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في  بسكر التریھالوز

جھاد الملحي

جامعة كربالء
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  رواء غـافل شــنان الــزویني

  اس السماك
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بسكر التریھالوز

جھاد الملحي

  ى ــة إل

جامعة كربالء - مجلس كلیة التربیة للعلوم الصرفة
ماجستیر ال درجةوھي جزء من متطلبات نیل 

  / النبات 

  ةــ
رواء غـافل شــنان الــزویني

  
اس السماكــــ

                                 

               
                              

   قسم علوم الحیاة

                                                  
بسكر التریھالوز

جھاد الملحيلالحنطة 

  

ة إلــة مقدم

مجلس كلیة التربیة للعلوم الصرفة
وھي جزء من متطلبات نیل 

/ النبات ةفي علوم الحیا
  
  
  

ــقبل الطالب
رواء غـافل شــنان الــزویني

   باشراف
ــــس حسین عب

                         

               لمـــــيوزارة التعلیـــم العالـــي والبحــــث الع
                                     

قسم علوم الحیاة

                                                  
بسكر التریھالوز الورقي

الحنطة  محصول

ة مقدمــرسال

مجلس كلیة التربیة للعلوم الصرفة
وھي جزء من متطلبات نیل 

في علوم الحیا

قبل الطالب من
رواء غـافل شــنان الــزویني

باشراف
س حسین عبـ

                                       

                         

وزارة التعلیـــم العالـــي والبحــــث الع
       جامعــــة كـربـالء 

قسم علوم الحیاة –كلیة التربیة للعلوم الصرفة 

                     
                                                  

الورقي تأثیر الرش
محصول

مجلس كلیة التربیة للعلوم الصرفة
وھي جزء من متطلبات نیل 

رواء غـافل شــنان الــزویني

ـقیأ. م. د.

                                     

                           ه

وزارة التعلیـــم العالـــي والبحــــث الع
جامعــــة كـربـالء              

كلیة التربیة للعلوم الصرفة 

                   
                                                  

تأثیر الرش
محصول

مجلس كلیة التربیة للعلوم الصرفة
وھي جزء من متطلبات نیل 

أ. م. د.          

                                     

ال  ه1438ش

  
وزارة التعلیـــم العالـــي والبحــــث الع

             
كلیة التربیة للعلوم الصرفة 

  
                   

                                                  
تأثیر الرش
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  بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ
 

ٍعركَز جرأَخ طْأَهش هتَغْلَظَ فَآزَرىٰ فَاستَوفَاس 

   *  الزراع يعجِب سوقه علَىٰ 
  

       
 العظيم العلي ا صدق                                             

      )  29/ آیة فتحسورة ال (                                                                     
                

 



  االهداء
  لى علیھ هللا ومالئكتھصالى من 

  ....رسولنا الكریم دمحم صلى هللا علیھ والھ وسلم        

  الى سفن النجاة التي من ركبھا نجا 

  ....ومن تخلف عنھا غرق وھوى       

  الى رمز الشموخ والتضحیة والفداء

  ....الشھداء.       

  الى الغائب عن الوجود الحاضر في القلب 

  حسام اسكنھ هللا فسیح جنانھ الشھید اخي....      

  طفئ لھیب فراقھ بالصبروالسلوانأو

  ھ بالى من احمل اسمھ وافتخر 

  ابي الغالي ....      

  ور رسالتي طر من سطالى التي نبضاتھا تدق في كل س

  نبع الحنان امي....     

  واخواتي ...... الى احبتي اخوتي

   والیسعني المقام لذكرھم  .... نجاحيكل من أحبھم ویسرھم  الى 

  اھدي ثمرة جھدي المتواضع  ھذا وفاءا وعرفانا         

                                                                      

ة ــــــــــــــــــالباحث  

 رواء                                                                              



   شكر وتقدير

  شـكــر و تـقـدیـــــر
الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على خیر األنبیاء والمرسلین أبي القــاسم دمحم وعلى آلھ 

  …الطیبین الطاھرین وصحبھ الغّر المیامین 

تعالى بما وفقني من إتمام متطلبات ھذه الرسالة ، فقد استعنت بھ  اما بعد ،فإنني أسجد شكرا  
  . فكان لي خیر معین

 المساعد واألستاذ الجلیل األستاذخ الكبیر بمزید من التقدیر واالحترام أتقدم بالشكر والدعاء إلى األ
أمام  الدكتور قیس حسین عباس السماك لمواقفھ العلمیة وآرائھ السدیدة والتي ھي غیض من فیض

مواقفھ اإلنسانیة النبیلة التي غمرتني أثناء مدة دراستي فكان ینبوعا من العلم والمعرفة العلمیة التي 
كان لھا األثر األكبر في إكمال ھذا العمل الذي اخذ الوقت الكثیر والجھد الكبیر فجزاه هللا عني خیر 

المالحظات العلمیة القیمة  إلبدائھم الجزاء . كما أتقدم بالشكر والتقدیر الى أعضاء لجنة المناقشة
  مت في ترصین المادة العلمیة للرسالة فجزاھم هللا عني خیر الجزاء.ھالتي س

قسم علوم رئاسة و للعلوم الصرفة كما أتقدم بجزیل شكري وعظیم امتناني إلى عمادة كلیة التربیة
 دخال دكتورالوأساتذتي الكرام وأخص بالذكر منھم  الحیاة لما قدموه من فرصة إلكمال دراستي

رالكرعاوي ینیبال مط الفاضلة ستوال ويالدكتور أحمد نجم الموسحسین علي عمران الیساري و
  ألبدائھم المساعدة لي.

  
ثامركریم الجنابي واألستاذ المساعد سالم  مرزة  الدكتوركلیة الزراعة  الى عمیدكما أتقدم بشكري 

  الطائي لمساعدتھم في إجراء بعض التحلیالت االحصائیة الخاصة بالبحث.

اخوتي واخواتي واخصھ بالذكر كما أجـد مـن الـوفـاء أن أقـدم شـكـري و أمـتـنـانـي الـخـاص الــى 
خالل  ألبدائھم المساعدة ليموي میر األنبأ عبد االالدكتورة و الدكتور سمیر غافل شنان الزویني 

  . ة البحث مد
 االنسة صدیقتي المخلصةواخص بالذكر  ا ًجمیعكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى طلبة الدراسات العلیا 

لمـا لمستـھ اقبال زھو ، و ، سلطانعبد  بتول االنسةو ، دمحم جاسم وھاب والسید،وفاء صادق حسین 
  طیبــة وروح صداقة حقیقیة أتمنى لھم النجاح والموفقیة .منھـم من تعـاون وعالقـة 

الرسالة وكل  العون والمساعدة وساھم في أنجاح كل من مد لي ید كما ال یسعفني إال أن أشكر وأقدر
لھ مرجعاً أو رسالة أو بحثا ، وأن غفلت عن تقدیم شكري الحد فأني شاكرة مساعدتھ  عملتمن أست

  لي ، وأسال هللا أن یوفق الجمیع لما فیھ الخیر والصالح .
  

  اني الشكر والعرفان إلى عائلتي .أرقى معوومسك الختام یكون حقا ً علّي أن أقدم أسمى 
  وهللا ولي التوفيق

ةـــــــــــــاحثبال  

        رواء



 إقرار المشرف على الرسالة

ة في زیاد تعددةدراسة تأثیر الرش بالسكریات المداد ھذه الرسالة (ـأشھـد بأن إع

قـد جـرى تحت إشرافي في قسم علوم  )لألجھاد الملحي الحنطة تحمل نبات

جامعة كـربـالء وھي جزء من متطلبات نیل  /الحیاة/كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 علوم الحیاة/فرع النبات. درجة الماجستیر في

 

  التوقیع :

  األسم : د . قـیـس حسـیـن عـبـاس الـسـمـاك

  الدرجة العلمیة : أستاذ مساعـد

  2017التأریــخ :        /         /   

 

  

  إقرار رئیس قسم علوم الحیاة  

للعلوم  –أشھد بأن إعداد ھذه الرسالة قد جرى في جامعة كربالء / كلیة التربیة 

الصرفة / قسم علوم الحیاة وھي جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في علوم 

  ، وبناًء على توصیة األستاذ المشرف أرشح الرسالة للمناقشة. الحیاة / فرع النبات 

  

 التوقیع :

  خضیر خلفیاسمین األسم :  د . 

  الدرجة العلمیة : استاذ مساعد

  2017التأریــخ :        /         /   



 

 

 م اللغـويإقـرار المقـوّ 

  

في  تعددةدراسة تأثیر الرش بالسكریات الم(بعنوان أشھد أن ھذه الرسالة الموسومة 

 تمت مراجعتھا من الناحیة اللغویة وتصحیح) الحنطة لألجھاد الملحي زیادة تحمل نبات
ما ورد فیھا من أخطاء لغویة وتعبیریة وبذلك أصبحت الرسالة مؤھلة للمناقشة 

 التعبیر . بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة
  

 

 

  

  التوقیع  :

  م.د.مسلم مالك  األســم  :

  مدرس دكتورالدرجة العلمیــة : 

  / جامعة كربالء سالمیةالكلیة والجامعة : كلیة التربیة اال

  2017/         /           التأریــخ :

 

  

 

 



     الورقي بسكر 
) كجزء من 

علوم الحیاة /النبات، وبعد إجراء المناقشة العلمیة وجد إنھا مستوفیة لمتطلبات الشھادة 

                                                                                                                             

  جامعة بغداد

  الصرفة 

الورقي بسكر نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
) كجزء من  (رواء غافل شنان الـــزویني

علوم الحیاة /النبات، وبعد إجراء المناقشة العلمیة وجد إنھا مستوفیة لمتطلبات الشھادة 

                                                                                                                             

  د. نور الدین شوقي علي 

جامعة بغداد 

الصرفة  ملتربیة للعلو

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
(رواء غافل شنان الـــزویني

علوم الحیاة /النبات، وبعد إجراء المناقشة العلمیة وجد إنھا مستوفیة لمتطلبات الشھادة 

  

                                                                                                                             

  لجنة المناقشة

د. نور الدین شوقي علي 
  : استاذ 

 /كلیة الزراعة 
/    /    :2017 

  

  طراد
  استاذ مساعد
لتربیة للعلواكلیة  /مكان العمل:جامعة كربالء

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
(رواء غافل شنان الـــزویني

علوم الحیاة /النبات، وبعد إجراء المناقشة العلمیة وجد إنھا مستوفیة لمتطلبات الشھادة 

  كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ جامعة كربالء

                                                                                                                             

لجنة المناقشة رئیس

  التوقیع:
د. نور الدین شوقي علي االسم: 

: استاذ المرتبة العلمیة
كلیة الزراعة  مكان العمل: 

:    /    /یختار

  عضو اللجنة

طرادنیبال مطیر 
استاذ مساعدالمرتبة العلمیة:

مكان العمل:جامعة كربالء
/    /    :2017 

                                                             

  ﴾إقـــــــرار لجنة المناقشة

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
(رواء غافل شنان الـــزویني  ةجھاد الملحي ) المقدمة من الطالـب

علوم الحیاة /النبات، وبعد إجراء المناقشة العلمیة وجد إنھا مستوفیة لمتطلبات الشھادة 

كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ جامعة كربالء

                                                                                                                             
         

رئیس                      

التوقیع:                       
االسم:                        
المرتبة العلمیة                       
مكان العمل:                        
تارال                       

عضو اللجنة   

  التوقیع:   
نیبال مطیر د. االسم:    
المرتبة العلمیة: 
مكان العمل:جامعة كربالء 
:    /    /التاریخ   

                                                           

                                 

إقـــــــرار لجنة المناقشة

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
جھاد الملحي ) المقدمة من الطالـب

علوم الحیاة /النبات، وبعد إجراء المناقشة العلمیة وجد إنھا مستوفیة لمتطلبات الشھادة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ جامعة كربالء
  

                                                                                                                             
       االسم: د.نجم عبد الحسین نجم

         المرتبة العلمیة: أستاذ
2017  

                    
  

                       
                       
                       
                      
                      

 

   

   
   
   
   
   
 

  كلیة الزراعة

           مكان العمل: جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم الصرفة

    
                                                           

 
                               

    

إقـــــــرار لجنة المناقشة﴿  

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
جھاد الملحي ) المقدمة من الطالـب

علوم الحیاة /النبات، وبعد إجراء المناقشة العلمیة وجد إنھا مستوفیة لمتطلبات الشھادة 
  . )متیاز 

كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ جامعة كربالء یدمصادقة عم

                                                                                                                             التوقیع:
االسم: د.نجم عبد الحسین نجم

المرتبة العلمیة: أستاذ
/     /     :2017

                                                                                          

كلیة الزراعة /جامعة القاسم الخضراء 

مكان العمل: جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم الصرفة

        وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
                                                           

      كلیة التربیــة للعلـــوم الصــــــرفة  
                               شعبة الدراسات العلیا

  

  

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
جھاد الملحي ) المقدمة من الطالـبالحنطة ل 
علوم الحیاة /النبات، وبعد إجراء المناقشة العلمیة وجد إنھا مستوفیة لمتطلبات الشھادة في متطلبات نیل درجة الماجستیر 

متیاز ٳوعلیھ نوصي بقبول الرسالة بتقدیر (  

مصادقة عم

التوقیع:        
االسم: د.نجم عبد الحسین نجم       

المرتبة العلمیة: أستاذ                                           
:     /     /التاریخ                                           

                                                                                        

  علي حسین جاسم 

جامعة القاسم الخضراء 
 

  االسم: د. قیس حسین عباس
  المرتبة العلمیة: أستاذ مساعد

مكان العمل: جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم الصرفة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
                                                           جامعــــــة كــربالء

كلیة التربیــة للعلـــوم الصــــــرفة  
شعبة الدراسات العلیا

  

  

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
 محصول تحمل

متطلبات نیل درجة الماجستیر 
وعلیھ نوصي بقبول الرسالة بتقدیر (  

                                          
                                         
                                     
                                     

                                                                                        

  

علي حسین جاسم 
   استاذالمرتبة العلمیة:

جامعة القاسم الخضراء مكان العمل: 
/    /    :2017 

  عضو ومشرفا

االسم: د. قیس حسین عباس
المرتبة العلمیة: أستاذ مساعد

مكان العمل: جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم الصرفة
/     /     :2017 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعــــــة كــربالء            

كلیة التربیــة للعلـــوم الصــــــرفة  
شعبة الدراسات العلیا           

  

  

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعین أدناه نشھد بأننا قــد أطلعنا على الرسالة الموسـومة بـ (تأثیر الرش 
تحمل التریھالوز في

متطلبات نیل درجة الماجستیر 
وعلیھ نوصي بقبول الرسالة بتقدیر (  

                                    
                                    
                                     
                                     

                                                                                        

     
  عضو اللجنة
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  املستخلص

 م دوریلتقی في الظلة السلكیة التابعة للشعبة الزراعیة في جامعة كربالء اصص اجریت تجربة      

خالل الموسم الشتوي  بمرحلة البطان الحنطة (صنف فتح) نباتات المضاف على تریھالوزیات السكر

بعاملین  )CRDباستخدام تصمیم تام التعشیة ( ة. صممت التجربة كتجربة عاملی 2016 – 2015

 نواع میاه مختلفة في مستوى ملوحتھاأباربعة ول ل العامل األتمث . وثالثة مكررات

ھـــي ) T(التریھالوز ي بأربعة تـراكیزمنـــوتمثل العامل الثان )1-م سیمنزدیسی9و6و4و1.8وھي(

. تمت دراسة بعض مؤشرات النمو الخضري وبعض المؤشرات )1-ملغم لتر10،15  ، 5، 0(

. الحاصل ومكوناتھ وفي مرحلة النضج تم قیاس %) 100الفسلجیة والتشریحیة في مرحلة التزھیر (

  . 0.01وقورنت المتوسطات باستعمال أقل فرق معنوي و بمستوى احتمال  ایً ئحللت النتائج احصا

أعطى المستوى  وقد،أوضحت النتائج أن نوعیة میاه الري أثرت معنویا في جمیع الصفات       

،عدد االشطاء، اوطأ القیم لصفات النمو الخضري متمثلة بارتفاع النبات  1-م .سیمنزدیسی 9الملحي   

سم 45.17والتي بلغت  ، محتوى االوراق من الكلوروفیل ومحتوى الماء النسبي مساحة ورقة العلم ،

وكذلك في بعض صفات  .% بالتتابع 57.35و حدة سباد و 35.68،  2سم14.46 ،شطأ 1.64 ،

 و حبة 1000وزن وعدد الحبوب وعدد السنیبالت و طول السنبلة و بعدد السنابل الحاصل متمثلة

سنبلة  1.85والتي بلغت تركیز البوتاسیوم وتركیز الفسفور وحاصل الحبوب  والبایولوجي الحاصل 

،   1-غم.نبات 2.12 ،1-نبات . غم7.82 غم ،14.35 حبة ،16.49  سنیبلة ، 8.61 سم ، 5.00، 

على أ )1-م .سیمنزدیسی 9بالتتابع . من جانب آخراعطى المستوى الملحي ( 0.77%،  % 0.23

ومحتوى  CATوانزیم  SODوفعالیة انزیم المعدالت في بعض الصفات منھا تركیز البرولین 

في الحبوب والتي بلغت  البروتینو النتروجینتركیز و ودلیل الحصاد القشالتریھالوزفي 

 1-غرام.مایكروغرام 108.81،  1-ملغم. بروتین 28.30 ، 1-ملغم. بروتین 48.68 ، 1-.كغمغممل8.82

  بالتتابع.% %17.39 ، 3.05، % 27.59،

،اذ اعطى جمیعآ الصفات التشریحیة  شكل معنوي فيبأن نوعیة میاه الري اثرت بحث بین ال       

طول الثغور في :  على المعدالت في بعض الصفات منھاأ)1-م .سیمنزدیسی9( المستوى الملحي 

كیة في البشرتین یالبشرتین العلیا والسفلى وعدد الثغور في البشرتین العلیا والسفلى وعدد الخالیا السل

 ثغر 11.33     ،ثغر 15.66،مایكرومیتر  61.43مایكرومیتر ، 62.06التى بلغت ، العلیا والسفلى 

وطأ قیم اعطى المستوى الملحي المذكور نفسھ في حین ا بالتتابع . خلیة 15.15،  خلیة15.74،
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II 
 

وحة في البشرتین والنسبة المئویة للثغور المفتفي البشرتین العلیا والسفلى  ةیلالخالیا الطوطول ل

   .بالتتابع % 46.95% ،36.93مایكرومیتر ، 73.04و  مایكرومیتر 47.09اذ بلغت  ،العلیا والسفلى

بأستثاء (عدد جمیعھا الصفات المدروسة  ا فيیً ومعن ارً یأثرت مستویات التریھالوزالمضافة تأث        

غلب أعلى معدل في أ،  1-ملغم لتر 15المستوى   عطىأذ ٳ االشطاء وعدد الثغور في البشرة السفلى )

دد ع و في القش ، ومحتوى التریھالوزCATانزیم فعالیة  ،  SODفعالیة انزیم منھا الصفات 

 و في الحبوب البوتاسیومتركیز  و دلیل الحصاد و حاصل الحبوب والحاصل البایولوجي  و الحبوب

كیة في یوعدد الخالیا السل والعلیا ة ة في البشریلل الخالیا الطوطوو و العلیا ةطول الثغور في البشر

،  1-ملغم.بروتین 22.41، 1-بروتینملغم.42.47والتي بلغت  البشرتین العلیا والسفلى

 ، %26.22، 1 -غم.نبات 3.13و1-غم .نبات12.40 وحبة 23.50 و 1-مغ ایكروغرامم106.63

في  ، بالتتابع خلیة13.81وخلیة 13.92 ومایكرومیتر  64.51 ومایكرومیتر  57.36 و% 1.17

عدد السنابل ، طول  البرولین ،تركیز وطأ معدل في صفة أ 1-لتر ملغم15عطى المستوى أحین 

 . تابعبالت سنیبلة 10.83سم ، 5.98سنبلة ، 1.07،  1-ملغم.كعم5.46بلغ  السنبلة ،عدد السنیبالت ،

ارتفاع النبات ، مساحة ورقة   تیةالصفات االفي  تمعدالالاعلى  1-لترملغم  10عطى المستوى أو

حبة ، طول الثغور في البشرة  1000الماء النسبي  ، البرولین ، طول السنبلة، وزن العلم ، محتوى 

ة في البشرة السفلى ، النسبة المئویة للثغور المفتوحة في البشرة العلیا یلالسفلى ، طول الخالیا الطو

غم ، 22.35 سم ، 6.39 ،1-.كغممغمل8.86 % ،76.21 ، 2سم20.52،  سم 55.25.والتي بلغت 

  .بالترتیب %  69.76مایكرومیتر ،  93.42مایكرومیتر ، 54.56

اھمیة الرش بسكر التریھالوز عند تعرض محصول الحنطة لألجھاد   بحثواظھرت نتائج ال        

 المستخدمة في البحث  معنوي للتداخالت بین نوعیة المیاه تأثیروجود الملحي وذلك من خالل 

سكر الرش ب تداخل عندمعاملة لل افضل وكانتالصفات المدروسة  بعض المضاف في والتریھالوز

 .  1-دیسیسمینز.م 1.8 ذات ملوحة بمیاه مع الري  1-لتر ملغم15 التریھالوز بتركیز
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  المقدمة-1

ة من أھم محاصیل الحبوب االستراتیجی ) (.Triticum aestivum Lالحنطة  محصول یعد        

في تقلیل الفجوة الغذائیة التي اصبحت مشكلة  العراق والمعول علیھ الذي یزرع على نطاق واسع في

قبل آالف السنین السیما الحنطة  ھأول من زرع الحبوب على أرضإنھ وعلى الرغم من  . العالم

 متري ملیون  طن 3.06یتنج العراق اذ ، اني من تردي اإلنتاجیة والنوعیة والشعیر إال أنھ ما زال  یع

یستورد منھا بحدود ملیون ونصف  لذا لتغذیة سكانھ  متري ملیون طن 4.5نھ یحتاج الىأمنھ في حین 

بدول أخرى مثل مقارنة  ، )2012(الجھاز المركزي لإلحصاء،  1-ھمتري .طن  2طن وبمعدل غلة 

مما یستدعي األھتمام  ، )FAO،2013( 1-ھ.متري  طن6 السعودیة ومصر التي تنتج بمعدل غلة 

في  نخفاضالھذا ان ٳبأستنباط أصناف جدیدة ذات أنتاجیة عالیة وأكثر مالئمة للظروف البیئیة . 

سالیب العلمیة الحدیثة في المجال الزراعي ومحدودیة عدم تبني األ: سباب عدة منھا ألى ٳنتاج یعود ا

قلة  فضآل عن ، وخصوبة التربة وتغذیة النبات التربة والموارد المائیة إلدارةستراتیجیات ستعمال االا

مصادر بدیلة استعمال لى ٳلعراق، دفعت المزارعین ومنھا االمیاه العذبة وشحتھا في بعض البلدان 

بار التي تتصف بارتفاع نسبة الملوحة فیھا البزل واآلمیاه : ، مثل  )الحنطة(المزروعات ومنھا  إلرواء

  .مر الذي یترك غالبا اثارا سلبیة في االنتاج وفي صفات التربة الفیزیائیة والكیمیائیة ،األ

 المحتوى في تباین ذلك ویتبع والكمیة النوعیة حیث من یونياأل محتواھا في الري میاه تتباین          

HCO3   ھي الري میاه في الذائبة االساسیة االیونات ھمأ ومن الكیمیائي والملحي
- ،,SO4

= , Cl-    

Mg2+, Ca2+, K+ ,Na+ ھذه ومن الري میاه نوعیة لتحدید معاییر وضعت االختالفات ھذه بسبب 

تعد نوعیة میاه الري من أھم العوامل المؤثرة في و  للمیاه والتركیب االیوني االمالح تركیز :المعاییر

ضمنھا العراق الذي یعاني من ومن إنتاجیة المحاصیل الحقلیة السیما في المناطق الجافة وشبھ الجافة 

نقص حاد في الموارد المائیة نتیجة تذبذب سقوط األمطار مما یستوجب البحث عن میاه ذات نوعیات 

جل تقنین المیاه العذبة واالستفادة أفي المجاالت الزراعیة من  ألضافتھا في الري التكمیلي غیر جیدة 

  . منھا في مجاالت أخرى

من الدراسات لمعالجة االجھاد الملحي ومحاولة التعایش مع مشكلة الملوحة جرت العدید          

والمنظمات رش المغذیات ومنظمات النمو واستخدام المیاه المالحة في ري المحاصیل ذلك من خالل 

ة الدور الفاعل في نمو وحاصل المحاصیل الزراعی ذ كان لھاٳ ، على المحاصیل الزراعیةاالزموزیة 

 السكر المعقد الثنائي ھو  زموزیةلألالمنظمة ومن ھذه المواد  وف اإلجھاد الملحيالُمعرضة لظر

االزموزي  اإلجھادفي تحمل  اً ویلعب دور للطاقة اً مصدر ) الذي یعملTrehalose(التریھالوز 
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 البحثیة  فان ھذه الدراسة ھوعلی .Elbein ,2003) (  والملوحة في النباتات وتحمل الجفاف ي والحرار

  -:تھدف الى 

مع ملوحة میاه الري في زیادة تحمل محصول   Trehaloseتحدید التداخل األمثل للرش بسكر - 1

  الحنطة للملوحة من خالل دراسة بعض مؤشراتھ الفسلجیة والمظھریة والتشریحیة .
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  استعراض المراجع - 2

جھاد1-2-    الملحي ا

أذ  سبة الماء في النبات .نمن  ھو وجود فائض من االیونات  في المیاه حیث یقلل  االجھاد الملحي        

النوع الوراثي للنبات و مرحلة  على عدد من العوامل مثل نوع الملح و التركیز و تأثیر الملوحة یعتمد أن

التي تتحمل الملوحة تمتلك  النباتات واعأنن ٳو . )1994وآخرون ، (Shannon النمو والظروف البیئیة

جھادقدرة عالیة على تحمل  لى ٳتؤدي  التي الملحي من خالل التركیب الحیوي وتراكم المواد الذائبة  ا

تفاخي والتدرج في نزیادة الضغط االزموزي داخل الخلیة وبالتالي تمكن الخلیة من الحفاظ على الضغط األ

في نمو وتطور  ةثار ضارآملوحة میاه الري عدة  وتسبب). 2000،  وآخرون (Hasegawaالجھد المائي  

تؤثر الملوحة بصورة مباشرة وكذلك  . Munns )  ،(2002النبات على المستوى الفسلجي والكیموحیوي

ما تمنع من امتصاص العناصر أنفحسب و -Clو +Naزیادة تراكم  ٳلىالتؤدي  ٳذ، في امتصاص العناصر 

   .)2005، وآخرون Mg+ )EL-Hendawayو +K+ ،Caالمغذیة الضروریة مثل 

  

جھاد أن         نقص تشرب  ٳلىوھذا التثبیط قد یرجع  ، الملحي تأثیٌر مثبٌط في النمو الخضري للنباتات ل

في وسط االمتصاص ، وزیادة واضحة في معدل تنفس الخالیا مما  األمالحزیادة تركیز  مسببآالنبات للماء 

فضآل ھدما للخالیا النباتیة النامیة ومن ثم ال تؤدي الخالیا وظیفتھا المعتادة ویستھلك جزءا وافرا من الطاقة 

حاً یحدث خلال واضمما سجة باحتیاجاتھا األساسیة من نواتج التحوالت الغذائیة نامداد الخالیا واأل عن نقص

جھادیعد   لذا ، )  2009سجة النباتیة (صقر ،نوعدم توازن في المحتوى الداخلي لأل الملحي من اھم  ا

 ٳلىتاجھا  في العالم حیث یسبب المستوى العالي من الملوحة أنالعوامل التي  تؤثر في نمو المحاصیل و

  . ) 2010،وآخرون  Mudgalتاج الزراعي وتنمیة االراضي (نفي األ نخفاضاال

  

  

  

  

  

  



 Literature Reviewاستعراض المراجع                                                            

4 
 

  نوعیة میاه الري وأثرھا في نمو النبات: - 2-2

التربة  ٳلىإضافتھا  نٳو،  األمالحمیاه الري في العراق بما فیھا المیاه العذبة تحتوي على نسبة من        

تستھلك كمیة قلیلة جدا منھا وتبدأ بالتراكم مع الزمن ویصبح من  أن ٳلىتؤدي بالمحاصیل المزروعة 

  .ثارھا السلبیة في نمو النبات آالصعوبة على جذور النباتات امتصاص الماء مما یستوجب تقلیل 

یقصد بھ تأثیر والتأثیر المباشر ل والنوع األ : تاجیتھأنن لمیاه الري نوعین من التأثیر في نمو النبات وٳ       

تاجیتھ وھذا التأثیر یشمل أنقلل من یعرقلة نموه و ٳلىالملوحة الذي یحدث بشكل مباشر في النبات ویؤدي 

) وتأثیر عدم  ionic toxic effect(  یون) والتأثیر السمي لأل osmotic effectالتأثیر االزموزي ( 

 أما .) physiological effectفسیولوجي ( ) والتأثیر ال ionic imbalance effectي ( یونالتوازن أأل

خلق ظروف غیر مالئمة لنمو النبات نتیجة لتأثیر الملوحة  عن طریقالتأثیر غیر المباشر  فھو ثانيالالنوع 

تاجیتھ أننمو النبات و في في صفات التربة ال سیما الكیمیائیة منھا وكذلك الفیزیائیة التي ستنعكس حتما 

 أواحد ویكون من خالل تأثیر  أنن الضرر الذي تلحقھ التأثیرات المباشرة في النبات یمكن ٳ . بشكل سلبي

 أوة تأثیر في زیاد ةالزراعی ةلتربا ةھ لنسجأنكذلك  .أكثر من ھذه التأثیرات في نمو النبات أومشاركة اثنین 

) 8.4استعمال میاه ري ذات ملوحة ( أن) Pal)1980 و Tripathi جدو ٳذ،  ملوحة میاه الري أننقص

تاج بینما حصل ناأل انخفاض ٳلىلري نبات الحنطة في تربة ذات نسجة رملیة مزیجة لم یؤد   -1دیسیسیمنز.م

  .  في الترب ناعمة النسجة -1دیسیسیمنز.م) 12.1تاج عند استعمال میاه ري ذات ملوحة (نفي األ نخفاضاال

ي محصول والذي یعني بھ المعیار االساسي لمستوى التحمل الملحي  ألن الحاصل االقتصادي یعد ٳ       

 Gupta  و Yadav أشار حیث . تاج حاصل اقتصاديأنقابلیة النبات على النمو في التربة الملحیة و

 أن ٳلى -1دیسیسیمنز.م 12.9و  10.3و  9.0و  7.3میاه ري ذات توصیل كھربائي  امھعند استعمال(1986)

% 10بنسبة  انخفاضثم یحصل  -1دیسیسیمنز.م 7.3لملوحة میاه الري لغایة  تكون متحملة أنالحنطة یمكن 

عبود  أشارو لمیاه الري على التوالي. -1دیسیسیمنز.م 10.3و  9.0% عند المستویات الملحیة 25و 

ً مع زیادة ملوحة ماء الري عند استعمالھ لمیاه ري ذات  ازدادتملوحة التربة قد  أن ٳلى )1998( معنویا

التأثیر أكبر في التربة المزیجةالطینیة الغرینیة  كانو 1-) دیسي سیمنز.م5و  4و  2توصیل كھربائي (

 آ مصدر -1دیسیسیمنز.م 5.7 حتھامیاه بزل ملوHummadi  (2000)استعمل . مقارنة بالترب المزیجة

 ستویات ملحیةم ةلري محاصیل الحنطة والشعیر بعد مزج ھذه المیاه مع المیاه العذبة للحصول على خمس

حاصل حبوب الحنطة  أنضحت النتائج أوو،  1-دیسي سیمنز.م 5.7و  4.0و  3.0و  2.0و  0.9وھي: 

ً بالمعامالت التي  قل، بینما أ أو -1دیسیسیمنز.م 4.0ت ملوحة میاه الري فیھا كانوالشعیر لم یتأثر معنویا
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 أشارو % للشعیر والحنطة على التوالي.15و  10خفض الحاصل بنسبة 1-دیسي سیمنز.م 5.7المستوى 

والمستمر بمیاه البزل المالحة في حاصل الحنطة  المتناوبتاثیر اسلوب الري  ٳلى) 2001حمادي ومخلف (

لمیاه -1دیسیسیمنز.م 5.7للمیاه العذبة و1-دیسیسمینز.م 0.9ت قیم االیصالیة الكھربائیة لمیاه الري كان،حیث 

للموسمین الزراعیین  المتناوبفي معاملة الري  األمالحمعدل تراكم  أنضحت النتائج أوالبزل حیث 

 أما، للموسمیین الزراعیین  -1دیسیسیمنز.م 5.25بالقیاس لمعاملة میاه البزل )-1دیسیسیمنز.م 2.76(واطئة

  .-1دیسیسیمنز.م 1.76ت  كانمعاملة الري بمیاه النھر ف

  - : الحنطة محصول ل في بعض المؤشرات المظھریة مختلفةال الملوحة مستویاتتاثیر 3-2-

  ارتفاع النبات :- 1-3-2

ینمو الساق طولیا باستطالة سالمیاتھ حیث یعد محصول الحنطة من المحاصیل المحدودة النمو            

والعوامل البیئیة  صنافمتر ویعتمد على البنیة الوراثیة لأل 1.5- 0.3ح بین والطول الساق یتروھناك مدى 

)Wordlaw  وEvans ،1976( .  

