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 خهصًضتان

لدراسة تأثير مموحة  2018/2019جامعة األنبار في الموسم الخريفي لعام  كمية التربية لمبنات/ أجريت تجربة أصص في قسم عموم الحياة/      
 . نفذت تجربة عاممية99-مياه الري والرش بحامض الييومك في بعض الصفات المورفولوجية والفسيولوجية ونمو وحاصل نبات الحنطة صنف إباء

 S3و S2و S1 و S0 تراكيز ( وبثالثة مكررات. شممت الدراسة عاممين ىما مموحة مياه الري وبأربعةRCBDوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة )

ي وى  H2 و H1 و H0حامض الييومك عمى النباتات وبثالثة تراكيز  رشوالعامل الثاني  1-ديسي سيمنز م (8.3 و 5.7 و 3.2 و 1.2)ذات مموحة 
أظيرت النتائج انخفاض معنوي في ارتفاع النبات والوزن الجاف لممجموع الخضري والحاصل البايولوجي  عمى التوالي.1-لتر مغ (1.5و 1.0و 0.0)

 1-غم نبات0.849وغم 0.747 سم و41.09الري بالمياه المالحة، إذ وصمت قيمتيا إلى  اثناءلمنبات ومحتوى األوراق من الكموروفيل 
معنويًا عند محتوى الكربوىيدرات مقارنة باستعمال المياه العذبة بينما أنخفض  1-ديسي سيمنز م8.3مموحة  تركيزعند  ،الترتيبعمى   38.76Spadو

. في حين حققت تراكيز رش حامض الييومك زيادة معنوية في ارتفاع النبات والوزن الجاف 1-غم ممغم18.71، بمغت 1-سيمنز م ديسي 8.3المعاممة 
مقارنة مع عدم الرش. أزداد معنويًا تركيز النتروجين  -1لتر غم( 1.5 و 1)تراكيز  فيوع الخضري والحاصل البايولوجي ومحتوى الكموروفيل لممجم

مياه الري، بينما أدت تراكيز الرش بحامض في مموحة نسبة ال رفعوأنخفض تركيز الفسفور والبوتاسيوم في األجزاء الخضرية لنبات الحنطة عند 
 ييومك إلى زيادة معنوية في تركيز النتروجين والفسفور والبوتاسيوم.  ال

 الحنطة. محصولمموحة ماء الري، حامض الييومك،  الكممات المفتاحية:
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Abstract 
A pots experiment was conducted at the Department of Biology/College of Education for Girls/University of 

Anbar during Autumn season of 2018-2019 to study the effect of the salinity irrigation water and spray by humic 

acid in some of morphological, physiological, growth and yield traits of wheat cv. IPa. The experiment was 

randomized complete block design (RCBD) with three replications. The first factor was assigned for irrigation 

by saline water at four level (S0, S1, S2 and S3), while the second factor was the foliar spraying of humic acid in 

three level (0.0, 1.0 and 1.5 g l
-1

). The results showed that there was significant reduction in plant height, 

vegetative dry weight, biological yield and chlorophyll leaves content when the plants were irrigated by saline 

water approached to 41.09 cm, 0.747 g, 0.849 g plant
-1

 and 38.67 SPAD, respectively at salinity level of 8.3 ds 

m
-1

 compared with the plants which irrigated by fresh water. The total carbohydrates were significantly 

decreased at the treatment of 8.3 ds m
-1

 reached 18.71 mg g
-1

. Spray levels humic acid achieved a significant 

increase in plant height, dry weight of the vegetative part, biological yield and chlorophyll leaves content 

sprayed at 1.0 and 1.5 g l
-1

 compared to no sprayed. Nitrogen concentration was significantly increased, while 

both phosphorus and potassium were decreased in the vegetative parts of wheat as the salinity of irrigation water 

increased. However, the increase of humic acid levels led to significant increasing in nitrogen, phosphorus and 

potassium concentration.   

