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  الخالصة

جامعــة بغــداد لدراســة تــاثیر /ســم البســتنة كلیــة لزراعــة نفــذت الدراســة فــي مختبــر زراعــة االنســجة التــابع لق

و Mondialو Desiree(مـــن البطاطـــا اصـــنافاالجهـــاد الملحـــي فـــي صـــفات النمـــو الخضـــري لنبیتـــات اربعـــة 

Ajeba وAgria (  حیــث  اســتعملت تراكیــز مختلفــة مــن كــل مــن الملحــینNaCl  بـــالتراكیز )50, 0,25 ,

والمضــــافة الــــى ) لتـــر/ ملیمــــول50, 37.5, 25, 12.5, 0(وبـــالتراكیز Na2So4) لتــــر / ملیمـــول100, 75

       -:وكانت النتائج كاالتي (MS)وسط النمو الخضري 

الـــى زیـــادة فـــي عـــدد ) وســـط نمـــو خضــري(فــي وســـط النشـــوء NaClلتـــر مـــن /ملیمـــول25أدت اضــافة 

غـم علـى 0.022,0.013(  خضري والجـذريفضًال عن الزیادة في الوزن الجاف للنمو ال) نبات/فرع5.67(االفرع

لتـر ، مـن جانـب آخـر /NaClملیمـول 100الـى 50وانخفـض معـدل النمـو الخضـري بزیـادة التركیـز مـن ) التوالي

على زیادة طفیفة في النمـو الخضـري اال ان هـذه الزیـادة لـم تصـل Na2SO4لتر من /ملیمول12.5عمل التركیز 

Na2SO4لتــر مـــن /ملیمـــول50و25ة المقارنــة ، فـــي حــین ســـببت التراكیــز الــى مســتوى المعنویـــة مقابلــة بمعاملـــ

خفــض فــي صــفات النمــو الخضــري والجــذري للنباتــات ، ومــن جانــب آخــر ازداد محتــوى االفــرع مــن البــرولین بینمــا 

باعطائــه اعلــى Dsانخفــض المحتــوى الكلــي مــن الكلوروفیــل بزیــادة تركیــز اي مــن الملحــین ، كمــا تمیــز الصــنف 

كما أعطـت .بشكل سلبي باضافة االمالحAgو Ajبینما تأثر الصنفین Moلنمو الخضري یلیه الصنف معدل ل

لترعلــى التــوالي اعلــى / ملیمــول 12.5و 25بــالتراكیز Na2SO4و NaClمعاملـة التــداخل الثنــائي بــین الملحــین 

فـي Na2SO4مـن0تركیـز مـع الNaClلتـرمن/ ملیمـول 25معـدل لعـدد االفـرع فـي حـین تفوقـت معاملـة التـداخل 

و الكلوروفیـل الكلـي ومـن جانـب آخـر كـان aزیادة الوزن الجاف للنمو الخضري و الجذري وزیادة نسبة كلوروفیل 

     .اعلى محتوى للبرولین في النموات الخضریة في التراكیز العالیة من معاملة التداخل للملحین 

فـي اعطائـه اعلـى معـدل لعـدد NaClل مـن الملـحوالتركیـز االو Desireeكما اثر التداخل بین الصنف 

  .الفرع والوزن الجاف للنمو الجذريا

  

  

  

  

  

  

  

  األولالبحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث 
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Effect of salt stress on vegetative growth characteristics of four 
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Abstract
An experiment was carried out at the laboratory of tissue culture, Horticulture 

Dept., college of Agric., University of Baghdad, to evaluate the effect of salt stress on 
vegetative characteristics of four potato cultivars plantlets (Agria, Ajeba, Mondial and 
Desiree). five concentration of NaCl (0, 25, 50, 75 and  100 mM/ l) and/ or Na2SO4

(0, 12.5, 25, 37.5 and 50mM/l ) were supplemented to the vegetative growth medium.
Results could be summarized as follows :
Application of 25 mM NaCl/ l to the growth medium increased, number of   

shoots /plantlet (5.67) and dry weight of shoots and roots  (0.022, 0.013 gm), whereas, 
concentration of 50-100 mM NaCl /l had inhibitory effect on vegetative growth. The 
Na2SO4 application at 12.5 mM/ l on the other hand, increased slightly (non 
significant) vegetative growth characteristics, while the concentration 25-50 mM Na2 

SO4 \L had deliterious effect on shoot and root growth .Shoot content of chlorophyll 
was decreased while proline content was increased  as the concentration of either salt 
was increased .Desiree and Mondial had the greatest shoot growth ,while Ajeba and 
Agria had the lowest . The interaction between the two salts on vegetative growth was 
significant where, the greatest number of shoots was found when 25 mM NaCl with 
12.5 mM NaSo4 \l were added  whereas ,highest dry weight of shoots and roots , and 
shoot content of chlorophyll a and total were resulted from the application of 25mM  
NaCl with no application of Na2SO4 highest concentration of both salts resulted in 
highest content of proline in the shoots. Desiree cultivar treated with 25mM NaCl \l 
had the greatest number of shoots and dry weight of roots.

  

  لمقدمةا

True Potato Seedیـتم أمــا جنســیًا عــن طریــق البــذور Solanum tuberosumاكثـار البطاطــا 

Method ولكــن هــذه الطریقــة غیــر مفضــلة بســبب التبــاین الشــدید فــي صــفات الــدرنات الناتجــة مــن زراعــة البــذور

الخضــري باســتخدام تقنیــة اوعــن طریــق االكثــار) . Heterozygous  )1نتیجــة االنعــزاالت الوراثیــة الن البطاطــا 

خالیـة مـن المسـببات لتـأمین الحصـول علـى نباتـات(Plant tissue culture technique )الزراعـة النسـیجیة 

یتــأثر نجــاح زراعــة المرســتیم القمــي وتكــوین ). 2(المرضــیة ، وذلــك بزراعــة المرســتیم القمــي لخلــوه مــن الفیروســات

تلفة مثل الصنف والجزء النباتي والحرارة واإلضاءة  ومنظمات النمو بعوامل مخ) Microtubers(الدرنات الدقیقة 

وبصــورة عامــة یتعــرض نبــات البطاطــا بشــكل مســتمر إلــى اجهــادات مختلفــة ســواء كانــت اجهــادات ) . 3(المختلفـة 

ومــن ثــم تــؤثر علــى العملیــات الفســیولوجیة للنباتــات ) Abiotic stress(الحیویــة الأو ) Biotic stress(حیویــة 

البطاطــا مــن المحاصــیل المتوســطة الحساســیة عــدت.)4(تــأثیرااألكثــرالحیویــه هــي للبًا أو إیجابــًا  واالجهــادات اســ

م في التربة یقلل نمو النبـات /دیسیسمنیز3-2، وان مستوى الملوحة األخرىالمحاصیل أنواعللملوحة مقارنة مع 

، NaCl ،Na2SO4(األمــــالحمــــن واعأنــــأربعــــةإضــــافةعنــــد ) 4(وجــــد ). 5% (50ویخفــــض الحاصــــل الــــى 

MgCl ،MgSO4 ( بــــــالتراكیز)وســــــطإلــــــىلكــــــل منهــــــا ) ملیمــــــول300، 200، 100، 50، 25، 0
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Murashige وSkoog)MS (سـلبًا وبشـكل أثرتالملوحة قد إنیوم من الزراعة ، 21القیاسات بعد وأخذت

نســبة إنوالجــذور مــع زیــادة تركیــز الملــح إذ الحظــوا رعاألفــواضــح علــى نســبة البقــاء وعلــى تجــذیر النباتــات ونمــو 

عنـد التركیـز % 37إلىوانخفضت % 100كانت NaClمن ) ملیمول50(في الوسط الحاوي على لألفرعالبقاء 

-25(والســیما التراكیــز Na2SO4بینمــا انخفضــت نســبة البقــاء تــدریجیًا فــي الوســط الحــاوي علــى ) ملیمــول300(

، ) ملیمــول300(عنــد التركیــز % وصــفر) ملیمــول200(عنــد التركیــز % 11ســبة البقــاء وكانــت ن) ملیمــول100

حتــى NaClعنــد معاملــة المقارنــة ، امــا فــي الوســط الحــاوي علــى % 100كمــا وجــدوا بــأن نســبة التجــذیر كانــت 

