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 صدق هللا العظيم



I 

 

 اإلهداء

 

 فاض على الكون نورًا...وى الذي محل مشكاة العلم ـإل

 وسلم هالرسول الكريم حممد صلى اهلل علي

 

 ابي....... أماميغرسا طيبا  وأنار الدرب  أنبتينمن  إىل

وأغرقين  حنانا"...ى روضيت حني يضيق صدري...النبع الذي رواني ـإل

 ... أمي احلنوندعاءووفقين ...عطفًا

 ... ة اخملل يتدربي وروحي......زوج ةاىل رفيق                 

 (آية..مانيأنيت)باحياتي .... أنارتاىل الشموع اليت 

 .إلـى كل هؤالء اهدي مثرة جهدي هذا

                       

 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 إقرار المشرف

 

من  ( Triticum aestivum L.))دراسة صنفين من الحنطة أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ  

 (الناحيتين الفسلجية والتشريحية لتحمل الملوحة

جامعة  -( قد جرت تحت إشرافي في كلية التربية للعلوم الصرفة  فراس نايف صالحالطالب )   هاالتي قدم

 .  نبات اختصاصديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الحياة / 

 

 التوقيع :

 

 المشرف : أ.د وسام مالك داود

 م 2014التاريخ :      /     /  

 

 بناء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة 

 

 التوقيع :

 إبراهيممثنى محمد م.د. 

 رئيس قسم علوم الحياة  

 م2014التاريخ :       /     /  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 إقرار المقوم اللغوي

 

من  ( Triticum aestivum L).)دراسة صنفين من الحنطة اشهد ان هذه الرسالة الموسومة بـ   

 (الناحيتين الفسلجية والتشريحية لتحمل الملوحة

( من قسم علوم الحياة/ تخصص النبات قد  فراس نايف صالحالماجستير)  طالب المقدمة من لدن

 قومتها لغويا ، فوجدتها سليمة من الناحية اللغوية.

 

 

 

 

 التوقيع :                    

 االسم  :                                                                         

 م 2014التاريخ :      /     /                  

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 إقرار المقوم العلمي 

 

من  ( Triticum aestivum L).)دراسة صنفين من الحنطة اشهد ان هذه الرسالة الموسومة بـ

 (الناحيتين الفسلجية والتشريحية لتحمل الملوحة

( من قسم علوم الحياة/ تخصص النبات قد  فراس نايف صالحالماجستير)  طالب المقدمة من لدن

 قومتها علميا ، فوجدتها سليمة من الناحية العلمية.

 

 

 

 

 التوقيع :                

 االسم  :                                                                         

 م 2014التاريخ :      /     /     

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إقرار لجنة المناقشة

 Triticum aestivum)دراسة صنفين من الحنطة نشهد إننا أعضاء لجنة المناقشة اطلعنا على الرسالة الموسومة ب 

L. )( في محتوياتها و في فراس نايف صالحوقد ناقشنا الطالب   ) من الناحيتين الفسلجية و التشريحية لتحمل الملوحة

 ( . جيد جداما له عالقة بها و نعتقد أنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في علوم الحياة / علم النبات و بتقدير )

 عضو اللجنة                                                رئيس اللجنة                

 التوقيع                                                                      التوقيع

 االسم : د.وفاق امجد محمد                                               االسم : د.نجم عبد هللا جمعة  

 العلمية : أستاذ مساعد                                           المرتبة العلمية : أستاذ مساعدالمرتبة 

 كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد                        كلية التربة للعلوم الصرفة / جامعة ديالى

  2015التاريخ :      /     /                                       2015التاريخ :      /     /

 

 عضو اللجنة                                                     عضو اللجنة)المشرف( 

 التوقيع                                                            التوقيع

 االسم : د.وسام مالك داوداالسم : د.عدنان حسين علي                                    

المرتبة العلمية : أستاذ مساعد                                المرتبة العلمية : أستاذ                         كلية الزراعة 

 / جامعة بغداد                                    كلية التربة للعلوم الصرفة / جامعة ديالى

  2015التاريخ :      /     /                                   2015/ التاريخ :      /    

 مصادقة عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى 

 أصادق على ما جاء في قرار اللجنة أعاله 

 -التوقيع :                                                                           

 العميد : د.غالب إدريس عطية                                                                            

 المرتبة العلمية : أستاذ مساعد                                                                            

 2015التاريخ :      /     /                                                                           

 



II 

 شكر وتقدير

 

 عوندد  وكددمي  ، توفيقدد  حسدد  علدد  ، وعظمتدد  بجاللدد  يليدد  احمدد  ، واإلحسددا  والفضدد  االمندد ذي هلل الحمدد 
 بعد   ، نبد  ال مد  ، المسد  خدات  علد  اللهد  وَصد  المسدال،، لهدذ  إنجدا  مد  علد  بد  وفدت  مد  ما وعل 
 جميدد  مدد  الغايددا  أقصدد  بهددا تبّلغنددا و ، الدد مجا  أعلدد  بهددا وتمفعنددا ، بهددا الحاجددا  لنددا تقضدد  صددال 
 ....المما  وبع  ف  الحيا  ، الخيما 

يطيدددي لددد  ا  اقددد   يدددكمي وتقددد يمي إلددد  الميدددم  االسدددتاذ الددد كتوم وسدددا  مالددد   او   لتوجيهاتددد  السددد ي   
 ومتابعت  العلمي، المخلص، طيل، م   ال ماس،.

ظداته  و لقبدوله  مماجعد، وتقد ي  ملح وأعضدا ها كما اق   يكمي وامتندان  إلد  السدا   م دين لجند، المناقيد، 
 القيم، بيأنها.

 واسداتذتها جامع،  يال   و م دين قسد  علدو  الحيدا  /واتوج  باليكم إل  عما   كلي، التمبي، للعلو  الصمف،
مهن  وهيي والم من المساع   محم  ابماهي ......مثن      ال كتوم الم من م ين  القس  واخص بالذكم 

 والم من المساع   غسا  م ا  الطا  .  .…مه ي 

 هذا العم  المتواض . ال نجا واخيمًا ال يسعن  اال ا  ايكم ك  م  م  ل  ي  العو  

 

 

 وفق اهلل الجميع لما فيه خير وتقدم هذا الوطن

   

 العزاوي فراس نايف                                                                          
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III 

 الخالصة

 

  تتيريربهتد  درلست   2014\2013جامعت  ديتا ف فت  ل م ستش ل  ت    /فت  لييت  ل ارل ت  درلست هته  ل  أجريت   
 ين متتن ل ةن ت  هت  ل تت ان فت  ل فتت ا  ل  ستيجي   فتن 1_ديسيستيمنا  ش 2 4 6مقارنتت     مست  يا  ل مي ةت 

ل لي ر فيتتتل   لر  تتتاج ل نبتتتا    تتت ل ل جتتتا   لتتتل متتتن ل مجمتتت ج ل  وتتتر   ل جتتتهر   ل نستتتب  بينهمتتتا  مة تتت   
  تترا لبنبتت    ةبتت    ل فتت ا  ل   تتريةي  ل م مريتت  فتت  ستتمد ل ب تتر،    تتدد ل ر تت ر  1000ل ستتنبي     ان 

    Triticum aestivum L  ل   ائ   فن ين من ل ةن  

 ان  ف  ف  جميع ل ف ا   دل  99لظهر  ل درلسا  ل ن ائج لب ي :    ق ل فن  دجي   يف ل فن  لباء
ةب    لن  و  ف   لر  اج ل نبا   فن  دجي   ند جميع مس  يا  ل مي ة    لن  و   1000

سش  لما بين  ل ن ائج لن  اا ل  ان   38.40   40  30   49.3042.66, م  س ا  لر  اج له بي    
 غش  يف ل   ابع .1.80   1.90  2.82  3.34ل جا   يمجم ج ل جهر   ل ه  بيغ 

ل  الفا  معن ي  ف  ل ف ا  ل   ريةي  له    ق ل فن  دجي  ف  قدر ه   ةمل مس  يا   لما  جد 
 8.9 ,10.18 ,11 ,11.6له ل  ف لر  اج ف  سمد ل ب ر، بيغ 99ل مي ة  ل م  ي   مقارن  مع ل فن  لباء

     غل   ائ  ل ه  بي لألنب  ف  ف    را  99بينما    ق فن  لباء   يف ل   ابع  مايلر م ر 
  مايلر م ر   39.90  039.7  32.2 30,00,
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 بسم اهلل الحمن الرحيم

 المقدمة

الحبوب في  أهممجاميع الحبوب وهذا يضعها من  أهمالعائلة النجيلية وهي من  إلىالحنطة تنتمي  
العالم .تعتبر الحنطة من العناصر المهمة المستخدمة على نحو واسع في العالم حيث تزود واحد من 

 وتقريبا نصف البروتينبأكثر من نصف السعرات الحرارية  أشخاصكل ثالثة 
تعد مشكلة الملوحة من المشاكل العالمية خاصة في المناطق الجافة وشبه .  (Rajaram,2001لهم)

المحاصيل الزراعية على المستوى العالمي     إنتاجيةالجافة, وهي احد العوامل الرئيسة التي تحد من 
ان مشكلة الملوحة تكون شائعة في   Amberger , (1997)  أوضحلقد  ( .2009)الوهيبي ,

الجافة نتيجة ظروف ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدالت االمطار  هالمناطق الجافة وشب
الساقطة  وظروف التبخر العالي للمياه االرضية المالحة. كما اشار ايضًا الى ان التملح يحصل 

ل حاالت االغداق بسبب اعتماد وحصو  ةالمياه بشكل مفرط في المناطق المروي استعمالنتيجة 
 380 حوالي يوجد ذإ القادمة العقود في اكبر المشكلة هذه تصبح أن يتوقع . الري االقل كفاءة طرائق
 بالملوحة متأثرة المروية األراضي وثلث,  العالم أنحاء جميع في الملحية األراضي من هكتار مليون
 مليون 831 ان الى Manzur  (2005) و Martinez اشار , 2004). واخرون (Hantao العالية
 التي األراضي من جزء العراقية الزراعية األراضي وتعتبر , العالم في سنويا بالملوحة تتأثر هكتار
 من % 75حوالي ان أذ ,والجنوبية الوسطى المناطق السيما التربة في األمالح نسبة بأرتفاع تأثرت

إن التراكيز (.1999,واخرون ىالمشهدان) الملوحة من مختلفة بدرجات تأثرت الزراعية األراضي
الملحية العالية في التربة خاصة األمالح التي تحتوي على ايونات الصوديوم تعمل على تدهور 

 FAO)  اذيةــــهوية والنفــــوالت pHالصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة كجاهزية العناصر ودرجة تفاعل 
األزموزي لمحلول  الجهد( مما يؤدي الى قلة امتصاص الماء من قبل النبات بسبب ارتفاع 2005,

الملحي على خفض فعالية ونشاط الخاليا  اإلجهاد( , كذلك يعمل 2010وآخرون , Kayaالتربة )
يعاني  ( .2013, ياسينمما يؤدي الى خفض انتاج المحاصيل الزراعية ) االنقساموقابليتها على 

لعراق وغيره من دول العالم عجزا في موارد المياه العذبة نتيجة التغيرات المناخية مثل ظاهرة ا
ب نهري دجلة و ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة وانخفاض منسيقع  ق العرااالحتباس الحراري و 

على نهر الفرات ومشروع  GAPوالفرات نتيجة اقامة المشاريع الضخمة على مجراها كمشروع الكاب 
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سد اليسو على نهر دجلة واقامة العديد من السدود على نهر الكارون مما ادى الى خفض تدفقه 
تشير التقارير الرسمية ان اكمال السدود على مصادر المياه التي تدخل العراق من  , وزيادة ملوحته

عمل على خفض كمية الواردات سي اذ دول المنبع تؤدي الى نتائج خطيرة على الحياة في العراق
 20.93المائية في نهر دجلة بشكل كبير فالوارد الطبيعي لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركية هو 

 47مليار متر مكعب /سنة والكمية االخيرة تشكل نسبة  9.7مليار متر مكعب /سنة  سينخفض الى 
قليل الضائعات المائية من خالل استخدام % من االيراد السنوي لنهر دجلة لذا يجب االنتباه الى ت

الوسائل الحديثة في الري مثل الري بالتنقيط .ان االراضي الزراعية الخصبة التي سوف تعاني من 
الف هكتار يعتمد العراق عليها زراعيا بشكل رئيس والممتدة من  696نقص المياه تقدر بحوالي 

نية انه في حال نقص مليار متر مكعب /سنة اقصى شمال العراق حتى جنوبه وتظهر الحسابات الف
الف هكتار  62.500من واردات النهر فان ذلك يؤدي الى تقليص مساحة زراعية  تقدر بحوالي 

 (.2006مليار متر مكعب /سنة )السوداني , 9.7فكيف اذا انخفض الوارد الى 

مليار متر  77تبلغ  اشارت تقارير وزارة الموارد المائية الى ان حاجة العراق من المياه سوف
مليار متر مكعب /سنويا .مما  43مقابل انخفاض الواردات المائية لتبلغ  2015مكعب /سنويا في عام 

العراق مستقبال ,االمر الذي يحتم على المختصين  يوجههاتقدم يتضح حجم المشكلة الحقيقة التي سوف 
 ومنها محصول حنطة الخبز االستراتيجيةالبحث عن بدائل لهذه المياه الستخدامها في زراعة المحاصيل 

مليون طن من حبوبها سنويا لتغذية سكانه اذ بلغت المساحة الكلية  4.55الذي يحتاج العراق الى 
اعطت  مليون دونم اراض اروائية 3.7منها 2009مليون دونم في عام  5.098المزروعة بالحنطة  

ولغرض االستخدام االمثل للمياه المالحة  ( . 2010)وزارة الزراعة ,  رطن /هكتا 1.9بلغ  انتاجمعدل 
واهم طرق معالجة الملوحة  ,ال بد من استخدامها بشكل يكفل الحصول على انتاجية جيدة من المحاصيل

خالل االدارة الجيدة للتربة وايجاد نظام صرف كفوء والتعايش معها  باستخدام العمليات الزراعية هي من 
عملية  بأجراءأثير الملوحة وانتخاب االصناف المتحملة للملوحة. ويكون ذلك التي من شأنها ان تجنب ت

 خصوصا المحاصيل االستراتيجية  النباتيلنوع لتشخيص النباتات المتحملة ضمن ا screeningالغربلة 
ان محصول الحنطة من المحاصيل الحساسة للملوحة, لذا بات من (. 2002)السعداوي ودهش, 
   .سائل المالئمة لزيادة تحمله للملوحةالضروري ايجاد الو 
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 -تهدف الدراسة الى :وعليه 

دراسة مدى تحمل صنفين من الحنطة لمستويات مختلفة من ملوحة مياه الري من  خـالل تاثيرهـا - 1
 .على الصفات التشريحية والنمو

 .نمو  صنفي  الحنطة ل  المالئم  حيلملامستوى ال مدى  تحديد  -2
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المواد وطرائق العمل  -3  

Material and Methods 

 

 المستخدمة األجهزة( 1 )جدول

 الجهة المنتجة اسم الجهاز

 Sensitive balance Metller PC 440 ميزان حساس 

 pH meter Wissenschaftlich – Technische جهاز قياس الدالة الحامضية 

Werkstatten (Germany) 

 E.C meter Wissenschaftlich – Technischeجهاز قياس التوصيل الكهربائي 

Werkstatten (Germany)   

              Spectro photo meter  جهاز قياس الطيف الضوئي              

 Oven Heraeus فرن حراري 

 

 الدراسة في المستخدمة واالدوات المواد )2( جدول 

    

 الجهة المنتجة المادة ت
      Nacl  كلوريد الصوديوم                     -1

      
Reidelde Hoen 

 BDH/ England اسيتون                                            -2
 BDH/ England                 ايثانول               -3
 BDH/ England                       حامض الكبريتيك المركز -4
5- 2M  ( Merccaptoethanol ) BDH/ England 
 Absolute Ethanol Aspain/Gcc الكحول  االثيلي المطلق   -6
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   :  ةتنفيذ الدارس3_1_

  .2014_2013 الزراعة للموسم الزراعيأجريت هذه الدراسة في  الحقل التابع الى كلية 
 

  seed -البذور:3__2_
و صممنف جامعممة النهممرين  /مممن مركممز التقانممات االحيائيممة صممنف دجلممة  الحنطممة  تممم الحصممول علممى بممذور 

   الممى وزارة الزراعممة الواقمممع فممي محاف مممة  ةالتابعمممالتطبيقيممة  مممن المركمممز العلمممي للبحمموة الزراعيمممة  99ابمما  
 بغداد / ابو غريب.

