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نتاج الباذنجانحامضي الكاليسين والساليسلك خليط تأثير اإلجهاد المائي والرش ب    في نمو وا 
Solanum melongena L. 

 فارس محمد علي عبود          كاظم علي عباس        محمد عبيد سلوم          زكريا حسن حميد    
                                                             كلية الزراعة جامعة ديالى     نبار   كلية الزراعة جامعة األ       كلية الزراعة جامعة األنبار        العلوم جامعة ديالى كلية 

  الخالصة 
نتاج  لدراسة تأثير اإلجهاد المائي والرش بخليط حامضي الكاليسين والساليسلك في نمو وا 

 R.C.B.Dالعشوائية الكاملة بتصميم القطاعات عاملية نفذت تجربة   .Solanum melongena Lالباذنجان
حامضي  والرش بخليط 1-يوم لتر6 21.6 ،8.64و ،72 ري  ثالث مستوياتبتضمنت عاملي اإلجهاد المائي و 

 1-ملغم6 لتر 100بـخليط مكون من  فقط والثاني الرشبالماء  مستويين )األول الرشالكاليسين والساليسلك وبواقع 
 Lmelongena  Solanum.شتالت الباذنجان 6 زرعت الساليسلك(حامض  1-ملغم6 لتر 100كالسيسين و

ري بالتنقيط من النوع الشريطي  منظومة استخدمت  غرينية6تربة مزيجة طينية  في Black beautyصنف 
T.Tape6  بعد أسبوعين من  والثانيةالكيميائية تلقيمًا   وعلى دفعتين األولى بعد شهر من الزراعة  األسمدةأضيفت

كما  القدمة،6 وقطر الساق باستخدام Spad –meter 502 plusقيس الكلوروفيل بجهاز  األولى6إضافة الدفعة 
6 أظهرت النتائج تفوقًا معنويًا المياه استخدامقدرت كفاءة  الكلي6 وقياس الحاصل النسبي،تم قياس المحتوى المائي 

ولجميع مؤشرات الدراسة بدورها تفوقت معاملة  3Wو  2Wعلى المعامالت  1Wلمعاملة الري بالمستوى األول 
  التداخل6 بقية معامالت على2A1W التداخل

Effect of water stress and exogenous application of glycin and 

salicylic acid on the growth and production of eggplant                        

    (Solanum melongena L.) 
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Abstract 

To study the effect of water stress and exogenous application of glycin and 

salicylic acid mixture on the growth and production of Eggplant (Solanum melongena 

L.) a factorial experiment with RCBD design was carried out. Water stress factor 

involved three levels (irrigation with 72, 46.8, 21.6 l.day-1). Two levels of exogenous 

application of glycin and salicylic acid mixture (spraying with water only and 

spraying with a mixture of 100 mg. l-1 glycin and 100 mg. l-1 salicylic acid). Solanum 

melongena L.  Vary Black beauty seedlings planted in a silt clay loam soil. Drip 

irrigation system type T.Tape was used. Chemical fertilizers was used.  The first 

application was one month after planting and the second application was two weeks 

later. Chlorophyll was measured using Spad-502 meter plus , shoot diameter was 

measured using vernair , relative water content, the total product and water use 

efficiency were measured . Results showed significant increase for the first irrigation 
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level W1 compared with W2 and W3 for all indicators. Interacted treatment W1A2 

showed significant increase compared with other treatments. 

 المقدمة
الزراعي في المناطق الجافة وشبه  لإلنتاجالبيئية المحددة  اإلجهاداتأحد أهم أنواع  اإلجهاد المائييعد 

عن ينتج  (66الزراعي ) اإلنتاجمن  %17بحوال يوتقدر الخسائر الناجمة عن إجهاد الجفاف الجافة في العالم 
 وتلف األغشية الغذائية،الماء والعناصر  وانتقال امتصاص انخفاض إجهاد الجفاف تأثيرات فسلجية مختلفة منها

زيادة إنتاج و  وهرموني،وحدوث خلل إنزيمي  التنفس، وزيادة معدالت الضوئي،التمثيل  وانخفاض كفاءة الخلوية،
نتاج  مما Reactive Oxygen Species (ROS)جذور األوكسجين الحرة  النبات ينعكس سلبًا على نمو وا 

