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  2005، ) 1(العدد 3:مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

 Citrusتأثیر ملوحة میاه الري والمستوى الرطوبي للتربة ونسجتها في  نمو شتالت النارنج

aurantium L.  
  

  البیاتينازك حقي وجابر إسماعیل الحدیثي ،البیاتي فاروق فرج 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

2002جامعـة بغــداد، للمـدة مــن نیســان / كلیـة الزراعــة/ البحــث فـي الظلــة الخشـبیة العائــدة لقسـم البســتنة نفـذ 

م بإضـــافة / دیسیســـمنز6و 4و 2شـــملت الدراســة ثالثـــة مســـتویات لملوحــة مـــاء الــري حیــث 2003لغایــة تمـــوز 

م / دیسیســـمنز2ذي الملوحـــة إلـــى مـــاء البئـــر 1:1:1أمـــالح كلوریـــدات الصـــودیوم والكالســـیوم والمغنســـیوم بنســـب 

) كیلـو باسـكال1500و 33(من ماء التربة الجاهز المحصور بـین % 75و 25وتمت عملیة الري بعد استنزاف

كمتطلبــات غســل، وقــد زرعــت الشــتالت فــي أكیــاس بــولي اثیلــین بعــد أن عبئــت بعشــرین %  15باســتعمال مســتوى 

نفــذت التجربــة وفــق تصــمیم القطاعـــات .جــة طینیــة غرینیــةكغــم تربــة بنســجتین مختلفتــین همــا مزیجــة رملیــة ومزی

  .بتجربة عاملیة RCBDالعشوائیة الكاملة 

اثــر التــداخل بــین ملوحــة مــاء الــري ونســجة التربــة ورطوبتهــا معنویــًا فــي صــفات النمــو الخضــري إذ تفوقــت   

مـن مـاء % 25بعـد اسـتنزاف م لملوحة ماء الري والنسـجة المزیجـة الرملیـة / دیسیسمنز2المعامالت تحت مستوى 

م لمـاء / دیسیسمنز6في حین اعطت المعامالت تحت مستوىالتربة الجاهز باعطائها افضل الصفات الخضریة 

وقــد ســجلت الشــتالت النامیــة فــي التربــة المزیجــة الطینیــة . الــري مــع النســجتین ومســتویي رطوبــة التربــة أدنــى القــیم

مـــن مـــاء التربـــة الجـــاهز أدنـــى مســـتوى % 25م بعـــد اســـتنزاف / منزدیسیســـ2الغرینیـــة والمرویـــة بمســـتوى ملوحـــة 

كما اثرت المعامالت معنویًا في تملـح التربـة إذ سـجلت التربـة ذات النسـجة المزیجـة الطینیـة .للبرولین في اوراقها

حــةمـن مــاء التربـة الجــاهز أعلـى قیمــة لملو % 25م بعــد اســتنزاف / دیسیسـمنز6الغرینیـة المرویــة بمسـتوى ملوحــة 

  .م/ دیسیسمنز11.07التربة بلغت 

  

EFFECT OF IRRIGATION WATER SALINITY, SOIL WATER 
CONTENT AND SOIL TEXTURE ON GROWTH PARAMETERS 

OF SOUR ORANGE  SEEDLINGS Citrus aurantium L.

F. F. Al–Bayati , J. I. Al-Hadithi and N. H. Al–Bayati
College of Agriculture / University of Baghdad

Abstract
An experiment was carried out in the lath house, department of Horticulture, 

Collage of Agriculture, University of Baghdad, from April 2002 through July out 
2003 . This investigation aimed to study the effect of irrigation with saline water, soil 
texture , and soil moisture content on growth parameters, leaf concentration of proline 
and soil salinization .
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Three levels of water salinity, (2, 4 and 6 ds.m-1 ) were used by adding NaCl, 
CaCl2  and MgCl2 at ratios 1:1:1 to well water with salinity of 2 ds.m-1 .

Irrigation operation was performed after loosing 25 and 75% of available soil 
water which is squeezed between (330 and 1500 KPa) with additional 15% of water 
as leaching requirements.

Seedlings planted in polyethylene sacks after filling with 20 kg soil (two different 
texture sandy loam soil and silt clay loam).

A factorial experiment (3 ×2 ×2) Randomized Complete Block Design (RCBD) 
was adapted with ten replicates and each seedlings considered as an experiment unit. 
The results showed That the effect of interaction between irrigation water salinity, soil 
texture and moisture were significant in growth parameters, seedlings achieved the 
maximum results below 2 ds. m-1 salt content level in irrigation water and sandy loam 
soil after loosing 25% of the available soil water. Whereas the minimum values 
obtained below 6 ds.m-1 for irrigation water with silt clay loam soil and 75% of 
loosing available soil water.

Seedlings grown in silt clay loam soil, irrigated with saline water by 2 ds.m-1 after 
loosing 25% from available soil water showed minimum values of proline.The 
treatments affected significantly in soil salinization, silt clay loam irrigated with 6 
ds.m-1 water salinity after loosing 25% from available water recorded the highest 
values of the accumulation salts by (11.07) ds.m-1.