 
ةالتجربة الحقلي _3_3 

وتممت الزراعممة  2014\2013جامعمة ديمالى فممي الموسمم ال متوي \كليمة الزراعةاجريمت همذه التجربمة فممي    
بترتيمب القطاعمات الع موائية الكاملمة –..R.C.B.Dاستعمل تصميم األلموا  المن مقة  2013\12\25بتاريخ 

كغمم وبقطمر 10بالسمتيكية سمعة اصم   ودجلمة فمي 99حية زرعت بذور الصمنيين ابما ، وبثالثة مكررات
كغمم  30( وبكميمات بمذار 1 فمي جمدول  رقمم مواصياتها  الموضحة سم ،احتوت األص  على تربة  25

بالممما   تمم ري جميممع االصمم  . مكمررات لكممل معاملممة 3وبواقممع  غممرام   0.6 فممي كممل اصمي اي  .دونمم 
 6،4،2،0بمقممممدار  ،تممممم اضممممافة الميمممماه المالحممممة بعممممد  ممممهر مممممن الزراعممممة لجميممممع متسمممماويةالعممممادي وبكميممممة 

اذ تم التحضير من خالل اعتماد مصدر واحد للمياه وقيس كمية ملوحته من خالل جهاز  1-ديسيسيمنز.م
أضميف السمماد .باضمافة كلوريمد الصموديوم  المى الدرجمة المطلوبمة قياس التوصيل الكهربائي واكمال ملوحته

الزراعممة والثانيمة بعممد ، األولمى عنمد دونممم. كغمم 50( لكممل اصمي  علمى اسمماس % 46اليوريما   النتروجينمي
( وبمعممممدل P2O5%45( يوممممما  مممممن الزراعممممة وأضمممميف السممممماد اليوسممممياتي  سمممموبر فوسمممميات ثالثممممي(  45 

حصممدت النباتممات  (1999 ، إبممراهيم  دفعممة واحممدة عنممد الزراعممة  غممرام لكممل اصممي  1 أي دونممم.كغممم50
  . 2014\4\12بتاريخ 
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                                               .الكيميائية والفيزيائية للتربة بعض الصفات( 3جدول)

   

 

 الوحدة القيمة الصفة

  pH 7.78تياعل التربة 

Ec) 1.08 ds.m  *اإليصالية الكهربيائية
-1

 

1-غم.كغم O.M) 9.65 لمادة العضويةا
 

1-غم.كغم Caco3) 275كاربونات الكالسيوم 
 

1-ملغم.كغم N  22.0) النتروجين  االيونات الجاهزة
 

 P) 35.67 اليسيور 

 K) 39.46 البوتاسيوم 

Ca) كالسيومال  االيونات الموجبة الذائبة
+2

 1-ملي مكافئ .لتر 3.2 

Mg مغنيسيومال 
+2) 3.0 

1-ملي مكافئ .لتر Co3  Nil)- الكاربونات  االيونات السالبة الذائبة
 

Hco3) البيكاربونات
- 17.1 

 1-غم.كغم 82.08 الرمل  ميصوالت التربة     

 14.8 الغرين 

 3.12 الطين 

 رمليةمزيجة  النسجة        
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 3-4   المدروسة الصفات

: صفات النمواوال  

                                                                                                      3-4-1-  .سمارتفاع النبات 

في مرحلة تم قياس ارتياع النبات من قاعدة النبات الى قمة السنبلة من دون السيا على الساق الرئيسي 
.دة تجريبيةنباتات في كل وح 10التزهير باستخدام  ريط مقياس معدني بمعدل   

(1986 ،واخرون    Wiersma       

.غمالوزن الجاف للمجموع الخضري  -2-4-3 

 من النباتات المحصودة وذلك بوضعها في اكياس ورقية ومن  الوزن الجاف للمجموع الخضري حسب 
  .ساعة للتخل  من الرطوبة 48 ( لمدة    70_ 60   بدرجة حرارة تتراو  بين ثم جييت باليرن الكهربائي 

اصيص .غم .الوزن الجاف للمجموع الجذري  -3-4 -3 

بعد غسلها بما  الحنيية وازالة األتربة منها وجييت طبيعيا لمدة اسبوع  تم تقدير الوزن الجاف للجذور   
. ومن ثم تم وزنها بالميزان الحساسوبعد ثبات الوزن   

غم.نسبة المجموع الجذري الى المجموع الخضري  -4-4 -3 

-حسب المعادلة االتية: ع الخضريالمجموعيتم قياس النسبة بقسمة وزن المجموع الجذري على   

100 ∗
المجموع الخضري  
المجموع الجذري

 

 3- 4-5-تقدير الكلوروفيل 

(  Mackinney، 1941   تم تقدير محتوى االوراق من الكلوروفيل الكلي في االوراق استنادا  الى 
 :وبتطبيق المعادالت االتية 
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Mg total chlorophyll a/gm tissue = [20.2(D645)+8.02(D663)]×
𝑣

1000∗𝑤
   .      

                    

 
 
D  نلانوييتر   645و       663= قراءة الكثافة الضوئية للكلوروفيل  المتلتصلع ىللأل االلوام المو يلة

 ىلأل التوالي .

V ) الحجم النهائي للراشح )ي = 

ه رى استعمال= الوزن الطري بالغرام للنتيج النباتي الذي   w 

 

  ثانيا:  مكونات الحاصل  

   سم .طول السنبلة  3- 6-4-
سناب  ين قاىدة التنبلة الأل نهاية التنيبلة الطرفية دون التفا لك  وحدة  لوم خمتةتم قياس يعدم 

 .تجريبية

 

  غم.حبة  0100وزن 3- 7-4- 

حبة وتم وزنها بواسطة ييزان  1000ين الحبوب العائدة لك  وحدة تجريبية وىدت ة شوائياخذت ىينة ى

 (Aytenfisu،1980 و  Briggs) . حتاس

 الدراسات التشريحية8_ -3-4

 البشرة والثغورــــ 

درست البشرة ين اوراق النماذج الطرية التي  معت ين الحق  يباشرة ،بعد تثبيتها بمحلوم          

حجوم كحوم اثيلي 3)والمتكون ين    Alcohol  -Formalin-Acetic acid( A.A.F)  التثبيت 

ساىة ثم غتلت  24 _20 لمدةSass  ،(1958 ) يا ذكرهحتب  حجم حايض الصليك الثلجي( 1:% 95

اختيرت بعدها نماذج  ، لحين االستصدام  في يجمد الثال ة  ت بالتركيز نفتهض%وحف70بكحوم اثيلي 

وضعت ك  ين االوراق والتيقان في ز ا ة وسلصت البشرة العليا لتطح الورقة باستعمام يلقط وابرة ،

ووضعت SALIDساىة واضيفت لها قطرات ين التفرانيين_ كالتيرين ثم وضعت ىلأل شرائح ز ا ية

 ركب نوعالضوئي المتحت المجهر     40X  بقوةوفحصت COVER SALIDاغطية الشرائح 

(Novel)  ,وصورت يقالع البشرة ين خالم الة تصوير   ودرس لك  نوع ىشرة ىينات ين ك   يكرر

العدسة العينية ىلأل  ، قدرت  لوم خلية البشرة العليا لورقة  الحنطة  وذلك اىتمادا  NSZ-606ين نوع 
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micrometer Ocullar  ويايكرويتر المترح   (Stage  micrometer )  وذلك ىلأل لريقة قياس

 .( 1989وفقا للصزر ي وىزيز )الوام الصاليا المعتمدة 

  .مقاطع االنبوب الوعائي للساق تحضير شرائح ــــ 

( ،ودرست النماذج 1981في العالف والمصتار ) يا  اءاستعملت لريقة التقطيع باليد حتب      

وصورت   المكررات لكال النوىينت ودرس,  (    NoveL) بواسطة المجهر الضوئي المركب نوع

، قدر  ىرض  خلية البشرة   NSZ-606ين نوع  يقالع االنبوب الوىائي  ين خالم الة تصوير

 micrometer Ocullarالحنطة  وذلك اىتمادا ىلأل العدسة العينية  الوىائي لتاق اانبوب

 .(  Stage  micrometerويايكرويتر المترح )

 

  اإلحصائيالتحليل -4-3

بعد  مع وتبويب البيانات للصفات المدروسة كافة حللت احصائيا حتب تصميم االلوح  المنشقة            

الرابع ىشر ، وقورنت  اإلصدار  SPSSالجاهز اإلحصائيالبرنايج بواسطة الحاسوب باالىتماد ىلأل 

ىند يتتوى احتمام  المعدم  L.S.Dاختبار اق  فرق يعنوي  باستصدامالفروق المعنوية بين المتوسطات 

 .  (1984)الراوي، 0.05
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

  -: تم االستنتاج من هذه الدراسة

.وجود اختالفات واضحة بين الصنفين في درجة تحملهما للملوحة – 1  

.حدوث نمو غير جيد للصنفين عندما نمت  في ظروف ملحية -2  

لكال الصنفين.ادى زيادة تراكيز ملوحية مياه الري الى انخفاض في اغلب الصفات المدروسة -3  

 

 التوصيات 

االستمرار بالدراسات الحقلية وتعريض اصناف اخرى من الحنطة. -1  

زيادة التراكيز الملحية الى ابعد من التي تم دراستها من اجل تحديد االصناف ذات التحمل الجيد. -2  

االدارة الجيدة للحقل استخدام طرق ري حديثة من شانها تقليل كميات المياه المصروفة للزراعة واعتماد -3
 واختيار االصناف المقاومة للملوحة

يكون مهما في دراسات الحقة  عن قابلية تحمل الملوحة. دراسة موضوع الجذور قد-4  
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 4 -          النتائج والمناقشة

 .الصفات الفسلجية لصنفين من الحنطة مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في  تأثير -4-1

 .لصنفين من الحنطة ارتفاع النبات .سم صفة  تأثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في -4-1-1

 ،ارتفاع نبات الحنطة ملوحة ماء الري في متوسط  تأثير الى (4)توضح النتائج الواردة في الجدول          
هذه  في ةالصنف دجل تفوق  اذ ،بشكل ملحوظ في ارتفاع النبات  ةمعنوي فروق وجودأشارت النتائج الى  اذ

اقل متوسط في ارتفاع النبات  99الصنف اباء  بينما اعطىسم  42.58.  مقدارهارتفاع بمتوسط  الصفة 
سيطر يبين الصنفين على اساس ان صفة ارتفاع النبات من الصفات التي  التباينيعزى ،سم  37.66. بلغ

 عليها فعل الجين االضافي بدرجة اساسية.

 اذ بلغ  ملوحة مياه الري ،  ارتفاع النبات عند زيادةصفة  حصول انخفاض في  ويظهر من الجدول       
على التوالي، ويعود  -1ديسيسيمنز.م 6. 4، 2  بمياه ملوحتهاعند الري  سم .  00.36، 38.83، 40.66

السبب الى االنخفاض العام في نمو النبات والناتج عن التأثير السلبي للملوحة في العمليات الفسلجية اذ ان 
االجهاد الملحي يؤدي الى نقص الماء مما ينتج عنه انخفاض عملية االنقسام الخلوي والبناء الضوئي 

 ، وهذه النتائج تتفق مع نتائج كل من 2005)وأخرون ،  ( Okcu عام وانخفاض نمو النبات بشكل 
Gramer   ، و    2003 ) )و  الحالق ،  (1989)وأخرون Alam  ، و) 2004) وأخرون   Jamal  
فروق  ودوجمن نتائج التداخل  ويظهر ايضا .نبات الشعير والحنطة والرزكل من في (.  2011(وآخرون ،

بلغ  على اعلى متوسط ارتفاع 1-م ديسيسيمنز 2 ملوحتهابمياه  ةوالمروي الصنف دجلة  معنوية اذ حصل 
-م.ديسيسيمنز 6 ملوحتها الري بمياه ارتفاع عند  متوسطاقل  99الصنف اباء في حين اظهر ،سم .42.66

( في ان اصناف الحنطة 1976)، Wordlawو Evansوهذا يتفق ما توصل اليه  سم. . 34.00بلغ  1
 تختلف فيما بينها في مقدار استجابتها للظروف البيئية ومنها نوعية مياه الري. 
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           سم. حنطة في متوسط ارتفاع النبات تأثير مياه الري المالحة لصنفين من ال(4جدول)

 الصنفين
( 1-. م مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة فيت  متوسط  

 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   40.60 38.60 37.30 34.00 37.60 

 42.50 38.00 40.30 42.60 49.30 دجلة

تركيزمتوسط   
 مياه الري

45.00 40.60 38.80 36.00  

L.S.D 0.05 
 األصناف

3.4 

كيزاالتر   

4.8 

 التداخل

6.9 

 

  غم.  الوزن الجاف للمجموع الخضريتأثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في  – 2 -4-1
 .لصنفين من الحنطة

بين الصنفين في متوسط هذه الصفة ة معنويفروقات  وجود عدم (5)الجدول في من النتائج المبينة يظهر    
غم بينما كان  .13.10بلغ جاف للمجموع الخضري وزن  متوسط  على الرغم من ان الصنف دجلة اعطى 

وقد يعزى السبب في ذلك الى . غم 10.91 هو 99للمجموع الخضري للصنف اباءمتوسط الوزن الجاف 
 في الجدول اشارت النتائج كما .حجم المجموع الخضري الكبير لصنف دجلة والذي يعود الى تركيبته الوراثية

، 13.16اذ بلغ   ملوحة ماء الري  زيادة عندانخفاض  لو صفروق معنوية وح  الى عدم وجود)  5 )
  1-ديسيسيمنز.م 6  الري بمياه ملوحتها بينما ازداد عند . 4، 2  الري بمياه ملوحتها  غم  عند 12.58

 غم.13.16 بلغ و 

 بلغدتفقدد  ،ي معنوي بين االصناف وماء الر  اثيرظهر تيلم  نفس الجدول نتائج التداخل المبينة في ومن    
غدم ،  .13.90بلدغ  1-م .ديسيسديمنز 6 ةوالبالغدملوحدة مداء ري لصنف دجلة عند  لهذه الصفة اعلى متوسط

والبددالغ  عنددد معاملددة المقارنددةملوحددة مدداء ري اعنددد   99واقددل متوسددط لهددذه الصددفة حصددل عليدده الصددنف ابدداء
 غم  .8.73
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لصنفين من   غم .لوزن الجاف للمجموع الخضري مياه الري ال مستويات ملوحة مختلفة  (تأثير5جدول)
 الحنطة

 

 

لصنفين  غم.الجذري الوزن الجاف للمجموع اتأثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في  -4-1-3
 من الحنطة

الصنف في هذه الصفة اذ اعطى  فاصنلأليتضح الدتأثير المعنوي  (6) جدولومن النتائج المبينة بال    
اقل   99الصنف اباء أعطىغم بينما  .2.46بلغ  للوزن الجاف للمجموع الجذري متوسط  أعلىدجلة 

ويمكن إن يعزى السبب الى تمكن جذور هذا الصنف من استبعاد ايون الصوديوم  ،غم . 1.69متوسط بلغ 
وتعد  على مواقع الغشاء الخلوي للشعيرات الجذرية البوتاسيوم اوواستبداله بأيون عنصر آخر مثل الكالسيوم 

، وهذا سيؤدي الى تحسين نمو الجذور وبالتالي الى زيادة الوزن الجاف  هذه الصفة جيدة في الطبيعة
نتاجية، وذلك لوجود عالقة طردية بين نمو الجذور والجزء الخضري  اإلنتاجيةللمجموع الخضري وتحسين    وا 

عطاءالصنف لمقاومة الملوحة والتي بدورها تنعكس على زيادة الوزن الجاف            ناتج جيد  وا 
(Hassan  وMohammad ،1999 . ) 

(1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين متوسط  
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   8.73 10.22 12.26 12.43 10.91 

 13.10 13.90 12.90 13.16 12.46 دجلة

كيزاتر  متوسط    
 مياه الري

10.60 13.16 12.58 13.16  

LSD 0.05 ألصنافا  

N*s 

كيزاالتر   

N*s 

 التداخل

N*s 
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ملوحة عند زيادة متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري في  انخفاض (6)اشارت النتائج في الجدول      
 على التوالي، 1-ديسيسيمنز.م  6 ،4، 2غم  عند المستويات  1.42 .، 1.52 ، 1.91اذ بلغ   ،ماء الري 

ويعزى سبب ذلك الى ضعف نمو خاليا الجذور تحت الظروف الملحية والذي سيؤدي الى انخفاض انتاج 
بعض الهرمونات النباتية مثل السايتوكاينين او تأثير الملوحة المباشر في خفض ايض السايتوكاينينات 

،اذ (6تداخل معنوي بين االصناف وماء الري )جدول  ومن الجدول نفسه يظهر وجود  .(1992)الرجبو ،
اذ حقق الصنف دجلة اعلى متوسط في هذه بزيادة الملوحة ، وزن الجاف للمجموع الجذري الانخفض  
 بلغ  99 لصنف اباءل فقد كان لهذه الصفة  محتوى اقل اما ،   معامل المقارنةعند  غم .3.34  الصفة بلغ 

 . 1-ديسيسيمنز. م 6عند ملوحة ماء ري بلغت  غم. 1.18

 غم .تأثير مياه الري المالحة لصنفين من الحنطة في متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري  (6جدول)

 

 

 

 

متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين
 6 4 2 المقارنة الصنفين

 1.69 1.04 1.15 1.01 1.18 99اباء 

 2.46 1.80 1.90 2.82 3.34 دجلة

 تراكيز متوسط
 مياه الري

2.26      1.91 1.52 1.42  

LSD 0.05 األصناف 

0.32 

 كيزاالتر 

0.46 

 التداخل

0.65 
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لوزن الخضري الى  الوزن المئوية ل نسبة في   تأثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري -4-1-4
  .الجذري

ة بين الصنفين في متوسط هذه معنويفروقات  وجود عدم( يتضح 7المبينة في الجدول )ومن النتائج    
غم بينما كان . 18.96للصنف دجلة  الجذري الى الوزن الخضري  الوزننسبة  اذ كان متوسط الصفة ،
 .غم 9.95قد بلغ  99للصنف اباء الخضري الجذري الى الوزن الوزن نسبة  متوسط 

في النسبة الوزن  وحصل انخفاض ، ملحوظة لم تكن  هنالك  فروق معنوية) 7 ( الجدولائج في اشارت النت
الري  عندغم . 10.68 ،12.42، 15.65بلغ   اذ ملوحة ماء الري زيادة عند الجذري الى الوزن الخضري 

 .التتابععلى 1- م.ديسيسيمنز 6 ،4، 2بمياه ملوحتها 

،فقد  بين االصناف ومستويات ملوحة مياه الري فلم يظهر تاثيرا معنويا واضحا في هذه الصفة اما التداخل
غم ، واقل متوسط لهذه . 26.79بلغ معاملة المقارنة و بلغت اعلى متوسط لها لنباتات الصنف دجلة عند 

 م  .غ8.41. بلغ 1-م .ديسيسيمنز 6الري بمياه ملوحتها عند   99الصفة حصل عليه الصنف اباء

تأثير مستويات ملوحة  مختلفة لمياه الري في النسبة المئوية بين المجموع الخضري والجذري  (7جدول)
 . لصنفين من الحنطة نبات .غم

متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين
 6 4 2 المقارنة الصنفين

 9.95 8.41 10.11 9.88 11.40 99اباء 

 18.96 12.94 14.72 4121. 26.79 دجلة

  متوسط تركيز
 مياه الري

19.10 15.65 12.42 10.68  

LSD 0.05 األصناف 

N*s 

 التركيز

N*s 

 التداخل

N*s 
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 تاثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في محتوى االوراق من الكلوروفيل ملغم . غم -4-1-5

معنوية بين الصنفين في محتوى االوراق من  فروقوجود   (8)توضح النتائج الواردة في الجدول           
بلغ  اعلى متوسط ، اذ اعطى الصنف دجلة  99الكلوروفيل ، إذ تفوق الصنف دجلة على الصنف اباء 

غم ،وربما .ملغم 1.16بلغ  متوسط  لنفس الصفة  اقل  99بينما اعطى الصنف اباء ، غم  .ملغم 1.22
يعود السبب الى اختالف األصناف في صفاتها الوراثية واحتواءها على نسب مختلفة من صبغات 

 (Bhatti  ،1998و Ashraf )الكلوروفيل. 

