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 تأثير الرش بحامض السالسيلك وملوحة مياه الري في نمو وانتاج الحنطة في ترب مختلفة

 

 مثنى شعالن حسن    هادي ياسر عبود 

 جامعة القاسم الخضراء /كلية الزراعة 

 

 : الخالصة

فتي كييتة الارا تة  2022/2022كغم تربة خالل الموسم الشتتو   20نفذت دراسة في اصص بالستيكية سعة  

( ميغم.لتر200، 50، 25،  0معة بابل لدراسة تاثير الرش بحامض السالسييك ) / جا
-2
،  4،  2.2وميوحة مياه التر  ) 

( ديسيسيمنا.م8
-2
في نمو وانتاج الحنطة في اربع ترب مختيفة النسجة في محافظتة بابتل و تي رمييتة متي ناحيتة النيتل  

ويل ومايجة طينية غرينية مي ناحيتة ابتي غترا. استتخدم ومايجة غرينية مي ناحية الشوميي ومايجة مي قضاء المحا

تصتتميم الاطا تتات العشتتواكية الكاميتتة متتمي التصتتميم ايحصتتاكي ايساستتي الاطتتع المنشتتاة المنشتتاة وبتت ال  مكتتررات. 

بتادرات بعتد استبو يي متي الارا تة. ستمدت النباتتات حستة التوصتية  20حبة في كل اصيص خففت الت   25زر ت 

. ـN كغم 220السمادية 
-2

. ـP2O5كغم  250و 
-2
. ـ K2Oكغم  250و  

-2
كغتم  8. تمت امافة الحديد المخيبي بمادار 

Feـ .
-2
. ـMnكغم 5والمنعنيا بمادار  

-2
 ال  التربة في بداية مرحية التفر ات. 

 -واشارت ا م النتاكج ال  ما ييي:

ديسيسيمنا.م 8و 4ال   2.2زيادة ميوحة مياه الر  مي  -
-2
الت   4.22ادة ميوحتة التربتة بعتد الحصتاد متي أدت الت  زيت 

ديسيسيمنا.م 23.31و  8.20
-2
  ي  التوالي في حيي لم يكي ليرش تاثير معنو  في ميوحة التربة بعد الحصاد.  

 %  ي ميوحة التربة المايجة الطينية الغرينية.23معدل ميوحة التربة الرميية بعد الحصاد انخفض بنسبة  -

والمنعنيا الجتا ا فتي التربتة بعتد الحصتاد فتي التربتة المايجتة الطينيتة الغرينيتة ماارنتة بالتربتة  زادت تراكيا الحديد -

 الرميية وارتبطت  ذه الايادة بنسبة الجاء النا م في التربة )الطيي+ الغريي(. 

ميغم.لتتتر 25رش نباتتتات الحنطتتة بحتتامض السالستتييك بتركيتتا  -
-2
وب بنستتبة زاد معنويتتاح حاصتتل المتتادة الجافتتة والحبتت 

%  ي  التوالي  نسبة ال  معامية الماارنة في حيي كان مادار الايتادة فتي الحاصتل اقتل  نتد زيتادة تركيتا 20% و 24

ميغم.لتر 200الحامض ال  
-2
. 

ديسيسيمنا.م 8ال   2.2زيادة ميوحة ماء الر  مي  -
-2

% و 22خفضت حاصل المادة الجافة وحاصل الحبوب بنستبة   

 %  ي  التوالي. 35

تفوقتتت التربتتة المايجتتة الطينيتتة الغرينيتتة والتربتتة المايجتتة فتتي حاصتتل المتتادة الجافتتة وحاصتتل الحبتتوب  يتت  التربتتة  -

 الرميية. 

رش نباتات الحنطة بحامض السالسييك زاد معنوياح تراكيتا النتتروجيي والفستفور والبوتاستيوم والحديتد والمنغنيتا فتي  -

ديسيسمنا.م 8ال   2.2ياه الر  مي انسجة النبات في حيي ادت زيادة ميوحة م
-2
 ال  خفض تراكيا  ذه العناصر.  

فتي التربتة المايجتة الطينيتة الغرينيتة وكانتت الفروقتات معنويتة  N, P, Kحصل ا يت  امتصتال ليعناصتر الكبتر   -

وازداد  ماارنتة بالتربتة الرمييتتة، فتي حتتيي لتم تكتتي الفروقتات معنويتتة فتي امتصتتال الحديتد متتي قبتل النبتتات بتيي التتترب

 امتصال المنعنيا معنوياح في التربة المايجة  ي باية الترب.

  

Abstract: 

An experiment was carried out by using a 10 kg capacity plastic pots during winter 

season 2011/2012 in Agriculture College / Babylon University to study the effect of 

foliar application of salicylic acid at rates of (0, 25 , 50, 100) mg. L
-1

 and irrigation water 

salinity of ( 1.2, 4, 8 ) ds.m
-1

 on growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) in four 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني 
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soil textures from Babylon province. The soil textures were sand, sandy loam , Loam, and 

silty clay loam. Split split plot design in CRBD with three replicates were used.  

Fifteen seeds were planted in each pot, thinned to 10 seedlings after two weeks. 

NPK fertilizers at 120KgN.h
-1

, 150 KgP2O5.h
-1

, 150 kgk2O.h
-1

 were added. Fe-EDDHA 

at 8 KgFe.h
-1

 and  MnSO4. 7H2O at 5KgMn.h
-1

 were added to the soil in the beginning of 

tillering stage. The results revealed the following: 

- Increasing irrigation water salinity from 1.2 to4, 8 dsm
-1

 increased post harvest soil 

salinity from 4.77 to 8.20 and 13.96 dsm
-1

 respectively. 

- The average salinity of sandy soil decreased by 23% than silty clay loam soil salinity.  

- The post harvest available concentrations of iron and manganes increased in silty clay 

loam soil compared with the sandy soil. These increments were related to the fine 

contents (silt + clay) of the soil.  

