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اجريت تجربة سنادين لدراسة تأثير الكاينتين في نمو الفمفل المروي بمياه مختمفة
المموحة .صنف  Syzarوشممت الدراسة عاممين ىما مموحة ماء الري وباربعة
مستويات ( 4 ,2 ,1.1و )6ديسيمينز م 1-اعطيت ليا الرموز(S2 ,S1 ,S0
و )S3عمى التوالي والعامل الثاني رش منظم النمو (الكاينتين) عمى النبات
وباربعة مستويات  100 ,50 ,0و 150ممغم لتر 1-اعطيت ليا رموز(,K1 ,K0
 K2و )K3عمى التوالي .اظيرت نتائج :انخفاض معنوي في ارتفاع النبات
وحاصل النبات الواحد وتركيز الفسفور والبوتاسيوم في الجزء الخضري من
 33.39سم و  35.27غم نبات 1-و 4.9غم كغم ,1-و19.6غم كغم 1-عند
1معاممة المقارنة الى 23.21سم و 24.53غم نبات 1-و 3.2غم كغم
و17.4غم كغم . 1-بينما زاد تركيز النتروجين في الجزء الخضري من 13.3غم
كغم 1-عند معاممة المقارنة الى 17.7غم كغم 1-عند اعمى مستوى من مموحة ماء
الري .اما الرش بالكاينتين فقد حقق المستوى  100ممغم لتر 1-اعمى معدل
لصفات ارتفاع النبات ,حاصل النبات الواحد ,تركيز الفسفور في الجزء الخضري
وىي 31.40سم 35.21 ,غم نبات 1-و4.3غم كغم 1-قياسا مع معاممة المقارنة
25.64سم 37.80 ,غم نبات 1-و 3.8غم كغم .1-بينما حقق الرش بالمستوى
 150ممغم لتر 1-اعمى القيم لتركيز الفسفور والبوتاسيوم في الجزء الخضري
16.2,18.7غم كغم 1-قياسا مع معاممة المقارنة  14.6و 18.2غم كغم 1-عند
معاممة المقارنة .اما التداخل الثنائي فقد حققت معاممة الرش الكاينتين بالمستوى
 100ممغم لتر 1-مقترنة بالري بمياه ذات مموحة  1.1ديسيمنز م 1-اعمى القيم
لصفات ارتفاع النبات ,حاصل نبات الواحد ,تركيز الفسفور والبوتاسيوم في الجزء
الخضري واعطت 37.27سم 41.17 ,غم نبات 50.1 ,1-غم كغم 1-و19.7
غم كغم 1-قياسا بمعاممة عدم الرش بالكاينتين مقترنة بالري بماء ذو مموحة 6
ديسيمنزم