 بلغت اذ السلبي لزيادة ملوحة ماء الري في محتوى االوراق من الكلوروفيل  التأثير( 8بين الجدول )وي
وقد  ،1-ديسيسيمنز.م 6 الى 4 الى 2 من  زيادة ملوحة ماء الريغم  عند .ملغم 0.983، 1.181، 1.216
االيوني وانخفاض  نالتواز ان زيادة الملوحة في وسط النمو نتج عنه عدم  سبب االنخفاض الى يعزى

امتصاص العناصر التي تدخل في تركيب جزيئة الكلوروفيل كالنتروجين، والمغنيسيوم فضال عن تراكم 
المسؤولة عن عملية بشكل سلبي في االنزيمات  اثرتايونات الصوديوم والكلوريد في انسجة الورقة والتي 

        واخرون ،Aly  و  (  (2002وازي ,االرك وتتفق هذه النتائج مع  .(1983 ،) محمد البناء الضوئي
 في نباتات الحنطة، و الذرة الصفراء.  (2009) ، البلداوي و ( 2003 (

(   ،اذ انخفض محتوى 8جدولملوحة ماء الري   )مستويات البين االصناف و   تداخل معنوي كما وجد  
وبلغ    99اباء بزيادة الملوحة وبلغت اعلى محتوى للكلوروفيل للصنف   االوراق من الكلوروفيل للصنفين

مستوى وعند  لنفس الصنف  غم .ملغم 0.88اقل محتوى فكان    اما عند معاملة مقارنة غم  .ملغم 01.5
 .  1-م .ديسيسيمنز 6  بلغملوحة ماء ري ا
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. )ملغم   الكلوروفيل  االوراق من محتوى مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في صفة  تأثير (8جدول)
 غم(

 تاثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في طول السنبلة . سم -  6-1- 4

متوسدط هددذه فدي لفروقدات معنويددة بدين الصدنفين تشددير الدى عددم وجدود ( 9)ومدن النتدائج المبيندة بالجددول     

   99متوسدددط للصدددنف ابددداءالبينمدددا كدددان  سدددم 5.89. للصدددنف  دجلدددة طدددول السدددنبلة، اذ كدددان متوسدددط الصدددفة 

وتعدد  7.53لكن  من خالل حسداب الفدرق بينهمدا وجدد تفدوق الصدنف دجلدة بنسدبة طدول بلغدت  .سم . 5.45

الددى عدددم وجددود فددروق (9اشددارت النتددائج فددي الجدددول )و   ألنهددا مددؤثرة علددى زيددادة االنتدداج. هددذه النسددبة جيدددة

سم  عند زيادة  .6.00 ، 5.61،  5.42الصفة عند زيادة ملوحة ماء الري  اذ بلغ   هذه معنوية في متوسط

   على التوالي. 1-ديسيسيمنز.م 6الى   4الى  2الملوحة من   

 متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين

 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   1.50 1.20 1.06 0.88 1.16 

 1.22 1.08 1.31 1.23 1.27 دجلة

 كيزامتوسط تر 
 مياه الري

1.38 1.21  1.18 0.98  

LSD 0.05 األصناف 

0.1 

 كيزاالتر      

0.2 

 التداخل

0.3 
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بداختالف   طدول السدنبلة اختلدف فقدد ، (9 جددول لم يظهر تداخل معنوي بين االصناف وملوحة ماء الدري ) 

اقدل متوسدط لهدذه الصدفة امدا ، سدم. 6.67 معاملدة مقارندة عندد  دجلدةالصدنف  ،فقدد اعطدى  ملوحدة مداء الدري

 .سم4 .   .79عند معاملة المقارنة وبلغ  اباءحصل عليه الصنف 

 مستويات ملوحة مختلفة  لمياه الري في صفة طول السنبلة )سم( لصنفين من الحنطة.  تأثير( 9)جدول

 

حبة .غم 1000تاثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في وزن   -7-1-4 

،  اذ كدان متوسدط هدذه الصدفة علدى صدفة   صدنافلال  ( يتضح الدتأثير المعنوي10ومن النتائج المبينة بالشكل)

غددم ويعددزى .31.11قياسددا بالصددنف دجلددة الددذي بلددغ   غددم.34.81  99حبددة للصددنف ابدداء 1000متوسددط وزن 

عملية البناء الضوئي وتراكم المادة الجافة مما يؤثر ايجابا السبب الى زيادة المساحة الورقية وبالتالي زيادة كفاءة 

 .(1990الدليمي،) وهذا يتفق مع  على وزن الحبة لهذا الصنف

،   وبلدغ،حبة بزيادة ملوحدة ميداه الدري  1000الى انخفاض معنوي في وزن   (10في الجدول ) تشير النتائج 
علددى  1-م.ديسيسدديمنز 6الددى  4 ىالدد2المالحددة مددن غددم  عنددد زيددادة ميدداه الددري . ,32.3, 31.58 33.63

متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   4.79 5.73 5.71 5.65 5.45 

 5.89 6.45 5.32 5.12 6.67 دجلة

متوسط 
 التركيز

5.73 5.42 5.61 6.00  

LSD 
0.05 

 األصناف

N*s 

 التركيز

N*s 

 التداخل

N*s 



34 

 

 تسدببهويعزى سبب ذلك الى التأثيرات السامة للملوحة في النباتات من جهة والدى الشدد المدائي الدذي   ،التوالي
الملوحددة العاليددة فددي وسددط النمددو والتددي تددؤدي جميعهددا الددى اختددزال العديددد مددن العمليددات االيضددية فددي النبددات 

 ( .2011)الزبيدي ،

حبددددة  1000انخفددددض وزن  ذ ا(   10 الجدددددول ) هددددر تددددداخل معنددددوي بددددين االصددددناف وملوحددددة مدددداء الددددريظ
امدا اقدل   المقارندة  غدم عندد معاملدة 35.53.   99للصنفين بزيادة الملوحة ،وبلغ اعلى متوسط للصنف ابداء

   . 1-م.ديسيسيمنز   6غم للصنف دجلة عند  ملوحة ماء ري    29.18.محتوى فكان

لصنفين    غم.حبة  0100 متوسطمياه الري في  مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري تأثير (10جدول)
 من الحنطة

 

 

 

 

 

 

متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   35.53 35.16 34.56 33.99 34.81 

 31.11 29.18 30.14 32.11 33.04 دجلة

متوسط 
 التركيز

34.28 33.63 32.35 31.58  

LSD 
0.05 

 األصناف

3.2 

 التركيز

4.1 

 التداخل

5.9 
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 تأثير مياه الري المالحة في الصفات التشريحية -4-2

 .عدد الثغور-4-2-1

كدان ،اذ بدين الصدنفين فدي عددد الثغدور   معنويدة  د فدروق و وجدلدوحظ   (11من النتدائج المبيندة فدي الجددول )
وذلدك لرفدع .  4.15متوسط اقل بلدغ  99بينما اظهر الصنف اباء   6.37متوسط عدد الثغور للصنف دجلة 

        نسدددددددبة البنددددددداء الضدددددددوئي وتقليدددددددل مدددددددن قددددددددرة الكيميددددددداء الضدددددددوئية وبالتدددددددالي حمايدددددددة الخليدددددددة مدددددددن الملوحدددددددة 
Kaouther) 2012واخرون ) 

،  7.7الصفة عند زيدادة ملوحدة مداء الدري  اذ بلدغ  متوسط هذه  ( ارتفاع  في 11اشارت النتائج في الجدول )
   على التوالي. 1-ديسيسيمنز.م 6الى   4الى  2عند زيادة الملوحة من     10.05 ، 3.92

( ،فقدد اعطدى  الصدنف دجلدة  اعلدى 11لم يظهر تداخل معندوي بدين االصدناف وملوحدة مداء الدري )جددول   

 ذاتده، اما اقل متوسط لهذه الصفة حصل عليه الصنف  1-م .يسيسيمنزد 6عند معاملة  15.50متوسط بلغ 

 .  3.28  عند معاملة المقارنة

 فةي البشةرا اليليةا لورقةة عةدد الثغةور فةي متوسةطميةاه الةري ل مستويات ملوحة مختلفةة تأثير (11جدول) 
  40xقوا القياس   صنفين من الحنطة

 

 متوسط (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين

 6 4 2 المقارنة االصنفين

99اباء   3.12 4.40 4.50 4.60 4.15 

 6.37 15.50 3.34 3.30 3.28 دجلة

 كيزاتر  متوسط
 مياه الري

3.20 7.7 3.92 10.05  

LSD 0.05 األصناف 

N*s 

 كيزاالتر 

N*s 

 التداخل

N*s 
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 (مايكرومتر) طول الخلية -4-2-2

فدي  صددفة طدول خليددة معنويددة بدين الصددنفين  لفدروقال وجددود ( يتضدح 12النتددائج المبيندة بالجدددول )ومدن     

بينمددا كددان متوسددط  مددايكرومتر 220.03 .البشددرة فددي الورقددة ، اذ كددان متوسددط طددول الخليددة للصددنف  دجلددة 

 .مايكرومتر. 168.08   قد بلغ  99للصنف اباء

 عنددد زيددادة ملوحددة مدداء الددري  اذ بلددغ متوسددط طددول الخليددة فددي   انخفدداض (12اشددارت النتددائج فددي الجدددول )

 1-ديسيسدديمنز.م 6الددى   4الددى  2عنددد زيددادة الملوحددة مددن    مددايكرومتر .181.55، 0186.6 ،205.33

( ،فقدد اعطدى  الصدنف 12لم يظهر تداخل معنوي بين االصدناف وملوحدة مداء الدري )جددول    على التوالي.

عند معاملة مقارنة   ، اما اقل متوسط لهدذه الصدفة حصدل   مايكرومتر. 30.233غ اعلى متوسط بل 99اباء

 .  1-م.ديسيسمينز 6ملوحة ماء الري   البالغة  عند   مايكرومتر 150.00  بلغدجلة عليه الصنف 

 (مايكرومتر)ورقاال بشرا لخلية  في متوسط  طول مياه الري مستويات ملوحة مختلفة ل تأثير  (12جدول)
 لصنفين من الحنطة 40xقوا القياس-

                             

(1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين متوسط   
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   233.300 217.33 216.20 213.10 220.03 

 168.08 150.00 157.00 193.33 172.00 دجلة

 كيزامتوسط لتر 
 مياه الري

202.56 205.33 186.60 181.55  

LSD 0.05 األصناف 

 N*s 

كيزاالتر   

N*s 

 التداخل

N*s 
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( رمايكرومت )  4-2-3- في ساق الحنطة سمك بشرا 

 سدمك بشدرةفدي صدفة  ة بدين الصدنفينمعنويد فدروقوجدود  عددم  (13النتدائج المبيندة فدي الجددول)  يتضح من 
لسددمك ابلددغ  ابينمدد  مددايكرومتر .  10.18 بلددغ 99ابدداء الصددنف  ة ورقددة سددمك بشددر  كددان متوسددط و، السدداق

 .مايكرومتر .10.42للصنف دجلة 

 ،الساقعند زيادة ملوحة ماء الري في سمك بشرة  لمتوسط الصفة  رتغيال (  13اشارت النتائج في الجدول) 
 ،.11.00  ،9.66 بلددغ   1-م .ديسيسدديمنز  6الددى  4الددى 2 عددن زيددادة ملوحددة مدداء الددري مددن  لزيددادةوبلغددت ا
 الددى التقليدل مددن عمليدة النددتح ان زيدادة سددمك  البشدرة  ،ويعددود السدبب الددى علددى التدوالي مدايكرومتر . 11.80

وبالتدالي  السداقالريدال والحفداظ علدى  لمن خالل تفعيل ميكانيكيدة عددم فقددان المداء الرطوبدة المتدال مدن خدال
 . (   2005)،واخرون HU وهذا يتفق مع تقليل الفقدان وضبط الماء المتال

 السدداقسدمك بشدرة يدنخفض    لددم(،اذ 13) جددول وظهدر تدداخل معندوي بدين االصددناف وملوحدة مداء الدري   
 6 معاملددة عنددد  مددايكرومتر .12.00 وبلددغ 99متوسددط ابدداء بزيددادة الملوحددة وبلغددت اعلددى متوسددط للصددنف 

 .  معاملة المقارنةللصنف نفسه عند   مايكرومتر .8.60 بلغ اما اقل متوسط فقد 1-م.ديسيسيمنز

قوا  - ( مايكرومتر)الحنطة الساق فيمياه الري لسمك بشرا ل مستويات ملوحة مختلفة تأثير (13جدول)
 لصنفين من الحنطة 10x القياس

(1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت االصنفين متوسط  
 6 4 2 المقارنة األصناف

99اباء   8.60 9.13 11.00 12.00 10.18 

 10.42 11.60 11.00 10.18 8.92 دجلة

  كيزامتوسط لتر 
 مياه الري

8.76 9.66 11.00 11.8  

LSD 0.05 األصناف 

 0.67 

 التركيز

0.95 

 التداخل

1.35 
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مايكرومتر  .عرض االنبوب الوعائي في ساق الحنطة -2-4- 4 

وجددود فروقددات معنويددة بددين الصددنفين فددي صددفة  ( 1والشددكل ) (14يتضددح مددن  النتددائج المبينددة فددي الجدددول) 
 كدان متوسدط وعلدى الصدنف دجلدة،  99عرض االنبوب الوعدائي لسداق نبدات الحنطدة ،اذ تفدوق الصدنف ابداء

  26.05لصددنف دجلددة لبينمددا بلددغ     مددايكرومتر.  33.20  هددو 99لصددنف ابدداءعددرض االنبددوب الوعددائي ل
 التباين الوراثي بين الصنفين  .ويعزى هذا التباين بين الصنفين على اساس     مايكرومتر

عنددد زيددادة  فددي زيددادة متوسددط هددذه الصددفة اتالتغيددر    ( 1والشددكل )(   14اظهددرت  النتددائج فددي الجدددول)     
    28.35    1-م .ديسيسديمنز  6الدى  4الدى 2عن زيادة ملوحة مداء الدري مدن   الزيادة ملوحة ماء الري وبلغ 

علدددى التدددوالي ، ويعدددزى ذلدددك الدددى ان هدددذه الزيدددادة تكدددون تكيدددف افضدددل     مدددايكرومتر. 34.26،  33.58  ،
 Saule)الملوحددددة  فددددي زيددددادة مددددن اضددددرار لتقليددددل للنبددددات و يسدددداعد علددددى الرفددددع الكفددددوء للمدددداء فددددي السدددداق 

،اذ    ( 1والشددكل ) (14جددول ) وظهدر تدداخل معندوي بدين االصدناف وملوحدة مدداء الدري ،(2013واخدرون،
مددايكروميتر . 39.90    99الحنطددة ،وبلددغ اعلددى متوسددط للصددنف ابدداءارتفدع سددمك االنبددوب الوعددائي لسدداق 

 مايكروميتر. .23.63بينما اعطى اقل متوسط عند الصنف دجلة في المقارنة بلغ 

  سةاق فةيعةرض االنبةوب الوعةائي فةي متوسةط تأثير مياه الري المالحة لصنفين من الحنطةة  (14جدول) 
    10x)مايكرومتر(_قوا القياس الحنطة

 الصنفين

 

(1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت متوسط   
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   30.00 32.20 39.70 39.90 33.20 

 26.05 28.63 27.46 24.50 23.63 دجلة

   لتركيز متوسط
 مياه الري

26.81 28.35 33.58 34.26  

LSD 0.05 

 

 األصناف

0.48 

كيزاالتر   

0.68 

 التداخل

0.97 
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1)                 ) (2) 

 

 

 (3) (4)  
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 (5) (6) 

  
  

 (7) (8) 

  الحنطة فيعرض االنبوب الوعائي في متوسط مياه الري المالحة مستويات من تأثير (  1شكل)

 عند معامل المقارنة دجلةالصنف -5             عند معامل المقارنة 99اباء الصنف -1

 1-ديسيسيمنز.م  2عند  دجلةالصنف  -6           1-ديسيسيمنز.م  2 عند 99الصنف اباء  -2

 1-ديسيسيمنز.م 4عند   دجلةالصنف  -7       1-ديسيسيمنز.م 4  عند 99الصنف اباء  -   3

 1-ديسيسيمنز.م 6عند    دجلةالصنف  -8         1-ديسيسيمنز.م 6 عند 99الصنف اباء  -4
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                                                                 ABSTRACT 

 

    This study was conducted in the collage of agricultural –university of  Diyala  in 

winter  season (2013-2014) for studying the effect of salinities levels 2,4,6 ds.m
-1 

to physiological traits for two wheat cuiltivars it dry weight for shoot and root and 

ration between them, chlorophyll content, plant height,spike length and weight 

1000 grain, and anatomical traits such us skin thickness, number of stomata and 

width of vascular band for two wheat cuiltivars (Triticum astivum. L ). 

While results showed: Djla  cuiltivars exceed upon Ebaa 99 in all traits except 

weight 1000 grain trait, decreased plant height traits in Djla cuiltivars all salinities 

levels,   decreased averages height  38.40 , 49.30, 42.66,   .,30 .40 cm .while 

results decreased Dry weight of root  .3.34 ,2.82 ,1.90  ,1.80 gm respectively. 

While results showed significant differences in anatomical traits Djla cuiltivars 

exceed upon Ebaa 99 effect of  deferent salinities levels gave marked rise in 

thickness of epidermis 8.9 , 10.18, 11.6, 11,00. Mm respectively, While exceed 

Ebaa 99 upon Djla width of vascular band trait  30.00  32.2,  0 39.7.   ,39.9 .    Mm. 
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 4 -          النتائج والمناقشة

 .الصفات الفسلجية لصنفين من الحنطة مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في  تأثير -4-1

 .لصنفين من الحنطة ارتفاع النبات .سم صفة  تأثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في -4-1-1

 ،ارتفاع نبات الحنطة ملوحة ماء الري في متوسط  تأثير الى (4)توضح النتائج الواردة في الجدول          
هذه  في ةالصنف دجل تفوق  اذ ،بشكل ملحوظ في ارتفاع النبات  ةمعنوي فروق وجودأشارت النتائج الى  اذ

اقل متوسط في ارتفاع النبات  99الصنف اباء  بينما اعطىسم  42.58.  مقدارهارتفاع بمتوسط  الصفة 
سيطر يبين الصنفين على اساس ان صفة ارتفاع النبات من الصفات التي  التباينيعزى ،سم  37.66. بلغ

 عليها فعل الجين االضافي بدرجة اساسية.