المقدمة

مـــن النباتـــات الحساســـة    Rautaceaوالتـــي تعـــود إلـــى العائلـــة الســـذبیة    Citrus spالحمضـــیات   تعـــد

علــى الــرغم مــن وجــود تفــاوت كبیــر بــین انواعهــا فــي مــدى قابلیــة انســجتها علــى تحمــل Salt sensitiveللملوحــة 

تتصف بمحدودیة انتشـار جـذورها انهاكما.)1(السمیة الناتجة عن تراكم ایونات الكلورید و الصودیوم أو كالهما 

مــــن جــــذورها المغذیــــة ضــــمن المتــــر األول مــــن التربــــة اعتمــــادًا علــــى خواصــــها الفیزیائیــــة % 98–93إذ تنتشــــر 

  ).2(والكیمیائیة لذا وجب االعتناء بالماء وتوفیره بالكمیات المطلوبة 

زمــوزي النــاتج عــن زیــادة نســبة االمــالح ان تــأثیر الملوحــة فــي الحمضــیات یكــون امــا عــن طریــق االجهــاد اال

دي الـى عجـز النبـات عـن امتصـاص المـاء او مـن خـالل السـمیة التـي تسـببها }الذائبة فـي محلـول التربـة والـذي ي

ومــن ). 3(الزیــادة الحاصــلة فــي االیونــات المتراكمــة فــي الخالیــا فضــال عــن االخــالل بــالتوازن الغــذائي الهرمــوني 

معدل النمـو الخضـري الصـول الحمضـیات عنـدما كانـت رطوبـة التربـة بمسـتویات ناحیة اخرى لوحظ انخفاض في

كمــا ان نســجة التربــة تــؤثر فــي تحدیــد صــالحیة میــاه الــري مــن خــالل عالقتهــا ). 4(مــن المــاء الجــاهز %75-50

ملیـة یتعـذر ففي الوقت الذي یمكن استعما ل میاه ذات ملوحة عالیة نسبیا في التربـة الر , بالنفاذیة وحركة االمالح 

  ).6و5(استعمال مثل هذه المیاه في الترب ذات النسجة الطینیة 

تنتشر زراعة الحمضیات في المناطق الوسطى وبعض المنـاطق الجنوبیـة مـن العـراق والتـي تعـاني مـن زیـادة 

جعــل تركیــز األمــالح فــي مــاء الــري والتربــة كمــا أن موجــات الجفــاف وتنــاقص میــاه األنهــار فــي الســنوات األخیــرة 

المزارعون یتجهون نحو استخدام میاه ري ذات تراكیز ملحیة عالیة وربما غیـر مالئمـة للـري كمیـاه األبـار والمبـازل 

وبـالنظر لعـدم تـوفر الدراسـات فـي . للتعایش مع هذا الواقع مع ما تسببه مـن الـتملح الثـانوي ومشـاكل تـدهور التربـة

مو شتالت النارنج فقد تـم أجـراء هـذا البحـث بهـدف التوصـل إلـى القطر حول كمیة ونوعیة میاه الري وتأثیرها في ن

افضــل مســتوى لمیــاه الــري مــن حیــث الكمیــة وتركیــز األمــالح والــذي یمكــن لشــتالت النــارنج التعــایش معــه بصــورة 

  .النسجةيطبیعیة عند زراعتها في تربتین مختلفت
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  المواد وطرائق العمل

أبو غریب واستمرت للمـدة مـن نیسـان / كلیة الزراعة / سم البستنة نفذت التجربة في الظلة الخشبیة التابعة لق

مــن ضــفاف نهــر دجلــة، مزیجــة رملیــة اخــذتذات نســجةتــم اســتعمال تــربتین ،  األولىــ.2003لغایـة تمــوز   2002

T2وT1ورمـز لهمـا كلیـة الزراعـة/ مـن حقـل قسـم البسـتنة مزیجة طینیـة غرینیـة اخـذتمنطقة الكریعات والثانیة

والفیزیائیــة لهمــا حیــث تــم تعیــین توزیــع لتقــدیر الخصــائص الكیمائیــة اخــذت عینــات ممثلــة للتــربتین   .التــوالي علــى 

لمســتخلص العجینــة المشــبعة ) pH(ودرجــة التفاعــل ) Ec(حجــوم دقــائق التربــة وقیــاس درجــة التوصــیل الكهربــائي 

كیلوباســكال  لتحدیــد منحنــى الوصــف 1500و 33وقیــاس الكثافــة الظاهریــة وتقــدیر نســبة الرطوبــة عنــد الشــدین 

، والســالبة +Ca++ ،Mg++ ،K+ ،Naالرطــوبي للتــربتین  كمــا وتــم  تقــدیر تركیــز األیونــات الموجبــة 
4SO ،

CI-،
3HCO2جففت عینات التربتین وطحنت ثـم نخلـت بمنخـل قطـر فتحاتـه .، في مستخلص العجینة المشبعة

وعبئت على اسـاس الـوزن فـي اكیـاس بـولي اثیلـین مثقبـة % 5ومزج مع كل منهما سماد حیواني متحلل بنسبة م مل

عقمــت التربــة باسـتعمال المبیــدات الفطریــة رایــدومیل . كغـم مــزیج تربــة لكـل كــیس مــع الشـتلة20مـن األســفل وبواقــع 

  .قبل نقل الشتالت الیهالتفادي االصابة باألمراض الفطریة) لتر/غم2(وبینومیل ) لتر/ غم2.5(

وبأضــافة امــالح ) م/ دیسیســیمنز2ذو توصــیل كهربــائي مقــداره (تــم اســتعمال مــاء البئــر فــي معــامالت الــري 

