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

تأثیر ملوحة میاه الري والمستوى الرطوبي للتربة ونسجتها في تركیز العناصر المعدنیة في اوراق 

  .Citrus aurantium Lشتالت النارنج 

  

  قي البیاتينازك حوعبد الحسینسهیل علیوي ،فاروق فرج البیاتي، جابر إسماعیل الحدیثي 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  الخالصة

لغایـة 2002جامعة بغداد، للمدة من نیسان / كلیة الزراعة/ نفذ البحث في الظلة الخشبیة العائدة لقسم البستنة 

م بإضـــافة أمـــالح / دیسیســـمنز6و 4و 2حیـــث شـــملت الدراســـة ثالثـــة مســـتویات لملوحـــة مـــاء الـــري 2003تمـــوز 

م وتمـت عملیـة / دیسیسـمنز2إلـى مـاء البئـر ذي الملوحـة 1:1:1یوم والكالسـیوم والمغنسـیوم بنسـب كلوریدات الصود

باســتعمال مســتوى ) كیلوباســكال1500و 33(مــن مــاء التربــة الجاهزالمحصــور بــین% 75و 25الــري بعــد اســتنزاف 

ن كغــم تربــة بنســجتین كمتطلبــات غســل، وقــد زرعــت الشــتالت فــي أكیــاس بــولي اثیلــین بعــد أن عبئــت بعشــری%  15

RCBDنفذت التجربة وفق تصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة . مختلفتین هما مزیجة رملیة ومزیجة طینیة غرینیة

/ دیسیسـمنز2الشتالت النامیـة فـي التربـة المزیجـة الرملیـة والمرویـة بمسـتوى تفوق اظهرت الدراسة .  بتجربة عاملیة

بــة الجــاهز علــى مثیالتهــا النامیــة فــي النســجة المزیجــة الطینیــة الغرینیــة وبــأعلى مــن مــاء التر % 25م وبعــد اســتنزاف 

محتــوى أوراقهــا مــن النتــروجین والفســفور فــي مــن مــاء التربــة الجــاهز % 75مســتوى لملوحــة مــاء الــري بعــد اســتنزاف 

  .یونات الصودیوم والكلورید امن مع اقل محتوى والبوتاسیوم والكالسیوم والمغنیسیوم 

  

EFFECT OF IRRIGATION WATER SALINITY, SOIL WATER  
CONTENT AND SOIL TEXTURE ON  MINERAL 

CONCENTRATION OF SOUR ORANGE SEEDLINGS
Citrus aurantium L.

J. I. AL-Hadithi , F. F. Al–Bayati , S. A. Abdul-Hussain 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 leaf concentration of N, P, K, Ca, Mg, Cl, Na, of sour 
orange seedlings.

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 with a Randomized 
Complete Block Design (RCBD) was adapted.The results showed that seedlings grown 
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in sandy loam soil, irrigated with saline water by 2 ds.m-1 after loosing 25% from 
available water showed the optimum values of leaf content from N, P, K, Ca, Mg and 
minimum of Na,Cl. 

  

المقدمة

تعد ملوحة التربة وماء الري من المشاكل الرئیسـة المعیقـة للتطـور الزراعـي وال سـیما فـي المنـاطق الجافـة وشـبه 

الجافة والتي تعتمد الري كوسیلة رئیسـیة فـي الزراعـة، إذ انهـا تـؤدي إلـى انخفـاض نمـو وانتـاج النباتـات نتیجـة التـأثیر 

وقــد وجــد فــي العــراق ان . لهرمــوني واالنزیمــي أو التــأثیر الســمي لالیونــاتاالزمــوزي أو األخــالل بــالتوازن الغــذائي وا

).  1(مـــن االراضـــي القابلـــة للزراعـــة فـــي المنـــاطق الوســـطى والجنوبیـــة متـــأثرة بـــدرجات مختلفـــة مـــن الملوحـــة % 75

ملوحـة مـن النباتـات الحساسـة لل   Rautaceaوالتـي تعـود إلـى العائلـة السـذبیة    Citrus spتصـنف الحمضـیات   

Salt sensitive على الرغم من وجود تفاوت كبیر بین انواعها في مدى قابلیة انسجتها على تحمـل السـمیة الناتجـة

–93كمـــا تتصـــف بمحدودیـــة انتشـــار جـــذورها إذ تنتشـــر ). 2(عـــن تـــراكم ایونـــات الكلوریـــد و الصـــودیوم أو كالهمـــا 

مـــادًا علـــى خواصـــها الفیزیائیـــة والكیمیائیـــة لـــذا وجـــب مـــن جـــذورها المغذیـــة ضـــمن المتـــر األول مـــن التربـــة اعت% 98

لمعالجـــة مشـــكلة ملوحـــة التربـــة هنـــاك خیـــارات منهـــا استصـــالح ).   3(االعتنـــاء بالمـــاء وتـــوفیره بالكمیـــات المطلوبـــة 

ر األراضي المتأثرة بالملوحة وأیجاد وسـائل ادارة مناسـبة السـتعمال میـاه الـري المالحـة أو التعـایش مـع الملوحـة باختیـا

ان نجــاح زراعــة الحمضــیات  یعتمــد علــى اختیــار االصــول المالئمــة والمتحملــة . المحاصــیل الزراعیــة المتحملــة لهــا 

 Sour orange (Citrus(ویعــد أصـل النـارنج . للظـروف المناخیـة السـائدة وظـروف التربــة ومـاء الـري كمـًا ونوعـاً 

aurantiumدة مثـل انتشـار وتعمـق الجـذور ونجـاح زراعتـه أحد األصول المناسـبة لـذلك، لمـا یملكـه مـن صـفات جیـ