- Foliar aapplication of salicylic acid at 25 mg.L
-1

 caused asiginificant increase in the 

drymatter and grain yields by 14% , 10% respectively, while increasing salicylic acid 

concentration to 100mg.L
-1

 caused alittle increase in drymatter and grain yields . 

- Increasing irrigation water salinity from 1.2 to 8 dsm
-1

 decreased the dry matter and 

grain yields by 17% , 35% respectively.  

- Silty clay Loam and loam soils gave higher yields of drymatter and grain compared 

with sandy soil.  

- Foliar application of salicylic acid caused asiginficant increase in N , P, K, Fe ,Mn 

concentrations in plant tissue while increasing irrigation water salinity to 8 dsm
-1

 

decreased these concentrations in the plant tissue.  

- Highest absorotion of NPK nuterients by plants was found in silty clay Loam soil, while 

there is no significant differences between soils in absorption of iron. The absorption of 

manganese was highest in the loam soil.  

  

 : المقدمة  

ان مشكية الميوحة بدأت بالتتفاقم في السنوات ايخيرة في العالم  امتة وفتي العتراا خاصتة بستبة الجفتا  وقيتة 

(. ان الايتادة الكبيترة فتي  تدد 2008مصادر المياه العذبة والناص الحاصتل فتي مناستية ن تر  دجيتة والفترات )كبتة، 

وحة مياه الر  كاحد  المشاكل الركيسية التي تاف  ابة امتام زيتادة السكان وزيادة الطية  ي  الغذاء ابرزت مشكية مي

اينتاج الارا ي لما تستبب  متي تتاثيرات ستيبية مباشترة ) ستمية او ازموزيتة(  يت  النبتات فضتالح  تي اختتالل التتوازن 

 (.  2383ليعناصر الغذاكية وتاثير ا غير المباشر  ي  الصفات الكيمياكية والفياياكية ليتربة ) الابيد ، 

ان آلية التحمل الميحي في النباتات تتم اما مي خالل تجنة امتصتال ايمتالم متي التربتة او قتدرة  تذه النباتتات 

 ي  تنظيم الج د ايزموز  والمحافظة  ي  انتفاخ الخاليا وزيادة ج تد العصتير الخيتو  بدرجتة تكفتي لمااومتة الج تد 

مرتفتع ) اك تر ستالبية( ليتستن  لت  امتصتال المتاء بكفتاءة افضتل ) ايزموز  الخارجي وبااء النبات  يت  ج تد متاكي 

 (.  2001الش واني، 

ان المحتو  العالي مي الكيس في الترب العراقية اد  ال  رفتع درجتة تفا تل التربتة وخفتض جا ايتة العناصتر 

الحيويتة  يت  امتصتال الصغر  م ل الحديد والمنعنيا كما ان نسجة التربتة تيعتة دوراح  امتاح فتي تحديتد قتدرة النبتات 

 تو احتد ال رمونتتات  Ortho-hydroxy benzoic acidالعناصتر الغذاكيتة. حتامض السالستييك وتركيبت  الكيميتاو  

 ;Popva , 1997النباتية التي ينتج ا النبات وييعة دوراح  اماح في تنظيم الفعاليات الحيوية لينمتو والتركيتة الضتوكي )
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Rasken, 1992ريي حصل حامض السالسييك  ي  ا تمام العيماء والباح يي يرتباط  باينظمتة (.خالل العاديي ايخي

( وذلتك متي ختالل التاييتل متي Bezrukova , 2001الدفا ية فتي النبتات متد ايج تادات الميحيتة التتي يتعتر  ل تا )

بتتان  Cano ،2338(. ذكتتر الباحتت  Kusumi, 2006انتتتاج اينظمتتة المةكستتدة وتاييتتل ايمتترار الحاصتتية بستتبب ا )

حامض السالستييك لت  تترثير ايجتابي فتي تحستيي نمتو الجتذور لينباتتات المعرمتة ليشتد الميحتي متي ختالل منتع امترار 

ايكستتدة بستتبة انتتتاج الجتتذور المةكستتدة ليمركبتتات اثنتتاء الشتتد الميحتتي، كمتتا يعمتتل  يتت  تحستتيي وزيتتادة كفتتاءة  مييتتة 

تحتت رترو  الشتد الميحتي متي ختالل  ميت  كمتادة مانعتة التركية الضوكي والمحافظة  يت  الشتكل الظتا ر  لينبتات 

( . اجريتت  تذه Joseph, 2010لالكستدة اينايميتة الحاصتية لالنايمتات  نتد تعتر  النبتات لظترو  الشتد الميحتي )

 الدراسة ب د  معرفة:

تجتة تاثير رش نبات الحنطة بتراكيا مختيفة مي حامض السالسييك  ي  زيتادة تحمي تا لالج تادات الميحيتة النا .2

  ي الر  بمياه مالحة . 

 ترثير ميوحة مياه الر   ي  تميح التربة ونمو الحنطة وتوازن العناصر الغذاكية في التربة والنبات. .2

ترثير التداخل بيي حامض السالسييك وميوحة مياه الر  ونسجة التربة في توازن العناصتر الغذاكيتة فتي التربتة  .3

 والنبات وتحمل النبات ليميوحة. 

 

 :د وطرائق العمل الموا

فتتي كييتتة الارا تتة/ جامعتتة بابتتل.  2022/2022نفتتذت الدراستتة فتتي اصتتص بالستتتيكية ختتالل الموستتم الشتتتو  

استخدمت اربع نسجات مي منتاط  مختيفتة متي محافظتة بابتل  تي رمييتة متي ناحيتة النيتل ومايجتة غرينيتة متي ناحيتة 

ناحيتة ابتي غترا. نخيتت نمتاذج التربتة بمنختل قطتر  الشوميي ومايجة مي قضاء المحاويل ومايجة طينيتة غرينيتة متي

( يومتح بعتض الصتفات الكيمياكيتة 2كغم تربة والجتدول ) 20ميم و بئت في اصص بالستيكية سعة الواحدة  1فتحات  

ديسيستيمنا.م 8،  4،  2.2والفياياكية والخصوبية ل ذه الترب. تم استخدام ثال  مستويات ميوحة ميتاه ر  
-2
والجتدول  

 0ح بعض الصفات الكيمياكية لمياه الر  المستخدمة. تم رش النباتات باربع مستويات مي حتامض السالستييك ( يوم2)

ميغم.لتر 200، 50، 25، 
-2
وبمعدل اربع رشات خالل الموسم ابتداءاح مي مرحية التفر ات الت  ن ايتة الموستم ليصتبح  

مستتويات رش بحتامض السالستييك( ثمانيتة   4× مستتويات ميوحتة متاء ر   3× نستجات  4 دد الوحتدات التجريبيتة ) 

 واربعيي وب ال  مكررات. 

