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 Avenaتأثير ملوحة مياه الري في بعض صفات نمو وحاصل حبوب بعض اصناف الشوفان )

sativa L.) 
*

مصطفى جمال الخفاجي                                           محمد هذال البلداوي
 

 

 مدرس مساعد                                                    استاذ مساعد    

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  –المحاصيل الحقلية قسم 

 المستخلص

 –في حقول الزراعية التابعة لكلية الزراعة  (9002 – 9002( و )9002 – 9002نفذت تجربة حقلية خالل الموسمين )

استعمل  اصناف من الشوفان. معرفة تأثير الري بالماء المالح في نمو وحاصل حبوب ثالثجامعة بغداد / الجادرية بهدف 

ثالث اصناف من الشوفان  تصميم القطاعات الكاملة المعشاة ، وبتوزيع االلواح المنشقة ، بعاملين تضمن العامل االول

dS.m(  2و  2و  3(، والعامل الثاني تضمن ثالث مستويات من ملوحة ماء الري وهي )  Pimulaو  Hamel)شفاء 
-1

 

dS.m 1.164فضالً عن معاملة المقارنة )ماء النهر بمستوى ملوحة 
-1

( وبثالث مكررات. اظهرت النتائج تأثير معنوي 

للري بالماء المالح في جميع الصفات المدروسة ، حيث تناقصت قيم متوسطات الصفات المدروسة بزيادة ملوحة مياه الري 

ds.m 3اعلى من 
-1

مع معاملة المقارنة )الري بماء النهر( في جميع الصفات المدروسة التي لم تظهر فروقات معنوية  

dS.m 2بينما اعطى مستوى الملوحة 
-1

و  342( شطء  ولعدد الداليات )299و  224ادنى متوسط لعدد االشطاء بلغ ) 

 ( غم ولحاصل92.25و  92.44حبة )0000( حبة ولوزن 92.24و  95.22( دالية ولعدد الحبوب في الدالية )322

( طن.هـ3.40و  3.22الحبوب )
-0

( طن.هـ02.23و  04.23وللحاصل البيولوجي ) 
-0

و  09.30ولمتوسط نمو النبات )  

( غم.م00.22
-9

(% ولكال الموسمين االول والثاني بالتتابع. واظهرت نتائج التحليل 93.05و  99.29ودليل الحصاد ) 

 Hamelاخلة في التجربة ، اذ اعطت نباتات الصنفين الشفاء و االحصائي وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية الد

اعلى متوسط لعدد االشطاء والحاصل البيولوجي ومتوسط نمو النبات وحاصل الحبوب لكال موسمي الزراعة وبذلك 

 نستنتج ان لالجهاد الملحي تأثير سلبي على مراحل نمو النبات مما ينعكس سلبا على حاصل الحبوب ومكوناته.

Avena sativa ،NaCl  ،ds.m مات المفتاحية : الكل
-1

 ، مكونات حاصل الشوفان . 
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*

 بحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول

EFFECT OF ERRIGATION WATER SALINITY ON SOME 

GROWTH  AND GRAINS YIELD TRAITS OF SOME OAT 

CULTIVARS 

(Avena sativa L.) 

*M. J. Al- Khafajy                       M. H. Al-Baldawi 

  Assistant Instructor                         Assistant Professor 

ABTRACT 

Two years field experiment was carried out at Agricultural Fields, College of Agriculture, 

Baghdad University, Al-Jadriya during 2014-2015 and 2015-2016 to determine the effect of 

salinity of irrigation water on growth and grain yield of three oat cultivars. The experiments 

were laid out according to randomized complete blocks design having split plot arrangements 

with two factors; first factor included three oat cultivars (Shifaa, Hamel and Pimula) while 

the second factor included three levels of salinity of irrigation water (3, 6 and 9 dS.m
-1

) in 

addition to the control (river water with salinity level of 1.164 dS.m
-1

) with three replicates. 

Results revealed a significant effect of salinity of irrigation water on all studied traits. Mean 

values of studied traits decreased with increasing the salinity of irrigation water to more than 

3 dS m
-1

 which didn’t differ from control (irrigation with river water) significantly in all 

studied traits, whereas salinity level of 9 dS.m
-1

 gave the lowest number of tillers (457 and 

422 tiller), number of panicles (376 and 355 panicle), number of grains per panicle (28.54 

and 25.97 grain), weight of 1000 grain (26.77 and 26.48 g), grain yield (3.96 and 3.71 t.h
-1

), 
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biological yield (17.53 and 16.43 t.h
-1

), plant growth rate (12.30 and 11.55 g.m
-2

), and 

harvest index (22.52% and 23.08%) for both seasons, respectively. The results of statistical 

analysis showed significant differences among the three studied cultivars, where plants of 

Shifaa and Hamel gave highest number of tillers, biological yield, plant growth rate and grain 

yield for both seasons. It is concluded that salinity stress had a negative effect on plant 

growth stages, which may reflected negatively on grain yield and its components.   

Keywords: Avena sativa, NaCl, dS m
-1

, oat yield components. 
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*Part of PhD dissertation for the first author. 