في مدى واسع مـن التـرب وتوافقـه الجیـد مـع اغلـب انـواع الحمضـیات وجـودة الثمـار المطعمـة علیـه ومقاومتـه لمـرض 

).  4(فهـو األصـل المنتشـر فـي العـراق ومفضـل مـن قبـل اصـحاب البسـاتین لـذاالتصمغ السـائد فـي البسـاتین العراقیـة

الدراسات في القطر حول كمیة ونوعیـة میـاه الـري وتأثیرهـا فـي نمـو شـتالت النـارنج فقـد تـم أجـراء وبالنظر لعدم توفر

هــذا البحــث بهــدف التوصــل إلــى افضــل مســتوى لمیــاه الــري مــن حیــث الكمیــة وتركیــز األمــالح والــذي یمكــن لشــتالت 

  . النارنج التعایش معه بصورة طبیعیة عند زراعتها في تربتین مختلفتین بالنسجة

  

  لمواد وطرائق العملا

أبـو غریـب واسـتمرت للمـدة مـن نیسـان / كلیـة الزراعـة / نفذت التجربة فـي الظلـة الخشـبیة التابعـة لقسـم البسـتنة 

تم استعمال تربتین ،  األولى من ضـفاف نهـر دجلـة، منطقـة الكریعـات والثانیـة مـن حقـل .2003لغایة تموز   2002

اخذت عینات ممثلة للتـربتین لتحدیـد نسـجتیهما ولتقـدیر .  على التواليT2وT1امرمز لهكلیة الزراعة/ قسم البستنة 

الخصـــائص الكیمائیـــة والفیزیائیـــة االخـــرى لهمـــا حیـــث تـــم تعیـــین توزیـــع حجـــوم دقـــائق التربـــة وقیـــاس درجـــة التوصـــیل 

نســبة الرطوبــة لمســتخلص العجینــة المشــبعة وقیــاس الكثافــة الظاهریــة وتقــدیر ) pH(ودرجــة التفاعــل ) Ec(الكهربــائي 

كمــاتم  تقــدیر تركیــز األیونــات   .كیلوباســكال  لتحدیــد منحنــى الوصــف الرطــوبي للتــربتین1500و 33عنــد الشــدین 

، والسالبة +Ca++ ،Mg++ ،K+ ،Naالموجبة 
4SO ،CI-،

3HCOفي مستخلص العجینة المشبعة ،.  

ومـزج مـع كـل منهمـا سـماد حیـواني متحلـل ملـم2حنت ثم نخلت بمنخل قطـر فتحاتـه جففت عینات التربتین وط

كغـم مـزیج تربـة لكـل كـیس 20وعبئت على اساس الوزن في اكیاس بولي اثیلین مثقبة مـن األسـفل وبواقـع % 5بنسبة 

لتفـادي االصـابة ) رلتـ/ غم2(وبینومیل ) لتر/ غم2.5(عقمت التربة باستعمال المبیدات الفطریة رایدومیل . مع الشتلة
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ذو توصـیل كهربـائي مقـداره (تم استعمال مـاء البئـر فـي معـامالت الـري   .باألمراض الفطریة قبل نقل الشتالت الیها

كونهاتمثــل االمــالح الرئیســة فــي مــاء (وبأضــافة امــالح كلوریــدات الصــودیوم والكالســیوم والمغنســیوم) م/ دیسیســیمنز2

6و4مـــاء البئـــر امكـــن الحصـــول علـــى میـــاه ذات توصـــیل كهربـــائي بمقـــدار إلـــى1:1:1بنســـب ) البئـــر المســـتعمل

تـم اسـتعمال شـتالت . على  التوالي S3و S2و S1رمز لها و م الستعمالها كمعامالت ري في التجربة/ دیسیسیمنز

2002-4-15نقلـت الشـتالت فـي . كغـم 2فـي أكیـاس سـعة   م قـدر اإلمكـاننارنج بعمر سـنة واحـدة متماثلـة بـالحج

لكــل ) غــم1(بعـد نــزع األكیــاس عنهــا إلــى أكیــاس البــولي اثیلــین التــي أعــدت لهــذا الغــرض مــع اضــافة مبیــد الكیمــودان 

10وزعـــت الشــتالت عشـــوائیًا فــي موقـــع التجربــة بواقـــع .شــتلة فــي منطقـــة الجــذور لوقایتهـــا مــن االصـــابة بالنیمــاتودا 

مـن ري بالمـاء العـادي كلمـا تطلـب ذلـك 2002-9-15شتالت لكل معاملة واستمرت عملیـات خدمـة الشـتالت حتـى 

  ) .لتر/ مل1.5(والتسمید الورقي اسبوعیًا بالمحلول المغذي المحلي النهرین 

م والمیــاه / دیسیســیمنز2باســتعمال مــاء البئــر ذي التوصــیل الكهربــائي 2002-9-15فــي بــدأت عملیــة الــري

تمـت عملیـة الـري عنـد . م/ دیسیسـیمنز6و4ائي مقـداره المعـدة مـن مـاء البئـر وامـالح الكلوریـدات بقـیم توصـیل كهربـ

مــن % 15كمــا تمــت اضــافة نســبة علــى التــوالي  W2و W1رمــز لهــا  مــن المــاء الجــاهز% 75و 25اســتنزاف 

إذ تمـت 2003-7-1واسـتمرت عملیـة الـري حسـب المعـامالت لغایـة ). 5(الوزن الكلي لمـاء الـري كمتطلبـات غسـل 