كتصتتميم ثتتانو  متتمي التصتتميم ايحصتتاكي ايساستتي  CRBDاستتتعمل تصتتميم الاطا تتات العشتتواكية الكاميتتة 

 (.2000)الراو  ، split split plot designالاطع المنشاة المنشاة 

( فتي كتل اصتيص خفتت الت   شترة بتادرات .Triticum aestivum Lبذرة حنطة صنف رشتيد ) 25زر ت 

.  تـNكغتم  220( بماتدار N%46بعد اسبو يي. اميفت اليوريتا )
-2
 يت  دفعتتيي ايولت  بعتد استبو يي متي الارا تة  

. تـP2O5كغتم  250وال انية في بداية مرحية التفر ات وسوبر فوستفات ثالثتي بماتدار 
-2
وكبريتتات البوتاستيوم بماتدار  

.  ـK2Oكغم  250
-2
 قبل الارا ة.  

% حديتد الت  التربتة 2والتذ  يحتو   Fe- EDDHAفي بداية مرحيتة التفر تات تمتت امتافة الحديتد المخيبتي 

. ـ Feكغم  8بمادار 
-2
. ـ Mnكغم  5وكبريتات المنغيا بمادار  

-2
 . تم قياس 
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 ( بعض الصفات الكيميائية للمياه المستخدمة في التجربة2جدول )

 

 نوعية مياه الري ةالوحد الصفة

S1 S2 S3 

EC ديسيسيمنز.م
-1

 1.2 4.0 8.0 

pH ديسيسيمنز.م
-1

 7.7 7.6 7.5 

Ca ملي مول. لتر
-1

 1.10 3.35 6.01 

Mg ملي مول. لتر
-1

 2.90 7.09 9.30 

Na ملي مول. لتر
-1

 6.80 25.10 39.50 

K ملي مول. لتر
-1

 0.04 0.11 0.31 

Cl ملي مول. لتر
-1

 7.30 28.62 48.11 

SO4 ملي مول. لتر
-1

 2.90 9.30 11.70 

HCO3 ملي مول. لتر
-1

 1.90 2.40 4.35 

CO3 ملي مول. لتر
-1

 Nill Nill Nill 

SAR 
) ملي مول شحنة.لتر

-1
 )2

1

         
0..3  7.77 13.31 

                   

الارا تتة .فتتي ن ايتتة التجربتتة تتتم قيتتاس اطتتوال النباتتتات بعتتد ا  الكيوروفيتتل فتتي اوراا نباتتتات الحنطتتة بعتتد شتت ريي متتي

15حصدت وومعت في اكياس ورقية وجففت في فرن  ي  درجة 
o

م لحيي ثبوت الوزن ثتم وزنتت وطحنتت وحفظتت 

في اكياس نتاييون لحتيي اجتراء التحاليتل الكيمياكيتة  يي تا كمتا قتدرت بعتض الصتفات الفياياكيتة والكيمياكيتة ليتربتة بعتد 

 اد. الحص

 

 :النتائج والمناقشة  

 تاثير الرش بحامض السالسيلك وملوحة مياه الري في ملوحة التربة ودرجة تفاعلها بعد الحصاد. 2

(  تتدم وجتتود فروقتتات معنويتتة فتتي ميوحتتة التربتتة بعتتد الحصتتاد بتتترثير التترش بحتتامض 3يتضتتح متتي الجتتدول )

اء التر  وكانتت اقتل ميوحتة فتي التربتة الرمييتة وا يت  السالسييك لكي الفروقات كانت معنوية بتيي مستتويات ميوحتة مت

 ميوحة في التربتيي المايجة الغرينية والمايجة الطينية الغرينية. 

ديسيستيمنا.م 8و  4الت   2.2ان زيادة ميوحة مياه التر  متي 
-2
ادت الت  زيتادة ميوحتة التربتة بعتد الحصتاد متي  

ديسيسيمنا.م 23.31و  8.20ال   4.22
-2
( الذ  اشار الت  زيتادة 2002وتتف   ذه النتاكج مع الحمداني )  ي  التوالي. 

 % 232ميوحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة بماتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدار 

ديسيسيمنا.م 2.2ماارنة بمياه ن ر ميوحت ا  4نتيجة استخدام مياه بئر ميوحت ا 
-2 

 Jarallah et (2001)كما تتفت  متع 

al. حة ماء الر . والذ  اشار ال  وجود زيادة معنوية في ميوحة التربة مع زيادة ميو 

% قتد تعتا  الت  23ان انخفا  معدل ميوحة التربة الرميية ماارنة بالتربة المايجيتة الطينيتة الغرينيتة وبنستبة 

 كفاءة غسل ايمالم في التربة الرميية بواسطة متطيبات الغسل المضافة مع 
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 تربة بعد الحصادملوحة مياه الري في ملوحة الوالرش بحامض السالسيلك  تأثير(: 0جدول )

) ديسسيمنز.م 
-1

 ) 

 

 تركيز الحامض

ملغم.لتر
-1 

 ملوحة مياه الري

) ديسسيمنز.م
-1

) 