إلـى مـاء 1:1:1بنسـب )كونهـا تمثـل االمـالح الرئیسـیة فـي مـاء البئـر(كلوریدات الصودیوم والكالسـیوم والمغنسـیوم

م السـتعمالها كمعـامالت ري فـي / دیسیسـیمنز4،6ربـائي بمقـدار البئر امكن الحصـول علـى میـاه ذات توصـیل كه

تـم اسـتعمال شـتالت نـارنج بعمـر سـنة واحـدة متماثلـة بـالحجم    علـى التـوالي S3و S2  و S1رمـز لهـا التجربـة

بعـد نــزع األكیــاس عنهـا إلــى أكیــاس 2002-4-15نقلـت الشــتالت فــي . كغــم 2قـدر اإلمكــان   فــي أكیـاس ســعة 

لكل شتلة في منطقة الجذور لوقایتها من ) غم1(لین التي أعدت لهذا الغرض مع اضافة مبید الكیمودان البولي اثی

شـتالت لكـل معاملـة واسـتمرت عملیـات 10االصابة بالنیماتودا ووزعت الشتالت عشـوائیًا فـي موقـع التجربـة بواقـع 

ســبوعیًا بــالمحلول المغــذي المحلــي مــن ري بالمــاء العــادي والتســمید الــورقي ا2002-9-15خدمــة الشــتالت حتــى 

2باســتعمال مــاء البئــر ذي التوصــیل الكهربــائي 2002-9-15فــي بــدأت عملیــة الــري.) لتــر/مــل1.5(النهــرین 

. م/ دیسیسـیمنز6و4م والمیاه المعدة من ماء البئر وامالح الكلوریدات بقیم توصـیل كهربـائي مقـداره / دیسیسیمنز

كمــا تمــت . علــى التــواليW2و W1ورمــز لهــا مـن المــاء الجــاهز % 75و 25تمـت عملیــة الــري عنــد اســتنزاف 

واســتمرت عملیــة الــري حســب المعــامالت ). 7(مــن الــوزن الكلــي لمــاء الــري كمتطلبــات غســل % 15اضــافة نســبة 

إذ تمــت عملیــة نــزع األكیــاس عــن الشــتالت بوجــود المــاء ألزالــة التربــة عــن المجمــوع الجــذري 2003-7-1لغایــة 

نبـات والمسـاحة الورقیـة والـوزن / وقد شملت ارتفاع النبات وعـدداالوراق , الت ألجراء القیاسات والتحالیلوأخذ الشت

تجربــة عاملیــة ذات اســتخدمت .التربــةالوراق ومحتــوى االوراق مــن البــرولین باألضــافة الــى درجــة تملــحلــالجــاف 

 RCBD (Randomized Complete Block(ثالثـة عوامـل وطبقـت بتصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة 

Design.العوامــل مــع تــداخالتها باســتعمال البرنــامج االحصــائي الجــاهز تــم تحلیــل التبــاین واختبــارSpss 11

Dancensوقورنــت المتوســطات حســب اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود  Multiple Rang test)LSR ( علــى

  %. 5مستوى احتمال 
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  النتائج والمناقشة

أن زیــادة مســتوى الملوحــة قــد رافقهــا انخفــاض فــي أرتفــاع الشــتالت الــذي ظهــر ) 1(ي الجــدول تبــین النتــائج فــ

S3في حین اعطت المعاملـة ) م/ دیسیسمنز2تركیز ملوحة ماء الري (S1سم عند المعاملة 58.9بأعلى معدل 

% 23.77ارها ســم أي بنســبة انخفــاض مقــد44.9اقــل معــدل وكــان ) م/ دیسیســمنز  6تركیــز ملوحــة مــاء الــري  

المســـتوى الـــواطئ لملوحـــة مـــاء الـــري إلـــى حاجـــة الشـــتالت كمیـــات قلیلـــة مـــن األمـــالح تتمثـــل تفـــوق عـــزى یوربمـــا 

  ).8(باألیونات الغذائیة التي تسهم في زیادة نموها

أما أنخفاض أرتفاع الشتالت بزیادة مستوى األمـالح فـي مـاء الـري فربمـا یعـود إلـى زیـادة تركیزهـا فـي محلـول 

ومــا لــذلك مــن تــأثیرات ســلبیة مباشــرة كتثبــیط النشــاط االنزیمــي فــي خالیــا النبــات والــذي یــؤدي إلــى ترســیب التربــة

األخالل هـــو وقـــد یكـــون تـــأثیر الملوحـــة المباشـــر .البروتینـــات او التثبـــیط الـــوظیفي للموقـــع الفعـــال لهـــذه االنزیمـــات 

الل الــوظیفي للغشــاء فــاحالل ایونــات او مــن خــالل االخــتH+-ATpaseبــالتوازن الغــذائي بتثبــیط عمــل مضــخات 

كمـــا تـــؤثر الملوحـــة فـــي .الصـــودیوم محـــل ایونـــات الكالســـیوم فـــي االغشـــیة یـــؤثر ســـلبًا فـــي االختیاریـــة النفاذیـــة لهـــا

إذ ان ارتفـاع الجهـد االزمـوزي لمحلـول التربـة عنـد ).  9(عملیات البنـاء الضـوئي والتـنفس ومسـالك نقـل االلكتـرون 