 اذ بلغ  ملوحة مياه الري ،  ارتفاع النبات عند زيادةصفة  حصول انخفاض في  ويظهر من الجدول       
على التوالي، ويعود  -1ديسيسيمنز.م 6. 4، 2  بمياه ملوحتهاعند الري  سم .  00.36، 38.83، 40.66

السبب الى االنخفاض العام في نمو النبات والناتج عن التأثير السلبي للملوحة في العمليات الفسلجية اذ ان 
االجهاد الملحي يؤدي الى نقص الماء مما ينتج عنه انخفاض عملية االنقسام الخلوي والبناء الضوئي 

 ، وهذه النتائج تتفق مع نتائج كل من 2005)وأخرون ،  ( Okcu عام وانخفاض نمو النبات بشكل 
Gramer   ، و    2003 ) )و  الحالق ،  (1989)وأخرون Alam  ، و) 2004) وأخرون   Jamal  
فروق  ودوجمن نتائج التداخل  ويظهر ايضا .نبات الشعير والحنطة والرزكل من في (.  2011(وآخرون ،

بلغ  على اعلى متوسط ارتفاع 1-م ديسيسيمنز 2 ملوحتهابمياه  ةوالمروي الصنف دجلة  معنوية اذ حصل 
-م.ديسيسيمنز 6 ملوحتها الري بمياه ارتفاع عند  متوسطاقل  99الصنف اباء في حين اظهر ،سم .42.66

( في ان اصناف الحنطة 1976)، Wordlawو Evansوهذا يتفق ما توصل اليه  سم. . 34.00بلغ  1
 تختلف فيما بينها في مقدار استجابتها للظروف البيئية ومنها نوعية مياه الري. 
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           سم. حنطة في متوسط ارتفاع النبات تأثير مياه الري المالحة لصنفين من ال(4جدول)

 الصنفين
( 1-. م مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة فيت  متوسط  

 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   40.60 38.60 37.30 34.00 37.60 

 42.50 38.00 40.30 42.60 49.30 دجلة

تركيزمتوسط   
 مياه الري

45.00 40.60 38.80 36.00  

L.S.D 0.05 
 األصناف

3.4 

كيزاالتر   

4.8 

 التداخل

6.9 

 

  غم.  الوزن الجاف للمجموع الخضريتأثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في  – 2 -4-1
 .لصنفين من الحنطة

بين الصنفين في متوسط هذه الصفة ة معنويفروقات  وجود عدم (5)الجدول في من النتائج المبينة يظهر    
غم بينما كان  .13.10بلغ جاف للمجموع الخضري وزن  متوسط  على الرغم من ان الصنف دجلة اعطى 

وقد يعزى السبب في ذلك الى . غم 10.91 هو 99للمجموع الخضري للصنف اباءمتوسط الوزن الجاف 
 في الجدول اشارت النتائج كما .حجم المجموع الخضري الكبير لصنف دجلة والذي يعود الى تركيبته الوراثية

، 13.16اذ بلغ   ملوحة ماء الري  زيادة عندانخفاض  لو صفروق معنوية وح  الى عدم وجود)  5 )
  1-ديسيسيمنز.م 6  الري بمياه ملوحتها بينما ازداد عند . 4، 2  الري بمياه ملوحتها  غم  عند 12.58

 غم.13.16 بلغ و 

 بلغدتفقدد  ،ي معنوي بين االصناف وماء الر  اثيرظهر تيلم  نفس الجدول نتائج التداخل المبينة في ومن    
غدم ،  .13.90بلدغ  1-م .ديسيسديمنز 6 ةوالبالغدملوحدة مداء ري لصنف دجلة عند  لهذه الصفة اعلى متوسط

والبددالغ  عنددد معاملددة المقارنددةملوحددة مدداء ري اعنددد   99واقددل متوسددط لهددذه الصددفة حصددل عليدده الصددنف ابدداء
 غم  .8.73
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لصنفين من   غم .لوزن الجاف للمجموع الخضري مياه الري ال مستويات ملوحة مختلفة  (تأثير5جدول)
 الحنطة

 

 

لصنفين  غم.الجذري الوزن الجاف للمجموع اتأثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في  -4-1-3
 من الحنطة

الصنف في هذه الصفة اذ اعطى  فاصنلأليتضح الدتأثير المعنوي  (6) جدولومن النتائج المبينة بال    
اقل   99الصنف اباء أعطىغم بينما  .2.46بلغ  للوزن الجاف للمجموع الجذري متوسط  أعلىدجلة 

ويمكن إن يعزى السبب الى تمكن جذور هذا الصنف من استبعاد ايون الصوديوم  ،غم . 1.69متوسط بلغ 
وتعد  على مواقع الغشاء الخلوي للشعيرات الجذرية البوتاسيوم اوواستبداله بأيون عنصر آخر مثل الكالسيوم 

، وهذا سيؤدي الى تحسين نمو الجذور وبالتالي الى زيادة الوزن الجاف  هذه الصفة جيدة في الطبيعة
نتاجية، وذلك لوجود عالقة طردية بين نمو الجذور والجزء الخضري  اإلنتاجيةللمجموع الخضري وتحسين    وا 

عطاءالصنف لمقاومة الملوحة والتي بدورها تنعكس على زيادة الوزن الجاف            ناتج جيد  وا 
(Hassan  وMohammad ،1999 . ) 

(1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين متوسط  
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   8.73 10.22 12.26 12.43 10.91 

 13.10 13.90 12.90 13.16 12.46 دجلة

كيزاتر  متوسط    
 مياه الري

10.60 13.16 12.58 13.16  

LSD 0.05 ألصنافا  

N*s 

كيزاالتر   

N*s 

 التداخل

N*s 
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ملوحة عند زيادة متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري في  انخفاض (6)اشارت النتائج في الجدول      
 على التوالي، 1-ديسيسيمنز.م  6 ،4، 2غم  عند المستويات  1.42 .، 1.52 ، 1.91اذ بلغ   ،ماء الري 

ويعزى سبب ذلك الى ضعف نمو خاليا الجذور تحت الظروف الملحية والذي سيؤدي الى انخفاض انتاج 
بعض الهرمونات النباتية مثل السايتوكاينين او تأثير الملوحة المباشر في خفض ايض السايتوكاينينات 

،اذ (6تداخل معنوي بين االصناف وماء الري )جدول  ومن الجدول نفسه يظهر وجود  .(1992)الرجبو ،
اذ حقق الصنف دجلة اعلى متوسط في هذه بزيادة الملوحة ، وزن الجاف للمجموع الجذري الانخفض  
 بلغ  99 لصنف اباءل فقد كان لهذه الصفة  محتوى اقل اما ،   معامل المقارنةعند  غم .3.34  الصفة بلغ 

 . 1-ديسيسيمنز. م 6عند ملوحة ماء ري بلغت  غم. 1.18

 غم .تأثير مياه الري المالحة لصنفين من الحنطة في متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري  (6جدول)

 

 

 

 

متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين
 6 4 2 المقارنة الصنفين

 1.69 1.04 1.15 1.01 1.18 99اباء 

 2.46 1.80 1.90 2.82 3.34 دجلة

 تراكيز متوسط
 مياه الري

2.26      1.91 1.52 1.42  

LSD 0.05 األصناف 

0.32 

 كيزاالتر 

0.46 

 التداخل

0.65 
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لوزن الخضري الى  الوزن المئوية ل نسبة في   تأثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري -4-1-4
  .الجذري

ة بين الصنفين في متوسط هذه معنويفروقات  وجود عدم( يتضح 7المبينة في الجدول )ومن النتائج    
غم بينما كان . 18.96للصنف دجلة  الجذري الى الوزن الخضري  الوزننسبة  اذ كان متوسط الصفة ،
 .غم 9.95قد بلغ  99للصنف اباء الخضري الجذري الى الوزن الوزن نسبة  متوسط 

في النسبة الوزن  وحصل انخفاض ، ملحوظة لم تكن  هنالك  فروق معنوية) 7 ( الجدولائج في اشارت النت
الري  عندغم . 10.68 ،12.42، 15.65بلغ   اذ ملوحة ماء الري زيادة عند الجذري الى الوزن الخضري 

 .التتابععلى 1- م.ديسيسيمنز 6 ،4، 2بمياه ملوحتها 

،فقد  بين االصناف ومستويات ملوحة مياه الري فلم يظهر تاثيرا معنويا واضحا في هذه الصفة اما التداخل
غم ، واقل متوسط لهذه . 26.79بلغ معاملة المقارنة و بلغت اعلى متوسط لها لنباتات الصنف دجلة عند 

 م  .غ8.41. بلغ 1-م .ديسيسيمنز 6الري بمياه ملوحتها عند   99الصفة حصل عليه الصنف اباء

تأثير مستويات ملوحة  مختلفة لمياه الري في النسبة المئوية بين المجموع الخضري والجذري  (7جدول)
 . لصنفين من الحنطة نبات .غم

متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين
 6 4 2 المقارنة الصنفين

 9.95 8.41 10.11 9.88 11.40 99اباء 

 18.96 12.94 14.72 4121. 26.79 دجلة

  متوسط تركيز
 مياه الري

19.10 15.65 12.42 10.68  

LSD 0.05 األصناف 

N*s 

 التركيز

N*s 

 التداخل

N*s 
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 تاثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في محتوى االوراق من الكلوروفيل ملغم . غم -4-1-5

معنوية بين الصنفين في محتوى االوراق من  فروقوجود   (8)توضح النتائج الواردة في الجدول           
بلغ  اعلى متوسط ، اذ اعطى الصنف دجلة  99الكلوروفيل ، إذ تفوق الصنف دجلة على الصنف اباء 

غم ،وربما .ملغم 1.16بلغ  متوسط  لنفس الصفة  اقل  99بينما اعطى الصنف اباء ، غم  .ملغم 1.22
يعود السبب الى اختالف األصناف في صفاتها الوراثية واحتواءها على نسب مختلفة من صبغات 

 (Bhatti  ،1998و Ashraf )الكلوروفيل. 

 بلغت اذ السلبي لزيادة ملوحة ماء الري في محتوى االوراق من الكلوروفيل  التأثير( 8بين الجدول )وي
وقد  ،1-ديسيسيمنز.م 6 الى 4 الى 2 من  زيادة ملوحة ماء الريغم  عند .ملغم 0.983، 1.181، 1.216
االيوني وانخفاض  نالتواز ان زيادة الملوحة في وسط النمو نتج عنه عدم  سبب االنخفاض الى يعزى

امتصاص العناصر التي تدخل في تركيب جزيئة الكلوروفيل كالنتروجين، والمغنيسيوم فضال عن تراكم 
المسؤولة عن عملية بشكل سلبي في االنزيمات  اثرتايونات الصوديوم والكلوريد في انسجة الورقة والتي 

        واخرون ،Aly  و  (  (2002وازي ,االرك وتتفق هذه النتائج مع  .(1983 ،) محمد البناء الضوئي
 في نباتات الحنطة، و الذرة الصفراء.  (2009) ، البلداوي و ( 2003 (

(   ،اذ انخفض محتوى 8جدولملوحة ماء الري   )مستويات البين االصناف و   تداخل معنوي كما وجد  
وبلغ    99اباء بزيادة الملوحة وبلغت اعلى محتوى للكلوروفيل للصنف   االوراق من الكلوروفيل للصنفين

مستوى وعند  لنفس الصنف  غم .ملغم 0.88اقل محتوى فكان    اما عند معاملة مقارنة غم  .ملغم 01.5
 .  1-م .ديسيسيمنز 6  بلغملوحة ماء ري ا
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. )ملغم   الكلوروفيل  االوراق من محتوى مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في صفة  تأثير (8جدول)
 غم(

 تاثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في طول السنبلة . سم -  6-1- 4

متوسدط هددذه فدي لفروقدات معنويددة بدين الصدنفين تشددير الدى عددم وجدود ( 9)ومدن النتدائج المبيندة بالجددول     

   99متوسدددط للصدددنف ابددداءالبينمدددا كدددان  سدددم 5.89. للصدددنف  دجلدددة طدددول السدددنبلة، اذ كدددان متوسدددط الصدددفة 

وتعدد  7.53لكن  من خالل حسداب الفدرق بينهمدا وجدد تفدوق الصدنف دجلدة بنسدبة طدول بلغدت  .سم . 5.45

الددى عدددم وجددود فددروق (9اشددارت النتددائج فددي الجدددول )و   ألنهددا مددؤثرة علددى زيددادة االنتدداج. هددذه النسددبة جيدددة

سم  عند زيادة  .6.00 ، 5.61،  5.42الصفة عند زيادة ملوحة ماء الري  اذ بلغ   هذه معنوية في متوسط

   على التوالي. 1-ديسيسيمنز.م 6الى   4الى  2الملوحة من   

 متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين

 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   1.50 1.20 1.06 0.88 1.16 

 1.22 1.08 1.31 1.23 1.27 دجلة

 كيزامتوسط تر 
 مياه الري

1.38 1.21  1.18 0.98  

LSD 0.05 األصناف 

0.1 

 كيزاالتر      

0.2 

 التداخل

0.3 
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بداختالف   طدول السدنبلة اختلدف فقدد ، (9 جددول لم يظهر تداخل معنوي بين االصناف وملوحة ماء الدري ) 

اقدل متوسدط لهدذه الصدفة امدا ، سدم. 6.67 معاملدة مقارندة عندد  دجلدةالصدنف  ،فقدد اعطدى  ملوحدة مداء الدري

 .سم4 .   .79عند معاملة المقارنة وبلغ  اباءحصل عليه الصنف 

 مستويات ملوحة مختلفة  لمياه الري في صفة طول السنبلة )سم( لصنفين من الحنطة.  تأثير( 9)جدول

 

حبة .غم 1000تاثير مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري في وزن   -7-1-4 

،  اذ كدان متوسدط هدذه الصدفة علدى صدفة   صدنافلال  ( يتضح الدتأثير المعنوي10ومن النتائج المبينة بالشكل)

غددم ويعددزى .31.11قياسددا بالصددنف دجلددة الددذي بلددغ   غددم.34.81  99حبددة للصددنف ابدداء 1000متوسددط وزن 

عملية البناء الضوئي وتراكم المادة الجافة مما يؤثر ايجابا السبب الى زيادة المساحة الورقية وبالتالي زيادة كفاءة 

 .(1990الدليمي،) وهذا يتفق مع  على وزن الحبة لهذا الصنف

،   وبلدغ،حبة بزيادة ملوحدة ميداه الدري  1000الى انخفاض معنوي في وزن   (10في الجدول ) تشير النتائج 
علددى  1-م.ديسيسدديمنز 6الددى  4 ىالدد2المالحددة مددن غددم  عنددد زيددادة ميدداه الددري . ,32.3, 31.58 33.63

متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   4.79 5.73 5.71 5.65 5.45 

 5.89 6.45 5.32 5.12 6.67 دجلة

متوسط 
 التركيز

5.73 5.42 5.61 6.00  

LSD 
0.05 

 األصناف

N*s 

 التركيز

N*s 

 التداخل

N*s 
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 تسدببهويعزى سبب ذلك الى التأثيرات السامة للملوحة في النباتات من جهة والدى الشدد المدائي الدذي   ،التوالي
الملوحددة العاليددة فددي وسددط النمددو والتددي تددؤدي جميعهددا الددى اختددزال العديددد مددن العمليددات االيضددية فددي النبددات 

 ( .2011)الزبيدي ،

حبددددة  1000انخفددددض وزن  ذ ا(   10 الجدددددول ) هددددر تددددداخل معنددددوي بددددين االصددددناف وملوحددددة مدددداء الددددريظ
امدا اقدل   المقارندة  غدم عندد معاملدة 35.53.   99للصنفين بزيادة الملوحة ،وبلغ اعلى متوسط للصنف ابداء

   . 1-م.ديسيسيمنز   6غم للصنف دجلة عند  ملوحة ماء ري    29.18.محتوى فكان

لصنفين    غم.حبة  0100 متوسطمياه الري في  مستويات ملوحة مختلفة لمياه الري تأثير (10جدول)
 من الحنطة

 

 

 

 

 

 

متوسط  (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   35.53 35.16 34.56 33.99 34.81 

 31.11 29.18 30.14 32.11 33.04 دجلة

متوسط 
 التركيز

34.28 33.63 32.35 31.58  

LSD 
0.05 

 األصناف

3.2 

 التركيز

4.1 

 التداخل

5.9 
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 تأثير مياه الري المالحة في الصفات التشريحية -4-2

 .عدد الثغور-4-2-1

كدان ،اذ بدين الصدنفين فدي عددد الثغدور   معنويدة  د فدروق و وجدلدوحظ   (11من النتدائج المبيندة فدي الجددول )
وذلدك لرفدع .  4.15متوسط اقل بلدغ  99بينما اظهر الصنف اباء   6.37متوسط عدد الثغور للصنف دجلة 

        نسدددددددبة البنددددددداء الضدددددددوئي وتقليدددددددل مدددددددن قددددددددرة الكيميددددددداء الضدددددددوئية وبالتدددددددالي حمايدددددددة الخليدددددددة مدددددددن الملوحدددددددة 
Kaouther) 2012واخرون ) 

،  7.7الصفة عند زيدادة ملوحدة مداء الدري  اذ بلدغ  متوسط هذه  ( ارتفاع  في 11اشارت النتائج في الجدول )
   على التوالي. 1-ديسيسيمنز.م 6الى   4الى  2عند زيادة الملوحة من     10.05 ، 3.92

( ،فقدد اعطدى  الصدنف دجلدة  اعلدى 11لم يظهر تداخل معندوي بدين االصدناف وملوحدة مداء الدري )جددول   

 ذاتده، اما اقل متوسط لهذه الصفة حصل عليه الصنف  1-م .يسيسيمنزد 6عند معاملة  15.50متوسط بلغ 

 .  3.28  عند معاملة المقارنة

 فةي البشةرا اليليةا لورقةة عةدد الثغةور فةي متوسةطميةاه الةري ل مستويات ملوحة مختلفةة تأثير (11جدول) 
  40xقوا القياس   صنفين من الحنطة

 

 متوسط (1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين

 6 4 2 المقارنة االصنفين

99اباء   3.12 4.40 4.50 4.60 4.15 

 6.37 15.50 3.34 3.30 3.28 دجلة

 كيزاتر  متوسط
 مياه الري

3.20 7.7 3.92 10.05  

LSD 0.05 األصناف 

N*s 

 كيزاالتر 

N*s 

 التداخل

N*s 
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 (مايكرومتر) طول الخلية -4-2-2

فدي  صددفة طدول خليددة معنويددة بدين الصددنفين  لفدروقال وجددود ( يتضدح 12النتددائج المبيندة بالجدددول )ومدن     

بينمددا كددان متوسددط  مددايكرومتر 220.03 .البشددرة فددي الورقددة ، اذ كددان متوسددط طددول الخليددة للصددنف  دجلددة 

 .مايكرومتر. 168.08   قد بلغ  99للصنف اباء

 عنددد زيددادة ملوحددة مدداء الددري  اذ بلددغ متوسددط طددول الخليددة فددي   انخفدداض (12اشددارت النتددائج فددي الجدددول )

 1-ديسيسدديمنز.م 6الددى   4الددى  2عنددد زيددادة الملوحددة مددن    مددايكرومتر .181.55، 0186.6 ،205.33

( ،فقدد اعطدى  الصدنف 12لم يظهر تداخل معنوي بين االصدناف وملوحدة مداء الدري )جددول    على التوالي.