× الملوحة  النسجة

مزيجة  رملية الحامض

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 3.36 5.64 4.51 5.51 4.76 

4 5.46 9.64 9.16 8.85 8.28 

8 13.33 15.45 14.51 14.73 14.50 

25 1.2 3.12 5.39 3.79 5.98 4.57 

4 8.16 8.20 8.88 8.05 8.32 

8 12.55 13.81 14.53 13.60 13.62 

50 1.2 3.31 5.58 5.32 5.84 5.01 

4 7.42 7.98 9.61 8.44 8.36 

8 11.24 14.17 13.40 14.37 13.29 

100 1.2 4.39 4.64 4.57 5.31 4.73 

4 6.91 8.20 8.00 8.18 7.82 

8 13.31 15.24 14.07 15.01 14.41 

L.S.D 0.69 0.43 

 الحامض 

× الحاااااااااااااااامض 

 النسجة

0 7.39 10.24 9.39 9.70 9.18 

25 7.94 9.13 9.07 9.21 8.84 

50 7.32 9.24 9.45 9.55 8.89 

100 8.20 9.36 8.88 9.50 8.99 

L.S.D 0.42 n.s 

 الملوحة

 4.77 5.66 4.55 5.31 3.54 1.2 النسجة×الملوحة

4 6.99 8.51 8.91 8.38 8.20 

8 12.61 14.67 14.13 14.43 13.96 

L.S.D 0.33     0.20 

  T 7.71 9.49 9.20 9.49 النسجة

L.S.D 0.18 

 

%( 34.2%( ماارنتة متع )22.5ماء الر  ومعف قابييت ا  ي  امدصال اييونات بستبة قيتة محتوا تا متي الطتيي )

 (.2طيي ليتربة المايجة الطينية الغرينية جدول )

ر معنو  ليتداخل ال نتاكي بتيي الحتامض وميوحتة ميتاه التر  فتي درجتة تفا تل ( وجود تاثي4يتضح مي الجدول )

ميغتم. لتتر 200،  50،  25،  0التربة في حيي لم تكي الفروقات معنويتة بتيي تراكيتا الحتامض 
-2
وغيتر معنويتة ايضتاح  

ديسيسيمنا.م 8و  4بيي ميوحتي مياه الر  
-2 
فيما بين تا فتي درجتة  كما لم تظ ر النسجات المختيفة أ  فروقات معنوية 

 تفا ل التربة. 
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 تأثير الرش بحامض السالسيلك وملوحة مياه الري في تراكيز الحديد والمغنينز الجاهزة في التربة بعد الحصاد -2

(  تتدم وجتتود فتتروا معنويتتة فتتي تراكيتتا الحديتتد والمنعنيتتا الجتتا اة فتتي التربتتة بتتيي 5،1يتضتتح متتي الجتتدوليي )

المستخدم، في حيي ازدادت تراكيتا الحديتد والمنعنيتا الجتا اة  فتي التربتة المايجتة الطينيتة  معامالت تراكيا الحامض

%  ي  التوالي ماارنة بالتربة الرميية وقد يعا  ذلك ال  وجود  القة ارتبتاط  اليتة 4% و 8الغرينية  معنوياح وبنسبة 

جاء النا م ) الطيي + الغتريي( في تا كمتا يتضتح ذلتك المعنوية بيي تراكيا الحديد والمنعنيا الجا اة في التربة ونسبة ال

 (.  2330( )الجدوع ، 2مي جدول )

ان التداخل ال ناكي بيي النسجة وميوحة مياه الر  لم يكي معنوياح بالنسبة ليحديد والمنغنيا، كما ان تراكيا الحديتد 

يمنا.مديسيست 8الت   2.2والمنغنيتا الجتا ايي انخفضتتت  نتد زيتادة ميوحتتة ميتاه التر  متتي 
-2
و تتذا اينخفتا  لتم يكتتي  

معنوياح بالنسبة ليحديد. ان جا اية الحديتد والمنعنيتا فتي التربتة تحتدد ا  وامتل  ديتدة ا م تا نستبة الكاربونتات والمتادة 

 العضوية والجاء النا م مي التربة.

 

 لحصادملوحة مياه الري في درجة تفاعل التربة بعد او(: تاثير الرش بحامض  السالسيلك  .جدول )

 

 تركيز الحامض

ملغم.لتر
-1 

 ملوحة مياه الري

) ديسسيمنز.م
-1

) 

× الملوحة  النسجة

مزيجة  رملية الحامض

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 8.05 7.84 7.33 7.47 7.67 

4 7.81 7.70 8.05 7.75 7.83 

8 8.07 7.92 7.60 7.73 7.83 

25 1.2 7.98 7.64 8.01 7.54 7.79 

4 7.59 7.58 7.82 7.73 7.68 

8 7.99 7.98 7.43 7.42 7.70 

50 1.2 7.42 7.40 7.92 7.90 7.66 

4 7.58 7.75 8.03 8.20 7.89 

8 7.33 8.13 7.73 7.93 7.78 

100 1.2 7.79 7.65 7.69 7.93 7.76 

4 7.55 7.78 7.96 7.79 7.77 

8 8.87 7.85 8.10 7.86 7.92 

L.S.D 0.42 0.09 

 الحامض 

× الحاااااااااااااااامض 

 النسجة

0 7.98 7.82 7.66 7.65 7.78 

25 7.85 7.73 7.75 7.56 7.72 

50 7.44 7.76 7.90 8.01 7.78 

100 7.73 7.76 7.92 7.86 7.82 

L.S.D 0.42 0.04 

 الملوحة

 7.72 7.71 7.74 7.63 7.81 1.2 النسجة×الملوحة

4 7.63 7.70 7.96 7.87 7.79 

8 7.81 7.97 7.72 7.74 7.81 

L.S.D 0.10 0.05 

  T 7.75 7.77 7.81 7.77 النسجة

L.S.D n.s 
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(: تاثير الرش بحامض  السالسيلك وملوحة مياه الري في تركيز الحديد الجاهز )ملغم.كغم5جدول )
-1

( في التربة 

 بعد الحصاد

 تركيز الحامض

ملغم.لتر
-1 

 ملوحة مياه الري

) ديسسيمنز.م
-1

) 