1-

18.80سم20.68 ,غم نبات12.9 ,1-غم كغم

1-

و17.1غم كغم.1-

كلوات هفتاحية :الكاينتين  ,فلفل ,رً ,ملوحت
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Abstract
A Plastic pot experiment was conducted in agreenhouse conditions during the autumn
season to study the effect of kinetin in the growth of capsicum which irrigated by
different saline water type (syzar).The study included two factors:the first was salinity
of Irrigation water in four levels (1.1,2,4 and 6) dS m-1 have the symbbl (S0,S1,S2 and
S3) respectively and the second factor was spray with growth regular (kinetin) on
plant with four levels (0,50,100 and 150) mg L-1. The results refers to: Decrease of
plant high, one plant yield, Phosphoeous and potassium coucent ration in shoot part
from 33.39 cm,35.27 g plant-1,4.9 g kg-1,19.6 g kg-1 respectively at control treatment
to 23.21 cm, 24.53 g plant-1, 3.2 g kg-1, 17.4 g.kg-1 respectively. While nitrogen
conceutration in shoot part was increased from 13.3 g kg-1 at control treatment to 17.7
at highest level of salilinty Irrigation water. The spray with rinetin at the level 100 mg
L-1 achieved highest results in plant high, one plant yield, Phosphorous concentration
in shoot part 31.40 cm, 35.21 gm plant-1,4.3 g kg-1 respectively compard to that of
control 25.64 cm, 27.80 gm plant-1,3.8 g kg-1 respectively, while spray with 150 mg
L-1 achieved high rest valve for Phosphorous and potisum concentration in shoot part
16.2 and 18,7 g kg-1 compared with control treatment 14.6 and 18.2 g kg-1. The
interaction between stady factor was significant and the high value of the most
characteristics was achieved by spray with 100 mg L-1 from kinetin and Irrigated with
1.1 dS.m-1 water, This treatment gave 37.27 cm, 41.17 gm plant-1 5.0 g kg-1, 19.7 g
kg-1 for plant high, one plant yield, Phosphorous and potassium concentration
compared with out addition kinetin and irrigation with 6 dS m-1 saline water 18.80 cm
, 20.68 g plant-1, 2.9 g kg-1, 17.1 g kg-1 respectively.
Keywords: Kinetin, Pepper, Irrigation, Salinity.
المقدمة
اىتمت العديد من الدراسات في الوطن العربي ومن ضمنيا العراق في إيجاد الحمول لمشاكل المموحة بسبب
ً ممم سنويا150موقعيا الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبو الجافة والتي ال يزيد معدل سقوط األمطار فييا عن
ومما زاد في حدة مشكمة المموحة ىو عدم وجود إدارة جيدة لمتربة
ّ .)3(ً ممم سنويا2400 ومعدل التبخير يزيد عن
 وتُعد المموحة.)7(الفعالة إضافة إلى ارتفاع درجات الح اررة وزيادة التبخر
ّ والمياه وكذلك عدم وجود شبكات البزل
من االجيادات غير الحيوية والمسؤول الرئيس عن انخفاض وانتاجية ورداءة نوعية المحاصيل في كثير من
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بمدان العالم التي تسببيا الزراعة المروية في الترب الجافة عمى طول ضفاف األنيار ,وتشير التقديرات إلى أن
حوالي  %20من الترب المروية في العالم تصبح متأثرة بالمموحة أو المروية بمياه تحتوي عمى مستويات عالية
من المموحة ( .)17فاألجياد الممحي يعمل عمى خفض فعالية ونشاط الخاليا وقابميتيا عمى االنقسام مما يؤدي
إلى خفض إنتاج المحاصيل الزراعية( 2و .)22وقسمت النباتات من حيث تحمميا إلجياد الممحي إلى نباتات
متحممة لممموحة ,إذ يطور النبات العديد من الميكانيكيات أو اآلليات الفسيولوجية لتحمميا اإلجياد الممحي
ونباتات حساسة لممموحة التي ال تمتمك القدرة عمى تحمل اإلجياد الممحي ( .)21ونظ ار ألىمية محصول الفمفل
وازدياد استيالكو فقد حضي باىتمام كبير من قبل مربي النبات وشركات إنتاج البذور ,وتمتاز نباتات الفمفل
بكونيا حساسة لمجفاف والذي تعد المموحة احد مسبباتو وخاصة في مدة اإلزىار وعقد الثمار ,إذ إن قمة الري مع
ارتفاع درجات الح اررة تسبب جفافاً نسبياً لعصارة النباتية ,نتيجة ضعف المجموع الجذري الذي ال يقوى عمى
تعويض الماء المفقود بالنتح فتسقط اإلزىار وتتأثر الثمار المتكونة فتبقى صغيرة الحجم مشوىة ( .)15إن إحدى
الوسائل لمتقميل من اآلثار الضارة لإلجياد الممحي ىي رش المحاصيل الزراعية بأحد منظمات النمو الطبيعية أو
الصناعية  ,ومن ىذه المنظمات استخدام الكاينتين الذي يعتبر من أىم السايتوكاينات في تحفيز النمو تحت
ويحسن نمو وتطور النبات ويزيد الحاصل (. )12ولقمة الدراسات حول استعمال
ظروف اإلجياد الممحي
ّ
الكاينتين الذي أُدخل حديثا لمعراق وتداخمو مع المموحة وتأثيرىا في مؤشرات النمو لمنباتات نفذت ىذه الدراسة
التي تيدف إلى تأثير استخدام مستويات مختمفة من المياه المالحة في نمو محصول الفمفل ومدى تحممو لممموحة,
ودراسة تأثير رش الكاينتين في نمو محصول الفمفل لمحد من التأثيرات الضارة لمموحة التربة ,كذلك دراسة إمكانية
تحديد التركيز المناسب من الكاينتين الذي يعمل في زيادة تحمل نبات الفمفل لممموحة .
المواد وطرائق العمل
أجريتت الد ارستة فتي الموستم الخريفتي لعتام  2017فتي كميتة الز ارعتة  -جامعتة االنبتار فتي البيتت الزجتاجي العائتتد
لقسم البستنة باستخدام أصص بالستيكية لدراسة تأثير الكاينتين في نمو نبات الفمفل المروي بمياه مختمفتة المموحتة
 ,استتتخدمت فتتي الد ارستتة تربتتة نستتجتيا (مزيجيتتة طينيتتة غرينيتتة) أختتذت متتن الطبقتتة الستتطحية ( )30-0ستتم مصتتنفة
ضتمن رتبتة  Entisolsوتحتت المجموعتة العظمتى  Typic Torrifluventsحستب التصتنيف األمريكتي الحتديث
( )20جففت التربة ىوائيا وطحنتت ونخمتت فتي منختل قطتر فتحاتتو  2متم وقتدر فييتا بعتض الخصتائص الكيميائيتة
والفيزيائية والموضحة في جدول (. )1
إما المياه فقد استعممت مياه مخموطة تمثل مياه مالحة من احد المبازل الموجودة في منطقة الدراسة (الرمادي)
(االيصالية الكيربائية  10ديسي سيمنز.م )1-مع مياه (ايصاليتيا الكيربائية  1.1ديسي سيمنز.م )1-معاممة
المقارنة لمحصول عمى أربعة مستويات ممحية ىي ( 4 ,1 ,1.1و )6ديسي سيمنز م S2 ,S1 ,S0(1-و)S3
وحسب الطريقة المتبعة من قبل (.)8
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جدول  1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة قبل الزراعة
القيمة