عند معاملة مقارنة   ، اما اقل متوسط لهدذه الصدفة حصدل   مايكرومتر. 30.233غ اعلى متوسط بل 99اباء

 .  1-م.ديسيسمينز 6ملوحة ماء الري   البالغة  عند   مايكرومتر 150.00  بلغدجلة عليه الصنف 

 (مايكرومتر)ورقاال بشرا لخلية  في متوسط  طول مياه الري مستويات ملوحة مختلفة ل تأثير  (12جدول)
 لصنفين من الحنطة 40xقوا القياس-

                             

(1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت الصنفين متوسط   
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   233.300 217.33 216.20 213.10 220.03 

 168.08 150.00 157.00 193.33 172.00 دجلة

 كيزامتوسط لتر 
 مياه الري

202.56 205.33 186.60 181.55  

LSD 0.05 األصناف 

 N*s 

كيزاالتر   

N*s 

 التداخل

N*s 
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( رمايكرومت )  4-2-3- في ساق الحنطة سمك بشرا 

 سدمك بشدرةفدي صدفة  ة بدين الصدنفينمعنويد فدروقوجدود  عددم  (13النتدائج المبيندة فدي الجددول)  يتضح من 
لسددمك ابلددغ  ابينمدد  مددايكرومتر .  10.18 بلددغ 99ابدداء الصددنف  ة ورقددة سددمك بشددر  كددان متوسددط و، السدداق

 .مايكرومتر .10.42للصنف دجلة 

 ،الساقعند زيادة ملوحة ماء الري في سمك بشرة  لمتوسط الصفة  رتغيال (  13اشارت النتائج في الجدول) 
 ،.11.00  ،9.66 بلددغ   1-م .ديسيسدديمنز  6الددى  4الددى 2 عددن زيددادة ملوحددة مدداء الددري مددن  لزيددادةوبلغددت ا
 الددى التقليدل مددن عمليدة النددتح ان زيدادة سددمك  البشدرة  ،ويعددود السدبب الددى علددى التدوالي مدايكرومتر . 11.80

وبالتدالي  السداقالريدال والحفداظ علدى  لمن خالل تفعيل ميكانيكيدة عددم فقددان المداء الرطوبدة المتدال مدن خدال
 . (   2005)،واخرون HU وهذا يتفق مع تقليل الفقدان وضبط الماء المتال

 السدداقسدمك بشدرة يدنخفض    لددم(،اذ 13) جددول وظهدر تدداخل معندوي بدين االصددناف وملوحدة مداء الدري   
 6 معاملددة عنددد  مددايكرومتر .12.00 وبلددغ 99متوسددط ابدداء بزيددادة الملوحددة وبلغددت اعلددى متوسددط للصددنف 

 .  معاملة المقارنةللصنف نفسه عند   مايكرومتر .8.60 بلغ اما اقل متوسط فقد 1-م.ديسيسيمنز

قوا  - ( مايكرومتر)الحنطة الساق فيمياه الري لسمك بشرا ل مستويات ملوحة مختلفة تأثير (13جدول)
 لصنفين من الحنطة 10x القياس

(1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت االصنفين متوسط  
 6 4 2 المقارنة األصناف

99اباء   8.60 9.13 11.00 12.00 10.18 

 10.42 11.60 11.00 10.18 8.92 دجلة

  كيزامتوسط لتر 
 مياه الري

8.76 9.66 11.00 11.8  

LSD 0.05 األصناف 

 0.67 

 التركيز

0.95 

 التداخل

1.35 
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مايكرومتر  .عرض االنبوب الوعائي في ساق الحنطة -2-4- 4 

وجددود فروقددات معنويددة بددين الصددنفين فددي صددفة  ( 1والشددكل ) (14يتضددح مددن  النتددائج المبينددة فددي الجدددول) 
 كدان متوسدط وعلدى الصدنف دجلدة،  99عرض االنبوب الوعدائي لسداق نبدات الحنطدة ،اذ تفدوق الصدنف ابداء

  26.05لصددنف دجلددة لبينمددا بلددغ     مددايكرومتر.  33.20  هددو 99لصددنف ابدداءعددرض االنبددوب الوعددائي ل
 التباين الوراثي بين الصنفين  .ويعزى هذا التباين بين الصنفين على اساس     مايكرومتر

عنددد زيددادة  فددي زيددادة متوسددط هددذه الصددفة اتالتغيددر    ( 1والشددكل )(   14اظهددرت  النتددائج فددي الجدددول)     
    28.35    1-م .ديسيسديمنز  6الدى  4الدى 2عن زيادة ملوحة مداء الدري مدن   الزيادة ملوحة ماء الري وبلغ 

علدددى التدددوالي ، ويعدددزى ذلدددك الدددى ان هدددذه الزيدددادة تكدددون تكيدددف افضدددل     مدددايكرومتر. 34.26،  33.58  ،
 Saule)الملوحددددة  فددددي زيددددادة مددددن اضددددرار لتقليددددل للنبددددات و يسدددداعد علددددى الرفددددع الكفددددوء للمدددداء فددددي السدددداق 

،اذ    ( 1والشددكل ) (14جددول ) وظهدر تدداخل معندوي بدين االصدناف وملوحدة مدداء الدري ،(2013واخدرون،
مددايكروميتر . 39.90    99الحنطددة ،وبلددغ اعلددى متوسددط للصددنف ابدداءارتفدع سددمك االنبددوب الوعددائي لسدداق 

 مايكروميتر. .23.63بينما اعطى اقل متوسط عند الصنف دجلة في المقارنة بلغ 

  سةاق فةيعةرض االنبةوب الوعةائي فةي متوسةط تأثير مياه الري المالحة لصنفين من الحنطةة  (14جدول) 
    10x)مايكرومتر(_قوا القياس الحنطة

 الصنفين

 

(1-م. مياه الري )ديسيسيمنز راكيز مستويات الملوحة في ت متوسط   
 6 4 2 المقارنة الصنفين

99اباء   30.00 32.20 39.70 39.90 33.20 

 26.05 28.63 27.46 24.50 23.63 دجلة

   لتركيز متوسط
 مياه الري

26.81 28.35 33.58 34.26  

LSD 0.05 

 

 األصناف

0.48 

كيزاالتر   

0.68 

 التداخل

0.97 
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1)                 ) (2) 

 

 

 (3) (4)  
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 (5) (6) 

  
  

 (7) (8) 

  الحنطة فيعرض االنبوب الوعائي في متوسط مياه الري المالحة مستويات من تأثير (  1شكل)

 عند معامل المقارنة دجلةالصنف -5             عند معامل المقارنة 99اباء الصنف -1

 1-ديسيسيمنز.م  2عند  دجلةالصنف  -6           1-ديسيسيمنز.م  2 عند 99الصنف اباء  -2

 1-ديسيسيمنز.م 4عند   دجلةالصنف  -7       1-ديسيسيمنز.م 4  عند 99الصنف اباء  -   3

 1-ديسيسيمنز.م 6عند    دجلةالصنف  -8         1-ديسيسيمنز.م 6 عند 99الصنف اباء  -4
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 مراجعة المصادر_2 

 مالحة في الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربةال المياه تأثير  -2-1

 حدزيح ررر دعررر   رب ررري هررر  حدب ررر ح  حدتررر  تعتهررر    ررر   حدطب ع ررر تعتبررري ه ررري  حدررريو حدررر  حدهررر حي       
 حدزيح ر بشرل يئ س   ف  هثل هذ  حدب  ح  تعتبي ه ري  حدريو حدعيهرل حدهدر    حديئ سر  فر  تطر ي   حالي حئ 

ترخرذ بورري حال تبريي  ور  حدتخطر ط  إ حدتر   بر   حألسيسر  ه ري  هر  حدهرشريح  حدف هي دذدك تعتبري و   ر  
  أهرم حألهر ا حدهتيحرهر  إ  هر .حدقي    حدبع ر  حأله      حدزيح   ف  حدهبيال   حدهيئ  الستخ حم حده حي  

 ر  ي   حدهغو س  م حدهيئ   Na2SO4 ربي تي  حدص    م  NaClف  حدتي  حدعيحق   ه  ر  ي   حدص    م 
MgCl2.6H2O  ربي ترري  حدهغو سرر  م حدهيئ رر (1960, Buringh,) MgsO4.7H2O.  إ َّ  ه  رر  ته رر

حدتررري  ال  هرررر  حدورررري إد هررري   ررر  أوهررري هبررري   ه  ررر  دتررريحرم حألهررر ا فقرررط برررل تيحفقهررري تررر ث يح  ر ه ي  ررر  
 ف ز ي    دهر وي  حدتيب  حدهخت فر   بيدتريد  تر ث يح  هدته ر  فر  حد حقرو حدخصر ب  دهري ا  أ  إزحدر  حألهر ا 

 Bauder Pearson ) هر وي  حدتيب    حدهدته   ف  ال  ر و بيدضي ية إد  إزحد  به و حدت ث يح  حدس ب
وترية حددوطر  تررثي. (2003ا بصر ية هبيشرية هر  خر ل سره   بعر   و   ر  ه ري  حدريو فر  إوبري   وهر   حا

حال  وي   و  ز ي ة تير زهي ريدص    م  حدر  ي    حدوتيح   غ ي هبيشي ف  بع  خر ح  حدتيبر  حدف ز يئ ر   
 حده  د  ت ث يح  أ  حدغذحئ   حدرهيبيئ    يب  تفي ل حدتيب   بيهز   حدعويصي  حدر ه يئ   ر يب  حدت ص ل

 حدتيب  خ ح      حأله ا ت ث ي ه   حدويتب  حدهبيشية غ ي حدت ث يح  طي ق    تر   أ  إهي حدوبي  ف 
 ديرر     هسريه تهي وفيذ تهري تق  رل   حدتيبر  قشرية تصر   ز ري ة إدر   رر و ههري حدر ه يئ ر    حدف ز يئ ر 
  حدسره   حالزهر زو حدتر ث ي   ر  تشرتهل   دألهر ا حدهبيشرية حدتر ث يح  أ   حدبرذي حدر    صر دهي حال  وري 
 طي رق  ر  هبيشري غ ري بشررل حده  در  تررثي .( ,Mengel  Kirkby 1982)  حال ر و  حدتر حز    ر م

 حهتصري  وسرب  ز ري ة أو  حالوتيب ر  حدوبري  وهر    ر   روعر  ههري د تيب  حدف ز يئ   حدخ ح  ف  تدرههي
  وفيذ تهي تهيسرهي     ترثي بذدك  ه  ,حدتيب  هد  ل ف   حدهغو س  م حدريدس  م ح    حد  حدص    م ح   
 بشررل تررثي حده  در  أ  رهري ,  حدهر ح  حدهري  دت ص ل قيب  تهي     رث يح تعته  حدتيب  ص د   إ  الس هي
   حده در  دأل  وري  حدسره   حدتر ث ي حال ر و  حدتر حز    ر م حالزهر زو حدتر ث ي طي رق  ر  حدوبري    ر  هبيشري

( Lessani   Marschner 1978ا.) 
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 بسرب  حدتيبر  فر  حده بر  ة حدوبيتري  فر  سر ب ي تررثي حده  در  أ (  2011) حخري     Yan أرر 
حدبهر   حيتفري  إ  أذ , حال ر و  حدتر حز   ر م بسرب  ح  حال  و ر  حدسره   ح  د تيبر  حألزهر زوحدبهر   أيتفري 

 يبرط هر   ز ر  حدبرذ ي أوتشريي هوطقر  فر  حدريو ه ري  ح  حدتيبر  فر  حالهر ا تير رز ز ري ة وت بر  حالزهر زو
 إ   ر  فض  ,حدد     حدوبي  دفعيد ي  حد زم حددي حدهي  بيهز   ق   حد   ر و ههي د هي  حدتيب  دب بي 
 حالزهر زو حدضرغط ز ري ة حدر   رر و حدتيبر  فر  حدصر    م ر  ي ر   السر هي  حه دهري حدريت  وري  وسرب  ز ي ة

 .(  2003ا حخري       (Alyحده ي  وق  ه  حدويتج حدبذ ي حد  حدهي  ت فق  هوو ح   ق ل  حدذو حدخييب 
     حدت صر هر  ق يفرو حدر  ترر و ذحئر  بشررل  وري  حال ت رك   ر  حدتر   إذح هيددر  ب وهري حدتيبر   ت صف
   Munns) -1  (2008, Tester م.هوز س  س 4 ه  أرثي حد  حدهشبع  حدتيب  دهستخ     حدرهيبيئ

 اليات النباتات في تحمل الملوحة-2-2
 ت ب    ة حد ي   ستخ ههي حدوبي  دوه   حدع ش ف  ري ف حدتيب  حده د   زه  حههي هي يت :

                                     - (Osmotic tolerance) يلة اإلزملوز تحملل -2-2-1
 حدبهر  دهقي هر  ترفر  ب يبر  حأل يحق خ  ري  حخرل  ريد  أزهر زو  بهر  بوري  حدر  حدتورر م هرذح  رر و 

 حهتصي  ده د تسو  هوخف  water potential) )هيئ  به      حدوبي  أو إبقي  حدخييب  حالزه زو
 . )1984اMoshe  برفي ة حفضل  )   ه  حدتيب  حدغذحئ    حدعويصي حدهي 

 (Exclusionاالستبعاد )-2-2-2
 حدر  ح  فب حتهري حدر  إهري حأل يحق حدع   ر  خ  ري  ت ب زميسر هر  حدصر    م أ ر   حسرتبعي          
 خ  ري ت ب زميسر  فر  حدصر    م ح ر   تير رز دتق  رل  ذدرك حد دري  طي رق  ر  حدوبري  هر  حدسرف    حأل يحق

 حدسره   دأل  وري  حدهخريطي دتبور   ذدك د وبي  حدسف     حأل يحق حدخ  ي ف  تير ز   ز ي ة حأل يحق حدع    
 هر  حدهوقر ل حدص    م تور م تير ز طي ق    حدع     حأل يحق ف  تتم أ   هر  حألد   هذ  أ    حده د  
حذ  تر  و حدر  خفر  هر  خر ل ا حدخ   ر  ب حسرط  حالغشر   حدع   ر  حأل يحق حدر   هوهري حدسريق حدر  حدبرذي

 دبز هذ  حال  وري  فر  هوطقر  حدبرذي خر ل  ه  ر  حالهتصري   برذدك  وهر  حدوبري  بشررل طب عر      
Yeo)     Flowers بقر ية  هيتبط حده  د  تدهل (أ   (2003  ا حخي   حدهشه حو    ب  . ( 1982ا
 هسرت   حددفرير   ر  طي رق  ر  حدع   ر  حأل يحق هر  حده د ر  حال  وري  حسرتبعي  حد ر  حهرت ك   ر  حدوبري 
 هرو حدع   ر  حأل يحق فر   Naحدر  Kوسرب   ز ي ة حدوبي  وه  ف  حدههه  حال  وي  بع  تيحر ز ه  هعت ل
 ل. ي حزه زو به  بوي 
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  حخل حدهي  هدت   تير ز ز ي ة طي ق     ذدك : -     Extenuation  التخفيف-2-2-3 
 (2003اmunns James . )حده د   دأل  وي  حدسيم حدتير ز خف  حد  ههي  ر و حدخ   

 حهتصي  ه حص   حد   تتم هذ  حالد      طي ق    optional  : االختيارية-2-2-4
 ال    حدس ب  حدت ث ي دهعي د   ذدك حده  د  ري ف تد  حدوبي   تط ي وه  ف ه حدههه حدغذحئ   حدعويصي

 .د وبي  حدههه  حدد     حدعه  ي  حستهيحي أل حهه -Cl حدر  ي   ح +Naحدص    م 
 تير رز ز ري ة ح   م حدب تيسر    حهتصري  هر  حدتق  رل   ر   عهرل حدريو ه ري  فر  حألهر ا  بر   أ  
  حدشرع ي وبري  فر  حدب تيسر  م  حوخفري  حدص    م تير ز ز ي ة حد  أ   ه ي  حديو ف  حدريب وي  ح  وي 

Maliwal  Poliwal حدهديفر  ف  يئ سي   يح  وسب  حدص    م حد  حدب تيس  م تر و.  ( 1985)ا     
حدر   تر خل حدتر  حدب تيسر  م أ ر   ره ر  ز ي ة حد ق  وف  ف  تتضه  ب وهي احدص    م ه  هوخف  تير ز
 إدر  حدب ئر  حدصر    م هع ر ة حدبرذ ي خ  ري فر  د صر    م هضرخ ر حألور ح  تعهرل بعر   فر ا حدوبري 

 أ   حد يحسري  حدر  حدبدر   هر  حدع  ر  أشريي  (   2009حدر ه ب  ا( حدبرذي  حخرل إدر   حدب تيسر  م
     حدوبي  ف  حدعوصي تيحرم هذح  تزح   حده  د  هست  ي  بز ي ة د وبي   سه    هضية ت ث يح  د ص    م

 حدصر    م  السر هي حدهضرية حده د ر  حأل  وري حسرتبعي     ر  حدقر ية (ا  حا  . 2006  حخري     ر   (
 حألثريي   ر  د تغ ر  حدهههر  حألهر حف ه  تع  حدب تيس  م حدهف  ة  هثل حدعويصي حهتصي        حددفير
 .(  2009   ب حهللا ,هده   (   د ه  د  هتده   تيحر    حددص ل     د ه  د  حدس ب  

حالوبررري  ترهررري   ررر  حدوبيتررري  حدهتررريثي   بيده  دررر  ح ررريح  حدتسرررهم حدريهي ررره  هوهررري أخترررزحل وسرررب    
    سررري ته  أخترررزحل طررر ل حدهبهررر   حدبرررذيو  حدخضررريو  حدررر ز  حدطررريو  حدبررريف  حخترررزحل حدهسررريد  حد يق ررر 

 Slimy دزبر  حده هر  Brownishبيده  دره بو ر  حد ر     تب   بذ ي حدوبيتي  أدهتر ثي (. 2003)حدد قا 
             ف    تعرررريو   هررر  شررررد   ر ررر ي  Rolled ه تفرررره  Witheredحهررري حال يحق فتررررر    ذحب ررره 

Huang  Redmann هرر  حدبرر حئل حدترر   هررر  حسررتخ حههي  عرريو  حدغرريحق هرر  شررد  حده رري  . ( (1995ا 
دس  حدوق  حدديصل ف  ه ي  حديو  حدت  هص يهي وهيو  ب    حدفيح  ه  حد ب   حد  حستخ حم ه ي  حالبيي 

ح  حالسري  حدورريو السرتعهيل  حده ري   حدسطد  )حدخز   حدهتب  ( حدت   هت ك حدعريحق هخرز   رب ري هوهري ا 
حدهيدد  د يو هبو      ح     ح رب يح ه  حدهديص ل  حدت   ط ق    هي حدهتده   د ه  د  تستط و تدهل 
هست  ي   يد   وسب ًي ه  ه  د  ه ي  حديو  و  تدق ق ديد  حدت حز  بر   ه  در  ه ري  حدريو  هد ر ل حدتيبر  