(106) 
األضرار الناجمة عن إجهاد الجفاف من هذه لتفادي  إلى وسائل مختلفة النباتات العديد من تلجأ
 امتصاصفي النبات تساعد على زيادة مقدرة النبات على وتشريحية ووظيفية  شكلية  تحويراتالوسائل حدوث 

زيادة إنتاج حامض األبسيسك الذي يساعد على تقليل كمية الماء المفقود كالحد األدنى  إلىتقليل النتح الماء و 
لين والكاليسين ومنها بعض األحماض األمينية مثل البرو عن طريق النتح ، و زيادة إنتاج المنظمات األزموزية 

كإنزيمات السوبرأوكسيد دسميوتيز و البيروكسيديز  بيتاين ، و مضادات األكسدة بنوعيها اإلنزيمية وغير اإلنزيمية 
تركيبًا األمينية  األحماض أبسطالكاليسين 6  (2)  ؛ (6) والكاتليز و المركبات الفينولية ومنها حامض الساليسلك

تحتوي العديد من النباتات على تراكيز مرتفعة من هذا  6بناء البروتين ويشترك فيوهو من األحماض األليفاتية 
سواء  الكاليسين امتصاصيستطيع النبات  الصويا6فول  خصوصاً لية و و البق سيما النباتاتال الحامض األميني 

 في تحفيزمهم  وله دور للنتروجين،يكون الكاليسين مصدرًا  عن طريق الجذور أو عن طريق األوراق ويمكن أن
بناء صبغات التمثيل وفي  ،(5النسيجية )النمو الخضري لألجزاء النباتية المزروعة في األوساط الخاصة بالزراعة 

 (126) الضوئي واألنسجة الخضر
حقق زيادة  1-لتر ملغم6 150الرش بالكاليسين بتركيز  المشروم أنأظهرت نتائج إحدى تجارب زراعة 

 6(11) %400معنوية في حجم األجسام الثمرية وفي البروتين الخام قياسًا بمعاملة المقارنة بنسبة جاوزت 
تكمن األهمية الغذائية  العراق6من محاصيل الخضر المهمة في  .Solanum melongena Lالباذنجان

وكميات قليلة من  والحديد،ثماره على مواد كربوهيدراتية وأمالح الكالسيوم والفسفور  احتواءللباذنجان في 
   (16)طن  ألف 422.3بـ  2012قدر إنتاج الباذنجان في العراق لعام  C (16)و Bو Aفيتامينات 

 المواد وطرائق العمل

 ،8.64و ،72 ري  تجربة عاملية تضمنت عاملي اإلجهاد المائي وبواقع ثالث مستويات صممت
 بالتنقيط شريطيةري  منظومة باستخدامدقيقة  13و ،03و ،13لمدة  الري يكافئ  بما 1-يوم لتر6 21.6

(T.Tape) الرش  بالماء فقط والثاني مستويين )األول الرشحامضي الكاليسين والساليسلك وبواقع  والرش بخليط
إحدى التجربة في  نفذت 6حامض الساليسلك( 1-ملغم6 لتر 100كالسيسين و 1-ملغم6 لتر 100بـخليط مكون من 

نتاج  مناطق محافظة ديالى لدراسة تأثير اإلجهاد المائي والرش بخليط حامضي الكاليسين والساليسلك في نمو وا 
الصفات يبين بعض  1في تربة مزيجة طينية غرينية والجدول   .Solanum melongena Lالباذنجان 

 6الزراعةالفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة قبل 
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 .الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة قبل الزراعة بعض 1جدول 

 القيمة الوحدة الصفة القيمة الوحدة الصفة
 الرمل

 1-كغم غم6
608 1:1EC  1-dS.m 2.82 

 pH 7.61 156.8 الغرين
 O.M. % 0.69 235.2 الطين

 592.25 1-ملغم6 كغم الفسفور الجاهز مزيجة طينية غرينية صنف النسجة
    142.03 1-ملغم6 كغم البوتاسيوم الجاهز

ري بالتنقيط من النوع  منظومة استخدمت يدويًا6 وتسويًة(أجريت عمليات خدمة التربة )حراثًة وتنعيمًا 
بلغت المسافة بين منقطة  خط6على ثالث خطوط مع تثبيت قفل تحكم في بداية كل  وزعت T.Tapeالشريطي 
 19 /2014/4بتأريخ  Black beautyزرعت شتالت الباذنجان صنف  سم6 75سم وبين خط وآخر 22وأخرى 
ت أضيف التجربة6تأريخ وكميات مياه الري المضافة طيلة فترة  2يظهر الجدول سم بين نبات وآخر6  44وبمسافة 
 1-نبات  غم66فوسفات الثالثي بواقع  والسوبر 1-نبات  غم66 اليوريا بواقعأضيفت  تلقيمًا6الكيميائية  األسمدة