 

 المقدمة

تتأثر صفات الحاصل ألي محصول اقتصاادي بعادة     

عواماال منهااا وراثيااة واخاارى بيعيااة ، وتعااد ادارة مياااه 

الري من العوامل التي قد تكون لها األولوية في التاأثير 

(. يعاااني العااراق اليااوم كمااا هااو الحااال فااي معظاام 02)

دول العااالم األخاارى ماان قلااة سااقوط األمطااار و شااحة 

 عان ساوء اساتمدام مصاادر هاذه الميااه موارده ، فضالً 

في الزراعة بأتباع األسلوب العشوائي في عادد الرياات 

وسااوف تازداد هاذه المشاكلة تفاقمااا  خاالل موسام النماو،

(، السايما اذا علمناا ان الميااه 2خالل السنوات القادمة )

العذبااة علااى سااطح الكاارة االرجااية ال تتجاااوز نساابتها 

حادي الكبيار انصابت كثيار (. وامام هاذا الت03)%  0الـ

ماان الجهااود فااي ممتلااا انحاااء العااالم علااى اسااتمدام 

مصادر الميااه اكثار ملوحاة مثال العياون واالباار وميااه 

الصرف الزراعي وحتى مياه الصارف الصاحي احياناا 

ان ظاااهرة (. 02بعااد اجااراء بعااا المعالجااات عليهااا )

الااتملح وتناااقم الماااء الصااالح للزراعااة فااي العااالم ماان 

التحديات امام التوساع الزراعاي وزياادة االنتاجياة ابرز 

، كما ان المساحات المتأثرة بالملوحة فاي العاالم اخاذت 

% ماان  20 – 90بالزيااادة وتشااكل اليااوم نساابة مااابين 

االراجاااي الزراعياااة ساااواء كانااات اروائياااة او ديمياااة 

ان صااافة الحاصااال واساااتقرارها مااان الصااافات  (.00)

كبيااارة مااان ازوا  الكمياااة التاااي تاااتحكم بهاااا مجموعاااة 

الجينااات وبصااورة معقاادة ، لااذلك تتفاااوت االراء حااول 

تأثير االجهاد الملحي على الحاصل والاذي يتعارل لاه 

النبات بشكل مستمر او متقطع او يكون بشكل تادريجي 

(. 99ثم يشاتد فاي اي مرحلاة مان مراحال نماو النباات )

كما تتأثر مكونات الحاصال للمحاصايل الممتلفاة بشاكل 

(. هاذا االنمفاال فاي 02تفاع ملوحة الوساط )كبير بار

الحاصل ومكوناته تحت حالة اإلجهاد الملحي يمكان ان 

يعاازى الااى انمفااال فااي توسااع الحاصاال البااايلوجي ، 

(. ذكر 90والتسارع الفسيولوجي في شيموخة الماليا )

Wang  وSong (90 ان محصاااول الشاااوفان يمتلاااك )

الكلاور فاي قدرة عالية على تجميع ايونات الصاوديوم و

الكتلة الحيوية للنباات وان زراعاة الشاوفان يعاد مقياا  

باااايولوجي جياااد لتحساااين االراجاااي المتملحاااة. وجاااد 

Zhao ( عنااااد دراسااااة تااااأثير االجهاااااد 92واخاااارون )

الملحااي علااى نمااو وحاصاال الشااوفان باسااتمدام خمسااة 

 2.22و  2.42و  3.29تراكيز من كلوريد الصاوديوم )

ds.m( 02.02و  09.20و 
-1

ان االجهاااد الملحااي اثاار  

في عدد ايام النضج وعدد الداليات وعدد حباوب الدالياة 

حبااة وكاناات عاادد الااداليات وعاادد حبااوب  0000ووزن 

الدالية اكثر مكونات الحاصل حساسية لالجهااد الملحاي 

كمااا انمفااا حاصاال حبااوب الشااوفان نتيجااة انمفااال 

 Zhaoعاادد حبااوب النبااات ووزن الحبااة . كمااا الحاا  

( انمفاااال حاصااال الحباااوب وحاصااال 92واخااارون )

المااادة الجافااة للشااوفان بشااكل كبياار عنااد نساابة الملوحااة 

% فااأعلى . ولمقارنااة حاصاال حبااوب الحنطااة بااين 0.2
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( ان االجهاااد 09) Grieveو  Maasالمعااامالت وجااد 

الملحي اثر سلبا على الحاصل نتيجة تاأثيره علاى النماو 

المضااري ونمااو الساانبلة ، كمااا الحظااا انمفااال عاادد 

السااانابل الحاملاااة للحباااوب فضاااال عااان انمفاااال عااادد 

الحبوب نتيجة انمفال عدد السنيبالت بالسانبلة كماا ان 

الملوحة زادت من الفاصل الزمني بين ظهاور االوراق 

ياااة علاااى السااااق الرئيساااي علاااى اساااا  التجمياااع المتتال

لذلك تهادف هاذه التجرباة الاى معرفاة تاأثير الحراري . 

الااري بالماااء المااالح فااي بعااا صاافات نمااو وحاصاال 

حبااوب الشااوفان ومعرفااة ماادى تحماال االصااناف لااتملح 

 مياه الري.

 المواد وطرائق العمل

نفذت تجربة حقلية في الحقول الزراعية التابعة لكلية 

جامعة بغداد / الجادرية خالل الموسمين  –عة الزرا

معرفة ( بهدف 9002 – 9002( و )9002 – 9002)

ثالثة تأثير الري بالماء المالح في نمو وحاصل الحبوب ل

تصميم القطاعات الكاملة استعمل  اصناف من الشوفان.