Keywords: Irrigation water salinity, Humic acid, Wheat. 
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 المقدمة 
تعد المموحة من المشاكل الواسعة االنتشار في   

العراق وتسبب أضرارًا كبيرة في خصائص التربة فضاًل 
عن تأثيرات سمبية في نمو وتطور مختمف المحاصيل 

(Al-Ma'ini  ،وأنَّ االستخدام 2002وآخرون .)
نتائج سمبية في التربة  العشوائي لممياه المالحة يؤدي إلى

والمحصول، كذلك أن تراكم األمالح في التربة يؤدي إلى 
زيادة الضغط األوزموزي واختالل في التوازن الغذائي 

(Phocaides ،2001 إن استعمال مياه الري المالحة .)
يييئ بيئة غير مالئمة لنمو المحاصيل المختمفة عن 

كمة في طريق تأثير تركيز ونوعية األمالح المترا
امتصاص المغذيات والماء من قبل النبات وبالتالي 
سيؤثر سمبًا في نمو النبات، ويتمثل ىذا التأثير في 
اختزال أطوال الجذر وارتفاع النبات وأوزانيا الجافة 
والطرية وعدد األوراق والمساحة الورقية وىذا التأثير 

(. 2007وآخرون،  Blancoيختمف باختالف النبات )
ح الباحثون إيجاد آليات جديدة مالئمة لظروف لذلك أقتر 

اإلجياد الممحي في التربة والنبات منيا التعايش مع 
المموحة، ويتم ذلك من خالل استنباط أصناف من 
النباتات تتحمل المموحة عن طريق تطبيق برامج التربية 
يجاد تراكيب وراثية تتحمل المموحة  والتحسين وا 

(Khodary ،2004.) 
( أىمية المخمفات العضوية 2001) Van Slyke  وجد

التي تعدُّ مخزونًا ىامًا لمعديد من العناصر المعدنية 
والسيما الفسفور والبوتاسيوم والنتروجين والتي ليا دورًا 
 إيجابيًا في زيادة النمو الخضري والحاصل الكمي لمنبات.

يمتمك حامض الييومك تأثيرًا عمى نمو النباتات من 
تفاعالت األنزيمية والزيادة في كمية خالل تنشيطو لم

األنزيمات النباتية وزيادة  انشطار الخاليا واستطالة  
وزيادة  في نفاذية األغشية وكذلك تنشيط الفيتامينات 

وآخرون  Asik(. بّين Pettit ،2003) داخل الخاليا
( في تجربة أصص أن رش حامض الييومك 2009)

نبات الحنطة % رشًا عمى أوراق 0.2و %0.1بمستوى )

أدت إلى زيادة معنوية في الوزن الجاف، كذلك زيادة في 
كمية العناصر الغذائية الممتصة من قبل النبات مقارنة 

( 2015وآخرون ) Meganid وجد بمعاممة عدم الرش.
إلى تربة  1-غم  لتر 3أنَّ رش حامض الييومك بتركيز 

رممية تم معاممتيا بثالثة تراكيز ممحية من كموريد 
 1-( مميمول لتر100و  50و  25) NaClلصوديوم ا

في تجربة اصص أدت إلى زيادة معنوية في ارتفاع 
النبات وطول الجذر وعدد األوراق ومحتوى الكموروفيل 
والنمو البايولوجي لنبات الفاصوليا مقارنة بعدم الرش، 
وذلك بسبب دور حامض الييومك في تحسين خواص 

ية والفيزيائية وتأثيره في التربة البايولوجية والكيميائ
الصفات الفسيولوجية التي تجري داخل النبات، مما شجع 
مقاومة النبات لإلجياد الممحي الذي بدوره انعكس إيجابًا 

 .Triticum aestivum Lُتعد الحنطة عمى نمو النبات.
من المحاصيل الحيوية وأكثرىا استيالكًا، فضاًل عن 

و من مصادر غذائية كونيا مصدر غذائي ميم لما تحتوي
من فيتامينات وبروتينات وكربوىيدرات ودىون وعناصر 

(. تيدف ىذه 2008وآخرون،  Fardetغذائية والياف )
الدراسة لمعرفة تأثير التداخل بين تراكيز مياه الري 
المالحة وتراكيز وحامض الييومك في الصفات 
المورفولوجية والفسيولوجية ونمو وحاصل حبوب الحنطة 

ة دور حامض الييومك في زيادة مقاومة محصول ودراس
 الحنطة لممموحة.

 طرائق الالمواد و 

جامعة األنبار -أجريت الدراسة في كمية التربية لمبنات
، وتضمنت 2018/2019خالل الفصل الخريفي لعام 

الييومك في  دراسة تأثير مياه الري المالحة وحامض
وحاصل بعض الصفات المورفولوجية والفسيولوجية ونمو 

نبات الحنطة، أستخدمت مياه مخموطة تمثل مياه مالحة 
ديسي  10من أحد االبار الموجودة في منطقة الدراسة 

 1.2مع ماء عذب ايصاليتيا الكيربائية  1-سيمنز م
لمحصول عمى ثالثة تراكيز ممحية 1-ديسي سيمنز م
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 (.Westecot ،1985و Ayers)المتبعة من قبل وتبعًا لمطريقة  1-ديسي سيمنز م 8.3، 5.7، 3.2 ىي 
في الدراسة تربة نسجتيا مزيجة طينية  ستعممتا     