فر   ر   حال ريم حد زهر  دهيحدرل حدوهر     حدريزي  حدر  حخرت ف حصرويف دطبق  حدبذ ي. رهري حشريي  حد يحسر
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حدوضج ح تهي ًح     حدطب ع  حد يحث ر  د صروف  حدرري ف حدهويخ ر  حدسريئ ة  خصر ب  حدتيبر   بيهز ر  هيئهري 
   (.2000 ا )هده 
عرريحق هرر  خرر ل حدسررو ح  حدق   رر  حدهيضرر   ح رر ح  رب ررية هرر  حدتيحر رر  حد يحث رر  د دوطرر  حدرر  حد أ خ رر  

 غ يهي ه  حدتيحر   حدت  تع   حد  ه حط  هخت فر ا  ورريح  CIMMYT   ICARDAحدهيحرز حد  د   هثل 
دصف  تدهل حده  د ا  هذح  دثوي     ح بي   حخت ييهيألهه   هشر   حده  د  ف  حدقطي في  حالهي  تط   

تهه رر ًح ال برريح   يحسرري  دتد  رر  طي قرر  سرري ع   غ رري هر فرر  دغيب رر  هررذ  حدتيحر رر   حوتخرري  حدهتدهررل هوهرري 
 تق رر م سرر  ك هررذ  حدتيحر رر  دصررف  حدتدهررل د ه  درر   تد  رر  هيحدررل حدوهرر  غ رري حدهترر ثية بيده  درر  بيسررتخ حم 
حده ي  حدهيدد  ف  حديو ف  ري ف حددقل  تبو  حستخ حههي ف  حدهيحدل حددسيس  د ه  د  سع ًي د دص ل 

  خر ل حدبدر    حد يحسري  ح  هويدرك تبي ورًي رب ريًح فر  تدهرل     حوتيب   ب  ة  ف  هذح حدهبريل در در هر
حالو ح  حدوبيت   د ه  د   هذح حدتبي   ه ب   ح ضي ضه  حصويف حدو   حدوبيت  حد حد   ب يبي  تخت ف ه  

 (.2002هيد   وه  حد  حخي ا  ح  حددوط  دهي قيب    تدهل هت سط  د ه  د  )حدسع ح و   هشا 
  حدهديصر ل حددوطر  فر  حده  در  تدهرل ( بر   2003 ا ) Munns   James هر  ررل  بر  
تع  حده  د  هر  حدع حهرل حديئ سر   حدهعيق ر  دوهر    .حدوبي   ه  أستبعي  حدص    م قيب    هو حيتبط حالخي 

حدوبرررري  فرررر  هخت ررررف حودرررري  حدعرررريدم  ذدررررك د ترررر ث يح  حدسرررر ب     رررر  بعرررر  حدخصرررريئ  حده ي ف دب رررر  ح  
حدفسرر  د ب   د وبرري   هررذ  حدترر ث يح  حهرري ح  تررر   هبيشررية  تشررهل حدسرره   حال  و رر  فعورر  ز رري ة تير ررز ح رر و  

Cl_ Na+ رروبم  وهرري  رر م حدترر حز  فرر  حدهغررذ ي  حدترر   هتصررهي حدوبرري .  هررذ  حدترر ث ي فرر  حدخ  رري حدوبيت رر   
ورر    ح  سرره    رر  حدوبرري   هرررذح برريق  حال  ورري  حده د رر   حدترر ث ي حالزهرر زو وت برر  ز رري ة حده رر . إذ ح  
 حده  در  تررثي هبيشرية فر  قيب  رر  حدوبري    ر  حهتصري  حدهري  هرر  حدتيبر  . ررذدك  ر م حدتر حز  حال رر و  

(Salman 2003 حخي  ا )  . 
 صرف  دتدسر   تسرتخ م  حالوتخري  حدتيب ر  بيوريهج (إ   ( 2003   خري   ا  حدهشره حو  بر      

هرذ   دتدسر   هدري ال   ر ة  بري  بيده  در  حدهتر ثية حدتري  إوتيب ر  دز ري ة حدوبيتري  فر  تدهرل حده  در 
 ههرم  بر   تبري   إ  إدر   أشيي ح , حدبيحهج هذ  خ ل ه  حده  د  هشيرل     د تغ   حدوبي  ف  حدصف 
وترية حدتيب ر   حالوتخري  بيوريهج وبريا ف  حدهستخ ه  حد يحث   حدهي ة ف  حده  د  تدهل صف  ف   وبيتري   حا

( تر ث ي خ ررط حده رري  حدعذبر  هررو حده رري  حدهيددرره   3200) ذحفرره ا    ي د ه  درر . فرر  أدعريحق فقرر   هتده ر 
   1.5ا5.3ا8.5ا10.5و   رررري  هرررر  ه رررري  حدرررريو ذح  ت صرررر ل رهيبرررريئ درررريو هدصرررر ل حدشررررع ي بيسررررتخ حم 
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حدويتب  ه  خ ط ه ي  حدبزل هو ه ري  وهري  ب ر  ا حرهري  حدوتريئج ده سره   هتتريد    ح   1-م .  س س هوز 
 أ قبتهري حدهعريه   حالخري    1-م .  سر هوز 1.5أ    حوتية د دب    حدقش ري   و  هعيه ر  ه ري  حدوهري 

رررري  حوتيبهررري  هثرررل  حذ  1-م .(   س سررر هوز 10.5 ا 8.2 ا 3ا5)  حدتررر  حسرررتخ ه  ف هررري ه ررري  ه  دتهررري
ه ري  رهي ح   خ ط حده ي  حدهيددر  هرو   ا%     حدت حد  ه  حوتية حدهعيه   حال د  35.8 ا67.2 ا75.4
% هر  ديصرل  67.2ده ري  حدعذبر   حددصر ل   ر  % هر  ح 50  حد  ت ف ي  1:  1بوسب   حدعذب   حدوهي

ح  حدصرر    م  وصرري غ رري  % هرر  ديصررل حدقررش هقييورر  هررو حسررتخ حم ه رري  حدوهرري فقررط. 70.2حددبرر    
احهي بيدوسب  د خت في  بر   ضي يو دوه  حدوبي    هر  دهذح حدعوصي حالد ل حدبزئ  هدل حدب تيس  م  

 بر  هويدرك حخت فري  فر   يبر  تدهرل حده  در  بر   بعر   حصويف حددوط  ف   يب  تدهل حده  در  ادقر 
)حدهشرررره حو  حدتيحر رررر  حد يحث رررر  هرررر  حددوطرررر   ح  هررررذ  حالخت فرررري  ه برررر  ة فرررر  رررررل هيحدررررل وهرررر  حدوبرررري  

 .(   2006 حدد  ث ا
(  ور   يحسر  تر ث ي حالبهري  حدهريئ  فر  صروف   هر  وبري  حدرذية ,( 2010 حخي      Hameedحر  

( % در  حدصروف   بز ري ة حالبهري  حدهريئ    ز ري ذدرك 30   28حدصفيح      حوخفي  حدبي ت   بوسب  ) 
 .حد  حوخفي  بوي  حالدهي  حاله و    ه  ثم حدبوي  حدد  و د بي ت  

ب ر ح  بر    تعر  د ه  د  حدهتده   ديص لحده إ  (  إد (Rozema   Flowers  , 2008 أشيي 
ح  حده  در  تسرب  حخترزحال فر   .طب ع ري حدهته در  حدتيب  ري ف تد  د ه  د  حددسيس  حددق    د هديص ل

سررب  ديدر  هر  حالضرطيحبي  حدتغذ  رر  هر  خر ل حدز ري ة حد حضررد  فر  تير رز بعرر  تحيتفري  حدوبيتري  رهري 
 .حدعويصي  وق  ف  حالخي  

 حدسره     , حدهريئ  حدبهر    حوخفري هر د وبري  قيت ر  تر ث يح  ث ثر   سرب  حألبهري  حده در   ح 
 .حدهغذ   حده ح  حهتصي  ف   حدت ث ي,  حدر  يح   حدص    م ح  وي  إهتصي  بسب  حدت  تد   حال  و  
بيتري  حدو هعررم ال  حدصرفي حدر  حدهديصر ل حوتيب ر   خفر  حدر   رر و حده در  حدتير رز ز ري ة رهري أ 
 هر  حدعرر  حده  در     ر  هر   يد ر  بتيحر رز توهر  در  حددق  ر  حدهديص ل ذدك ف  بهي د ه  د  حددسيس 

  د ري  أهت رهي بسب  حدعيد   ري ف حده  د  تد  حدوه  ف  حألستهيحي  هروهي حده د   حدوبيتي  ف   ذدك
( . 2011 ا حخري  Carillo  ) د وبيتري   حدتطر ي حدتر رف فترية خر ل وشر    حدتر  دتدهرل حده  در  هدر  ة
( ح  بعرر  هيربرري  حدسررري ي  هثررل حدهرريو ت ل  حدب و ترر ل تهررر  حدخ  رري هرر  ز رري ة 2011)  اصرربيد برر   

حدخ  ي حالزهر زو  ز ري ة تير رز حدعصر ي حدخ ر و دهقي هر   به حزه ز تهي بز ي ة تير ز هذ   حدهيرب    يفو 
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حدسرررري ي  حدذحئبررر  فررر  ديدررر  حدشررر  حدهررريئ   يبرررو حدررر  تثبررر ط وشررريط رررري ف حدبفررريف   ح  ز ررري ة هدتررر   
 فر  حده ب  ة حدوبيتي  ف  س ب ي ترثي حده  د  أ ) 2002  حخي   ا (pervaiz حالوز هي  حدهد    . أر 

 إ  أذ , حال ر و  حدتر حز   ر م بسرب  ح  حال  و ر  حدسره   ح  د تيبر  حألزهر زو حدبهر  حيتفري  بسرب  حدتيبر 
 , حدبرذ ي أوتشريي هوطقر  فر  حدريو ه ي  ح  حدتيب  ف  حاله ا تير ز ز ي ة وت ب  ضغط حالزه زوحد حيتفي 
 .حدد     حدوبي  دفعيد ي  حد زم حددي حدهي  بيهز   ق   حد   ر و ههي د هي  حدتيب  دب بي  يبط  ز   ه 
 

 تاثير الري بالمياه المالحة في الصفات الفسلجية لنبات الحنطة -2-3
خ  رري  حدررذو  ررر و حدرر  دصرر ل حد تهرري ز   عتهرر  وهرر  حدوبرري  بيد يبرر  حألسرري    رر  حالوقسرريم  حالسررتطيد  

إذ توش  هر وي  حدديصرل فر  أ قري    ارره ي حأل يحق  حدبيح م  حدس قي   حدتزه ي  حدثهيي هرهي   تغ يح  
تت ثي به و حدعه  ي  حدت  تد   ف  حدوبي  بوق  حدهي  حدذو ال  ر و فقط حد  تق  ل   هخت ف   هتس س   

هعرر ل حدوهرر  حدر رر   حوهرري  غ رري هرر  شرررل  طب عرر  ذدررك حدوهرر ا. فعورر  تعرري  حدوبيترري  حدرر  شرر  هرريئ  تررز ح  
  رز ح  سرهك بر يح  حدخ  ري  ره ر  حد رور    Root shoot Ration وسرب  حدبرذ ي حدر  حدبرز  حدخضريو 

حدضر ئ    رز ح   ل ر حدر  ت     تقل حدهسيد  حد يق    توغ ق حدثغ ي ههي  ر و حد  تق  ل هع ل  ه    حدتهث
 عرر  حدهرري  حدهدترر   حدرريئ   دبه ررو ،  Net Assimilation Rateصرريف  حدتهث ررلهعرر ل حدترروف  ف قررل 

ح تهري ح   ر  حدعهري %  90- 70حدوبيتي   هوهي حدعشب   حدت  توه  بسي     خت ف حدهدت   حدهريئ  بر   
 حدو    حدوس ج حدوبريت   حدرري ف حدب ئ ر  فهر  ضري يو در وره هرذ     سرط د تفري     وقرل حدهر ح  حدهذحبر  

دهررري  د وهررر  هررر  ححدضررر ئ ا  ح  حدوبيتررري  تدترررية حدررر  هصررر ي هسرررتهي  دبوررري    ه  ررري  حدتد رررل حدهررريئ   ح
    (.  1990قر  حدوهر   حدديصرل )  سر  ا حدتر     ح  وقصه ف  أو هيد   ه  د ية حدوبري   رر و حدر  و

 حاليحضر  فر  زيح تهري طي رق  ر  حسرتغ دهي  هرر    حدتر  هتده ر  د ه  در حد حدع    هر  حالصرويف  هويك
 حده يثري  وقرل فر  هوهري حالسرتفي ة حدتر  تته رز بييتفري  تير رز حالهر ا بهر ف حسرتغ ل ت رك حاليحضر  ح 

حدههه   حالستيحت ب   هثل حددوط   حديز  حدرذية  حدزيح    حدهديص ل حد  حدوبيتي  ت ك ه  حدهتده   د ه  د 
خص صري هر  قبرل حدهختصر   فر    رم حدوبري   حدقطري   حالد ري  هرذ  هعيفر  هر  البر  بو   هري     ره 

 فر  حد يحث ر  حدتر فري  هر  برز  حده  در  دتدهرل حدفسر ب   حالد ري  تعتبري  .(1983ا Luttge) حدزيح ر  
ط   ر   تط ي ر   ه  ر  خر ل حدهد طر  ب ئتهري فر  د تغ ري تر رف حدوبيتي  حد ي  ط ي  .أذحدهتده    حألو ح 
  هتده ر  د ه  در     glycophytes د ه  در  دسيسر  إدر  د ه  در  تده هري د ر  هر  حدوبيتري  .صروف 
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halophytes  حدهتده ر  فيدوبيتري  حدوهر   سرط فر  د ه  در  حدعيد ر  بريدتيحر ز حدوهر    ر  دقر يتهي طبقري 
 حدتيحر رز تخف رف ح  حالهر ا ف هري تبهرو  Tripolium وبري  هرث   يد   ه د   تيحر ز ف  حدوه  تستط و
 بع  ف  حدوبيت   حد يق  سهك  ز ح  أذ , حدفب ح  حدعصيي   ط يب س حدوبيتي  إد  حد حخ   دأله ا حدعيد  
 حالهر ا توقرل حدوبيتري  بعر  ح   بر  رهري .حدوبيت ر ة ز ري ة حدعصريي  دغري  حدتبخري هر  د تق  رل حالد ري 
 حده د ر  بيدغر   تر    خيصر  غر   ب حسرط  هوريك ه  تطيدهي أذ احأل يحق حد  حدبذ ي خ  ي ه  به عهي
 سرط    ر  بري زح  ر وهري تبر   خيصر  شرع يح  فر  حالهر ا تتبهرو ح  حأل يق  حدسر قي  بشرية فر  ت بر 

 حديغرل حصرويف بعر  فر  حددريل هر  رهري حدوبري    ر  تبقر  ح  بيسرتهيحي حدشرع يح   تسرقط هرذ  حال يحق
Halimus chenopodiaceae  حدسف    حال يحق ف  حدضيية حال  وي  تبه و     حدق ية  دبع  حدوبيتي 

 أرر  .(1984حدهر ا( حال يحق هرذ   ت بر   دريق هسرببي ف هري تير رز حالهر ا ز ري ة حدر   رر و ههري
Cheesman  هع ور  حد ر  دره ور   ح  صروف ررل  أ  ب وهري ف هري هيتبطر  حالد ري  هرذ  أ  (  1988( ا 
دطب عر  حدوهر  فر  حدرري ف حالبهري   حدفسر  د ب   حد يحسري  خر ل هر  هعيفتهري  هرر  دتدهرل حده  در 

 حد يحث   حدتر في  ه  بز  حده  د  دتدهل حدفس ب   حالد ي  ح  (2005اRai)   Takabe ذري حده د .
 .طب ع  بشرل حدد     بفعيد يته حدق يم ه  حدت  تهروهي   حدهتده   د ه  د  حألو ح  ف 
 
 تأثير الملوحة في ارتفاع نبات الحنطة -2-3-1

         احدبب يو ح  حيتفي  حدوبي   تيثي رث يح  و هي  وه  ف   سط ح  تد  ري ف ه د   . دق   ب   
( ت ث ي حالبهي  حدهيئ  ف  وبي  زهية حدشه  ده سه   ف در حوخفي  حيتفي  حدوبي  ف  ر  2002) 

%     حدت حد    14.7   12.7حده سه    ب غ  وسب  حالوخفي  ف  هت سط حاليتفي  در  حده سه    
 ي  ت سعهي   ز  ذدك حد  ح  حدبه  حدهيئ  ح   حد  خف  هدت   حدهي  حدوسب  حدذو  د   حوقسيم حدخ  

( ح  ز ي ة هست  ي  حده  د  ح   حد  حختزحل حيتفي  حدهبه   حدخضيو 2004)ا حخي    Alamحشيي.
 رهي احالزه زو  حدذو حثي بشرل س ب      حستطيد  حدخ    حدبه دوبي  حديز  ق   ع   حدسب  حد  حيتفي  

1-م .  س س ه وز 4.5 , 8.5 , 12.5أ ض  أ  إضيف  تيحر ز هتزح  ة ه  ر  ي   حدص    م   
أ   حد     

سم     .80 ا 65 ا 45   حد   Oryza sativa Lحختزحل حيتفي  حدهبه   حدخضيو دوبي  حديز . 
حالزه زو ف   سط حدوه  ههي أ   حد  ز ي ة حهتصي  حاله ا  دبه حدت حد   ق   ع   حدسب  إد  حيتفي  ح

ت ثي حده  د  ف  وه  حدوبيتي   .  وق  حدهدت   حدهيئ   حدذو أثي بشرل س ب      حستطيد  حدخ   
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حدس ب  ف  حدعه  ي  حدفس ب   حدهخت ف  د وبي   حدت  توعر  بشرل س ب       ت ث ي تط يهي ه  خ ل 
ت ثي   حددوط  ( ح  حيتفي  وبي 2006) ا حشيي  وتيئج حدب  ح و (.2005 حخي  اOkcuحيتفي  حدوبي  )

حيتفي ه  ت سطحط ل حالصويف  ب غ ه 3ري  حدصوف حب  غي   حذ اهعو  ي بيدبو   حد يحث   دألصويف
سم ف  حده سه   ر  ههي ب وهي ري  حدصوف تد و حقصي حالصويف ط ال  ب غ  .104.089  101.52
حد  تبي    الخت ف سم ف  ر  حده سه    بيدتتيبو ا  ز  سب  هذح ح .99.33  98.15ط ده 

 حالصويف  يحث ي ف  حط حل حدس ه ي   الس هي حدس ه   حدع  ي  حدت  تهثل قيحب  وصف حيتفي  حدوبي .
م   س س هوز 10ا14فيضي ف  حيتفي  وبي  حددوط   و  هست  ي   دق   ب  حوخ.

