللموسمين االول  

والثاني بالتتابع 6 وقد يعود السبب الى ان ارتفاع نسبة 

الملوحة يخفض من حجم الماء المتيسر في منطقة 

تح عنه بذور ذات الجذور في التجربة الحقلية مما ين

صفات نوعية رديئة 6 ولم يكن التداخل بين االصناف 

 ومستويات ملوحة مياه الري معنويا 6

 . نسبة االنبات المختبري )%( لبذور الشوفان المنت ة تحت تأثير مستويات مختلفة من ملوحة مياه الري.1جدول 

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 8363 8261 8264 8261 8363 8364 8364 8362

8362 8064 8262 8261 8260 8261 8264 8064 3 

4960 4262 9060 4861 9062 4863 9263 9061 2 

4060 2261 4064 4364 4062 2261 4263 4261 9 

  0.05 أ.ف.م غ.م   0.95 غ.م   1..0

 المتوسط 9261 9463 9262  9261 9268 9062 

  0.05أ.ف.م غ.م    غ.م   

)بادرة.يومسرعة االنبات 
-1

) 

ان سرعة انبات البذور تمثل قدرة تلك البذور على 

اعطاء بادرات طبيعية باقصر مدة زمنية تحت الظروف 

المثالية لالنبات وتعطي دليل على مقدرة البذور على 

 االنبات والبزوغ عند عدم توفر تلك الظروف لالنبات

الى عدم وجود  2)ظروف الحقل( 6 تشير بيانات الجدول 

فروق معنوية بين االصناف في متوسط سرعة انبات 

بذورها 6 حيث اعطت االصناف متوسط سرعة انبات 

( بذرة6يوم2624و  2630و  2632بلغ )
-0
للموسم االول و  

( بذرة6يوم2600و  2689و  2689)
-0

للموسم الثاني لكل   

بالتتابع 6 وهذا  Hamelو  Pimulaمن الصنف شفاء و 

يدل على ان االصناف قد سلكت السلوك نفسه في سرعة 

انبات بذورها6 اشارت البيانات الى وجود فروق معنوية 

في سرعة انبات بذور الشوفان بتأثير مستويات ملوحة 

dS.m 8مياه الري اذ اعطى مستوى الملوحة 
-1 

اقل 

بذرة6يوم (3628و  3624متوسط لسرعة االنبات بلغ )
-0
 

dS.m 2يليه المستوى 
-1

الذي اعطى سرعة انبات بلغت  

بذرة6يوم( 2622و  2602)
-0
للموسمين االول والثاني  

dS.m 3بالتتابع فيما لم يختلف تأثير مستوى الملوحة 
-1

 

في سرعة انبات بذور الشوفان عن معاملة المقارنة )ماء 

و  2621النهر( واللذان اعطيا متوسط سرعة انبات بلغ )

بذرة6يوم (2682
-0

dS.m 3لمستوى الملوحة  
-1

و  

بذرة6يوم (2613و  2632)
-0
لماء النهر للموسمين االول  

والثاني بالتتابع 6 وربما يعود سبب ذلك الى اختالف 

اوزان البذور واحجامها الناتج عن اخالف مستويات 
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ملوحة مياه الري وتأثيرها على متوسط تراكم المواد 

 يعني الكبير البذرة حجم إن البذور حيث االيضية داخل

 للبذرة القدرة تتيح أكبر سطحية ومساحة خزينعا غذائيعا

 في عملية المباشرة و أسرع بشكل التشرب بالماء على

أجهاد  وجود عدم اإلعتبار بنظر اإلخذ اإلنبات مع

 أفضل اداء الحجم كبيرة للبذور أتاح مما ، اوزموزي

متوسطة  البذور تلتها ثم الصفة مستوى هذه على

 مع البذرة قوة ارتباط إلى أشارة في الحجم وصغيرة

 يعكس مدى قوة ان سرعة االنبات أسا  على حجمها

( 6 ولم يكن التداخل بين االصناف ومستويات 8البذرة )

ملوحة مياه الري معنويا مما يشير الى ان االصناف قد 

 سلكت سلوكا مستقال عن تأثير مستويات ملوحة مياه

الري في متوسط سرعة انبات البذور الناتجة ولكال 

 الموسمين6

. سرعة االنبات )بادرة.يوم2جدول 
-1

 ( لبذور الشوفان المنت ة تحت تأثير مستويات مختلفة من ملوحة مياه الري .