وعلى دفعتين األولى بعد شهر من الزراعة  السمادية(التوصية  )نصف 1-نبات  غم66بواقع  وكبريتات البوتاسيوم
– Spadبجهاز  27 /2014/5 الـكلوروفيل بتاريخ   تركيز قيس األولى6من إضافة الدفعة  أسبوعينبعد  والثانية

meter 502 plus  من شـركة المجهزKonica   Minolta ،اليابانية                                

 الري والكميات المائية المضافة للتجربة مواعيد 2جدول 

 المستوى األول تأريخ اإلرواء ت
 03الري لمدة 
 W1دقيقة 

 الثاني  المستوى 
 03الري لمدة 
 W2دقيقة 

 المستوى الثالث 
 13الري لمدة 
 W3دقيقة 

 المستوى األول تأريخ اإلرواء ت
 03الري لمدة 
 W1دقيقة 

 الثاني  المستوى 
 03الري لمدة 
 W2دقيقة 

 المستوى الثالث 
 13الري لمدة 
 W3دقيقة 

 يوم(/ )لتركمية الري  يوم(/ )لتركمية الري 
1 00/8/0318  72 46.8  21.6 13 04/5/0318  72 46.8 21.6 
2 05/8/0318  72 46.8 21.6 14 11/5/0318  72 46.8 21.6 
3 04/8/0318  72 46.8 21.6 15 8/./0318 72 46.8 21.6 
4 1/5/0318  72 46.8 21.6 16 7/./0318 72 46.8 21.6 
5 8/5/0318  72 46.8 21.6 17 13/./0318 72 46.8 21.6 
6 7/5/0318  72 46.8 21.6 18 11/./0318 72 46.8 21.6 
7 13/5/0318  72 46.8 21.6 19 1././0318 72 46.8 21.6 
8 11/5/0318  72 46.8 21.6 20 11/./0318 72 46.8 21.6 
9 1./5/0318  72 46.8 21.6 21 00/./0318 72 46.8 21.6 

10 11/5/0318  72 46.8 21.6 22 05/./0318 72 46.8 21.6 
11 00/5/0318  72 46.8 21.6 23 04/./0318 72 46.8 21.6 
12 05/5/0318  72 46.8 21.6 24 1/7/0318 72 46.8 21.6 

 1م 365148 1م 161010 1م 16704 المجموع لتر  51468 لتر 110160 لتر 1728 المجموع

النبات بالتربة في مرحلة التزهير  اتصالمن منطقة  Vernairكما قيس قطر الساق بوساطة القدمة 
المائي النسبي حسب طريقة  المحتوى وقدر  الرئيس،حسب عدد األفرع النامية على الساق  نفس التأريخ السابق6ب
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تم قياس الحاصل  أدناه،على المعادلة  باالعتماد Water use efficiencyالمياه  استخدامقدرت كفاءة  6(15)
 2014/7/26 بتأريخ التجربةالكلي وأنهيت 

 3المياه = اإلنتاج كغم ألي معاملة / كمية المياه المضافة م استعمالكفاءة 

 النتائج والمناقشة 

وراق نبات أالكلوروفيل في تركيز في والساليسلك تأثير االجهاد المائي والرش بخليط حامضي الكاليسين 
 التزهيرالباذنجان في مرحلة 

معنوي في تركيز الكلوروفيل الكلي في معاملة الري  انخفاضحصول  1في جدول النتائج  بينت
بلغ  0.056وية نعند مستوى مع 1Wستخدام المستوى األول اب بمعاملة الري قياسًا  3Wث الباستخدام المستوى الث

 33.33 إلىبانخفاض معنوي وصلت نسبته وحدة سباد   3W  31.0معاملة لل متوسط تركيز الكلوروفيل الكلي
المعاملة  إلىأم بالنسبة  وحدة، 46.53التي بلغ متوسط تركيز الكلوروفيل فيها  1Wعما سجلته المعاملة  %