 ٳلىذلك  عزابزیادة الملوحة و قل  معدل ارتفاع  النبات  نَ ٳلى ٳ )2005الصعیدي (  أشارو        

ذ یكون ٳحجم الخلیة یتأثر سلبا بزیادة الملوحة وكذلك  التغیر في بطئ تمدد الخالیا  أنذ ٳصغرحجم الخلیة ، 

ذ تكون ٳن حجم واستطالة وتمدد خالیا النباتات یقل اثناء التطور ، ٳساط مرتفعة الملوحة ووضروریا في األ

ن  نبات الحنطة من المحاصیل  متوسطة التحمل للملوحة ٳ، واألمالحالخالیا تأقلمت على الزیادة في تركیز 

 وSchopferوبین.-1دیسیسیمنز.م 10 - 4.0ح بین أوتنمو في  مدى من الملوحة  یتر  أنوھي التي تستطیع 

Mohr )2006 (للتأثیر السام  أوفي النمو الخضري  نتیجة  قلة امتصاص النباتات  للماء تؤثر الملوحة  أن

یقف  النشاط المرستیمي وتبقى  أوفي الغالب  فیقل  نموھا  ویبطئ  -Cl و   +Naات  مثل یونلبعض  األ

   . النباتات قصیرة دون الحد الطبیعي

) لسقي نبات الحنطة بثالث نوعیات میاه 2012ي (واقامت باجرائھا الرحب  ت الدراسة التيأشار          

زداد ارتفاع نبات الحنطة عند الري بماء ٳذ ٳلى وجود فروقات معنویة بین المعامالت ٳ(نھر ، بزل و خلیط) 

یوما من البذار ولقد بلغت الزیادة في ارتفاع  110و 87ماء البزل بعمري  أوالنھر مقارنة بالماء الخلیط 

النباتات المرویة  أماسم في النباتات المرویة بمیاه النھر،  76.68و 74.68النبات تبعا لالعمار المذكورة 

یوما من البذار  110و 87سم عند عمري النبات  58.89و 32.23 ٳلىارتفاعھا  انخفضبمیاه البزل فقد 

الري بالماء المالح  أن)  بKobraee, Shamsi  )2013وقد بینت النتائج التي حصل علیھا على الترتیب.

من  أصناف) قلل بصورة معنویة من ارتفاع النبات لثالثة  1-دیسیسیمنز.م 16و 8، 0.6(
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 58اقل ارتفاع بلغ  Chammranأعطى الصنف  ٳذ  Shahryarو  Marvdashtو  Chammranالحنطھ

سم 78بلغ  Marvdashtأرتفاع للنبات لوحظ في الصنف  أعلىو 1-دیسیسمنز.م 16 ةسم بمستوى ملوح

ن لنوعیة میاه الري ٳ) 2015( الغانمي ٳلیھاوبینت النتائج التي توصل . . 1-دیسیسمنز.م0.6لمعاملة المقارنة 

ارتفاع للنبات بلغ مقداره  أعلىحقق السقي بمیاه النھر  ٳذتأثیراً معنویاً في صفة ارتفاع نبات الحنطة ، 

بة ارتفاع النبات وبشكل معنوي باستخدام كل من میاه البئر ومیاه البزل وبنس انخفضسم ، في حین  68.63

ً % على الترتیب قیاس 6.47% و  5.20بلغت  انخفاض   .باستعمال میاه النھر ا

  عدد االشطاء :- 2-3-2

تاج أنوتعد عملیة  ، فرعیة تسمى اشطاء نالھ ساق رئیسیة وعدة سیق أنیمتاز نبات الحنطة ب         

برز الفعالیات الفسلجیة خالل مرحلة النمو الخضري والتكون جمیع أحد أاالشطاء في محاصیل الحبوب 

. و تعد القابلیة العالیة للتفرع صفة مرغوبة في )Kirby ،1974(االشطاء سنابل بسبب موت قسم منھا 

 وآخرون Naseerوجد ومحاصیل الحبوب الصغیرة مثل الحنطة والشعیر كونھا وسیلة لزیادة الحاصل . 

) تحت ثالثة مستویات من Parwaz -94 و  Kohistan -97) عند دراستھم لصنفي الحنطة (2001(

 أظھرت اكم . معنوي بعدد االشطاء مع زیادة الملوحة انخفاض) حصول  1-دیسیمنز.م16و 12، 8( ةالملوح

لى ٳن رفع مستوى الملوحة في میاه الري ٳالحنطة المرویة بمیاه مالحة  أصنافات المسجلة لنمو بعض ناالبی

  ).  2002،  وآخرون Hassanسبب اختزاالً كبیراً في عدد االشطاء في  النبات (  1-دیسیسمنز.م 8حوالي 

لمحصول الحنطة  1-ن الملوحة اختزلت عدد االشطاء.نباتٳ ا) في دراستھ2003الحالق ( تالحظ          

) 2006حنة ( أبووجد و . 1-دیسیسمنز.م 14و  10في منظومة اعمدة بالستیكیة رویت تربتھا بمیاه ملوحتھا 

قد تأثر معنویاً  عدد األشطاء أن )میاه نھر ومیاه بزل(لري نبات الحنطة بنوعین من المیاه  ھعند دراست

النباتات النامیة بطریقة السقي بالماء العذب ھي المتفوقة  أن لیھاٳالنتائج التي توصل  أظھرت ٳذبالملوحة ، 

) ، لكن النباتات النامیة بطریقة السقي بماء البزل ھي األقل 1-.نباتشطأ 1.2و  1.1بلغ ( ٳذ في عدد األشطاء

  . بالتتابع   یوم 105و 85 ) بعمري النبات1-.نباتشطأ 0.6و  0.55في عدد األشطاء بلغ (

) تضمنت تراكیز مختلفة من ملح كلورید الصودیوم 2010في دراسة قام بھا عداي وعبد الكریم (        

 أنمعاملة المقارنة ( میاه النھر) الحظا  عنفضالً ) 1-دیسیمینز.م 6،  4وكبریتات الكالسیوم بتركیز (

 أظھرت و. لمیاه الريت تدریجیا بزیادة التركیز الملحي انخفض ٳذاثرت معنویا في عدد االشطاء  األمالح

حققت  ٳذلنوعیة میاه الري تأثیرا معنویا في صفة عدد االشطاء لنبات الحنطة  أن) 2015( الغانمينتائج 
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ا معنویا في عدد انخفاض، كذلك 1-شطأً .نبات 1.98معدل لعدد االشطاء بلغ مقداره  أعلىنوعیة میاه النھر 

   . على الترتیب% 69.69%، 26.26بلغت  انخفاضعند السقي بمیاه البزل ومیاه البئر وبنسبة شطاء األ

  مساحة ورقة العلم :3-3-2-

مساحة ورقة الورقة ھي عضو النبات الرئیس الذي تحدث فیھ جمیع فعالیات البناء الضوئي وتعد  أن         

                               الجافة رتباطھا بحاصل المادةالنباتات ألتاجیة أنو العلم من المعالم المھمة في تحدید نمو

 وآخرونStahliالنضـج الفسـیولوجي ( ٳلىتسھم بشكل  كبـیر في امـتالء الحبة خالل المدة من التزھیر  ٳذ ،

،1995 (.  

 و  Kohistan -97) عند دراستھم لصنفین من الحنطة (2001( وآخرونNaseer  الحظ          

Parwaz -94اختزاالً في ) 1-دیسیسمنز.م16و 12، 8مستویات من الري بالماء المالح  ( ة) تحت ثالث

  Foulkesدراسة أظھرت كما . ةت مساحة ورقة العلم بزیادة الملوحانخفضمساحة ورقة العلم حیث 

التزھیر) تعد مدة  ٳلىنشوء ومدة توسع ورقة العلم (من إستطالة الساق  أن)  لنبات الحنطة 2002( وآخرون

جھادحرجة تتأثر ب ً على مساحة وفعالیة ورقة العلم ومساھمتھا في حاصل  ھذاالملحي و ا ینعكس سلبا

) وبزیادة 1-دیسیمینز.م 20- 0) عند استعمالھ میاه ذات ایصالیة كھربائیة (2005علي ( كما وجد الحبوب .

 ،الناعمة والحنطة الخشنة  وراثیة من الحنطة  تراكیببین مستوى واخر على تسعة  1-دیسیمینز.م 2.5

ات الصودیوم والكلورید في وسط أیونفي مساحة ورقة العلم بازدیاد تراكیز  نخفاضازدیاد في نسبة اال

استطالة  نقلة كمیة نواتج التمثیل الضوئي المتاحة ،أل ٳلىالنمو وعزى السبب في تراجع مساحة ورقة العلم 

وتشكل االزھار في  الورقة العلمیة تحدث بشكل متزامن مع استطالة السالمیة االخیرة (حامل السنبلة)

النباتات المرویة بالماء العذب قد تفوقت في مساحتھا  أن) 2006حنة ( أبوضحت دراسة أوو السنبلة .

ً وبلغت فیھا مساحة الورقة ً و  85) بعمري النبات 2سم 21.30 و 18.99( الورقیة معنویا یوما  105یوما

) 2سم 19.52و  9.96ت (كانورقة وجدت في النباتات المرویة بماء البزل والتي للو اقل مساحة  ، بالتتابع

زیادة مستوى  أن) في دراستھا 2014الجعفر ( ٳلیھافة الذكر. وبینت النتائج التي توصلت أنبعمري النبات 

ً في متوسط مساحة ورقة العلم عن معاملة الري انخفاضسبب  1-سمنز.مدیسی 8و  4 ٳلىملوحة ماء الري  ا

   على الترتیب .5% 30.15و 17.21بنسبة بلغت  1-دیسیسمنز.م 1.8بماء النھر 
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  :محصول الحنطة ل مختلفة في بعض المؤشرات الفسلجیةالملوحة ال تاثیر مستویات4-2

  -محتوى الكلوروفیل الكلي :- 1-4-2

تُعد البالستیدات الخضر مراكز البناء الضوئي في النبات وفیھا تنتظم جزیئات الكلوروفیل               

ھم الصبغات الطبیعیة الموجودة في النبات ، فھذة  أوالصبغات االخرى. وتُعد صبغة الكلوروفیل من بین 

طاقة كیمیائیــة مخزونـــة بھیئـة  ٳلىالصبغة لھا المقدرة على امتصاص الطاقة الضوئیة وتحویل جزء منھا 

) تزود الخالیا بالطاقة الالزمة لسیر العملیــات  Organic Compoundsمركبــات عضویــــة( 

راق ولى حدوث تغیرات في تركیب البالستیدات الخضر ألٳ) 1973( وآخرون Sirtser أشار .الفسلجیــــة

مالح كلورید الصودیوم في أالتراكیز العالیة من  أن ٳلىالنباتات عند ارتفاع مستوى الملوحة وعزوا ذلك 

جزاء البالستیدات أالحنطة من خالل تحطیم  سیقان و راقأوعملیة البناء الضوئي في تثبط میاه الري 

الخضر وتقلیل نشاطھا الوظیفي وتحطیم الروابط القویة بین الحبیبات والبروتین والتاثیر في كمیة الكلورفیل 

) باستخدام ثالثة مستویات من میاه الري ذات 2002( وآخرونفرج  توصل ذٳ التنفس.وزیادة عملیة 

ات الصودیوم والكلورید أیونزیادة تراكیز  أن الى 1- م .دیسیسیمینز 9.4و 5.3و 1.1ایصالیة الكھربائیة 

ن ٳ )Abdulhamid )2002 بین كذلك  .لى خفض نسبة الكلورفیل في نبات الحنطة ٳ أدتوالكبریتات 

نسبة الكلوروفیل الكلي  انخفاضلى ٳدى ٳ 1-دیسیسمنز.م 6 ٳلىلماء الري یصالیة الكھربائیة اال ارتفاع

 ٳلى)  2005( وآخرون  El- Hendawyأشار و% . B 39% والكلوروفیل  20بنحو  Aوالكلوروفیل 

 متزایدة نطة عند استخدام مستویاتمختلفة من نبات الح صنافحصول اختزال في محتوى الكلوروفیل أل

راق النبات الذي أثّر أو) في  -NaClات (أیونزیادة تجمع  ٳلىسبب ذلك  وامن كلورید الصودیوم، وعز

   . بشكل سلبي في تكون جزیئة الكلوروفیل

 5و 2.5) عند استخدامھم تراكیز من كلورید الصودیوم (صفر و2007( وآخرون  Turanضحأو       

في المستوى الثالث فقد  نخفاضا في تركیز الكلورفیل وازداد االانخفاض) لسقي نبات الحنطة 1-دیسیسمنز.م

وتوصل  من وزن النبات الطري على الترتیب .  1-ملغم.غم 2.18و 3.12و 3.98بلغت تراكیز الكلورفیل 

ت تدریجیا انخفض ذٳأثرت معنویا في صفة محتوى الكلوروفیل  األمالح أن ٳلى) 2010عداي وعبد الكریم (

 أن) على نبات الحنطة 2013( وآخرون Nedaدراسة  كما بینتلتركیز الملحي لمیاه الري . وبزیادة ا

جھاد معدل للكلوروفیل في اقل مستوى  أعلى كان ٳذراق والملحي خفض محتوى الكلوروفیل في األ ا

جھاد،    . الملحي ل
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  محتوى الماء النسبي ( % ) :2-4-2-

ھ كمیة الماء في النسیج مقارنةً بالكمیة التي یحتفظ بھا النسیج من دون أنیُعرف محتوى الماء النسبي ب        

محتوى الماء النسبي ھو النسبة المئویة للمحتوى المائي  أنتسربھ من المسافات البینیة ، ویمكن القول ب

النسبي في ) . ویُعد محتوى الماء 1992(یاسین،  ممتلئا ً  كانالماء في النسیج لو للنسیج مقارنة ً بكمیة 

ن محتوى الماء النسبي للنباتات یختلف حسب ٳو. راق من المعاییر المھمة لقیاس الحالة المائیة للنباتواأل

، بعضھا ینخفض فیھا محتوى الماء النسبي بزیادة مستویات الملوحة والبعض  استجابة النبات للملوحة

 دراسة أظھرت ذ ٳ. )Al-Zahrani  ،1995مستوى الملوحة (  اآلخر یزداد محتوى الماء النسبي بزیادة

Hassan یوم90ات النمو المسجلة بعد (نابی أن )2002( وآخرون ( ً رفع مستوى ملوحة  أن و من الزراعة ا

زیادة الوزن الرطب و الجاف مما یدل على زیادة محتوى  ٳلى أدى 1-یسیسمینز م) 12.5( ٳلىماء الري 

   .نبات الحنطة راقوالماء النسبي أل

ً في صفة ٳ )2015( الغانمي لیھا ٳالتي توصل  ضحت نتائجأوو        ن لنوعیة میاه الري تأثیراً معنویا

محتوى ماء نسبي بلغ  أعلىحقق السقي باستخدام میاه النھر  ٳذمحتوى الماء النسبي في نبات الحنطة ، 

محتوى الماء النسبي وبشكل معنوي باستخدام میاه البزل وبنسبة  انخفض، في حین  %71.9مقداره 

لیھا الركابي ٳالتي توصلت النتائج  تأشار كما . % قیاسا باستعمال الري بمیاه النھر 8.34بلغت  انخفاض

الماء النسبي (%) في ورقة  في صفة محتوى وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة التربة ٳلى )2016(

راق، ومحتوى الماء النسبي في األ انخفاض ٳلىملوحة التربة  مستویات زیادة أدت ٳذلحنطة. العلم لنبات ا

عـنـد مستویات ملوحة التربة ) %54.154و62.343و74.950(بلغ محتواھا من الماء النسبي مقـدار  وقد

% 38.964و 29.735و15.526مـقـدارھا   انخفاضوبنسبة  ھبالتتابع نفس 1-دیسیسمنز. م)9و 6و3(

  . معاملة المقارنة بالتتابع نفسھ ٳلىسـا ً یاقــ

    راق :وتركیز البرولین في األ3-4-2-

البرولین أحد األحماض األمینة  التي  تدخل  في تركیب  البروتین ، ویحدث تراكم لھذا الحامض في         

قدرة النباتات على بناء البروتین  إضافة  أقسام  النباتات  المختلفة  تحت  تأثیر الملوحة  العالیة  كنتیجة  لعدم  

  ) . 1986آخرونو  Sinha  إلى الكمیات  الناتجة  عن  ھدم  البروتین (

سجة النبات منھا التعدیل أنة  في ددواراً عألحامض البرولین  أن) Tatar )2008و Gevrekجد و         

زموزیا التي تزید من مرونة الغشاء حتى تدیم أووتراكم المواد الفاعلة  osmoregulationاالزموزي 
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  Aldesuquyالنتائج التي حصل علیھاكذلك  اظھرت  .  زیمينتفاخ الخلیھ والمحافظة على النشاط األأن

التي تم ریھا بماء مالح  gemmieza-9 , sids-1 ةلصنفین من الحنط م)،عند دراستھ2012( وآخرون

ً الحظوا أختالفآ ضیأو بزیادة ملوحة میاه الريرتفاع محتوى البرولین في ورقة العلم ٳ في تركیز البرولین  ا

) عند دراستھما Kobraee )2013و Shamsi النتائج التي حصل علیھا ظھرتااذ   . صنافبأختالف األ

الحنطة بزیادة مستویات الماء المالح  صنافزیادة في تركیز البرولین ألحصول  من الحنطة أصنافلثالثة 

خمسة لدراستھا ) في 2014الجعفر ( ٳلیھاالنتائج التي توصلت  تأشارو) . 1-دیسیسمنز.م 16و 8، 0.6(

زیادة  ٳلى 1-) دیسیمسینز.م 8،  4،  1.8(الماء المالح مستویات من  ةبثالث رویت من الحنطة  أصناف

كما  . بالتتابع %  41.85و   91.61بنسبة زیادة و  المحتوى من البرولین مع ارتفاع مستوى الماء المالح

بصورة معنویة في تركیز  أثرتنوعیة میاه الري  نٳ )2015(الغانمي ٳلیھاالنتائج التي توصل  بینت

معدل لصفة تركیز البرولین  أعلىمیاه البئر  استخدام ققح ٳذلنبات الحنطة،  یةراق العلموألالبرولین في ا

تركیز البرولین في  السقي بمیاه البزل ومیاه النھر خفض وبشكل معنوي نٳ. و 1-كغم.ملغم 4.29بلغ مقداره 

 قیاسا باستعمال السقي بمیاه البئر.  على الترتیب%  32.86% ، 14.21بلغت  انخفاضورقة العلم بنسبة 

جھاد4-4-2-   :التأكسدي  ا

غیر أحیائي  أو)   ( biotic stressإحیائي كانعلى النبات سواء  Stress اجھادحصول أي  أن           

)Abiotic stress، درجات الحرارة الواطئة ونقص  ، درجات الحرارة العالیة شدة االضاءة )كالجفاف ،

عدم توازن بین الطاقة المستھلكة والممتصة بواسطة عضیات البناء  ٳلىیؤدي  ، المغذیات

ضعف في سلسلة نقل االلكترونات في الخالیا  أومما ینتج عنھ خلل  ، )2012، وآخرونSharifiالضوئي(

 Freeا بالجذور الحرة (ناتسمى أحی أو)  Reactive oxygen species  )ROSالحیة مسببة ًتولید 

Radicals(  كسیدواالسوبر أیونمثلSuperoxide anion  )O2
 ، بیروكسید الھیدروجین ) -.

Hydrogen peroxide)H2O2 و جذر الھیدروكسیل (Hydroxyl radical  )OH.( ، تؤدي ھذه  ٳذ

ھا تعمل كمؤكسدات قویة في الخالیا نالنمو وذلك أل انخفاضاتالف وتعطیل وظائف الخالیا و ٳلىالجذور 

بمھاجمة المكونات الخلویة البیولوجیة مثل أكسدة األحماض الدھنیة غیر المشبعة في الحیة و تقوم سریعا 

 ٳلىواكسدة صبغات البناء الضوئي، مما یؤدي  DNA لاشرطةأالخالیا ، البروتینات ، تحطم في  أغشیة

 Baruahو 2008،وآخرون Tewariیضیة للخالیا و تلف األغشیة الخلویة (خلل في العملیات األ

       . ) 2009،وآخرون
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 زیمات مضادات االكسدة في النباتات المعرضةأنلقد أكتشفت العدید من التغیرات في فعالیات             

كسدة في النباتات زیمات مضادات األأنزیادة فعالیة  )(2002 وآخرون Garratt الحظ فقد  ، للملوحة

واشارت  .زیمات والتحمل الملحي ناأل رتباط بین مستوى تلكٳجھاد الملحي ووجدوا عالقة لالمعرضة 

 1- ملي مول.لتر150 ) و100و50 ( الملوحة بالمستویات حول تأثیر )Stepien   )2005 و Klobus نتائج

 لا زیماتأنوجود فروق معنویة في فعالیة  ٳلى ى نباتي الحنطة و الذرة الصفراء عل NaClمن ملح 

Ascorbate peroxidase  و Glutathione reductase وSuperoxide dismutase فعالیة  زادت ٳذ

 Abd EL-Bakyوفي مركز البحوث العالمي بمصر استنتج .  زیمات بزیادة مستویات الملوحةنھذه األ

%) والمزروعة في 20و 1و 0بالمستویات ( Giza-94سقي نبات الحنطة صنف  أن )2008(وآخرون

% ، في 20بروتین) في معاملة  1-وحدة.ملغم 64.27بلغت ( SODزیم أنزیادة في فعالیة  ٳلى أدى اصص

  . بروتین)  1-وحدة.ملغم 34.22ت معاملة المقارنة (كانحین 

  :SOD (Superoxide  dismutase(كسید دسمیوتیز  أوسوبر  زیمأنفعالیة 1-4-4-2-

ووظیفتھ تكمن  Antioxidant enzymesزیمات المضادة للتأكسد نحد أھم األأیعد  SODزیم أن نٳ        

وتتمیز  ). 2004،وآخرون Al-Omarكساید (أوفي حمایة الخالیا من اإلخطار الناجمة عن جذور السوبر 

كساید بتأثیرھا المتلف في الخالیا وبمقدرتھا على تحفیز سلسلة من التفاعالت المولدة أوجذور السوبر 

   . لخالیا ) ومن ثم زیادة تلف اROSكسجین المتفاعل (وواع األنأل

للفصل بین  آمؤشر SOD زیمنأیة استعمال كانإم ٳلى 2011) ( وآخرون Nadall ت دراسةأشار           

جھادالكفوءة وغیر الكفوءة عند تعرضھا  صنافاأل  أصنافیة تحسین تحمل كانبینت تلك الدراسة  إم ٳذ ل

جھادالنباتات  النباتات تتباین في  أصناف نٳ، و ROSللإخماد التأثیرات الضارة  أوات المختلفة عند إزالة ل

 Jiniتوصل و . SODزیم أنل  وزیمیة السیما الخط الدفاعي األنكفاءتھا لتطویر مضادات األكسدة األ

جھادتعریض النبات  أن ٳلى) في دراستھما Baby )2011و زیمات المضادة نالملحي یسھم في زیادة األ ل

زیمات نل األأو  SODزیم الأن أنعلى  ) Chakraborty  )2012وPradhan  الباحثانواكد  .لالكسدة 

جھادالمضادة   H2O2الحنطة المتحملة ، وتنتج  أصناففي معظم  تعبیرا ویكون ذا فعالیة مرتفعة ابتداءً  ل

 ٳلىمن الخلیة بنظام المضاد لالكسدة بتحویلھ  H2O2یجب وبسرعة ازالة سمیة  ھوعلی  SODمن فعالیة 

  CAT  .  و   PODمع زیادة فعالیة الـ  SODیكون ھناك ترافق لنشاط ال أنكسجین لذا یجب أوماء و
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مستویات من  ة) عند دراسة صنفین من الحنطة المعرضة لثالث2013( وآخرونتوصل السامرائي          

جھاد زیادة  ٳلى أدتعلى كلورید الصودیوم  الحاویةواع مختلفة من میاه الري أناضافة  أنالملحي  ا

 و % في حنطة الخبز19.95% ، 15.53راق ، وبلغت نسبة الزیادة وفي األ SODزیم أنمعنویة في فعالیة 

ملي مول من كلورید الصودیوم على  100،  50 ین% في الحنطة الخشنة ، للمستوی18.70، % 14.00

نوعیة المیاه المستخدمة أثرت   نٳ) 2015( الغانمينتائج  أظھرتو الترتیب قیاسا مع معاملة المقارنة .

زیم نفعالیة األ نٳالحظ  ٳذراق العلمیة لنبات الحنطة وفي األ SODزیم أنتأثیرا معنویا في صفة فعالیة 

اقل معدل في نوعیة میاه النھر  كان ٳذعلى الترتیب بئر  ٳلىبزل ثم  ٳلىبتغیر نوعیة المیاه من نھر  ازدادت

وزن  1-وحدة.غم  39.02في نوعیة میاه البئر بلغ  كانمعدل  أعلى أما. وزن طري 1-وحدة.غم  32.57بلغ 

   . وزن طري 1-وحدة.غم  36.05زیم قد بلغ نمعدل فعالیة األ كانمیاه البزل ف أما، طري

  Catalyase : (CAT)زیم الكاتلیز أنفعالیة   - 2-4-4-2

ً في الكائنات الحیة كلھا التي یمكنھا العیش بوجود األأن           من كسجین ویعد وزیم الكاتلیز یوجد تقریبا

زیمات التي تمت نوالكاسحة للجذور الحرة وھو من األ antioxidantزیمات المھمة المضادة لألكسدة ناأل

حمایة  فيزیم الكاتلیز في النبات نتكمن الوظیفة االساسیة أل ، )Scandalios ،1997تنقیتھا وبلورتھا( 

) كما یعمل على أزالة االلكترونات التي  H2O2سجة من التأثیرات السمیة لبیروكسید الھیدروجین ( ناأل

O2(تاج أن ٳلىتقود 
كسجین واأل ٳلى H2O2زیم الكاتلیز على تحلل بیروكسید الھیدروجین أنحیث یعمل  )  - .

  .والماء

جھادفي المعامالت المعرضة   CATلل ھناك فعالیة نٳ )2002( وآخرون   Sairamبین الباحث          ل

القادرة على المحافظة على نسبة فعالیة  الحنطة أصناف نٳا ما قورن مع معاملة المقارنة فیھ وٳذالملحي  

 نا)في باكست2006(وآخرون Afzalوجد .و كبرأزیماتھا المضادة لالكسدة تكون قادرة على التحمل بشكل أن

سجل  و CATزیم أنفعالیة  زاد من. )1-دیسي سیمنز.م 15( تعرض نبات الحنطة لمستویات الملوحة أن

الحنطة  أصناف) مع 2007( وآخرونGhazihamid  نتائجضحت أوو.  )1-وحدة.ملغم بروتین 51(

 أصنافتعّرض  أنالحنطة الخشنة  أصناف) مع 2011( وآخرون  Ahmadizadehالناعمة وكذلك نتائج 

جھادالحنطة لعدد من   الباحثانضح أوو . زیمات مضادات األكسدةأنات الحیویة تعمل على زیادة فعالیة ا

Bano وIqbal  )2009 ( الزیادة في فعالیة   نٳPOD   وCAT  لھا االثر في الحفاظ على كمیة  كان

زیمات أن)على زیادة معنویة في 2011(وآخرون Nadall. وحصل  ماء الموجود في الورقةالعالیة من 
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SOD ،POD ،CAT   أشار . جھد الملوحة وبزیادة المستویات المستخدمة ٳلىعند تعرض نبات الحنطة 

 CATزیم الكاتلیز أنوجود تأثیر معنوي لمستویات ماء الري المضاف في فعالیة  ٳلى) 2013الحجیري (

في  ) 2016(والموسوي  الیساري  ٳلیھاضحت النتائج التي توصل أوكما ،  في ورقة العلم لنبات الحنطة

سمینز یسي )  8و 4و 1.4من الحنطة التي تم ریھا بثالث مستویات من الماء ( أصنافدراستھم على اربعة 

  . الماء المالح  مستوى بأرتفاع في ورقة العلم   CATزیمأن زیادة في فعالیة  ٳلى،  1-.م

  :بعض مؤشرات الحاصل فيالملوحة المختلفة  تاثیر مستویات5-2-

    :1-عدد السنابل.نبات- 1-5-2

ً مكونتعد صفة عدد السنابل              ً مھم ا من مكونات حاصل الحبوب الثالثة التي ھي ؛عدد السنابل وعدد  ا

التي تتحدد خالل مرحلة مبكرة من حیاة المحصول و ال و،  )Nerson ،1980حبوب السنبلة ووزن الحبة (

دارة ٳالمرافقة ، ونظام  وتتأثر ھذه الصفة بالظروف البیئیة . ال في مرحلة متأخرةٳیمكن التحسس بھا 

ً في تحدید العدد النھائي من السنابل لوحدة المحصول خالل م رحلة تكوین االشطاء والتي تلعب دوراً مھما

  .  تتأثر ھذه الصفة بالعوامل الوراثیةكذلك المساحھ 

 ةً ومن ثم عدد السنابل التي تحملھا نتیج اشطأتاج أنحنطة الخبز في قابلیتھا على  أصنافتتباین          

كما ). 2000أفرع حاملة للسنابل (دمحم ،  ٳلىتاج المواد الغذائیة التي تشجع تحول األفرع أنالختالفھا في 

ومیاه نھر عذبة )1-دیسیسمینز .م  (6) لتتقییم نوعیة میاه البزل ذات ایصالیة كھربائیة2005الدوري ( توصل

مختلفة من الحنطة وفي ثالث مراحل مختلفة من  أصنافتاجیة نٳلموسمیین في نمو و )1-دیسیسمینز .م 0.8(

 ٳلى أدت 1-دیسي سیمینز .م  6الري بمیاه ذات ایصالیة  أن ، الى بات والتفرعات والتزھیرناألوالنمو 

 أوبات نفي مرحلة ا أوالمعامالت التي رویت بالماء المالح طول الموسم   في 2-اختزال عدد السنابل . م

% على التوالي مقارنة بالري  4.09و 5.16و 6.34و 10.91مرحلة التزھیر بنسب  أومرحلة االستطالة 

تقلیل جاھزیة المغذیات والتنافس الشدید على نواتج  ٳلى نخفاضبمیاه عذبة طول الموسم وعزا السبب في اال

ات الضارة فیھ من یونات الموجودة في میاه البزل حیث بلغت نسب األیونالتمثیل الضوئي التي سببتھا األ

وارتفاعھا بشكل اكبر مما بالترتیب  ملي موالري  20.7و 8.5و 95الكلوریدات والصودیوم والمغنسیوم 

المائي في مراحل النمو قبل التزھیر خاصة في  االجھاد ٳلىیضآ عزا سبب ذلك أھو علیھ في میاه النھر ،و

  .2ء .متقلیل عدد االشطا ٳلى أدىواالستطالة مما  تشطئمرحلتي ال



 Literature Reviewاستعراض المراجع                                                            

14 
 

من  أصناف) عند دراستھم ألربعة 2011( وآخرون Asgari ٳلیھاالنتائج التي توصل  أظھرتو         

معنوي بعدد  انخفاض 1-دیسي سمینز .م 16و 12، 8،  3الحنطة وأربعة مستویات من الري بالماء المالح  

) لمعرفة 2011( البلداويدمحم و وفي دراسة قام بھا . السنابل في النبات بزیادة مستویات ملوحة ماء الري

نوعیة المیاه اثرت  أنمن الحنطة وعلى موسمین وجدوا  أصناف) في متناوبتأثیر نوعیة المیاه (نھر،بئر،

 و 319 بلغ  2-م من السنابل. عدد أعلى البئر میاه معاملة نباتات اعطتو 2-السنابل .م معنویا في صفة عدد

 بینما ، بالتناوب الري معاملة عن معنویا تختلف ولم على الترتیبكلیھما  الموسمین في 2-سنبلة.م 305

 أنوبینا  كلیھما الموسمین في 2-سنبلة .م 290 و 288 السنابل  بلغ من عدد اقل النھر میاه معاملة اعطت

 الغذائیة العناصر بعض توفیر في البئر لمیاه االیجابي التاثیر ٳلىیرجع  2-م. عدد السنابل في الزیادة سبب

  . لنمو النباتات المھمة

  طول السنبلة :2-5-2-

ً وتمیزاً في نبات الحنطة وتختلف األالسنبلة ھي الجزء األ         فیما بینھا في طولھا  صنافكثر وضوحا

یبلغ طول سنبلة الحنطة  ٳذواع المختلفة ،نویمكن استعمال ھذه التغیرات كمؤشرات رئیسة في تصنیــف األ

التزھیر وھي صفة كمیة ترتبط بالحاصل لوجود ارتباط موجب بین طول السنبلة من جھة أقصاه في مرحلة 

   . )2000دمحم ، (والحاصل وعدد السنیبالت والحبوب المتكونة علیھا من جھة أخرى

 5، 2.5) باستخدام میاه مختلفة االیصالیة الكھربائیة (صفر، 2005علي (وفي دراسة اجریت من قبل        

من الحنطة  أصنافمن حنطة الخبز و  أصناف) على 1-دیسیسمینز.م 20، 17.5، 15، 12.5، 10، 7.5،

في طول السنبلة لم یكن معنویا ولكنھ ازداد مع ازدیاد االیصالیة الكھربائیة  نخفاضبدایة اال نٳالخشنة بینت 

قلة كمیة نواتج التمثیل الضوئي المتاحة، وزیادة التنافس  ٳلىوعزا الباحث سبب ذلك  ، 1-دیسیمینز.م  5عن 

بین مساحة ورقة العلم وطول السنبلة على المصادر المحدودة من المادة الجافة ، كون استطالة ورقة العلم 