-1
 ق   ز  هذح  

حالوخفي  حد  حدز ي ة حدس ب   د به  حالزه زو دهد  ل حدتيب  ف  هوطق  حدبذ ي ههي ح   حد  حوخفي  
 حدتفي ي       حدوبي  حيتفي  خف  حد  تر و حده  د  إ  احذ حهتصي  حدهي   ز ي ة حهتصي  حاله ا

 حدخضيو حدوه  رل ه  ف  حده  د  ت ث ي ه   حدويتج أال  و  حالضطيح   سببه حدذو حأل يحق     
(حد  ح  حضيف  حدبي د   حدهستخ   ه  2008)احشيي حدشيذد   .(  2007 حدته ه  ا(  د وبي   حدبذيو

حدوبيتي  حدهقي ه  د ه  د  حد  هدص ل حددوط  ف  وسبي  هخت ف  ه  حاليحض   سق هي به ي  بدي 
سي   حدوبيتي  ف  حهتصيصهي ره ي  حربي  حدهتر   حدديه  حاله و حد  ح  هخفف  بهي  حددوف   اح   

وه  دتخف ف تيحر ز حاله ا حدضيية حدهتيسب  ف  حدخ  يا  ح   ه  حده ي   حدهغذ ي  حدهت فية ف   سط حد
حصويف ه   6      حالبهي  حده د  ت ث ي( 2011)ا حخي    Jamal  ي  حد  ز ي ة حيتفي  حدوبي .

ف ب  ح ق   حيتفي  حدوبي  بز ي ة هست  ي   ه   ه ل  (120ا 80ا 40 ا0هست  ي  )  أليبع حددوط  
ق يسي بهعيه    سم  16.34 ه   ه ل 120  يحالبهي  حده د  حذ ب غ حيتفي  بي يح  حددوط   و  هست  

حد  ح  حديو بهي  حدبزل ذح   (2003 (ا فيةحشيي . حدهستخ ه  دألصويفرهت سط  سم  34.75حدهقييو  
1-م .  س س هوز1.2حدت ص ل حدرهيبيئ  

   حدشع ي.تيحط حل وبي ت سطح   حد  حوخفي  هعو و ف  ه   
 5.5  2.28(  و  حستخ حههم ده ي  حبيي ح صيد تهي حدرهيبيئ   2010)ا حخي     Etesami ق  الدر 

م   س س هوز  9.0 
-1

حدوبي ا طف في ف  حيتفي   ت ث يحح  حدهست   حدثيو  حثي ا ديو هدص ل حددوط    
 حدربي تي   حدب ريب وي هعو  ي     حيتفي  حدوبي  بسب  حيتفي  تيحر ز  ت ث يححدهست   حدثيد  حثي   در 

    حدت حد  ههي  ي   1-ه غم.دتي 53.6  65  92تيحر زهي   حدهغوس  م  حدص    م  حدت  ب غ  
 ح  حد  حدخ  ي ههي  حدض ئ     م  ص ل حدهغذ ي  بوي حدوبي  حد  حدش  حدهيئ   بيدتيد  ح يق   ه    حد

 ح  حد  حدشع ي وبي       يحستهي ف (  2000)ا  حدعيو  أشيي  حد    م حستطيدتهي  تقزم حدوبي .
 ح  حد  ذدك   زوا حدوبي  حيتفي  خف  حد  أ   حدص    م ر  ي   ه  هتزح  ة بتيحر ز حدوبي  هعيه  
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  هذح حدهي  وقصي  حد   ر و حده د  حالبهي  ح  حذ حدوبي  وه  ف  س ب   بص ية ترثي حدعيد   حده  د 
      حدوبي . وه  حوخفي   بيدتيد  حدض ئ  حدبوي   ه    حوخفي  حد   ر و

 والمجموع الجذري لنبات الحنطة الوزن الجاف للمجموع الخضريتاثير الملوحة في  -2-3-2

  حدبذيو حدخضيو د هبه     حدبيف ف  حد ز  حوخفي  (د   (2002   أخي  ا Pervaiz الدر 
  وتج ه دي ه   200 حد  0 ه  حدص    م در  ي   حدتير ز حده د  ز ي ة  و  حددوط  ه  أصويف دث ث 
 ( 2003( ا whiting wilson    أثب ا  حدسيق ف   حدر  ي   أل  وي  حدص    م حدسه  حدت ث ي ه  هذح
 توعر  س ف  حدت  حدتزه ي  رذدك  حدخضيو حدبذيو   حدهبه   وه  ف  س بي ترثي حده  د  ز ي ة  ح

 Zorbحشيي  حذت ثي حده  د   ف  خف  حد ز  حدبيف د وبيتي    حدوبي . ديصل     س ب ي
( حد  حوخفي  حد ز  حدبيف دوبي  حدذية حدصفيح  حدويه   ف   سط ه د  2004)ا حخي  
حالزه زو حدذو  د  ه  بيهز     ق   ز  حدسب  حد  ز ي ة حدبه ادتي ر  ي   حدص    م .ه  ه ل100

حدهي  حدههت  ه  قبل حدوبي  فض     حدت ث ي حدخي  دأله ا حدذو  شهل حدت ث ي حدسيم  حد ح  
 حضطيح  ف  تغذ   حدوبي . 

( حختزحل حد ز  حدبيف د هبه   حدخضيو دوبيتي  حددوط  حدويه   ف  ب ئ  ه د   2012 حخي  ) Ali  ب  
ره   حده ح  حدريب ه  يحت   حدهتر و    حدض ئ  ههي  وعر     حدبوي ه     ق   ز  ذدك حد  ت ثي  

( ح  ز ي ة 2005) ا حخي   El_Tayeb بيدتيد  وق  حد ز  حدبيف د هبه   حدخضيو.  ح ض  
دتي ح   حد  حوخفي  حد ز  حدبيف د هبه   حدخضيو دوبي  .ه  ه ل 200حد 0هست  ي  حده  د  ه  

 حددوط  ه  ألصويف  حدبيف حديط  حد ز  ف  رب ي حوخفي  هويك إ  د در أخي   يحس  ف  حدشع ي.
 حدوبي  بهي  ق م حدت  حدد     حدعه  ي  ف  ت ث يهي وت ب  1-دتي.ه  ه ل  320,230حدهست     حده د    و 

 ت ثي حد ز  حدبيف د هبه   حدخضيو  حدبذيو  حدبي ت وي     تصو و حأله و   حألدهي  هثل تيحرم
حالزه زو  ح  وي  حدص    م  حدر  ي حذح  به بيإلبهي  حده د  ربيق  صفي  حدوه  بس  حدت ث ي حدس ب  د 

دتي ه  ر  ي   حدص    م تد  ري ف .ه  ه ل  150ا  100ا50 ب  هويدك ت ث ي دإلبهي  حده د   و  
وبي  حددوط  ح  حده  د  ح   حد  حوخفي  حدوه  حدخضيو  حصويف ه  7حدزيح   حدهيئ       

 . (2006 حخي  ا Hajerد هدص ل حرثي ه  حدوه  حدبذيو )
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 بعر  حددوطر  دوبري   د بري يح  حدبريف حدر ز  وسرب وخفري  ح ح  2008 ) )ا Akbar   Kobra أ ضر  
حوخفي  حد ز  حدبيف د هبه   حد  ح  حده  د  ح   حد  ( 2011)احشيي زري ي .حده د  دإلبهي  تعيضهي

 15غم د صفت       حدت حد   و  حدهست     0.106  0.11حدخضيو  حدبذيو دوبي  حددوط   حدذو ب غ 
  ررز  ذدررك حدرر  ح   اغررم د صررفت     رر  حدترر حد   0.47 0.69ق يسرري بهعيه رر  حدهقييورر   1-م .  س سرر هوز

 ا حخرري   Jamalدخضرري   د وبرري . رهرري دصررل حالبهرري  حده درر   رررثي   رر  وهرر   حوقسرريم خ  رري حالبررزح  ح
(  رر  وقرر  فرر  طرر ل حدهبهرر   حدبررذيو دبرري يح  حددوطرر  تدرر  ترر ث ي حالبهرري  حده درر   حدررذو ب ررغ 2011)

ه  هر ل   ر  حدتر حد   قر   رز ح حدسرب  فر  ذدرك حدر  ح  حالبهري    120 0سم د هست     .11.9 21.02

 , Haghjoo  تثب ط وه  حدوبي  بسب  حدت ث ي حدسه  دأل  وي  حدصر    م. رهري دصرل حد  د  ح   حده
Bahraniصروف هر  حددوطر  تدر  تر ث ي  15 لق   حد ز  حدبيف د هبه   حدخضريو  ح  (    2012)ا

 4.19 24.95حالبهي  حده د   ق  ب غ هت سط حدر ز  حدبريف د هبهر   حدخضريو دبري يح  ت رك حالصرويف 
      حدت حد . 16 0  و  حدهست    وبي  .ه غم

 تأثير الملوحة في محتوى الكلوروفيل في نبات الحنطة -2-3-3

هرر  حدعه  رري  حدفسرر ب   حدهههرر  فرر  وهرر   تطرر ي حدوبيترري  ا  Photosynthesisحدضرر ئ   دبورري تعرر   ه  رر  ح
هر  أهرم حدع حهرل حدهررثية  أ  ت ثي هذ  حدعه    أ  أد  هر وي  بز ئي  حدر  ي ف ل  رثي ف   ه    حدوه  ا   

 Ionic imbalanceس بًي فر  هرذ  حدعه  ر  هر  حده  در  ا إذ  ورتج  ر  ز ري ة حده  در   ر م حدتر حز  حال ر و  
حدتررر  تررر خل فررر  تير ررر  بز ئررر  حدر  ي ف رررل رررريدوتي ب    Ions deficit حوخفررري  حهتصررري  حدعويصررري 

فضررً   رر  ترريحرم ح  ورري  حدصرر    م  حدر  ي رر  فرر  أوسررب  حد يقرر   حدترر  ترررثي بشرررل سرر ب  فرر   ا حدهغو سرر  م
حدر  ي ف ل حدر   أل يحق     A   Bحدض ئ  رهي أ  هدت   حدر  ي ف ل بوي حالوز هي  حدهسر د      ه    حد

ررزو حد سررب  حدرر  ز رري ة وبرري  حددهرر  قرر  حختررزل بشرررل هعورر و وت برر  دز رري ة حده  درر  فرر   سررط حدوهرر   قرر    
( ا الدرر  2004) ا Garg  Singla  حدذو  عهل     تد رل حدر  ي ف رل Chlorophyllaseفعيد   أوز م 
khodary (حوخفيضرررًي فررر  هدتررر   ر  ي ف رررل  2004)اA ا Bعوررر  حسرررتخ حم تيحر رررز هتزح ررر ة هررر  ر  ي ررر  د
 Demiralرهري ذرري .ف   سط وه  وبي  حدرذية حدصرفيح    ه دي .ه   200 ا 100 ا 50 ا 0  حدص    م 
دصرروف   هرر  وبرري  حدشررع ي حوخفرر   ورر  حدهسررت   ال يحق أ  حدهدترر   حدر رر ي ف     2005 ))ا حخرري   
   زو ذدك حد  ت ث ي حده  د  ف   ه    فت   غ ق حدثغ ي  فعيد   وقل  تهث رل  1-م.  س س ه وز 30حده د  
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ف   يحستهم     وبي  حدشع ي ا إ  (2005 )ا  حخي    Shabalaدك الدر و حتج حدتير   حدض ئ  . رذ
فررر   سرررط حدوهررر  أ   إدررر  حخترررزحل فررر  هدتررر    NaClه ررر  هررر دي  100-50حسرررتخ حم تيحر رررز ه د ررر  هررر  

حدر  ي ف ررل  حدخصرريئ  حدضرر ئ   د ر  ي ف ررل ا أهرري  ورر  إضرريف  حدريدسرر  م حدرر  حدتيحر ررز حده د رر  أ رر   فقرر  
%  قرر    ررزو حدسررب  حدرر  أهه رر  حدريدسرر  م فرر  حددفررير   رر  فعيد رر  و حقررل 80-90ر  ي ف ررل أز ح  هدترر   حد

حدب تيس  م ف  خ  ي حدوسر ج حدهت سرط ألغشر   حدب زهري بد ر  تبقر  وسرب  حدب تيسر  م حدر  حدصر    م هيتفعر  
حدهدترر   ( حختررزحاًل فرر   2005( اEL – Tayebرررذدك  برر   د دفرير   رر   ه  رر  حدتير رر  حدضرر ئ  . 

 ا حدر  ي ف رل حدر رر ( فر  أ يحق وبرري  حدشرع ي هررو ز ري ة حدهسررت  ي  حده د ر  فرر   سررط  B , Aحدر ر ي ف   )
دصرررر ل حختررررزحل فرررر  هدترررر   حدر  ي ف ررررل  إدرررر 2005) (ا   حخرررري   El-Hendawy رررررذدك أشرررريي .حدوهرررر 

ألصويف هخت ف  ه  وبري  حددوطر   ور  حسرتخ حم هسرت  ي  هتزح ر ة هر  ر  ي ر  حدصر    م    رزو سرب  ذدرك 
فرر  ح يحق حدوبرري   حدررذو أثرري بشرررل سرر ب  فرر  تررر   بز ئرر  حدر  ي ف ررل.  +Cl-,Naإدرر  ز رري ة تبهررو أ رر و  

وسب  ضئ    د غي   ه  حدهي ة حدبيف  حال ح  دهي ت ث يًح  حض  بيديغم ه  ح  حدعويصي حدغذحئ   ال تشرل س   
ف  هع ل حدبوي  حدض ئ   خيصً  حدهغوس  م  حدوتي ب     تخت ف حدوبيتي  ف هي ب وهي ه  د   قر يتهي   ر  
حهتصي  حدعويصي حدغذحئ     يبو ذدك حد  حخت ف حسط  بذ ي حدوبيتي  ف هي ب وهي ف  حد حدر  حدديهضر   

(pHح  )  دسع  حدتبي د     ز ح  حهتصي  حدعويصي حدغذحئ   ف  ديال  حدوشريط حدفسر  د ب  دألوسرب  حدوبيت ر
حتفقر  وتريئج  .  ز ي ة هع ل توف  حوسب  حدبذي  ز ي ة تير ز حدسري ف  حدبرذي   ز ري ة  يبر  دريحية حدتيبر  

 ا صريبي ب رركا تدرر و )حصررويف حددوطر   حخرت ف   حدرر  حذ حشريي ح  ( هرو هرري ذرري سرريبقي 2006)احدب ر ح و 
ف هي ب وهي ف  هق حي حدت ح  ح يحقهي ه  صبغ  حدر  ي ف ل بسب  حخت فهي ف  حدبو ر   (3حب  غي   ا 99حبي 

حد يحث رر . ح  دو   رر  ه رري  حدرريو ترر ث ي هعورر و فرر  تير ررز صرربغ  حدر  ي ف ررل فرر  حال يحق د رر  تف قرر  هعيه رر  
  42.84  42.97يه   فقررر  ح طررر  ح  ررر  تير رررز دهرررذ  حدصررربغ  ب رررغ ه ررري  حدبئررري هعو  ررري   ررر  بق ررر  حدهعررر

ف  حده سه   ر  ههي بيدتتيبو. ب وهي ح ط  هعيه   ه ي  حدوهي حقل تير ز دهذ  حدصبغ  ب رغ  2سم.هي ري غيحم 
ف  حده سه   ر  ههي بيدتتيبو.  دم تر  هويك في ق هعو  ر  بر   هعيه ر  2سم. ه ري غيحم  40.58  40.89

حديو حدهتوي    ب   هعيه   ه ي  حدبئي خ ل حده سم حال ل  در  خ ل حده سم حدثيو  رهري  فري ق هعو  ر  
  ب غ ب   هعيه   حديو حدهتوي    هعيه   ه ي  حدبئي  ه ي  حدوهي حذ ح ط  ه ي  حدبئي ح    تير ز دهذ  حدصف

. ح  سرب  2سرم.هري ري  غريحم  40.58ف هري ح طر  ه ري  حدوهري حقرل ق هر  ب غر   2سم.هي ري  غيحم  42.84
تف ق هعيه   ه ي  حدبئي ف  هذ  حدصف   يبو حد  و     حدعويصي  ره تهري فر  ه ري  حدريو حدتر  تدفرز  ه  ر  
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در  ي ف رل  دره حهه ر  فر   ه  ر  حدض ئ  فه  حدهعي ف ح  ح    حدهغوس  م   خل ف  تير ر  بز ئر  ح بوي حد
 .حدتير   حدض ئ   ح   حدريب ه  يح   ح  تير ز حدهغوس  م ف  ه ي  حدبئي ريو  ح    ه  ه ي  حدوهي

     السنبلة في طول الملوحة تأثير 3-2 -4-

تع  حدسوب   ف  حددوط  هص يح  هصبي ف  ح   حد  حذ تق م ح ضي هي حدخضي رهد ي حدسوب    حدسفي      
  تع  حددب   بز ح ه  حدسوب   حدتر   حدبوي حهذح  حدض ئ  . تر   هص يح دو حتج  بوي  حدعصيف   حالتب  بيد

( ح  صرررروف 2010)ا  برررر  حدعر ررر و  (.2001تصررر  ف هررري ورررر حتج هررر  به ررررو حبرررزح  حدوبرررري  )حده سررر وا
سررم ثررم  .10.60سررم     رره حدصرروف فررت  فب ررغ . 11.51ح طرر  ح  رر  طرر ل سرروب   ب ررغ  99حددوطرر  حبرري  

سرم  .9.81حقل ط ال د سوب   ب رغ  95سم ف  د   سبل حدصوف حبي  .  10.13حدصوف تد و حدذو ب غ 
حدضر ئ  خر ل ث ثر   بوري .ح  ت في ري ف ب ئ      خل ضهوهي و     ه ري  حدريو ترر   ه ئهر  دفعيد ر  حد

ب   سري ع  حالسرتطيد   حدهتزحهور  حسيب و قبل طي  حدسويبل رف    بتق  ل حدتويف      و حتج حدتهث رل بر   حدسرو
 حدبرذ ي.  فر  بدر  حبريو هر   رريأل يحقهو حستطيد  حدس ه   حدثيدث  ف  حدوبي   وه  حال ضري  حالخري  