2W  وحدة إال أن  39.93 في تركيز الكلوروفيل الكلي لها إذ سجلت تركيزًا بلغ انخفاضفعلى الرغم من حصول
الكاليسين والساليسلك معنويًا على معاملة عدم  إضافة خليطتفوقت معاملة  معنويًا6لم يكن  االنخفاضهذا 

أن متوسط تركيز الكلوروفيل الكلي في معاملة اإلضافة وصل  3المعروضة في جدول  وتظهر النتائجاإلضافة 
التداخل  بدورها سجلت معاملة اإلضافة6وحدة في حالة عدم  34.98 إلى انخفضفي حين  وحدة 43.34 إلى
على العكس من ذلك سجلت معاملة التداخل  وحدة، 52.87أعلى تركيز للكلوروفيل الكلي بلغ  2Aمع  1Wبين 
يمكن أن يعزى هذا  0.056وحدة وبانخفاض معنوي على مستوى  28.97أدنى تركيز بلغ  1Aمع  3Wبين 

البروتينات  وتثبيط بناء زيادة فعالية إنزيمات هدم الكلوروفيل إلىالحاصل في تركيز الكلوروفيل  االنخفاض
عن  ةالناجم ةر الضار اثالرش بخليط حامضي الكاليسين والساليسلك قلل اآل 6(7 ؛4الضوئي )وصبغات التمثيل 

دور حامضي الكاليسين  إلىوقد يعزى ذلك جزئيًا  (1 ؛(14اإلجهاد المائي هذه النتائج تتفق مع نتائج 
 6(2 ؛12)بناء صبغات التمثيل الضوئي  في تحسينوالساليسلك 

 مرحلة التزهير:  سم( فيالساق ) متوسط قطرالمائي والرش بحامضي الكاليسين والساليسلك في  اإلجهادتأثير 

 1Wقياسًا بالمعاملة  3Wو 2Wالمعاملتين  الري فيإن تقليل مستوى مياه  8توضح النتائج في جدول 
الكمية الكلية لمياه الري المعطاة  النخفاضنبات الباذنجان نتيجة  متوسط قطرمعنوي في  إلى انخفاضأدى 
 التجربة6 مدةخالل 

 الكلوروفيل )وحدةالمائي والرش بخليط حامضي الكاليسين والساليسلك في تركيز  اإلجهادتأثير 3  جدول  
 في أوراق نبات الباذنجان في مرحلة التزهير  سباد(

 توسط الم مستوى إضافة خليط حامضي الكاليسين والساليسلك مستوى مياه الري 
 2A إضافة 1A بدون إضافة

1W 44.04 80.57 45.84 

2W 48.77 44.44 49.94 

3W 05.97 44.47 44.40 

  44.44 44.95  توسط الم

LSD0.05 W= 4.77          LSD0.05 A= 7..4     LSD0.05 W×A= 5..12 
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 2Wالمعاملة سم في  1463 إلىليصل  1Wالمعاملة  سم في 1615 متوسط قطر الساق من انخفض
في متوسط زيادة معنوية  الساليسلكالكاليسين و  الرش بخليط حامضيحقق  3W6سم في المعاملة  4365الى و

 1638 إلى وارتفع إضافة،سم في بدون  ..36متوسط قطر الساق  فبلغ 3635عند مستوى معنوية قطر الساق 
أثر التداخل بين مستوى مياه الري والرش بخليط حامضي الكاليسين  6%57سم مع اإلضافة بزيادة جاوزت الـ 
أعلى قطر للساق وصل الى  بالخليط مع الرش 1Wوسجلت معاملة  الساق،والساليسلك معنويًا في متوسط قطر 

نتائج هذه النتائج تتفق مع  سم6 3685وبدون رش أدنى قطر للساق بلغ  3Wسم في حين سجلت معاملة  1611
الذين الحظوا حصول زيادة معنوية في نمو النبات بصورة عامة عند الرش بالكاليسين أو حامض  (44)

ن هذهالساليسلك كل على حدة  والساليسلك معا خليط الكاليسين  استخدامعند  ما يكون الزيادة كانت أكبر  وا 
    الجفاف6إلجهاد تعرض النبات عند  السيما

لباذنجان لنبات ا في معدل قطر الساقوالرش بخليط الكاليسين والساليسلك المائي  اإلجهاد تأثير 4جدول 
 .مرحلة التزهير سم( في)

 توسطالم مستوى إضافة خليط الكاليسين والساليسلك مستوى مياه الري 
 A2 إضافة A1 بدون إضافة