تقلیــل الضــغط االنتفــاخي یــة لمــاء الــري یســبب عجــز امتصــاص المــاء والــذي یعمــل علــىمســتویات الملوحــة العال

للخلیــة ممــا یــأثر فــي لیونــة جــدارها وقلــة اتســاع خالیاهــا كمــا ان انخفــاض الضــغط االنتفــاخي للخالیــا النــاتج عــن 

ســالبة وممــا یعــزز ذلــك هــو وجــود عالقــة ارتبــاط) 10(الجهــد المــائي المــنخفض للوســط یعمــل علــى غلــق الثغــور

لــم ) . =r–0.629(معنویـة بـین أرتفـاع الشـتالت وزیـادة مسـتوى األمـالح فـي مـاء الـري فقـد بلـغ معامـل االرتبـاط 

تظهر معامالت النسجة ومستویي رطوبـة التربـة والتـداخل بینهـا اختالفـات معنویـة فـي أرتفـاع الشـتالت وربمـا یعـود 

الترب وتحمله لمستویات مختلفـة مـن رطوبـة التربـة ألمتالكـه ذلك إلى قابلیة النارنج على النمو في مدى واسع من 

مجموع جذري قـوي ، بینمـا ظهـرت اختالفـات معنویـة نتیجـة التـداخل بـین النسـجة ومسـتویات ملوحـة مـاء الـري فقـد 

ســم فــي المعاملــة 42.7ســم مقارنــة بأقــل معــدل 62.5أعلــى معــدل ألرتفــاع الشــتالت بلــغ T2S1اعطــت معاملــة 

T2S3قیاسًا بالمعاملة % 31.73انخفاض مقدارها أي بنسبةT2S1 كما سبب التداخل بین رطوبة التربة وملوحة ،

بینمــا W1S1ســم عنــد المعاملــة 63.2مــاء الــري اختالفــات معنویــة فــي أرتفــاع الشــتالت الــذي ظهــر بــأعلى معــدل

  % .33.5سم بنسبة انخفاض مقدارها 42.0أقل معدل W1S3اعطت المعاملة 

ان معـدل عـدد األوراق قـد انخفـض بزیـادة مسـتوى ملوحـة مـاء الـري حیـث بلـغ ) 2(مـن الجـدول كما  یتضح

أي بنســبة انخفــاض S1عنــد المعاملــة نبــات/ورقــة 162.7بینمــا كــان المعــدل S3فــي معاملــة نبــات/ورقــة 56.7

لســـامة كالكلوریـــد وربمـــا یعـــود ذلـــك إلـــى الســـمیة األیونیـــة الناتجـــة عـــن تـــراكم بعـــض االیونـــات ا.%65.2مقـــدارها 

وقــف النمــو الخضــري والجــذري نتیجــة تثبــیط عمــل الهرمونــات المنشــطة توالصــویوم كمــا وان الملوحــة تعمــل علــى 

فقـد لـوحظ ) 11(للنمو كالجبریللینات والسایتوكینینات وتنشیط عمـل الهرمونـات المعیقـة للنمـو كحـامض االبسیسـیك 

وتشیر النتـائج إلـى أن عـاملي نسـجة .األوراق السفلیة والقدیمةاصفرار االوراق وموت وسقوط العدید منها ال سیما

اظهـرت نتـائج التـداخل بینهمـا تـأثیر معنـوي فـي مـاالتربة ورطوبتها لم یكن لهما تأثیر معنوي فـي تسـاقط االوراق فی

مـع نبـات/ورقـة 81.1بینمـا انخفـض إلـى T1W2عنـد معاملـة نبات/ورقة 147.3معدل عدد األوراق الذي بلغ 

كـذلك الحـال بالنسـبة للتـداخل بـین مسـتویات ملوحـة مـاء الـري ونسـجة التربـة حیـث اختلـف معـدل T2W2المعاملة 

T1S3فـي حـین أظهـرت معاملـة نبـات/ورقـة 175.2أعلـى معـدل T1S1عدد االوراق معنویـًا إذ اعطـت المعاملـة 

أظهــرت نتــائج التــداخل بــین ملوحــة كمــا% 70أي بنســبة أنخفــاض مقــدارها  نبــات/ورقــة 52.3اقــل معــدل وكــان 
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عنــد نبــات/ورقــة 40.3مــاء الــري ورطوبــة التربــة اختالفــات معنویــة فــي تأثیرهــا إذ ظهــر اقــل معــدل لعــدد االوراق 

أي بنســـبة نبـــات/ورقـــة 168.7وقـــد بلـــغ W2S1بینمـــا كـــان اعلـــى معـــدل مـــن نصـــیب المعاملـــة W1S3المعاملـــة 

اخل العوامــل الثالثــة الــذي اظهــر انخفاضــًا معنویــًا فــي معــدل عــدد كــذلك الحــال مــع تــد%  76انخفــاض مقــدارها 

246.3بالمقارنـة مـع اعلـى معـدل نبـات/ورقـة 27.3التـي اعطـت اقـل معـدل T1W1S3المعاملة السیما االوراق 

وهذا ما أكدته عالقة االرتباط السالبة بین ملوحة ماء الري ومعدل.T1W2S1والذي اظهرته المعاملة نبات/ورقة 