شــتالت بوجــود المــاء ألزالــة التربــة عــن المجمــوع الجــذري وأخــذ الشــتالت ألجــراء القیاســات عملیــة نــزع األكیــاس عــن ال

وقد شملت الدراسة تقدیر ایونات النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والكالسیوم والمغنیسیوم والصودیوم والكلور ,والتحالیل

املیـة ذات ثالثـة عوامـل وطبقـت بتصـمیم وزعت المعامالت عشوائیًا على الشتالت في تجربة ع.  في اوراق الشتالت

تم تحلیل التبـاین واختبـار  RCBD (Randomized Complete Block Design(القطاعات العشوائیة الكاملة 

Spssالعوامــل مــع تــداخالتها باســتعمال البرنــامج االحصــائي الجــاهز  وقورنــت المتوســطات حســب اختبــار دنكــن 11

    .%5مستوى احتمال عند متعدد الحدود 

  

  النتائج والمناقشة

انخفاض محتوى اوراق شتالت النارنج مـن النتـروجین معنویـًا بزیـادة مسـتوى ملوحـة مـاء الـري ) 1(یبین الجدول 

التنـافسوربما یفسـر على التواليS3وS2وS1للمعامالت %  1.51و 1.97و 3.54فقد بلغت نسبة النتروجین 

ایونـــات الصـــودیوم تعمــل علـــى تثبـــیط كــوننخفــاض أو قـــد یعـــزى الســبب إلـــى بــین ایونـــات الكلوریــد والنتـــرات هـــذا اال

بزیــادة بلغــت نســبتها T2علــى المعاملــة T1، كمــا أثــرت نســجة التربــة معنویــًا بتفــوق المعاملــة 6)(امتصــاص النتــرات

التربــة مــن مـاء% 25إذ أن فقـد فـي محتــوى االوراق مـن النتــروجینأثـرت مسـتویات رطوبــة التربـة معنویــًا و 10.5%

مـن مـاء التربـة % 75عنـد فقـد % 2.21بینمـا كانـت النسـبة % 2.47اظهر نسبة نتروجین W1الجاهز في المعاملة 

بزیــادة نســبة المــاء الجــاهز فــي W1ویمكــن تفســیر زیــادة نســبة النتــروجین فــي المعاملــة .W2الجــاهز عنــد المعاملــة 

أن تــداخل نســجة لــوحظ   .صــولها إلــى المجمــوع الجــذريالتربــة والتــي تســاعد فــي ســهولة حركــة العناصــر المعدنیــة وو 

عنــد % 2.06التربــة ورطوبتهــا ادى إلــى اخــتالف معنــوي فــي محتــوى االوراق مــن النتــروجین الــذي كــان بأقــل نســبة 

وقــد یعــود % 19.3أي بنســبة انخفــاض مقــدارها T1W1عنــد المعاملــة % 2.55مقارنــة بــأعلى نســبة T2W2المعاملــة

كما سبب تداخل نسـجة التربـة مـع .  الرطوبي  وبالتالي خفض حركة وجاهزیة العناصر المعدنیةدة الشد اذلك إلى زی

بالمقارنـة مـع % 3.59باعطائها اعلى نسـبة للنتـروجین T1S1ملوحة ماء الري اختالفات معنویة، إذ تفوقت المعاملة 

لوحـة مــاء الــري فقــد بلغــت اعلــى تــداخل رطوبــة التربــة ومعنــدكــذلك الحـال .T2S3عنــد المعاملــة % 1.20اقـل نســبة 

وبنســبة % 1.37التــي ســجلت اقــل نســبة W2S3مقارنــة بالمعاملــة W1S1فــي المعاملــة    %3.71نســبة للنتــروجین 
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فــي %  3.77فقــد بلغــت اعلــى نســبة للنتــروجین امــا عنــد تــداخل عوامــل الدراســة الثالثــة .% 63انخفــاض مقــدارها 

.%74.9أي بنسـبة انخفـاض مقـدارها T2W2S3عنـد المعاملـة %  0.94بینما كانت اقل نسـبة T1W1S1المعاملة 

حیــث تقــوم   +Naوالصــودیوم -Clویمكــن تفســیر انخفــاض محتــوى األوراق مــن النتــروجین إلــى تــأثیر ایونــات الكلوریــد

ایونات الكلورید بمنافسة ایونات النتـرات 
3NO بینمـا تـؤثر ایونـات الصـودیومNa+یـة الغشـاء البالزمـي كمـا فـي نفاذ

أن قلـــة امتصـــاص ایونـــات النتـــرات قـــد تعـــزى إلـــى الجهـــد االزمـــوزي والشـــد الرطـــوبي اللـــذان یـــؤثران فـــي نمـــو الجـــذور 

  ).7، 6(وكفاءتها في امتصاص العناصر الضروریة 

ذ بلغــت انخفــاض نســبة الفســفور فــي األوراق معنویــًا بزیــادة مســتویات ملوحــة مــاء الــري إ) 2(بــین مــن الجــدول یت

%38أي بنسبة انخفـاض . على التواليS3و S2و S1للمعامالت % 0.061و 0.086و 0.099نسبة الفسفور 

بینمــــا لــــم یظهــــر اخــــتالف نســــجة التربــــة فرقــــًا معنویــــًا فــــي محتــــوى األوراق مــــن   بــــین اعلــــى واقــــل مســــتوى للملوحــــة

% 0.062و 0.102لغـت أعلـى وأقـل نسـبة للفسـفور في حین كان لمستویي رطوبة التربة تأثیرًا معنویـًا إذ ب.الفسفور

على التوالي، ویالحظ مـن النتـائج التـأثیر المعنـوي للتـداخالت الثنائیـة ، فقـد أعطـت المعاملـة W2و W1للمعاملتین 