1W 3611 1611 1615 
W2 36.1 1631 3641 
W3 3685 3673 3654 

  1638 ..36 المتوسط
LSD0.05 W= ..270           LSD0.05 A= ..2.0         LSD0.05 W×A= ..015 

 
 توى المائي النسبي في أوراق نباتتأثير االجهاد المائي والرش بخليط الكاليسين والساليسلك في المح

 الباذنجان

 2Wالمعاملتين  الري فيإن اإلجهاد المائي الناجم عن تقليل مستوى مياه  5 تبين النتائج في جدول
المحتوى متوسط بلغ  إذمعنوي في المحتوى المائي النسبي،  انخفاضتسبب في  1Wمقارنة بالمعاملة  3Wو

نسبة ليبلغ أدنى  2Wفي المعاملة  % .4061 إلى وانخفض، 1Wفي المعاملة  %44613المائي النسبي 
زيادة معنوية في المحتوى المائي النسبي  الكاليسين والساليسلكالرش بخليط  حقق 3Wفي المعاملة  % 71651
سجلت  اإلضافة6في حالة عدم  % 75643في حالة اإلضافة في حين لم تتجاوز نسبته  % 45681 مسجالً 

المعامالت وصل  بقيةمع الرش بالخليط أعلى محتوى مائي نسبي بين  1Wمعاملة الري باستخدام المستوى األول 
 إضافة6وبدون  3Wالمعاملة في  % 5613.أدنى قيمة  إلىتلك النسبة  انخفضتفي حين  % 11611 إلى

الرش بتراكيز منخفضة من حامض الساليسلك يمكن أن يزيد المحتوى المائي النسبي لألوراق ويلعب تركيز 
الدراسات حول تأثير الحامض األميني الكاليسين في  (446الحامض المستخدم دورا مهما في تحديد تلك الزيادة )

 بالكاليسينالنباتات أن رش  القمح أكدوافي دراسة لهم على محصول  (1) محدودة6نمو النبات بصورة عامة 
 الجلوكوز أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم وسكر في تركيزفي زيادة معنوية  تسبب mM 13بيتاين بتركيز 

عالوة على زيادة  مجموعة كبيرة من األحماض األمينية ومنها األلنين والبرولين والفالين والكربوهيدرات الكلية
  الباذنجان6في أوراق تركيز البروتين وهذا قد يفسر زيادة المحتوى المائي النسبي 
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المائي والرش بخليط الكاليسين والساليسلك في المحتوى المائي النسبي في أوراق  اإلجهاد تأثير 5جدول 
 الباذنجاننبات 

 توسطالم خليط الكاليسين والساليسلك ضافة إمستوى  مستوى مياه الري 
 2A إضافة 1A بدون إضافة

1W 41631 11611 44613 
2W 71633 45611 4061. 
3W .5613 77644 71651 
  45681 75643  توسطالم

LSD0.05 W= 2.07                     LSD0.05 A= 5.10             LSD0.05 W×A= 0.07 

  فرع الرئيسةألفي عدد ابخليط الكاليسين والساليسلك تأثير االجهاد المائي والرش   

 اختالفحصول فروق معنوية في متوسط عدد األفرع الرئيسة نتيجة  .رقم  نتائج جدول تظهر
المعاملة  في 1-فرع6نبات 5 إلى وانخفض 1-فرع6نبات 7متوسطًا بلغ  1W سجلت المعاملة الري6مستويات مياه 

2W 1 في المعاملة 1-فرع6نبات 8 والىW 6  حقق الرش بخليط الكاليسين والساليسلك زيادة معنوية في متوسط
المعاملة  في 1-فرع6نبات . إلى وارتفع 1Aالمعاملة  في 1-فرع6نبات 8بلغ متوسط عدد األفرع  النبات6عدد أفرع 

2A6  2المعاملةA1W  في حين سجلت المعاملة     ،1-فرع6نبات 4 إلىحققت أعلى متوسط لعدد األفرع وصل 

1A 3W 1معنوي عن معاملة المقارنة  وبانخفاض 1-فرع6نبات 1أقل قيمة بلغتA 1W  التي سجلت بدورها قيمة
وزيادة زيادة تركيز الكلوروفيل  إلىيمكن أن تعزى الزيادة الحاصلة في عدد األفرع الرئيسة  6 1-فرع6نبات 5بلغت 