مـــو ملیمــول ولــم تن200ملیمــول لــم یكــن لــه تــأثیر فــي نســـبة التجــذیر وبــدأت النســبة تــنخفض عنــد 100التركیــز 

إلـى خفـض نسـبة التجـذیر وبشـكل تـدریجي Na2SO4الإضـافةأدىبینمـا NaClملیمـول مـن 300الجذور في 

عنــد دراســته ) 6(توصــل.حیــث كــان التجــذیر فیــه مــنخفض جــدًا ملیمــول 200وحتــى التركیــز 50مــن التركیــز

و Russet Burbank(صـنفین مـن البطاطـاإكثـارفـي ) ملیمـولNaCl)0 ،40 ،80لتـأثیر ثالثـة تراكیـز مـن 

Sierra ( الصنف إنإلىخارج الجسم الحيSierra كان نموه اقوى من نمو الصنف اآلخر فـي معاملـة المقارنـة

تفـوق معنویـًا بطـول الفـرع والـوزن الجـاف للمجمـوع Sierraتأثره بالملوحة كان اقـل حیـث إن نمـو الصـنف إنكما 

، امــا عــن تــأثیر NaClلمــزودة بــالتراكیز المختلفــة مــن الـــ ااألوســاطالخضــري والجــذري عــن الصــنف اآلخــر فــي 

ملــم 40ملــم عنــد التركیــزین19.6ملــم و 63.7إلــىفالحظــوا بــان طــول الجــذر قــد انخفــض معنویــًا NaClتراكیــز 

ملیمـــول إذ 80امـــا طـــول الفـــرع فقـــد تـــأثر فقـــط عنـــد التركیـــز . ملـــم فـــي معاملـــة المقارنـــة90.7ملـــم مقارنـــة بــــ80و

  .ملم105.8رنة بمعاملة المقارنة ملم مقا80.1إلىانخفض 

ســط النمــو علــى نمــو و إلــىاألمــالحمختلفــة مــن وأنــواعتراكیــز إضــافةتــأثیرلعــدم وجــود دراســات حــول 

    .البطاطا المختلفة خارج الجسم الحي تم تنفیذ هذا البحث أصنافوتجذیر 

  

  مواد وطرائق العملال

. جامعــة بغـــداد / كلیــة الزراعـــة /نباتیــة التـــابع لقســم البســـتنة الاألنســـجةنفــذ البحـــث فــي مختبـــر زراعــة 

والمنتشــرة زراعتهــا فــي Eliteالرتبـة ذات مــن البطاطـا الهولندیــة المنشــأأصــنافأربــعاسـتخدم فــي البحــث درنـات 

(DS)القطر وهي    Desiree و(MO) Mondial و(AJ) Ajeba و(AG) Agria والتـي تـم الحصـول

, ثـم تركـت لتجـف األتربـةإلزالـةبالمـاء الجـاري الـدرنات غریـب غسـلت أبـين القطاع الخاص في علیها من مخاز 

یــز نمــو البــراعم لكســر طــور الســكون وتحفأســبوعینفــي الظــالم لمــدة οم20-15حضــنت بعــد ذلــك بدرجــة حــرارة 

,الخضــریة ولة فصــله مــن الســهوأصــبحســم 2-1البــراعم بــالنمو ووصــل معــدل طــول البــراعم بــدأتحیــث  (7)

وغسـلت بالمـاء المقطـر عـدة مـرات وجـرى األربعـةالبطاطـا أصـنافاستؤصلت النموات الخضریة من درنـات .بالید

أنسجةداخل إلىم لمنع نفاذ المادة المستخدمة بالتعقیم 40شمع البرافین المذاب بدرجة فيغمس نهایات البراعم 

مــن القاصــر التجــاري فــي تعقــیم البــراعم % 5بتركیــز NaOClاســتخدم محلــول هــایبوكلورات الصــودیوم (8)البــراعم 

– Tweenقطرات من المادة الناشرة 3–2له وأضیفالخضریة  لتقلیل الشد السـطحي ورفـع كفـاءة التعقـیم  20

وبعــد ذلــك غســلت البــراعم فــي المــاء . دقیقــة مــع التحریــك المســتمر15حیــث وضــعت البــراعم فــي المحلــول لمــدة , 

جمیــع العملیــات داخــل كابینــة انســیاب الهــواء أجریــت)9(تــأثیر المــادة المعقمــة إلزالــةث مــرات المقطــر المعقــم ثــال

فــي زراعــة البــراعم الخضــریة ) MS)) (10اســتعمل الوســط الغــذائي Laminar air flow cabinateالطبقــي 

  . لتر آكار/ غم 7لتر سكروز و/ غم 30و IAAلتر / ملغم 1مضافًا الیه
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وزرع علـى الوسـط )  (Leaf primordiaاألوراقمـع زوج واحـد مـن بادئـات ألقمـيصـل المرسـتیم ؤ است

بـدا المرسـتیم بـالنمو و التطـور أسـابیع8–6وبعـد مـرور أنبوبـةوبواقع مرستیم قمي واحد فـي كـل أعالهالمذكور 

دة عقــل تحــوى علــى عقــدة واحــإلــىســم جــرى تقطیعهــا 8–6إلــىنمــوات خضــریة وبعــد وصــول الزروعــات إلــى

العــدد المطلــوب مــن إلــىلحــین الوصــول )  Sub culturing(وبــرعم واحــد وكــررت العملیــة لعــدة مــرات       

.                            الدراسةفيالمستخدمة األربعةولألصنافالنباتات 

                             -:یؤتىوالتداخل بینهما وكما     4Na2SOوNaClملحياستخدمت تراكیز مختلفة من كل من 

ـــــــح الطعـــــــام   أضـــــــیف لتـــــــر ورمزلهـــــــا/ ملیمـــــــول)  100, 75, 50, 0,25(بـــــــالتراكیز  NaClمل

4,A3,A2,A1,A0 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِA ملـح   إضـافةكمـا تمـت ) 11(ِ◌ على التواليNa2So4الغـذائيالوسـط إلـى

وأضــیفت.التـواليعلـى S4,S3,S2,S1,S0لتـر ورمــز لهـا |ملیمـول) 50, 37.5, 25, 12.5, 0(وبـالتراكیز

لألوسـاط Electrical conductivityهذه التراكیز في مرحلة النمو الخضري وقد تم قیاس التوصـیل الكهربـائي 

  . Digital EC meterبجهاز األمالحالغذائیة الحاویة على المستویات المختلفة من 

باسـتعمال تصـمیم القطاعـات الكاملـة و أي أربـع مكـررات 5* 5*4  عاملیـهحللت البیانات كتجـارب 

وقورنـت المتوسـطات بحسـب اختبـار اقـل )  RCBD)  Randomized Complete Block Designالمعشـاة 

  ) . 12(0.05فرق معنوي عند مستوى احتمال  

وتقدیر الوزن الجاف للمجموع الخضري ) نبات|األفرععدد (تم حساب عدد الفروع النامیة على النبیتات 

الكلي فقد تم a,bصبغات الكلوروفیل إما. ساعة48م لمدة 650وذلك بتجفیفها على درجة حرارة ) غم(جذري وال

وتــــم تقــــدیر البــــرولین فــــي فــــروع النبیتــــات حســــب الطریقــــة ) 13%(80باألســــیتونتقــــدیرها بواســــطة االســــتخالص 

  ) .14(الموصوفة من قبل 

  

  النتائج و المناقشة

  نبات/األفرعمعدل عدد   -1

الوســـط الغـــذائي تـــأثیرًا إلـــىNaClملـــح التراكیـــز مختلفـــة مـــن إلضـــافةإن(A-1)بینـــت نتـــائج الجـــدول 

نبــات والــذي /فــرع5.670بلــغ األفــرعمعــدل لعــدد اعلــيA1التركیــز أعطــىحیــث األفــرعمعنویــًا فــي معــدل عــدد 

أدنـىإلـىرتفـاع التراكیـز ووصـل تـدریجیًا بااألفـرعاختلف معنویًا عن بقیـة التراكیـز التـي انخفـض فیهـا معـدل عـدد 