T2W1 عند % 0.056نتیجة التداخل بین نسجة التربة ورطوبتها مقارنة بأقل نسبة % 0.103أعلى نسبة للفسفور

T1S3كما أثر تداخل نسجة التربة وملوحة ماء الري معنویًا في نسبة الفسفور إذ أعطـت المعاملـة . T1W2المعاملة 

كمـا %.28.8أي بنسـبة انخفـاض T1S1عنـد المعاملـة % 0.104مقارنـة بـأعلى نسـبة % 0.047أقل نسبة بلغـت 

مـاء الـري إذ بلغـت أدنـى نسـبة للفسـفور تأثر محتوى األوراق من الفسـفور معنویـًا نتیجـة تـداخل رطوبـة التربـة وملوحـة

وربمـا یعـود ذلـك إلـى التـأثیر W1S1عنـد المعاملـة % 0.112مقارنة بأعلى نسـبة W2S3عند المعاملة % 0.030

السلبي للملوحة في أمتصاص العناصر الغذائیـة والتنـافس بـین أیونـات الكلوریـد والفوسـفات عنـد زیـادة تركیـز الكلوریـد 

   أعلـى نسبةفسـفورT1W1S1وكنتیجـة للتـداخل الثالثـي أعطـت المعاملـة . سبب الظروف الملحیـة في محلول التربة ب

وربمــا یعــود ذلــك إلــى زیــادة قابلیــة الجــذور فــي T1W2S3عنــد المعاملــة % 0.018مقارنــة بنســبة % 0.121بلغــت 

لیــة فــي المســتویات امتصــاص الفســفور عنــد مســتویات الملوحــة المتوســطة وعلــى العكــس مــن ذلــك تــنخفض هــذه القاب

ى الملحیـة العالیـة بســبب الجهـد االزمـوزي النــاتج عـن الملوحــة فضـًال عـن انخفــاض الجهـد المـائي واللــذان یعمـالن علــ

  .)8(عرقلة حركة العناصر نحو الجذور

قــد انخفــض معنویــًا مــع زیــادة مســتویات ملوحــة ان محتــوى االوراق مــن البوتاســیوم ) 3(تبــین النتــائج فــي الجــدول

أي بنســبة % 1.17ادنــى قیمــة S3بینمــا اعطــت المعاملــة %  2.52أعلــى قیمــة S1ري فقــد ســجلت المعاملــة مــاء الــ

النـاتج عـن التـأثیر التنافسـي بینهمـا علـى مواقـع +Naو +Kویعزى ذلك إلـى التـداخل بـین ایـوني %  53.6انخفاض 

, K+)9بالتـالي نقصـان امتصـاص بتراكیـز عالیـة حـول الجـذور و +Naاالمتصاص في الجذور نظرًا لوجود ایونات 

فـي حـین أثـر +Kالتربة لم یؤثرا معنویًا فـي محتـوى االوراق مـن ایونـات وتشیر النتائج إلى ان مستویي رطوبة ).10

فـــي اوراق الشــتالت المزروعـــة فـــي %  1.61و % 1.99اخــتالف نســـجة التربــة معنویـــًا إذ بلغــت نســـبة  البوتاســیوم 

كمــا أثــر التــداخل بــین نســجة التربــة ورطوبتهــا . تربــة المزیجــة الطینیــة الغرینیــة علــى التــواليالتربــة المزیجــة الرملیــة وال

T1W1وكانت ضمن المعاملة % 2.11ووجد أن اعلى نسبة للبوتاسیوم   +Kمعنویًا في محتوى االوراق من ایونات 

ملوحـــة مـــاء الـــري ســـجلت وكنتیجـــة للتـــداخل بـــین نســـجة التربـــة و T2W2عنـــد المعاملـــة % 1.56مقارنـــة بأقـــل نســـبة 

التـي اعطـت اعلـى T1S1والتي اختلفـت معنویـًا عـن المعاملـة %  1.10ادنى نسبة للبوتاسیوم بلغت T2S3المعاملة 

كمـا سـبب تـداخل ملوحـة مـاء الـري ورطوبـة التربـة اختالفـًا %.58أي بنسبة انخفـاض مقـدارها %  2.64نسبة بلغت 

مقارنــة بنســبة W2S1مــع المعاملــة %  2.58الــذي ظهــر بــأعلى نســبة لــه معنویــًا فــي محتــوى االوراق مــن البوتاســیوم



149

ویعـــزى ذلـــك إلـــى تـــأثیرات الملوحـــة و تـــأثیر الشـــد الرطـــوبي الـــذي یـــؤثر فـــي حركـــة W2S3عنـــد المعاملـــة % 0.99

ادى الــى اخــتالف المعــامالت معنویــا حیــث ظهــرتكــذلك الحــال مــع التــداخل الثالثــي الــذي.العناصــر نحــو الجــذور

بالمقارنــة مــع المعاملــة % 68.8وبنســبة انخفــاض مقــدارها T2W2S3فــي المعاملــة %  0.84ســبة للبوتاســیوم ادنــى ن

T1W1S1 ویدل هذا االنخفاض الشدید في محتوى االوراق من ایونـات % 2.72والتي اعطت اعلى نسبة للبوتاسیوم

علـى مواقـع االمتصـاص فـي +Kحل ایونـات واحالله م+Naالبوتاسیوم إلى تأثیر الملوحة والتأثیر التنافسي الیونات 

وتعــزز عالقــة االرتبــاط ) 11(علــى حامــل ایــوني مشــترك +Kو +Naإلــى وجــود تــأثیر تنافســي بــین أیــوني أوالجــذور 