الصفة
 pHتفاعل التربة

الصفة

وحدة القياس

7.76

القيمة
االيونات الذائبة

1-

الكالسيوم

المادة العضوية

14

غم كغم

االيصالية

وحدة القياس

2.6

ديسي سيمنز م

ممي مول لتر

9.85

1-

الكهربائية
1-

المغنسيوم

8.61

ممي مول لتر

1-

الجبس

0.44

غم كغم

1-

الصوديوم

0.98

ممي مول لتر

1-

معادن الكاربونات

280

غم كغم

1-

البوتاسيوم

6.70

ممي مول لتر

1-

الكبريتات

9.45

ممي مول لتر

1-

مفصوالت التربة

7.44

ممي مول لتر

1-

الرمل

140

غم كغم

1-

الكموريد

4.54

ممي مول لتر

1-

الغرين

550

غم كغم

1-

البيكاربونات

-

ممي مول لتر

1-

الطين

310

غم كغم

1-

الكاربونات
النتروجين الجاىز

25

ممغم كغم

1-

الفسفور الجاىز

16

ممغم كغم

1-

البوتاسيوم الجاىز

226

ممغم كغم

1-

النسجة مزيجية غرينية
عند اإلشباع
النسبة المئوية
لمرطوبة

% 46

عند شد 33كيمو باسكال

% 33

عند شد  1500كيمو باسكال

% 11

جدول  2بعض الصفات الكيميائية لمياه المخموطة والمستخدمة في التجربة
وحدة القياس

الصفة

مخموطة2

مخموطة3
6.00

ماء النهر

مياه مخموطة1

1.1

2.0

4.0

7.8

7.7

7.6

7.6

Ca++

1.53

3.36

9.89

14.20

Mg++

1.82

3.95

6.54

9.8

Na+

1.64

3.24

9.34

14.3

0.03

0.30

0.42

0.56

االيصالية الكهربائيةEC
األس الهيدروجينيpH

األيونات الذائبة

مياه

مياه

K+
=

SO4

ديسيسمنز م

1-

ــــــ

مميمول لتر

1-

1.64

3.16

7.92

11.30

Cl-

2.36

4.89

7.6

22.2

=CO3

-

-

-

-

HCO3-

0.88

3.75

3.01

3.60

نسبة امتزاز الصوديومSAR

0.89

1.20

2.30

2.92
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أما بالنسبة لتحضير تراكيز الكاينتين فقد تم تحضير محمول رش من الكاينتين واذابتو في الماء المقطر وحضرت
التراكيز المطموبة  100 ,50و 150ممغم لتر