وربمـا یرجــع السـبب فــي االنخفـاض الكبیــر فـي عــدد األوراق إلـى األجهــاد   =r-0.692عـدد األوراق والتـي بلغــت 

  .االوزموزي أو التأثیر السمي لبعض األیونات كالكلورید والصودیوم

اعلـى معـدلS1نقصان المساحة الورقیة معنویًا بزیادة ملوحة ماء الـري إذ اعطـت المعاملـة ) 3(یبین الجدول

أي بنســبة انخفــاض مقــدارها S3عنــد المعاملــة 2ســم42.9بالمقارنــة مــع اقــل معــدل 2ســم191.9لهــذه الصــفة بلــغ 

ویرجــع ســـبب ذلــك إلـــى تســاقط االوراق نتیجـــة االجهــاد االزمـــوزي المتســبب عـــن الملوحــة التـــي تعمــل علـــى % 77

واللـذین یسـرعان مـن شـیخوخة االوراق تنشیط مثبطات النمو الطبیعیة وزیادة مستویات حامض االبسیسك واالثیلین 

فــي حــین لــم ُیظهــر اخــتالف ) . 12(وتســاقطها كمــا ان ســمیة بعــض االیونــات تعمــل علــى مــوت االنســجة النباتیــة 

% 75النسجة أثرًا معنویًا في المساحة الورقیة، وعلى العكس كان لمستویي رطوبة التربة تأثیر معنوي إذ أدى فقـد 

وربما .من ماء التربة الجاهز% 25قیاسًا بفقد % 9.2خفض المساحة الورقیة، بنسبة من ماء التربة الجاهز إلى 

ذلك إلى صغر حجم خالیا األوراق نتیجة قلة محتواها من المـاء وانخفـاض ضـغطها االنتفـاخي إذ أن الشـد یعزى 

تمـد علـى مـدى مرونـة جـدار المائي یؤثر في انقسام وتوسع الخالیـا علمـًا أن توسـع الخالیـا هـو اكثـر تـأثرًا النهـا تع

  . )4(خلیة وضغطها االنتفاخيال

أثر التداخل بین نسجة التربة ورطوبتها معنویًا في خفض معدل المساحة الورقیة التـي ظهـرت بـاعلى معـدل 

كمـــا كـــان 2ســـم98.8اقـــل معـــدل وكـــان T2W2بینمـــا اعطـــت المعاملـــة T2W1عنـــد المعاملـــة 2ســـم140.5لهـــا 

198.5مستویات الملوحة األثر المعنـوي فـي المسـاحة الورقیـة التـي ظهـرت بـأعلى قیمـة لهـا لتداخل نسجة التربة و 

  .%81.9أي أنخفـاض بنسـبة 2سـم35.9اقل معدل وكـان T1S3بینما اعطت المعاملة T1S1عند المعاملة 2سم

ى بقیــة المعــامالت معنویــًا علــW1S1كــذلك الحــال مــع تــداخل ملوحــة مــاء الــري ورطوبــة التربــة إذ تفوقــت المعاملــة 

. W2S3عنـد المعاملـة 2سـم40.8بینما انخفضت المسـاحة إلـى 2سم200.1بأعطائها اعلى مساحة ورقیة بلغت 

عنـد المعاملـة 2سـم33.3وتشیر نتائج التداخل الثالثـي إلـى انخفـاض المسـاحة الورقیـة معنویـًا إلـى أدنـى معـدل لهـا 

T1W1S3 مقارنة بالمعاملة % 85أي بنسبة انخفاض بلغتT1W1S1 التي اعطت أعلى معـدل لهـذه الصـفة بلـغ

انخفـاض النـاتج عـن وقد یعزى ذلك إلى نقص في عناصر االوعیة الناقلة لكل مـن الخشـب واللحـاء و 2سم222.6

غر حجمهــا وقلــة مســاحتها النشـاط الكمبیــومي وصــغر حجــم الخالیــا البالغــة منعكســًا ذلــك فــي نمــو الورقــة مســببًا صــ

وتؤكــد هــذه النتیجــة عالقــة االرتبــاط المعنویــة الســالبة بــین المســاحة الورقیــة وزیــادة مســتوى ملوحــة مــاء ) 4(ووزنهــا 

  .=r-0.932الري اذ بلغ معامل االرتباط 

رحیــث ظهــان ارتفــاع ملوحــة مــاء الـري ســبب انخفاضــًا معنویــًا فــي الـوزن الجــاف لــألوراق ) 4(یبـین الجــدول 

غــم أي بنســبة 2.79اقــل معـدل S3غـم فــي حــین أعطـت المعاملــة 12.16وقــد بلــغ S1أعلـى معــدل ضــمن معاملـة 

أمـا نسـجة التربـة فأنهـا لـم تظهـر تـأثیرًا معنویـًا فـي الـوزن الجـاف لـألوراق بینمـا أظهـرت % 77.0انخفاض مقـدارها 

فـي ) غم8.36(ین أعلى معدل للوزن الجاف قیاسًا ب% 11.6مستویات رطوبة التربة انخفاضًا معنویًا بلغت نسبته 

وربما یعزى ذلك إلى تساقط االوراق وقلة المساحة الورقیة W2عند المعاملة ) غم7.39(واقل معدل W1المعاملة 
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كمـا اختلـف الـوزن الجـاف لـألوراق معنویـًا نتیجـة التـداخالت . بتأثیر االجهاد االزموزي الناتج عن ملوحة مـاء الـري