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 2603 2633 2621 2632 2601 2684 2613 2613

2682 2613 2681 2693 2621 2624 2623 2601 3 

2622 2613 2623 2631 2602 2624 2623 2624 2 

3628 3633 3623 3641 3624 3624 3623 3621 9 

  0.05 أ.ف.م غ.م   .1.23 غ.م   1.222

 المتوسط 2632 2630 2624  2689 2689 2600 

  0.05أ.ف.م غ.م    غ.م   

 طول ال ذير 

الى وجود فروق معنوية بين  3تشير بيانات الجدول 

اصناف الشوفان في طول جذيرات بادراتها الناتجة من 

فحص االنبات المختبري ولكال الموسمين حيث اعطى 

و  4629اقل متوسط لطول الجذير بلغ ) Hamelالصنف 

( سم للموسمين االول والثاني مقارنة بالصنف 8613

ن لم يختلفا معنويا فيما واللذا Pimulaشفاء والصنف 

 00622بينهما واعطيا متوسط طول جذير بلغ )

( سم 02622و  01622( سم للصنف شفاء و )00692و

للموسمين االول والثاني بالتتابع 6 وقد  Pimulaللصنف 

يعود سبب تباين االصناف في طول جذيراتها الى 

االختالفات في تركيبها الوراثي 6 كما بينت النتائج وجود 

روق معنوية في طول جذير البادرة بتأثير مستويات ف

ملوحة مياه الري ولكال الموسمين حيث اعطى مستوى 

dS.m 8الملوحة 
-1 

 2602اقل متوسط لطول الجذير بلغ )

( سم لكال الموسمين بالتتابع بالمقارنة مع 4608و 

بالمقارنة مع مستويات الملوحة االخرى ولم يختلف 

dS.m 3مستوى الملوحة 
-1

معنويا عن معاملة المقارنة  

)ماء النهر( واللذان اعطيا متوسط طول جذير بلغ 

( سم 03603و  02601( سم و )02620و  00681)

للموسمين االول والثاني بالتتابع 6 وقد يعود السبب في 

انخفاض طول الجذير الى انخفاض وزن البذرة نتيجة 

تأثرها بملوحة مياه الري وانخفاض حجم مخزونها 
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الناتج عن انخفاض متوسطات التمثيل الضوئي غذائي ال

فضال عن انخفاض متوسطات تراكم المادة الجافة داخل 

6 (22البذور في التجربة الحقلية المأخوذه منها البذور )

كما تشير النتائج الى ان التداخل بين االصناف 

ومستويات ملوحة مياه الري اثر بشكل معنوي في صفة 

ت التوليفة بين الصنف شفاء طول الجذير حيث اعط

dS.m 3ومستوى الملوحة 
-1

اعلى متوسط لطول الجذير  

سم والتي لم تخلف معنويا مع التوليفة  02621بلغ 

للصنف نفسه وماء النهر الذي اعطى متوسط طول جذير 

سم في الموسم االول فيما اعطت التوليفة بين  03644بلغ 

الثاني اعلى الصنف شفاء والري بماء النهر في الموسم 

سم بالمقارنة مع  02639متوسط لطول الجذير بلغ 

 8ومستوى الملوحة  Hamelالتوليفة بين الصنف 

dS.m
-1

 3624والتي اعطت اقل متوسط طول جذير بلغ  

عند  Hamelسم 6 كما ان متوسط طول الجذير للصنف 

dS.m 2مستوى ملوحة 
-1

لم يسجل فرق معنوي مع  

dS.m 3متوسط الصفة للصنف نفسه عند مستوى 
-1

في  

الموسم االول والثاني ولم يختلف معنويا عن معاملة 

 المقارنة )ماء النهر( في الموسم الثاني 

وفان المنت ة تحت تأثير مستويات . طول ال ذير )سم( للبادرات النات ة من فحص االنبات المختبري لبذور الش3جدول 

 مختلفة من ملوحة مياه الري .