  .نبات/فرع1.930إذ بلغA4التركیز فيلعدم

حیــث األفــرعالوســط الغــذائي تــأثیرًا معنویــًا ایضــًا فــي معــدل عــدد إلــىNa2SO4ملــح إلضــافةان كــكمــا 

S4التركیــز فـيكـان األفــرعنبـات واقــل معـدل لعـدد /فـرع4.360بلــغ األفـرعمعــدل لعـدد اعلـيS1التركیـز أعطـى

  .) نبات/فرع2.410(

تـأثیرًا معنویـًا فـي هـذه Na2SO4وتراكیـز الــ NaClللتـداخل بـین تراكیـز الملـح إنوقد بین الجدول ذاتـه 

كـان األفـرعنبات واقل معدل لعدد /فرعاً 8.025بلغ األفرعمعدل لعدد اعليA1S1المعاملة أعطتالصفة حیث 

أشــارتتــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفة إذ لألصــنافقــد كــان .نبــات /فرعــاً 1.175حیــث بلــغ A4S4عنــد المعاملــة 

نبات والذي اختلـف /فرع4.180أعطىمعنویًا في هذه الصفة حیث Dsتفوق الصنف إلى(B-1)نتائج الجدول

نبــات ، وقــد أظهــر /فرعــاً 2.860بلــغ األفــرعاقــل معــدل لعــدد Agالصــنف أعطــىفــي حــین األصــنافعــن بقیــة 

A1التركیزمعاملة تداخل وإنإلى(B-1)الجدول أشارتأثیرًا معنویًا فقد NaClراكیز وتاألصنافالتداخل بین 
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A4التركیـز و Moالصـنف تداخلمعاملةأعطتنبات في حین /فرع7.000بلغ األفرعمعدل لعدد اعليتأعط

  .نبات/فرع1.800بلغ األفرعاقل معدل لعدد 

وكـذلك التـداخل الثالثـي بـین (C-1)جـدول Na2SO4كیـز وترااألصـنافاما تأثیر التداخل الثنـائي بـین 

  .فلم یكن له تأثیر معنوي (D-1)جدول واألصنافNa2SO4و NaClأمالحتراكیز 

زیـادة محتــوى النبـات مـن البــرولین إلـىرجـع زیـادة النمــو الخضـري فـي التراكیـز الملحیــة المنخفضـة توقـد 

بزیـادة تركیـز الملوحـة وذلـك لتنظـیم ) المالیـت(العضـویة مـاضواألح) كلوكـوز ، سـكروز(والسـكریات ) 7, الجدول(

عنــد اســتخدام ایــون الصــودیوم المشــع ) 16(، حیــث وجــد ) 15(فــي داخــل الخلیــة Osmoregulationاالزموزیــة 

مـــن تراكمهـــا فـــي وأكثـــرومتابعـــة حركـــة االیونـــات داخـــل الخلیـــة بـــان ایونـــات الصـــودیوم تتجمـــع فـــي داخـــل الفجـــوة 

في جدار الخلیـة وبـذلك تحـافظ الخلیـة علـى نظامهـا االزمـوزي والـذي یسـمح لهـا بـالنمو بشـكل جیـد وأالسایتوبالزم 

  .األمالحفي وسط مضاف له 

زیـــادة محتـــوى الخالیـــا مـــن إلـــىوقـــد یرجـــع ســـبب التـــأثیر الضـــار للملوحـــة عنـــد زیـــادة التراكیـــز الملحیـــة 

  ).17(وم الصودیوم مع انخفاض مستوى البوتاسیوم والمغنیسیوم والكالسی

  

في مرحلة األفرعوالتداخل بینهم في معدل عدد واألصنافNa2SO4و NaClتأثیر كل من ) 1(الجدول 

  النمو الخضري

  (A-1)الجدول 

  NaClتراكیز 
معدل تراكیز   Na2SO4تراكیز 

NaCl  S0S1S2S3S4

A03.900  5.275  4.900  4.400  3.925  4.480  

A15.650  8.025  6.175  4.800  3.700  5.670  

A25.050  3.525  2.525  2.075  1.850  3.005  
A33.525  2.575  1.950  1.525  1.400  2.195  
A43.025  2.400  1.675  1.375  1.175  1.930  

    Na2SO4  4.230  4.360  3.445  2.835  2.410معدل تراكیز 

L.S.D   0.05  NaCl =0.413 ،Na2SO4 =0.413 0.924= التداخل  

  (B-1)الجدول 

  NaClراكیز ت
  األصناف

DsMoAjAg
A05.720  4.400  4.240  3.560  
A17.000  6.360  4.880  4.440  
A24.120  3.040  2.600  2.260  
A32.120  2.320  2.200  2.140  
A41.940  1.800  2.080  1.900  

  2.860  3.200  3.584  4.180  األصنافمعدل 

L.S.D   0.05  0.826=التداخل        0.369= األصناف  
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(C-1)الجدول 

Na2SO4تراكیز 
األصناف

DsMoAjAg
S04.9204.3603.9403.700
S15.6404.2803.8603.600
S23.9203.5603.3602.940
S33.4803.0402.7002.120
S42.9402.6802.1401.880

L.S.D   0.05 التداخل =N.S

  (D-1)الجدول 

NaClNa2SO4
ألصنافا

DsMoAjAg

A0

S05.0003.2003.8003.600
S16.8005.0005.2004.100
S26.4004.4004.8004.000
S35.4004.8004.2003.200
S45.0004.6003.2002.900

A1

S06.6006.8005.0004.200
S110.0008.4006.6007.100
S27.2007.2005.6004.700
S36.8005.0004.2003.200
S44.4004.4003.0003.000

A2

S06.0005.6004.6004.000
S15.8003.0002.8002.500
S23.2002.6002.2002.100
S32.8002.2001.8001.500
S42.8001.8001.6001.200

A3

S03.6003.4003.3003.800
S13.0002.6002.4002.300
S21.6002.2002.1001.900
S31.2001.8001.7001.400
S41.2001.6001.5001.300

A4

S03.4002.8003.0002.900
S12.6002.4002.3002.300
S21.2001.4002.1002.000
S31.2001.4001.6001.300
S41.3001.0001.4001.000

L.S.D   0.05N.S

  

  )غم(معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري -2

الوســط الغـذائي تــأثیرًا معنویــًا فــي إلــىالمضــاف NaClلتراكیــز ملـح إن(A-2)وضـحت نتــائج الجــدول 

غــم والـــذي لـــم یختلـــف 0.022معـــدل بلـــغ اعلــيA1التركیـــز أعطـــىمعــدل الـــوزن الجـــاف للمجمــوع الخضـــري إذ 

التركیز أعطىغم في حین اختلفت معنویًا عن بقیة التراكیز وقد 0.020أعطتتي معنویًا عن معاملة المقارنة ال

  .غم0.009اقل معدل وزن جاف بلغ (A4)لتر /ملیمول100
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معـدل وزن جـاف للمجمـوع اعلـيS1و S0التركیـزان أعطىفقد Na2SO4اما عن تأثیر تراكیز الملح 

اقـل معـدل للـوزن الجـاف إمـا. فا معنویًا عـن بقیـة التراكیـزغم على التوالي، واختل0.020و 0.021الخضري بلغ 

  ).A-2الجدول (غم 0.009حیث بلغ S4للمجموع الخضري كان عند 

إلـىفأوضـحت نتـائج الجـدول ذاتـه Na2SO4و NaClبالنسبة لتـأثیر التـداخل بـین تراكیـز الملحـین إما

اللتــین A0S1و A1S1یــًا عــن المعاملــة غــم والتــي لــم تختلــف معنو 0.032أعطــتحیــث A1S0تفــوق المعاملــة 

اقـــل معـــدل للـــوزن الجـــاف بلـــغ A4S4المعاملـــة أعطـــتغـــم علـــى التـــوالي ، فـــي حـــین 0.028و 0.029أعطیتـــا

  .غم0.006

األصــنافعلــى بقیــة Dsفقــد اختلفــت معنویــًا فــي هــذه الصــفة فقــد تفــوق الصــنف لألصــنافبالنســبة إمــا

اقــل معــدل للــوزن الجــاف كــان فــي انغــم  فــي حــین0.019لخضــري حیــث بلــغ معــدل الــوزن الجــاف للمجمــوع ا