المعشاة ، وبتوزيع االلواح المنشقة ، بعاملين تضمن 

من الشوفان ، وهي صنا ثالث اصناف  العامل االول

شفاء المعتمد من قبل وزارة الزراعة والصنفين المدخلين 

(، والعامل الثاني Pimulaو  Hamelمن ايطاليا )

و  3تضمن ثالث مستويات من ملوحة ماء الري وهي ) 

dS.m(  2و  2
-1

فضالً عن معاملة المقارنة ) ماء النهر  

dS.m 1.164بمستوى ملوحة 
-1

( وبثالث مكررات. تم  

 NaClتحضير الماء المالح باستمدام كلوريد الصوديوم 

باستعمال العالقة التقريبية التالية لتحويل  ) ملح الطعام(

 TDSااليصالية الكهربائية الى مجموع المواد الذائبة 

(Total Dissolved Solids ) 92عند درجة حرارة 

 .(2معوي )

TDS (mg.L
1-
) = 640 X EC (dS.m

-1
). 

وبحساب كمية ملح كلوريد الصوديوم ) ملح الطعام ( التي يحتاجها كل لتر ماء مقطر للحصول على توصيل كهربائي 

ds.m(  2و  2و  3بمقدار )
-1

 باستمدام المعادلة اعاله فكانت : 

3 dS.m
-1

 = 1.920 mg.L
1-
 

6 dS.m
-1

 = 3.840 mg.L
1-
 

9 dS.m
-1

 = 5.760 mg.L
1-
 

dS.m 0.022كان التوصيل الكهربائي لماء النهر 
-1

وقد  

 0.422تم حساب كمية االمالح المتوفرة فيه فكانت 

ملغم.لتر
-0

. وبطرح كمية االمالح المتوفرة في ماء  

االنهر من االحتيا  الكلي لكلوريد الصوديوم الالزم 

للوصول الى التوصيالت الكهربائية المطلوبة لمياه الري 

( كغم من 2.002و  3.022و  0.042، فقد تم اجافة )

ملح الطعام لكل واحد متر مكعب من ماء النهر للحصول 

dS.m( 2و  2و  3ار )على توصيل كهربائي بمقد
-1

 

 على التوالي . وتمت دراسة الصفات التالية :

عاادد الااداليات ومتوسااط ومتوسااط متوسااط عاادد االشااطاء 

عدد الحبوب في الدالية ووزن الاا حباة )غام( واساتمر  

حاصاال الحبااوب )طاان. هااـ
-0

اجااراء عمليااة الاادرا  ( بعااد 

يدويا للمتر المربع المحصود من كل وحدة تجريبياة وبعاد 

ل القش عن الحبوب وزنت الحبوب وحولات مان غام. عز

م
-9 

الااااى طن.هااااـ
-0
. واسااااتمر  %02وبنساااابة رطوبااااة  

الحاصاال البااايلوجي )كغاام. م
-9

ماان النباتااات المحصااودة ( 

لتقدير حاصل الحبوب، إذ وزنت النباتات باكملها )قش + 

حبوب( وحولت الوحدات من غم.م
-9

الاى طن.هاـ 
-0
وتام   .

حساااب متوسااط نمااو النبااات بقساامة حاصاال المااادة الجافااة 
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على عدد االيام للوصول الاى نضاج ودليال الحصااد )%( 

( والتاااي 9) Donaldباساااتمدام المعادلاااة التاااي وجاااعها 

 :  تنم

دليل الحصاد )%( = 
حاصل الحبوب

الحاصل البايلوجي
  ×000 

 النتائج والمناقشة :

عدد االشطاء 
 

 االشطاءان قابلية الصنا على اعطاء اكبر عدد من 

حاملة للداليات تعد صفة ايجابية في زيادة انتاجية 

الصنا خصوصا تحت ظروف الشد الالحيوي مثل شد 

الملوحة ، اال ان زيادة عدد االفرع عن الحدود المثلى قد 

يزيد من حجم الكتلة الحيوية على حساب دليل الحصاد 

المضري للنمو التكاثري وانمفال  نتيجة منافسة النمو

الى وجود فروق  0حاصل الحبوب . تشير بيانات الجدول

 تفوقمعنوية بين االصناف في صفة عدد االشطاء حيث 

باعطائهما اعلى  Hamelالصنا شفاء والصنا 

و  420متوسط لعدد االشطاء في المتر المربع الواحد بلغ 

موسم شطء لل 225و  404شطء للموسم االول و  433

اوطأ متوسط  Pimulaالثاني بالتتابع فيما سجل الصنا 

 220و  204لعدد االشطاء في المتر المربع الواحد بلغ 

وقد يعزى  شطء خالل الموسمين االول والثاني بالتتابع ،

سبب التباين بين األصناف في عدد االشطاء الى 

 اختالفاتها الوراثية. 

 مياه الري.  عدد االشطاء في المتر المربع الصناف الشوفان بتأثير مستويات ملوحة . 1جدول

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 542 499 552 595 532 409 522 425

429 523 222 595 505 554 409 522 3 

222 242 259 252 250 403 290 402 2 

299 202 353 242 224 224 352 202 9 

 0.05 أ.ف.م غ.م   42.2 غ.م   42.0

 المتوسط 420 204 433  404 220 225 

 0.05أ.ف.م 35.9    22.0   

كما اثرت شدة ملوحة مياه الري بعدد االشطاء لوحدة 

dS.m 2المساحة حيث سجل مستوى الملوحة 
-1

اقل  

بلغ في المتر المربع الواحد متوسط لصفة عدد االشطاء 

شطء خالل الموسمين االول والثاني  299و  224

بالتتابع وبذلك اختلفت معنويا عن جميع التراكيز الملحية 

المستمدمة في التجربة فيما اعطت معاملة المقارنة )ماء 

النهر( اعلى عدد اشطاء في المتر المربع الواحد بلغ 

شطء للموسمين االول والثاني بالتتابع ولم  425و  595

dS.m 3عنه معنويا مستوى الملوحة  تمتلا
-1 

حيث 

شطء للمتر المربع الواحد للموسمين  429و  505اعطى 

االول والثاني بالتتابع. اتفقت هذه النتائج مع ما وجده 

Hasanuzzaman ( والذي عزى السبب 2وآخرون )

الى ان تراكيز الملح عالية في الفروع الصغيرة والتي 
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ملح في الفجوات، مما يؤدي تتجاوز قدرتها على تقسيم ال

الى رفع تركيز الملح داخل السايتوبالزم وصوال الى 

التراكيز السامة مما يؤدي الى موت تلك الفروع في وقت 

. ولم تشير البيانات الى وجود تداخل معنوي بين مبكر

االصناف ومستويات ملوحة مياه الري في هذه الصفة . 