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 03644 03623 8631 02601 02639 03623 00634 03603

02620 01623 03623 03648 00681 9621 02691 02621 3 

00628 01623 02621 00623 8642 4624 01632 00603 2 

4608 3624 01633 4644 2602 2623 2634 2624 9 

  0.05 أ.ف.م 1.231   2...1 1.001   1.155

 المتوسط 00622 01622 4629  00692 02622 8613 

  0.05أ.ف.م 1.022    2...1   

 طول الرويشة 

الى وجود فروق معنوية بين  2تشير نتائج الجدول 

اصناف الشوفان قيد الدراسة في طول رويشة البادرات 

اعلى  ولكال الموسمين حيث تفوق الصنف شفاء باعطائه

( سم فيما 20692و  21602متوسط لطول الرويشة بلغ )

اقل متوسط لطول الرويشة بلغ  Hamelاعطى الصنف 

( سم ولكال الموسمين االول والثاني 04613و  02634)

وقد يعود سبب تباين االصناف في طول بالتتابع 6 

جذيراتها الى االختالفات في تركيبها الوراثي وطبيعة 

 هذه الصفة 6 تعبيرها الجيني ل
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. طول الرويشة )سم( للبادرات النات ة من فحص االنبات النختبري لبذور الشوفان المنت ة تحت تأثير مستويات 2جدول 

 مختلفة من ملوحة مياه الري.

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 22623 22623 08623 23623 22634 22611 21621 23622

23602 20621 22644 22611 22618 21623 22613 22611 3 

08688 21613 04603 22691 08622 21614 08623 09684 2 

00604 2624 02613 03621 4694 2643 2693 02613 9 

  0.05 أ.ف.م 5.310   .1.33 5.123   1.109

 المتوسط 21602 09609 02634  20692 08629 04613 

  0.05أ.ف.م 1.129    1.151   

كما تشير البيانات الى وجود فروق معنوية في صفة 

متوسط طول الرويشة للبادرات الناتجة من فحص 

االنبات المختبري للبذور الناتجة من نباتات الشوفان 

المنتجة تحت المستويات المختلفة لملوحة مياه الري 

 8ولكال الموسمين ، حيث اعطى مستوى الملوحة 

dS.m
-1

و  4694شة بلغ )ادنى متوسط لطول الروي 

( سم للموسمين االول والثاني بالتتابع بالمقارنة 00604

مع مستويات الملوحة االخرى بينما اعطى مستوى 

dS.m 3الملوحة 
-1

و  22618متوسط طول جذير بلغ ) 

( سم ولم تختلف معنويا عن معاملة المقارنة )ماء 23602

النهر( التي اعطت اعلى متوسط لطول الرويشة بلغ 

( سم ولكال الموسمين االول والثاني 23622و  23623)

بالتتابع 6 وقد يعود ذلك الى اختالف وزن البذور نتيجة 

اختالف مستويات ملوحة مياه الري والتي كانت لها تأثير 

في انتاج المادة الجافة و متوسط تراكمها داخل حبوب 

حيث ان انخفاض مساحة التوسع الخضري فضال عن 

ة بسبب احالل ومنافسة ايونات شحة العناصر الرئيس

الصويوم والكلور وارتفاع الضغط االزموزي لمحلول 

التربة وانخفاض متوسطات امتصاص المياه بسبب 

( 01انخفاض مستوى الماء المتيسر في منطقة الجذور )