=r-0.783++والتـي بلغـت +Kوایونات +Naالمعنویة السالبة في جدول االرتباط  بین محتوى االوراق من ایونات 

  . هذه النتیجة

انخفاض النسبة المئویة للمغنیسیوم معنویا بزیادة مستویات ملوحة ماء الـري إذ بلغـت نسـبة ) 4(ول یوضح الجد

Mg0.65،0.40للمعــامالت% 0.24وS1وS2وS3 بــین % 63علــى التــوالي وبنســبة انخفــاضS1 وS3 وقــد

لـــول التربـــة والتنـــافس مـــع یعـــزى ذلـــك إلـــى اإلخـــالل بـــالتوازن األیـــوني نتیجـــة زیـــادة تركیـــز أیونـــات الصـــودیوم فـــي مح

كمــا اختلفــت نســبة المغنیســیوم معنویــا نتیجــة اخــتالف ) .12(الكتیونــات االخــرى علــى مواقــع االمتصــاص فــي الجــذر 

في النسجتین المزیجة الرملیة و المزیجـة الطینیـة الغرینیـة علـى التـوالي وقـد %  0.38و0.48نسجة التربة اذ بلغت 

وكـان لرطوبـة التربـة تـأثیر .والتي تؤثر في أمتصاص العناصـرT2ر في النسجة یعود ذلك إلى انخفاض كتلة الجذو 

Mg0.50حیـث بلغـت نسـبة W2على المعاملـة W1معنوي في محتوى االوراق من المغنیسیوم إذ تفوقت المعاملة 

فـي المعاملـة وقـد یعـزى زیـادة نسـبة المغنیسـیوم% .39.6للمعـاملتین علـى التـوالي وبنسـبة زیـادة مقـدارها %  0.36و

W1 قــد ادى تــداخل نســجة التربــة ل.إلــى جاهزیــة المــاء بنســبةاكبر والتــي تســاعد علــى حركــة العناصــر نحــو الجــذور

والتــي بلغــت T2W2وT1W1عنـد المقارنــة بــین المعــاملتین % 43.6ورطوبتهـا إلــى خفــض نســبة المغنیســیوم بنســبة 

لتـداخل بـین نسـجة التربـة وملوحـة مـاء الـري تفوقـت لكنتیجـة على التوالي، و % 0.30و0.54نسبة المغنیسیوم فیهما 

 T2S3بینمــا اعطـت المعاملـة %  0.71علـى المعــامالت االخـرى اذ بلغـت نسـبة المغنیسـیوم فیهـا  T1S1المعاملـة 

،كمــا تــأثر محتــوى االوراق مــن المغنیســیوم % 72بنســبة انخفــاض مقــدارها % 0.20ادنــى نســبة للمغنیســیوم بلغــت 

فـــي المعاملـــة %  0.20معنویـــا نتیجـــة تـــداخل رطوبـــة التربـــة و ملوحـــة مـــاء الـــري اذ بلغـــت أدنـــى نســـبة للمغنیســـیوم 

W2S3 في المعاملة %  0.77مقارنة بأعلى نسبةW1S1.الثالثي لعوامل الدراسة فقد ظهرت للتداخلاما بالنسبة

T1W1S1فـــي المعاملـــة %  0.87مقارنـــة بـــأعلى نســـبة T2w2S3فـــي المعاملـــة %  0.13أدنـــى نســـبة مغنیســـیوم 

وربمــا یعــزى هــذا االنخفــاض إلــى التــأثیر االزمــوزي للملوحــة الــذي یعیــق امتصــاص % 85بنســبة انخفــاض مقــدارها 

بب التنــافس بــین أیونــات ألصــودیوم و ألمغنیســیوم و الكتیونــات االخــرى كمــا تشــیر المــاء والعناصــر أو قــد یكــون بســ

  .بین ایونات الصودیوم و المغنیسیوم إلى ذلك r=-0.808عالقة االرتباط المعنویة السالبة 

إلــى تنــاقص محتــوى االوراق مــن الكالســیوم بزیــادة مســتوى ملوحــة مــاء الــري اذ ) 5(تشــیر النتــائج فــي الجــدول 

في %  2.75بالمقارنة مع اعلى نسبة % 51وبنسبة انخفاض %  1.35لكالسیوم لادنى نسبة   S3المعاملة سجلت 

و 2.21كمـــا اظهـــر انخفـــاض رطوبـــة التربـــة نقصـــانًا فـــي محتـــوى األوراق مـــن الكالســـیوم حیـــث بلـــغ ,S1المعاملـــة

ربـة معنویــًا فــي محتــوى األوراق فـي حــین لــم یـؤثر اخــتالف نســجة الت.علــى التــواليW2و W1للمسـتویین %  1.83

لقـــد أظهـــر تـــداخل نســـجتي التربـــة ومســـتویي رطوبتهـــا أثـــره المعنـــوي فـــي نســـبة الكالســـیوم التـــي بلغـــت .مـــن الكالســـیوم

كما سبب تـداخل نسـجة التربـة .T2W2عند المعاملة % 1.81بینما انخفضت إلى T2W1في المعاملة %  2.34

فــي %  1.19و 3.06ســبة الكالســیوم التــي ظهــرت بــأعلى وأقــل نســبة لهــا وملوحــة مــاء الــري اخــتالف معنــوي فــي ن
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وتشــیر النتــائج إلــى أن زیــادة مســتوى األمــالح فــي مــاء الــري مــع انخفــاض . علــى التــواليT2S3وT2S1المعــاملتین 