× وحة المل النسجة

مزيجة  رملية الحامض

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 55.53 78.00 76.67 58.67 67.22 

4 54.85 55.00 65.97 64.67 60.12 

8 52.22 53.43 73.54 61.57 60.19 

25 1.2 45.98 61.79 48.67 66.76 55.80 

4 46.33 53.06 53.92 55.22 52.13 

8 50.05 65.64 74.95 64.21 63.71 

50 1.2 61.10 57.67 68.17 45.38 58.08 

4 38.97 46.45 38.55 47.55 42.88 

8 57.02 32.17 50.99 52.63 48.21 

100 1.2 55.05 44.87 45.00 55.51 50.11 

4 57.35 50.99 31.27 53.30 48.23 

8 64.85 73.87 25.60 65.42 57.44 

L.S.D 5.55 3.36 

 الحامض 

× الحاااااااااااااااامض 

 النسجة

0 54.20 62.14 72.06 61.64 62.51 

25 47.45 60.16 59.18 62.06 57.22 

50 52.37 45.43 52.57 48.52 49.72 

100 59.08 56.58 33.96 58.08 51.92 

L.S.D 3.79 n.s 

 الملوحة

 57.80 56.58 59.63 60.58 54.42 1.2 النسجة×الملوحة

4 49.38 51.38 47.43 55.19 50.84 

8 56.04 56.28 56.27 60.96 57.39 

L.S.D n.s 1.05 

  T 53.28 56.08 54.44 57.57 النسجة

L.S.D 1.87 
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(: تاثير الرش بحامض  السالسيلك وملوحة مياه الري في تركيز المنعنيز الجاهز )ملغم.كغم5جدول )
-1

( في التربة 

 بعد الحصاد

 

 تركيز الحامض

ملغم.لتر
-1 

 ملوحة مياه الري

) ديسسيمنز.م
-1

) 

× الملوحة  النسجة

مزيجة  رملية الحامض

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 136.42 128.33 134.42 128.08 131.81 

4 131.42 130.75 131.17 130.67 131.00 

8 124.42 130.50 137.58 120.58 128.27 

25 1.2 129.58 139.08 134.75 133.25 134.17 

4 127.50 145.67 126.92 133.42 133.38 

8 127.92 127.42 129.58 139.75 131.17 

50 1.2 117.58 152.67 125.08 132.83 132.04 

4 120.33 139.33 138.83 137.75 134.06 

8 132.58 136.83 130.25 127.75 131.85 

100 1.2 136.08 118.17 134.33 135.08 130.92 

4 123.08 119.42 135.75 139.92 129.54 

8 112.42 133.75 136.75 117.00 124.98 

L.S.D 17.30 7.09 

الحامض    

× الحاااااااااااااااامض 

 النسجة

0 130.75 110.00 134.39 126.44 125.40 

25 128.33 137.39 130.42 135.47 132.90 

50 128.50 142.94 131.39 132.78 132.65 

100 123.86 123.78 135.61 130.67 128.48 

L.S.D 10.60 n.s 

 الملوحة 

 132.23 132.31 132.15 134.56 129.92 1.2 النسجة×الملوحة

4 125.58 133.79 133.17 135.44 131.99 

8 124.33 117.23 133.54 126.27 125.34 

L.S.D n.s 2.46 

  T 126.61 128.53 132.95 131.34 النسجة

L.S.D n.s 

 

 تأثير الرش بحامض السالسيلك وملوحة مياه الري في حاصل المادة الجافة وحاصل الحبوب  -0

% وحاصتل الحبتتوب 20( حصتول زيتتادة معنويتة فتتي حاصتل المتتادة الجافتة بنستتبة 8، 2) يتضتح متي الجتتدوليي 

%  ند الرش بحامض السالسييك نسبة ال  معامية الماارنة وقتد تعتا   تذه الايتادة الت  ان حتامض السالستييك 3بنسبة 

ادة كفتتاءة  مييتتة يعمتتل  يتت  تحستتيي النمتتو الخضتتر  لينبتتات متتي ختتالل زيتتادة تصتتنيع وبنتتاء الكيوروفيتتل وبالتتتالي زيتت

 Popova (1997) , التركية الضوكي وزيادة تصنيع الكاربو يدرات وبالتالي زيتادة الحاصتل الكيتي بوحتدة المستاحة

et al., Rasken ,  (1992 . ) 

ديسيستيمنا.م 8الت   2.2ان زيادة ميوحة مياه الر  مي 
-2
ستببت ناصتان معنتو  فتي حاصتل المتادة الجافتة متي  

غتتم / أصتتيص وقتتد يعتتا  ذلتتك التت  ان  2.81التت   22.04/ أصتتيص وحاصتتل الحبتتوب متتي غتتم 32.20التت   38.52

ررو  ايج اد الميحي تعمل  ي  خفتض كفتاءة  مييتة التركيتة الضتوكي بستبة غيت  ال غتور ومتي ثتم خفتض تج يتا 
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، كمتا ان الميوحتة تستبة امتطراب فتي اييتض الخيتو  داختل  Hummadi   ( (2000غتاز ثتاني اوكستيد الكتاربون 

( التتي تعمتل  يت  امتطراب  مييتات ايكستدة وايختتاال ROSنبات مي خالل انتاج الجتذور ايوكستيجينية الحترة )ال

وفعالية اينايمات واكسدة اليبيدات وبناء جدران الخاليا و تذا متا  DNAو  RNAو مييات تكويي ايحما  ايمينية 

 .Smirnoff( ،(1998 يسم  بالضرر التركسد 

ان التتتراكم الميحتتي فتتي التربتتة يتتةد  التت  ارتفتتاع الضتتغل ايزمتتوز  ليمحيتتول التتذ  تنمتتو فيتت  الجتتذور والتت  

 )   ,.Devitt et al الترثيرات السمية الناتجة  ي زيادة تراكيا بعض العناصتر م تل الكيتور والمغنيستيوم والصتوديوم

(1981 . 