 أنیمكن  وتحدث بشكل متزامن مع استطالة السالمیة االخیرة (حامل السنبلة ) وتشكل االزھار في السنبلة 

      .  ات الصودیوم والكلوریدأیونالمائي الذي یتعرض لھ الجذر نتیجة زیادة  الجھادا ٳلىیعزى 

)على نبات الحنطة الذي روي بنوعین من المیاه (نھر ، بزل) بعمري 2006حنة ( أبونتائج  أظھرتو        

ً  154و  125 تفوقت أطوال سنابل النباتات  ٳذاختالفات معنویة في أطوال سنابل النباتات ،  ، وجودیوما

 انخفضیوماً على الترتیب ، فیما  154و  125سم) بعمري  9.61و  8.32النامیة في الماء العذب وبلغت (

المذكورین  سم) بعمري النبات  8.79و  7.65(  ٳلىطول السنبلة في النباتات النامیة بالري بالماء البزل 
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 میاه حققت  ٳذنوعیة المیاه اثرت معنویا في صفة طول السنبلة  أن) 2011( البلداويدمحم و ووجد .بالتتابع 

ّ  تاثیراّ  باراآل  و 12.01 بلغ للسنبلة طول أعلى اعطت فقد المعامالت بقیة على بتفوقھا الصفة ھذه في معنویا

 الري ومعاملة باراآل میاه معاملة بین معنویة فروق ھناك تكن سم للموسمین على الترتیب ولم 11.67

   . المتناوب

  :1-السنبلة.  عدد السنیبالت3-5-2-

طور النمو التكاثري  ٳلىعندما تبدأ القمة النامیة للساق بالتحول السریع من طور النمو الخضري          

راق كاملة على الساق الرئیسي في الحنطة ، یتحدد عندھا عدد البادئات التي أووذلك عند اكتمال نمو خمس 

تھاء تكوین بادئات السنیبالت أنسنیبالت وتستمر القمة النامیة بالنمو والتكشف حتى  ٳلىسوف تتحول 

   ).1976، وآخرون Gallagherالطرفیة والتي تتحدد عندھا عدد السنیبالت للسنبلة (

زیادة تراكیز كلورید الصودیوم تضعف نمو نباتات الحنطة  أن) 1994( وآخرون Francois الحظ         

یعتمد عدد السنیبالت للسنبلة حیث  . تراجع عدد االشطاء وعدد السنیبالت للسنبلة ٳلىوتطورھا مما یؤدي 

 ٳلىعدم كفایة المواد الممثلة إلتمام وتشكیل وتكوین السنیبالت تؤدي  نٳمداد الغذائي بدرجة كبیرة وعلى ا

معنوي بعدد السنیبالت في  انخفاض )2001( وآخرون  Naseerالحظفقد حالة إجھاض وموت السنیبالت، 

 8جھاد الملحي تحت ثالث مستویات من ا ةالنامی Parwaz -94و kohistan -97السنبلھ لصنفي الحنطھ 

ً انخفاض) 2002( وآخرون  Akramبینت النتائج التي حصل علیھا  و .1-دیسیسیمنز .م 16و 12،  ً معنوی ا  ا

جھادالحنطة قید الدراسة تحت اربع مستویات من  صنافبعدد السنیبالت في السنبلة أل ،  2.5الملحي  ا

  . 1-دیسیسمنز.م 20و15، 10

من  صنافأل 1-دیسیسمنز.م 6سقي الحنطة بمیاه ذات ایصالیة كھربائیة  أن) 2005الدوري ( الحظو         

معنوي في عدد السنیبالت للسنبلة وھذا  انخفاض ٳلى أدتحنطة الخبز في مرحلتي التفرعات والتزھیر 

ات الصودیوم والكلورید الذي تعرضت لھ النباتات وخاصة في أیونالشد الملحي الناتج من تراكم  ٳلىیعود 

تسریع مراحل النمو وھي المراحل التي تنشا  ٳلى أدىالنضج الفسلجي والذي  ٳلىالمرحلة من االستطالة 

استجابة  أنو. عدم اعطاء الوقت الكافي لنشوء وتطور السنیبالت ٳلىھذا التسریع یؤدي  نٳفیھا السنیبالت و

جھادعدد السنیبالت ة صف جھادیختلف بحسب الصنف ودرجة  ل جھادالتي یحدث فیھا  ةوالمرحل ا  ا

)Sial 2009، وآخرون( .  
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  : 1-عدد الحبوب . سنبلة4-5-2-

في ظروف  السیمایعد عدد الحبوب في السنبلة من اھم مكونات الحاصل في محاصیل الحبوب            

جھاد ً بھ حیث تعد ھذه الصفأكثر ، وھو العامل المحدد األ ا من  ةھمیة لحاصل الحبوب واألقوى ارتباطا

 Shamsi  أشار . )2012 وآخرون  Hasanpourذات االرتباط العالي بحاصل الحبوب ( ةالصفات الكمی

من حنطة الخبز  أصناف ةوجود فروق معنویة بعدد الحبوب بالسنبلة بین ثالث ٳلى) Kobraee )2013و

جھادعند تعرضھا  عدد الحبوب  انخفضحیث  1-دیسیسیمنز .م 16و 8،  0.6الملحي وبثالثة مستویات  ل

جھادفي السنبلة بزیادة مستوى     . حبة في السنبلة على التوالي 24و  26،  29الملحي حیث بلغ  ا

 ٳلى أدت 1-دیسیسمینز.م 3زیادة ملوحة ماء الري ألكثر من  أنفي دراستھ  ) 2000ي  (ناالحمدالحظ         

) باستخدام میاه المصب 2002وفي دراسة قام بھا شكري ( . عدد الحبوب الكلي لنبات الحنطة انخفاض

على الترتیب لمعرفة تاثیرھا في نمو  1- دیسیسمنز.م 7.0و 1.0ومیاه نھر عذبة ذات ایصالیة كھربائیة العام 

محصول الحنطة ومزج كمیات مختلفة من كال النوعین من میاه الري للحصول على ایصالیة كھربائیة 

ل والمستوى األ أنالنتائج  أظھرت بالتناوب) وطریقة الري 1-دیسیسمینز.م 7و  5.5و  4و 2.5و  1مختلفة (

وقد اختلفا معنویا عن الري  1- حبة .سنبلة 53 مقداره  1- من میاه الري اعطیا عدد حبوب .سنبلة ثانيالو

 أن ٳلىسبب ذلك  اوعز 1-حبة .سنبلة 35الذي اعطى  1-دیسیسمینز.م 7.0بالمیاه ذات االیصالیة الكھربائیة 

ات وقد سلكت سلوك المغذیات لالستفادة منھا یوناحتویا على تراكیز ضئیلة من األ ثانيالل ووالمستوى األ

ات أیونخیر (میاه المصب العام ) فاحتوى على تراكیز عالیة جدا من من قبل النبات بینما في المستوى األ

ري كركوك میاه مشروع  أن) 2009جد دمحم وعلي (وكما  . الكلورید والصودیوم والبیكاربونات والكبریتات

على عمق  آباربینما اعطت میاه  70.8وقد بلغت  1-سنبلة. نسبة من عدد الحبوب  أعلىقد تفوقت في اعطاء 

ً حبة /سنبلة والتي لم تختلف معنوی 38.3بلغت  1-. سنبلةمتر اقل نسبة من عدد الحبوب  100 عنھ في  ا

حبة  41.2و 44.2عطیا أ أنذلمشروع ري الحویجة ال أومتر  60على عمق  آبارالمعاملة التي سقیت بمیاه 

لنوعیة میاه الري تأثیر  أن) 2015( الغانمي ٳلیھاالنتائج التي توصل  أظھرتو .على التوالي  1-. سنبلة

عدد حبوب للنبات  أعلىحقق السقي بمیاه النھر  ٳذمعنوي في صفة عدد الحبوب في سنبلة نبات الحنطة ، 

معدل عدد الحبوب وبشكل معنوي باستخدام كل من میاه  انخفضفي حین  1-سنبلة.حبة 37.87بلغ مقداره 

% على الترتیب قیاسا باستعمال الري بمیاه  17.63% ،  8.26بلغت  انخفاضالبزل ومیاه البئر وبنسبة 

  النھر .
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  حبة :1000وزن 5-5-2-

ً لكمیة المواد الغذائیة المتراكمة في  حد مكونات حاصل الحنطة المھمةأ ةیعد وزن الحب           ومقیاسا

التغایر في  نٳو ،  معدل ومدة نمو الحبة ٳلىویشیر زیادة وزن الحبوب یعني زیادة الحاصل  أنالحبوب و

یتأثر وزن الحبوب  و و نتیجة عوامل بیئیة صنافالوراثي لأل التركیبیكون نتیجة  اختالف  ةلف حبأوزن 

   ).Dennis ،2000( بالعدید من العملیات الزراعیة التي تحدث قبل وبعد عملیة اإلخصاب، 

في الري بمیاه البزل ذات  التناوب)  حول تاثیر اسلوب 2001دراسة حمادي ومخلف (لقد بینت           

حصول  95في حاصل الحنطة صنف اباء  1-دیسیسیمنز.م 0.9ومیاه عذبة  1-دیسیسیمنز.م 5.7ایصالیة 

معاملتي الري بمیاه النھر والري  أماحبة لمعاملة الري بمیاه البزل  1000معنوي في وزن  انخفاض

ً فلم تكن ھناك فروق بالتناوب  مخففة بحر میاه استخدامھ ) عندEL-Etreiby )2002 أشارو معنویة بینھما. ا

 حبة 1000وزن  أن ٳلىالحنطة  لسقي محصول 1-دیسیسمینز.م16 و  12 و8 و4 كھربائیة  ایصالیة ذات

التراكیز العالیة من  أن) 2003الحظ الحالق (و . الري لمیاه االیصالیة الكھربائیة زیادة مع قیمتھ تانخفض

حبة لمحصول الحنطة عندما رویت  1000الصودیوم والكلورید في میاه الري اختزلت معنویا صفة وزن 

 أن) 2006حنة (أبو ٳلیھاومن النتائج التي توصل . 1-دیسیسمینز.م 14و 10بمیاه ذات ایصالیة كھربائیة 

ً النباتات المرویة  ٳذحبة ،  1000ھناك تأثیرات معنویة سلبیة لملوحة ماء الري في وزن  تفوقت معنویا

ً ، وقد  154غم) بعمر  38.0النباتات المرویة بمیاه البزل ( ٳلىغم) ، بالقیاس  42.0بالماء العذب ( یوما

% على الترتیب مقارنة باستعمال  5.3% و  10.5ت نسب الزیادة بالماء العذب والماء الخلیط بنسبة كان

 ةمن الحنط أصناف ة)عند دراستھ لثالثKobraee )2013و Shamsi أشاروطریقة الري بماء البزل . 

جھادمستویات من  ةتحت ثالث  1000في  وزن  انخفاضحصول   1-دیسیسیمنز .م 16و 8،  0.6الملحي  ا

   . غم على التوالي 30و 33،  35بزیادة الملوحة حیث بلغ    ةحب

  : حبوب حاصـل ال 6-5-2-

، عدد الحبوب  وحدة المساحةفي الحاصل النھائي للحبوب ینتج من مكوناتھ الثالثة عدد السنابل  نٳ         

حبة (غم) ، ویتحدد بعدد غیر محدود من التوافیق المختلفة لھذه المكونات 1000في السنبلة ووزن 

لتي تؤثر في ، ویتأثر الحاصل الحبوبي وبشكل رئیس بالعملیات الزراعیة ا والتعویض الذي یحصل بینھا

قدرة المصدر في تجھیز نواتج التمثیل الضوئي من جھة وسعة المصب في استیعاب وخزن ھذه النواتج من 

 ) لصنفین من الحنطة تحت تاثیر ثالثة2001(  وآخرون  Naseerو في دراسة اجراھا  .خرى أجھة 
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بزیادة ملوحة  انخفضحاصل الحبوب  نٳ الحظوا 1-) دیسیسمنز.م16و  12،  8مستویات من الماء المالح (

معنوي في حاصلي الحبوب والقش  انخفاضحصول  ٳلى) 2002( وآخرونفرج  أشاروماء الري . 

 1-) دیسي سیمنز.م9%) بالتتابع عند استعمالھم لمیاه بزل ملوحتھا (4.4% و14.1لمحصول الحنطة بلغ (

  .1-) دیسي سیمنز.م1.2قیاساً بالحاصل عند استعمال میاه النھر ذات ملوحة (

الحنطة قد اختلفت بحاصل  أصناف أن) 2006( وآخرونKhan  بینت النتائج التي حصل علیھا           

ً الحبوب باختالف التركیب الوراثي وذلك خالل دراستھم لستة عشر صنف حاصل الحبوب  أنمن الحنطة و ا

جھادعند زیادة شدة  صنافبصورة معنویة في ھذه األ انخفضقد  النتائج التي  أظھرتكذلك  الملحي . ا

لنوعیة میاه الري تأثیراً معنویاً في صفة حاصل الحبوب لنبات الحنطة ،  أن )2015( الغانميحصل علیھا 

حاصل الحبوب وبشكل معنوي باستخدام  انخفضمعدل لھذه الصفة في حین  أعلىحقق السقي بمیاه النھر  ٳذ

% على الترتیب قیاسا باستعمال 32.65% ،  25.74بلغت  انخفاضكل من میاه البزل ومیاه البئر وبنسبة 

وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة  ٳلى) 2016الركابي ( ٳلیھات النتائج التي توصلت أشار میاه النھر .

حاصل  انخفاض ٳلىزیادة مستویات الملوحة  أدت ٳذ ، الحنطةالتربة في صفة الحاصل الحبوب  لنبات 

و  (4.736، وقـد بلغ معدل  حاصل الحبوب  للنباتات مقـدار عند مرحلة النضج1-الحبوب  طن متري.ھـ

 انخفاضوبنسب ، 1-دیسیسمیز.م)9و 6و 3(عـنـد مستویات الملوحة1-طن متري . ھـ)3.663 و 4.250

ً % قـیـاسـ  7.805،17.683،29.052مـقـدارھا    .معاملة المقارنة  ٳلىا

  الحاصـل البایولوجـي : 7-5-2-

یمثل الحاصل البایولوجي جمیع أجزاء النبات التي فوق سطح التربة وھو بھذا یشتمل على حاصل           

من الحنطة  أصناف) على 2002( وآخرون Zeinوفي دراسة قام بھا . الحبوب مضافاً إلیھ حاصل القش 

 1-دیسیسمینز.م 12و 10،  8،  6مختلفة االیصالیة الكھربائیة  آبارالمصریة والسوریة وباستخدام میاه 

في  1-دیسیسمینز.م 12في میاه الري وصل حتى األمالحالمصریة تمكنت من تحمل  صنافاأل أنوجدوا 

في الحاصل البایلوجي لمحصول  انخفاضوھناك  1-دیسیسمینز.م 8السوریة تحملت حتى  صنافاأل نٳحین 

قلة المواد  ٳلىعملیة التركیب الضوئي مما یؤدي  األمالحوبشكل عام تثبط  األمالحالحنطة بزیادة تراكیز 

) عند EL-Ashter )2004ضح أوو . مناطق النمو ٳلىالغذائیة المصنعة ومن ثم عرقلتھا للوصول 

البحر  هوقام بتخفیف میا ،168وجیزة  93وسخا  7وجمیزة  9من الحنطة جمیزة  أصنافاستخدامھ اربعة 

زیادة ملوحة میاه  نٳ 1-دیسیسمینز.م 10و 5بمزجھا بمیاه الحنفیة للحصول على درجة ایصالیتھا الكھربائیة 
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. 1-دیسیسمینز.م 5درجة االیصالیة عن  ازدادتنسبي في الوزن البایلوجي عندما  انخفاض ٳلى أدتالري 

) على محصول الحنطة باستخدام میاه نھر دجلة مزجت مع میاه البزل 2005وفي تجربة قام بھا عذافة (

لموسمیین متتالیین  1-دیسیسمینز.م 7.5و 5و 2.5و 1.2للحصول على میاه مختلفة االیصالیة الكھربائیة ھي 

 1-طن .ھـ 5.97 ٳلىل وعند المستوى األ 1-طن.ھـ 7.34من  انخفضحاصل المادة الجافة قد  أنفوجد 

.  %16.6ا في حاصل المادة الجافة قدره انخفاض 1-دیسیسمینز.م 5وقد اعطى المستوى ،  للمستوى االخیر

ً ) وجود فروق2010وقد اكدت القزاز ( معنویة في معدل وزن الحاصل البایولوجي عند زیادة تركیز كلورید  ا

ل عدد االشطاء للنبات وتقل مساحة الكساء االخضر مما یعرض عملیة التمثیل یقالصودیوم وبالتالي 

 150 ٳلىعرقلة نتیجة عدم توفر الماء والمغذیات في وسط النمو ، فعند رفع التركیز من صفر  ٳلىالضوئي 

 انخفاضوبنسبة  -1نبات . غم 8.87 ٳلى13.28معدل الحاصل البایولوجي من  انخفض -1ملیمول .لتر

زیادة مستویات ملوحة میاه الري  أن والحظت -1% عن معاملة التركیز صفر ملیمول .لتر 33.21ا مقدارھ

) عند دراستھما لثالثة Kobraee )2013و  Shamsi كدأو . الحاصل البایولوجي انخفاض ٳلى أدى

جھادمن الحنطة تحت ثالثة مستویات من  أصناف حصول  1-دیسیسمینز.م 16و 8،  0.6الملحي  ا

جھادلوجي بزیادة مستوى ومعنوي في الحاصل البای انخفاض  25.5و  42.6،  50.7الملحي حیث بلغ  ا

  .غم بالتتابع 

    دلیل الحصاد:8-5-2-

 ٳلىسجة النبات الخضراء أنھ مقیاس لكفاءة تحویل نواتج التمثیل الضوئي في أنیعرف دلیل الحصاد ب         

ل حاصل الحبوب في محاصیل ویمث حاصل اقتصادي (الحاصل الذي یزرع المحصول ألجلھ

  . ) تربط الحاصل البایولوجي بحاصل الحبوبParameterویعد معلمة احصائیة (،الحبوب)

زیادة الملوحة اثرت معنویا في حاصل الحبوب اكثر من  أن) 2000( وآخرون Rahman وجد          

) 2005في دراسة قام بھا الدوري ( . دلیل الحصاد لمحصول الحنطة انخفاض ٳلى أدىحاصل القش مما 

على  1-دیسیسمنز .م 6و 1النھر ومیاه البزل ذات ایصالیة كھربائیة  میاه مختلفة من الحنطة أصنافلسقي 

صفة دلیل الحصاد  أنبات والتفرعات والتزھیر وجد نالتوالي لثالث مراحل من نمو المحصول ھي األ

%  3.98بنسبة  1-دیسیسمنز .م  6حصلت فیھا زیادة معنویة في المعامالت التي رویت بمیاه ذات االیصالیة 

)عند 2012(واخرون Kumar أشارو .% خالل الموسم 34.9عن معاملة المقارنة التي سجلت دلیل حصاد 

 12و 9، 6، 3الري بالماء المالح (ربعة مستویات من من الحنطة معرضة أل أصناف نالثم مدراستھ

زیادة مستویات الملوحة اثرت بصوره معنویة في كل من دلیل الحصاد والحاصل   أن ٳلى) 1-دیسیسمنز.م
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 %39.08قیمة لكل من دلیل الحصاد والحاصل البایولوجي بلغ ( أعلى K9006 حقق الصنف ٳذالبایلوجي 

دلیل الحصاد والحاصل البایلوجي أقل قیمة ل K9644 ) على التوالي وسجل الصنف 1-غم .نبات 16.35و 

عند  )2013( Kobraee و Shamsiبینت نتائج و) بالتتابع . 1-غم .نبات 12.94و% 37.02بلغ (

جھادمستویات من  ةمن الحنطة معرضة لثالث أصنافثالثة  مادراستھ جھادو صنافاأل أنالملحي  ا  ا

 1- دیسیسمنز.م 16دلیل الحصاد في المستوى  انخفض ٳذ الملحي اثر بصورة معنویة في دلیل الحصاد ،

% 10نسبة ب  Chamran،في حین سجل دلیل الحصاد زیاده في الصنف  ةالسیطر ة%عن معامل10بنسبة 

 8و  4الري بالماء المالح  أن )2014الجعفر ( ٳلیھا تالنتائج التي توصلبینت و.  Shahryarعن الصنف 

 على الترتیب%11.12و  10.36بنسبة بلغت لنبات الحنطة  في دلیل الحصاد  سجل زیادة  1-دیسیسمنز .م

  . 1-دیسیسمنز .م 1.8مقارنة بمعاملة السیطرة 

  تركیز بعض العناصر الغذائیة :مستویات الملوحة المختلفة في تاثیر 6-2-

  والفسفور والبوتاسیوم في الحبوب:تركیز النتروجین  - 1-6-2

) ذات أھمیة خاصة نظراً  ألرتباطھا Kو  Pو  Nتعد عناصر النتروجین والفسفور والبوتاسیوم (        

زیمات الضروریة للبناء نبنمو وتطور النبات ودخولھا في معظم العملیات الحیویة والفسیولوجیة وفعالیة األ

نقص ھذه  أنلذا ف ،وكل عنصر من ھذه العناصر لھ دور مھم في حیاة النبات  ،الضوئي وبناء االغشیة 

في نمو النبات  من ثمومن الظروف التي تؤثر في نقص ھذه العناصر و ،العناصر یؤثر في حالة النبات 

جھاد التأثیر على  ٳلىفي جاھزیة العنصر في التربة مما یؤدي الري  حیث تؤثر ملوحة میاه  . الملحي ا

    العنصر داخل النبات

في الري بمیاه البزل  التناوبسلوب أثیر أ) لمعرفة ت2001وفي دراسة قام بھا حمادي ومخلف (           

ت درجة االیصالیة الكھربائیة لمیاه البزل ومیاه النھر كانالمالحة والمیاه العذبة على حاصل الحنطة و

متقاربة  في معاملتي ) N K P(ات الغذائیةیونتراكیز األ أنعلى التوالي وجدا  1-دیسیسمنز.م 0.9و5.7

لبزل خفض من تراكیز ھذه العناصر في النبات االري بمیاه  أنوالري بالمیاه العذبة في حین  المتناوبالري 

 Munns كما توصل . لھا االثر السلبي في خفض النمو كانوالتي  Clو  Naات أیونوزاد من تراكیز 

 أیونتحمل حنطة الخبز للملوحة ناتج عن الیة معینة الستبعاد في دراستھم أن  ) James )2003و

 وآخرون  Muratوجدكما  . الجزء العلوي من النبات ٳلىتقال من الجذر نالصودیوم والیسمح لھ باال

 و .معنوي في مستوى البوتاسیوم في الحبوب انخفاضزیادة مستوى ملوحة میاه الري سبب  أن) 2007(
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في الحبوب  انخفضتركیز البوتاسیوم قد  أن) 2010( وآخرون  Manalالنتائج التي حصل علیھا  أظھرت

زیادة  أن) 2013عبود وعباس ( ٳلیھاومن النتائج التي توصل  بزیادة مستویات الملوحة في ماء الري.

قد خفض معنویا تراكیز النتروجین  1-م. دیسیسمینز 8 ٳلى 1.8ملوحة میاه الري لنبات الحنطة من 

) 2014الجعفر ( ٳلیھاوبینت النتائج التي توصلت على الترتیب .  %2، %8، %3والفسفور والبوتاسیوم 

عن معاملة الري بماء  1-دیسیسمنز.م 8و  4 ٳلىمعدل تركیز البوتاسیوم بزیادة ملوحة ماء الري  انخفاض

  . %  بالترتیب 17.22و  7.41بلغت   بنسبة -1دیسیسیمنز.م 1.8النھر 

كل  لنوعیة میاه الري تاثیرا معنویا في تركیز أن )2015( الغانمي ٳلیھاالنتائج التي توصل  أظھرت        

تركیز  أعلىحقق السقي بمیاه النھر  ٳذفي حبوب نبات الحنطة ،  والنتروجین والبوتاسیوم الفسفور من

النتروجین  تركیز  انخفض، في حین  % بوتاسیوم 0.85و فسفور%  0.41مقدار بللفسفور والبوتاسیوم 

عطت معاملة میاه اوعلى الترتیب  2.11% و 2.31وبمعدل تركیز بلغ عند السقي بمیاه النھر ومیاه البزل

تركیز كل من البوتاسیوم  انخفضفي حین %. 2.53بلغ مقدارھا  تركیز للنتروجین  أعلىالبئر 

على الترتیب قیاسا باستعمال  24.39% و 21.95 بنسبة والفسفور على الترتیب  24.70% و 4.70بنسبة

  . میاه النھر

  نسبة البروتین في الحبوب :2-6-2-

الحنطة ویحدد مدى مالئمتھا للصناعات الغذائیة  ةیعد البروتین من المكونات المھمة في حب           

% وتتأثر 15 – 11بین  تتراوحتحتوي حنطة الخبز على نسبة بروتین  ٳذالمختلفة وتعد من الصفات الكمیة 

   . ونوعیة المیاه ھذه النسبة بالعوامل الوراثیة والبیئیة ومنھا وفرة العناصر المغذیة

معنویا عند  انخفضحاصل البروتین في حبوب الحنطة قد  أن) 2002( وآخرون AL-Uqaili أشار         

) 2003وفي بحث اجراه شكري وراھي ( .1-دیسیسمنز .م 12 ٳلى1زیادة مستویات ملوحة ماء الري من 

 7.0ومیاه المصب العام ذات ایصالیة كھربائیة  1-دیسیسمنز.م 1.0باستخدامھما میاه ذات ایصالیة كھربائیة 

زیادة  ٳلى أدىالسقي بمیاه المصب العام طول الموسم  أنوجدا  99على صنف الحنطة اباء  1-دیسیسمنز.م

 . زیمات المحللة للبروتیننعمل األل% نتیجة تثبیط الملوحة  12.11النسبة المئویة للبروتین حیث بلغت 

التراكیز العالیة من الصودیوم والكلورید تسبب زیادة في البروتین  أن) 2005( وآخرون Shaddadوجد و

نسبة البروتین الذائب سوف یقل في المستویات المتوسطة  نا) بAbdel-Latef )2005الحظ و . الذائب

 8 ٳلى 1.8زیادة ملوحة میاه الري لنبات الحنطة من  أن ٳلى) 2013عبود وعباس ( بینو  .من الملوحة 
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التي قام بھا رشید و  ت نتائج الدراسة أشار في حین من نسبة البروتین في الحبوب زادتقد  -1دیسیسیمنز.م

النسبة المئویة  انخفاض ٳلى) لمعرفة تاثیر الملوحة في نسبة البروتین في نبات الحنطة 2014( ناعلو

عند المستویات  13.68،  15.26،  18.24بلغت  ٳذللبروتین بشكل معنوي بارتفاع مستویات الملوحة 

زیادة  ٳلى أدتالملوحة  أن ٳلىسبب ذلك  یاعلى الترتیب وقد عز -1دیسیسیمنز.م 10.7،  7.5،  4.7الملحیة 

 كما . زیم البروتیز المسؤول عن تحلل البروتین مسببا اختزال النسبة المئویة للبروتین في النباتأنفعالیة 

 في تركیزتغیر نوعیة میاه الري قد اثر معنویا  أن )2015( الغانمي ٳلیھاالنتائج التي توصل  أظھرت

 تركیز أعلى كانوبفرق معنوي بتغیر نوعیة میاه الري و البروتینتغیرت نسبة  ٳذالبروتین في الحبوب 

قیاسا مع  %19.86 ٳلى% بنسبة زیادة وصلت 14.54بلغت معاملة السقي بنوعیة میاه البئر للبروتین في 

  . % 12.13 للبروتین بلغ تركیز معاملة السقي بمیاه النھر التي اعطت اقل

  تأتیر مستویات الملوحة المختلفة في بعض الصفات التشریحیة للنبات :7-2- 

و  Morphologicalراق النبات ، منھا تأثیرات مورفولوجیة أوالملوحة تؤثر بشكل مختلف في  أن         

متمثلة بسمك الورقة ، المساحة الورقیة ، تغیر في أحجام وأعداد الثغور، تسمك   Anatomicalتشریحیة 

.  )1986وآخرونFlowersعیة الخشب وزیادة تلكننھا بشكل مبكر(أوفي أعداد وأقطار انخفاضالكیوتكل ، 

المعرضة لنباتات سجة اأنعدیدة في حدوث تغیرات مورفولوجیة وتشریحیة  )1989، الزبیدي(الحظ و

 ز الملوحة لعتبة التحمل تسبب حصولواتج أنو Thresholdنبات عتبة تحمل للملوحة  لكل أن . للملوحة

 ھذه حدوث ٳلىالملوحة العالیة تؤدي  أنو  ،)  Fathi-Ettai ،1990و Pratتغیرات للنباتات (ھذه ال

عیة وزیادة النسیج وعدد األ،  اشعة الخشب ، تغیرات مثل اختزال عدد الثغور ، إختزال طول الحزمةال

 و 2007 وآخرونpalisade tissue)Çavişoǧlu  والنسیج العمادي   spongy tissueاالسفنجي

Hussein یكیة الفسلجیة للتأقلم فضالً عن التغیرات التشریحیة كانلذلك من المھم فھم المی.  )2012 وآخرون

 Rashidمتحملة للملوحة ( أصنافتاج أنتحت ظروف الملوحة التي ربما تساعد مربي النبات على 

  . ) 2004، وآخرون

أذ تتمیز بشرة اوراق انواع الجنس بوجود منطقتین طولیتین احدھما تقع فوق العروق ویطلق علیھا        

 Intercastal zone، والثانیة تقع بینھما ویطلق علیھا منطقة مابین العروق  costal zoneمنطقة العروق 

، والخالیا  Long cellھما الخالیا الطویلة  .تتمیز المنطقة التي تقع فوق العروق بنوعین من الخالیا

وھذه تحتوي على   Silica cellsكیة ی، وتتمیز االخیر بأنھا اما ان تكون خالیا سل  Short cellالقصیرة 
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وبالنسبة الى جدران الخالیا فغالبا . Cork cells، والخالیا الفلینیة  Silica Bodiesاالجسام السلیكیة 

ً  ماتكون منقرة ومتموجة الى متموجة بشدة ، فضالً  مایكون اسمك في حالة  عن أن سمك الجدران غالبا

التموج في حالة البشرة  البشرة السفلى في حین تكون ارق وذات جدران مستقیمة الى متموجة الى شدیدة

حارستین ذات شكل دمبلي وخلیتین مساعدتین موازیة للخلیتین  أما الثغور فأنھا مؤلفة من خلیتینالعلیا .