%1.30مسـتوى رطوبـة التربـة أدى إلـى انخفـاض معنـوي فــي محتـوى األوراق مـن الكالسـیوم الـذي ظهـر بـأدنى نســبة 

،  وكنتیجـــة %58بنســـبة انخفـــاض W1S1عنـــد المعاملـــة %  3.10مقارنـــة بـــأعلى نســـبة لـــه W2S2فـــي المعاملـــة 

بینمـا انخفضـت النسـب %  3.58بأعطائها أعلـى نسـبة للكالسـیوم بلغـت T2W1S1للتداخل الثالثي انفردت المعاملة 

وقــد یعــزى ســبب % 67ض بلغــت أي بنســبة انخفــاT2W2S3عنــد المعاملــة %  1.17لتصــل إلــى أدنــى مســتوى لهــا 

انخفاض الكالسیوم إلى انخفاض الجهد المائي الناتج عن انخفاض مسـتوى رطوبـة التربـة وقـد یكـون التـأثیر التنافسـي 

  أو التضــادي بــین األیونــات الموجبــة هــو الســبب فــي خفــض محتــوى األوراق مــن الكالســیوم إذ ان ایونــات الصــودیوم

) 13(الغشـاء البالزمـي ي غشاء البالزما للشعیرات الجذریة مسببة تغیـر فـي نفاذیـةقد تحل محل ایونات الكالسیوم ف

  .بین ایونات الكالسیوم والصودیوم هذا التفسیر=r-0.796عالقة األرتباط المعنویة السالبة والبالغة ززوقد تع

لوحــة مــاء الــري إذ بلــغ ان محتــوى األوراق مــن الصــودیوم قــد ازداد معنویــًا بزیــادة مســتوى م) 6(یبــین الجــدول 

S3 , S2كغـم  للمعـامالت /ملغـم828.3و 445.8و 120.0تركیـزه  , S1 علـى التـوالي ویعـود ذلـك إلـى زیـادة تـراكم

األمـالح فــي منطقـة الجــذور وزیـادة امتصــاص الصـودیوم أمــا اخـتالف نســجة التربـة فأنــه لـم یــؤثر معنویـًا فــي محتــوى 

و 560.5وبة التربًة معنویًا في تركیز الصـودیوم إذ بلـغ أعلـى وأقـل تركیـز في حین أثرت رط.األوراق من الصودیوم

وقــد أدى تــداخل نســجة التربــة ورطوبتهــا إلــى اختالفــات .علــى التــواليW1وW2كغــم فــي المعــاملتین /ملغــم368.8

و T2W2كغـم عنـد المعـاملتین /ملغـم344.4و 575.5معنویة في تركیز الصـودیوم الـذي ظهـر بـأعلى وأقـل تركیـز 

T2W1 لقد تأثر تركیز الصـودیوم معنویـًا نتیجـة التـداخل بـین نسـجة التربـة %. 67على التوالي وبنسبة زیادة مقدارها

كغــم بالمقارنــة مــع اقــل /ملغــم828.3أعلــى تركیــز بلــغ T2S3و T1S3وملوحــة مــاء الــري حیــث اعطــت المعــاملتین 

تركیـــز معنویـــا فـــيل  رطوبـــة التربـــة وملوحـــة مـــاء الـــري تـــداخاثر و .  T1S1كغـــم عنـــد المعاملـــة /ملغـــم95.0تركیـــز   

علـــى W1S1و W2S3كغـــم عنـــد المعـــاملتین /ملغـــم90.0و 1030.0ظهـــر بـــأعلى وأقـــل تركیـــز الـــذيالصـــودیوم 

كغـم /ملغـم1076.6تداخل عوامل الدراسة الثالثة  معنویًا في تركیز الصودیوم إذ بلغ أعلى تركیـز كما واثر.التوالي

، وقد یعزى ذلك إلى زیـادة تركیـز T1W1S1كغم في المعاملة /ملغم73.3مقارنة بأقل تركیز T2W2S3في المعاملة 

ایونات الصودیوم في محلول التربة المزیجة الطینیة الغرینیة مع انخفاض مستوى رطوبة التربة وزیـادة تـراكم األمـالح 

وبوجـود وفـرة مـن المـاء قـد تغسـل فیهـا األمـالح بعیـدًا باستمرار الري بالماء المالح في حین أن التربة المزیجة الرملیـة 

وتشـیر عالقـة االرتبـاط المعنویـة الموجبـة ) .9(عن منطقة الجذور ممـا یـؤدي إلـى تقلیـل امتصاصـها مـن قبـل النبـات

r=0.898 بین ملوحة ماء الري وتركیز ایونات الصودیوم إلى زیادة تركیزها.  

تركیـز ایــون الكلوریــد معنویـًا بزیــادة مســتویات ملوحـة مــاء الــري إذ بلــغ إلــى زیــادة) 7(تشـیر النتــائج فــي الجـدول 

وقــد أثــرت نســجة التربــة معنویــًا فــي . علــى التــواليS1و S3فــي المعــاملتین %  1.03و % 3.30أعلــى وأقــل تركیــز 

مقارنـة %  2.90محتوى األوراق من الكلورید إذ سجلت التربة المزیجة الرملیـة أعلـى تركیـز للكلوریـد فـي األوراق بلـغ 

، كـذلك الحـال مـع اخـتالف مسـتوى رطوبـة التربــة  % 1.75بالتربـة المزیجـة الطینیـة الغرینیـة التـي اعطـت اقـل تركیــز 

%  1.78مقارنـة بــ %  2.75لیصـل تركیـزه فـي األوراق إلـى W2في المعاملة   ازداد امتصاص  ایونات  الكلوریدإذ