فلـــم یكـــن لـــه تـــأثیر NaClوتراكیـــز الملـــح األصـــنافامـــا التـــداخل بـــین . غـــم 0.011أعطـــىالـــذي Agالصـــنف 

  ).B-2الجدول (معنوي في هذه الصفة 

حیــث تفوقــت تــأثیرًا معنویــًا فـي هــذه الصــفة Na2SO4وتراكیــز الـــ األصـناففـي حــین كــان للتــداخل بــین 

والتــي S1Dsغــم والتــي لــم تختلــف معنویــًا عــن معاملــة 0.028أعطــتإذ (S0)مــعDsف نالصــتــداخلمعاملــة

غــم بینمــا اختلفـت معنویــًا عــن بقیــة المعـامالت ، امــا اقــل معــدل للـوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري 0.024أعطـت

األصـــنافي للتـــداخل الثالثـــي بـــین عـــدم وجـــود تـــأثیر معنــو وقــد ظهـــر ).C-2الجـــدول (S4Agكــان فـــي معاملـــة  ف

  .)D-2الجدول (Na2SO4و NaClوتراكیز الملحین 

  

والتداخل بینهم في معدل الوزن الجاف للمجموع واألصنافNa2SO4و NaClتأثیر كل من ) 2(الجدول 

  في مرحلة النمو الخضري)غم(الخضري

  (A-2)الجدول 

  NaClتراكیز 
معدل تراكیز   Na2SO4تراكیز 

NaCl  S0S1S2S3S4

A00.022  0.028  0.027  0.015  0.010  0.020  
A10.032  0.029  0.023  0.014  0.011  0.022  
A20.022  0.020  0.015  0.010  0.008  0.015  
A30.015  0.013  0.010  0.009  0.007  0.011  
A40.012  0.010  0.008  0.007  0.006  0.009  

    Na2SO4  0.021  0.020  0.017  0.011  0.009معدل تراكیز 

L.S.D   0.05  NaCl =0.002 ،Na2SO4 =0.002   0.004= التداخل  

  (B-2)الجدول 

  NaClتراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
A00.025  0.022  0.021  0.014  
A10.024  0.022  0.024  0.018  
A20.019  0.018  0.014  0.011  
A30.015  0.012  0.009  0.007  

A40.011  0.010  0.007  0.006  

  0.011  0.015  0.017  0.019  األصنافمعدل 

L.S.D   0.05  التداخل        0.002= األصناف =N.S  
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  (C-2)الجدول 

  Na2SO4تراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
S00.028  0.024  0.017  0.014  
S10.024  0.021  0.021  0.014  
S20.019  0.018  0.017  0.012  
S30.012  0.012  0.011  0.009  
S40.009  0.009  0.009  0.007  

L.S.D   0.05   0.004= التداخل  

  (D-2)الجدول 

NaCl  Na2SO4  
  األصناف

DsMoAjAg

A0

S00.032  0.026  0.019  0.010  
S10.034  0.030  0.030  0.018  
S20.028  0.028  0.031  0.021  
S30.017  0.016  0.015  0.012  
S40.012  0.012  0.009  0.008  

A1

S00.036  0.034  0.033  0.026  
S10.032  0.026  0.029  0.029  
S20.027  0.0241  0.024  0.017  
S30.014  0.015  0.016  0.012  
S40.011  0.009  0.018  0.006  

A2

S00.030  0.027  0.017  0.014  
S10.023  0.023  0.023  0.011  
S20.018  0.048  0.015  0.009  
S30.012  0.011  0.008  0.008  
S40.009  0.008  0.007  0.007  

A3

S00.023  0.019  0.001  0.009  
S10.018  0.015  0.010  0.007  
S20.014  0.011  0.008  0.007  
S30.012  0.008  0.008  0.007  
S40.008  0.008  0.007  0.006  

A4

S00.019  0.015  0.007  0.008  
S10.016  0.010  0.008  0.006  

S20.008  0.009  0.008  0.006  

S30.007  0.007  0.007  0.006  
S40.006  0.007  0.006  0.006  

L.S.D   0.05  N.S  

  

  )غم(معدل الوزن الجاف للمجموع الجذري -3

قـــد أثـــرت معنویـــًا فـــي معـــدل الـــوزن الجـــاف NaClتراكیـــز الملـــح إن(A-3)یتبـــین مـــن نتـــائج الجـــدول 

غــم والــذي 0.013معــدل للــوزن الجــاف للمجمــوع الجــذري بلــغ اعلــي  A1التركیــز أعطــىللمجمــوع الجــذري فقــد 

، امــا اقــل معــدل للــوزن الجـاف للمجمــوع الجــذري فقــد كــان فــي A0اختلـف معنویــًا عــن بقیــة التراكیــز عـدا المقارنــة 

انخفــاض معــدل الــوزن الجــاف للمجمــوع إلــىنتــائج الجــدول ذاتــه أوضــحت، وقــد (A4)لتــر /ملیمــول100التركیـز 

غـم، ثـم بـدأ 0.013معـدل للـوزن الجـاف بلـغ اعليإذ أعطت معاملة المقارنة Na2SO4مع زیادة تراكیز الجذري

  .Na2SO4انخفاض تدریجي مع زیادة تراكیز الملح 
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أعطــتاختالفــًا معنویــًا بــین المعــامالت إذ ) A-3الجــدول (اظهــر التــداخل الثنــائي بــین تراكیــز الملحــین 

غـم والـذي اختلـف معنویـًا عـن 0.020دل للـوزن الجـاف للمجمـوع الجـذري بلـغ معـاعلـي(S0A1)معاملة التـداخل

غـم 0.006اقل معدل وزن جاف للمجموع الجذري بلـغ (S3A4)التداخلمعاملةأعطتبقیة المعامالت في حین 

فـوق اختلفـت معنویـًا فـي هـذه الصـفة حیـث تأنهـاإلـى(B-3)فتشـیر نتـائج الجـدول األصـناف، اما بالنسبة لتـأثیر 

فقد Agغم ، اما الصنف 0.012معدل وزن جاف للمجموع الجذري أعطىإذ األصنافعلى بقیة Dsالصنف 

  .غم0.008اقل معدل للوزن الجاف للمجموع الجذري بلغ أعطى

التـــداخلمعاملـــةأعطـــتكـــان لـــه تـــأثیرًا معنویـــًا فقـــد NaClوتراكیـــز الــــ األصـــنافالتـــداخل الثنـــائي بـــین 

(A1Ds)غــم والــذي اختلــف معنویــًا عــن بقیــة المعــامالت 0.018ل وزن جــاف للمجمــوع الجــذري بلــغ معــداعلــي

غــم 0.007اقـل معــدل وزن جـاف للمجمــوع الجـذري بلــغ (A4)وMoو Agالصــنفین تـداخل معــاملتيوأعطـت

  ).B-3الجدول (لكلیهما 

أوضــحذه الصــفة حیــث تــأثیرًا معنویــًا فــي هــNa2SO4وكــان للتــداخل الثنــائي بــین الصــنف وتراكیــز ملــح 

0.015معــدل للــوزن الجــاف للمجمــوع الجــذري بلــغ اعلــيأعطتــاS0M0و S0Dsالمعــاملتین إن(C-3)الجـدول 

(S4Ag)و (S3Ag)معاملـةكـان فـيفغم والذي تفوق معنویًا عن بقیة المعامالت، اما اقل معـدل للـوزن الجـاف 

و NaClوتراكیــز الملحــین األصــنافالثالثــي بــین فــي حــین لــم یكــن للتــداخل. غــم لكــل منهمــا0.007حیــث بلــغ 

Na2SO4الجدول (المعنوي في هذه الصفةاألثرD-3.(  

إلـىNaClمـن ملـح A1وقد یرجع سبب زیادة الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري عنـد المسـتوى 

ة النمو الخضري ومن ثـم ، مما انعكس ایجابیًا على قو ) 1الجدول(األفرععدد بزیادة حجم النمو الخضري المتمثل 

لإلجهـادوالجـذور للنباتـات المعرضـة األفـرعتـراكم السـكریات فـي إلـىربمـا یعـود السـبب أو. زیادة الوزن الجاف له

وان زیـادة محتـوى ). 18(داخـل الخالیـا إلـىلتتمكن من الموازنـة االزموزیـة لتیسـر دخـول المغـذیات والمـاء الملحي