 

 الري في حاصل المادة الجافة  ) غم/ اصيص(  (: تاثير الرش بحامض  السالسيلك وملوحة مياه7جدول )

 

 تركيز الحامض

ملغم.لتر
-1 

 ملوحة مياه الري

) ديسسيمنز.م
-1

) 

الملوحة  النسجة

 ×

 الحامض
مزيجة  رملية

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 38.19 29.52 34.95 39.55 35.55 

4 32.22 17.67 39.48 46.09 33.87 

8 31.54 12.12 31.05 49.64 31.09 

25 1.2 31.89 33.51 38.68 47.17 37.81 

4 40.77 29.39 39.07 55.52 41.19 

8 25.35 34.73 37.35 45.59 35.76 

50 1.2 39.57 35.64 35.67 51.30 40.55 

4 37.67 28.15 40.95 54.82 40.40 

8 25.53 15.17 34.25 53.12 32.20 

100 1.2 31.51 39.20 32.92 57.80 40.36 

4 29.29 31.15 43.53 58.72 40.68 

8 16.83 17.97 30.36 52.98 29.54 

L.S.D 5..1 3.56 

الحامض    

× الحاااااااااااااااامض 

 النسجة

0 33.99 19.77 35.16 45.09 33.50 

25 32.67 32.54 38.37 49.43 38.25 

50 34.26 26.32 36.96 53.08 37.65 

100 25.88 29.44 35.61 56.50 36.86 

L.S.D ..33 2.89 

 الملوحة 

 38.57 48.96 35.56 34.478 35.29 1.2 النسجة×الملوحة

4 34.99 26.59 40.76 53.79 39.03 

8 24.81 20.00 33.25 50.33 32.10 

L.S.D  1.58 

  T 31.70 27.02 36.52 51.03 النسجة

L.S.D 1..2 
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 يلك وملوحة مياه الري في حاصل الحبوب ) غم/ اصيص((: تاثير الرش بحامض  السالس.جدول )

 

 تركيز الحامض

 1-ملغم.لتر

 ملوحة مياه الري

 (1-) ديسسيمنز.م

× الملوحة  النسجة

مزيجة  رملية الحامض

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 10.10 11.80 12.70 12.20 11.70 

4 9.70 11.80 11.50 10.90 10.07 

8 6.60 5.30 7.70 7.40 6.75 

25 1.2 10.70 12.30 13.10 12.90 12.25 

4 10.10 11.90 12.20 12.40 11.65 

8 8.30 7.80 9.10 8.91 8.53 

50 1.2 11.30 12.80 12.90 13.30 12.57 

4 10.50 12.20 12.70 12.50 11.97 

8 8.80 5.70 9.30 9.60 8.35 

100 1.2 10.30 11.60 12.80 11.81 11.63 

4 9.60 11.40 11.30 11.00 10.82 

8 7.62 6.92 8.93 7.81 7.82 

L.S.D 3.31. 0.012 

 الحامض 

× الحاااااااااااااااامض 

 النسجة

0 8.80 9.63 10.63 10.17 9.81 

25 9.70 10.67 11.47 11.40 10.81 

50 10.20 10.23 11.63 11.80 10.97 

100 9.17 9.97 11.01 10.21 10.09 

L.S.D 3.313 0.007 

 الملوحة

 12.04 12.55 12.87 12.12 10.60 1.2 النسجة×الملوحة

4 0.97 11.82 11.92 11.70 11.36 

8 7.83 6.43 8.76 8.43 7.86 

L.S.D 3.10 0.006 

  T 9.47 10.13 11.18 10.89 النسجة

L.S.D 0.004 

 

صل المادة الجافتة وحاصتل الحبتوب بايتادة تركيتا يتضح مي التداخل ال ناكي بيي الحامض وميوحة مياه الر  زيادة حا

ديسيستيمنا.م 2.2الحامض نسبة ال  معامية الماارنة التي ترو   بمتاء ميوحتت  
-2
وقتد يعتا  ذلتك الت  تتاثير الحتامض  

ميغم.لتتر 25( فتي حتيي كتان الترش بتركيتا 1997) ,.Popva et alفي تحستيي نمتو النبتات 
-2
 تو ايفضتل فتي زيتادة  

ديسيستيمنا.م 8يميوحة وزيادة حاصل المادة الجافة وحاصل الحبوب  نتد التر  بمتاء ميوحتت  تحمل النبات ل
-2
ويعتا   

ذلتتك التت  دور الحتتامض فتتي زيتتادة قابييتتة تحمتتل النبتتات ليميوحتتة متتي ختتالل منتتع ايمتتطراب التتذ  يحصتتل فتتي بنتتاء 

ينية الحرة كالبروليي ليتاييتل متي ايثتر البروتينات وتجمع النترات وايمونيا حي  ييجر النبات ال  تكويي ايحما  ايم

ميغم.لتر 200،  50( . ان زيادة تركيا الحامض ال  2000)   Saliem السام لتجمع ا داخل الخاليا
-2
لم يتةثر معنويتاح  

 في زيادة حاصل المادة الجافة لكن  زاد معنوياح حاصل الحبوب نسبة ال  معامية الماارنة.

% 12الغرينية با ي  حاصل ليمادة الجافة وحاصل الحبتوب حيت  بيغتت الايتادة  تميات التربة المايجة الطينية

%  ي  التوالي ماارنة بالتربة الرميية وقد يعا  ذلك ال  ارتفاع النسبة المئوية ليماء الجا ا في ا ماارنة بالتربتة 25و 
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بة والذ  يايل مي امتصال المتاء الرميية مما يايل مي تاثير التعر  ليجفا  وارتفاع الضغل ايزموز  لمحيول التر

والعناصر الغذاكية مي قبل الجذور وكذلك يعا  الت  زيتادة محتوا تا متي المتادة العضتوية والعناصتر المغذيتة الجتا اة 

 (.2)جدول

 تاثير الرش بحامض السالسيلك وملوحة مياه الري في تراكيز العناصر في النبات -.