  ) .AL-Garawi  ،2006(الحارستین ذات أشكال قبویة منخفضة الى مرتفعة   

 Oryzaالرز( صنفین لنبات على كالس )1985( وآخرونFlowers في الدراسة التي قام بھا و          

sativa L.  المنماة على وسط غذائي یحتوي (NaCl ) 0.55و 0.46و 0.18و  0.092و 0.046بتراكیز (

ھناك أختالفاً في حجم وعدد الخالیا مقارنة بمعاملة المقارنة التي تظھر مساحة مرستیمیة  أن 1-م.نزیمیدیس

وعند أرتفاع  یة األقطار وتحتوي على سایتوبالزم كثیف وتحتل الفجوة مساحة كبیرة ،واذات خالیا متس

ھذا التأثیر یقیس  أنو ، عدد وحجم الخالیا وتحطم تركیب المایتوكوندریا أننقص مستوى الملوحة أختلف في

) Maas )1999 وGrattan كما الحظ . مدى أستجابة الخالیا المزروعة في وجود كلورید الصودیوم

 النباتات الحساسة للملوحة ) Glycophytes(سجة الخشب لبعض من نباتات أنوجود تراكم لالمالح في 

وجود ترسبات لالمالح في الخالیا البرنكمیة في الساق  أنراق . واعراض الحالة السمیة على األ قبل ظھور

  الصودیومات أیوناعادة  أنیعد احد التكیفات التي یسلكھا النبات للتخلص من التاثیر الضار للملوحة ، كما 

   Glycophytesالجذور وطرحھا خارجا والذي یعد تكیفا اخر تسلكھ نباتات   ٳلىسجة النبات أنمن داخل 

كماش البروتوبالزم نا). لقد اكدت البحوث حدوث حالة David ،2000و Nilsenللتقلیل من اثر الملوحة(

 نافصال الغشاء البالزمي عن جدرنافي الخالیا  البرنكمیة نتیجة ارتفاع االزموزیة خارج الخالیا مع 

   . )Glycophytes  )Munns ،2002الیا وذلك في نباتات  الخ

المتحملة للملوحة والممیزات التشرحیة   صنافلتحدید األ )2013(وآخرونAtabayeva دراسة وفي         

الملوحة تختزل سمك البشرة العلیا والسفلى، قطر  أنلبادرات نبات الشعیر تحت الظروف الملحیة  وجد 

راق وزیادة سمك البشرة الداخلیة الخارجیة في وة الوعائیة في األناراق ، األسطووالحزم الوعائیة في األ

وجود تأثیر معنوي  ٳلى )2016الركابي ( ٳلیھاالنتائج التي توصلت  ضحتأوو . صنافالجذور لبعض األ

 ملوحة مستویاتزیادة  أدت ٳذ.  نبات الحنطة راقأوفي  بعض الصفات التشریحیة لمستویات الملوحة في

وبنسبة زیادة  1-دیسیسمینز .م) 9و 6و3( تربة عند مستوى ملوحةسمك الورقة  معدل زیادة في ٳلىالتربة 

معدل طول الثغور زیادة في و . معاملة المقارنة ٳلىقیاسا ً %   41.622 و29.670 و 14.208و  مقدارھا

 كذلك بینت ، راق نبات الحنطةوألوالسفلى كیة في البشرة العلیا یعدد الخالیا السلوالسفلى وفي البشرة العلیا 
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معدل بلغ  و معدل عدد الخالیا الطویلة في البشرة العلیافي  انخفاض ٳلىتؤدي الملوحة  مستویاتزیادة  أن

عند مستوى و)خلیة 24.586و27.085 و 29.935مقدار(في البشرة العلیا  عدد الخالیا نباتات الحنطة

 ٳلىقیاسا ً %  18.378و 10.082و0.620مقدارھا  انخفاضوبنسبة  1-دیسیسمینز .م)9و 6و3ملوحة  (

معدل عدد الخالیا بلغ  وقد في معدل عدد الخالیا الطویلة في البشرة السفلى انخفاض یضآأو.معاملة المقارنة

وبنسبة 1-مدیسیسمینز)9و6و3(عندمستوى ملوحةوخلیة)24.070و28.160و 29.537(مقدار نباتات الحنطة

  بالتتابع نفسھ . معاملة المقارنة ٳلىقیاساً  % 0.006و 4.655و 18.503مقدارھا انخفاض

جھادلتقلیل من في ا  trehalose دور سكر 8-2-   -للنبات : الملحي ا

عدم قدرتھا على ضبط األزموزیة التي  تأتي من أنالملحیة لألمالح یمكن حساسیة النباتات غیر  نٳ         

الفشل في تخلیق مواد ذائبة عضویة تستعمل  أوات الملحیة یونقد تنتج من االمتصاص غیر الكافي من األ

 ات غیرالعضویة التي تمتزھا الخلیة والیمكن حجزھایونالناشيء عن األ الضرر أوكمنظمات ازموزیة ، 

Greenway) و Munns ,1980( . وجود الملح في وسط النمو غالبا ماینتج تراكم مركبات ذات  أنو

 معقدة تتحلل الى مواد ابسطوھناك مركبات  ، ، ویشار لھا بالمنظمات االزموزیةوزن جزیئي واطيء 

  . )2002, وآخرون Girija( ةتنظیم األزموزیبقصد 

 یئتینمختزلة حیث یتكون من جزالمن السكریات الثنائیة المعقدة المذابةغیر التریھالوزسكر  یعد       

-α(،)D-glucopyranosyl-1,1-α-D(آلفا نوع مناصركالیكوسیدیةأوكوز ترتبط بوكل

glucopyranoside -α(.  كالبكتریا والخمیرة والفطریات و یوجد في مجموعة واسعة من الكائنات الحیة

 عدكذلك یودورا مھما في تنظیم التمثیل الغذائي للكربوھیدرات ھ ، ل النباتاتو فقریاتالوال الحشرات

وظیفتھ الرئیسیة ھي التنظیم األزموزي وإزالة الجذور  أن ٳذ، Elbein ,2003)  مصدرا مھما للطاقة (

جھادالحرة واستقرار تركیب وسالمة غشاء البروتینات تحت ظروف   .) Bolaate)  ،2008المختلفةات ا

استطاع العالم 1859في نبات الشیلم وفي عام  Wiggersمن قبل 1832في عام التریھالوز  تم اكتشاف 

Marcellinمن( عزلھTrehala mannaولذلك سمي ب(trehalose     2009,Tillequin)( ،  وایضآ

صیغتھ الجزیئیة  نٳو Tremalose)التریمالوز(أو) Mycoseیعرف بأسم المایكوز(

)2H2O.C12H22O11(  موضحة في) 1الشكل( .  
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الذي یقوم بتحلیل التریھالوز 

زیادة في التمثیل الجیني في احد خطوات تكوین 

; 2002   Ponnu وآخرون

) البناء الحیوي للسكر ال
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) التركیب الكیمیائي للسكر1

في النباتات التریھالوز 

trehalose-6-phosphate

Trehalose ،  والخطوة

TPP(Phsphate Phosphataseزیم (

الكاربون وحالة السكر في النبات ویل یضیة مھمة في تنظیم

Nunes ; 2011, وآخرون

UDP(Glucose

) وبعدھا یتحول 

trehalase  الذي یقوم بتحلیل التریھالوز

زیادة في التمثیل الجیني في احد خطوات تكوین 

 2002 ;، وآخرون

) البناء الحیوي للسكر ال(2
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1شكل (

التریھالوز البناء الحیوي لسكر

(T phosphate

Trehalose-6-Phosphate synthase 

زیم (أنالتریھالوز وھذا التفاعل یتم بواسطة 

یضیة مھمة في تنظیمأھ مادة 

Ponnu وآخرون

UDP-G) یبنى من (

) وبعدھا یتحول TPSزیم (

TRE (trehalase 

زیادة في التمثیل الجیني في احد خطوات تكوین 

  Eastmond وآخرون

  . البناء الحیوي لسكر التریھالوز

(2شكل 
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البناء الحیوي لسكر

T-6-P)(وھو

Phosphate synthase 

التریھالوز وھذا التفاعل یتم بواسطة 

ھ مادة أنب اً رظھر مؤخ

nnu( هنمو النبات وتطور

T-6) یبنى من (

Phosphate  زیم (أنبواسطة

TREزیم یسمى التریھالیز(

زیادة في التمثیل الجیني في احد خطوات تكوین  أوي طفرة وراثیة 

 Eastmond(وأیض النباتات

البناء الحیوي لسكر التریھالوز
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البناء الحیوي لسكر نٳ        

وھو للتریھالوز

Phosphate synthase 

التریھالوز وھذا التفاعل یتم بواسطة 

ظھر مؤخ ٳذ،

نمو النبات وتطور

P-6( نٳ      

Phosphate

زیم یسمى التریھالیز(أن

ي طفرة وراثیة أ

وأیض النباتات

البناء الحیوي لسكر التریھالوز
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جھادا مھما من بین المواد المذابة التي تحمي من كانم trehaloseیحتل          الملحي في كل من  ا

جھادھ یشارك في تخفیف أن ٳذ ،بدائیات النوى وحقیقیات النوى  ھ أن لىو:األ الملحي بطریقتین رئیسیتین ا

جھادیعمل على تقلیل  تفاخ الطبیعي ناالزموزي من السیاتوبالزم والحفاظ على الضغط األ ا

بمثابة مثبت للبروتینات ولمكونات الخلیة ضد یعمل ھ ناا ثانیو ، )1998  ,وآخرونKempfللخالیا(

  . ), Hincha 2004و Hagemannالعالیة (یة یونالطبیعیة للقوه األتأثیرات ال

 السیمالما لھ من أھمیة ووظائف متعددة للنباتات  التریھالوز زاد االھتمام بسكر  العقدین االخیرین في        

جھادمن ناحیة  الحنطة المتحملة للملوحة یزداد فیھا  أصناف أنالعدید من الدراسات  بینت الملحي حیث  ا

 Kerepesi الحنطة الحساسة للملوحة ( أصنافتركیز السكریات الذائبة اكثر من تركیزه في 

من استجابة  ةعمل على الزیاد التریھالوزالرش ب أن),Reignault 2001( أشارو ) .Galiba،2000و

جھاد دراسة على نبات الحنطة حیث تم  . كما وأجریت  اراق نبات الحنطةأوزیم البیروكسیدیز في نیة  ألا

جھادمتحملة  نامن نبات الحنطة أثن أصنافأخذ ثالث  جھادخر حساس آو Bolal , tosunوھما  ل  ل

C,akmak  جھادالجفاف وتمت دراسة أثار داخل ھذه  trehaloseالسكر  الملحي على محتویات ا

جھادتحت ظروف  Bolalنشاط السكر في الصنف  انخفاض ٳلىتوصلت ھذه الدراسة و صنافاأل ولكن  ا

 وآخرون C,akmak.)El-Bashiti جھادلأللم یكن ھناك اي تغیر في نشاط السكر في الصنف حساس 

،2005.(  

جھادتحت ظروف الصفراء  ) خالل دراستھ على نبات الذرة  Zeid (2009بین             أنالملحي  ا

جھادعمل على تخفیف من حدة  االثار الضارة التریھالوز المعالجة المسبقة ب نشاط االیضي الالملحي في  ل

الضوئي ومحتوى االحماض النوویة وكذلك بینت النتائج زیادة المواد العضویة  تمثیلللذرة واصباغ ال

یضآ زیادة في نسبة البوتاسیوم أومحتوى البرولین و أنالمذابة مثل السكریات والبروتینات القابلة للذوب

جھادراق نبات الذرة تحت تأثیر أووالصودیوم في    . الملحي ا

خالل دراستھم تأثیر االضافة الخارجیة لسكرالتریھالوزفي  )2012( وآخرون Nounjanذكر           

أستعمال  جھادزھا مرحلة االواالملحي وبعد تج جھاداالستجابة الفسیولوجیة لبادرات الرزخالل فترة اال

) الحساس للملوحة والمعرضة KDML 105)المتحمل للملوحة وصنف (PKصنفین من الرز ھما صنف(

زمرحلة الشد ،فقد واأیام)من تج 5أیام)من الشد وبعد (6 )من كلورید الصودیوم لمدة(200mMلتركیز(

ز وابعد تج ناألضافة الخارجیة لسكر التریھالوز لم تؤثرفي تقلیل النمو خالل فترة الشد ولك أن واالحظ
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ً النباتات التي عوملت مسبق أنمرحلة الشد ف من النمو من تلك  أعلىبسكر التریھالوز حصلت فیھا نسبة  ا

ضحآ اكثر من الصنف او كان التأثیر المفید لسكر التریھالوزفي النمو أنالمعاملة بملح كلورید الصودیوم ،و

تقلیل نسبة الصودیوم/البوتاسیوم  ٳلىتحفیز النمو فیھ یعود  كان)الذي KDML 105(الحساس للملوحة 

تقلیل بیروكسید الھیدروجین في الصنف الحساس للملوحة  ٳلى أدىافة سكر التریھالوز ضا أن،و

)KDML ة الشد الملحي ولكنھ مدكسدة خالل زیمات المضادة لألني من األأتحفیز  ٳلى) فقط ،ولم یؤدي

) الحساس للملوحة خالل مرحلة KDML 105في صنف APX(Ascobate peroxidase )زیم (أنحفز 

  الملحي . االجھاد ز اواتج

 و Giza 177على صنفین من نبات رز ھما( م) خالل دراستھ2016   , وآخرون  Abdallah(بین        

Giza178 (جھاداستراتیجیة البقاء على قید الحیاة ممكنة في النبات تحت تأثیر  أن الملحي وذلك من  ا

 25mMبرز النقع بذور بعد  وا الحظ ٳذ،اثر الملوحة ساعد على تخفیف  ٳذ التریھالوز خالل الرش بسكر 

  . ادة لالكسدة ضالمزیمات ناألدة في نشاط خفیف الثأثیرات الضارة للملوحة وزیات ٳلى أدى التریھالوز من  
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  لالمواد وطرائق العم-3

  تنفیذ التجربة

  :موقع التجربة1-3-
أجریت تجربة اصص في الظلة السلكیة التابعة للشعبة الزراعیة في جامعة كربالء، لزراعة       

  ).2015-2016)  صنف فتح خالل الموسم الشتوي ( .Triticum aestivum L( الحنطة بذور

  التربة :  أةتھی2-1-3-
من خالل منخل  تمرر وبعد تجفیفھا ھوائیآ1-نز.میسمدیس 1.2 ملوحتھا رملیة تربة تستخدمأ      

كغم  10في اصص بالستیكیة بواقع عبئت تھا بصورة جیدة ثم جرى مجانس)مم ، و2فتحاتھ ( قطر

  تربة لكل اصیص.

  مصدر البذور : 3-1-3-
فتح) من مركز  )الصنف (.Triticum aestivum L(  تـم الحصول على بذور الحنطة       

  . تكنولوجیا البذور التابع لوزارة العلوم والتكنولوجیا

  التصمیم التجریبي و العملیات الزراعیة :4-1-3-
 .بعاملین وثالثة مكررات CRDالتعشیة باستخدام تصمیم تام  ةصممت التجربة كتجربة عاملی        

. -1لتر. ) ملغم 15، 0،5،10وھي () Tالتریھالوز ( سكر ربع مستویات منأول مثل العامل األی

انواع میاه مختلفة في مستوى ملوحتھا تم الحصول علیھا من خالل ماء  ي تمثل بأربعةـــوالعامل الثان

دیسي 9ماء بزل (ایصالیتھ الكھربائیة  و)  1-دیسي سمینز.م 1.8الحنفیة ( ایصالیتھ الكھربائیة 

   . 1-دیسي سمینز.م 6و 4للحصول على نوعین من المیاه بایصالیة كھربائیة  ومزیج منھما)1-سمینز.م

كانت مستویات . وحدة  48وعلیھ فإن مجموع الوحدات التجریبیة المستخدمة في ھذه الدراسة ھو  

  كل عامل ھي :

  مستویات التریھالوز :

T01-ملغرام . لتر0فقط (والرش بالماء المقطر تریھالوز تمثل بعدم اضافة  ، ول: المستوى األ(         

  ) .(معاملة المقارنة

T51-ملغرام . لتر5( بتركیز بالتریھالوز :المستوى الثاني ، الرش. (  

T10 1-ملغرام. لتر10( بتركیز بالتریھالوز: المستوى الثالث ، الرش.(  

T15 1-ملغرام. لتر15( بتركیز بالتریھالوز : المستوي الرابع ، الرش. (  

  میاه الري :مستویات 

: W1 1-سمینز.م دیسي 1.8ماء حنفیة ایصالیتھ الكھربائیة (  ,معاملة المقارنة(  
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W2: 1-سمینز .م دیسي 4.0ایصالیتھ الكھربائیة ( مخفف بماء حنفیة بزل ماء . (  

W3: ) 1-دیسي سمینز .م 6.1ماء بزل مخفف بماء حنفیة ایصالیتھ الكھربائیة . (  

W4:  1-دیسي سمینز .م9.0الكھربائیة (ماء بزل ایصالیتھ . (  

) یبین التحلیل الكیمیائي للمیاه المستخدمة في التجربة ، والتي جرى تحلیلھا في شعبة 1والجدول (

  ة كربالء المقدسة .ظالمختبرات المركزیة التابعة لمدیریة الزراعة في محاف

  

  : ) التحلیل الكیمیائي للمیاه المستعملة في التجربة1الجدول( 

 الخواص
(2) 

1-دیسي سمینز.م  

W1
 

(4) 
1-دیسي سمینز.م  

W2 

(6) 
1-دیسي سمینز.م  

W3 

(8) 
1-دیسي سمینز.م  

W4 

 pH 7.80 7.80 7.90 7.80درجة التفاعل 

dS.m-1) االیصالیة(

 ECالكھربائیة 

  

1.8 

  

4.0 

  

6.1  

 

9.0 

Ca++  196.40 132.26 96.19  56.11 1-ملغم لتر 

Mg++   40.99 21.96 14.64 5.85 1-ملغم لتر 

Na+  1184.00 826.70 589.80 198.00 1-ملغم لتر  

K+  52.50 35.50 23.90  14.00  1-ملغم لتر  

Cl-  3408.00 1988.00 781.00  220.10 1-ملغم لتر 

CO3  0.00 0.00 0.00  0.00 1-ملغم لتر  

HCO3  274.50  262.30 164.70 109.80 1-ملغم لتر 

SO4  2671.45 1542.30 945.62 389.27 1-ملغم لتر 

  

  الزراعة والري: 5-1-3-
ي          تح ف نف ف ة ص ذور الحنط ة بب ة الزراع ت عملی صتم اریخ ب االص  11/2015/ 15ت

ت  ٳذ،  ق  20زرع ى عم یص عل ل أص ذرة لك ادرات  1ب ت الب م خف م ، ث ىس ات  ٳل رة نبات عش

ت  ة.ٳوبقی ة التجرب ى نھای ار  ل ن األمط ا م ة لھ تك حمای اء بالس ص بغط ع األص ة جمی م تغطی ت

والً  ات وص ة اإلنب الل مرحل ور خ اح والطی ىوالری ج  ٳل ة النض زوغ  .مرحل ال ب د اكتم وعن
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ة امالت المطلوب ب المع ة حس دات التجریبی ري الوح دء ب م الب ادرات ، ت  )1.8،4،6.1،9(الب

مینز. م  ري  1-دیسیس ة ال ت عملی آ لأل. تم تخدمت وفق ات واس ائي للنب اج الم ة حتی الطریق

  . للحفاظ على المحتوى الرطوبي للتربة في حدود السعة الحقلیة لھاالوزنیة 
  :التسمید6-1-3-

باستعمال سماد الیوریا  1-.ھـN كغم  100تمت عملیة التسمید باضافة النتروجین بمعدل          

)46%N( كاملة والثالثة  أوراقوالثانیة عند ظھور ثالث البادرات بعد بزوغ  األولى،  بثالث دفعات

سماد  كبریتات البوتاسیوم  مصدر من 1-. ھـ Kكغم  50عند التزھیر واضیف البوتاسیوم بمعدل 

)41 %K والثانیة عند التزھیر كمــا اضــیف الفســفور  أوراقعند ظھور ثالث  األولى) بدفعتین

) عند الزراعة مرة واحدة .  P%20سماد الــسوبر فوسفات ( من مصدر 1-.ھـPكغم  50بمــعدل 

  . )2013. وآخرون(جدوع، 

  

  : رش تراكیز التریھالوز  7-1-3-
 وأخرون  Garciaوفق الطریقة التي ذكرھا التریھالوز سكر تمت عملیة الرش بتراكیز         

( لتالفي درجات الحرارة  اءمس 24/2/2016وحسب المعامالت المدروسة في یوم  ) .1997(

 أضیفتقبل التزھیر كما  )  على دفعة واحدة في مرحلة البطان سكرالمرتفعة وزیادة كفاءة امتصاص ال

لتقلیل الشد السطحي للماء  (لتر ماء 100لكل  1-لتر ملي150 ) بمقدار Tween 20المادة الناشرة (

وقد تمت عملیة الرش حتى  )ص محلول الرشولضمان البلل التام للنباتات ومن ثم زیادة كفاءة امتصا

  . لتر 2مرحلة البلل التام  باستخدام المرشة الیدویة سعة  ٳلىالوصول 

 

   :الدراسة  الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة 8-1-3-

م          ن  أت ات م ذ عین ة خ ة الدراس ـالل  ترب ررت خـ م م ا ث ت ھوائی ة و جفف ل الزراع قب

ھ  ر فتحات ل قط م 2منخ ا مل د مزجھ ـیمیائیة  ، وبع ـالیل الكـ راء التحـ رض اج ھ لغ ا عین ذ منھ اخ

راء م اج ـاسیة، ت ـیزیائیة االســ رات  و الفـ ي مختب ل ف اه التحالی ة والمی وم الترب م عل ة قس ي كلی ف

    نتائج التحالیل . )2جدول ( یبین ،جامعة بغداد  – لزراعةا
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  ) یبین الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الدراسة :2جدول (

 القیمة  وحدة القیاس  الصفة

 1.20 1-دیسي سمینز. م  ECاالیصالیة الكھربائیة 

 pH   7.35درجة التفاعل 

 2.30 1-غم . كغم  المادة العضویة

 290.00 1-غم . كغم  اتمعادن الكاربون

 7.00 1-. كغمسنتمول.شحنة  CECالموجبة  التبادلیة لألیوناتالسعة 

  االیونات الموجبة الذائبة

 2.80  1-ملیمول .لتر الكالسیوم

 1.55  1-ملیمول .لتر المغنیسیوم

 2.95  1-ملیمول .لتر  الصودیوم

 0.83  1-ملیمول .لتر البوتاسیوم

  االیونات السالبة الذائبة

 8.74  1-ملیمول .لتر الكلوریدات

 2.62  1-ملیمول .لتر البیكاربونات

 Nil  1-ملیمول .لتر الكاربونات

 0.46  1-ملیمول .لتر الكبریتات

  21.00  1-ملغم.كغم  النتروجین الجاھز

 17.67  1-ملغم.كغم  الفسفور الجاھز

 64.21  1-ملغم.كغم  البوتاسیوم الجاھز

  مفصوالت التربة

 873.50 1-غم . كغم رمل

 104.10 1-كغمغم .  غرین

 22.40  1-غم . كغم  الطین

    رملیة    Sandy  صنف النسجة
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  الصفات المدروسة :-2- 3

  % :100في مرحلة التزھیراالتیة تم قیاس مؤشرات النمو 

  ارتفاع النبات (سم) :    1-2-3-

سطح  من مستوىفي داخل الوحدة التجریبیة  اختیرت عشوائیآ  نباتاتخمس اخذ معدل ارتفاع       

  . ) 1986 وآخرون (Wiersmaنھایة السنبلة من دون السفا  ٳلىالتربة 

  :1- عدد االشطاء .نبات 2-2-3-

  وحدة تجریبیة.في كل عند اكتمال مرحلة التزھیر الكلیة حسبت عدد االشطاء  

  :) للنبات2(سم العلم  مساحة ورقة 3-2-3-

  : تيوكاأل) Thomas)1975ل الموصوفة من قبحسبت على وفق المعادلة        

علم لكل وحدة تجریبیة  أوراقلعشر .  0.95× ھا ل أقصى عرض المساحة الورقیة = طول الورقة 

  % تزھیر .100في مرحلة 

  مؤشرات النمو الفسلجیة لنبات الحنطة : 4-2-3-

  :)وحدة سباد ( وراقمحتوى الكلوروفیل الكلي في األ 1-4-2-3-
در       ي قُ ة الكلوروفیل ف رمرحل ة  %100التزھی دة تجریبی ل وح راءات لك س ق دل لخم كمع

  . )1998،  وآخرون (SPAD 502  Reynoldsباستخدام جھاز 

  :وراقمحتوى الماء النسبي لأل2-4-2-3-
ن األ          دد م ذ ع م اخ م وراقت ر  العل ة التزھی ي مرحل ة ف دة % 100الطری ل وح ن ك م

ة  د تجریبی ع فق ایلون لمن اس ن ي أكی عت ف م ، وض رة ث ع مباش د القط ت بع ة ووزن الرطوب

ر ( اء مقط ي م عت ف ت 24 -12وض م جفف ة، ث رارة الغرف ة ح اءة ودرج ت إض اعة تح ) س

ة  وراقاأل رن بدرج ي ف عت ف م وض ت، ث اف ووزن تخدام ورق نش رارة باس الث  65ح دة ث ْم لم

وفة  ة الموص ة اآلتی ب المعادل ھ حس م قیاس د ت ت وق اعات ووزن ل س ن قب  Schonfeldم

  ) .1988( وآخرون

100.. 




DWTW
DWFWCWR

  

  إن : ٳذ

R.W.C  محتوى الماء النسبي =  
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FW(غم) الوزن الطري =  

DW(غم) الوزن الجاف =  

TW(غم) الوزن الممتلئ =  

  : وراقتقدیر تركیز البرولین في األ 3-4-2-3-

مـجـفـفـة  أوراقو الـتـي تـم إجـراؤھـا عـلـى  ) 1973( وآخرون Batesأتبـعـت طریقة          

 Spectrophotometerبجھاز المطیاف الضوئي ذ تم القیاس ٳ،م (ورقة العلم) °65بـدرجـة حـرارة 

  نانومیتر . 520و على طول موجي قدره  

  تقدیر اإلنزیمات: - 3- 3

   ) SODتقدیر فعالیة أنزیم الـ ( 1-  3-3-

ة        تعمال طریق زیم  . Marklund (1974) و  Marklund بأس ة إن دیر فعالی م تق  SODت

ة  م الطری ن اوراق العل ھ م اس ٳ  وأستخالص م القی وئي ذ ت اف الض از المطی بجھ

Spectrophotometer   نانومیتر . 420و على طول موجي قدره    

  : Catalase  )(CATقدیر فعالیة أنزیم ت - - 3-2- 3
،   Aebi (1983)حسب طریقة  في اوراق العلم الطریة واستخالصھ   تم تقدیر فعالیة األنزیم        

 240و على طول موجي قدره   Spectrophotometerبجھاز المطیاف الضوئي ذ تم القیاس ٳ

  نانومیتر .
  حصاد النباتات:4-3-
،  وآخرون Zadoks(مرحلة النضج الكامل وجفاف السنابل  ٳلىتم حصاد الحنطة بعد الوصول       

1974. (  

  عدد السنابل  :1-4-3-

     تم حساب العدد الكلي للسنابل الموجودة باألصیص الواحد ومن ثم قسمت على عدد النباتات     

  . الموجودة فیھ

  : طول السنبلة (سم)2-4-3-

سنابل خمس نھایة السنیبلة الطرفیة ل ٳلىحسب طول السنبلة المتمثل بالجزء من قاعدة السنبلة      

  أخذت عشوائیاً .
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  : 1-عدد السنیبالت .السنبلة3-4-3-

ُحسب معدل عدد السنیبالت لكل سنبلة (خمس سنابل ) من خالل قسمة عدد الحبوب لكل معاملة       

  على عدد السنابل لتلك المعاملة .

  : 1-معدل عدد الحبوب . سنبلة4-4-3-

  وحدة تجریبیة.حبوب خمس سنابل اختیرت عشوائیاً ضمن كل معدل تم حساب 

  : )1-حبة (غم . نبات 1000وزن 5-4-3-

 حبھ اخذت عشوائیا من حاصل حبوب كل وحدة تجریبیة ثم حولت  100قدر من معدل وزن         

  ) . Aytenfisu  ،1980و  Briggsحبھ ( 1000وزن   ٳلى

  الحاصل البایولوجي:6-4-3-

 Donald(تم الحصول علیھ من حاصل المادة الجافة (حبوب + قش) داخل كل وحدة تجریبیة         

  ).Hamblin ،1976و 

    :حاصل الحبوب7-4-3-

تم وزن حاصل الحبوب الكلي لكل أصیص ومن ثم قسمتھ على عدد النباتات الموجودة في       

  .االصیص 

  : دلیل الحصاد 8-4-3-
  :) Donald ،1962(حسب دلیل الحصاد حسب المعادلة التالیة 

  

Gy  

HI =  ------------------   ×  100 %  

By  

HI  دلیل الحصاد =%  

Gy  1-ھـ.= حاصل الحبوب (كغم(  

By  1-.ھـكغم (و حاصل المادة الجافة (حبوب+قش) أ= الحاصل البیولوجي(  

  

  :ونسبة البروتین في الحبوبتقدیر النتروجین والفسفور و البوتاسیوم  5-3-

تم ھضم وزن معلوم من الحبوب بطریقة الھضم الرطب باستخدام حامضي الكبریتیك         

ً والبیروكلوریك المركزین من كل وحدة تجریبیة وفق ثم ،  )(Parson  1979 و Gresserلطریقة  ا
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وحسب الطرائق اآلتیة وتمت عملیة  في المستخلص الحامضي للعینات Kو  P و Nقدرت عناصر 

  :كلیة الزراعة _ جامعة بغداد قسم علوم التربة والمیاه في  التقدیر في مختبرات

 روجین دال: النت از مایكروكل تخدام جھ روجین باس در النت   Micro – Kijeldahlق

ة   ب طریق ي Bremner  )1965حس حة ف بة ) 1980( Haynes) الموض بت نس م حس ث

روجین  ة للنت بة المئوی رب النس ك بض ات وذل ي العین روتین ف دارالب و  (5.7Thachuk بمق

  . ) 1977اخرون ، 

   : فور از الفس تخدام جھ كوربیك وباس امض االس وم وح دات االمونی طة مولبی در بواس ق

وئي  اف الض ة  Spectrophotometerالمطی ب طریق ا وردت  Olsen Watnabحس وكم

 ).Haynes )1980في 

 : یوم ب   -البوتاس از اللھ اطة جھ وب بوس ي الحب در ف ا  Flame-photometerق وكم

 .) Haynes )1980ورد في 

  تحضیر البشرة :6-3-
ن           رة م رت البش ي  أوراقحض رة ف تخدمت مباش ل ، و اس ن الحق ت م ة جمع ات طری نبات

ا ،  ن منتصف الساق تقریب ذت م ت التحضیر ،وقد استخدم في الدراسة الثلث الوسطي لورقة اخ وكان

كانت عن طریق اخذ جزء من الورقة كاملة النمو بحیث تشمل  طریقة تحضیر البشرة العلیا والسفلى 

حد نصفي الورقة أوفي حالة تحضیر البشرة السفلى تم وضع  ،(Clark,1960)على العرق الوسطي 

ا  ـرة العلی ـبح البش ـیث تص ة بح ریحة زجاجی ى ش رة )لأل(Adaxial Epidermisعل ى والبش عل

فلى ط(Abaxial Epidermisالس یج المتوس ة النس ا وطبق رة العلی ة البش ت ازال فل ، وتم  ) لالس

ل( ط  )المیزوفی ة القش ادة بطریق فرة ح طة ش ض (Scrapeبواس یفت بع ط اض ة القش اء عملی )، واثن

ة المحضرة بوس ت الورق م نقل ة ، ث ة طری ى الورق طة اقطرات الماء الحار بین حین واخر للحفاظ عل

ى)Forcepsملقط دقیق ( ت  ٳل ك قلب د ذل ا النسیج المتوسط ، بع ن بقای ا م اء الحار لغرض تنظیفھ الم

ة  ـیفة ووضع علیھ(Slideووضعت على شریحة زجاجی بغة )نظ ى ص ـسرین یحوي عل ـطرة كلی ا ق

بیغ البشرة   ة Lactic Acidاو  (Glycerinالسفرانین لتص ت بغطاء الشریحة الزجاجی م غطی )، ث

Cover slide) ل ع نص تم وض ا ف رة العلی یر البش د تحض ا عن ص ، ام اھزة للفح بحت ج ث أص )حی

ة  ىالورقة بوضع عكسي للحال ذكر نفسھا ،  األول ابقة ال وات الس ت الخط یما ووأجری تحضیر  نأالس

ا  رة العلی طح البش ام س دم انتظ ك لع ود ذل د یع فلى ، وق رة الس یر البش ن تحض عب م ا اص رة العلی البش

باستعمال مجھرضوئي  ولرقتھا ، بعد ذلك حفظت الشرائح الزجاجیة في حافظة سالیدات وتم فحصھا

)Light Microscope وع ة (مج MEI) ن امرة رقمی انون Digital Cameraھزبك وع ك ) ن
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)Canon، باستعمال  )عالیة الدقةocular micrometer   ع ألغرض ھ م د معایرت ام القیاسات بع تم

stage micrometer  

  ھم الصفات التي تمت دراستھا في الورقة ھي : أما أ 

  في البشرة العلیا والسفلى. وعددھا .قیاس طول الثغور1

  في البشرة العلیا والسفلى. یلةالطوالخالیا  قیاس طول .2

  في البشرة العلیا والسفلى .كیة یالخالیا السلعدد حساب 3.