ة محتواهــا مــن المــادة الجافــة وهــذا دلیــل علــى نشــاط النبــات ونمــوه بصــورة جیــدة الخالیــا مــن الســكریات یعنــي زیــاد

ومـن جانـب آخـر قـد یعـود سـبب انخفـاض . الـدرنات فـي مرحلـة تكـوین الـدرناتإلـىوبالتالي انتقال هـذه السـكریات 

نمـو المجمـوع زیادة الملوحة تخفض من الجهـد المـائي فـي وسـطإنإلىالوزن الجاف للنباتات في التراكیز العالیة 

الجذري مما یقلل مـن قابلیـة النبـات علـى امتصـاص المـاء وكـذلك تـؤثر فـي امتصـاص العناصـر الغذائیـة مـن قبـل 

زیـادة التراكیـز إنإلىربما یعود السبب أو).4(الخالیا النباتیة وبالتالي تخفض من الوزن الرطب والجاف للنبات 

التـي تسـبب األكسدةإنزیماتالتنظیم االزموزي وكذلك زیادة نشاط الملحیة سببت ضررًا للنباتات من خالل مشكلة 

وذلـك یكـون سـببه تمثیـل مـواد مؤكسـدة األغشیةوكذلك البروتینات والكلوروفیالت وضعف فعالیة DNAضررًا للـ 

اإلجهــادوهــذه المــواد المؤكســدة تنشــط االســتجابة لظــروف Peroxisomesفــي المایتوكونــدریا والكلوروبالســت والـــ 

تثبــــیط المنشــــطات الطبیعیــــة للنمــــو مثــــل ان، ومــــن جانــــب آخــــر فــــأن للملوحــــة تــــأثیرًا بیولوجیــــًا إذ) 19(الملحــــي 

الجبرلینــات والســایتوكاینینات متالزمــة مــع تنشــیط المانعــات الطبیعیــة للنمــو مثــل حــامض االبسســیك منعكســًا ذلــك 

  ).20(سلبیًا على نمو النبات 
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والتداخل بینهم في معدل الوزن الجاف للمجموع واألصنافNa2SO4و NaClتأثیر كل من ) 3(الجدول 

  الجذري في مرحلة النمو الخضري

  (A-3)الجدول 

  NaClتراكیز 
معدل تراكیز   Na2SO4تراكیز 

NaCl  S0S1S2S3S4

A00.011  0.015  0.014  0.010  0.008  0.012  
A10.020  0.015  0.012  0.010  0.008  0.013  
A20.014  0.012  0.009  0.008  0.008  0.010  
A30.011  0.010  0.007  0.007  0.007  0.009  
A40.008  0.008  0.007  0.006  0.007  0.007  

    Na2SO4  0.013  0.012  0.010  0.008  0.008معدل تراكیز 

L.S.D   0.05  NaCl =0.001 ،Na2SO4 =0.001   0.002= التداخل  

  (B-3)الجدول 

  NaClتراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
A00.015  0.012  0.011  0.009  
A10.018  0.013  0.012  0.009  
A20.011  0.012  0.011  0.008  
A30.009  0.010  0.008  0.007  
A40.008  0.007  0.008  0.007  

  0.008  0.010  0.011  0.012  األصنافمعدل 

L.S.D   0.05  0.002= التداخل        0.001= األصناف  

  (C-3)الجدول 

  Na2SO4تراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
S00.015  0.015  0.012  0.010  
S10.014  0.013  0.012  0.009  
S20.013  0.010  0.009  0.008  
S30.010  0.008  0.008  0.007  
S40.008  0.008  0.008  0.007  

L.S.D   0.05   0.002= التداخل  
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  (D-3)لجدول ا

NaCl  Na2SO4  
  األصناف

DsMoAjAg

A0

S00.013  0.014  0.010  0.008  
S10.018  0.016  0.014  0.011  
S20.024  0.012  0.013  0.009  
S30.012  0.008  0.010  0.009  
S40.009  0.009  0.007  0.008  

A1

S00.026  0.021  0.019  0.014  
S10.020  0.016  0.014  0.009  
S20.018  0.011  0.010  0.009  

S30.014  0.009  0.009  0.008  

S40.010  0.007  0.009  0.006  

A2

S00.015  0.018  0.013  0.009  
S10.012  0.015  0.014  0.009  
S20.009  0.009  0.009  0.008  
S30.009  0.008  0.008  0.007  
S40.008  0.008  0.010  0.008  

A3

S00.012  0.016  0.007  0.009  
S10.009  0.011  0.012  0.008  
S20.008  0.009  0.006  0.007  
S30.008  0.008  0.007  0.007  
S40.008  0.008  0.007  0.007  

A4

S00.008  0.008  0.009  0.008  
S10.009  0.009  0.008  0.008  
S20.008  0.007  0.007  0.007  
S30.006  0.006  0.007  0.006  
S40.007  0.006  0.008  0.005  

L.S.D   0.05  N.S  

  

  )غم وزن طري/ملغم(aمحتوى النبات من كلوروفیل -4

فـي محتــوى NaClالــ أمـالحوجـود اختالفـات معنویـة بـین تراكیــز (A-4)لقـد بینـت النتـائج فـي الجــدول 

نتـائج الجـدول أشـارتوقـد . غـم/ملغـم1.317محتـوى بلـغ اعلـيA1التركیـز أعطـىحیث aالنبات من كلوروفیل 

غـــم /ملغـــم1.414بلـــغ aمعـــدل لكلوروفیـــل اعلـــيمعاملـــة المقارنـــة أعطـــتحیـــث Na2SO4تـــأثیر الــــ إلـــىذاتـــه 

  .بزیادة التركیز ولكال الملحینaوینخفض محتوى كلوروفیل 

aمـن محتـوى كلوروفیـل   A1S0فقـد رفعـت المعاملـة Na2SO4و NaClاما تأثیر التـداخل بـین تراكیـز 

-Aالجـدول (غـم /ملغـم0.512إلـىaكلوروفیـل محتـوىA3S4غم في حین خفضـت المعاملـة /ملغم1.911إلى

4.(  

إذ األصـــنافمعنویـــًا علـــى بقیـــة Moمعنویـــًا فـــي هـــذه الصـــفة حیـــث تفـــوق الصـــنف األصـــنافاختلفـــت 

امـا . غـم/ملغـم0.852بلـغ aمحتـوى مـن كلوروفیـل أوطـأAgالصـنف أعطـىغم فـي حـین /ملغم1.157أعطى

محتــوى اعلــيA0التركیــز و Moالصــنف تــداخلمعاملــةطــتأعفقــد NaClوالـــ األصــنافتــأثیر التــداخل بــین 

فــي حــین خفَّضــت ) غــم/ملغــمA1Ds)1.503غــم والــذي لــم یختلــف عــن معاملــة /ملغــم1.506بلــغ aلكلوروفیــل 

  ) .B-4الجدول (غم /ملغم0.599إلىمن هذا المحتوى A4Agالمعاملة 
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معاملــة المقارنــة أعطــتفقــد Na2SO4وتراكیــز الـــ األصــناففیوضــح التــداخل بــین (C-4)امــا الجــدول 

اقـــل S4Agالمعاملـــة أعطـــتغـــم فـــي حـــین /ملغـــم1.618محتـــوى للكلوروفیـــل بلـــغ اعلـــيDs(S0Ds)للصـــنف 

  .غم/ملغم0.554محتوى منه بلغ 

Na2SO4و NaClوتراكیـــز األصـــنافتـــأثیر التـــداخل الثالثـــي بـــین (D-4)نتـــائج الجـــدول أوضـــحت

غـــم بینمـــا اقـــل محتـــوى كلـــوروفیلي كـــان عنـــد /ملغـــم2.263محتـــوى بلـــغ اعلـــيA1S0Dsالمعاملـــة أعطـــتحیـــث 

  .غم/ملغم0.443بلغ A4S4Dsالمعاملة 

  

aوالتداخل بینهم في محتوى النبات من كلوروفیل واألصنافNa2SO4و NaClتأثیر كل من ) 4(الجدول 