نســجة التربــة ورطوبــة (و ) ملوحــة مــاء الــري ورطوبــة التربــة(و ) ملوحــة مــاء الــري ونســجة التربــة(مــل الثنائیــة للعوا

و ) غـم2.71(و ) غـم6.29(واقل معدل ) غم12.63(و ) غم12.73(و ) غم9.01(بین اعلى معدل للوزن ) التربة

T1W1S3فقـد اظهـرت معاملـة امـا بالنسـبة للتـداخل الثالثـي.  علـى التـوالي للتداخالت السابقة الـذكر) غم2.39(

غـم أي بنسـبة انخفـاض 14.18التـي اعطـت أعلـى معـدل T2W1S1غم مقارنة بالمعاملة 2.13اقل معدل وكان 

وتعــزز هــذه النتیجــة عالقــة االرتبــاط المعنویــة الســالبة بــین ملوحــة مــاء الــري ومعــدل الــوزن الجــاف % 85مقــدارها 

اض معـدل الـوزن الجـاف لـألوراق إلـى تثبـیط ارتفـاع النبـات وقلـة وقـد یعـزى انخفـ=r-0.925لألوراق والتـي بلغـت 

المســـاحة الورقیـــة نتیجـــة ارتفـــاع ملوحـــة مـــاء الـــري التـــي تقلـــل مـــن قـــدرة الجـــذور علـــى امتصـــاص المـــاء والعناصـــر 

المعدنیــة الضــروریة للنبــات بســبب الجهــد االزمــوزي فضــال عنــد تــأثیر االجهــاد الملحــي فــي تثبــیط عملیــة التمثیــل 

  ). 11(وعدم انتقال المكونات االیضیة والتمثیلیة إلى جمیع خالیا انسجة النباتالضوئي

وقد یكون النخفاض ناتج عن التأثیرات الغیر مباشرة للملوحة على بناء التربة ومسامیتها وقابلیة الجذور على 

ي محتـوى االوراق مـن هنـاك زیـادة معنویـة فـ) 5( یتضـح مـن الجـدول ) .5(النمو مما اثر سلبا في نمو الشـتالت 

غـــم / ملیمـــول6.07و 10.42البـــرولین بزیـــادة مســـتوى ملوحـــة مـــاء الـــري فقـــد بلغـــت اعلـــى واقـــل قیمـــة للبـــرولین 

كمـا لـوحظ أن اخـتالف نسـجة التربـة قـد رافقـه اخـتالف %   71على التوالي أي زیادة بنسبة S1و S3للمعاملتین 

غـــم فـــي التـــربتین المزیجـــة  الرملیـــة / ملیمـــول7.38و 8.87معنـــوي فـــي محتـــوى االوراق مـــن البـــرولین الـــذي بلـــغ 

والمزیجة الطینیة الغرینیـة علـى التـوالي، كمـا وتشـیر النتـائج إلـى ان اخـتالف مسـتویا رطوبـة التربـة أثـر معنویـًا فـي 

على التوالي وقد یعزى W2و W1غم للمعاملتین / ملیمول8.34و 8.01محتوى األوراق من البرولین الذي بلغ 

ارتفاع محتـوى األوراق مـن البـرولین إلـى عالقتـه بتنظـیم الضـغط االزمـوزي إذ أن تعـرض النباتـات إلـى اإلجهـادات 

البیئیـة یـؤدي إلـى تــراكم بعـض المركبـات النتروجینیــة كظـاهرة تكیفیـة ومــن بینهـا البـرولین ألنــه نشـط ازموزیـًا إذ انــه 

علـى حمایـة االنزیمـات مـن خطـر االجهـاد المـائي او یعمـلNADPHو NADPیعید التوزان للمرافق االنزیمي 

لقـد ادى ). 13(كما انه متوافـق مـع مكونـات السـایتوبالزم و یسـتعمله النبـات كمخـزون نتروجینـي   )4(اوالملحي

تـــداخل نســـجة التربـــة ومســـتویي رطوبتهـــا إلـــى اخـــتالف معنـــوي فـــي محتـــوى األوراق مـــن البـــرولین حیـــث اعطـــت 

غم على التوالي ، كما سبب تداخل نسجة / ملیمول7.12و 8.90اعلى وأقل قیمة T2W1و T1W1المعاملتین 

5.73و 11.93التربة وملوحة ماء الـري اخـتالف محتـوى األوراق مـن البـرولین معنویـًا إذ بلغـت اعلـى وأقـل قیمـة 

ي اظهرت ارتفاع التW2S3على التوالي وكذا الحال بالنسبة للمعاملة T2S1و T1S3غم في المعاملتین / ملیمول

/ ملیمول5.94غم بینما انخفض المحتوى إلى / ملیمول10.46معنوي في محتوى األوراق من البرولین الذي بلغ 

ویشـیر التـداخل الثالثـي إلـى تفـوق . نتیجـة التـداخل بـین رطوبـة التربـة وملوحـة مـاء الـريW1S1غم عنـد المعاملـة 

/ ملیمـول5.11والتـي بلغـت T2W1S1نة باقل قیمـة للمعاملـة غم مقار / ملیمول12.01بقیمة T1W2S3المعاملة 

  .      غم 

و 4.26زیادة ملوحة التربة معنویًا بزیادة مستوى ملوحة ماء الري إذ بلغت ) 6( توضح النتائج في الجدول 