واخرون  Zhaoاتفقت هذه النتائج مع ما توصل اليه 

 (.92واخرون ) Zhao( و 92)

 عدد الداليات 

ان مقدرة الصنا على اعطاء اعلى عدد من الداليات في 

وحدة المساحة مع عدد حبوب اعلى في الدالية تؤدي في 

النتيجة الى اعطاء اعلى حاصل حبوب في وحدة 

المساحة مقارنة مع االصناف االخرى. تشير نتائج 

فروق معنوية بين االصناف الى عدم وجود  9الجدول 

في صفة عدد الداليات في وحدة المساحة . كذلك لم يكن 

التداخل معنوي بين االصناف ومستويات مياه الري 

نالح  ان  0ولكال الموسمين . بالعودة الى الجدول

الذي اختلا معنويا على الصنفين  Pimulaالصنا 

و  204باعطائه اقل عدد من االشطاء ) Hamelشفاء و 

( شطء.م220
-9

للموسمين االول والثاني بالتتابع استطاع  

ان يحقق اعلى نسبة من االشطاء المثمرة بالنسبة للعدد 

% لكال الموسمين بالمقارنة مع 55الكلي لالشطاءه بلغت 

الصنا شفاء الذي اعطى نسبة اشطاء مثمرة بلغت 

الذي اعطى اقل نسبة  Hamel% والصنا 52% و50

% للموسمين االول 42% و45اشطاء مثمرة بلغت 

والثاني بالتتابع في وحدة المساحة وهذا يدل على مقدرة 

على تحقيق نمو سريع ومتجانس  Pimulaالصنا 

تقريبا الكبر عدد من االشطاء الحاملة للداليات لتحقيق 

اعلى عائد ممكن من حاصل الحبوب . كما اشارت 

الى وجود فروق معنوية بين تأثير مستويات البيانات 

ملوحة مياه الري في عدد االشطاء المثمرة حيث انمفا 

عدد الداليات بارتفاع مستوى ملوحة مياه الري حيث 

dS.m 2تميز المستوى 
-1

باعطائه اقل متوسط لعدد  

دالية  322و  342الداليات في وحدة المساحة بلغت 

ء النهر( التي اعطت بالمقارنة مع معاملة القيا  )ما

دالية  242و  249اعلى متوسط لعدد الداليات بلغ 

للموسمين االول والثاني بالتتابع . فيما لم يمتلا 

dS.m 3المستوى 
-1

لملوحة مياه الري عن معاملة  

المقارنة )ماء النهر( ولكال الموسمين. ان سبب انمفال 

عدد الداليات في وحدة المساحة قد يعود الى التأثير 

المبكر للملوحة في نمو النبات وقدرته على اعطاء 

الفروع . ان ارتفاع مستوى ملوحة مياه الري قد يؤدي 

الى انمفال عدد االفرع الكلية بسبب سمية وتراكم ايون 

الصوديوم والكلور والذي ادى الى موت بعا االفرع 

فضال عن منافسة ايون الصوديوم المتصاص ايون 

NH4
+

NO3الكلور اليونات  ( ومنافسة ايون93) 
-

 (0 )

الذي ادى الى انمفال التوسع المضري وانمفال عدد 

االشطاء في النبات. هذا االنمفال في عدد االشطاء 

صاحبه انمفال في عدد االشطاء الحاملة للداليات في 

وحدة المساحة . اتفقت هذه النتائج مع ما توصل اليه 

Zhao ( و 92واخرون )Zhao ( 92واخرون.) 
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 مياه الري.  . عدد الداليات في المتر المربع الصناف الشوفان بتأثير مستويات ملوحة5جدول 

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 223 295 222 249 493 290 252 242

222 245 202 409 223 255 293 244 3 

232 203 209 252 222 249 230 252 2 

322 320 332 320 342 325 232 293 9 

   0.05 أ.ف.م غ.م   21.5 غ.م   22.5

 المتوسط 222 239 245  202 204 222 

 0.05أ.ف.م غ.م    غ.م   

 عدد حبوب الدالية 

 ان عدد حبوب الدالية هو الحصيلة النهائية لعدد مناشيء

الزهيرات التي تتكون في الدالية ونسبة االخصاب فيها . 

ان حاف  نبات الصنا النامي تحت ظروف الشد الملحي 

عليها فان عدد حبوب الدالية سوف يكون اعلى من غيره 

من الصنا غير المتحمل لشد الملوحة . نالح  من 

ان اصناف الشوفان المدروسة سجلت  3بيانات الجدول 

في صفة عدد حبوب الدالية ولكال فروق غير معنوية 

الموسمين . كما تشير النتائج الى وجود فروق معنوية 

بين تأثير مستويات ملوحة مياه الري ولكال الموسمين . 