زيتتتادة تراكيتتتا النتتتتروجيي والفستتتفور والبوتاستتتيوم والحديتتتد  (23، 22،  22،  20،  3يتضتتتح متتتي الجتتتداول )

 %  ي  2%، 3%، 202%، 84% ، 82والمنعنيا في النبات بمادار 

 

 الرش بحامض  السالسيلك وملوحة مياه الري في النسبة المئوية للنتروجين  في النبات  تأثير(: 1جدول )

 

 تركيز الحامض

 1-ملغم.لتر

 ملوحة مياه الري

 (1-.م) ديسسيمنز

الملوحة  النسجة

 ×

 الحامض

مزيجة  رملية

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 0.41 0.43 0.47 0.53 0.46 

4 0.40 0.42 0.46 0.52 0.45 

8 0.40 0.41 0.45 0.51 0.44 

25 1.2 0.56 0.62 0.65 0.66 0.62 

4 0.55 0.61 0.64 0.65 0.61 

8 0.54 0.60 0.63 0.64 0.60 

50 1.2 0.68 0.72 0.75 0.78 0.73 

4 0.67 0.71 0.74 0.77 0.72 

8 0.66 0.70 0.73 0.76 0.71 

100 1.2 0.80 0.82 0.85 0.87 0.83 

4 0.79 0.81 0.84 0.86 0.82 

8 0.78 0.80 0.83 0.85 0.81 

L.S.D  n.s 

 الحامض 

× الحااااااااااااااااااامض 

 النسجة

0 0.40 0.42 0.46 0.52 0.45 

25 0.55 0.61 0.64 0.65 0.61 

50 0.67 0.71 0.74 0.77 0.72 

100 0.79 0.81 0.84 0.86 0.82 

L.S.D 3.31. 0.016 

 الملوحة

 0.66 0.71 0.68 0.65 0.61 1.2 النسجة×الملوحة

4 0.60 0.64 0.67 0.70 0.65 

8 0.59 0.63 0.66 0.69 0.64 

L.S.D n.s 0.001 

  T 0.60 0.64 0.67 0.70 النسجة

L.S.D 0.006 
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(: تاثير الرش بحامض  السالسيلك وملوحة مياه الري في تركيز الفسفور )ملغم.كغم10جدول )
-1

 ( في النبات 

 

 تركيز الحامض

 1-ملغم.لتر

 ملوحة مياه الري

 (1-) ديسسيمنز.م

× الملوحة  النسجة

مزيجة  رملية الحامض

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 1260 1500 1730 1800 1530 

4 1160 1450 1600 1744 1480 

8 1130 1360 1590 1657 1450 

25 1.2 2180 2286 2250 2450 2235 

4 2060 2150 2180 2378 2102 

8 1940 2080 2050 2240 2010 

50 1.2 2502 2650 2600 2710 2687 

4 2430 2500 2560 2630 2576 

8 2320 2450 2410 2520 2420 

100 1.2 2890 2980 2980 3170 2960 

4 2700 2840 2840 3000 2850 

8 2650 2730 2760 2940 2730 

L.S.D n.s n.s 

 الحامض

× الحامض 

 النسجة

0 1124 1420 1650 1720 1540 

25 2008 2190 2270 2320 2167 

50 2480 2530 2620 2655 2599 

100 2760 2879 2960 3080 2840 

L.S.D 140  

 الملوحة

 ×الملوحة

 النسجة

2 2130 2350 2490 2540 2340 

4 2040 2240 2305 2480 2213 

8 2070 2110 220 2300 2170 

L.S.D n.s 50 

  T 2180 2270 2350 2470 النسجة

L.S.D 43 
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البوتاسيوم )ملغم.كغمتركيز في  (: تاثير الرش بحامض  السالسيلك وملوحة مياه الري11جدول )
-1

 ) 

 في النبات 

 

 تركيز الحامض

 1-ملغم.لتر

 ملوحة مياه الري

 (1-) ديسسيمنز.م

× الملوحة  النسجة

مزيجة  رملية الحامض

 غرينية

مزيجة  مزيجة

طينية 

 غرينية

0 1.2 8520 8860 9155 9400 8932 

4 8479 8750 9050 9320 8854 

8 8300 8630 8970 9210 8712 

25 1.2 9868 10180 10600 11470 10423 

4 9721 9965 10560 11350 10346 

8 9650 9854 10424 11264 10278 

50 1.2 12230 13285 14500 15000 13745 

4 12155 13165 14480 14950 13612 

8 12098 13080 14388 14854 13500 

100 1.2 16900 17840 18300 19200 18090 

4 16870 17734 18230 18967 17940 

8 16720 17630 18190 18823 17834 

L.S.D n.s n.s 

 الحامض 

× الحااااااااااااااااااامض 

 النسجة

0 8470 8730 9055 9310 8809 

25 9780 9904 10560 11356 10323 

50 12100 13180 14468 14923 13647 

100 16809 17720 18276 18930 17934 

L.S.D  92 

 حةالملو

 12896 13760 13110 12478 11860 1.2 النسجة×الملوحة

4 11740 12350 13070 13600 12758 

8 11603 12230 12900 13540 12674 

L.S.D  54 

  T 11765 12330 13080 13634 النسجة

L.S.D 96 
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لحديد )ملغم.كغم(: تاثير الرش بحامض  السالسيلك وملوحة مياه الري في تركيز ا12جدول ) 
-1

 ( في النبات

 

تركيز 

 الحامض

ملغم.لتر
-1

 

 ملوحة مياه الري

) يسسيمنز.م
-1

) 

الملوحة  النسجة

 ×

 الحامض
مزيجة  رملية

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 125.4 143.4 161.6 90.2 136.9 