1-

فضالً عن معاممة السيطرة ,أجريت تجربة عامميو بعاممين كان

العامل األول رش الكاينتين بأربعة مستويات ىي  0بدون إضافة و 50ممغم لتر

1-

و 100ممغم لتر

1-

و150

ممغم لتر K0, K1, K2( 1-و.)K3اما العامل الثاني فيو نوعية مياه الري بأربع مستويات ممحية ,2.0 ,1.1
 4.0و 6.0ديسيمينز م

1-

( S2 ,S1 ,S0و )S3اجريت التجربة عامميو بثالث مكررات وباستخدام تصميم

القطاعات العشوائية الكاممة ( )RCBDووزعت الوحدات التجريبية عشوائيا عمى ثالث قطاعات ,استخدمت في
التجربة أصص بالستيكية  10كغم تربة .ممئت األصص بالتربة بعد إضافة السماد الفوسفاتي عمى ىيئة سوبر
فوسفات مركز ( )P2O5 %46وبمعدل 160كغم Pىت

1-

تم خمط األسمدة مع التربة قبل الزراعة وزرعت ثالث

شتالت من الفمفل بتاريخ  2017-9-27وخفت إلى شتمتين .أضيف السماد النتروجيني عمى شكل سماد يوريا
( )% 46وبمعدل 170كغم Nىت

1-

وبثالث دفعات إما السماد البوتاسي فقد أضيف عمى ىيئة سماد كبريتات

البوتاسيوم ( )K2O %50وبمعدل 120كغم ىت

1-

وأضيفت عمى دفعتين بحسب ( )18وتم الري حسب الطريقة

الوزنية لموصول إلى السعة الحقمية إذ يتم وزن أصيص يوميا وتعويض الفقد الناتج بالرطوبة يوميا .مع إضافة
 %20متطمبات الغسل وبحسب معامالت التجربة .إما الكاينتين فقد تم إضافتو رشا عمى النباتات وبحسب
معامالت التجربة وبثالث رشات المدة بين رشو وأخرى ( )25يوم .في نياية التجربة تم قطع النباتات من نقطة
التقاء النباتات بالتربة في جميع األصص وتجفيفيا وطحنيا ونخميا بمنخل  2مم وحفظت حسب المعامالت
لمتحاليل الكيميائية .قدر النتروجين في محاليل اليضم باستخدام طريقة كالدال الواردة في ( )9كما قدر الفسفور
في محاليل اليضم بطريقة مولبيدات االمونيوم وتم قياس بجياز المطياف الضوئي Spectrophotometer
عمى طول موجي  820نانوميتر كما جاء في ( )16بينما قدر البوتاسيوم باستخدام جياز مطياف الميب Flame
 .photometerوتم التحميل اإلحصائي لمنتائج باستعمال البرنامج  Genestateلحساب اقل فرق معنوي LSD
عند مستوى معنوية .0.05
النتائج والمناقشة
يوضتتح جتتدول 3تتتأثير التتتداخل بتتين مموحتتة متتاء التتري ومستتتويات رش الكتتاينتين فتتي ارتفتتاع نبتتات الفمفتتل ستتم .إذ
نالحظ انخفتاض معنتوي فتي ارتفتاع النبتات بزيتادة مموحتة متاء التري بتين المستتوى األول وال اربتع  33.39و23.21
س تتم وبانخف تتاض مقتتداره  % 30.48عمتتى الت توالي .كمتتا يب تتين الجتتدول زي تتادة معنويتتة ف تتي ارتفتتاع النب تتات عن تتد رش
الكتتاينتين إذ زاد ارتفتتاع النبتتات متتن  26.64ستتم فتتي معاممتتة الكتتاينتين بتتدون رش إلتتى  31.40ستتم فتتي المعاممتتة
100ممغم لتر