  لثغور المفتوحة في البشرة العلیا والسفلى .النسبة المئویة ل.حساب 4

  تقدیر سكر التریھالوز :7-3-
حیث  )،2010(  وآخرون  Lynchس سكر التریھالوز على وفق الطریقة التي ذكرھااقی تم       

 methanol)80%(مل من 5الیھ  وأضیفوضعت في دورق و ) القش(جافة المادة ال من غم 1سحق

بجھاز الطرد  عیناتال وضعت ، بعدھالمدة ساعة  0م 85في حمام مائي بدرجة حرارة  تثم حضن

بدرجة  الراشح بخرومن ثم لمدة دقیقتین   1-دقیقة دورة 5000 بسرعة  center fugeالمركزي 

مل 2ذوب في أخذ الراسب الجاف و . Vacuum)جھاز  حرارة الغرفة لمدة لیلة كاملة ( لعدم توفر

من كل محلول وخلط  مل0.5بعدھا أخذ  ، لدرجة الذوبان  مع التحریك المستمرت ونایاالمنزوع ماء 

االیونات  خالي منمل ماء 100غم من االنثرون وذوب في   0.05(وزن من الكاشفمل 5مع 

 بردو  دقیقة15لمدة  ˚م100 حرارة  حضن بحمام مائي بدرجة . )66%تركیز  (H2SO4 وحامض

  بطول موجي   UV-Spectrophotometerاالمتصاصیة بجھاز المطیاف الضوئي  وقرئت

  . نانومیتر620

  المنحنى القیاسي لسكر التریھالوز :1-7-3
وزن  .)،2010(  وآخرون  Lynch رسم المنحنى القیاسي للتریھالوز  بحسب طریقة        

 تیةمنھ التراكیز اال وحضرماء منزوع االیونات مل 100ب وذوب من التریھالوزغم 0.03

ضیف لھا او انابیب ٳلىمل من كل تركیز  0.5ثم نقل  ، 1- مایكروغرام.غم)30,25,20,15,10,5,0(

 0.5من  Blankال. حضر دقیقة  15لمدة م  100في حمام مائي بدرجة  تمل من الكاشف وحضن5

متصاصیة بجھاز المطیاف الضوئي ا قیستبرد و. یونات ماء منزوع األ مل 0.5مل من العینة و

وفي ضوءه قدر تركیز  تریھالوزثم رسم المنحنى القیاسي لل ،نانومیتر620 وبطول موجي 

  ) :3كما موضح في الشكل رقم ( النباتات  مجموع  في تریھالوز ال
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  ) المنحي القیاسي للتریھالوز3شكل (

  

  التحلیل االحصائي :8-3-

االحصائي وقورنت الفروق المعنویة   SAS2012 احصائیآ بأستعمال  برنامج حللت البیانات         

عاملیة  تجربةواعتمد في التحلیل  LSD )(Least Significant Differenceبأستعمال اختبار 

  : وطبقت باستخدام التصمیم العشوائي الكامل  وفق النموذج الریاضي ادناه  4*4

  

  

  

  

 

 

 

 

 

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 5 10 15 20 25 30 35

Ab
so

rp
tio

n 
at

  6
20

 n
m

trehalose Concentration .  µg/g



      and discussion Result                                 النتائج والمناقشة
 

38 
 

  :والمناقشة النتائج -4

  : الصفات المظھریة لمحصول الحنطةنتائج  -4-1

  :(سـم) ارتفاع النبات -1-1- 4

ً  اً لنوعیة میاه الري تأثیر أن) 3(ظھرت النتائج المبینة في الجدولا          في صفة ارتفاع نبات  معنویا

ارتفاع  في انخفاض 1-) دیسیسمینز.م9و 6و4 (لىٳء الري ملوحة ماتویات زیادة مس أدت  ٳذ ، الحنطة

، %10.65( مقدارھا انخفاضبنسبة و  ، بالتتابع )سم45.17، 55.45،50.35(بلغ ذ ٳ، النبات

  . نفسھ رتیببمعاملة المقارنة بالت قیاساً ) %27.21%،18.87

(تأثیر صفة ارتفاع نبات الحنطةفي  وجود تأثیر معنوي ٳلىالجدول المعروضة في  نتائجوتبین ال     

لم تظھر  ٳذعلى النبات السیما في التراكیز العالیة من السكر ، ، عند اضافة مستویات من التریھالوز رئیسي)

ً النتائج وجود تأثیر معنوي ألضافة التریھالوز  ً 1-لتر) ملغم 5( بتركیز رشا  أنبمعاملة المقارنة اال  قیاسا

ً لم یختلفا فیما بینھما  واللذان 1-لتر ملغم 15و 10بتركیزي  رشاً اضافة التریھالوز   معنویة حققا زیادة  معنویا

وھذا یعني ان بمعاملة المقارنة  قیاساً %  5.24%، 7.03مقدارھا  في صفة ارتفاع النبات وبنسبة زیادة

   .  1-لتر ملغم 10افض مستوى ھو 

ً  اً تأثیر افة التریھالوزالمذكورة واض داخل بین مستویات ملوحة ماء الريللت أن        فاع في صفة ارت معنویا

عند السقي و 1-لترملغم  5بالمستوى نباتات المعاملة بالتریھالوزالفي  لتداخللقیمة  أعلىبلغت  ذٳالنبات ، 

ً والتي لم تختلف  سم 63.40مقدارآ  )1-دیسیسمینز.م 1.8(حنفیةبماء ال عن معاملة المقارنة والتراكیز معنویا

النباتات  في )سم41.63(اً مقدار تلتداخالاقیمة لھذه  أقلوبلغت  ،عند المستوى الملحي نفسھ  األخرى

ً والتي لم تختلف  معاملة بالتریھالوزالغیر عند  1-لتر ملغم5عن معاملة اضافة التریھالوز بتركیز  معنویا

اه الري القیاس الى تركیز ، ممایشیر الى التأثیر االكثر لملوحة می1-دیسیسمینز.م9 بمستوى .السقي بمیاه بزل

 السكر.

      عدد االشطاء :-1-2- 4

ً لنوعیة میاه الري تأثیراً  أن) 4تشیر النتائج المعروضة في الجدول (         في صفة عدد االشطاء  معنویا

في عدد االشطاء وقد بلغت عدد  انخفاض ٳلىزیادة مستویات ملوحة ماء الري  أدت ذ ٳلنبات الحنطة، 

 1-) دیسیسمینز.م4،6،9(مستویات ملوحة ماء ري،عند 1-) شطأ.نبات1.64،  1.84،  2.21االشطاء مقدارآ(

بمعاملة المقارنة  قیاساً ) % 41.64 %،34.52 ، % 21.35مقدارآ ( نخفاضبالتتابع ، وقد بلغت نسبة اال

  بالتتابع نفسھ  . 
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 فيوتداخلھما  رشاً التریھالوزالمضاف  مستویات منومختلفة ال الملوحة ) تأثیرمستویات3( جدولال
  .(سم) الحنطة نباتارتفاع  متوسط

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

تأثیر  متوسط  1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  63.33 53.86 47.66 41.63 51.62 

5  63.40 54.46 46.66 42.80 51.83 

10  60.73 57.86 54.86 47.53 55.25 

15  60.80 55.60 52.20 48.73 54.33 
LSD  للتداخل  

0.01  
  

3.767 
  

LSD (T) 
0.01 
 

  45.17 50.35 55.45 62.06  الملوحةتأثیر متوسط

1.883 LSD (S)    
0.01  

1.883 

  

ً التریھالوزالمضاف  مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )4الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  . )1-(شطأ.نباتلنبات الحنطة  عدد االشطاء متوسط

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  2.84 2.21 1.79 1.54 2.09 

5  2.90 2.25 1.83 1.62 2.15 

10  2.81 2.17 1.96  1.61 2.14 

15  2.70 2.21 1.80 1.79 2.12 
LSD  للتداخل  

0.01  
  

N.S 
  

LSD (T) 
0.01 
 

   1.64 1.84 2.21 2.81  تأثیر الملوحة توسطم
N.S 
  LSD (S)    

0.01  
0.342  
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اما فیما یخص تأثیر الرش بالتریھالوز فأظھرت نتائج الجدول نفسھ أن الرش بمستویات مختلفة من   

  التریھالوز لم تؤثر معنویاً في صفة عدد االشطاء في نبات الحنطة .  

ھ لم یكن للتداخل بین نوعیة میاه الري والرش بمستویات مختلفة أن ٳلى) 4كذلك تشیر نتائج الجدول (       

  تأثیر معنوي في صفة عدد االشطاء في نبات الحنطة . أيمن التریھالوز 

    ن ھنا التأثیر للملوحة فقط .ٳلى ٳوھذا یشیر   -   

  ) :2مساحة ورقة العلم (سم-4-1-3

ً لنوعیة میاه الري تأثیراً  أن) 5في الجدول ( عروضةالنتائج الم تشیر         مساحة ورقة في صفة  معنویا

مساحة ورقة العلم وقد بلغت  انخفاض ٳلىملوحة ماء الري  ویاتتزیادة مس أدت  ذٳ، العلم لنبات الحنطة

 )9و6و4(ماء )عند المستویات ملوحة 2سم14.46 ، 15.58 ، 20.05(مساحة ورقة العلم للنباتات مقدارآ

ً ) %39.88%،36.67، % 14.42( ھامقدار  انخفاضوبنسبة . ، بالتتابع 1-دیسیسمینز.م بمعاملة  قیاسا

  . نفسھ  المقارنة بالتتابع

ً جمیع المستویات المضافة من التریھالوز  أثرت         مساحة ورقة العلم لنبات الحنطة فقد في صفة  معنویا

 قیاساً الرش بجمیع مستویات التریھالوز حقق فروقآ معنویة في ھذه الصفة  أناظھرت نتائج الجدول نفسھ 

حقق المستوى الثالث من التریھالوز   ٳذبمعاملة المقارنة  السیما في التراكیز العالیة من التریھالوز 

  قیاساً % 21.27مقدارھا  وبنسبة زیادة 2سم20.52 بلغ لمساحة ورقة العلم معدل  أعلى 1-لتر ملغم10بتركیز

ً ، والتي تختلف  معاملة المقارنةب ولم یكن ھناك فروق معنویة بین معاملتي ،   األخرىعن المستویات  معنویا

في صفة مساحة ورقة العلم ، أذ ، 1-لتر ملغم 15و 5من التریھالوز تركیزه  الرش بالمستوى الثاني والرابع 

  .   انھا تختلف معنویا عن معاملة المقارنة 

ً  اً ماء الري واضافة التریھالوزتأثیر اخل بین مستویات ملوحةللتد أنكما         مساحة ورقة في صفة  معنویا

 10بتركیزالتریھالوزبالمستوى الثالث من  في نباتات المعاملةلمساحة ورقة العلم قیمة  أعلى سجلت ٳذ،العلم 

ً والتي لم یختلف  ،2سم24.51مقدارآ  لحنفیةعند السقي بماء ا1-لتر ملغم عن بقیة التراكیز وعن معاملة  معنویا

غیر في النباتات  2سم10.02قیمة لھذه الصفة مقدارآ أقلوبلغت المقارنة عند المستوى الملحي نفسھ ، 

ً والتي تختلف ،1-مدیسیسمینز.9السقي بماء بزل بمستوى وعند تریھالوزبالمعاملة لا عن التراكیز معنویا

  . 1-دیسیسمینز.م9 الملحيعند نفس المستوى  األخرى
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ً التریھالوزالمضاف  مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )5الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  .)  لنبات الحنطة 2مساحة الورقة(سم متوسط

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  متوسط

  9  6  4  1.8  التریھالوز
0  24.23 20.44 12.02 10.02 16.92 

5  23.31 18.42 14.16 6.861  18.19 

10  24.51 21.42 18.52 17.62 20.52 

15  24.15 22.06 16.22 13.34 18.94 
LSD للتداخل  

0.01  
  

2.197 
LSD (T) 

0.01 
 

تأثیر  متوسط
  الملوحة

24.05 20.58 15.23 14.46    
  

1.098  
  

LSD (S)    
0.01  

1.098  

  

  : المناقشة 
ملوحة میاه الري المستخدمة في السقي سببت  أن ٳلى)  3(جدول رتفاع النبات أنخفاض في األ دیعو        

 ٳلى أدىزیادة الجھد االزموزي لمحلول التربة حول منطقة الجذر مما قلل من امتصاص الماء وھذا بدوره 

)، 2002و شكري،  2000ي، ناتثبیط نمو وتمدد واستطالة الخالیا مما قلل من ارتفاع النبات، (الحمد

مي نا) ، والغ2014) ، والجعفر (Kobrae  )2013 و  Shamsiوتماثلت ھذه النتائج مع ما وجده 

 أن ٳذزیادة ملوحة میاه الري  ٳلىیعود ) 4( جدول عدد االشطاء  في صفة خفاضنأن األ و) ، 2015(

اختزال نواتج عملیة التمثیل الضوئي مما قلل من كمیة المواد الغذائیة  ٳلى ىدأالملحي العالي  جھاداأل

أي كبیراً  على المواد الغذائیةوبذلك اصبح التنافس المتوفرة خالل مدة بزوغ االشطاء من الساق الرئیسي 

لجذریة یؤدي الى قلة انتاج السایتوكینین وزیادة انتاج االثلین ممایؤدي انھ حصول حالة االجھاد في المنطقة ا

 Hassan ماتوصل ٳلیھ  وھذه النتائج متماثلة مع)Langer  ،1979االشطاء في النبــات (الى تقلیل بزوغ 

اختزال عدد  ٳلىزیادة ملوحة میاه الري تؤدي  أن، الذین بینوا ) 2003و الحالق ( )2002( آخرونو

تعریض  أن ٳلىفربما یعود ) 5(جدول سبب األختزال في مساحة ورقة العلم  أما . نباتال في شطاءالا

  (Cutlerاإلجھادتكیف نفسھا بتصغیر الحجم لمواجھة  أن  ٳلى ىدأمستویات ملحیة عالیة  ٳلىالنباتات 
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زیادة ملوحة میاه  أن) من 2012ي (وا) و الرحب2005علي (لیھ ٳتوصل ) وھذا یؤكد ما1977، وآخرون

   خفاضا في متوسط مساحة ورقة العلم .ناالري سببت 

یعود ربما و ومساحة ورقة العلم وبشكل معنوي في صفة ارتفاع النبات أثرتأن مستویات التریھالوز      

ن لھ الدور التنظیمي في تحمل النبات للملوحة وھذا یتفق مع ماحصل االسبب ٳلى  أن اضافة التریھالوز ك

تحت  وزاد من مساحة الورقة) ، حیث وجد أن سكر التریھالوز قد حسن نمو النباتات Zeid )2009علیھ 

ً ) وجدو أن اضافة التریھالوز رش2012وآخرون ( Nounjanتأثیر الشد الملحي  ، وكذلك ماتوصل ٳلیھ    ا

صفة عدد االشطاء  فيؤثر معنویا ین اضافة التریھالوز لم إكما  .ح في زیادة نمو نبات الرز لھ تأثیر واض

ٳن  من )2014وآخرون ( Changكون ذات تأثیر سلبي على نمو النبات وھذا ما الحظھ یالحنطة قد  لنبات

ً الرش بالتریھالوز فوق التراكیز المثلى  للتریھالوز سوف یؤثر سلب نمو النبات وھذ یتفق مع ماحصل  في ا

أن التراكیز الفائضة من السكر في النبات  تكون سامة للنمو  ظوا) ، الح2001وآخرون ( Mullerعلیھ 

  النبات ٳذ تقید الصادرات من السكروز ٳلى الجذر وتقیید النمو . 

یعود  في مؤشرات النمو الخضري  وملوحة میاه الريوان التداخل المعنوي بین سكر التریھالوز          

ٳلى أن التریھالوز عندما یضاف خارجیا یمتص من قبل األوراق  ویتحرك ٳلى اجزاء النبات االخرى 

كذلك أن اضافة التریھالوز  ، )2014وآخرون (  Changممایؤدي ٳلى زیادة تحمل النبات لإلجھاد الملحي 

 ً ً  خارجیا ملحي المتمثل النمو الخضري والتكاثري في نبات لتجنب اإلجھاد ال یمكن اعتباره مستحثا

Arabidopsis   في التراكیز العالیة من الملحyang)  ، 2014وآخرون.(  

  :ة لمحصول الحنطةلفسلجیالصفات انتائج  -4-2

  : وراقاألمحتوى الكلوروفیل في -4-2-1

ً لنوعیة میاه الري تأثیراً  أن) 6في الجدول ( وضحةمالنتائج ال بینت          محتوى صبغة في  معنویا

ملوحة ماء الري  ویاتتزیادة مس أدت  ٳذ . ورقة العلم لنبات الحنطةالكلوروفیل في 

محتواھا من الكلوروفیل وقد بلغ ھذه الصبغة  من وراقاأل محتوى انخفاض 1-)دیسیسمینز.م9و6و4(ٳلى

%، 10.67%،   5.44( مقدارھا انخفاضبالتتابع وبنسب وحدة سباد )35.68، 44.66،42.19(مقدارآ

   .نفسھ  بمعاملة المقارنة بالتتابع قیاساً %) 24.45
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )6الجدول ( وتداخلھما في  رشا
    لنبات الحنطة . في ورقة العلم محتوى الكلوروفیل الكلي (وحدة سباد)

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  متوسط

  9  6  4  1.8  التریھالوز
0  45.10 42.67 40.69 31.58 40.00 

5  49.00 45.96 43.88  37.22 44.01 

10  48.64 44.85 41.62 35.58 42.67 

15  46.18 45.20 42.20 38.33 43.07 
LSD للتداخل  

0.01  
  
N.S  

LSD (T) 
0.01 
 

تأثیر  توسطم
  الملوحة

47.23 44.66 42.19 35.68  

1.233 LSD (S)    
0.01  

1.233  

  

ة في صفة محتوى صبغة الكلوروفیل في یحقق الرش بمستویات مختلفة من التریھالوز فروقآ معنو      

ً  بمعاملة المقارنة ، وتظھر نتائج الجدول أن الرش بالمستوى الثاني من  ورقة العلم لنبات الحنطة  قیاسا

مقدارھا  زیادة  وبنسبة وحدة سباد 44.01حققت أعلى معدل لھذه الصفة  بلغ 1-لترملغم 5 التریھالوز بتركیز

من  1-ملغم لتر15، والتي لم تختلف معنویاً عن الرش بالمستوى الرابع  بمعاملة المقارنة قیاساً  %) 10.02(

 1-لترملغم  15و 10التریھالوز ، ولم یكن ھناك فروق معنویة بین معاملتي الرش بالمستوى الثالث والرابع 

ً تختلف  انھا ٳذفي صفة محتوى الكلوروفیل ،    عن معاملة المقارنة .  معنویا

ھ لم یكن للتداخل بین نوعیة میاه الري والرش أن ٳلى) 6كذلك اظھرت النتائج الموضحة في الجدول (     

من الكلوروفیل الكلي لورقة  وراقاألتأثیر معنوي في صفة محتوى  أيبمستویات مختلفة من التریھالوز 

  العلم  في نبات الحنطة .
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  (%):وراقمحتوى الماء النسبي لأل- 2- 2- 4

ً لنوعیة میاه الري تأثیراً  أن) 7النتائج في الجدول ( اوضحت          محتوى الماء  صفة في معنویا

محتوى  انخفاض ٳلىملوحة ماء الري  ویاتتزیادة مس أدت  ٳذ ) في ورقة العلم لنبات الحنطة .النسبي(%

عند  )%57.35، 78.53،69.38(وقد بلغ محتواھا من الماء النسبي مقدارآ وراقاألالماء النسبي في 

 و 20.35و 9.84 ، بالتتابع ، وبنسب انخفاض مقدارھا 1-دیسیسمینز.م )4،6،9مستویات ملوحة ماء ري (

  . نفسھ بمعاملة المقارنة بالتتابع قیاساً % 48.16

محتوى الماء النسبي % في ورقة  في صفة وجود تأثیر معنوي ٳلىالجدول المعروضة في  نتائجوتبین ال      

على النبات السیما في التراكیز العالیة من السكر ، ، عند اضافة مستویات من التریھالوزالعلم لنبات الحنطة 

قیاساً   1-) ملغم لتر5(الثاني  تركیزه ٳذ لم تظھر النتائج وجود تأثیر معنوي ألضافة التریھالوز عند مستوى

) واللذان لم 1-ملغم لتر 15و 10ضافة تریھالوزعند المستویین الثالث والرابع (بمعاملة المقارنة اال أن ا

 ً % ، 7.76مقدارھا وبنسبة زیادةمحتوى الماء النسبي % في صفة حققا زیادة   یختلفا فیما بینھما معنویا

     بمعاملة المقارنة . قیاساً %   8.03

ً للتداخل بین مستویات ملوحة ماء الري واضافة التریھالوز  كانكما           تأثیر معنوي في صفة  رشا

 الثانيقیمة لمحتوى الماء النسبي في النباتات المعاملة بالمستوى  أعلىسجلت  ٳذمحتوى الماء النسبي % ، 

% والتي لم  91.16ارآ عند السقي بماء الحنفیة (معاملة المقارنة ) مقد 1-لترملغم  5 من التریھالوز بتركیز

ً تختلف   أقلعند المستوى الملحي نفسھ ، وبلغت  1-لترملغم  10عن معاملة الرش بالمستوى الثالث  معنویا

 1-لترملغم  5من التریھالوز بتركیز الثانيمعاملة بالمستوى ال% في النباتات  53.21قیمة لھذه الصفة مقدارآ

ً ، والتي لم تختلف  1-نز.م) دیسیسمی9وعند السقي بماء البزل بمستوى ( لرش بالتركیز عن معاملة ا معنویا

  .  نفسھ عند المستوى الملحي من التریھالوز 1-ملغم لتر10

  وزن جاف : 1-تركیز البرولین ملغم .كغم- 3- 2- 4

في تركیز البرولین في  ةأثرت بصورة معنوینوعیة میاه الري  أن ٳلى) 8نتائج الجدول ( تشیر       

زیادة تركیز البرولین في  ٳلىزیادة مستویات ملوحة ماء الري  أدت  ٳذالعلمیة لنبات الحنطة ،  األوراق

عند مستویات ملوحة ماء  1-ملغم .كغم) 8.82و 7.81و6.74وقد بلغ محتواھا من البرولین مقدارآ( األوراق

% و 30.86و  %  48.73بالتتابع نفسھ . وبنسب زیادة  مقدارھا  1-دیسیسمینز.م )9و  6و  4الري (

  بمعاملة المقارنة بالتتابع نفسھ . قیاساً  % 12.93
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ً التریھالوزالمضاف  مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )7الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  لنبات الحنطة . في ورقة العلم محتوى الماء النسبي (%)

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSملوحة ماء الري ( مستویات
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  82.90 80.21 64.68 54.15 70.58 

5  91.16 69.05 63.89 53.21 69.33 

10  89.52 82.57 75.90 56.87 76.21 

15  84.87 82.31 73.06 64.79 76.25 
LSD للتداخل  

0.01  
 

3.608 
  

LSD (T) 
0.01 
 

تأثیر متوسط 
  الملوحة

87.11 78.53 69.38 57.35  

1.804  LSD (S)    
0.01  

1.804  

  

ً التریھالوزالمضاف  مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )8الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  لنبات الحنطة . في ورقة العلم ) 1- تركیز البرولین (ملغم.كغم

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  7.77 8.69 8.93 9.52 8.73 

5  3.95 4.98 7.07 9.03 6.26 

10  7.88 8.33 9.11 10.11 8.86 

15  4.12 4.98 6.11 6.63 5.46 
LSD  للتداخل  

0.01  
  

0.951 
LSD (T) 

0.01 
 

تأثیر  متوسط
  الملوحة

5.93 6.74 7.81 8.82   

0.477  LSD (S)    
0.01  

0.477  
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التریھالوز من مختلفة  مستویات ب لرش وجود تأثیر معنوي عند ا ٳلىالمذكور  نتائج الجدولتشیر  كما       

 8.86مقدارآ  محتوى البرولینمعدل   أعلى بلغ ٳذ ، في ورقة العلم لنبات الحنطة تركیز البرولین صفة في

ً ، والذي لم یختلف  1-لترملغم  10عند مستوى تریھالوز المضاف  1-ملغم .كغم عن معاملة المقارنة  معنویا

خفض تركیز البرولین   وبشكل معنوي نا في حین بمعاملة المقارنة . قیاساً % 1.46 زیادة مقدارھا وبنسبة 

ً ختلفا ا واللذان،  1-لتر ملغم 15و 5 تركیزيالرش ب عند بنسبة عن معاملة المقارنة وفیما بینھما و  معنویا

  .بمعاملة المقارنة قیاساً بالتتابع % 37.45 % و28.29مقدارھا انخفاض

 اً تأثیر رشاً  واضافة التریھالوزماء الري  اخل بین مستویات ملوحةللتد أناظھرت نتائج الجدول نفسھ        

 ً في  المعاملة بالتریھالوزفي النباتات  البرولینلمحتوى  قیمة أعلى بلغت ٳذ ، تركیز البرولینفي صفة  معنویا

ملغم 10.11مقدارآ ،  1-دیسیسمینز.م 9بزل بمستوى عند السقي بماء  1-لترملغم  10الثالث تركیز مستوىال

ً والذي لم یختلف  1- .كغم  1-كغم ملغم . 3.95قیمة لھذه الصفة مقدارآ أقلوبلغت  ، عن معاملة المقارنة معنویا
حنفیة والذي لم السقي بماء العند  1-لترملغم  5 تركیز الثاني مستوىفي المعاملة بالتریھالوز النباتاتفي 

ً یختلف     بماء الحنفیة . ريعند العن الرش بالمستوى الرابع من السكر معنویا

  - ) :SOD(سوبر اوكسید دسمیوتیز  زیمأنفعالیة -4-2-4

 أوراقفي  SOD زیمأن فعالیة فينوعیة میاه الري وجود تاثیر معنوي  ل ٳلى) 9الجدول ( نتائج تبین       

ملوحة ماء  ویاتتمس بزیادة دت اازد وراقاألفي  SOD زیمأنفعالیة  أننالحظ  ٳذ العلم لنبات الحنطة ،

. غم لوحدة . م )48.68و 41.34و 35.35(النبات  مقدارآ أوراقزیم  في نوقد بلغ معدل فعالیة األ الري 

 بالتتتابع . وبنسب زیادة  مقدارھا  1-دیسیسمینز.م )9و6 و4 عند مستویات ملوحة ماء الري ( 1-بروتین

  . بالتتابع  نفسھبمعاملة المقارنة  قیاساً  % 11.44و%30.32 و % 53.46

التریھالوزعلى من  مختلفة  مستویاتب لرش وجود تأثیر معنوي عند ا ٳلىنفسھ   نتائج الجدولتشیر       

لھذه الصفة مقدار معدل  أعلى بلغ ٳذ في ورقة العلم لنبات الحنطة ، SOD أنزیم فعالیة صفة فيالنبات 

 وبنسبة،  1-لترملغم  15 تركیزهتریھالوز ال الرش بالمستوى الرابع من عند 1-م. بروتینغلوحدة . م 42.47

تظھر النتائج وجود تأثیر معنوي عند الرش بالمستوى ، ولم بمعاملة المقارنة  قیاساً % 6.17مقدارھا  زیادة

ً  قیاساً  بمعاملة المقارنة ، في حین اظھرت 1-لتر ملغم 10الثالث من التریھالوز تركیزه  معنوي في   انخفاضا

ً  1-ملغم لتر 5الرش بالمستوى الثاني من التریھالوز عند   SODمعدل فعالیة  أنزیم  بمعاملة المقارنة  قیاسا

   یز األخرى .والتراك
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ً التریھالوزالمضاف  مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )9الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  لنبات الحنطة . في ورقة العلم  1-.بروتین غمملوحدة .  SOD زیم أنفعالیة 

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T1-لتر ) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  31.84 33.60 41.63 52.95 40.00 

5  24.02 31.02 40.77 44.57 35.09 

10  34.63 37.10 40.78 45.59 39.52 

15  36.40 39.69 42.19 51.62 42.47 
LSD للتداخل  

0.01  
  

4.144 
  

LSD (T) 
0.01 
 

تأثیر  توسطم
  الملوحة

31.72 35.35 41.34 48.68   

2.072 LSD (S)    
0.01  

2.072  

   

رشاً  على  واضافة التریھالوزماء الري  اخل بین مستویات ملوحةللتدبینت  نتائج الجدول المذكور أن      

ً  اً تأثیرالنبات  المعاملة فعالیة لألنزیم في النباتات غیر أعلىبلغت  ٳذ، SOD أنزیمفعالیة في صفة  معنویا

والتي لم  1-م. بروتینغلموحدة.52.95مقدارآ  1-دیسي سمینز.م9بزل بمستوى ي بماء رعند ال بالتریھالوز

ً تختلف   أقلوبلغت ،  نفسھ عند المستوى الملحيملغم /لتر  15السكرمستوى الرابع من لعن الرش با معنویا

 5تركیز التریھالوزعند الرش بالمستوى الثاني من  1-م. بروتینغلوحدة . م 24.02 مقدارآ لھذه الصفة قیمة

ً  عن معاملة المقارنة و التراكیز األخرى عند عند  1-لترملغم  الري بماء الحنفیة والذي یختلف معنویا

         . المستوى الملحي نفسھ

  : CATزیم الكاتلیزأنفعالیة - 5- 2- 4

في  CATالكاتلیز زیمأن فعالیة فينوعیة میاه الري وجود تاثیر معنوي  ل ٳلى) 10الجدول ( نتائج تبین        

في  CATفعالیة الكاتلیز زیادة ٳلىملوحة ماء الري  ویاتتزیادة مس أدت  ٳذ العلم لنبات الحنطة ، أوراق

وحدة .  )28.30و 22.86و 17.94(النبات  مقدارآ  أوراقزیم الكتلیز في أنوقد بلغ معدل فعالیة  وراقاأل

  بالتتابع . وبنسب زیادة  مقدارھا 1-دیسیسمینز.م )9و6 و4عند مستویات ملوحة ماء الري (  1-م. بروتینغلم

   . نفسھ بالتتابع بمعاملة المقارنة  قیاساً  % 23.79و%57.74 و 135.65%
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ً التریھالوزالمضاف  مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )10الجدول ( وتداخلھما في  رشا

  لنبات الحنطة . ورقة العلم في 1-وحدة . ملغم. بروتین CATفعالیة الكتلیز 

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

تأثیر  توسطم  1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  13.26 20.79 24.48 29.94 22.11 

5  14.18 16.66 20.97 24.20 19.00 

10  10.81 12.68 19.99 26.89 17.59 

15  9.82 21.62 26.01 32.18 22.41 
LSD للتداخل  

0.01  
  

2.682  
LSD (T) 

0.01 
 

تأثیر  توسطم
  الملوحة

12.01  17.94 22.86 28.30  

1.341 

 
LSD (S)    
0.01  

1.341  
  

     

فعالیة أنزیم الكاتلیز في ورقة العلم لنبات  صفة وجود تأثیر معنوي فينفسھ  نتائج الجدولبینت  كما     

لھذه الصفة مقدارآ معدل  أعلى بلغ ٳذ مختلفة من التریھالوزعلى النبات مستویات ب لرشعند االحنطة 

، والذي لم  1-لترملغم   15تریھالوز ال الرش بالمستوى الرابع منعند  1-م. بروتینغلوحدة . م 22.41

ً  بھا ، كذلك وجد أن الرش  1.35زیادة مقدارھا  وبنسبةیختلف معنویاً عن معاملة المقارنة  % قیاسا

ً  بمعاملة المقارنة  1-ملغم لتر 10و 5بالمستویین الثاني والثالث من التریھالوز  ً قیاسا حققا انخفاضآ معنویا

 ً    .  بالتتابع %  20.44 % ،14.06 وبنسبة انخفاض مقدارھا وبینھما  أیضا

مستویات مختلفة  واضافةماء الري  اخل بین مستویات ملوحةللتد أن) 10كما اظھرت  نتائج الجدول (     

ً  التریھالوز من زیم الكاتلیز في نأل قیمة أعلىبلغت  ٳذ ،زیم الكاتلیز أنفعالیة تأثیر معنوي في صفة  رشا

 1-دیسي سمینز.م9بزل بمستوى عند السقي بماء  1-لترملغم  15 بمستوى المعاملة بالتریھالوزالنباتات 

ً تختلف  لم والتي 1-م. بروتینغلوحدة . م 32.18مقدارآ  عند المستوى الملحي  عن معاملة المقارنة  معنویا

عند  1-لترملغم  15تحققت عند الرش بالمستوى الرابع من التریھالوز تركیزقیمة لھذه الصفة  أقلو ، نفسھ 
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ً والذي لم تختلف  ، 1-م. بروتینغلوحدة . م 9.82مقدارآبلغ  السقي بماء الحنفیة ن الرش بالمستوى ع معنویا

  عند المستوى الملحي نفسھ  .الثالث من السكر

  ) :1-غم كروغرامیامحتوى التریھالوز في القش(م-4-2-6

في  میاه الري  وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 11تبـیّـن النتائج الموضحة في الجدول (          

زیادة  ٳلىملوحة ماء الري  ویاتتزیادة مس أدت  ٳذسكر التریھالوز في القش  لنبات الحنطة . محتوى 

 105.34،106.96(محتوى التریھالوز في القش لنبات الحنطة ، وقد بلغ محتواھا من التریھالوز  مقدارآ 

وقد  . بالترتیب 1-دیسیسمینز.م )9و6 و4ماء الري  (عند مستویات ملوحة  )1-غم  كروغرامیام 108.81،

   بمعاملة المقارنة. قیاساً  بالترتیب نفسھ  )%4.39، %5.99 ، % 7.82مقدارآ ( الزیادةبلغت نسبة 

رشاً   مختلفة من التریھالوزضافة مستویات ألوجود تأثیر معنوي  ٳلى) 11(نتائج الجدول تشیر  كما     

ٳذ بلغت أعلى معدل لمحتوى التریھالوز  .على أوراق النبات في محتوى  سكر التریھالوز في نبات الحنطة 

وبنسبة  1-ملغم لتر 15)عند الرش بالمستوى الرابع من السكر تركیز  1-مایكروغرام غم 106.63في القش (

ً عن معاملة 0.60زیادة مقدارھا   ً عن بقیة % ، والتي لم تختلف معنویا المقارنة ولكنھا تختلف معنویا

ملغم  10و 5عن  ذلك اظھرت نتائج الجدول  أن الرش بالمستویین الثاني والثالث  مستویات الرش  ، فضالً 

لم تؤثر معنویاً  على محتوى التریھالوز في النبات قیاساً   بمعاملة المقارنة واللذان لم یختلفا معنویاً عن   1-لتر

        بعضھما .

ً  اً تأثیر افة التریھالوزالمذكورة واض داخل بین مستویات ملوحة ماء الريللت ٳن      محتوى في صفة  معنویا

 عند الرش بالمستوى الرابع مننباتات الفي  لتداخللالنبات ، ٳذ بلغت أعلى قیمة سكر التریھالوز في 

 1-مایكروغرام غم110.0اً مقدار، 1-.م) دیسیسمینز9عند السقي بماء بزل( 1-لترملغم  15تركیز  التریھالوز

 ،1-دیسیسمینز.م9والذي لم تختلف معنویاًعن معاملة المقارنة والتراكیز األخرى عند المستوى الملحي

 التریھالوز عند الرش بالمستوى الثالث من 1-مایكروغرام غم 96.66مقدارآ للتداخلقیمة لھذه  أقلوبلغت 

ً عن معاملة المقارنة وبقیة المعامالت قلتالسقي بماء الحنفیة والتي عند و 1-لترملغم  10تركیز   معنویا

  .االخرى  جمیعھا 
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ً التریھالوزالمضاف  مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )11الجدول ( في محتوى  رشا
  لنبات الحنطة .)  1-مایكرو غرام غمالتریھالوز  في القش (  

اضافة مستویات 
التریھالوز من 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر توسط م

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  103.56 105.16 106.36 108.86 105.99 

5  99.93 104.86 106.33 83.107  104.74 

10  96.66 105.70 107.76 108.56  104.67 

15  103.50 105.63 107.40 110.00 106.63 
LSD للتداخل  

0.01  
  

2.705  
LSD (T) 

0.01 
 

تأثیر  توسطم
  الملوحة

100.91 105.34 106.96 108.81  

1.352 LSD (S)    
0.01  

1.352  

        

  المناقشة :

تعمل على تقلیل الملوحة  أن ٳلى یعودمع زیادة مستوى الملوحة  نخفاض في محتوى الكلوروفیل ألا      

 الضروریة لبناء جزیئة الكلوروفیل كالنتروجین والمغنیسیوم والحدید من خاللامتصاص العناصر المعدنیة 

) لھذه المغذیات اثناء عملیة االمتصاص بواسطة الجذور، وكذلك تؤثر Antagonism(ظاھرة التضاد 

ً في عملیة البناء الضوئي  (1977) و El-Sharkawi نتائج كل من ؤكدھذه النتائج ت . الملوحة سلبا

Salama وJaenickeٳذ توصلت االخیرة من خالل دراستھا على ) 2016والركابي (  (1996)وآخرون

ة میّ لٙ أن زیادة مستویات الملوحة أدت ٳلى أنخفاض في محتوى الكلوروفیل في االوراق العٙ نبات الحنطة 

flag leave) الملوحة ، كما انھ زیادة  1-)دیسي سمینز .م9،6،3عند استخدامھا ثالث مستویات من الملوحة

 تؤدي الى قلة انتاج الجذر للسایتوكنین الذي یلعب دور مھم في حمایة الكلوروفیل من االكسدة وبالتالي قلتھ .