مما يؤدي الى انخفاض متوسطات التمثيل الضوئي 

والذي تنخفض معه متوسطات نقل وتراكم المادة الجافة 

داخل الحبة وبالتالي ينعكس سلبا على الصفات النوعية 

للبذور6 كما تشير البيانات ونتائج تحليل التباين الى 

معنوية التداخل بين االصناف ومستويات ملوحة مياه 

الري لصفة طول الرويشة الناتجة من بذورها حيث 

اعطت التوليفة بين الصنف شفاء وماء النهر اعلى 

( سم بينما 22634و  22623بلغ )متوسط لطول الرويشة 

ومستوى الملوحة  Hamelاعطت التوليفة بين الصنف 

8  dS.m
-1

و  2643ادنى متوسط لطول الرويشة بلغ ) 

( سم ولكال الموسمين االول والثاني بالتتابع 6  كما 2624

يالحظ من البيانات ان متوسط طول رويشة الصنف 

Hamel  2عند مستوى ملوحة dS.m
-1

 لم يختلف 

معنويا عن متوسط طول الرويشة للصنف نفسه عند 

dS.m 3مستوى الملوحة 
-1

وكذلك معاملة المقارنة )ماء  
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النهر( ولكال الموسمين بالسلوك المتماثل لمتوسط طول 

( مما يعزز العالقة االيجابية بين قوة 3الجذير )جدول 

نمو المجموع الخضري وقوة نمو المجموع الجذري6 اال 

ض حاد ومعنوي في متوسط الصفة عند انه سجل انخفا

dS.m 8مستوى الملوحة 
-1

على عكس االصناف شفاء  

التي سجلت انخفاض معنوي في متوسط  Pimulaو 

dS.m 2طول الرويشة عند مستوى ملوحة 
-1

و ازداد  

dS.m 8ذلك االنخفاض عند مستوى الملوحة 
-1

6 

 الوان ال اف لل ذير )ملغم(

ود فروق معنوية بين الى وج 2تشير بيانات الجدول 

اصناف الشوفان لكال الموسمين في صفة متوسط الوزن 

الجاف لجذير البادرات الناتجة من فحص االنبات 

المختبري لبذور اصناف الشوفان المنتجة تحت تأثير 

مستويات مختلفة لملوحة مياه الري حيث تفوقت بذور 

اعلى متوسط للوزن الجاف  باعطائها Hamelالصنف 

( ملغم فيما اعطى الصنف 8632و  9621للجذير بلغ )

و  2632شفاء اقل متوسط للوزن الجاف للجذير بلغ )

( ملغم ولكال الموسمين االول والثاني بالتتابع6 ان 2623

هذه الفروق في متوسط االوزان الجافة لجذيرات 

  صناف6البادرات يعود الى االختالفات الوراثية بين اال

. الوان ال اف )ملغم( ل ذير البادرات النات ة من فحص االنبات النختبري لبذور الشوفان المنت ة تحت تأثير 2جدول 

 مستويات مختلفة من ملوحة مياه الري.

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

شــــــفا

 ء

 ماء النهر 9.36 10.60 11.80 10.59 9.57 11.59 12.80 11.32

11.18 12.75 11.43 9.37 10.29 11.28 10.20 9.37 3 

7.24 9.37 6.95 5.40 5.64 7.10 5.16 4.68 2 

2.55 2.43 3.49 1.74 2.91 3.81 2.88 2.03 9 

  0.05 أ.ف.م غ.م   22..1 غ.م   1.115

 المتوسط 6.36 7.21 8.50  2623 9632 8632 

  0.05أ.ف.م 1.021    .2..1   

كما تشير البيانات الى وجود فروق معنوية بين 

متوسطات االوزان الجافة لجذيرات البادرات الناتجة في 

فحص االنبات المختبري للبذور من المستويات المختلفة 

، حيث اعطى مستوى ولكال الموسمين لملوحة مياه الري 

dS.m 8ملوحة مياه الري 
-1

ادنى متوسط للوزن الجاف  

 2( ملغم يليه مستوى الملوحة 2622و  2680للجذير بلغ )

dS.m
-1

و  2622بمتوسط وزن جاف للجذير بلغ ) 

dS.m 3( ملغم بالمقارنة مع مستوى الملوحة 4622
-1

 