تفوقت معنويا معاملة المقارنة )ماء النهر( اذ اعطت 

( 29.32و  29.29اعلى متوسط لعدد حبوب الدالية بلغ )

dS.m 2ء الري حبة فيما اعطى مستوى ملوحة ما
-1

 

و  95.22ادنى متوسط لعدد الحبوب في الدالية بلغ )

dS.m 2( حبة يليها مستوى الملوحة 92.24
-1

بمتوسط   

( حبة ولم 30.22و  32.02عدد حبوب للدالية بلغ )

dS.m 3تمتلا معاملة مستوى ملوحة مياه الري
-1

 

معنويا مع معاملة المقارنة اذ اعطت متوسط عدد حبوب 

( حبة ولكال الموسمين 20.22و  20.02بلغ )للدالية 

االول والثاني بالتتابع . ان نمفال عدد حبوب الدالية 

ربما يعود الى تأثير الملوحة على عدد ونشاط حبوب 

اللقاح  اذ تسبب الملوحة انمفال في نشاط حبوب اللقاح 

مما أدى الى فشل نسبة كبيرة من البويضات في 

يتفق مع ما اورده  االخصاب وتكوين الحبوب وهذا

Khan  وAbdullah(00 كما ان للملوحة اثار سلبية .)

على ونمو االعضاء و تطورها اثناء النمو المضري فقد 

( في الحنطة ان عدد 09) Grieveو  Maasالح  

حبوب السنبلة انمفا بسبب انمفال عدد السنيبالت 

واخرون  Zhaoبالسنبلة. اتفقت هذه النتائج مع ما وجده 

( واللذين اشاروا الى 3واخرون ) Elsahookieو ( 92)

اختالفات في عدد حبوب الدالية نتيجة   الري بالماء 

المالح واللذين عزوا السبب الى تـأثير الملوحة في نسبة 

 االخصاب.
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مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

شــــــفا

 ء

 ماء النهر 29.54 20.22 22.93 29.29 22.92 35.99 22.25 29.32

20.22 20.45 32.39 20.45 20.02 29.00 32.54 20.30 3 

30.22 30.02 30.02 39.92 32.02 32.25 33.29 39.22 2 

92.24 92.30 92.22 92.03 95.22 30.90 95.00 94.30 9 

 0.05 أ.ف.م غ.م   3.220 غ.م   3.222

 المتوسط 32.00 32.44 35.95  32.52 33.42 32.29 

 0.05أ.ف.م غ.م    غ.م   

 حبة )غم( 1111وزن 

من المعروف ان وزن الحبة من الصفات المرتبطة 

البيعة  بالصنا وانها اقل الصفات تأثر باالجهادات

المحيطة بالنبات االم ومنها االجهاد الملحي . كما انها 

اخر من يتكون من مكونات الحاصل الرئيسة. تشير 

الى عدم وجود فروق معنوية في صفة  4نتائج الجدول

حبة لالصناف الممتلفة ، وقد اعطى  0000وزن 

حبة  0000اقل قيمة لمتوسط وزن  Pimulaالصنا 

( غم للموسم االول والثاني 94.22و  94.29بلغت )

بالتتابع ، دون وجود فارق معنوي عن الصنفين 

التداخل معنويا بين  ( ولم يكنHamelشفاء و االخريين )

االصناف ومستويات ملوحة مياه الري ، مما يدل على 

مياه  تماثل االصناف في استجابتها لمستويات ملوحة

الري . بينت النتائج وجود فروق عالية المعنوية بين 

 0000معامالت ملوحة مياه الري ، حيث انمفا وزن 

حبة بزيادة ملوحة مياه الري. واعطى الري بمياه النهر 

و  92.29حبة بلغ ) 0000)معاملة المقارنة( اعلى وزن 

(غم للموسمين االول والثاني بالتتابع. فيما اعطت 92.32

dS.m 2لة الري بمياه ذات مستوى ملوحة معام
-1

اقل  

(غم ولكال الموسمين االول 92.25و 92.44وزن بلغ )

والثاني بالتتابع . ولم تكن الفروق معنوية بين معاملة 

dS.m 3الري بمياه ذات مستوى ملوحة 
-1

ومعاملة  

المقارنة ) الري بمياه النهر( . ولم تمتلا معاملة الري 

dS.m 2وحة بمياه ذات مستوى مل
-1 

والمياه ذات مستوى 

dS.m 3الملوحة 
-1

معنويا عن بعضهما ولكال  

حبة قد تعود  0000ان سبب انمفال وزن الموسمين. 

الى نفس االسباب التي ادت الى انمفال متوسط نمو 

النبات وانمفال الحاصل البايولوجي في وحدة المساحة 

( . حيث ان انمفال مساحة التوسع 7و  6)الجدول 

لمضري فضال عن شحة العناصر الرئيسة بسبب احالل ا

ومنافسة ايونات الصويوم والكلور وارتفاع الضغط 

االزموزي لمحلول التربة وانمفال متوسطات 

امتصاص المياه بسبب انمفال مستوى الماء المتيسر 

( قد يؤدي الى انمفال متوسطات 4في منطقة الجذور )

سطات نقل التمثيل الضوئي والذي تنمفا معه متو
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وتراكم المادة الجافة داخل الحبة . كما عزي 

Hasanuzzaman ( ذلك الى المنافسة 2وآخرون )

الشديدة بين النمو المضري والنمو التكاثري على 

 الكاربوهيدرات المنتجة في عملية البناء الضوئي.