4 127.8 195.3 187.8 143.6 163.7 

8 78.1 104.2 109.6 93.5 96.4 

25 1.2 111.8 208.2 125.0 112.1 139.3 

4 126.9 106.3 137.4 125.8 124.1 

8 143.0 112.1 121.3 115.9 123.1 

50 1.2 211.4 160.9 175.5 109.5 164.3 

4 187.1 136.1 129.7 127.8 145.2 

8 115.6 128.4 196.2 144.7 146.2 

100 1.2 201.6 166.3 114.3 154.8 159.3 

4 86.1 153.2 119.2 122.9 120.3 

8 112.6 143.7 117.9 137.9 128.0 

L.S.D 42.52 28.55 

 الحامض 

× الحامض 

 النسجة

0 119.5 147.6 153.0 109.1 132.3 

25 127.2 142.2 127.9 117.9 128.8 

50 171.4 141.8 167.1 127.3 151.9 

100 133.4 154.4 117.1 138.5 135.9 

L.S.D  n.s 

 الملوحة

النساا×الملوحااة

 جة

1.2 169.3 169.7 144.1 116.6 149.9 

4 132.0 147.7 143.5 130.0 138.3 

8 112.3 122.1 136.2 123.0 123.4 

L.S.D 3.10 10.91 

  T 137.9 146.5 141.3 123.2 النسجة

L.S.D n.s 
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اه الري في تركيز المنغنيز  )ملغم. كغم(: تاثير الرش بحامض  السالسيلك وملوحة مي13جدول )
-1

 ( في النبات 

 

تركيز 

 الحامض

ملغم.لتر
-1

 

 ملوحة مياه الري

) يسسيمنز.م
-1

) 

× الملوحة  النسجة

مزيجة  رملية الحامض

 غرينية

مزيجة طينية  مزيجة

 غرينية

0 1.2 128.33 125.33 137.14 128.77 129.89 

4 100.33 105.29 100.16 106.39 103.04 

8 80.87 81.80 82.60 86.78 83.01 

25 1.2 137.84 127.51 133.67 130.39 132.35 

4 102.05 109.44 108.55 110.22 107.56 

8 87.77 83.49 90.63 85.63 86.88 

50 1.2 120.17 132.44 138.65 133.50 131.19 

4 107.60 103.34 104.40 105.68 105.26 

8 83.73 84.63 87.84 90.51 86.68 

100 1.2 122.53 132.12 137.59 130.90 130.79 

4 101.40 106.48 110.30 99.77 104.49 

8 81.41 89.73 85.45 84.56 85.29 

L.S.D 3.03 n.s 

 الحامض 

× الحامض 

 النسجة

0 103.18 104.14 106.63 107.31 105.32 

25 109.22 106.81 110.95 108.75 108.93 

50 103.84 106.81 110.30 109.90 107.71 

100 101.78 109.44 111.11 105.08 106.85 

L.S.D 1.85 1.44 

 الملوحة

النس×الملوحة

 جة

1.2 127.22 129.35 136.76 130.89 131.06 

4 102.84 106.14 105.85 105.52 105.09 

8 83.45 84.91 86.63 86.87 85.46 

L.S.D 1.49 0.96 

  T 104.50 106.80 109.75 107.76 النسجة

L.S.D 0.79 
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ميغم.لتر 200التوالي  ند زيادة تركيا الحامض ال  
-2
نسبة ال  معاميتة الماارنتة.  وقتد اشتار العديتد متي البتاح يي الت   

( ان المعاميتة بالحتامض 2002) Kaydanحيت  ذكتر  الدور اييجابي ليحامض في زيادة امتصال العناصتر الغذاكيتة

ادت التت  مراكمتتة كميتتة كبيتترة متتي حتتامض البتتروليي والتت  زيتتادة الضتتغل ايزمتتوز  بالخاليتتا وزيتتادة التتوزن الجتتا  

ليجذور والجاء الخضر  وزيادة محتو  النبات مي البوتاستيوم وقييتت متي الصتوديوم فتي بتادرات الحنطتة  نتد التر  

 (1997)اليتة. كمتا ان الحتامض ياتوم بتحفيتا مااومتة نبتات الحنطتة ليميوحتة متد الشتد التركستد  بميتاه ذات ميوحتة  

Shakirova and Bezrakova, ; (2003) Sakhabtdinova et al., Bhapinder and Asha , (2007) 

Arfan et al., (2000 ان زيتتادة ميوحتتة متتاء التتر  متتي .)ديسيستتيمنا.م 8التت   2.2
-2
تراكيتتا قتتد خفضتتت معنويتتاح  

%  يت  التتوالي 53%، 22%، 2%، 8% ، 3النتروجيي والفسفور والبوتاستيوم والحديتد والمنعنيتا فتي النبتات بنستبة 

وقد يعا  ذلك ال  المنافسة اييونية  ي  مواقع ايمتصتال فتي الجتذور متي قبتل الصتوديوم والكالستيوم والمغنيستيوم 

 وتاسيوم والحديد والمنعنيا في النبات. مما يةد  ال  خفض تراكيا النتروجيي والفسفور والب

%  يتت  التتتوالي فتتي التربتتة 21%، 23%، 24معنويتتاح وبالنستتة  NPKلاتتد ازداد امتصتتال العناصتتر الكبتتر  

المايجية الطينيتة الغرينيتة وكانتت الفروقتات معنويتة ماارنتة بالتربتة الرمييتة وقتد يعتا  ذلتك الت  محتوا تا متي الطتيي 

( ممتتا يايتتد متتي خصتتوبة التربتتة وجا ايتتة العناصتتر لالمتصتتال فتتي حتتيي لتتم تكتتي 2دولالغتتريي والمتتادة العضتتوية )جتت

الفروقات معنوية بيي الترب بالنسبة ليحديد وزاد امتصال المنغنيتا معنويتاح فتي التربتة المايجيتة  تي بايتة التترب وقتد 

ينية الغرينية والذ  انعكس فتي يعا  ذلك ال  المحتو  العالي مي الغريي والطيي في التربتيي المايجية والمايجية الط

( ممتتا يعنتتي زيتتادة فتتي جا ايتتة العناصتتر 2الستتعة التبادليتتة الكاتيريونيتتة العاليتتة ل متتا ماارنتتة بالتربتتة الرمييتتة )جتتدول

  لالمتصال مي قبل النبات. 

 

 : المصادر
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