1-

وكانت نسبة الزيتادة  .% 17.86كمتا ويبتين الجتدول التتداخل الثنتائي بتين مموحتة متاء التري ورش

مستتويات الكتاينتين إذ نالحتظ تميتز المستتوى  S0K2بتأعمى قيمتة والتتي بمغتت  37.ستم عنتد  .S0K2واقتل ارتفتاع
لمنبات  18.80سم عند  S3K0وبزيادة مقدارىا .%98.24
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جدول  3تأثير مموحة ماء الري ومستويات الكاينتين في ارتفاع نبات الفمفل (سم)

مستويات الكاينتين ممغم.لتر

1-

0

50

100
150

معدالت المموحة

مموحة ماء الريds/m-1

1.1

2

4

31.10

31.13

25.53

18.80

32.77

31.40

27.83

20.73

28.18

37.27

30.43

29.30

28.60

31.40

32.43

26.80

31.60

24.73

28.89

33.39

29.94

28.56

23.21

S=4.23

L.S.D 0.05

6

معدالت الكاينتين
26.64

S×K=8.46

K=4.23

يبين جدول  4تأثير مياه الري ومستوى الكاينتين في حاصل نبات الفمفتل غتم نبتات

1-

فقتد لتوحظ حتدوث انخفتاض

معنوي في حاصل النبات بزيادة تراكيز مموحة ميتاه التري ,إذ كانتت قيمتتو فتي المستتوى األول  35.27غتم نبتات
وفي المستتوى الثتاني  31.42غتم نبتات
غ تتم نب تتات

1-

1-

وفتي المستتوى الثالتث  25.87غتم نبتات

1-

1-

وفتي المستتوى ال اربتع 24.53

وبنس تتبة انخف تتاض كان تتت  26.65و % 30.45قياست تا م تتع معامم تتة المي تتاه المقارن تتة .% .يع تتزى س تتبب

انخفاض الصفات المظيرية (ارتفاع النبات والحاصل) لمفمفل عند استخدام المياه المالحة إلتى تتأثير تركيتز ونوعيتة
األمتتالح المتراكمتتة فتتي ميتتاه التتري وبالتتتالي تتتؤثر ستتمبا فتتي نمتتو النبتتات إذ يتمثتتل ىتتذا التتتأثير إلتتى اختتزال فتتي ارتفتتاع
النبتتات وطتتول الجتتذور أوزانيتتا الطريتتة والجافتتة والمستتاحة الورقيتتة وعتتدد األوراق ( .)10وكتتذلك يبتتين الجتتدول زيتتادة
معنوية في قيم حاصل النبات برش الكاينتين ,إذ كانت اعمى قيمة  31.40غم نبات

1-

عند مستوى  K2واقل قيمتة

 26.64غم نبات1-عند مستوى  K0وبزيادة مقدارىا  .% 17.86وسبب زيادة ارتفاع النبات والحاصل لمفمفل عنتد
إضافة الكاينتين يعود إلى دور االيجابي لمكاينتين في زيادة طول الخاليا وعرضيا ( )6حيث يعمل الكاينتين عمتى
تنظيم النمو واإلنتاجية لمكثير من النباتات ( )12ويتفتق متع( .)5اظيتر الجتدول التتداخل الثنتائي لمموحتة ميتاه التري
متع رش الكتتاينتين وتتتأثيره فتتي حاصتتل النبتتات زيتتادة معنويتتة ,إذ كاااأ لىلااي حا اال  41.17غا نباااث 1-ىناات كيكيا
 K2S0واقل حا ل  20.68غ ىنت مستوى ملوحت  K0S3وبنسبت زيادة مقتارها .% 99.08
جدول  9تأثير مموحة ماء الري ومستويات الكاينتين في حاصل النبات الواحد
مموحة ماء الريdS\m-1
مستويات الكاينتين ممغم لتر
0
50
100
150
هعدالت الولوحة
L.S.D 0.05