و  01628الذي اعطى متوسط وزن جاف للجذير بلغ )

( ملغم والذي لم يختلف معنويا عن معاملة 00609

بالتتابع 6 المقارنة )ماء النهر( للموسمين االول والثاني 

وقد يعود سبب هذا التغاير في االوزان الجافة للجذيرات 
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هو السبب نفسه في الصفات النوعية السابقة والذي 

يعزى الى اختالف اوزان بذور الشوفان المنتجة تحت 

مستويات محتلفة من ملوحة مياه الري 6 كما تشير 

البياتات ونتائج تحليل التباين الى عدم وجود تداخل بين 

صناف ومستويات ملوحة مياه الري لهذه الصفة6 اال

 و  Dawoodاتفقت هذه النتائج مع ما توصل اليه 

Rasheed(2 اللذان عزيا سبب اختالف االوزان )

 الجافة للجذيرات الى اختالف اوزان البذور 6

 الوان ال اف للرويشة )ملغم(

الى وجود فروق معنوية بين  2تشير بيانات الجدول 

االصناف في صفة الوزن الجاف للرويشة الناتجة من 

فحص االنبات المختبري لبذور اصناف الشوفان المنتجة 

تحت مستويات مختلفة لملوحة مياه الري ولكال 

اقل متوسط  Pimulaالموسمين حيث اعطى الصنف 

( ملغم 02600 و 02649للوزن الجاف للرويشة بلغ )

واللذان لم  Hamelبالمقارنة مع الصنف شفاء والصنف 

يسجال فرقا معنويا فيما بينهما واعطيا اعلى متوسط 

و  04639( ملغم و )02698و  02622للصفة بلغ )

( ملغم للموسمين االول والثاني بالتتابع و وقد 04629

 يعود السبب الى االختالفات الوراثية بين االصناف6 

. الوان ال اف )ملغم( لرويشة البادرات النات ة من فحص االنبات المختبري لبذور الشوفان المنت ة تحت تأثير 2جدول 

 مستويات مختلفة من ملوحة مياه الري .

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 21643 21623 20622 21684 22640 08632 22622 20620

21628 20622 08622 20621 21622 08622 08622 21642 3 

02690 02624 03622 02642 02642 02639 02639 02622 2 

8612 01624 9632 9628 9682 9629 9624 9642 9 

  0.05 أ.ف.م غ.م   1.912 غ.م   22..1

 المتوسط 02622 02649 04639  02698 02600 04629 

  0.05أ.ف.م 1.095    1.029   

تحليل التباين لكال الموسمين كما تشير البيانات ونتائج 

الى وجود فروق معنوية لتأثير مستويات ملوحة مياه 

الري في صفة متوسط الوزن الجاف للرويشة ، حيث 

اعطت معاملة المقارنة )ماء النهر( اعلى متوسط للوزن 

(ملغم فيما اعطت 20620و  21684الجاف للرويشة بلغ )

dS.m 9المعاملة 
-1

و  9682اقل متوسط للصفة بلغ ) 

dS.m 2( ملغم تليه المعاملة 8612
-1 

بمتوسط وزن  

( ملغم للموسم 02690و  02642جاف للرويشة بلغ )

االول والثاني بالتتابع ولم تختلف معاملة مستوى ملوحة 

dS.m  3ماء الري 
-1 

معنويا عن معاملة المقارنة ويبدو 

ان سبب هذه االختالفات هو اختالف وزن البذور الذي 

ا هاما في تحديد الصفات النوعية للبذور يؤدي دور
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والبادرات الناتجة عند انباتها 6 اتفقت هذه النتائج مع ما 