 یاهارتفاع ملوحة م ٳلىربما یعود  flag leaveة میّ لٙ االوراق العٙ محتوى الماء النسبي في وأن االنخفاض في 

مستواه  ٳلىالوزن الرطب لم یصل فأن خفاض الماء الممتص من الجذور وبالتالي أن ٳلى ىدأالري مما 

خفض محتوى  ٳلى)، ویؤدي في النھایة 1-دیسیسمینز.م9المطلوب السیماعند السقي بمیاه البزل بمستوى(

) 2015الغانمي () ، وكذلك 2002وآخرون ( Hassan ٳلیھالماء النسبي وتماثلت ھذه النتیجة مع ما توصل 
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ة میّ لٙ االوراق العٙ لذي توصل ٳلى أن زیادة ملوحة میاه الري تؤدي ٳلى أنخفاض في محتوى الماء النسبي في ا

   لنبات الحنطة.

ربما ة میّ لٙ االوراق العٙ زیادة في محتوى الحامض االمیني البرولین في ال أنخر نالحظ آب نامن ج       

ً البرولین یعمل منظماً  أن ٳلىیعود السبب في ذلك  وتراكمھ سیكون بسبب ) Osmoregulater( ازموزیا

ً البرولین مكون دبروتینات فضال عن عملیات ھدم البروتین والذي یع ٳلىحماض االمینیة عدم تحول األ  ا

ً اساسی ویعد تراكم البرولین  ٳلىربما بسبب تحول بعض األحماض األمینیة مثل حامض الكلوتامیك  أولھ  ا

 Aldesuquy) وھذه النتیجة تماثلت مع Moussa)  ،2006لألجھاد باتالبرولین مؤشراً لتحمل الن

زیادة ملوحة میاه الري  أن ٳلىالذي توصلوا  )2016والركابي ( ) ،2015مي (نا) ، والغ2012( آخرونو

جدول (SOD زیم أنفیما یخص تاثیر نوعیة میاه الري في  أما في تركیز البرولین. ةزیاده معنوی ٳلى أدت

على مستوى  ROSزیادة تولید  ٳلى ىدأزیادة مستویات الملوحة  أن ٳلىسبب زیادة تركیزه یعود  أن) ف9

النباتات لدیھا آلیات  أنو ROSل لمواجھة أوكخط دفاعي  SODزیم أنتحفیز  ٳلى ىدأالخلیة النباتیة مما 

 )Sairam )2002 وSrivastava نتائج ٳلیھوھذا ما اشارت لمواجھة الزیادة الناتجة بفعل زیادة الملوحة 

 Baby وJini ٳلیھالملحي وكذلك ما توصل  اإلجھادیزداد بزیادة  SODزیم نا أنمن  ) ،2015والغانمي (

 زیمات المضادة لالكسدةنالملحي یسھم في زیادة األ لإلجھادتعریض النبات  أنفي  ما) في دراستھ2011(

) 10 جدول( ةمیّ لٙ العٙ  وراقاالفي   CATزیم الكتلیز أنزیادة  في تركیز  ٳلىزیادة ملوحة میاه الري  دتأ.

)  اللذان الحظا أن تعرض 2016( والموسوي، وھذا النتیجة تماثلت مع النتائج التي حصل علیھا الیساري 

، ھذا یشیر ٳلى دور انزیم  CATو  SODنبات الحنطة لإلجھاد الملحي أدى ٳلى زیادة تركیزانزیمي 

CAT  التأثیرات السمیة لبیروكسید الھیدروجین (سجة من نحمایة األفيH2O2 (یعمل على أزالة  ٳذ

زیم الكاتلیز على تحلل بیروكسید الھیدروجین أنیعمل  وكذلك ) - .O2تاج (أن ٳلىااللكترونات التي تقود 

H2O2 2009كسجین والماء(المظفر،واأل ٳلى(نتائج ، وھذه النتیجة تماثلت مع Nadall وآخرون)2011 (

 كما یالحظ أن  في نبات الحنطة . CATزیم أنزیادة معنویة في تركیز  ٳلى أدتزیادة الملوحة من أن 

زیادة مستویات ملوحة میاه الري ٳلى زیادة محتوى سكر  التریھالوز في النبات ویعود السبب ٳلى أن 

ت وجود الملح في وسط النمو غالبآ ماینتج مركبات ذات وزن جزیئي واطئ یشار لھا بالمنظما

التي تعمل على  )، وسكر التریھالوز من المنظمات االزموزیة 2002وآخرون ، Girijaاالزموزیة(

التنظیم االزموزي وكمخزن للكاربون ویعمل على التخفیف من اثر اإلجھاد الملحي وھذه النتائج تؤكد 

نفین ) خالل دراستھم على ص2016وآخرون ( Abdallah) و Zeid )2009النتائج التي حصل علیھا 

من نبات الرز الحظوا أن التریھالوز یعمل على التخفیف من اآلثار الضارة للملوحة وزیادة في نشاط 

  األنزیمات المضادة لألكسدة . 
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یعود  في صفة (محتوى الماء النسبي ومحتوى الكلوروفیل) لورقة العلم  للتریھالوز معنويوأن التأثیرال     

) وھذا یؤكد RWCعلى محتوى الماء النسبي ( حافظى ٳلى تحسین نموالنبات دٳلى أن اضافة التریھالوز أ

ً الحظوا عند اضافة التریھالوز رش، ٳذ ) 2014وآخرون ( Changماحصل علیھ  على األوراق   تحت  ا

حافظ نسیج  ذى ٳلى تحسین الوضع المائي للنبات ،  وتراكم المادة الحیویة ، ٳدالملحي أ جھادظروف األ

 ماحصل علیھ وكذلك تماثل النتائجالورقة تحت اإلجھاد الملحي   أنتفاخى المحتوى الماء من خالل الورقة عل

Gaff)1996في نبات التبغ و ( Zeid )2009 ن اى  ٳلى منع فقدد. كذلك ٳن التریھالوز أ الذرة) في نبات

على نبات في دراستھما ) Ashraf  )2011و Aliالكلوروفیل في نصل الورقة وھذا یتفق مع ماحصل علیھ 

وئي  تحت ظروف اإلجھاد ضى ٳلى تحسین خصائص البناء الدالرش بالتریھالوز أ أن اوجدٳذ الذرة ، 

أن الرش بالتریھالوز  حافظ  على محتویات الورقة  من)  2008وآخرون ،( June ماحصل علیھ كذلك و

في  للتریھالوز معنويال ثیروأن التأ.من الكلوروفیل في نبات الذرة تحت  ظروف الشد الملحي 

یعود ٳلى الدور المفید للتریھالوز ،محتوى التریھالوز في القش) SOD،أنزیم  CATأنزیم تركیزالبرولین،(

تحت ظروف اإلجھاد  SOD و  CATفعالیة أنزیمي تركیز البرولین  وزیادة في ى ٳلى زیادة  دٳذ  أ

) 2016وآخرون ( Abdlalalhماحصل علیھ  ذلك الملحي لتحسین  تحمل النبات لإلجھاد الملحي و یؤكد

أن الرش بالتریھالوز اثر وبشكل  وا)  وجد2012وآخرون (Nounjanو ، على نبات الرز في دراستھم 

لی ماحصل  یؤكدكسدة لنبات الرز تحت اإلجھاد الملحي وادة لألضاألنزیمات الم ةمعنوي في فع

 Ashraf، وكذلك نتائج  على نبات الرز في دراستھم )2003(وآخرون  Vaidyanathanعلیة

) اللذان وجدا أن االضافة الخارجیة لسكر التریھالوز أثر معنویا في فعالیة األنزیمات لنبات Ali)2011و

ضافة ن التریھالوز ینتج كمادة ذاتیة في النبات أضافة ٳلى اٳ كماالذرة تحت تأثیر اجھاد الجفاف ، 

) 11كان للبرولین دور كمنظم ازموزي افضل من التریھالوز(جدول رقم الخارجیة ففي التراكیز الواطئة 

من التریھالوز ، التأثیر كان في اضافة  التریھالوز قد زاد  1-لترملغم  15في حین في التراكیز العالیة عند 

فقیة بین ن ھناك زیادة معنویة بالتریھالوز  ٳذ أنھ ھناك حركة تواٳفي معدل  تأثیره قیاسآ بالبرولین في حین 

   .) 2012 ,وآخرون Nounjanالبرولین والتریھالوز (

ً  التریھالوزان التداخالت المعنویة بین سكر التریھالوز وملوحة میاه الري تعود الى و    المضاف خارجیا

ة على المحتوى المائي وتوصیل الثغور وزیادة في معدل البناء الضوئي ومعدل ظالمحاففي ساعد النباتات ی

، ٳذ أن االضافات الخارجیة للتریھالوز )2014، وآخرون  Changو 2002،  وآخرون  Gargالنتح (

 ً  Alamكمعدل ازموزي (  یتراكم بسرعة وتنقل بسرعة بواسطة األوراق أو الجذور ویلعب دورا ھاما

 نھ یحافظ على كفاءةٳفي تنظیم وحمایھ اغشیة الثایلوكوید وبالتالي ولھ دور اساسي  ).2014وآخرون ،

  ).Hincha،1989عملیة التمثیل الضوئي (
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  :صفات الحاصل لمحصول الحنطةنتائج  -4-3

  : 1-نبات.عدد السنابل  -4-3-1

ً لنوعیة میاه الري تأثیراً  أن) 12في الجدول ( وضحةالنتائج الم تبین         عدد السنابل في صفة  معنویا

عدد السنابل عند مرحلة النضج ،  في انخفاض ٳلىملوحة ماء الري  ویاتتزیادة مس أدت  ٳذ . لنبات الحنطة

 و4(ماء عند مستویات ملوحة  )1-نباتسنبلة . 1.85، 2.17،2.03(للنباتات مقدارآ عدد السنابلوقد بلغ 

 قیاساً ) %21.94%،14.35، % 8.44( اً مقدار نخفاضوقد بلغت نسبة اال ، بالتتابع 1-دیسیسمینز.م )9و6

   . نفسھ  التتابع أي بمعاملة المقارنة

 مختلفة من التریھالوز وجود تأثیر معنوي عند اضافة مستویات  ٳلىالمذكور  نتائج الجدول تشیر  كما      

سنبلة  2.24مقدارآ عدد السنابل في التراكیز الواطئةلمعدل  أعلىبلغ  ٳذعدد السنابل لنبات الحنطة في صفة 

ً والتي تختلف  من التریھالوز الثانيالرش بالمستوى عند  1-نبات. عن معاملة المقارنة و المعامالت  معنویا

، كذلك لوحظ عدم وجود معاملة المقارنة % عن 13.76 زیادة مقدارھا  بنسبةمن التریھالوز   األخرى

،  1-لترملغم  15و10فروق معنویة عند الرش بالتراكیز العالیة من التریھالوز  بالمستویین الثالث والرابع 

ً في حین  حقق المستوى الثالث فرق ً  ا   بمعاملة المقارنة  . قیاساً  معنویا

لم یكن للتداخل بین نوعیة میاه الري والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز  أي تأثیر معنوي في صفة     

  عدد السنابل .

  طول السنبلة :-3-2- 4

ٳذ  طول السنبلة  لنبات الحنطة .معنویاً في صفة لنوعیة میاه الري تأثیراً  أن) 13نتائج جدول (تبین         

طول السنبلة عند مرحلة النضج ، وقد بلغ معدل طول  انخفاض ٳلىالري  هایملوحة م ویاتتزیادة مس أدت 

 )9و6 و4ماء الري ()عند المستویات ملوحة  سم 5.00 ، 5.79 ، 6.32(السنبلة للنباتات مقداراً 

 قیاساً %) 30.74%،19.80%،  12.46مقدارآ ( نخفاضوقد بلغت نسبة اال . بالترتیب 1-دیسیسمینز.م

  نفسھ . بمعاملة المقارنة بالتتابع

، عند اضافة مستویات طول السنبلة صفة في  وجود تأثیر معنوي ٳلى )13(الجدولفي  نتائجوتبین ال       

حقق أعلى معدل  1-ملغم لتر 10بالمستوى الثالث من التریھالوز  على النبات السیما عند الرشمن التریھالوز

والذي یختلف معنویاً بمعاملة المقارنة  قیاساً % 7.39مقدارھا  زیادة وبنسبةسم ،  6.39لطول السنبلة  بلغ 

 الرابعیین الثاني والرش بالمستو أن تظھر نتائج الجدول نفسھ كذلك عن معاملة المقارنة والتراكیز األخرى ،

ً  لم،  1-لتر ملغم 15و 5 من التریھالوز          .عن بعضھما البعض عن معاملة المقارنة و معنویة  یحققا فروقا
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ً التریھالوزالمضاف  مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )12الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  لنبات الحنطة . 1- متوسط عدد السنابل.نبات

اضافة مستویات 
التریھالوز من 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  2.32 2.18 2.07 1.80 2.09 

5  2.61 2.34 2.12 1.88 2.24 

10  2.28 2.03 1.93 1.81 2.01 

15  2.24 2.11 2.00 1.91 2.07  
LSD  للتداخل  

0.01  
 

N.S 
LSD (T) 

0.01 
 

تأثیر  توسطم
  الملوحة

2.37  2.17 2.03 1.85  

0.078 LSD (S)    
0.01  

0.078 

   

ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )13الجدول (  وتداخلھما في  رشا
  لنبات الحنطة . متوسط طول  السنبلة  (سم)

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSملوحة ماء الري (مستویات 
تأثیر  توسطم

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  7.46 6.00 5.56 4.80 5.95 

5  7.50 6.36 5.60 4.56 6.00 

10  7.00 6.56 6.26 5.73 6.39 

15  6.93 6.36 5.73 4.90 5.98 
LSD للتداخل  

0.01  
  

0.444 
LSD (T) 

0.01 
 

  5.00 5.79 6.32  7.22  تأثیر الملوحة متوسط

0.222 LSD (S)    
0.01  

0.222 
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ً معنوی اً تأثیر واضافة التریھالوزماء الري  اخل بین مستویات ملوحةللتد نٳتشیر نتائج الجدول نفسھ       في  ا

ملغم 5من التریھالوز الثانيعند الرش  بالمستوى في لھذه الصفة قیمة   أعلى بلغت  ٳذ،طول السنبلة صفة 

ً لم تختلف  والتي ،سم  7.50مقدار ب حنفیة السقي بماء العند ،  1-لتر عن معاملة المقارنة ولكنھا  معنویا

ً تختلف  عند الرش قیمة لھذه الصفة  أقلوبلغت عن بقیة التراكیز عند المستوى الملحي نفسھ ،  معنویا

بزل بمستوى عند الري بمیاه   سم 4.56 مقدارآ،   1-لترملغم 5من  التریھالوز  الثانيبالمستوى 

ً والتي لم تختلف  ، 1-)دیسیسمینز.م9( ملغم 15عن معاملة المقارنة والمستوى الرابع من التریھالوز معنویا

  . عند المستوى الملحي نفسھ  1-لتر

  عدد السنیبالت في السنبلة :-4-3-3

ً لنوعیة میاه الري تأثیراً  أن) 14في الجدول ( مبینة النتائج ال اشارت         عدد السنیبالت  في صفة  معنویا

في عدد السنیبالت عند مرحلة النضج  انخفاض ٳلىملوحة ماء الري  ویاتتزیادة مس أدت  ٳذ لنبات الحنطة ،

عند المستویات سنیبلة  )8.61، 11.48،10.38(اً ، وقد بلغ معدل عدد السنیبالت في السنبلة للنباتات مقدار

 و%21.71 و % 13.42  ھامقدار انخفاضنسب ، وب بالتتابع 1-دیسیسمینز.م )9و6 و4ماء الري (ملوحة 

  نفسھ . بمعاملة المقارنة بالتتابع قیاساً  35.06%

عند الرش بالمستویات المختلفة من التریھالوز السیما  وجود تأثیر معنوي ٳلىنفسھ نتائج الجدول بینت  كما

، بلغ  1- لتر ملغم5لنبات الحنطةعند رش تریھالوزلعدد السنیبالت  في التراكیز الواطئة  ٳذ تحقق أعلى معدل

  زیادة وبنسبة، والتي تختلف معنویاً عن معاملة المقارنة والتراكیز األخرى من التریھالوز   سنیبلة 11.55

، واظھرت نتائج الجدول أن الرش بالتراكیز العالیة من التریھالوز بمعاملة المقارنة  قیاساً % 7.14مقدارھا 

ً  1-لتر مملغ 15و 10 ً  لم یحقق فروقا    قیاساً  بمعاملة المقارنة وعن بعضھما  .  معنویا

لم  لتداخل بین نوعیة المیاه والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز ا أنكما بینت نتائج الجدول نفسھ        
  .في صفة عدد السنیبالت  یكن لھ أي تأثیر معنوي

  :1-عدد الحبوب .سنبلة-4-3-4

ً لنوعیة میاه الري تأثیراً  أن) 15( رقم في الجدول عروضةالنتائج المتبین          عدد في صفة  معنویا

في عدد  انخفاض ٳلىملوحة ماء الري  ویاتتزیادة مس أدت  ٳذ الحبوب في السنبلة لنبات الحنطة .

الحبوب في السنبلة للنباتات وقد بلغ معدل عدد  ، النضج مرحلة عند السنبلةالحبوب في 

بالتتابع  1-دیسیسمینز.م )9و6 و4(ري یاه مستوى ملوحة معند ،1-حبة.سنبلة 16.49و19.79و23.20آمقدار

  أي بالتتابع نفسھ قیاساً  ٳلى معاملة المقارنة . )%40.93و 29.11و 16.90مقدارھا (، وبنسبة انخفاض 
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )14الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  .لنبات الحنطة 1-متوسط عدد السنیبالت .سنبلة

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  13.20 11.06 10.33 8.53 10.78 

5  14.40 12.46 10.33 9.00 11.55 

10  12.33 11.13 10.26 8.06 10.58 

15  13.13 11.26 10.60 8.33 10.83 

LSD للتداخل  
0.01  

  
N.S 

LSD (T) 
0.01 
 

تأثیر  متوسط
  الملوحة

13.26  11.48  10.38 8.61  

0.612 LSD (S)    
0.01  

0.612 

  

ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )15الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  لنبات الحنطة . 1- متوسط  عدد الحبوب . سنبلة

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  25.53 22.00 18.86 14.26 20.16 

5  27.66 22.60 18.96 16.00 21.30 

10  28.13 23.86 20.03 17.70 22.43 

15  30.36 24.36 21.30 18.00 23.50 
LSD للتداخل  

0.01  
  

N.S 
LSD (T) 

0.01 
 

  16.49 19.79 23.20  27.92  تأثیر الملوحة توسط م

1.468 LSD (S)    
0.01  

1.468  
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في  التریھالوزختلفة من مستویات مالرش بوجود تأثیر معنوي عند  ٳلىالمذكور  نتائج الجدولبینت  كما    

لم  عدد الحبوب في السنبلة  لنبات الحنطة ، السیما عند الرش بالمستویات العالیة من التریھالوز ٳذصفة 

، قیاساً  بمعاملة المقارنة، 1-ملغم لتر5تظھر نتائج وجود تأثیر معنوي للرش بالمستوى الثاني من التریھالوز 

ً عن بعضھما حققا  1-لتر ملغم 15و 10ال أن الرش بالمستویین الثالث والرابع ٳ ، واللذان لم یختلفا معنویا

ً قیاس%  11.25 %  ،16.56زیادة في صفة عدد الحبوب بسنبة مقدارھا    بمعاملة المقارنة .  ا

رشاً  واضافة التریھالوزماء الري  اخل بین مستویات ملوحةلتدا ) أن15كذلك اظھرت نتائج الجدول (     
ً  على النبات لم یؤثر   .عدد الحبوبفي صفة  معنویا

  حبة (غم):1000وزن -4-3-5

في  میاه الريوجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة  ٳلى) 16تبـیّـن النتائج الموضحة فــي الجدول (        

وزن الـ  في انخفاض ٳلىالري زیادة مستویات ملوحة  أدت  ٳذ.  حبة لنبات الحنطة 1000صفة وزن الـ 

 20.11حـبـة للنـبـاتــات مقـدارآ 1000، وقـد بلـغ مـعـدل وزن الـ  د مرحلة النضجعنحبة (غم)  1000

 ٳلى قیاساً %) 42.34%، 29.48،%19.20مـقـدارھآ( انخفاض. وبنسب  بالتتابع غـم14.35و 17.55و

   نفسھ . ، أي بالتتابع 1-دیسیسمینز.م )9و6 و4( میاه الريعند زیادة مستویات ملوحة معاملة المقارنة 

 مختلفة من التریھالوز في وجود تأثیر معنوي عند اضافة مستویات  ٳلى) 16( نتائج الجدولاظھرت  كما

حبة لنبات الحنطة ،السیما في التراكیز العالیة من التریھالوز ،ٳذ لم تظھرنتائج الجدول  1000وزن صفة 

ً  بمعاملة المقارنة،  ملغم/لتر 5نفسھ وجود ثأثیر معنوي عند الرش التریھالوز بتركیز  الرش  ʼال انھٳقیاسا

ً عن بعضھما حققا زیادة في معدل  1-لترملغم  15و10تریھالوز ال ین منمستوىبال واللذان لم یختلفا معنویا

    بمعاملة المقارنة . قیاساً %  29.78 %،35.86حبة مقدارھا 1000وزن 

ولم یكن للتداخل بین نوعیة میاه الري والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز أي تأثیر معنوي في       

    حبة . 1000صفة وزن 

  : ) 1-نبات.  غرام(  البایولوجيالحاصل -4-3-6

 میاه الري  وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 17فــي الجدول (یتضح من النتائج المبینة           

ٳلى انخفاض  میاه الري . ٳذ أدت  زیادة مستویات ملوحة لنبات الحنطة  البایولوجيحاصل الفـي صفـة 

و  12.34(یلوجي  للنباتات مقـدار ااصل البحال، وقـد بلـغ مـعـدل عند مرحلة النضجالحاصل البایولوجي 

وبنسب بالتتابع   1-دیسیسمینز.م )9و6 و4میاه الري( عـنـد مستویات ملوحة 1-نبات.غم) 7.82و  10.17

ً  بالتتابع نفسھ  % 49.54و 34.67و  20.38مـقـدارھا  انخفاض    معاملة المقارنة. ٳلى قیاسا
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )16الجدول ( وتداخلھما في رشا
  لنبات الحنطة . حبة (غم) 1000وزن  توسطم

مستویات من اضافة 
  ) Tالتریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  21.63 17.26 15.06 11.83 16.45 

5  22.70 17.73 14.86 12.66 16.99 

10  29.06 23.60 20.86 15.90 22.35 

15  26.16 21.86 19.43 17.03 21.35 
LSD للتداخل  

0.01  
  

N.S 
LSD (T) 

0.01 
 

تأثیر  توسطم
  الملوحة

24.89  20.11 17.55 14.35  

1.145  LSD (S)    
0.01  

1.145  

  

ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )17الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  الحنطة . لنبات )1-نبات . مغ( البایولوجيالحاصل متوسط 

مستویات  إضافة
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  متوسط

  9  6  4  2  التریھالوز
0  17.47 12.52 9.60 6.21 11.45 

5  12.91 11.35 8.85 7.95 10.27 

10  14.71 12.87 10.93 8.35 11.71 

15  16.93 12.62 11.29 8.76 12.40 
LSD للتداخل  

0.01  
  

1.607 
LSD (T) 

0.01 
 

تأثیر  متوسط
  الملوحة

15.50  12.34 10.17 7.82  

0.803 LSD (S)    
0.01  

0.803 
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في تأثیر معنوي  التریھالوز حقق سكر الرش بمستویات مختلفة من   أن نفسھ  نتائج الجدولبینت  كما      

  أعلى، 1-لترملغم  15تریھالوز ال الرابع من مستوىال حقق  ٳذلنبات الحنطة    البایولوجيالحاصل صفة 

، بمعاملة المقارنة  قیاساً % 8.29زیادة  بلغت  وبنسبة 1-نبات.غم 12.40 بلغ  البایولوجيللحاصل معدل 

ً والذي لم یختلف  الرش بالمستوى  أن الٳ،  1-لتر ملغم 10عن الرش بالمستوى الثالث من التریھالوز  معنویا

ً  معنویاً خفض أن 1-لتر ملغم5 من التریھالوز الثاني للرش  األخرىمع معاملة المقارنة والتراكیز  قیاسا

   . بالتریھالوز

حاصل الفي صفة معنوي تأثیرالتریھالوز رشاً  على النبات الملوحة واضافة للتداخل بین مستویات  كان    

بالتریھالوز المعاملة غیر في النـباتـات للتداخل  قیمة  أعلىبلغت  ٳذلنبات الحنطة ،  1-غم .نباتلوجي  یاالب

ً )والذي لم یختلف 1-نبات .غم (17.47اً مقدارالسقي بماء الحنفیة  عند (مستوى صفر)  مستوى عن  معنویا

قـیـمـة لـھـذه الـصـفـة  أقلغـت ـنفسھ ، و بل الماءعند مستوي ملوحة ، 1-لتر ملغم15الرابع من التریھالوز

 9بالتریھالوز عند السقي بمیاه بزل بمستوى  غیر المعاملةفـي النـبـاتـات  ) 1-نبات.غم( 6.21مـقـدار 

ً ، 1-دیسیسمینز.م   عن معامالت الرش األخرى عند نفس المستوى الملحي . والذي یختلف معنویا

  ):1-نبات .غم (حاصل الحبوب -3-7- 4

الري  في صفة حاصل  یاهوجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة م ٳلى) 18تبـیّن النتائج الجدول (        

عند حاصل الحبوب  انخفاض ٳلىزیادة مستویات الملوحة میاه الري  أدت  ٳذ.  لنبات الحنطة الحبوب

عند  1-نبات .غم  )2.12 و 2.51و  (2.75، وقـد بلغ معدل  حاصل الحبوب  للنباتات مقـدار مرحلة النضج

 ،25.07 ،17.91مـقـدارھا  انخفاضوبنسب ،  بالتتابع 1-دیسیسمینز.م )9و6 و4( میاه ريمستویات ملوحة 

  .قیاساً ٳلى معاملة المقارنة بالتتابع نفسھ % 36.71

ً  التریھالوزمن مختلفة مستویات ب أن الرش المذكور  كما تشیر نتائج الجدول   معنویة  أدى ٳلى تحقیق فروقا

ومعاملة المقارنة ٳذ اظھرت النتائج أن  صفة الحاصل الحبوب لنبات الحنطة  بین التراكیز المستخدمة في 

جمیع المستویات المضافة من التریھالوز أدت  ٳلى زیادة في معدل صفة حاصل الحبوب كلما زاد تركیز 

% ، 36.68 التریھالوز وبفرق معنوي بین تركیز وآخر  ومعاملة المقارنة وبنسبة زیادة مقدارھا

  بالتتابع قیاساً  بمعاملة المقارنة . % 5.24 % ،26.20،

الجدول نفسھ لم یكن للتداخل بین مستویات ملوحة میاه الري واضافة مستویات كما بینت نتائج          

  مختلفة من التریھالوز  أي تأثیر معنوي في صفة حاصل الحبوب .
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوالملوحة المختلفة  تأثیر مستویات )18الجدول ( وتداخلھما في  رشا

  لنبات الحنطة . )1-نبات .غم ( لحبوبالحاصل امتوسط 

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  2.99 2.26 2.01 1.91 2.29 

5  3.12 2.44 2.15 1.94 2.41 

10  3.16 3.09 2.88 1.99 2.89 

15  3.66 3.21 3.01 2.64 3.13 
LSD للتداخل  

0.01  
  

N.S 
LSD (T) 

0.01 
 

  2.12 2.51 2.75  3.35  تأثیر الملوحة توسطم

0.192 LSD (S)    
0.01  

0.192 

     

  دلیل الحصاد % :-4-3-8

وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة میاه الري في صفة  ٳلى) 19الجدول ( المبینة فياظھرت النتائج       

عـنـد دلیـل الحـصـاد  زیادة ٳلى الري زیادة مستویات ملوحة میاه أدت  ٳذ، دلیل الحصاد % لنبات الحنطة

عند ) %  27.59و24.74و 22.34(وقـد بلـغ مـعـدل دلـیـل الحصاد للـنـبـاتـات مقـدار ،  مـرحـلـة النضج

و 6وكانت الزیادة معنویة عند ملوحة  تابع ،بالت 1-دیسیسمینز.م )9و6 و4میاه ري ( مستویات ملوحة

  معاملة المقارنة.  قیاساً ٳلىبالتتابع نفسھ  %  12.61  و25.58 قد بلغت 1-دیسیسمینز.م9

في  ثرت وبشكل معنويأالرش بمستویات مختلفة من التریھالوز  أناظھرت نتائج الجدول نفسھ          

السیما في التراكیز العالیة من التریھالوز ، اذلم تظھر النتائج تأثیر صفة دلیل الحصاد % لنبات الحنطة 

ً  1-لتر )ملغم5معنوي ألضافة التریھالوز ( ال أن الرش ٳعن معاملة المقارنة ، الذي لم یختلف معنویا

 ً البعض حققا زیادة في معدل صفة دلیل عن بعضھما  بالمستویین الثالث والرابع  واللذان لم یختلفا معنویا

ً 14.00%  و 20الحصاد% وبنسبة زیادة مقدارھا    الى معاملة المقارنة .  % قیاسا
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ً المضاف  لوزاالتریھمستویات من وتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )19الجدول ( وتداخلھما في رشا
  لنبات الحنطة . دلیل الحصاد %متوسط 

مستویات  إضافة
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  متوسط

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  17.08 18.17 21.29 30.88 21.85 

5  24.24 21.60 24.39 24.37 23.65 

10  24.67 24.08 26.47 24.43 24.91 

15  21.87 25.50 26.82 30.68 26.22  

LSD للتداخل  
0.01  

  
4.953  

  

LSD (T) 
0.01 
 

تأثیر  توسطم
  الملوحة

21.97  22.34 24.74 27.59   

2.476 

 
LSD (S)    
0.01  

2.476  

في صفة دلیل الحصاد % لنبات تأثیر معنوي الملوحة واضافة التریھالوز للتداخل بین مستویات  كان    

بزل عند السقي بمیاه بالتریھالوز والمعاملة  غیر قیمة لدلیل الحصاد في النباتات أعلىبلغت  ٳذالحنطة ،

ً ختلف اوالذي ، 1-دیسیسمینز.م9بمستوى   من التریھالوز عند بالمستوى الثاني والثالث الرش عن معنویا

عند  %في النباتات غیر المعاملة بالتریھالوز17.08قیمة لھذه الصفة  أقل، و بلغت  نفسھ المستوى الملحي

ً معنوی تختلفا، والتي الحنفیة السقي بمیاه          عند المستوى الملحي نفسھ . األخرىعن معامالت الرش  ا

  :المناقشة 
ملوحة میاه الري  أنیفسر على  أنمكن ی) 12جدول (صفة عدد السنابل في النبات   أن األنخفاض في       

) بسبب التاثیرات السلبیة للملوحة في الحاصل 4جدول (شطاء في النبات قللت وبشكل كبیر من عدد األ

ومكوناتھ من خالل تقلیل جاھزیة المغذیات والتنافس الشدید على نواتج البناء الضوئي بین الساق الرئیسي 

اختزال عدد االشطاء الحاملة للسنابل (الحالق ،  ٳلىوبقیة االشطاء الموجودة في النبات نفسھ مما یؤدي 

المستویات  أن) في 2015مي (نا) والغ2014) و الجعفر (2005تیجة مع الدوري ()، وتتفق ھذه الن2003

  خفض عدد السنابل في النبات . ٳلى أدتالملحیة العالیة 
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خفض عدد  ٳلى أدتالملوحة العالیة لمیاه الري  أن ٳلى عودت أن األنخفاض في بعض صفات الحاصل        

) وعدد الحبوب في 14وعدد السنیبالت في السنبلة (جدول ) 12) وعدد السنابل (جدول 4شطاء (جدول األ

خفاض في عدد الحبوب ووزن ناال یعزى أن ویمكن )16حبة (جدول  1000) ووزن 15جدول ( السنبلة

ز مرحلة وال االسراع في تكوین البذور والنضج لتجوایح اإلجھادالنبات تحت ظروف  أن ٳلىحبة  1000

معاملة التعویض بین عدد الحبوب ووزنھا  أنوھذا قلل من المدة المطلوبة لتراكم المواد الغذائیة ، و اإلجھاد

في معاملة  أما اإلجھادخفاض الحاصل اصال نتیجة ظروف نالم تظھر بشكل واضح في ھذه الدراسة بسبب 

عكس نمما ا)، 16، 15 خفاض وزنھا (جدولينا ٳلى ىدأزیادة عدد الحبوب  أنالري بماء الحنفیة فیالحظ 

توصل ما وتماثلت ھذه النتائج مع  ،) 18، 17الحاصل البایولوجي وحاصل الحبوب (جدولي  انخفاض في

  ) 2012ي (وا) و الرحب 2011( وآخرون   Asgari ) و 2002(  وآخرون Aluqailiكل من  ٳلیھ

Shamsi    و Kobraee )2013) حیث توصلت ) 2016) والركابي (2015مي (نا) والغ2014) والجعفر

عند  عند مرحلة النضجخفاض عـدد الحبـوب في السنبلة نأ ٳلى أدت زیادة مستویات الملوحة أن ٳلى

 9 تربة ملوحة ٳذ بلغ اكبر انخفاض عند ، 1-)یسي سمینز.م9و6و3استخدامھا ثالث مستویات من الملوحة (

 أن ٳلى) ربما یعود بالدرجة الرئیسیة 18جدول (خفاض في حاصل الحبوب ناال أما ،1-دیسي سمسنز .م

 ٳلى ىدأمتالء الحبة بالمواد الغذائیة مما أت تحمل نسبة قلیلة من البذور الممتلئة بسبب عدم ناالسنابل ك

 ; )2001( وآخرون Naseerٳلیھما توصل  یماثل وھذا) ، 16(جدول حبة  1000خفاض في وزن نا

Khan أما . الري بمیاه مالحة خفض معنویا عند معامالت ناحاصل الحبوب قد  أنفي ) 2006( وآخرون 

وبشكل معنوي عند زیادة  تآثرت ھذه الصفة) فقد 19جدول (تاثیر ملوحة میاه الري في دلیل الحصاد 

یات الري بالماء المالح طول موسم النمو  تؤدي الى حصول وأن زیادة مست ،مستویات ملوحة الري 

كبر من االنخفاض في حاصل أن االنخفاض في وزن القش كان أال ٳتاثیرات سلبیة في نمو وانتاجیة النبات، 

وھذا تماثل  . )2011الغریري (الحبوب ومن ثم انعكس ذلك على زیادة دلیل الحصاد وھذه النتائج أتفقت مع 

راستھا على نبات دخالل توصلت  )2014الجعفر (و ) 1995( Ehdaie و )2005نتائج الدوري ( مع

  . دلیل الحصادصفة سجل زیادة  في  1-دیسیسمنز .م 8و  4أن الري بالماء المالح الحنطة 
أن الزیادة المعنویة ببعض مؤشرات حاصل نبات الحنطة تشیر ٳلى الدور االساسي الي یلعبھ        

التریھالوز في نمو النبات لما لھ من دور فعال في تنظیم أیض الكاربوھیدرات السیما عند المستویات العالیة 

الذرة وأیضآ یتفق مع  ) خالل دراستھ على نبات2015(وآخرون  Henryلھا وھذا یؤكد ما أشار ٳلیھ 

) من أن االضافة الخارجیة للتریھالوز تعزز من تحمل نبات الذرة Ali)2011و Ashrafماتوصل ٳلیھ 

لإلجھاد المائي الذي ربما یتسبب بشكل غیر مباشر عن اإلجھاد الملحي ، ٳذ أن اإلجھادات غیر األحیائیة 

ن تراكم التریھالوزیختلف ٳو ) .2011وآخرون  Carilloكالملوحة والجفاف تمتلك تأثیر ازموزي مشترك (



      and discussion Result                                 النتائج والمناقشة
 

63 
 

نتاجھ اجزء النبات نفسھ ، وأن استقرار المحصول و ل نموه فضال عنحباختالف نوع النبات واضافتھ ومرا

لذلك  التعرض اإلجھاد قیاسا ٳلى حالة عدم یزداد عندما یضاف التریھالوز خالل تعرض النبات ٳلى

)KerepesوGaliba،2000وNounjan   افة الخارجیة للتریھالوز لیس ضٳن اال ) .2012وآخرون

ً بالضرورة أن تكون دائم حیث  T15مخفضة للتأثیر الضار للملوحة على النبات كما حصل في المستوى  ا

 حصل علیھ( وھذه النتائج مشابھة للنتائج التيي صفة طول السنبلة حصل أنخفاض عند ھذا المستوى ف

Garica،و 1997وآخرونMuller و 2001آخرون ،و  Winger، 2002( .  ٳذ بینو أن الرش بالتریھالوز

ً یؤثر سلبT10 فوق التركیز االمثل  یقید النمو ویقید الصادرات من السكروز ٳلى  على نمو النبات ٳذ ا

  جذورھا.