S3بین المعاملتین% 115.6على التوالي بنسبة زیادة S3و S2و S1م للمعامالت /دیسیسمنز 9.20و 6.82

المتأتیـة مـن میـاه (فـي غسـل االمـالح % 15ومما تقدم یتبین عدم كفاءة متطلبات الغسل المستعملة والبالغة S1و 

كما أزدادت ملوحة التربة ذات النسـجة المزیجـة الطینیـة الغرینیـة التـي سـجلت . من منطقة الجذور في التربة) الري

وقــد أثــرت رطوبــة التربــة .م/ دیسیســمنز5.17جــة الرملیــة م مقارنــة بالتربــة ذات النســجة المزی/ دیسیســمنز8.35
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علـى التـوالي، وقــد W1و W2م فــي المعـاملتین / دیسیسـمنز6.23و 7.29معنویـًا فـي ملوحـة التربــة التـي بلغـت 

أدى تداخل نسجة التربة ومستویي رطوبتهـا إلـى اختالفـات معنویـة فـي هـذه الصـفة التـي ظهـرت بـأعلى وأقـل قیمـة 

كمـــا اختلفـــت ملوحـــة التربـــة . علـــى التـــواليT2W1و T2W2م عنـــد المعـــاملتین / دیسیســـمنز4.59و 8.83لهـــا 

11.05أعلى قیمة بلغـت T2S3معنویًا نتیجة التداخل بین نسجتي التربة وملوحة ماء الري حیث أعطت المعاملة 

یجــة  للتــداخل بــین رطوبــة  وكنتT1S1م  عنــد  المعاملــة / دیسیســمنز3.64م بالمقارنــة مــع أقــل قیمــة / دیسیســمنز

4.02م مقارنــة بأقــل قیمــة / دیسیســمنز9.58أعلــى قیمــة W2S3التربــة    وملوحــة مــاء الــري أظهــرت المعاملــة 

T2W1S3كمـا أثـر تـداخل عوامـل الدراسـة الثالثـة معنویـًا إذ تفوقـت المعاملـة . W1S1م عند المعاملة / دیسیسمنز

أقـل القـیم T1W1S1مقارنة بالمعامالت األخرى بینما أعطت المعاملة م / دیسیسمنز11.27بأعطائها أعلى قیمة 

م، وقــد تعــزى زیــادة ملوحــة التربــة الناعمــة النســجة مقارنــة بــاألخرى نتیجــة لغســل األمــالح فــي / دیسیســمنز3.00

  .)15و 14(التربة الخشنة وذلك لزیادة ایصالیتها المائیة لكبر مساماتها وقلة قابلیتها على االحتفاظ بالماء

  

  االستنتاجات

  .م أعطت نموًا خضریًا جیداً / دیسیسمنز2ن شتالت النارنج التي تم ریها بماء ملوحتها-1

مـــن مـــاء التربـــة الجـــاهز لـــم یـــؤثر فـــي % 75و25م بعـــد اســـتنزاف / دیسیســـمنز2أن الـــري بمـــاء ذي ملوحـــة -2

مــن % 75بعـد اسـتنزاف م / دیسیمسـنز6و 4صـفات النمـو الخضـریة ، فـي حــین سـبب الـري بمـاء ملوحتــه 

.الماء الجاهز تثبیط النمو

6و 4اختلفــت صــفات النمــو الخضــري بــأختالف نســجة التربــة تحــت ظــروف الــري بمــاء ذي مســتوى ملحــي -3

م، فقـــد تفوقـــت الشـــتالت النامیـــة فـــي التربـــة المزیجـــة الرملیـــة علـــى مثیالتهـــا النامیـــة فـــي التربـــة / دیسیمســـنز

  .المساحة الورقیة والوزن الجاف لالوراقالمزیجة الطینیة الغرینیة في

ازدادت ملوحــة التربـــة بزیــادة مســـتوى ملوحـــة مــاء الـــري، وكانـــت ملوحــة التربـــة فـــي النســجة المزیجـــة الطینیـــة -4

  .الغرینیة اكبر مما هي علیه في التربة ذات النسجة المزیجة الرملیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسجة

T  

مستوى رطوبة 

  )W(%)(التربة

  )م/ دیسیسمنز(ماء الري مستوى ملوحة 

W×T  
S1S2S3

T1W1  7أ 50و3ج د 42و7ب ج د 48و7أ ب 59و
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  ).سم(الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في ارتفاع شتالت النارنج تأثیر ملوحة ماء ): 1(جدول 

  

  

  

  

  ).نبات/ورقة(تأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في معدل عدد االوراق): 2(جدول 

                                                                                            

  .تأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في المساحة الورقیة لشتالت النارنج): 3(جدول