األفرع نتيجة تحفيز إنتاج  وزيادة عددعلى زيادة النمو بصورة عامة  انعكساألمينية والبروتين والذي  األحماض
 (116(منظمات النمو المسؤولة عن ذلك

 (1-الرئيسة )فرع.نبات األفرعفي عدد بخليط الكاليسين والساليسلك المائي والرش  اإلجهاد تأثير 6جدول 

 المعدل مستوى إضافة خليط الكاليسين والساليسلك مستوى مياه الري 
 2A إضافة 1A بدون إضافة

1W 8 5 7 

2W 8 8 8 

3W 4 4 4 

  5 4 المعدل 

LSD0.05 W= ..7.                   LSD0.05 A= ..71                  LSD0.05 W×A= ..01 

 (1-في الحاصل المبكر )كغم.نباتبخليط الكاليسين والساليسلك تأثير االجهاد المائي والرش 

تأثر الحاصل المبكر لثمار الباذنجان معنويًا باإلجهاد المائي الناجم عن تقليل  7نتائج جدول ظهر ت
 36.0و 3671إلى وانخفض  1-كغم6 نبات 1W 4.59الحاصل المبكر للمعاملة متوسط إذ بلغ  الري،مستوى مياه 

الرش بخليط الكاليسين والساليسلك بدوره كان فعااًل في زيادة الحاصل  تتابعًا3W 6و 2Wللمعاملتين  1-6 نباتكغم
مقارنة  2Aفي المعاملة  1-كغم6 نبات 3641 إلىأمكن زيادة متوسط الحاصل  معنوية، إذالمبكر للباذنجان زيادة 

تفوقًا  2A 1Wأظهرت معاملة التداخل  16-كغم6 نبات 36.5التي سجلت بدورها متوسطًا بلغ  1Aبالمعاملة 
 1A 1Wبدورها سجلت معاملة المقارنة  ،1-كغم6 نبات 1631معنويًا على بقية المعامالت مسجلة حاصاًل بلغ 
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           .365 إلىفقد سجلت أدنى حاصل وصل  1A 3Wأما المعاملة  ،1-كغم6 نبات 3675حاصاًل مقداره 
 16-نباتكغم6 

 (1-في الحاصل المبكر )كغم.نباتبخليط الكاليسين والساليسلك تأثير االجهاد المائي والرش    7جدول   

 المعدل خليط الكاليسين والساليسلكضافة إمستوى  مستوى مياه الري 
 2A إضافة 1A بدون إضافة

1W 4.78 4.44 4.59 

2W 4.54 4.79 4.74 

3W 4.85 4.55 4.50 

  4.54 4.58 المعدل 

LSD0.05 W= ...07                       LSD0.05 A= ...24                 LSD0.05 W×A= ...70 

 (1-المائي والرش بحامضي السلسيلك والكاليسين في الحاصل الكلي )طن.هكتار اإلجهادتأثير 

تأثر الحاصل الكلي للباذنجان معنويًا بعاملي اإلجهاد المائي والرش بخليط  4نتائج جدول تبين 
طن6  7631حققت أعلى حاصل بلغ  1Wالنتائج إن معاملة الري بالمستوى األول توضح  والساليسلك6الكاليسين 

إلى  3W الكلي للمعاملة وانخفض الحاصل ،1-طن6 هكتار 5673التي سجلت  2Wتلتها المعاملة  1-هكتار
كلي الحاصل ال فيتفوقًا معنويًا  2Aبدورها سجلت معاملة إضافة الكاليسين والساليسلك  16-طن6 هكتار 8617

حققت معاملة 6 1-طن6 هكتار .561 حققت إنتاجًا بلغالتي  1Aعلى المعاملة  1-طن6 هكتار 6.7.وصل الى 
تفوقًا على بقية المعامالت لتسجل  والساليسلكالكاليسين مع الرش بخليط  1Wالتداخل بين الري بالمستوى األول 

الرش بخليط وبدون  3Wفي حين سجلت معاملة الري بالمستوى الثالث  ،1-طن6 هكتار 4601حاصاًل مقداره 
في  (4)نتائج مماثلة سبق أن حصل عليها 6 1-طن6 هكتار 8687الكاليسين والساليسلك أقل حاصل لم يتجاوز 