  )غم/ملغم(

  (A-4)الجدول 

  NaClتراكیز 
معدل تراكیز   Na2SO4تراكیز 

NaCl  S0S1S2S3S4

A01.547  1.649  1.458  0.987  0.828  1.294  
A11.911  1.795  1.263  0.901  0.713  1.317  
A21.506  1.069  0.898  0.642  0.564  0.936  
A31.176  0.955  0.929  0.611  0.512  0.837  
A40.925  0.740  0.564  0.520  0.520  0.661  

    Na2SO4  1.414  1.242  1.029  0.732  0.627معدل تراكیز 

L.S.D   0.05  NaCl =0.066 ،Na2SO4 =0.066   0.2144= التداخل  

  (B-4)الجدول 

  NaClتراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
A01.466  1.506  1.190  1.013  
A11.503  1.458  1.167  1.139  
A20.922  1.246  0.913  0.660  
A30.785  0.828  0.887  0.847  
A40.653  0.749  0.641  0.599  

  0.852  0.960  1.157  1.066  األصنافمعدل 

L.S.D   0.05  0.286= التداخل        0.065= األصناف  

  (C-4)الجدول 

  Na2SO4تراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
S01.618  1.610  1.156  1.269  
S11.327  1.502  1.113  1.024  
S21.075  1.178  1.062  0.800  
S30.684  0.841  0.793  0.611  
S40.626  0.656  0.673  0.554  

L.S.D   0.05   0.266= التداخل  
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  (D-4)الجدول 

NaCl  Na2SO4  
  األصناف

DsMoAjAg

A0

S01.770  1.870  1.261  1.288  
S11.916  1.933  1.484  1.263  
S21.651  1.750  1.400  1.031  
S31.027  1.153  1.040  0.730  

S40.966  0.823  0.767  0.755  

A1

S02.263  2.163  1.346  1.874  
S12.062  1.963  1.526  1.631  
S21.711  1.166  1.143  1.031  
S30.810  1.172  0.990  0.628  
S40.670  0.820  0.830  0.531  

A2

S01.840  1.880  1.330  0.976  
S11.010  1.586  1.037  0.641  
S20.760  1.330  0.881  0.620  
S30.480  0.777  0.750  0.560  
S40.520  0.660  0.570  0.506  

A3

S01.230  1.107  1.023  1.346  
S10.917  1.122  0.821  0.963  
S20.710  0.874  1.354  0.777  
S30.540  0.541  0.726  0.637  
S40.529  0.496  0.510  0.514  

A4

S00.987  1.030  0.823  0.862  
S10.730  0.908  0.700  0.624  

S20.542  0.773  0.533  0.542  

S30.564  0.556  0.460  0.501  
S40.443  0.480  0.690  0.460  

L.S.D   0.05  0.299  

  

  bحتوى النبات من كلوروفیل  م-5

حیـث bاألثـر السـلبي فـي محتـوى النبـات مـن كلوروفیـل Na2SO4والــ NaClلقد كان لكل من تراكیز الـ 

غـم علـى التـوالي /ملغم1.101و 1.031أعطتمعنویًا على بقیة التراكیز إذ ) S0و A0(تفوقت معاملة المقارنة 

  .-A)5الجدول (غم على التوالي /ملغم0.542و 0.561اقل محتوى بلغ S4و A4أعطىفي حین 

امــا تــأثیر التــداخل فقــد بینتــه نتــائج الجــدول ذاتــه حیــث كــان معنویــًا فــي تــأثیره علــى هــذه الصــفة إذ رفعــت 

غـم مقارنـة بأقـل قیمـة كانـت عنـد المعاملـة /ملغـم1.646إلـىbمن محتـوى النبـات مـن كلوروفیـل A1S0المعاملة 

A3S3 غم/ملغم0.474التي بلغت.  

األصــناففــي حــین اثــر التــداخل بــین -B)5الجــدول(معنویــًا فــي هــذه الصــفة تلــفخفلــم تاألصــنافامــا 

أعطــتمعنویــًا علــى بقیــة التــداخالت إذ A0Dsاملــة تــأثیرًا معنویــًا فــي ذلــك حیــث تفوقــت المعNaClوتراكیــز الـــ 

اقـل مـا یمكـن حیـث بلـغ إلـىلیصـل bمن محتـوى كلوروفیـل A4Agغم في حین خفضت المعاملة /ملغم1.223

معنویًا في محتـوى النبـات Na2SO4وتراكیز األصنافوكذلك أثر التداخل بین -B)5الجدول (غم /ملغم0.519

قیمــة كانــت عنــد بأقــلغــم مقارنــة /ملغــم1.272قیمــة بلغــت اعلــيS0Moاملــة المعأعطــتإذ bمــن كلوروفیــل 

  ).-5Cالجدول(غم /ملغم0.509حیث بلغت S4Dsالمعاملة 



181

فقـد كــان لــه تـأثیر معنــوي ایضــًا Na2SO4و NaClوتراكیـز الـــ األصــنافوبالنسـبة للتــداخل الثالثـي بــین 

غـم بینمــا اقـل قیمــة كانـت فــي /ملغــم1.871بلغـت قیمــة اعلـيA1S0Moالمعاملــة أعطـتفـي هــذه الصـفة حیــث 

  ).-5Dالجدول(غم /ملغم0.407بلغت A4S1Dsالمعاملة 

  

bوالتداخل بینهم في محتوى النبات من كلوروفیل واألصنافNa2SO4و NaClتأثیر كل من ) 5(الجدول 

  )غم/ملغم(

  (A-5)الجدول 

  NaClتراكیز 
معدل تراكیز   Na2SO4تراكیز 

NaCl  S0S1S2S3S4

A01.193  1.223  1.131  1.045  0.565  1.031  
A11.646  1.195  1.047  0.647  0.601  1.027  
A21.058  0.902  0.682  0.563  0.563  0.752  
A30.872  0.702  0.543  0.474  0.512  0.621  
A40.731  0.575  0.535  0.488  0.475  0.561  

    Na2SO4  1.101  0.919  0.788  0.643  0.542معدل تراكیز 

L.S.D   0.05  NaCl =0.035 ،Na2SO4 =0.035   0.150= التداخل  

  (B-5)الجدول 

  NaClتراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
A01.223  1.131  0.971  0.800  
A10.996  1.171  0.999  0.943  
A20.687  0.888  0.754  0.679  
A30.598  0.698  0.617  0.569  
A40.518  0.678  0.527  0.519  

  0.702  0.773  0.913  0.805  األصنافمعدل 

L.S.D   0.05  األصناف =N.S        0.207= التداخل  

  (C-5)الجدول 

  Na2SO4تراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
S01.202  1.272  0.984  0.942  
S10.830  1.179  0.884  0.783  
S20.797  0.919  0.804  0.630  
S30.684  0.652  0.655  0.581  
S40.509  0.543  0.541  0.573  

L.S.D   0.05   0.205= التداخل  
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  (D-5)الجدول 

NaCl  Na2SO4  
  األصناف

DsMoAjAg

A0

S01.540  1.258  1.017  0.956  
S11.221  1.476  1.135  1.060  
S21.141  1.347  1.257  0.780  
S31.675  0.965  0.904  0.661  
S40.566  0.610  0.540  0.543  

A1

S01.675  1.871  1.223  1.817  
S11.022  1.541  1.256  0.960  
S21.240  1.081  1.044  0.824  
S30.514  0.742  0.783  0.550  
S40.531  0.620  0.690  0.563  

A2

S01.155  1.295  1.134  0.651  
S10.860  1.117  0.916  0.714  
S20.542  0.995  0.650  0.581  
S30.368  0.542  0.571  0.771  
S40.511  0.531  0.500  0.678  

A3

S00.917  1.011  0.878  0.681  
S10.641  0.940  0.631  0.595  
S20.532  0.561  0.584  0.496  
S30.410  0.472  0.500  0.513  
S40.488  0.506  0.490  0.562  

A4

S00.724  0.926  0.669  0.606  
S10.407  0.822  0.483  0.587  

S20.530  0.654  0.484  0.481  

S30.481  0.542  0.515  0.413  
S40.448  0.449  0.483  0.521  

L.S.D   0.05  0.159  

  

  محتوى النبات من الكلوروفیل الكلي            -6

فـي محتـوى النبـات مـن الكلوروفیـل NaClأنَّ هناك تأثیرًا معنویـًا للــ إلى(A-6)في الجدولتشیر النتائج