هرسررر بيك (ي  ررر  به ررري     95حبررري     98(   ررر  ث ثررر  حصرررويف هررر  حددوطررر  )حرسررري  2003) اقبرررل فرررية
 98(   برر  ح  حدصرروف حرسررري    1-.م سرر هوز.هتي.  س 9.4ا 5.3ا 1.1حدرهيبيئ رر  ) هخت ررف حإل صرريد  

سررم  الدرر ح ضرري ح  حدهسررت     حال ل  حدثريو  هرر  ه رري  حدريو دررم ترر ثي . 9.5حهت رك ح  رر  طرر ل سروب   ب ررغ 
هعو  ي ف  حوخفي  ط ل حدسوب    دروه حوخف  هعو  ي ف  حدهست   حالخ ي  هذح  يبو حد  ق   حدهغرذ ي   

 يحس    ف  .حدهغذ ي حدض ئ   ز ي ة حدتويف       بوي  يق    ه    حدحد حص    حد  ديهل حدسوب   بسب  
 15 12.5ا 10ا 7.5ا 5ا 2.5ا 0 ( بيستخ حم ه ي  هخت فر  حال صريد   حدرهيبيئ ر   2005) احبيهي    

هرر  حددوطرر  حدخشررو   برر   ح   حدخبررز  أصررويف  رر  حصررويف هرر  دوطرر   1-م .  س سرر هوز 20ا 17.5ا
   5  رررررررهيبيئ    رررررررب ح رر  حالوخفرري  فرر  طرر ل حدسرروب   دررم  ررر  هعو  رري  درورره حز ح  هررو حز  رري  حال صرريد   حدر

حدتوريف  بر   هسريد   حدهتيدر ا  ز ري ةحدض ئ   حدبوي    يبو حدسب  حد  ق   ره   و حتج   1-م .  س س هوز
 يقرر  حدع ررم  طرر ل حدسرروب     رر  حدهصرري ي حدهدررر   ة هرر  حدهرري ة حدبيفرر  اال  حسررتطيد   يقرر  حدع ررم تدررر   

فرر  حدسرروب   رهرري  هررر  ح    تشرررل حالزهرريي )ديهررل حدسرروب   ( ةزحه  هررو حسررتطيد  حدسرر ه   حالخ رري بشرررل هترر
  حدر  ي  . ز ي ة ح  وي  حدص    م  عز  حدسب  حد  حدش  حدهيئ  حدذو  تعي  ده حدبذي وت ب  
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 بترر ث ي 6(  ورر   يحسررتههي دصرروف   هرر  هدصرر ل حددوطرر  حبرر  غي رر   اشرريم 2009)اهدهرر     رر    برر 
 حو ح  هخت ف  هر  ه ري  حدريو  شره   ه ري  هشري   يو حدد  بر   ه ري  هشري   يو ريرر ك  ه ري  حبريي ذح 

  ررر  حدترررر حد  احرهررري  حدوترررريئج   1-م .  س سررر هوز 2.6ا 0.7ا 0.28ا 0.26ح صررريد   رهيبيئ ررر  هخت فرررر  
 ب   في ق هعو    ب   حدصوف   ف  ط ل حدسوب   ا  ب   في ق هعو    ب   حو ح  حده ي  حدهستخ ه  ف  
حديو د   تف ق  ه ي  هشي   يو رير ك ف  به و حدصفي      بق   حور ح  حده ري   ح طر  طر ل سروب   

سرم . 8.3دهرذ  حدصرف   هت سرط  به ي  هشري   يو حدد  بر  حقرل سم ف  د   ح ط  هعيه   حدسق .12.5
 .9.3  8.5هتري حدتر  ب غر   60هتي  ه ري  حالبريي بعهرق  100 دم تخت ف هعو  ي    ه ي  حالبيي بعهق 

ب يبرر  رب ررية بو   رر  ه رري  حدرريو   يبررو  ترر ثي سررم   رر  حدترر حد  . هررذح  رر ل   رر  ح  صررف  طرر ل حدسرروب   
 حدتر    حدب ريب وي ا حده ب  ة ف  ه ي  هشي   يو حدد  ب   خيص  حدربي تي  حدسب  ف  ذدك حد  حاله 

سبب  قصيح ف  ط ل حدسوب   رعه     في    ه  حدوبي  دتدهل هرذ  حدوسر    1-ه غم.دتي 240ا 23ب غ  
 حدعيد   ه  حال  وي  حدضيية

 غرام.حبة  1000 وزنلوحة في متأثير ال - 3-2-5

ترهرري حدبدرر   ح  سررويبل حددوطرر  حدهي  رر  بيدهرري  حدهرريد  فرر  هيد رر  حدتزه رري ريورر  تدترر و   رر  وسررب      
ق   رر  هرر  حدبررذ ي  حدب رر ة   رر  حدرريغم هرر  ح  دبررم حدسررويبل ررري  ب رر ًح  ح   رر  هي فرر  حدوبيترري  ررري  غ رري 

در  فر  حدوبيتري  هر  هخت ف هعو  ي ب   حدهعيه   حدهخت ف .   ع   سرب  ذدرك حدر  حدتر ث يح  حدسريه  د ه   
حدرذو تخ فره حده  در  حدعيد ر  فر   سرط حدوهر   حدتر  ترر و به عهري  water stressبه   حد  حدش  حدهريئ  

  بر  ح  حدر ز  حدوهريئ  د دبر    هرر  ح    صررف  احدر  حخترزحل حدع  ر  هر  حدعه  ري  حال ضر   فر  حدوبري 
 - :روت ب  

 دهع ل تيحرم حدهي ة حدبيف  -1

  ط ل ه ة هذح حدتيحرم   -2

  ستعهل هذح  حدهق يسي  د يحس  حدع حهل حدت  تررثي فر  وهر  حددبر     قتهري بيدديصرل  ح  حدتغري ي فر    
 ز  حددبررر  حدوهررريئ   رررر   وت بررر  سررري   ح  برررط وهررر  حددبررر   دهررر ة ط   ررر  ح  قصررر ية تتررريثي هرررذ  حدصرررف  

  .(1988)اDennis دألصويف بيدري ف حدب ئ    حدبو   حد يحث  
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 ( ح  حدتيحر ررررز حدعيد رررر  هرررر  حدصرررر    م  حدر  ي رررر  فرررر  ه رررري  حدرررريو حختزدرررر  هعو  رررري2003)االدررررر حددرررر ق 
 10دبررر  دهدصرر ل حددوطررر   وررر هي ي  رر  به ررري  ذح  ح صررريد   رهيبيئ ررر   1000 صرررف   ز   هت سررطي  

ح صررريد   حسرررتخ م ف هررري ه ررري  يو ذح  ( 2005)احدررر  يو .  فررر   يحسررر  قررريم بهررري  1-م .  س سررر هوز  14 
ألصرررويف هررر  حددوطررر  خررر ل ثررر   هيحدرررل وهررر   هررر  حالوبررري   حدتفي ررري   1-م .  س سررر هوز 6رهيبيئ ررر  
 خرر ل فتيترر   ادبرر  فر  حدهعرريه   حدتر  ي  رر  بيدهرري  حدهريد   1000 برر  حوخفري  فرر   ز   ا حدتزه ري 

زحل حربررررري فررررر  خترررررحال ب وهررررري رررررري   % بيدتتررررريبو4.71  3.81  2.96حالوبررررري   حدتفي ررررري  بوسرررررب  حخترررررزحل 
% هقييور  بيدهعيه ر  حدتر  ي  ر  بيدهري   10.31حدهعيه   حدت  ي    بيدهري  حدهريد  طر ل حده سرم ب غر  

حالبهررري ح  حدب ئ ررر  حدهخت فررر  هثرررل حالبهررري  حده دررر  تررررثي فررر  حوترررية حد يقررر      حدعرررذ  طررر ل فترررية حدوهررر 
        حالهرررر ا فررر   سرررط حدتيبرررر  تررر ث ي هعررر ال  ت سرررعهي  بيدتررريد  تق  ررررل حدديصرررل حدبررري  د ب  د وبرررري  بسرررب  

(  Ali 2012 حخي  ا). 

 تأثير الملوحة على الصفات التشريحية   4-2-

  و حد  وق  ف  وه  حدوبيتي  بشرل ه د ر  ذدك بسب  تيحرم حدهديد رل حدضريية فر  حدخ  ر  حده  د  ت  ح 
حالزهر زو  قر  د درر  فر  حدسريق  هذح  سب  حوخفي  ف  دبم حدخ     هرذ  حدرريهية تعريف حال  بيدتعر  ل 

حده  درر  هرر  ضررغط طب عرر  هدرر   د وهرر   حدتفي ررل درر ل  (.2002ا حخرري    Patakas حال يحق  حدبررذ ي)
ح  حاليتفرري  حدسرري و د ه  درر  تدتررية  حدعرريدم هررذ  حدهشررر   هرر  حرثرري درر ة فرر  حدهورريطق حدبيفرر   شرربه حدبيفرر ا

 درر  حدخطررية  هررذح  تط رر  هعيفرر  هديصرر ل ذح  هديصرر ل توهرر  فرر  حدترري  ذح  ه  درر   يد رر  ح  ذح  حده 
هويدرك . (2002 حخري  ا Munns) ب وي  ب   ة تسط و حدع ش ف  هرذح تي   تتفي ل هو حده  در  حدع  ري

 يحسي      ة ت ر  ح  هويدك تغ يح  ه د ر  ف      حدثغ ي  حدهسيف  ب   حألويب ر  حد  يئ ر    ر   خ  ري 
 ب  ح  حدصفي  حدتشي د   هر  حدوسر ج  .(2007 حخي  اCavusogluحدبشية  و  حدتعي  حد  حده  د  ) 

هديفر      دبم حددزم حد  يئ   حدرب ية حدتط ي حدب    حد  حدسر يور ه  د بيوب   حدقي    حدبع   ه  حد يق  
  ق ررل هرر  حدرروق  حدديصررل فرر  حدهسرريف  برر   خ  ترر     درر در ذدررك فرر  حالورر ح  حدترر  تدتهررل حده  درر  دوبرري  

( ح  هويدرك وقر  ه در ر فر  2005 حخي  اYuncai Huدق   ب  ) . (2001)ا حخي   Javed  حد خ 
 سرب   Naح  حدهعيه ر    . و  حدهعيه   به ري  هخت فر  حده  در   حدهسيف  ب   حدخ  ي ف   يق  وبي  حددوط 

تدر   (2004)ا حخري  Rashid  الدرر ذدرك  تثبر ط ه در ر فر  وهر  حدورريم حد  ريئ  فر  برذ ي حددهر  
ف  دبم حدخ     تغ ري فر   ر   حدثغر ي  وقر  فر  سرهك طبقر  بشرية  ز ي ة د    حده د  ف  حدوبي   حدش 



18 

 

  ( 2009) أخي   ا Rajendran ب  .  قطي رل ه  حدقشية  حالسط حو  حد  يئ  حد يق  د هيست م حال د  
فر   احدثغر ي غ رق    فض  ح حدخ     حوقسيم ت سو ف   أوخفي  حد   ر و د ه    بيدتعي  حالستهيحي إ 

 ب  فب ة رب رية بر   حددوطر  حدهوتبر   حدهسرته ر   هرذ  سربب  رث ري هر  حدهشريرل  حربري ت رك  حد  ل حدعيب   
وبررررررري  دحدهشررررررريرل وقررررررر  حده ررررررري   هرررررررذح  ررررررر ثي   ررررررر  حدصرررررررفي  حدفسررررررر ب    حدتشررررررري د    بيدتررررررريد  حالوترررررررية 

  در ف ه حخت ف ف  ( vracbiaria   decumbens)  . ق   ب  ح  صوف(2012اMetwalyحددوط )
حدبشية حدع  ي  حدسف    حيتفي  بوسب  حدفيحغ حدخ  و ف  حدقشية  وق  ف   ريئف حدخش  حدقر و  سهك طبقت 

    حدرت   حدد     س ب بشرل حتض  ح  حده  د  ت ثي.)2011 حخي  ا Gomes) د بشية  حدخييب   د خ   
فررررررر  حدشرررررررع ي   هرررررررر  حثبررررررري  هرررررررذح فررررررر  صررررررروف    حدتررررررر  فررررررر ق حدتيبررررررر     تررررررر ثي ح ضررررررري   ررررررر  حدبرررررررذ ي

Sauie Asem  حدذ   ريوي حرثي هقي ه  د ه  د    ر   حقل  ض دي ف  صوفBastama  Odesskay 
هررري  ح  حدبشرررية حدع  ررري  حدسرررف    رحد يحسررري  حدتشررري د   ح حدوهررر ا  أ  دهرشررريح حدرررذو  رررر   حرثررري دسيسررر    

حدتيحر ررر  ررررذدك دررربع  حصرررويف حدشرررع ي حيتفعررر  تدررر  حدضرررغط حده دررر   درررأل يحق قطررري حالوبررر   حد  ررريئ  
فرر  بعرر  حالصررويف سررهك طبقرر  حدبشررية حدخييب رر  ريورر   هر فرر   دبررذ ي حصررويف حدشررع ي تغ رري  حدتشرري د  
 وق حدرر   بعرر  حالصررويف ررري  ه دررر حدسررهك فرر  طبقترر  حدبشررية حد حخ  رر   حدخييب رر   حضرر ا  فرر بشرررل 

حدضرررغط  دررر ت احد يحسررر حدديصرررل فررر  حقطررريي حال   ررر  حدخشرررب   ريوررر   حضرررد  فررر  به رررو حالصرررويف حدق ررر  
حده درر  حتضرر  وقرر  فرر  قطرري حالسررط حو  حد  يئ رر  دبررذ ي حدشررع ي ادررذدك  برر  حيتبرريط  حضرر  برر   هت سررط 

              حدشررررررررررع ي حده ي سرررررررررر  ألصررررررررررويفز  حده درررررررررر   ححالسررررررررررط حو  حد  يئ رررررررررر   حدتررررررررررحقطرررررررررريي ح   رررررررررر  حدخشرررررررررر    
(Sauie 2013 حخرري  ا).  حتضرر  ح  حده  درر  ترر  و حدرر  حوخفرري  ه درر ر فرر  وهرر   هدصرر ل حدوبيترري 
(Chookhampaen2011ا.) حشريي   Munns Tester ) , 2008 )   حده  در  تقر   حدر  تثبر ط يفرو ح

حدرر  هت سررط حدوهرر   ب  حهريو رر  يفررو حدهرري  حدسرري ت ب زه   يد رري فرر  حدررري ف حده د رر  هقييورر  هررذح  سرر حدهرري 
فر  حدسري ت ب زم   Na(.ح  تريحرم 2012 حخري  اHorie يفرو حدهري   يد ري ب حسرط  حدوبيتري )حدتهيد ر   ز ي ة 

   وشرريطي  حالوز هرري   حال ضرر   د خ  رر  هثررل صرروي   حدبرري ت   حدعه  رري فرر    رريد  تطرر ي حدرر  خ ررل  تسررهم 
حدضر ئ ا  ه    حدبوري   ز ي ةح  حدثغ ي حدسف   تعهل      حدض ئ ا  ب حدر  ي ف ل   ه    حدبوي  تصو و   

  حده  دررر  تررر ث يحدر ه ررري  حدضررر ئ   ددهي ررر  حدخ  ررر  حدد ررر  هررر  وسرررب  حدررررييب    تق  رررل هررر  حدقررر ية   يفرررو
(Kaouther   2012ا حخررري)   حددررر حه   ررر   هررر   دتخ  رررفحدوبيتررري  طررر ي  طررريق فسررر ب    بي  ر هيئ ررر

حدهت حفق  هد  ة هقييو  بذدك بع م حدسه   هرو ذدرك حدس حئل  هثل حدبي د    ر  س    غ ي احدهت حفق  حاله و   
هر   ا( 2012 حخري  اHorieحدتبهو حدعيد  ف  حدسي ت س ل  سيهم فر   حهريو ر  يفرو حدهري  حدسري ت ب زه )
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فررر  حدعصررر ي حدخ ررر و هوخفضررري فررر  به رررو  Naهسرررت    ال بقررري حده دررر   دشررر حبهررر  حخررري  ح  حدتر رررف حدررر  
 .(2006 حخي  اZhang )   هست  ي  حدوبيتي 

دتدهل ح   ر هذح حدتبخي     ه    ف  هدخ  و خيصف  حدعص ي ح  Naحد  K    وسب   حدهديفر  ح      
.ح  حده  د  حدعيد   تر   سب  ف  تغ يح  رث ية هثل وق  (2005 حخي   اRen ) حدوبيت  د سري حده د 

اصف ف حدخش   دزم( حيتفي  ف  ط ل 2007 حخي  اCavisogiuف      حدثغ ي ف  حصويف حدشع ي)
 Javedق  د در ح ضي) .(2012 حخي  ا Husseinوس ب  حالسفوج )  ف      حال      حيتفي  

ه  حدوبيتي   ق       ة ألو ح ح  حده  د  تق   دتغ يح  تشي د   ف  تيحر   ب حي حدخ     (2001 حخي  ا
.حرهي  حد يحسي      (2011 حخي  اCecooli) د در حيتفي  وسب  حالسط حو  حد  يئ   د وس ج حددش و

بيدهي   حدهيد  بوس  هخت ف  ح   حد  تغ يح  ه د ر  ف  حدتيحر   حدتشي د     وبي  ف ل حدص  ي ح  حدسق
ه بوف  ه  سهك طبق  حدخش   تيت به  تشر   د   قيه  حده  د  بتق  ل ه  سهك طبق  حد دي  ب وهي زح  

    حرهي  حد يحسي      صوف(ا,2009 حخي   Rajendran)حد ق  ف  حدوبيتي  حدبيدغ  
(Leptochloa fusca L.  ح) حدخش  ف  وصل حد يق   وس ج حده د    ثي بشرل  حض       حدش

حدخش   حخت ف ف  وسب  حددزم حد  يئ    د در ح        سهك غه  حد يق   حخت ف وسب  طبق  وس ج
رذدك  تز ح  بز ي ة حده  د    عتبي ذدك صف  تشي ده تز   ه  صف  تدهل حده  د  د صوف حددزم حد  يئ   

وس ج حد سط      حد هسيد     ب  ح  هويدك حيتفي  هيم ف  حدعيق حال سط د  يحق  سهك حدصف د 
             ق   ب  ح  صوف  ا( 2012 حخي  ا Ola)   هست  ي  حده  د ط ل هد ي حد يق  هو حيتفي

(  L.  v racbiaria decumbens  در ف ه حخت ف ف  سهك طبقت  حدبشية حدع  ي  حدسف    حيتفي   )
 و  تعيضه د يبي   وسب  حدفيحغ حدخ  و ف  حدقشية  وق  ف   ريئف حدخش  د بشية حدخييب   د خ    

 ( . 2011 حخي  ا Gomes)ه  د  هخت ف  

 

.                                