بین سكر التریھالوز وملوحة میاه الري یعود ٳلى أن التریھالوز عندما یضاف  المعنوي ٳن التداخلو     

خارجیا یمتص من قبل األوراق  ویتحرك ٳلى اجزاء النبات االخرى ممایؤدي ٳلى زیادة تحمل النبات 

ً  ، )2014وآخرون (  Changلإلجھاد الملحي  یحسن نمو النبات  كذلك أن اضافة التریھالوز خارجیا

ً  البناء الضوئي وعملیة و لتجنب اإلجھاد الملحي المتمثل النمو الخضري والتكاثري  یمكن اعتباره مستحثا

   ).2014وآخرون ،  (yangفي التراكیز العالیة من الملح   Arabidopsisفي نبات 

    حبوبفي  والبروتین العناصر الغذائیةبعض  تأثیر معامالت قید البحث في تركیز نتائج -4-4
  :حنطةال

  :(%)تركیز النتروجین -4-1- 4

 بصورة معنویة في تركیز النتروجین في الحبوب أثرتنوعیة المیاه  أن) 20تبـیّن النتائج الجدول (          

، وقـد  زیادة تركیز النتروجین في حبوب الحنطة ٳلىزیادة مستویات الملوحة میاه الري  أدت  ٳذ.  الحنطة

عند مستویات ملوحة بالتتابع  %)3.05 و 2.85و  (2.77الحبوب  مقـداربلغ معدل  تركیز النتروجین  في 

بالتتابع  أي %13.38 ،5.94،  2.97وبنسبة زیادة مـقـدارھا،  تابعبالت1-)دیسیسمینز.م9و6 و4ري (المیاه 

ً قیاس  نفسھ    . معاملة المقارنة ٳلى ا

 في وبشكل معنوي أثرت من التریھالوز مختلفة مستویاتب الرش  أننفسھ نتائج الجدول اظھرت          

 الحنطةتركیز النتروجین في حبوب لمعدل  أعلى أنبینت النتائج   ٳذ، تركیز النتروجین في الحبوب صفة

ً والتي لم تختلف  (بمستوى الصفر) المعاملة بالتریھالوز رفي النباتات غی %2.88مقدارآ بلغ  عن  معنویا

 الثاني ىالرش بالمستو أن لوحظ ، كذلك  1-لترملغم   10 من التریھالوز والرابع الرش بالمستوى الثالث

  . بمعاملة المقارنة قیاساً  في تركیز النتروجین  معنوي تقلیل قحق
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ً لوز المضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )20الجدول ( وتداخلھما في رشا
  الحنطة . %في حبوبتركیز النتروجین 

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  متوسط

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  2.76 2.80 2.90 3.06 2.88 

5  2.71 2.70 2.80 3.00 2.77 

10  2.70 2.80 2.90 3.10 2.87 

15  2.70 2.80 2.80 3.06 2.84 
LSD للتداخل  

0.01  
 

N.S 
LSD (T) 

0.01 
 

تأثیر  توسطم
  الملوحة

2.69  2.77 2.85 3.05  

0.041 LSD (S)    
0.01  

0.041 

  

ر معنوي في صفة یثأت أيعلى النبات  رشاً میاه الري واضافة التریھالوز  نوعیةللتداخل بین  ولم یكن      

  . تركیز النتروجین في الحبوب

  تركیز الفسفور (%): -4-4-2

في تركیز الفسفور  بصورة معنویة أثرتنوعیة المیاه  أن) 21الجدول (الموضحة في  النتائج تبین          

تركیز الفسفورفي معنوي في   انخفاض ٳلى زیادة مستویات ملوحة میاه الري أدت  ٳذالحنطة .  حبوبفي 

عـنـد مستویات  %)0.23 و 0.32و  (0.42مقـدار في الحبوب  تركیز الفسفوروقـد بلغ معدل  ، الحبوب 

 61.66و46.66  و30.00مـقـدارھا انخفاضة وبنسب بالترتیب ، 1-دیسیسمینز.م )9و 6و 4( میاه ري ملوحة

ً نفسھ   على الترتیب %    . ٳلى معاملة المقارنة قیاسا

ً  على النباتمن  مختلفة اضافة مستویاتأن  المذكوركما تشیر نتائج الجدول        تؤثر  التریھالوز رشا

 لتركیز الفسفور في حبوب الحنطةمعدل أعلى بلغ  ٳذصفة تركیز الفسفورفي الحبوب   في بصورة معنویة

في النباتات غیر المعاملة بالتریھالوز(في المستوى صفر) ،وبلغ أقل معدل لتركیز الفسفور  %0.43مقدارآ 

من  بالمستوى الرابع، ولوحظ  أن الرش 1-ملغم لتر10%عند الرش بالمستوى الثالث من التریھالوز0.36

  .  المستوى الثانيالمقارنة ومع تركیزالفسفورفي الحبوب مع معاملةالتریھالوز حقق فروقآ معنویة في صفة 
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )21الجدول ( وتداخلھما في رشا
  الحنطة . %في حبوبالفسفور تركیز

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  0.88 0.42 0.25 0.16 0.43 

5  0.56 0.41 0.34 0.22 0.38 

10  0.47 0.39 0.33 0.26 0.36 

15  0.52  0.47 0.36 0.26 0.40 
LSD للتداخل  

0.01  
0.052  LSD (T) 

0.01 
 

  0.23 0.32 0.42  0.60  تأثیر الملوحة متوسط

0.026 LSD (S)    
0.01  

0.026 

  

تركیز تـأثـیـر معـنـوي فـي صـفـة  واضافة التریھالوزمیاه الري للتـداخـل بـیـن مستویات ملوحة  كان      

المعاملة غیر في النباتات  %0.88لھذه الصفة قیمة  أعلىبلغت  ٳذلنبات الحنطة ، الفسفورفي الحبوب 

ً والتي تختلف  ، بمیاه الحنفیةعند السقي  ( المستوى صفر) بالتریھالوز  األخرىالتراكیز جمیع عن  معنویا

بمیاه   عند السقيمعاملة بالتریھالوز غیر ال النـبـاتـاتفي  %0.16 قیمة لھذه الصفة مقدار أقلوبلغت من ، 

ً ، والتي تختلف  1- دیسیسمینز..م9البزل بمستوى وأن رش  األخرىالتراكیز  جمیع عن معنویا

  .1-دیسیسمینزم 9و6التریھالوزحسن من تركیز الفسفورعند التراكیز العالیة من مستوى ملوحة ماء ري 

  تركیز البوتاسیوم (%):-4-4-3

تركیز البوتاسیوم في  بصورة معنویة أثرتنوعیة المیاه  أن) 22الجدول (الموضحة في النتائج  تشیر        

، تركیز البوتاسیوم في الحبوب  انخفاض ٳلى زیادة مستویات ملوحة میاه الري أدت  ٳذالحنطة .  حبوب في

 عـنـد مستویات ملوحة%)0.77 و 0.92و  (1.06مقـدار في الحبوب   تركیز البوتاسیوموقـد بلغ معدل  

 % 47.26  36.98 ,،  27.39مـقـدارھا  انخفاضة وبنسب بالتتابع 1-دیسیسمینز.م )9و 6و 4( میاه ري

ً قیاسنفسھ  بالتتابع   .  معاملة المقارنة ٳلى ا
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ً لوز المضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )22الجدول ( وتداخلھما في  رشا

  الحنطة . %في حبوبتركیز البوتاسیوم 

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

  1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
  

  
تأثیر  توسطم

  9  6  4  1.8  التریھالوز
0  1.37 1.26 1.04 0.68 1.09 

5  1.23 1.03 0.89 0.82 0.99 

10  1.25 0.96 0.86 0.80 0.96 

15  1.98 0.98 0.91 0.81 1.17 
LSD للتداخل  

0.01  
 

0.143 
  

LSD (T) 
0.01 
 

  0.77 0.92 1.06 1.46  تأثیر الملوحة توسطم

0.071 LSD (S)    
0.01  

0.071 

  

 أثرت قد  التریھالوزمن مختلفة  مستویاتب المذكور أن الرش الجدول المعروضة في نتائجال اوضحت     

 ً فقد زاد تركیز ھذه الصفة وبفرق معنوي عن معاملة المقارنة  تركیز البوتاسیوم في الحبوب ، فيمعنویا

  %1.17 ، بلغ  1-لترملغم  15تركیزه  تریھالوزال عند الرش بالمستوى الرابع من والتراكیز األخرى

، ٳذ بینت نتائج الجدول نفسھ أن الرش بالمستویین الثاني  بمعاملة المقارنة قیاساً % 7.33زیادة  وبنسبة

ً  قلال تركیز البوتاسیوموالثالث  معاملة المقارنة والمستوى الرابع من التریھالوز ولكن لم یكن  عنمعنویا

   ھناك فرق معنوي بین بعضھما  .

تـأثـیـر  التریھالوزب لرش وامیاه الري لتـداخـل بـیـن مستویات ملوحة ) أن ا22اشارت نتائج الجدول (     

مقدارآ  لھذه الصفةقیمة  أعلىبلغت  ٳذلنبات الحنطة ، تركیز البوتاسیوم  في الحبوب معـنـوي فـي صـفـة 

بمیاه الحنفیة، عند السقي  1-لترملغم  15التریھالوز بالمستوى الرابع من في النباتات المعاملة   ، 1.98%

 والتي تختلف معنویاً عن معاملة المقارنة والتراكیز األخرى من التریھالوز عند المستوى الملحي نفسھ ، 

بمیاه   عند السقيمعاملة بالتریھالوز غیر ال  النـبـاتـاتفي  %0.68آ  مقدارقیمة لھذه الصفة  أقلوبلغت 
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ً عن الرش   1-دیسیسمینز.م 9البزل بمستوى التریھالوز عند  بجمیع مستویات،والتي لم تختلف معنویا

  المستوى الملحي نفسھ .

  تركیز البروتین في الحبوب :- 4- 4- 4

ً معنوی اً لنوعیة المیاه تأثیر أن) 23الجدول ( الموضحة في  النتائج تبین           في تركیز البروتین في  ا

، وقـد بلغ معدل  زیادة تركیز البروتین  ٳلى زیادة مستویات الملوحة میاه الري أدت  ٳذالحنطة .  حبوب

 6و 4( میاه ري عـنـد مستویات ملوحة %17.39و 16.25و15.79مقـدار تركیز البروتین في الحبوب 

ً بالتتابع نفسھ  %13.44و6.00و3.00 مـقـدارھا زیادةة وبنسب بالتتابع ، 1-دیسیسمینز.م )9و  ٳلى قیاسا

  .معاملة المقارنة

 في التریھالوزمن  مختلفة  وجود تأثیر معنوي عند اضافة مستویات ٳلى) 23(تشیر نتائج الجدول       

% في النباتات 18.02تركیز البروتین في الحبوب ٳذ بلغت أعلى قیمة  لتركیز البروتین في الحبوب مقدارآ 

غیر المعاملة بالتریھالوز  والتي لم تختلف معنویاً عن الرش بالمستوى الثالث من التریھالوز ، ولوحظ أن 

  ً ً قیاسا مع معاملة المقارنة  لكن الفرق لم یكن الرش بالمستوى الرابع من التریھالوز  حقق فرقا معنویا

ً عن مستوى المقارنة ، كما بینت نتائج الجدول  ً  مع المستوى الثالث والذي لم یختلف معنویا ً قیاسا معنویا

خفض تركیز البروتین  وبفرق معنوي عن  1- لترملغم  5نفسھ أن الرش بالمستوى الثاني من التریھالوز 

  .  بمعاملة المقارنة قیاساً % 3.88انخفاض  مقدارھا   وبنسبةمعاملة المقارنة وبقیة المعامالت 

اوضحت نتائج الجدول نفسھ أنھ لم یكن للتداخل بین نوعیھ المیاه الري و الرش بمستویات مختلفة من      

  كیز البروتین . التریھالوز أي تأثیر معنوي في صفة تر
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ً لوزالمضاف االتریھمستویات من وتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )23الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  الحنطة . في حبوبتركیز البروتین  % 

اضافة مستویات من 
) Tالتریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر توسط م

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  15.73 15.96 15.53 17.44 16.42 

5  15.45 15.39 15.96 17.10 15.79 

10  15.39 15.96 15.53 17.67 16.36 

15  15.39 15.96 15.96 17.44 16.19 
LSD للتداخل  

0.01  
  

N.S 
  

LSD (T) 
0.01 
 

  17.39 16.25 15.79 15.33  تأثیر الملوحة توسطم

0.26  LSD (S)    
0.01  

0.26  

  

  المناقشة:

خفاض معنوي في النمو عموماً نا ٳلى ىدأموسم النمو  خاللالري المستمر بالماء المالح  نإ       

ً فاشیر الى ذلك آنكما  )7بالملوحة (جدول خر تاثر ، محتوى الماء النسبي ھو اآلومكونات الحاصل مما  ا

قد یعود السبب في  أو ،خفاض نسب العناصر الفسفور والبوتاسیوم في الحبوب أن فيعكس تاثیره أن

المسببة للملوحة في المیاه ،  األیوناتالتنافس الحاصل بینھا وبین  ٳلىخفاض نسب ھذه العناصر نا

خالل  ٳذ بینت األخیرة )2014والجعفر ( )Hummadi )2000 ٳلیھوتماثلت ھذه النتائج مع ما توصل 

و  4 ٳلىالري  یاهتركیز البوتاسیوم بزیادة ملوحة ممعدل في خفاض نا ى نبات الحنطة حصولدراستھا عل

 وھذه النتائج تتفق مع ماتوصل ٳلیھ، -1دیسیسیمنز.م 1.8عن معاملة الري بماء النھر  1-دیسیسمنز.م 8

والبوتاسیوم في الفسفور  كل من في تركیز وبشكل معنوي ثرتآنوعیة میاه الري  أن في )2015مي (ناالغ

خفض تركیز كل ناحین في تركیز للفسفور والبوتاسیوم،  أعلىحقق السقي بمیاه النھر  ٳذالحنطة ،  حبوب

ملوحة  أن ٳلىوالجمیع اشاروا  میاه نھر . قیاسا باستعمال عن السقي بمیاه مالحة  من البوتاسیوم والفسفور

 والنتروجین  يتركیز في الزیادة سبب أما . العناصرمن ھذه خفاض في محتوى النبات نامیاه الري سببت 

زیادة  ٳلى ىدأمما ) 18(جدول خفاض في حاصل الحبوب ناال ٳلى) فیعود 23 ،20لواجد( البروتین
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زیادة الحاصل عند  أنالنتروجین في الحبوب والبروتین فیھا على الترتیب وھذا بسبب عامل التخفیف أي 

 ٳلیھتخفیف التركیز في ھذه المعاملة ، وتماثلت ھذه النتیجة مع ما توصل  ٳلى ىدأالسقي بمیاه الحنفیة 

AL-Rawi  وSadallah )1980 (و) مي ناوالغ) 2013عبود وعباس (و) 2003شكري وراھي

 في تركیزمعنویا  رثآنوعیة میاه الري قد  أنتوصل من خالل دراستھ على نبات الحنطة  ٳذ)2015(

میاه بمعاملة السقي في  والنتروجین للبروتین تركیز أعلى ناك و في الحبوب وتركیزالنتروجین البروتین

 وعزا سبب ذلك ٳلى والنتروجینللبروتین  تركیزاً  قلأقیاسا مع معاملة السقي بمیاه النھر التي اعطت البئر 

  ناء البروتین .بزیمات المحللة للبروتین وتحفز نالملوحة تثبط عمل األزیادة  أن

ٳلى الدور المفید  في تركیز العناصر الغذائیة في الحبوب یعود لتریھالوزالتأثیر المعنوي ل أن       

زیادة البوتاسیوم والتقلیل من الصودیوم ویعزى السبب ٳلى دور سكر التریھالوز كونھ مصدر في للتریھالوز 

  (Lmaiت للشد الملحي للطاقة وواقي ازموزي للبروتینات وتراكیب االغشیة ویعمل على زیادة تحمل النبا

الملحي من خالل  ألجھادل النبات تحمل زیادة ) أو ربما یعود السبب ٳلى دوره فيLordachescn ,2008و

 2002وآخرون ، (Gargالصودیوم \اختزال األیونات السامة  واكسدة الدھون وزیادة نسبة البوتاسیوم 

  ، ) 2012وآخرون ،  Nounjanو

یوني في  التوازن األ التریھالوزدورأن التداخل المعنوي بین التریھالوز وملوحة میاه الري یعود الى        

یحافظ على نسبة  بالتاليوٳذ ساعد على تحسین الجھد المائي  Naفي حالة اإلجھاد الملحي ،ٳذ یقلل تراكم 

والتي تعد احد المؤشرات المھمة في تحمل لألجھاد الملحي وھذا یؤكد  الصودیوم متوازنة\البوتاسیوم

) من أن االضافة الخارجیة لسكر التریھالوز أدت ٳلى زیادة تحمل 2009(وآخرون  Zeidماحصل علیة 

مما یحسن من نمو النبات و  نباتات الذرة لظروف الشد الملحي من خالل تثبیطھ تراكم األیونات السامة وھذ 

زیادة كفاءة  و للنباتفي صبغة الكلوروفیل  تأثیراً  على استقرار البالستیدة الخضراء دون أن یحصل یحافظ 

 كذلك وجد) .  2008وآخرون ،  Junو 2008وآخرون ، Luoتحت اإلجھاد الملحي ( وئيضعملیة البناء ال

Ashraf   زیادة في امتصاص ) أن التداخل بین سكر التریھالوز وكلورید الصودیوم سبب 2008(وآخرون

  .الصودیوم \أیون  البوتاسیوم وقلل من دخول أیون الصودیوم وبالتالي زیادة نسبة البوتاسیوم

  :الصفات التشریحیة لنبات الحنطة بعضنتائج -4-5

  ): مایكرومیترطول الثغور في البشرة العلیا(-5-1- 4

 میاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 24فــي الجدول (لیھا ٳشار النتائج الم یتضح من       
میاه الري  ملوحة  مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقمعدل طول الثغور في البشرة العلیا أل في
  مقدار معدل طول الثغور نباتات الحنطةبلغ  معدل طول الثغور في البشرة العلیا، وقد  زیادة ٳلى
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ً المضاف  لوزاالتریھوالملوحة المختلفة  تأثیر مستویات )24الجدول (  طول الثغور وتداخلھما في  رشا
  الحنطة .البشرة العلیا (مایكرومیتر )ألوراق نبات 

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  44.16 50.75 55.30 60.50 52.68 

5  48.33 53.08 56.91 62.50 55.20 

10  44.16 49.00 54.58 61.11 52.21 

15  50.00 53.58 61.71 55.16 57.36 

LSD  للتداخل  
0.01  

  
N.S 
  

LSD (T) 
0.01 
 

  62.06 57.12 51.60 46.66  تأثیر الملوحة توسطم

1.161 LSD (S)    
0.01  

1.161 

  

         ماء ريعند مستوى ملوحة و) 4( رقم صورة كما موضح في ،مایكرومیتر)62.06و57.12 و 51.60( 

ً  بالتتابع نفسھ%  33.00و 22.41و 10.58وبنسبة زیادة مقدارھا  بالتتابع . 1-دیسیسمینز.م ) 9و6و4 (  قیاسا

  .معاملة المقارنة ٳلى
من  مختلفة مـعـنـوي ألضـافـة مستویاتٳلى وجـود تـأثـیـرالمذكور  تـشـیـر الـنـتـائـج فـي الـجـدول        

طول بـلـغ معدل  ٳذ، نـبـات الحـنـطـة  وراقمعدل طول الثغور في البشرة العلیا أل فيالتریھالوز 

وبنسبة  1-لتر ملغم 15التریھالوز تركیز  الرش بالمستوى الرابع منعـنـد )مایكرومیتر57.36مقدار(الثغور

ً  ٳلى معاملة المقارنة والتراكیز  معاملة المقارنة ٳلى قیاساً % 8.88زیادة مقدارھا  ، وبفرق معنوي قیاسا

األخرى من التریھالوز . باألضافة ٳلى ذلك ٳذ لم تظھر النتائج الجدول نفسھ وجود تاثیر معنوي في طول 

 الثغور في البشرة العلیا عند الرش بالمستوى ثالث من التریھالوز الذي لم یختلف معنویاً عن معاملة

  المقارنة.

لم یكن للتداخل بین نوعیھ میاه الري والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز أي تأثیر معنوي في معدل   

  طول الثغور في البشرة العلیا ألوراق نبات الحنطة .
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  ): مایكرومیترطول الثغور في البشرة السفلى ( -5-2- 4

 في میاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 25النتائج الموضحة فــي الجدول ( اظھرت      

 ٳلىمیاه الري  ملوحة  مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقألالسفلى معدل طول الثغور في البشرة 

 و 50.54( آمقدار معدل طول الثغور نباتات الحنطةبلغ  ، وقدلسفلى معدل طول الثغورفي البشرة ازیادة 

 )9و 6و 4(میاه الري عند مستوى ملوحة و )4( صورة رقم ،كما موضح في مایكرومیتر )61.43و55.27

ً  بالتتابع نفسھ%   38.44و 24.56و13.90وبنسبة زیادة مقدارھا بالتتابع ،  1-دیسیسمینز.م معاملة  ٳلى قیاسا

       . المقارنة

مختلفة من وجـود تـأثـیـر مـعـنـوي ألضـافـة مستویات  ٳلى  نفسھ تـشـیـر الـنـتـائـج فـي الـجـدول         

السیما في التراكیز العالیة من  نـبـات الحـنـطـة  وراقأل السفلىمعدل طول الثغور في البشرة  فيالتریھالوز 

،  1-لتر ملغم10تریھالوز الرش عـنـد مایكرومیتر )54.56(آ مقدارطول الثغوربـلـغ معدل  ٳذالتریھالوز، 

ً عن الرش بالمستوى  معاملة المقارنة ٳلى قیاساً % 6.56وبنسبة زیادة مقدارھا  . والذي لم یختلف معنویا

عن  ذلك لم تظھر النتائج وجود تأثیر معنوي في معدل طول  . فضالً 1-لتر ملغم  15الرابع من التریھالوز

 ً   ٳلى معاملة المقارنة .   الثغور للبشرة السفلى عند الرش بالمستوى الثاني من التریھالوزقیاسا

لم یكن للتداخل بین نوعیھ میاه الري والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز أي تأثیر معنوي في معدل      

  طول الثغور في البشرة السفلى ألوراق نبات الحنطة .

  :في البشرة العلیا یلةالطو الخالیاطول  -5-3- 4

 في میاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 26الجدول ( تبـیّـن النتائج الموضحة فــي         

میاه  ملوحة  مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقفي البشرة العلیا أل یلةالخالیا الطومعدل طول 

نباتات ل یلةالخالیا الطومعدل طول بلغ  في البشرة العلیا، وقد یلةالخالیا الطو معدل طول انخفاض ٳلىالري 

عند مستوى و )4( صورة رقم،كما موضح في  مایكرومیتر)47.09و56.44 و 66.37مقدار ( الحنطة

% 41.79و30.22 و 17.95 مقدارھا انخفاض  وبنسبةبالتتابع، 1-دیسیسمینز.م)9و 6و4(ري  ملوحة

ً  بالتتابع نفسھ     . معاملة المقارنة ٳلى قیاسا

من  مختلفة وجـود تـأثـیـر مـعـنـوي ألضـافـة مستویات ٳلىالمذكور  فـي الـجـدول النتائج بینت      

معدل أعلى بـلـغ  ٳذنـبـات الحـنـطـة . وراقفي البشرة العلیا أل یلةالخالیا الطومعدل طول  فيالتریھالوز 

،  1-لتر ملغم15، في النباتات المعاملة بالتریھالوزتركیز مایكرومیتر)64.51( اً مقدار یلةالخالیا الطوطول ل

ذلك اظھرت النتائج المعروضة في الجدول نفسھ عن   فضالً والتي لم تختلف معنویاً عن معاملة المقارنة ، 

 ً وبنسبة  1-لتر ملغم10ة عند الرش بالمستوى الثالث من التریھالوزیلفي معدل طول الخالیا الطو انخفاضا

  وبفرق معنوي عن بقیة معامالت الرش . معاملة المقارنة ٳلى قیاساً % 8.25مقدارھا  انخفاض 
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوالملوحة المختلفة  تأثیر مستویات )25الجدول ( وتداخلھما في  رشا
  الحنطة .طول الثغور البشرة السفلى (مایكرومیتر )ألوراق نبات 

مستویات من  إضافة
) Tالتریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-دیسیسمینز.م) Sمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  42.50 49.89 53.27 59.16 51.20 

5  42.50 49.50 53.41 61.55 51.74 

10  46.66 52.16 56.91 62.50 54.56 

15  45.83 50.64 57.50 62.50 54.11 
LSD للتداخل  

0.01  
  

N.S  
LSD (T) 

0.01 
 

  61.43 55.27 50.54  44.37  تأثیر الملوحة توسطم

1.961  LSD (S)    
0.01  

1.961 

  

ً لوزالمضاف االتریھمستویات من  وتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )62الجدول (  وتداخلھما في رشا

  الحنطة .في البشرة العلیا ألوراق نبات  یلةطول الخالیا الطو

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSالري (مستویات ملوحة ماء 
تأثیر  توسطم

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  88.58 63.39 57.88 47.00 64.21 

5  85.66 63.67 57.17 46.14 63.16 

10  63.39 61.35 58.14 52.78 58.91 

15  85.94 77.06 52.56 42.48 64.51 
LSD للتداخل  

0.01  
  

1.713  
LSD (T)  

0.01 
 

  47.09 56.44 66.37  80.89  تأثیر الملوحة توسطم

0.856 LSD (S)    
0.01  

0.856 
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الرش بمستویات مختلفة من و میاه الري ملوحةللتداخل بین مستویات  ) أن26اظھرت نتائج الجدول (      

ً  آتأثیرالتریھالوزعلى النبات  نـبـات الحـنـطـة  وراقفي البشرة العلیا ألالخالیا الطویلة معدل طول في  معنویا

 ةالمعامل غیر في النباتات مایكرومیتر88.58 اً مقدار طول الخالیا الطویلةقیمة لمعدل  أعلىبلغت  ٳذ، 

ً  ،السقي بمیاه الحنفیة عند بالتریھالوز عن تراكیز الرش األخرى عند المستوى الملحي  والتي تختلف معنویا

بالمستوى الرابع من في النباتات المعاملة مایكرومیتر 42.48قیـمـة لھـذه الصفـة مـقـدار  أقلوبـلغـت نفسة ،

ً عن تراكیز الرش  1-دیسي سیمینز .م 9السقي بمیاه البزل بمستوى عند التریھالوز  ، والتي تختلف معنویا

  األخرى عند المستوى الملحي نفسة

  ة في البشرة السفلى :یلالطو الخالیاطول  -5-4- 4

 في میاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 27النتائج الموضحة فــي الجدول ( تشیر       

میاه  ملوحة  مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقأل سفلىفي البشرة ال ةیلالطو الخالیامعدل طول 

 ةیلالطو الخالیامعدل طول بلغ  ، وقد سفلىفي البشرة ال ةویلالط الخالیا معدل طول انخفاض ٳلىالري 

عند و )4( صورة رقم ،كما موضح في مایكرومیتر)73.04و 79.15و 89.44مقدار ( نباتات الحنطةل

 30.92و 25.41و15.41مقدارھا  انخفاض وبنسبة،بالتتابع 1-دیسیسمینز.م) 9و 6و4(ري  مستوى ملوحة

ً قیاس  بالتتابع نفسھ %   . معاملة المقارنة ٳلى ا

في  ةیلالخالیا الطومعدل طول في  وجود تأثیر معنوي ٳلى نفسھ الجدولالمعروضة في  نتائجتبین ال     

على النبات السیما في التراكیز ، عند اضافة مستویات من التریھالوزنـبـات الحـنـطـة وراقأل سفلىال البشرة

ً الى النتائج  أشارتالعالیة من السكر ،  بجمیع التراكیز في  وجود تأثیر معنوي ألضافة التریھالوز رشا

حقق  1-لترملغم  10أن اضافة التریھالوز رشاً  بتركیز  و قیاساً  بمعاملة المقارنة لخالیا الطویلةزیادة طول ا

% قیاساً  بمعاملة 12.77ة مقدارھا دوبنسبة زیا مایكرومیتر)93.42(ة بلغ یلالخالیا الطوطول لمعدل  أعلى

   .، والتي تختلف معنویاً عن معامالت الرش األخرى  المقارنة

تأثیر  والرش بمستویات مختلفة من التریھالوزعلى النبات  میاه الري ملوحة للتداخل بین مستویات كان     

قیمة  أعلىبلغت  ٳذ، نـبـات الحـنـطـة  وراقأل سفلىفي البشرة الة یلالطو الخالیامعدل طول في معنوي 

عند ، 1-لتر ملغم5التریھالوز تركیز ب المعاملة ي النباتاتف مایكرومیتر116.11ةیلالطو الخالیاطول لمعدل 

ً السقي بمیاه الحنفیة والتي تختلف  وبـلغـت عند المستوى الملحي نفسھ ،  األخرىعن معامالت الرش  معنویا

من التریھالوز  الثاني بالمستوى في النباتات المعاملة  مایكرومیتر66.21قیـمـة لھـذه الصفـة مـقـدار  أقل

عدم الرش عند والذي لم یختلف معنویاً عن معاملة ،  1-دیسي سیمینز .م 9السقي بمیاه البزل بمستوى  عند

  .، وبفرق معنوي عن معامالت الرش األخرى عن المستوى الملحي نفسھ نفس المستوى الملحي

     



      and discussion Result                                 النتائج والمناقشة
 

74 
 

ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )27الجدول ( في وتداخلھما رشا
  الحنطة .في البشرة السفلى ألوراق نبات  یلةطول الخالیا الطو

اضافة مستویات من 
  ) Tالتریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر توسط م

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  105.25 88.25 71.08 66.78 82.84 

5  116.11 83.89 71.29 66.21 84.38 

10  104.88 94.38 91.46 82.96 93.42 

15  96.69 91.25 82.77 76.19 86.73 
  

LSD للتداخل  
0.01  

  
2.265  

  
LSD (T) 

0.01 
 

   73.04 79.15 89.44 105.73  تأثیر الملوحة توسط م

1.132 LSD (S)    
0.01  

1.132  

 

  عدد الثغور في البشرة العلیا: -5-5- 4

 فيمیاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة  ٳلى) 28النتائج الموضحة فــي الجدول ( اظھرت        

 ٳلى ماء الري ملوحة مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقأل علیافي البشرة االثغورمعدل عدد ال

 لنباتات الحنطة الثغورمعدل عدد بلغ  نبات الحنطة ، وقد وراقأل لعلیافي البشرة ا الثغورأرتفاع  معدل عدد 

 4(مستویات ملوحة میاه ري عند و )4( صورة رقمكما موضح في  ،ثغر) 15.66و12.06 و(8.92مقدار

 قیاساً  بالتتابع نفسھ %  162.75و102.34و49.66وبنسبة زیادة مقدارھا  بالتتابع، 1-دیسیسمینز.م  )9و 6و

       . معاملة المقارنة ٳلى

في  الرش بالمستویات المختلفة من التریھالوزوجود تأثیر معنوي عند  ٳلىالمذكور نتائج الجدولتشیر       

في المستوى  الثغورعدد لمعدل أعلى  كان ، نـبـات الحـنـطـة وراقأل علیافي البشرة ال الثغورمعدل عدد 

 وبفروق معنویة عن معامالت الرش األخرى ،اما أقل معدل فتحقق في المستوى ،ثغر) (11.80صفر بلغ 

 قیاساً % 15.42مقدارھا  انخفاضوبنسبة  )ثغر،9.98بلغ ( 1-لتر ملغم 10الثالث من التریھالوز تركیزه 

ختلف تو لم  دى رش التریھالوز الى تقلیل عدد الثغورمعنویا قیاسا بعدم الرشٳو. معاملة المقارنة ٳلى

  . مستویات الرش فیما بینھا
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )28الجدول ( في وتداخلھما  رشا
  الحنطة .عدد الخالیا الثغور في البشرة العلیا ألوراق نبات 

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-دیسیسمینز.م) Sمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسط م

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  7.17 9.66 12.36 18.00 11.80 

5  5.66 9.10 12.56 15.66 10.75 

10  6.00 8.71 11.56 13.66 9.98 

15  5.00 8.21 11.75 15.33 10.07 
LSD للتداخل  

0.01  
  

N.S 
  

LSD (T) 
0.01 
 

  15.66 12.06 8.92  5.96  تأثیر الملوحة توسط م

0.897 LSD (S)    
0.01  

0.897 

  

لم یكن للتداخل بین نوعیھ میاه الري والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز أي تأثیر معنوي في معدل      
  عدد الثغور في البشرة العلیا ألوراق نبات الحنطة .