غـم والتـي لـم یختلـف معنویـًا عـن معاملـة المقارنـة /ملغـم2.328قیمـة بلغـت اعلـيA1التركیـز أعطىالكلي حیث 

  .بقیة التراكیزغم في حین اختلفت معنویًا عن /غممل2.326أعطتالتي 

حیـــث انخفـــض محتـــوى النبـــات مـــن Na2SO4التـــأثیر المعنـــوي للــــ إلـــىنتـــائج الجـــدول ذاتـــه أشـــارتوقـــد 

واقــل . غـم/ملغــم2.514قیمـة بلغـت اعلــيمعاملـة المقارنـة وأعطــتNa2SO4تراكیـز الــ الكلوروفیـل الكلـي بزیــادة 

Na2SO4و NaClمعنویة للتداخل بین فروقغم وقد لوحظت /ملغم  1.169بلغت S4قیمة كانت عند التركیز 

ة كانـت عنـد قیمـبأقـلغـم مقارنـة /ملغـم3.558أعطـتمعنویًا على بقیة المعامالت إذ A1S0فقد تفوقت المعاملة 

  ).A-6الجدول (غم /ملغم0.995حیث بلغت A4S4المعاملة 

بلــغ و األصــنافمعنویــًا علــى بقیــة Moامــا الصــنف فقــد أثــر معنویــًا فــي هــذه الصــفة حیــث تفــوق الصــنف 

وربمـــا یعـــود ذلـــك لمحتـــواه المرتفـــع مـــن (B-6)غـــم الجـــدول /ملغـــم2.058محتـــوى النبـــات مـــن الكلوروفیـــل الكلـــي 

1.554إذ بلــغ Agمحتــوى للكلوروفیــل الكلــي فكــان فــي نباتــات الصــنف أوطــأ، امــا )`B-6لجــدول ا(aكلوروفیــل 

فقـــد رفعـــت NaClوتراكیـــز الــــ األصـــنافتـــأثیر التـــداخل بـــین إلـــىنتـــائج الجـــدول ذاتـــه أوضـــحتغـــم، وقـــد /ملغـــم
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A4Ajلمعاملة غم في حین خفضت ا/ملغم2.690إلىمن محتوى النبات من الكلوروفیل الكلي A0Dsالمعاملة 

  .غم/ملغم1.101إلىهذه القیمة 

حیــث كــان لــه تــأثیر Na2SO4وتراكیــز الـــ األصــناففقــد بینــت التــداخل بــین (C-6)امــا نتــائج الجــدول 

غـم ، امــا /ملغـم2.882قیمــة للكلوروفیـل الكلـي بلغــت اعلـيS0Moالمعاملـة أعطــتمعنـوي فـي هــذه الصـفة فقـد 

األصـنافوقـد كـان للتـداخل الثالثـي بـین .غـم/ملغـم1.128بلغـت حیـث S4Agاقل قیمة فقـد كانـت عنـد المعاملـة 

فــي محتــوى الكلوروفیــل الكلــي إذ بلــغ A1S0Moتــأثیر معنــوي إذ تفوقــت المعاملــة Na2SO4و NaClوتراكیــز 

-Dالجـدول . (غـم/ملغـم0.848بلـغ A2S3Dsمستوى له فـي المعاملـة ادنيإلىانخفض غم بینما/ملغم4.034

6.(  

لتـر لیصـل /ملیمـول50ابتـداًء مـن التركیـز NaClیعزى سبب انخفاض الكلوروفیل بزیادة تراكیز ملـح وقد 

كـون الملوحـة تعیـق مـن امتصـاص عنصـر الحدیـد مـن قبـل إلـىلتـر /ملیمـول100اقل ما یمكـن عنـد التركیـز إلى

  ).20(بالستیدات ال  الجذور والذي یعتبر ضروري في تركیب 

وبالتـالي قلـة عـدد ) 4، 3، 2، 1الجـداول (ملوحة اختـزال النمـو الخضـري للنبـات ومن جانب آخر سببت ال

الملوحـة تعمــل علـى هـدم الكلوروفیــل وبطـأ سـرعة تكوینــه لعـدم وصـول كمیــات إنأو) 21(البالسـتیدات الخضـراء 

ي یعمـل علـى غـاز االثیلـین الـذإنتـاجوزیـادة ) Nitrate reductase)22إنـزیمكافیـة مـن النتـروجین وقلـة فعالیـة 

زیـادة فعالیـة إلـىوكـذلك أدت زیـادة الملوحـة ) 23(هدم صبغة الكلوروفیل والسیما في التراكیز العالیة من الملوحـة 

  ).24(وبالتالي انخفاض محتوى الكلوروفیل Chlorophylaseالمحلل للكلوروفیل اإلنزیم

كـــون الــــ إلـــى(Na2SO4)علـــى كبریتـــات الصـــودیوم(NaCl)وقـــد یعـــود ســـبب تفـــوق كلوریـــد الصـــودیوم 

NaCl یحفــز مــن الـــPhotophosphorelation فــي الكلوروبالســت بینمــا ثــبط الـــNa2SO4 كمــا ) 25(منهــا ،

مـــن النباتــــات المعرضــــة للملوحــــة بالـــــ أكثــــرNaClفــــي النباتــــات المعرضـــة للملوحــــة بالـــــ Co2یـــزداد امتصــــاص 

Na2SO4) .24.(  

مقارنـــة NaClفعالیـــة فـــي النباتـــات المعرضـــة للــــ أكثـــرتكـــون عملیـــة التركیـــب الضـــوئي إنولهـــذا اعتقـــد 

  .Na2SO4بالـ لإلجهادبالنباتات المعرضة 

  

والتداخل بینهم في محتوى النبات من الكلوروفیل واألصنافNa2SO4و NaClتأثیر كل من ) 6(الجدول 

  )غم/ملغم(الكلي 

  (A-6)الجدول 

  NaClتراكیز 
معدل تراكیز   Na2SO4تراكیز 

NaCl  S0S1S2S3S4

A02.740  2.872  2.589  2.032  1.393  2.326  
A13.558  2.990  2.227  1.548  1.314  2.328  
A22.565  1.971  1.580  1.205  1.119  1.688  
A32.049  1.658  1.472  1.085  1.024  1.457  
A41.657  1.232  1.132  1.015  0.995  1.207  

    Na2SO4  2.514  2.145  1.800  1.377  1.169معدل تراكیز 

L.S.D   0.05  NaCl =0.073 ،Na2SO4 =0.073   0.314= التداخل  
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  (B-6)الجدول 

  NaClتراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
A02.690  2.637  2.161  1.814  
A12.500  2.562  2.166  2.082  
A21.609  2.135  1.668  1.340  
A31.383  1.526  1.504  1.417  
A41.177  1.428  1.101  1.119  

  1.554  1.720  2.058  1.872  األصنافمعدل 

L.S.D   0.05  0.463= التداخل        0.065= األصناف  

  (C-6)الجدول 

  Na2SO4تراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
S02.821  2.882  2.141  2.211  
S12.157  2.682  1.931  1.808  
S21.872  2.031  1.866  1.431  

S31.374  1.493  1.448  1.193  

S41.135  1.199  1.214  1.128  

L.S.D   0.05   0.44= التداخل  

  (D-6)الجدول 

NaCl  Na2SO4  
  األصناف

DsMoAjAg

A0

S03.311  3.128  2.279  2.245  
S13.138  3.409  2.619  2.324  
S22.792  3.097  2.657  1.811  
S32.677  2.119  1.944  1.391  
S41.532  1.433  1.307  1.298  

A1

S03.939  4.034  2.570  3.691  
S13.084  3.504  2.783  2.591  
S22.952  1.914  2.187  1.855  
S31.324  1.918  1.773  1.179  
S41.202  1.441  1.521  1.094  

A2

S02.995  3.175  2.464  1.627  
S11.871  2.703  1.953  1.356  
S21.302  2.285  1.531  1.201  

S30.848  1.319  1.322  1.331  

S41.031  1.191  1.071  1.184  

A3

S02.147  2.118  1.902  2.027  
S11.558  2.062  1.452  1.558  
S21.243  1.435  1.938  1.274  
S30.950  1.013  1.227  1.150  
S41.018  1.003  1.000  1.076  