 مياه الري.  الشوفان بتأثير مستويات ملوحة حبة )غم( الصناف 1111. وزن 4جدول 

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 92.44 92.33 92.44 92.29 92.30 95.40 30.04 92.32

92.09 92.34 95.23 92.04 92.02 95.20 95.20 92.24 3 

94.22 94.24 94.32 94.24 94.02 94.03 92.93 95.04 2 

92.25 92.33 94.03 92.04 92.44 94.05 92.30 92.90 9 

 0.05 أ.ف.م غ.م   0..1 غ.م   1.12

 المتوسط 95.22 94.29 95.34  95.00 94.22 95.23 

 0.05أ.ف.م غ.م      غ.م 

 

حاصل الحبوب )طن هـ
-1

) 

الملحي على صفات النبات  ان اآلثار الضارة لالجهاد

االنفة الذكر تؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من حاصل 

الحبوب الذي هو أكثر تأثراً والذي يمكن االعتماد عليه 

في دراسة االثر الضار لإلجهاد الملحي في زراعة 

الى وجود فروق  5المحاصيل. تشير نتائج الجدول 

كال معنوية بين االصناف في صفة حاصل الحبوب ول

 Hamelالموسمين ، حيث تميز الصنا شفاء و 

باعطائهما اعلى حاصل ) دون وجود فروق معنوية 

( طن.هـ4.02و 4.99بينهما( بلغ )
-0

للصنفين بالتتابع  

( طن.هـ4.32و  4.92خالل الموسم االول و )
-0

في  

اقل  Pimulaالموسم الثاني بالتتابع . فيما اعطى الصنا 

( طن.هـ2.25و  2.22متوسط حاصل بلغ )
-0

للموسم  

االول والثاني بالتتابع ويعود السبب في ذلك الى تفوق 

في اعطائها اعلى متوسطات  Hamelالصنفين شفاء و 

لصفات عدد الداليات في وحدة المساحة وعدد حبوب 

( فضال عن 2و  3و 9الدالية ووزن الحبة )جدول 

تميزها في متوسط الحاصل البايلوجي ومتوسط نمو 

 Pimula( بالمقارنة مع الصنا 7و  6)جدول النبات 

الذي اعطى ادنى متوسطات للصفات المذكورة . كما 

بينت النتائج وجود فروق معنوية بين مستويات ملوحة 

مياه الري في صفة حاصل الحبوب ولكال موسمي 

الزراعة ، حيث ارتبط حاصل الحبوب بعالقة عكسية مع 

لري. تفوقت مستوى االجهاد الملحي عن طريق مياه ا

معاملة الري بمياه النهر )معاملة المقارنة( بتسجيلها 

( 5.22و  5.20اعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ )

طن.هـ
-0

فيما عطت معاملة الري بمياه ذات مستوى  

dS.m 2ملوحة 
-1

اقل متوسط لحاصل الحبوب بلغ  

( طن.هـ3.40و  3.22)
-0

للموسمين االول والثاني  

تداخل معنوي بين االصناف بالتتابع. ولم يكن ال

  ومستويات ملوحة مياه الري. اتفقت هذه النتائج مع ما

Elsahookie ( 3واخرون  ) والذي ذكر ان حاصل

الحبوب هو محصلة نهائية لعدة صفات من بينها متوسط 
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نمو النبات وعدد ايام الوصول الى التزهير والنضج 

في وحدة المساحة وعدد حبوب الدالية  وعدد الداليات

وعدد حبوب وحدة المساحة ومتوسط وزن الحبة ، وان 

كل ما يؤثر على بعا او جميع هذه الصفات ينعكس 

بصورة سلبية على الحاصل النهائي للنبات ووحدة 

 المساحة .

. حاصل الحبوب )طن . هـ 2جدول 
-1

 مياه الري.  تأثير مستويات ملوحة( الصناف الشوفان ب

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 2.00 4.90 2.23 5.20 2.93 4.53 2.44 5.22

5.40 2.94 4.53 2.03 5.92 2.00 2.24 5.50 3 

2.02 2.33 2.34 2.44 2.52 2.00 2.90 2.94 2 

3.40 2.04 3.20 3.24 3.22 3.24 3.90 2.40 9 

 0.05 أ.ف.م غ.م   1.22 غ.م   1.22

 المتوسط 4.99 2.22 4.02  4.92 2.25 4.32 

 0.05أ.ف.م 1.22    1.20   

 الحاصل البايولوجي 

الى وجود فروق معنوية بين  2اشارت بيانات الجدول 

االصناف في صفة الحاصل البايولوجي . اذا اعطى 

اقل متوسط للحاصل البايولوجي بلغ  Pimulaالصنا 

طن.هـ 90.50و  02.20
-0

للموسم الزراعية االول  

 Hamelوالثاني بالتتابع ، بالمقارنة مع الصنا شفاء و 

اللذان لم يمتلفا عن بعضهما معنويا في هذه الصفة. يعود 

السبب في انمفال الحاصل البايولوجي في الصنا 

Pimula  الى انمفال متوسط نموه بالمقارنة مع

فروق ( . بينت النتائج وجود 4االصناف االخرى) جدول 

معنوية بين تأثير مستويات ملوحة مياه الري في الحاصل 

البايولوجي حيث انمفا الحاصل تدريجيا عند ارتفاع 

dS.m 3مستوى ملوحة مياه الري عن 
-1

الذي لم يمتلا  

معنويا عن معاملة المقارنة )ماء النهر( ولكال الموسمين. 