  عدد الثغور في البشرة السفلى : -5-6- 4

 في میاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 29النتائج الموضحة فــي الجدول ( بینت         

 ٳلى ماء الري ملوحة مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقأل سفلىفي البشرة الثغورمعدل عدد ال

لنباتات  الثغورمعدل عدد بلغ  نبات الحنطة ، وقد وراقأل سفلىال في البشرة الثغورأرتفاع  معدل عدد 

مستویات ملوحة میاه ري عند )4( صورة رقمكما موضح في ،ثغر ) 11.33و8.96 و(6.43مقدار الحنطة

ً ٳلى  بالتتابع % 202.13و 138.93و 71.46وبنسبة زیادة مقدارھا  ،1-دیسیسمینز.م 9)و 6و 4(  قیاسا

   . معاملة المقارنة

نفسھ أن الرش بالمستویات المختلفة من التریھالوز   لم  الجدولنتائج بالنسبة لتأثیر التریھالوز فاظھرت       

 ً   .  نـبـات الحـنـطـة وراقأل سفلىفي البشرة الالثغورمعدل عدد في  تؤثر معنویا

) أن التداخل بین نوعیھ المیاه والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز لم یكن 29بینت نتائج الجدول (     

  عدد الثغور في البشرة السفلى ألوراق نبات الحنطة .لھ تأثیر معنوي في معدل 
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )29الجدول ( في وتداخلھما  رشا
  الحنطة .نبات  وراقعدد الثغور في البشرة السفلى أل

اضافة مستویات 
) Tمن التریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  3.00 6.57 10.06 12.00 7.91 

5  4.00 6.89 9.28 11.33 7.96 

10  3.33 6.25 7.70 10.33 6.90 

15  4.33 6.01 8.81 11.66 7.70 

LSD للتداخل  
0.01  

 
N.S 

LSD (T) 
0.01 
 

  11.33 8.96 6.43 3.75  تأثیر الملوحة توسط م

N.S LSD (S)    
0.01  

0.858  

     

  كیة في البشرة العلیا:یالسل الخالیاعدد -5-7- 4

 في میاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 30تبـیّـن النتائج الموضحة فــي الجدول (      

 ماء الري  ملوحة مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقكیة في البشرة العلیا ألیالسل الخالیامعدل عدد 

 الخالیامعدل عدد بلغ  نبات الحنطة ، وقد وراقكیة في البشرة العلیا ألیالسل الخالیامعدل عدد  زیادة ٳلى

عند  )4( صورة رقمكما موضح في )خلیة،15.74و13.35 و (11.31مقدار   كیة لنباتات الحنطةیالسل

  22.93وبنسبة زیادة مقدارھا بالتتابع ، 1-دیسیسمینز.م 9)و 6و 4(مستویات ملوحة میاه ري 

  .معاملة المقارنة قیاساً ٳلى بالتتابع نفسھ%  71.08و45.10و

ً الرش بمستویات مختلفة من التریھالوز یؤثر  أن نفسھ نتائج الجدولاظھرت           معدل عدد في  معنویا

الرش بالمستوى الرابع من  أنلوحظ  ذأ.  نـبـات الحـنـطـة وراقكیة في البشرة العلیا ألیالسل الخالیا

وبنسبة زیادة خلیة ،  13.92بلغ  في البشرة العلیا كیةیالسل الخالیاعدد التریھالوز حقق زیادة في معدل 

وبفروق معنویة عن مستویات الرش األخرى ، كذلك وجد أن  معاملة المقارنة ٳلى قیاساً  %23.84مقدارھا 

الرش بالمستوى الثاني حقق فرقا معنویاً مع معاملة المقارنة ولكن الفرق لم یكن معنویاً قیاساً  مع المستوى 

  الثالث الذي لم یختلف معنویاً عن معاملة المقارنة .
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ً لوزالمضاف االتریھ نمستویات موتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )30الجدول ( في عدد وتداخلھما  رشا
  الحنطة .كیة في  البشرة العلیا ألوراق نبات یالخالیا السل

اضافة مستویات من 
) Tالتریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر توسط م

  9  6  4  1.8  التریھالوز

0  8.00 9.73 12.13 15.10 11.24 

5  9.20 12.03 13.40 15.03 12.41 

10  8.63 11.00 13.03 15.46 12.03 

15  10.96 12.50 14.86 17.36 13.92 
LSD للتداخل  

0.01  
  

N.S 
  

LSD (T) 
0.01 
 

  15.74 13.35 11.31  9.20  تأثیر الملوحة توسطم

0.868 LSD (S)    
0.01  

0.868 

  

التداخل بین نوعیھ المیاه والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز  أنكذلك اظھرت نتائج الجدول نفسھ       

ً لم تؤثر    نبات الحنطة . وراقكیھ في البشرة العلیا ألیالسل الخالیافي معدل عدد  معنویا

  كیة في البشرة السفلى :یالسل الخالیاعدد -4-5-8

وجود تأثیر معنوي لمستویات الملوحة میاه الري في  ٳلى) 31تبـیّـن النتائج الموضحة فــي الجدول (       

زیادة مستویات الملوحة  ماء  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقكیة في البشرة االسفلى ألیالسل الخالیامعدل عدد 

نبات الحنطة ، وقد بلغ معدل عدد  وراقكیة في البشرة السفلى ألیالسل الخالیاأرتفاع  معدل عدد  ٳلىالري 

 )4( صورة رقم) خلیة ، كما موضح في 15.51و13.11 و(11.41كیة لنباتات الحنطة مقداریالسل الخالیا

 21.38وبالتتابع ، وبنسبة زیادة مقدارھا 1-دیسیسمینز.م9)و 6و 4(عند مستویات ملوحة میاه ري 

  معاملة المقارنة. قیاساً ٳلىبالتتابع نفسھ % 65 و%  ,%39.46

نفسھ أن الرش بمستویات مختلفة من التریھالوز على النبات تؤثر وبصورة معنویة تشیر نتائج الجدول      

العالي  التراكیز عند رشالسیما  نـبـات الحـنـطـة وراقكیة في البشرة السفلى ألیالسل الخالیامعدل عدد في 

الذي لم  1-لتر م)ملغ10أو5من التریھالوز ،ٳذ لم تظھر النتائج وجود تأثیر معنوي ألضافة التریھالوز ( فقط

  یختلف معنویاً عن معاملة المقارنة ،
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ً لوزالمضاف االتریھ مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )31الجدول ( في وتداخلھما  رشا
  الحنطة .كیة في البشرة السفلى ألوراق نبات یعدد الخالیا السل

اضافة مستویات من 
) Tالتریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSماء الري ( مستویات ملوحة
تأثیر  توسط م

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  8.33 11.10 13.16 14.20 11.70 

5  9.30 10.86 12.80 14.06 11.75 

10  9.36 11.00 12.26 16.06 12.17 

15  10.60 12.70 14.23 17.73 13.81 
LSD للتداخل  

0.01  
  

N.S 
  

LSD (T) 
0.01 
 

  15.15 13.11 11.41  9.40  تأثیر الملوحة توسط م

0.816 LSD (S)    
0.01  

0.816 

  

كیة في البشرة السفلى وبنسبة زیادة یالرابع حقق زیادة في معدل عدد الخالیا السلى ال أن الرش بالمستوٳ

   . معاملة المقارنة ٳلى قیاساً % 18.03  مقدارھا

تأثیر معنوي في معدل  أيلم یكن للتداخل بین نوعیھ المیاه والرش بمستویات مختلفة من التریھالوز      

  نبات الحنطة . وراقكیة في البشرة السفلى ألیالسل الخالیاعدد 

  توحة في البشرة العلیا :فلثغور المالنسبة المئویة ل-5-9- 4

 في میاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 32تبـیّـن النتائج الموضحة فــي الجدول (       

 ملوحة  مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقفي البشرة العلیا أل لثغورالمفتوحةالمئویة ل نسبةمعدل 

الثغور  نسبة معدل  بلغ في البشرة العلیا، وقد لثغور المفتوحةالنسبة المئویة ل انخفاض ٳلىمیاه الري 

عند مستوى )4( صورة رقمكما موضح في  ،%)36.93و 48.85و67.02مقدار ( نباتات الحنطةل المفتوحة

بالتتابع  % 48.67و 32.11و6.85مقدارھا انخفاض  وبنسبةبالتتابع، 1-دیسیسمینز.م) 9و 6و4(ري  ملوحة

ً   نفسھ   .معاملة المقارنة ٳلى قیاسا
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ً المضاف  التریھالوز مستویات منوتأثیرمستویات الملوحة المختلفة  )32الجدول ( في وتداخلھما  رشا
  الحنطة .النسبة المئویة للثغورالمفتوحة  في البشرة العلیا ألوراق نبات 

اضافة مستویات من 
  )Tالتریھالوز (

  1-لترملغم 

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  50.00 47.48 41.22 36.93 43.91 

5  85.15 71.48 33.76 30.48 55.21 

10  88.13 86.63 60.62 43.65 69.76 

15  64.52 62.49 59.79 36.67 55.87 
LSD للتداخل  

0.01  
  

2.018  
LSD (T) 

0.01 
 

   36.93 48.85 67.02 71.95  تأثیر الملوحة توسطم

1.009 LSD (S)    
0.01  

  

1.009  

       

ً في        في  النسبة المئویة للثغورالمفتوحةمعدل أثرت جمیع المستویات المضافة من التریھالوز معنویا

ن الرش بجمیع مستویات ٳفقد اظھرت نتائج الجدول نفسھ   نبات الحنطة . وراقالبشرة العلیا أل

ً حقق فروقا معنویة في ھذه الصفة التریھالوز معاملة المقارنة السیما في التراكیز العالیة من  ٳلى قیاسا

 لنسبة الثغورالمفتوحةمعدل  أعلى 1-لتر ملغم10حقق المستوى الثالث من التریھالوز بتركیز  ٳذالتریھالوز 

، والتي تختلف  بمعاملة المقارنة قیاساً % 58.87بنسبة زیاة مقدارھا   %)69.76(بلغ في البشرة العلیا 

 ً           . األخرىعن معامالت الرش  معنویا

الرش بمستویات مختلفة من و میاه الري ملوحةللتداخل بین مستویات  أن) 32اظھرت نتائج الجدول (      

ً  آتأثیر التریھالوزعلى النبات   وراقفي البشرة العلیا أللثغور المفتوحة ة المئویة لبالنسمعدل في  معنویا

 ةالمعامل في النباتات % 88.13 آمقدار الثغور المفتوحة نسبة قیمة لمعدل أعلىبلغت  ٳذ، نـبـات الحـنـطـة 

ً والتي تختلف  ، الحنفیةبمیاه السقي عند التریھالوزمن  لثبالمستوى الثا  األخرىالرش  معامالت عن  معنویا

في النباتات المعاملة %30.48قیـمـة لھـذه الصفـة مـقـدار  أقلوبـلغـت عند المستوى الملحي نفسة ،
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ً ، والذي یختلف  1-دیسي سیمینز .م9السقي بمیاه البزل بمستوى عند التریھالوز من  الثانيالمستوى ب  معنویا

  . عند المستوى الملحي نفسة األخرىعن تراكیز الرش 

  المفتوحة في البشرة السفلى :النسبة المئویة للثغور-5-10- 4

 في میاه الري وجود تأثیر معنوي لمستویات ملوحة ٳلى) 33فــي الجدول ( تبـیّـن النتائج الموضحة         

 ملوحة  مستویاتزیادة  أدت  ٳذنبات الحنطة .  وراقأل سفلىفي البشرة ال لثغورالمفتوحةالمئویة ل نسبةمعدل 

الثغور  نسبةمعدل بلغ  ، وقدسفلى في البشرة ال فتوحةالثغور المنسبة معدل في  انخفاض ٳلىمیاه الري 

میاه  عند مستوى ملوحة، %)46.95و64.11و70.39مقدار ( نبات الحنطة وراقفتوحة ألالم

 بالتتابع نفسھ % 42.53 ,13.83,21.52مقدارھا انخفاض وبنسبة بالتتابع، 1-دیسیسمینز.م)9و6و4(ري

ً قیاس    .   )4( صورة رقمكما موضح في ،  معاملة المقارنة ٳلى ا

وجـود تـأثـیـر مـعـنـوي ألضـافـة مستویات مختلفة من  ٳلىبینت النتائج فـي الـجـدول المذكور       

قیاسا  نـبـات الحـنـطـة وراقألسفلى في البشرة اللثغور المفتوحة النسبة المئویة لمعدل تقلیل التریھالوز في 

، في النباتات غیر المعاملة %)73.12مقدارآ ( للثغور المفتوحةمعدل  أعلىبـلـغ  ٳذ. بمعاملة المقارنة

 %)62.38بلغ (،  1-لتر ملغم5تركیز من التریھالوز الثانيالرش بالمستوى  عند وتحت اقل نسبةبالتریھالوز 

  . معاملة المقارنة ٳلى قیاساً % 14.69مقدارھا   انخفاضوبنسبة 

مختلفة من  الرش بمستویاتو میاه الري ملوحةللتداخل بین مستویات  أن) 33اظھرت نتائج الجدول (        

ً  آتأثیرالتریھالوزعلى النبات   وراقأل سفلىفي البشرة اللثغور المفتوحة النسبة المئویة لمعدل في  معنویا

 في النباتات % 85.41 آمقدار لثغور المفتوحةالمئویة ل نسبةال قیمة لمعدل أعلىبلغت  ٳذ، نـبـات الحـنـطـة 

تختلف  والتي لم ، الحنفیةالسقي بمیاه عند  1-لتر ملغم5بتركیز التریھالوزمن  الثانيالمستوى ب ةالمعامل

 ً قل معنویا  المستوى الرابع من التریھالوزالمقارنة والمستوى الثالث من التریھالوز بینما  عن معاملة معنویا

في النباتات المعاملة  % 40.95قیـمـة لھـذه الصفـة مـقـدار  أقلوبـلغـت عند المستوى الملحي نفسة ، عنھا 

یختلف  لم ، والذي 1-دیسي سیمینز .م 9السقي بمیاه البزل بمستوى عند من التریھالوز لثبالمستوى الثا

 ً   . عند المستوى الملحي نفسة من التریھالوز الثانيبالمستوى الرش معاملة عن  معنویا
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ً المضاف  التریھالوزمستویات من و تأثیرمستویات الملوحة المختلفة )33الجدول ( في وتداخلھما  رشا
  الحنطة .نبات  وراقلثغورالمفتوحة  في البشرة السفلى ألالنسبة المئویة ل

اضافة مستویات 
من التریھالوز 

)T 1-لتر) ملغم  

    1-) دیسیسمینز.مSمستویات ملوحة ماء الري (
تأثیر  توسطم

  التریھالوز
1.8  4  6  9  

0  84.27 81.37 73.25 53.60 73.12 

5  85.41 65.11 56.12 42.86 62.38 

10  83.81 64.12 62.22 40.95 62.78 

15  73.25 70.95 64.87 50.38 64.86 
LSD للتداخل  

0.01  
3.417  LSD (T) 

0.01 
 

  46.95 64.11 70.39 81.67  الملوحةتأثیر توسط م

1.708 LSD (S)    
0.01  

1.708 

 

  :المناقشة 

نوعیة المیاه الري اثرت وبشكل معنوي في الصفات التشریحیة ألوراق نبات الحنطة ، ٳذ أن أن         

االستجابة لإلجھادات  غالبآ مایعبر عنھا بتغیرات تشریحیة في كل من األوراق والسیقان وھذه التغیرات 

تغیر في لون  التشریحیة تختلف من عضو آلخر وعلى مستویات مختلفة من التنظیم ومن ھذه التغیرات ھي

وتزداد  صغیرة الحجم تكون الورقة المعرضة لإلجھاد الملحي صفراء داكنة اللونوتركیب الورقة حیث 

ً سمك ، وھذا اللون الغامق لھ عالقة بأن السكریات التنقل ٳلى األوراق الفتیة وتبقى في بقة الكیوتكل طبسبب  ا

الیة من االمالح تصبح األوراق صفراء  وتجف األوراق القدیمة وكذلك تراكم النشأ وعند المستویات الع

الحواف أو القمم وھذا ناتج من تأثیر السمیة لتراكم األمالح ألن عملیة النتح تكون أكثر في قمم وحواف 

األوراق القدیمة ،ٳذ أن الملح الزائد یؤثر على خالیا البشرة وعدد الثغور وأن الزیادة في عددھا یقلل حجم 

وھذه التغیرات التشریحیة  Transpirationعالقة بین التركیب الضوئي وعملیة النتح الثغرة وھذا یعكس ال

)، ونالحظ زیادة في طول الثغور  Nayeem 1989,ھي میكانیكیة لتأقلم نمو النبات في ظروف اإلجھاد (

 1- سمینز .م)دیسی9و6و4(السفلى بزیادة المستویات الملحیةوعددھاوعدد الخالیا السلكیة في البشرتین العلیا و

وأنخفاض في طول الخالیا الطولیة والنسبة المئویة للثغور المفتوحة في البشرتین بزیادة مستویات ملوحة 

من خالل دراستھا على ) 2016صلت علیھا الركابي (تتوافق النتائج الحالیة مع نتائج التي ح میاه الري حیث
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في  طول الثغور سمك الورقة و ى زیادة فينبات الحنطة ٳذ بینت أن زیادة مستویات الملوحة تؤدي ٳل

عند استخدامھا ثالت مستویات كیھ في البشرتین العلیا والسفلى  یوعدد الخالیا السل البشرتین العلیا والسفلى

،ویعزى السبب في ذلك ٳلى رفع كفاءة النباتات في نقل الماء ٳلى 1-) دیسي سمینز .م9و6و3من الملوحة (

یات الحیویة في نسیج الورقة ومنھا عملیة البناء الضوئي وھذا مایؤثر في فتح الورقة بزیادة كفاءة عمل

   وغلق الثغور في عملیة التبادل الغازي التي تؤثر في البناء الضوئي.

رتفاع مستویات المنظمات إن انخفاض النسبة المئویة للثغور المفتوحة قد یعزى ٳلى إوعلى جانب آخر     

في االنسجة النبات بزیادة تركیز الملح في وسط النمو وما   ABAاالزموزیة مثل ھرمون ابسسك اسد 

الذي  ABA) حیث الحظا زیادة ھرمون Savidage)1987و  Littleلیة إیعزز ھذه التغیرات ماتوصل 

نبات للماء تحت ظروف اإلجھاد وھذا ولذلك یقلل من استھالك ال strees hormone)یعد ھرمون اإلجھاد (

  یعني أن ھذه التغیرات ھي لتأقلم النبات للظروف القاسیة .

سببت تغیرات   1- ) دیسي سمینز .م9ن المستویات الملحیة العالیة والمتمثلة بالمستوى (إمن الواضح         

تحسین حالة التغذویة للنباتات ھامة في المؤشرات التشریحیة المدروسة مقارنة بمعاملة المقارنة ومن خالل 

الملحي  اإلجھادالتخفیف من اثر النامیة في الظروف الملحیة خالل الرش بسكر التریھالوز كان لھ دور في 

 ویزید مساحتھا . األوراق ةكماھو الحال مع البرولین حیث یقلل طبقة الكیوتكل ویقلل دكن
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ـاجــات  ـ ـ ات:األسـ ص   وال
  
الصفات المظھریة والصفات الفسلجیة ومكونات  بعض خفض الىدت نوعیة میاه الري أ- 1

وتركیز النتروجین في حین لوحظ زیادة في تركیز كل من  البرولین في االوراق  الحاصل

الصفات بعض و ومحتوى التریھالوز في القشCATو SODوانزیم  في الحبوب والبروتین 

 . التشریحیة

ً اثرت مستویات التریھالوز المضاف رش- 2 ً معنوی اً تأثیر ا في جمیع الصفات المدروسة بأستثناء  ا

  .(عدد االشطاء وعدد الثغور في البشرة السفلى ) 

الوز  -3 ري وسكر التریھ اه ال ین مستویات ملوحة می بینت الدراسة وجود تأثیر معنوي للتداخل ب

ة  أرتفاع النبات ، المضاف في بعض الصفات المظھریة والفسلجیة والتشریحیة منھا  مساحة ورق

الوز  CATوانزیم   SODانزیم  ، العلم ، محتوى الماء النسبي ، محتوى البرولین ،محتوى التریھ

ي ا ش ،ف نبلة ، لق ول الس ایلوجي ، ط ل الب فور الحاص ز الفس اد ، تركی ل الحص وبدلی ،  في الحب

ة  في الحبوب  تركیز البوتاسیوم ،طول الخالیا الطولیة في البشرتین العلیا والسفلى ،النسبة المئوی

ً في حین لم یؤثر التداخل معنوی ،للثغور المفتوحة  في البشرتین العلیا والسفلى  ة  ا  الصفاتفي بقی

ري  1-لتر ملغم 15تریھالوز بالمستوى سكر الوكانت افضل معاملة للتداخل عند رش  ،  د ال وعن

  .1-دیسیسمینز .م 1.8بمستوى  حنفیةبمیاه 

الوز أدت ٳ -4 كر التریھ تویات اضافة س ادة مس ي ٳن زی ة ف ادة معنوی ى زی الوزل وى التریھ  محت

ذه أداخل النبات وتشیر  ي ھ ت ذ ٳة الدراسة ھو صنف حساس للملوحن الصنف المستخدم ف بین

 في حین یحصل فیھا انخفاض للسكریات الذائبة للملوحة  ةتحملصناف المأن األبعض الدراسات 

  . االصناف الحساسة للملوحةفي  ذلكیمكن 

ضافة سكر التریھالوز والسیما عند ٳولذا یمكن ان یوصى  بأجراء المزید من البحوث حول  - 5

  لألجھادات الملحیة وفي دراسة حقلیة لوجود مایشجع ذلك في الدراسة الحالیة .تعرض النباتات 
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تأثیر الرش بحامض البرولین في تحمل نبات الحنــــــــــطة  . 2010القزاز ، امل غانم محمود. 

(Triticum aestivum L.)  للعلوم المروي بمیاه مالحة . رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة

  العراق . -(ابن الھیثم) ، جامعة بغداد الصرفة 

تاثیر نوعیة میاه الري في صفات النمو الصناف من  .2011. دمحم ، علیاء خیون ، دمحم ھذال البلداوي 

  ) .3( 9حنطة الخبز .مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، 

صفات نمو وحاصل ونوعیة أصناف من حنطة الخبز بتاثر موعد الزراعة.  .2000اء حسن. دمحم ، ھن

  جامعة بغداد. –كلیة الزراعة  –اطروحة دكتوراه 

تاثیر اربعة مصادر مختلفة من المیاه في نمو وحاصل .2009دمحم،زكریا محمود وعبد هللا یاسین علي .

  .71-58):1(4. مجلد للعلوم الصرفة صنفین من حنطة الخبز . مجلة جامعة كركوك 

كیمیاء البروتینات . الطبعة األولى ، دار المسیرة للنشر ) . 2009المظفر ، سامي عبد المھدي. (

  .والتوزیع .عمان. األردن

 فسلجة الشد المائي في النبات ، دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل. .1992یاسین ، بسام طھ. 

تأثیر اضافة البوتاسیوم والكالسیوم  .2016دمحم والموسوي ،احمد نجم عبد هللا . الیساري ،جاسم وھاب

خلطآ في اختزال االجھاد الملحي لبعض اصناف الحنطة وعالقتھا ببعض المؤشرات الفسلجیة 

  .115-  107):14(14والكیموحیویة . مجلة كربالء.
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Abstract 

       An experiment was carried out in the wire canopy of the Agricultural 

Division of  Kerbala University to evaluate the role of Trehalose sugar added to 

wheat cultivar (Fatah) during the winter season 2015-2016. The experiment was 

designed as a factorial experiment using a completely randomized design(CRD) 

with two factors and three replicates. The first factor is four different water types 

at the salinity level (1.8, 4, 6 and 9 dS-1). The second factor is four concentrations 

of Trehalose sugar (0, 5, 10.15 mg L-1). Some indicators of vegetative growth and 

some physiological and anatomical indicators were studied at flowering stage 

(100%).Yield and its component were measured at mature stage .The results were 

statistically analyzed and the mean was measured using the least significant 

difference (LSD)  and the probability level was 0.01. 

      The results showed that the type of irrigation water had a significant effect on 

all traits. The saline level (9 dsm-1) gavethe lowest values for vegetative growth 

characteristics including: number of tillers, flagleaf area, leaf content of 

chlorophyll and relative water content, which reached 1.64 tillers, 14.46 cm2, 

35.68 spade unit and 57.35% sequentially, As well as the number of grains, the 

weight of 1000 grains, the biological yield, the grain yield, the concentration of 

phosphorus and the concentration of potassium, which reached 16.49 grains, 

14.35 g, 7.82 g.Plant-1, 2.12 g.Plant-1, 0.23%, 0.77% sequentially. The saline level 

(9 dsm-1) showed the highest in some traits, including proline concentration, 

actvity of SOD enzyme& CAT enzyme, trehalosecontent in the straw, harvest 

index, nitrogen concentration and protein in the grainwhich reached 48.68 mg. 

Protein-1, 28.30 mg . Protein-1, 108.81 micrograms.gram-1, 27.59%, 3.05%, 

17.39% sequentially. 

    The results showed that the water type of the irrigation water significantly 

affected all anatomical characteristics. The saline level (9 dsm-1) gave the highest 

rates in some traits including length of stomata in the abaxial and adaxial 

epiderm, number of stomata in the abaxial and adaxial epiderm, 62.6 

micrometers, 61.43 micrometers, 15.66 stoma, 11.33 stoma, respectively. While 

the same salt level gave the lowest values for length Long cells in the abaxial and 



Abstract 

 

II 
 

adaxial epidermand percentage of stomata openings in the abaxial and adaxial 

epiderm, with 47.09 micrometers and 73.04 micrometers, 36.93% and 46.95% 

sequentially. 

        The levels of trehalose added had a significant effect on all studied traits 

with the exception of the number of tillers and the number of stomata in the 

adaxial epidermis. The level of 15 mg L-1 was given the highest rate in most of 

the traits, including the SOD enzyme activity, the CAT enzyme activity, 

Biological yield, grain yield, harvest index, potassium concentration in grain, 

length of stomata in abaxial epidermis, length of long cells in abaxial epidermis, 

and number of silica cells in the abaxial and adaxial epiderm,which 

reached42.47mg.Protein-1, 22.41mg.Protein-1. 12.40 g. plant-1, 3.13 g.plant-1, 

26.22%, 1.17%, 57.36 micrometers, 64.51 micrometers, 13.92 cells and 13.81 

cells sequentially.The level of 15mg L-1 was given the lowest average 

concentration of proline, the number of spikes, the length of the spike, the 

number of spikelet, It was 5.46 mg.kg-1, 1.07 spike, 5.98 cm, 10.83 spikelet 

sequentially.The level of 10 mg L-1 gave the highest rates in the following traits: 

plant height, area of flag leaf, relative water content, proline, spike length, weight 

of 1000 grains, length of stomata in the adaxial epiderm, long cell length in the 

adaxial epidermis, percentage of stomata opeings in the abaxial epidermis was 

55.25cm, 20.52cm2, 76.21%, 8.86 mg, kg-1, 6.39 cm, 22.35 g, 54.56 micrometers, 

93.42 micrometers, 69.76% respectively. 

        The results of the study showed the importance of trehalose foliar 

application  when the wheat crop was exposed to salt stress. The effect of the 

interaction between the type of the water used in the research and the added 

trehalose in some of the studied traits was the best treatment for spraying with 

trehalose at a concentration of 15 mg L-1 with saline water irrigation 1.8 ds.m-1. 

 



 
Ministry of Higher Education & Scientific Research

Effect of Trehalose sugar

Submitted to the 
sciences

July 

Ministry of Higher Education & Scientific Research

College of Education for Pure Science  
  

Effect of Trehalose sugar
wheat  

Submitted to the 
sciences-University of Karbala in Partial Fulfillment for

Requirement 

Rawaa Ghafil 

Assist. Prof. Dr

 2017 A.

Ministry of Higher Education & Scientific Research

University of Karbala  
College of Education for Pure Science

Department of Biology  

Effect of Trehalose sugar
wheat crop

Submitted to the council of the 
University of Karbala in Partial Fulfillment for

Requirement

Rawaa Ghafil

Assist. Prof. Dr

. D.                            

Ministry of Higher Education & Scientific Research

University of Karbala

College of Education for Pure Science

Department of Biology

Effect of Trehalose sugar
crop tolerance 

A Thesis  

council of the 
University of Karbala in Partial Fulfillment for

Requirement of Master Degree in 
Biology / Botany   

Rawaa Ghafil 

Supervised By  

Assist. Prof. Dr. Qais Hussain Al

D.                            

Ministry of Higher Education & Scientific Research

University of Karbala

College of Education for Pure Science

Department of Biology

Effect of Trehalose sugar 
tolerance 

  

A Thesis

council of the  College of Education for pure 
University of Karbala in Partial Fulfillment for

Master Degree in 
Biology / Botany 

By  

 Shannan

Supervised By

Qais Hussain Al
  

D.                                               

Ministry of Higher Education & Scientific Research

College of Education for Pure Science

 foliar application 
tolerance to salt stress

A Thesis

College of Education for pure 
University of Karbala in Partial Fulfillment for

Master Degree in science (Mse.)
Biology / Botany 

hannan  Al

Supervised By

Qais Hussain Al

                    

Ministry of Higher Education & Scientific Research 

  

foliar application 
salt stress

College of Education for pure 
University of Karbala in Partial Fulfillment for

science (Mse.)

Al-Zewany

Qais Hussain Al-Semmak

     Shawal

foliar application 
salt stress

College of Education for pure 
University of Karbala in Partial Fulfillment for

science (Mse.) 

Zewany

Semmak 

Shawal .1438 

 

 

  
 
 

foliar application on 

  

College of Education for pure 
University of Karbala in Partial Fulfillment for the 

 

 A. H  