حقق  1-كغم ملغم1336تجربتين حقليتين على نبات الثوم أظهرت أن الرش بالحامض األميني الكاليسين بتركيز 
يلعب حامض الساليسلك دورًا  أخرى6زيادة معنوية في الحاصل الكلي خصوصًا عند خلطه مع أحماض أمينية 

 CAT والكاتليز SODدسميوتيز  السوبر أوكسيد )إنزيماتمهمًا في تحفيز المنظومة الدفاعية بشقيها اإلنزيمي 
كما يحسن بناء األغشية اإلجهاد المائي  والفينوالت( ضدوالفالفونات  وغير اإلنزيمي )الكاروتيناتوالبيروكسيديز( 

يحسن من قدرة النبات على النمو في  األبسيسك مماالبالزمية ويحفز على إنتاج منظمات النمو ومنها حامض 
  (06)الملحي ظروف اإلجهاد 

 (1-في الحاصل الكلي )طن.هكتار خليط الكاليسين والساليسلكبالمائي والرش  اإلجهادتأثير  8جدول 

 توسط الم مستوى إضافة خليط الكاليسين والساليسلك مستوى مياه الري 
 2A إضافة 1A بدون إضافة

W1 5617 4601 7631 
W2 5638 .615 5673 
W3 8687 5687 8617 

  6.7. .561  توسط الم
LSD0.05 W= 3.070        LSD0.05 A= 3.000    LSD0.05 W×A= 3.084 
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بدا واضحًا من خالل الفروق  الكاليسين والساليسلكالتداخل بين عاملي اإلجهاد المائي والرش بخليط           
تلتها المعاملة  ،1-هكتارطن6  4601أعلى حاصل وصل الى  2A1Wفقد سجلت المعاملة  حققها،المعنوية التي 

2A2W  1أما المعاملة  ،1-طن6 هكتار 615.التي سجلتA3W  طن6  8687فقد سجلت أدنى حاصل لم يتجاوز
  16-هكتار

  0-تأثير االجهاد المائي والرش بحامضي السلسيلك والكاليسين في كفاءة استخدام المياه كغم.م

 16111المياه مسجلة  استخدامحققت أعلى كفاءة في  3Wإن المعاملة  1تظهر النتائج في جدول 
 تتابعًا، 1-كغم6م 36.13و 1-كغم6م 36534اللتان سجلتا  2Wو 1Wوقد تفوقت معنويًا على المعاملتين  1م  كغم6

بدورها حققت معامل الرش بخليط الكاليسين  1W6مقارنة بالمعاملة  % 11864وبلغت نسبة الزيادة المتحققة 
متفوقة على  1-كغم6م .2A 3643المياه فقد سجلت المعاملة  استخداموالساليسلك زيادة معنوية في كفاءة 

 أثر التداخل6 % 761للزيادة المتحققة  ويةئالموبلغت النسبة  1-كغم6م 36787سجلت بدورها  التي 1Aالمعاملة 
المياه وسجلت المعاملة  استخدامبين مستوى مياه الري و الرش بخليط الكاليسين والساليسلك معنويًا في كفاءة 

 1-كغم6م 16001أعلى قيمة بلغت  2A3W  خليط الكاليسين والساليسلكالري بالمستوى الثالث مع الرش بخليط 
متخطية القيمة التي سجلتها معاملة الري باستخدام المستوى األول وبدون الرش بخليط الكاليسين والساليسلك 

 1A1W  ملة الري باستخدام ، بدورها فإن القيمة التي سجلتها معا  % .1546وبنسبة   1-كغم6م 36871البالغة
لم تختلف معنويًا  1-كغم6م 161.1والبالغة   1A3Wالمستوى الثالث و بدون رش بخليط الكاليسين والساليسلك 

  2A3W خليط الكاليسين والساليسلكعن القيمة التي سجلتها معاملة الري بالمستوى الثالث مع الرش بخليط 
 6   1-كغم6م 16001البالغة 

 1-في كفاءة استخدام المياه كغم6موالرش بخليط الكاليسين والساليسلك المائي  اإلجهاد تأثير 9جدول 

 المعدل مستوى إضافة خليط الكاليسين والساليسلك مستوى مياه الري 

 2A إضافة 1A بدون إضافة

W1 4.474 4.844 4.845 

W2 4.545 4.584 4.544 

W3 4.454 4.004 4.494 

  4.545 4.747 المعدل
LSD0.05 W= ...77          LSD0.05 A= ...12        LSD0.05 W×A= ...15 

 المصادر
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