الناتجة عن تداخل نسجة التربة ومستویات رطوبتها أعلى تركیز بلغ T1W2لقد أظهرت المعاملة . W1في المعاملة 

، كمــا اختلـف تركیــز الكلوریـد معنویــًا نتیجـة التــداخل بــین T2W1فــي المعاملـة %  1.64مقارنـة بأقــل تركیـز % 2.65

و 3.60أعلـى وأقـل تركیـز للكلوریـد وكـان T2S1و T2S3نسجة التربـة وملوحـة مـاء الـري حیـث أظهـرت المعـاملتین 

W2S3قد لوحظ ان انخفاض مستوى رطوبة التربة مع زیادة ملوحـة مـاء الـري فـي المعاملـة ل.على التوالي%  0.89

في المعاملتین % 1.01مادة جافة مقارنة بأقل تركیز % 3.67ادى إلى زیادة تركیز ایونات الكلورید في األوراق إلى 
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W1S1 وW2S1 ًالتـــداخل الثالثـــي انفـــراد المعاملــــة بـــینوقـــد .اللتـــان لـــم تختلفـــا عـــن بعضـــهما معنویـــاT1W2S3

  ً◌ عـن المعـامالت كافـة وعلـى العكـس مـن ذلـكممـا جعلهـا تختلـف معنویـا%  4.17باعطائهـا اعلـى تركیـز للكلوریـد 

  r=0.853وتشیر عالقة االرتباط المعنویة الموجبـة T2W1S1ملةعند المعا% 0.74ظهر الكلورید بأقل تركیز له 

حــة مــاء الــري وتركیــز الكلوریــد فــي اوراق شــتالت النــارنج إلــى زیــادة امتصــاص ایونــات الكلوریــد بســبب زیــادة بــین ملو 

  .تركیزها في وسط النمو 

  

  االستنتاجات

م لــم تظهــر علیهــا أعــراض نقــص التغذیــة بعكــس / دیسیســمنز2أن شــتالت النــارنج التــي تــم ریهــا بمــاء ملوحتــه-1

م التـي أدت إلــى تــراكم أیونــات الصــودیوم والكلوریــد / دیسیســمنز6و4ت الشـتالت التــي رویــت بمــاء ذي مســتویا

  .في أنسجة الشتالت بدًال من أیونات البوتاسیوم والنترات كنتیجة للجهد األزموزي

مـن مـاء التربـة الجـاهز لـم یـؤثرفي محتـوى % 75و25م بعد اسـتنزاف / دیسیسمنز2أن الري بماء ذي ملوحة -2

مــن المــاء % 75م بعــد اســتنزاف / دیسیمســنز6و 4حــین ســبب الــري بمــاء ملوحتــه األوراق مــن العناصــر، فــي

  .الجاهز إعاقة امتصاص العناصر

اختلـــف محتـــوى أوراق الشـــتالت مـــن العناصـــر الغذائیـــة بـــأختالف نســـجة التربـــة تحـــت ظـــروف الـــري بمـــاء ذي -3

زیجـــة الرملیـــة علـــى مثیالتهـــا م، فقـــد تفوقـــت الشـــتالت النامیـــة فـــي التربـــة الم/ دیسیمســـنز6و 4مســـتوى ملحـــي 

. النامیة في التربة المزیجة الطینیة الغرینیة في محتوى األوراق من العناصر الغذائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النتروجین محتوى اوراق الشتالت منتأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في) 1(جدول 

(%)

  النسجة

T

مستوى رطوبة التربة 

)(%)W (  

  )م/ دیسیسمنز(وى ملوحة ماء الري مست

W×T  
S1  S2  S3  

T1
W177أ 2و55  د 1و84  د 2و05  أ 3و  
W242ب 2و36  د1و79  د 1و88  ب ج 3و  
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T2
W165ب 2و39  هـ 1و45  د 2و07  أ ب 3و  
W233ج 2و06  و 0و94  د 1و91  ج 3و  

T×Sتأثیر النسجة

T
T159أ 2و46ب 1و82ب 1و96أ 3و  
T249ب 2و22  ج1و20  ب 1و99  أ 3و  

W×Sالتربة       تأثیر رطوبة

W
W171أ 2و47د1و65ج2و06أ 3و  
W237ب 2و21  هـ 1و37  ج 1و89  ب 3و  

  ج1و51  ب1و90  أ 3و54  الريحة ماء ملو تأثیر 

  

  

  

  

نسجتها في محتوى اوراق شتالت النارنج من تأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة و ) 2( جدول 

  %)P(الفسفور 

  النسجة

T

مستوى رطوبة 

  ) W(%) (التربة

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

S1S2S3

T1
W1  121أ 0و100  هـ و 0و077  أ ب ج 0و104أ 0و  
W2087ب 0و056  ح 0و018  و ز 0و063  ب ج د هـ 0و  

T2
W1103أ 0و103  أ ب 0و106  أ 0و100  ج أ ب 0و  
W2084ب 0و068  ز 0و042  هـ و 0و079  ج د هـ و 0و  

  T×S  تأثیر النسجة

T
T1104أ 0و078  ب 0و047  أ 0و084أ0و  
T2094أ 0و086  أ ب 0و074  أ 0و089  أ 0و  

W×Sالتربةتأثیر رطوبة

W
W1112أ 0و102ب 0و091أ ب 0و102أ 0و  
W2085ب 0و062  د 0و030  ج 0و071  ب ج 0و  

  ج 0و061  ب0و086  أ 0و099تأثیر ملوحة ماء الري

  

  

  

Kتأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في محتوى اوراق الشتالت من البوتاسیوم ) 3(جدول 

(%)  