( اللذان عزيا 2)Rasheed و  Dawoodتوصل اليه 

سبب اختالف االوزان الجافة للبادرات الى اختالف 

اوزان البذور6 ولم يكن التداخل معنويا بين اصناف 

 ه الري6الشوفان ومستويات ملوحة ميا

 قوة البادرة ملغم  

الى عدم وجود فروق معنوية بين  4تشير بيانات الجدول 

االصناف في صفة قوة البادرة للبادرات الناتجة من 

فحص االنبات المختبري لبذور اصناف الشوفان المنتجة 

تحت مستويات مختلفة من ملوحة مياه الري ولكال 

قوة لمتوسط اعلى  Hamelالموسمين 6 اعطى الصنف 

( ملغم فيما اعطى الصنف 2312و 2294البادرة بلغ )

( ملغم 2122و  2110شفاء اقل متوسط لقوة البادرة بلغ )

للموسمين االول والثاني بالتتابع وقد يعود السبب الى 

االختالفات الوراثية بين االصناف والتي نتج عنها 

اخالفات في االوزان الجافة للبادرات )جذير + رويشة( 

 6 2و  2دولين في الج

 . قوة البادرة )ملغم( النات ة من بذور الشوفان المنت ة تحت تأثير مستويات مختلفة من ملوحة مياه الري .0جدول 

  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

مستويات 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 2920 2822 3228 2888 2822 2812 3312 3122

2841 3029 2998 2982 2980 3010 2908 2422 3 

0402 0832 0212 0282 0422 0820 0222 0222 2 

921 922 922 423 939 929 921 482 9 

  0.05 أ.ف.م غ.م   105.3 غ.م   190.2

 المتوسط 2110 2124 2294  2122 2120 2312 

  0.05أ.ف.م غ.م    غ.م   

كما تشير البيانات الى وجود فروق معنوية لتأثير 

مستويات ملوحة مياه الري في صفة قوة البادرة ولكال 

dS.m 3الموسمين 6 حيث اعطى مستوى الملوحة 
-1

اقل  

( ملغم يليه مستوى 921و  939متوسط لقوة البادرة بلغ )

dS.m  2الملوحة 
-1 

الذي اعطى متوسط قوة بادرة بلغ 

( ملغم مقارنة مع معاملة القيا  )ماء 0402و  0422)

النهر( والتي اعطت اعلى متوسط لقوة البادرة بلغ 

( ملغم للموسمين االول والثاني بالتتابع 3122و  2888)

dS.m 63 ولم يختلف مستوى ملوحة مياه الري 
-1

 

سط قوة معنويا عن معاملة المقارنة حيث اعطى متو

( ملغم للموسمين االول 28641و  2980بادرة بلغ )

والثاني بالتتابع 6 وقد يعود سبب ذلك االختالف الى 

االختالفات في اوزان البذور المنتجة تحت مستويات 

ملوحة مياه الري والتي نتج عنها اختالف في نسبة 

( فضال عن اختالف االوزان الجافة 0االنبات )جدول 

6 اتفقت 2و  2+ جذير( في الجدولين  للبادرات )رويشة

( والذي بين 8) Hamzaهذه النتائج مع ما توصل الية 

 كبيرة بادرات الحقعا عنها ينتج الحجم كبيرة ان البذور

مبكرة من النمو تجعلها ذات  في مراحل بسرعة تنمو
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قدرة وكفاءة عالية في مقاومة مختلف الشدود البيئة في 

 مع مقارنة راحل الالحقةتلك المرحلة من النمو والم

 حجم بين عالقة وجود عن فضال ، الحجم صغيرة البذور

 المبكرة المراحل للساق في الجاف الوزن البذرة ومتوسط

النبات6 وتشير البيانات الى عدم وجود تداخل  تشكل من

بين اصناف الشوفان ومستويات ملوحة مياه الري 

 معنويا لهذه الصفة 6
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