1-

1.1
32.21
34.04
41.17
33.67
35.27

4

2
32.24
32.54
33.44
27.48
31.42
K=7.72
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26.08
38.40
34.76
30.33
25.87
K=3.86

6

معدالت الكاينتين

20.68
20.80
31.46
52.20
24.53

27.80
31.44
35.21
29.17
S×S=3.86
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يوضح جدول  5تأثير مموحة ماء الري ومستويات الكاينتين في تركيز النتروجين غم كغم1-في األجزاء الخضرية
لمنبات الفمفل .إذ نالحظ زيادة تركيز النتروجين بزيادة مموحة ماء الري ,إذ كان  16.1 ,15.0 ,13.3و17.7
لمستويات  S2, S1, S0و S3وبنسبة زيادة مقدارىا  18.0 ,30.0و .% 9.93أن زيادة العناصر الغذائية
بزيادة المموحة يتفق مع ( )1الذي توصمت إلى زيادة تركيز النتروجين في األجزاء الخضرية يعزى إن سبب زيادة
تركيز النتروجين بزيادة مستويات المموحة إلى إن عنصر النتروجين من العناصر المتحركة وفي اغمب األحيان
فان نفس الكمية منو تكون جاىزة عمى سطح الجذر بغض النظر عن مستوى المموحة أو حجم الجذر أو قد يكون
بسبب تأثير السمبي في نمو النبات وتقزمة ( .)19كما نالحظ من الجدول حصول زيادة معنوية في تركيز
النتروجين في األجزاء الخضرية عند إضافة الكاينتين إذ كان إذ كان تركيز النتروجين  14.6غم كغم
معاممة المقارنة واصبح  16.2غم كغم

1-

1-

عند

عند مستوى  K3وبزيادة مقدارىا  .%10.95اما عند التداخل بين

مموحة ماء الري ومستويات الكاينتين ,إذ وجدت فروق معنوية بين المستويات ,إذ كان أعمى تركيز لنتروجين
 18.0غم كغم

1-

عند معاممة  .S3K3واقل تركيز لمنتروجين  12.2غم كغم

1-

عند معاممة  S0K0وبنسبة زيادة

.% 47.54
جدول  5تأثير مموحة ماء الري ومستويات الكاينتين في تركيز النتروجين في األجزاء الخضرية لنبات الفمفل
غم كغم

1-

هلوحة هاء الري dS m-1
مستويات الكاينتين ممغم لتر
0
50
100
150
هعدالت الولوحة
L.S.D 0.05

1-

1.1

2

4

6

معدالت الكاينتين

12.2
13.2
13.7
14.0
13.3

13.8
15.1
15.4
15.9
15.0

16.1
16.1
16.4
16.8
16.1
K=0.3 K=0.7

17.3
17.7
17.8
18.0
17.7

14.6
15.5
15.8
16.2
S×S=0.30

يالحظ من جدول 6حصول انخفاض معنوي في تركيز الفسفور عند الري بالمياه المالحة اذ كانت تراكيز  4.93و
 4.48و 3.98و 33.46لمستويات  S2 ,S1 ,S0و S3إذ كانت نسبة االنخفاض 19.26 ,9.12
و .%34.69إن انخفاض الفسفور نتيجة زيادة المموحة إن الفسفور بطيء الحركة في التربة وان امتصاصو من
قبل النبات يعتمد عمى المساحة السطحية لمجذور وان ضعف الجذور بسبب المموحة يمكن إن يقمل من قابميو
النبات عمى امتصاص ىذا العنصر يتفق مع ( .)4كما نالحظ من الجدول حصول زيادة معنوية في تركيز
الفسفور في األجزاء الخضرية عند إضافة الكاينتين إذ كان إذ كان تركيز الفسفور 4.36 ,4.15 ,3.88
و 4.28غم كغم

1-

وبنسبة زيادة  4.87 ,13.15و % 2.38قياسا مع معاممة المقارنة .إن زيادة الفسفور بزيادة