dS.m 2فيما سجلت المعاملة 
-1

اقل متوسط للحاصل  

طن.هـ 02.23و  04.23بلغ  لوجيالبايو
-0

كغم  

للموسمين االول والثاني بالتتابع وهذا يعود الى انمفال 

( وانمفال عدد الداليات ) جدول 0عدد االشطاء )جدول 

(. اتفقت هذه 3( وانمفال عدد حبوب الدالية )جدول 9

و  Hu( و 04واخرون ) Rogersالنتائج مع ما وجده 

Schmidhalter (5والذين عز ) وا السبب الى ان

االجهاد الملحي يسبب اخالل بالتوازن الغذائي نتيجة 

الشحة في توافر المغذيات واالمتصاص التنافسي والنقل 

والتوزيع داخل النبات مما ينعكس سلبا على البناء 

الضوئي ونواتجه. بينت النتائج وجود تداخل معنوي بين 

 االصناف واستجابتها لمستويات الملوحة حيث اعطى

اعلى قيمة للتداخل عند ريه بماء النهر  Hamelالصنا 

dS.m 3وماء مستوى ملوحته 
-1

و  92.03بلغت  

طن.هـ 95.24
-0

و  30.90بالتتابع للموسم االول ، و  

طن.هـ 92.24
-0 

بالتتابع للموسم الثاني . فيما اعطى 

اقل متوسط للحاصل البايولوجي عند  Pimulaالصنا 
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dS.m 2ريه بماء ملوحته 
-1

 02.24و  04.00بلغت  

طن.هـ
-0 

في الموسمين االول والثاني بالتتابع . ويعود  

السبب الى اختالف االصناف في متوسط نموها فضال 

عن اختالف استجابتها لالجهاد الملحي . اتفقت هذه 

 (.92واخرون ) Zhaoالنتائج الى ما توصل اليه 

البايلوجي )طن.هـ. الحاصل 2جدول 
-1

 مياه الري.  ( الصناف الشوفان بتأثير مستويات ملوحة

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 94.40 90.24 92.03 92.03 94.24 93.33 30.90 94.04

92.22 92.24 93.03 95.03 92.05 95.24 90.23 95.43 3 

93.22 92.54 90.44 92.40 90.44 99.03 02.30 93.24 2 

02.23 04.04 02.24 02.04 04.23 04.34 04.00 05.93 9 

 0.05 أ.ف.م 5.910   1.032 1.315   1.022

 المتوسط 92.22 02.20 92.35  92.92 90.50 92.22 

 0.05أ.ف.م 21..1    1...1   

 متوسط نمو النبات 

ان متوسط نمو النبات هو متوسط الزيادة اليومية في 

لوحدة المساحة والذي هو نتيجة  الحاصل البايلوجي

متوسط التمثيل الضوئي اليومي بعد طرح المفقود بعملية 

الى وجود  4التنفس الضوئي . تشير بيانات الجدول 

فروق معنوية بين االصناف في متوسطات نموها اليومي 

اعلى متوسط نمو يومي  Hamelاذ اعطى الصنا 

غم.م 04.92و  02.24للنبات بلغ 
-9

للموسمين االول  

اقل  Pimulaوالثاني بالتتابع . فيما اعطى الصنا 

غم.م03.22و 03.25متوسط نمو يومي النبات بلغ 
-9 

للموسمين االول والثاني بالتتابع. وقد يعود السبب الى 

اختالف استجابة االصناف لعوامل النمو ومتوسطات 

تمثيلها الضوئي . كما تظهر البيانات وجود فروق معنوية 

بين تأثير مستويات ملوحة مياه الري ولكال الموسمين ، 

حيث اعطى الري بماء النهر )معاملة المقارنة( اعلى 

غم.م 04.40و  04.93متوسط نمو يومي بلغ 
-9

للموسم  

االول والثاني بالتتابع والتي لم تمتلا معنويا عن متوسط 

 3نمو النبات اليومي عند ريه بماء ذو مستوى ملوحة 

dS.m
-1

dS.m 2فيما سجل مستوى الملوحة  . 
-1

اعلى  

انمفال في متوسط نمو النبات لوحدة المساحة اذ اعطى 

غم.م 00.22و  09.30متوسط نمو يومي بلغ 
-9
 

للموسمين االول والثاني بالتتابع وهذا يعود الى انمفال 

صفات عدد االشطاء وعدد الداليات وعدد حبوب الدالية 

(. اتفقت هذه 2و  3و 9 و 0والحاصل البايلوجي )جدول 

( واللذان 05)Murthy و Sudhirالنتائج مع ما وجده 

بينا وجود عالقة عكسية بين الضغط االزموزي الناتج 

عن كلوريد الصوديوم والتمثيل الضوئي والحاصل 

( 2واخرون ) Fisarakisللمحاصيل الممتلفة. كما بين 

ة العالقة الموجبة بين تثبيط النمو الناجم عن الملوح

 تكوين إلى يرجع والتثبيط في التمثيل الضوئي. وربما

 أو الكلوروفيل تحطيم عن المسؤول الكلوروفيليز إنزيم
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 المضراء البالستيدات تركيب في التغييرات نتيجة