  النسجة

T

(%) مستوى رطوبة التربة 

)W (  

  )م/ دیسیسمنز(مستوى ملوحة ماء الري 

T×W
S1S2S3

W20أ 49و1ب ج د 51و7ج د 44و7ب ج د 51و

T2

W1  7أ 54و1د 41و3ب ج 54و3أ 66و

W23أ 52و3ج د 44و0ب ج 54و7أ ب 58و

S  ×T تأثیر النسجة  

T
T13أ 49و7ج د 47و2ج د 46و7أ ب 55و

T25أ 53و2د 42و7ب ج 54و7أ 62و

S  ×Wتأثیر رطوبة التربة

W
W12أ 52و2ج 42و0ب 51و5أ 63و  

W27ب 50و7ب ج 47و8ب ج 49و7ب 54و

ج 44و9ب 50و6أ 58و9تأثیر ملوحة ماء الري

  النسجة

T  

مستوى رطوبة التربة 

) (%)W (

)م/ دیسیسمنز(مستوى ملوحة ماء الري 

T×W
S1S2S3

T1

W1  0ب 90و0ز 27و3ب 138و7ب ج د هـ 104و

W2  3أ 147و3هـ و 77و3ب ج د 118و3  أ 246و

T2

W1  3أ 130و4و ز 53و3ب ج 127و7  أ 210و

W20ب 81و1هـ و 68و7د هـ و83و7  ج د هـ و 91و

T×S تأثیر النسجة

T  

T12أ 118و7د 52و3ب ج 128و5  أ 175و
T27أ 105و8د 61و0ج 105و7  أ ب 150و

  W×Sتأثیر رطوبة التربة  

W  

W12أ 110و2هـ 40و3ب 133و2أ ب157و

W27أ 114و2د 73و0ج 101و0  أ 168و

ج 56و7ب 117و1  أ 162و9تأثیر ملوحة ماء الري
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T1
W1  8ب 115و7و 33و3ج 135و7ب 177و
W22أ 133و8و 38و4ج 143و7أ 219و

T2
W16أ 140و5هـ 56و9ج 142و3أ 222و
W25ج 98و8هـ و 43و2د 108و9ج 144و

T×Sتأثیر النسجة

T
T15أ 124و7و 35و9ج 139و7أ 198و
T26أ 119و8هـ 50و0د 125و6ب 183و

W×Sااللالتربةتأثیر رطوبة  

W
W11أ 128و1هـ 45و1ج 139و0أ 200و  
W28ب116و3هـ 40و8د 126و3ب 181و  

ج 42و9ب 132و6أ 191و9تأثیر ملوحة ماء الري

  

  

  

  

  تأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في معدل الوزن الجاف ألوراق الشتالت): 4(جدول 

  ةالنسج

T  
  (%) مستوى رطوبة التربة 

  )م/ دیسیسمنز(مستوى ملوحة ماء الري 
W×T  

S1S2S3

T1
W1  29ب 7و71و 2و13ج 9و71ب 11و
W296أ 8و48هـ و 2و66ج 8و83أ 13و

T2
W118أ 9و01هـ 3و62ج 9و23أ 14و
W220ج 6و29هـ و 2و75د6و93ج 9و

T×Sالنسجةتأثیر

T
T163أ 8و09و 2و39  ج 9و27أ 12و
T269أ 7و65هـ 3و18د 8و08ب11و

W×Sلتربةاتأثیر رطوبة

W
W173أ 8و36هـ 2و87ج 9و46أ 12و  
W258ب 7و39هـ 2و70د 7و88ب 11و  

ج 2و79ب 8و67أ 12و16تأثیر ملوحة ماء الري

  

  

  

  

  

/ لبرولین ملیمولاتأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في محتوى األوراق من):5(جدول  

  غم

  النسجة 

T

(%) مستوى رطوبة التربة

)W (  

  )م/ دیسیسمنز(مستوى ملوحة ماء الري 

W×T  
S1S2S3
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T1
W1  76أ8و90أ 11و86ج 8و09هـ 6و
W207أ 8و83أ 12و01ب ج 8و43و 6و

T2
W111ج 7و12ب 8و89د 7و35ز 5و
W235ب 7و85ب 8و91ج 8و29هـ و 6و

T×Sتأثیر النسجة

T
T141أ 8و87أ 11و93ج 8و26هـ 6و
T273ب 7و48ب 8و90د 7و82و 5و

W×Sلتربةاتأثیر رطوبة

W
W194ب 8و01أ 10و37ج 7و72د 5و  
W221أ 8و34أ 10و46ب 8و36د 6و  

أ 10و42ب 8و04ج 6و07تأثیر ملوحة ماء الري

  

            

  

  

  )م/ دیسیسمنز(تأثیر ملوحة ماء الري ونسجة التربة ورطوبتها في ملوحة التربة ): 6(جدول 

  النسجة 

T

(%) مستوىرطوبة التربة

)W (  

  )م/ دیسیسمنز(مستوى ملوحة ماء الري 

W×T  
S1S2S3

T1
W1  00ج 4و59د 6و59ز 4و18ح 3و
W238ب ج 5و76ب 7و92هـ 4و98هـ و 4و

T2
W139أ ب 7و86أ 11و27ج 7و40هـ 4و
W275أ 8و83أ 11و04أ 10و72هـ و 4و

T×Sتأثیر النسجة

T
T164ب 5و17ج 7و35د هـ 4و53هـ 3و
T289أ 8و35أ 11و05ب 9و11د 4و

W×S   تأثیر رطوبة التربة

W   
W102ب 6و23أ 8و83ب ج 5و84ج 4و  
W251أ 7و29أ 9و58أ ب 7و80ج 4و  

أ 9و20ب 6و82ج 4و26تأثیر ملوحة ماء الري
  .حسب اختیار دنكن متعدد الحدود% 5تمال المعامالت ذات األحرف المتشابهة ال تختلف معنویًا فیما بینها عند مستوى اح
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