الكاينتين فقد يعود إلى دور السايتوكاينات في تقميل من إضرار المموحة وتحسين مظاىر النمو من خالل تحسين
نفاذية األغشية البالزمية وامتصاص العناصر الغذائية ,وقد يعود إلى دور الكاينتين في تحسين نمو النبات فيو
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يعمل عمى تقميل من تراكم ايونات الصوديوم والكمورايد داخل الخاليا ( )12ويتفق مع) )5إذ بينت إن لمكاينتين
دو ار في جاىزية الفسفور والعناصر األخرى كذلك يعمل الكاينتين عمى الحد من التأثير السمبي لممموحة.
ويبين جدول التداخل بين مموحة ماء الري ومستويات الكاينتين ,إذ وجدت فروق معنوية بين المستويات ,إذ كان
أعمى تركيز لمفسفور  5.03غم كغم

1-

عند معاممة  .S0K2واقل تركيز لمفسفور  2.96غم كغم

1-

عند معاممة

 S3K0وبنسبة زيادة .% 69.93
يبين جدول  7تأثير التداخل بين مموحة ماء الري ومستويات الكاينتين في تركيز البوتاسيوم غم كغم

1-

في األجزاء

الخضرية لمفمفل .إذ يالحظ من الجدول انخفاض معنوي في تركيز البوتاسيوم بزيادة مموحة ماء الري حيث أصبح
 17.4غم كغم

1-

عند المستوى  S3مقارنة مع معاممة الري بالمياه العذبة  S0 19.6غم كغم

1-

وكانت نسبة

االنخفاض  .%11.22انخفاض تركيز البوتاسيوم بزيادة المموحة يتفق مع ( .)5وقد يعزى سبب انخفاض تركيز
البوتاسيوم بزيادة المموحة إلى ان زيادة تركيز الصوديوم في محمول التربة مما يؤدي إلى إزاحة البوتاسيوم من
منطقة امتصاص الجذور كما وتؤدي إلى اختالل توازن المغذيات ونقص امتصاصيا في النبات ( .)13بين
الجدول زيادة معنوية في تركيز البوتاسيوم عند إضافة الكاينتين حيث ازداد من  18.2غم كغم
المقارنة إلى 18.7غم كغم

1-

1-

عند معاممة

عند مستوى  K3من الكاينتين .ان سبب زيادة تركيز البوتاسيوم إلى إن عند رش

الكاينتين عمى المجموع الخضري ليا قدره عمى زيادة امتصاص البوتاسيوم وبالتالي زيادة تركيزه في النبات ).(14
كما يبين الجدول التداخل بين مموحة ماء الري ومستويات الكاينتين إذ لوحظ تميز معامل  K2و K3لمكاينتين
بأعمى معدل لتركيز البوتاسيوم  19.7غم كغم .1-عند مستوى معاممة المقارنة  S0إما اقل قيمة كانت عند معاممة
عدم الرش غم كغم

1-

في حالو الري بالمياه المالحة .S3

جدول  6تأثير هلوحة هاء الري وهستويات الكاينتين في تركيز الفسفور في األجزاء الخضرية للنبات
(غن كغن)1-
هلوحة هاء الري dS m-1
هستويات الكاينتين هلغن لتر

1-

1.1

2

4

6

هعدالت الكاينتين

0

4.76

4.23

3.60

2.96

3.88

50

4.96

4.46

3.93

3.26

4.15

100

5.03

4.63

4.23

3.56

4.36

150
هعدالت الولوحة
L.S.D 0.05

5.00
4.93

4.60
4.48
K=0.38

3.36
3.28
S×S=0.18

4.28
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 تأثير هلوحة هاء الري وهستويات الكاينتين في تركيز البوتاسيوم في األجزاء الخضرية للنبات (غن7 جدول
)1-كغن
dS m-1 هلوحة هاء الري
1-

هعدالت الكاينتين
18.2

6

4

2

1.1

17.1

17.9

18.6

19.4

18.5

17.4

18.2

18.8

19.6

50

18.6

17.5

18.2

19.0

19.7

100

18.7

17.6

18.4

19.2

19.8

17.4
S×S=0.2

18.1
K=0.2

18.9

19.6

150
هعدالت الولوحة
L.S.D 0.05

K=0.5

هستويات الكاينتين هلغن لتر
0
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