  النسجة

T

(%) مستوى رطوبة التربة 

)W (  

  )م/ دیسیسمنز(لري مستوى ملوحة ماء ا
W×T

S1S2S3

T1
W1  72أ 2و11  ج 1و33  أ ب 2و30  أ 2و  
W256أ ب 1و87  ج 1و14  ب 1و91  أ 2و  

T2W123ب 1و66  ج 1و37  ج 1و40  أ ب 2و  
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W259ب 1و56  ج 0و84  ج 1و24  أ 2و  

T×Sتأثیر النسجة  

T
T164أ 1و99ج 1و23ب 2و10أ 2و
T241ب 1و61  ج 1و10  ج 1و32  أ ب 2و  

W×S  تأثیر رطوبة التربة  

W
W147أ 1و89ج د 1و35ب 1و85أ 2و  
W258أ 1و71  د 0و99  ب ج 1و57  أ 2و  

  ج 1و17  ب 1و71  أ 2و25تأثیر ملوحة ماء الري

  

  

  

  

حتوى اوراق الشتالت من المغنسیوم تأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في م) 4(جدول 

Mg %)من المادة الجافة(  

  النسجة

T  

(%) مستوى رطوبة التربة 

)W (  

W×T  )م/ دیسیسمنز(مستوى ملوحة ماء الري 
S1S2S3

T1
W1  87أ 0و54  هـ 0و30  ج د 0و45  أ 0و  
W254ب 0و41  هـ 0و26  د 0و43  ج 0و  

T2
W166ب 0و46  هـ 0و26  ج د 0و46  ب 0و  
W252ج 0و30  و 0و13  هـ0و26  ج د 0و  

T×Sتأثیر النسجة

T
T171أ 0و48هـ 0و28ج 0و44أ 0و
T259ب 0و38  و 0و20  ج د 0و36  ب 0و  

W×S التربةتأثیر رطوبة

W
W177أ 0و50هـ 0و28ج 0و45أ 0و  
W253ب 0و36  و 0و20  د 0و35  ب 0و  

  ج 0و24  ب 0و40  أ 0و56تأثیر ملوحة ماء الري

  

  

  

  

  

  

من (% Caتأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في محتوى األوراق من الكالسیوم ) 5(جدول

  )المادة الجافة

  Tالنسجة 
(%) مستوى رطوبة التربة 

)W (  

W×T  )م/ دیسیسمنز(مستوى ملوحة ماء الري 
S1S2S3

T1
W1  61ب 2و10  و ز 1و57  د هـ 2و10  ب 2و  
W230ج 1و84  ز ح 1و44  هـ و 1و81  ج د 2و  

T2
W158أ 2و34  ح 1و20  ج د 2و23  أ 3و  
W254ج 1و81  ح 1و17  هـ و ز 1و74  ب ج 2و  

S×T  تأثیر النسجة
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T
T143أ 1و69د 1و51ج 1و94ب 2و
T206أ 2و08  هـ 1و19  ج 1و98  أ 3و  

S×Wتأثیر رطوبة التربة

W
W110أ 2و21هـ 1و39ج 2و15أ 3و  
W240ب 1و83  هـ1و30  د 1و77  ب 2و  

  ج 1و35  ب1و96  أ 2و75تأثیر ملوحة ماء الري

  

  

  

  

( كغم / غمملNaتأثیر ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في محتوى االوراق من الصودیوم ) 6(جدول 

  )جزء بالملیون

  النسجة

T  

مستوى رطوبة التربة 

)(%)W (  

  )م/ دیسیسمنز(مستوى ملوحة ماء الري 

W×T
S1S2S3

T1
W1  3ب 393و3  ب 673و3  د هـ 433و3  و 73و  
W26أ 545و5  أ 983و3  ج د 536و6  و 116و  

T2
W16ب 344و4  ب ج 580و0  هـ 346و6  و 106و  
W23أ 575و5  أ 1067و6  ج د هـ 466و6  و 183و  

T×Sتأثیر النسجة  

T  
T10أ 469و4أ 828و3ب 485و0ج 95و
T20أ 460و0  أ 828و3  ب 406و6  ج 145و  

W×Sتأثیر رطوبة التربة

W
W10ب 368و8ب 626و6د 390و0هـ 90و  
W20أ 560و5  أ 1030و0  ج 501و6  هـ 150و  

  أ 828و3  ب 445و8  ج 120و0تأثیر ملوحة ماء الري

  

  

  

من (% Clتأثیر ملوحة ماء الري ومستوى رطوبة التربة ونسجتها في محتوى األوراق من الكلورید ) 7(جدول 

  )المادة الجافة

  النسجة

T  
  )W((%)مستوى رطوبة التربة

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

S1S2S3

T1
W137ب 1و92  ب 3و03  ج 1و37  ج 1و  
W204أ 2و56  أ 4و17  ب 2و73  ج د 1و  

T2
W174ب 1و64  ب 2و84  ج1و53  د 0و  
W297ب 1و85  ب 3و18  ج 1و40  ج د 0و  
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T×Sتأثیر النسجة

T
T120أ 2و90أ 3و60ج 2و05د هـ 1و
T286ب 1و75  ب 3و01  د 1و38  هـ 0و  

W×Sتأثیر رطوبة التربة

W
W106ب 1و78ب 2و93د 1و36د 1و  
W201أ 2و25  أ 3و67  ج 2و07  د 1و  

  أ 3و30  ب 1و72  ج 1و03تأثیر ملوحة ماء الري
  .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود% 5المعامالت ذات األحرف المتشابهة ال تختلف معنویًا فیما بینها عند مستوى احتمال 
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