A4

S01.712  1.957  1.492  1.468  
S11.137  1.730  0.850  1.211  
S21.072  1.427  1.017  1.013  
S31.072  1.098  0.975  0.914  
S40.891  0.930  1.173  0.987  
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L.S.D   0.05  0.327  

  محتوى الفروع من البرولین  -7

فقــد , الــى ان بزیـادة تركیــز الملـح تـزداد كمیــة البـرولین فــي الفـروع ) A-7( اوضـحت النتـائج فــي الجـدول 

والتـي تفوقـت معنویـًا . غـم/ مـایكرومول 4.901كمیة البرولین الى A4كیزفي التر NaClبالملح رفعت المعاملة

. غــم / مــایكرومول 2.836بلغــت A0عــن بقیــة التراكیزفــي حــین كانــت اقــل كمیــة للبــرولین فــي معاملــة المقارنــة 

لـى حیـث اعطـى اعS4عنـد اضـافته للوسـط الغـذائي بتركیـز Na2SO4والنتیجـة ذاتهـا كانـت عنـد المعاملـة بـالملح

2.749(غــم واقــل محتـوى مــن البـرولین كــان فـي معاملــة المقارنــة / مـایكرومول 5.121مسـتوى مــن البـرولین بلــغ 

  ).A-7الجدول () غم/ مایكرومول 

أعطـــتفقـــط كـــان لـــه تـــأثیر معنـــوي فـــي هـــذه الصـــفة فقـــد Na2SO4و NaClامـــا التـــداخل بـــین الملحـــین 

غم على التوالي ، /مایكرومول5.438و 5.446لبرولین بلغ محتوى من ااعليA4S4والمعاملة A2S4المعاملة 

الجـدول (غم /مایكرومول1.744أعطتوالتي A0S0في حین كان اقل محتوى من البرولین عند معاملة المقارنة 

A-7.(  

NaClوتراكیز الملح األصنافمعنویًا في هذه الصفة وكذلك التداخالت الثنائیة بین األصنافلم تختلف 

  .)C-7( الجدول Na2SO4وتراكیز الملحواألصناف)B-7( الجدول 

لـم یكـن لـه تـأثیر معنـوي فـي محتـوى Na2SO4و NaClوالملحین األصنافوكذلك التداخل الثالثي بین 

الملحـي بشـكل متـوازي باإلجهـادتـأثرت األصـنافإنإلـىممـا یشـیر ) 7D-( الجدول الفروع من البرولین ایضًا 

هنـاك عالقـة وثیقـة بـین زیـادة مسـتوى البـرولین بالخالیـا إن، ویعتقـد أنسـجتهاتـوى البـرولین فـي من خالل زیـادة مح

مـــن أوGlutamineالمـــائي والملحـــي حیـــث یتكـــون البـــرولین امـــا مـــن الكلوتـــامین اإلجهـــادوقابلیتهـــا علـــى تحمـــل 

Ornathine اإلنـــزیمینكمـــه تنشـــیط الملحـــي ویحفـــز تراأوالمـــائي باإلجهـــادمركـــب یتكـــون أولوالكلوتـــامین هـــو

 Pyrrolineو   Vizpyrroline carboxylic acid synthetaseوهمــا Biosynthaticالمهمــین بالتمثیــل الحیــوي 

carboxylic acid reductase وهذه العملیة مسیطر علیها من قبل جینـات تسـمى الجینـات المنظمـة باالزموزیـة

Osmotically regulated gene )26 .( االخـتالل فـي إلـىجـع سـبب زیادتـه بزیـادة تركیـز الملـح وكـذلك قـد یر

فـــي لإلجهـــادالحـــامض االمینـــي مـــن قبـــل الخلیـــة المعرضـــة إنتـــاجالتـــوازن االزمـــوزي فـــي داخـــل الخلیـــة ، إذ یـــزداد 

 Protectiveیعمــل كعامــل وقایــة أو) 27(الســایتوبالزم لخلــق حالــة تــوازن ازمــوزي بــین الفجــوة والســایتوبالزم    

  ).29(والعضیات الخلویة في السایتوبالزم ) 28(لإلنزیمات

للبــــرولین دور فــــي التنظــــیم االزمــــوزي علــــى المســــتوى الخلــــوي حیــــث یتــــراكم البــــرولین فــــي إنوقــــد وجــــدوا 

و30(تكفي لعمل توازن ازموزي عبـر غشـاء الفجـوة أخرىمركبات إلىباإلضافةNaClالسایتوبالزم بعد دخول 

31.(  
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والتداخل بینهم في محتوى النبات من البرولین واألصنافNa2SO4و NaClأثیر كل من ت) 7(الجدول 

  في مرحلة النمو الخضري) غم/میكرومول(

  (A-7)الجدول 

  NaClتراكیز 
معدل تراكیز   Na2SO4تراكیز 

NaCl  S0S1S2S3S4

A01.744  1.916  2.483  3.491  4.544  2.836  
A11.785  2.592  3.235  3.922  4.888  3.284  
A22.557  3.353  4.210  4.901  5.446  4.093  
A33.458  3.976  4.358  4.952  5.291  4.407  
A44.198  4.538  5.067  5.265  5.438  4.901  

    Na2SO4  2.749  3.275  3.871  4.506  5.121معدل تراكیز 

L.S.D   0.05  NaCl =0.155 ،Na2SO4 =0.155   0.346= التداخل  

  (B-7)الجدول 

  NaClتراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
A02.698  3.000  2.766  2.879  
A13.423  3.013  3.342  3.359  
A24.107  3.864  4.218  4.184  
A34.465  4.400  4.540  4.222  
A44.907  4.919  4.955  4.823  

  3.893  3.964  3.839  3.920  األصنافمعدل 

L.S.D   0.05  األصناف =N.S        التداخل =N.S  

  (C-7)الجدول 

  Na2SO4تراكیز 
  األصناف

DsMoAjAg
S02.889  2.635  2.845  2.625  
S13.419  3.227  3.235  3.219  
S23.918  3.753  3.950  3.861  
S34.459  4.433  4.497  4.636  
S44.917  5.148  5.295  5.125  

L.S.D   0.05   التداخل =N.S  
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  (D-7)الجدول 

NaCl  Na2SO4  
  األصناف

DsMoAjAg

A0

S01.722  1.619  1.662  1.973  
S12.260  1.980  1.870  1.553  
S22.483  2.670  2.353  2.427  
S33.070  3.860  3.063  3.970  
S43.953  4.870  4.880  4.473  

A1

S02.063  1.740  1.880  1.457  
S12.907  2.353  2.433  2.673  
S23.330  2.690  3.480  3.440  
S33.947  3.420  4.060  4.260  
S44.870  4.860  4.857  4.963  

A2

S02.87  2.420  2.670  2.260  
S13.463  3.160  3.250  3.537  
S24.287  3.940  4.443  4.170  
S34.893  4.530  4.957  5.223  
S45.013  5.270  5.770  5.730  

A3

S03.410  3.260  3.840  3.323  

S14.003  3.970  4.060  3.870  

S24.440  4.377  4.360  4.253  
S35.153  5.113  5.080  4.460  
S45.320  5.280  5.360  5.203  

A4

S04.370  4.137  4.173  4.113  
S14.460  4.670  4.560  4.460  
S25.050  5.087  5.113  5.017  
S35.230  5.240  5.323  5.267  
S45.427  5.460  5.607  5.257  

L.S.D   0.05  N.S  

  

  -:االستنتاج  

NaClلتـر مـن ملـح /ملیمـول25إلـىتعریض الزروعـات نستنتج بان إنمن خالل هذه الدراسة یمكن 

فضــًال عــن زیــادة الــوزن ) نبــات /فــرع5.670(األفــرعزیــادة عــدد إلــى) وســط النمــو الخضــري(فــي وســط النشــوء 

زیـادة طفیفـة فـي إلـىNa2SO4لتـر مـن ملـح /لیمـولم12.5إضـافةالجاف للنمو الخضري والجذري بینمـا عملـت 

تـدهور صـفات النمـو الخضـري قیـد الدراسـة بینمـا إلىمواصفات النمو الخضري ، وأدت زیادة تراكیز كال الملحین 

  .المضافة سبب زیادة في محتوى النباتات من البرولیناألمالحالزیادة في تركیز إنیالحظ 
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