 يؤدي الملوحة، مما مستوى ارتفاع عند النباتات ألوراق

الكلوروفيل  واختزال البالستيدات بروتين تحطم إلى

 ودوره في البوتاسيوم النقم كذلك النقل. عملية وتثبيط

 نسبة زيادة بسبب الضوئي البناء لعملية الضروري

 وحدوث األخضر اللون فقدان إلى يؤدي مما الصوديوم

(. كما بينت النتائج عدم وجود 02لألوراق ) االصفرار

تداخل معنوي في الموسم االول . على العكس من ذلك ، 

ي معنويا ، اذ اعطى الصنا كان التداخل في الموسم الثان

شفاء اقل متوسط نمو يومي عند معاملة الري بمياه ذات 

dS.m 2مستوى ملوحة 
-1 

غم.م 00.00بلغ 
-9

، فيما  

مع الري بماء النهر واعطى   Hamelتفوق الصنا 

غم.م 90.02اعلى متوسط نمو يومي بلغ 
-9

. ويعود سبب 

التداخل الى اختالف االصناف في استجابتها للشد الملحي 

ان الصنا شفاء قد  2، حيث يالح  من بيانات الجدول 

ازداد متوسط نموه اليومي ) وان كانت الزيادة غير 

dS.m 3معنوية( عنده رية بماء ذو مستوى ملوحة 
-1

 

غم.م 04.42و  05.03بلغ 
-9

 بالمقارنة بمعاملة ريه بماء 

و  04.25النهر الذي بلغ فيه متوسط نمو النبات اليومي 

غم.م 04.25
-9

للموسمين االول والثاني بالتتابع . اتفقت  

(.92واخرون ) Zan هذه النتائج مع ما توصل اليه 
 

. متوسط نمو النبات )غم . م0جدول 
-5

. يوم
-1

 مياه الري.  الشوفان بتأثير مستويات ملوحة ( الصناف

 5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 
 

مستويات 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف
 

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 17.58 14.48 19.64 04.93 04.25 02.24 90.02 04.40

04.23 02.59 02.42 04.42 04.02 19.41 13.94 18.13 3 

02.59 02.20 02.92 02.92 02.29 15.02 13.37 15.46 2 

00.22 09.90 00.32 00.00 09.30 12.22 12.13 12.55 9 

  0.05 أ.ف.م غ.م   1.53 1.19   1.22

 المتوسط 02.23 03.25 02.24  02.22 03.22 04.92 

  0.05أ.ف.م 1.20    1.91   

 دليل الحصاد )%(

ان دليل الحصاد مقيا  يعطي فكرة عن كفاءة إنتا  

الحبوب مقابل إنتا  المادة الجافة الكلية )حبوب + قش( ، 

ومعيار لكفاءة تحويل نواتج التمثيل الضوئي او المادة 

 5الجافة الى حاصل اقتصادي . اشارت نتائج الجدول 

و  Pimulaالى تماثل االصناف الثالثة ) شفاء و 

Hamel في نسب دليل الحصاد دون تسجيل اي فروق )

معنوية لهذه الصفة ولكال الموسمين االول والثاني مما 

يدل الى تماثل كافة االصناف في قابلية تحويل المادة 

 الجافة من المصادر الى المصبات )الحبوب(. 
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 مياه الري.  مستويات ملوحة. دليل الحصاد )%( الصناف الشوفان بتأثير .جدول 

مستويات  5112 – 5112الموسم  5112 – 5112الموسم 

 الملوحة

(dS.m
-1

) 

 

 المتوسط

  االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

 المتوسط

 االصـــــــــــــــــــــــــــــــناف

Hamel Pimul

a 

Hamel Pimul شــــــفاء

a 

 شــــــفاء

 ماء النهر 39.52 33.22 39.42 33.03 33.00 33.25 39.32 33.00

39.22 30.33 33.52 39.03 39.03 30.02 33.24 30.32 3 

92.99 92.22 92.59 94.35 92.24 94.42 92.22 92.04 2 

93.05 93.22 39.02 92.24 99.29 99.24 05.50 92.44 9 

 0.05 أ.ف.م غ.م   3..5 غ.م   1.91

 المتوسط 92.02 95.30 95.23  92.94 92.02 95.02 

 0.05أ.ف.م غ.م    غ.م   

وبينت النتائج وجود فروق معنوية بين معامالت ملوحة 

مياه الري ولكال الموسمين ، حيث اعطى الري بماء 

(% 33.00و  33.03النهر اعلى دليل حصاد بلغ )

الري بماء  للموسمين االول والثاني بالتتابع . فيما عطى

dS.m 2ذو نسبة ملوحة 
-1

اقل نسبة لدليل الحصاد بلغت  

(% للموسمين االول والثاني بالتتابع . 93.05و  99.29)

dS.m 3ولم تمتلا معاملة الري بماء مستوى ملوحته 
-1

 

عن معاملة المقارنة )الري بماء النهر(. يرجع سبب 

انمفال دليل الحصاد عند المستويات المرتفعة لملوحة 

dS.m 2و  2مياه الري )
-1

( الى انمفال الحاصل 

الحبوب نتيجة تأثير ملوحة مياه الري في عدد الداليات 

( وعدد حبوب الدالية )جدول 9في وحدة المساحة )جدول 

 و Nahar( . كما ذكر 2دول ( ووزن الحبة )ج3

Hasanuzzaman(02 ان انمفال الحاصل ومكوناته )

ودليل الحصاد تحت تاثير االجهاد الملحي ناتج عن 

انمفال توسع الحاصل البايلوجي والتسارع في 

شيموخة الماليا واالنسجة وبالتالي انمفال متوسط 

التمثيل الضوئي وعمليات نقل نواتجه من مصادر التمثيل 

المصبات )الحبوب( والذي يعتبر تأثير اجافي لذلك الى 

. ولم يكن التداخل معنويا بين االصناف ومعامالت 

ملوحة مياه الري بسبب االستجابة المتماثلة لالصناف 

لملوحة مياه الري. اتفقت هذه النتائج مع ما توصل اليه 

Elsahookie ( 3واخرون.) 
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