( ُمصنفة حسب التصنيف Sandy clay loamرممية )
األمريكي الحديث، ضمن رتبة التربة الرسوبية الحديثة 

Entisols  وتحت المجموعة العظمىTypic 

Torrifluvents  ُجففت التربة ىوائيًا وطحنت وُنخمت
م، ُأخذت عينة منيا م 2منخل سعة فتحاتو  مالباستع

قبل الزراعة لغرض إجراء بعض التحاليل الفيزيائية 
.1والكيميائية لمتربة والموضحة في جدول

 يائية والفيزيائية لتربة الدراسةالخصائص الكيم .1جدول 
 وحذة انقياس انقيًت انخاصيت

و ديضي صيًُز 4563 ( ECeااليصانيت انكهشبائيت ) 
1-

 

 _____ 8577 (pHدسجت تفاعم انتشبت )

كغى غى 386577 يعادٌ انكاسبىَاث ) انكهش (
1-

 

كغى غى 544: انجبش
1-

 

و /ييكاغى 2553 انكثافت انظاهشيت
4

 

كغى غى 23587 انًادة انعضىيت
1-

 

 يفصىالث انتشبت

كغى  غى 397 انشيم
1-

 

كغى غى 374 انطيٍ
1-

 

كغى غى 622 انغشيٍ
1-

 

 جت طيُيت سيهيتيزي انُضجت

 تشكيز انعُاصش انغزائيت

كغى يهغى 7562 انُتشوجيٍ انكهي
1-

 

كغى يهغى 2455 انفضفىس انجاهز
1-

 

كغى يهغى 22757 انبىتاصيىو انجاهز
1-

 

كغى صُتًىل 35577 (CECانضعت انتبادنيت انكاتيىَيت )
1-

 

 قابهيت األحتفاض بانشطىبت

 % 56577 عُذ األشباع

 % 37577 باصكال كيهى 44عُذ شذ 

 % 24577 كيهى باصكال 2677عُذ شذ 

 األيىَاث انًىجبت

Ca
++

يهيًىل5نتش 2854 
-2

 

Mg
++

يهيًىل5نتش 52: 
-2

 

K
+

يهيًىل5نتش 25:3 
-2

 

 Na
+

يهيًىل5نتش 2576 
-2

 

 األيىَاث انضانبت

SO4
=

يهيًىل5نتش 33555 
-2

 

Cl
-

يهيًىل5نتش 543: 
-2

 

HCO3
-

يهيًىل5نتش 3574 
-2

 

CO3
=

يهيًىل5نتش ______ 
-2
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ُأجريت الدراسة بثالثة ُأجريت تجربة عاممية بعاممين     
 و S0العامل األول مموحة مياه الري وبأربعة تراكيز وىي 

S1  وS2 وS3 ( و  5.7و  3.2و  1.2ذات مموحة
، وكان العامل الثاني رش حامض م/( ديسي سيمنز8.3

 H2و H1و  H0ىي الييومك عمى النبات وبثالثة تراكيز 
لتر. ُأجريت الدراسة بثالثة  /غم 1.5و 1بدون رش و

مكررات وباستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاممة 
(RCBD ،ُأستخدمت في الزراعة أصص بالستيكية ،)

كغم تربة لكل أصيص  9ُممئت األصص بالتربة وبمعدل 
بعد رش السماد الفوسفاتي عمى شكل سوبر فوسفات 

 1-ىـ Pكغم  100وبمعدل  P2O5% 46الثالثي 
غم باألصيص تم خمطو مع التربة دفعة  1وبمقدار 

بذرة في  20واحدة قبل الزراعة. ُزرعت البذور بمعدل 
في  99-من بذور الحنطة صنف إباء 30/11/2018

كل اصيص، وتم ري جميع األصص حسب السعة 
الحقمية بمياه عذبة لجميع المعامالت وبعد اإلنبات تم 

نبات في كل أصيص. وتم رش  10نباتات إلى خف ال
إذ  ،السماد النتروجيني والبوتاسي بعد خف النباتات
% 46أضيف السماد النتروجيني عمى شكل سماد اليوريا 

N  كغم  150وبمتوسطN\ ىـ وبثالث دفعات، أما السماد
البوتاسي فقد ُأضيف عمى شكل سماد كبريتات البوتاسيوم 

50 %K2O  كغم  200وبمعدلK2O وُأضيف  1-ىـ
وآخرون،  Ali)عمى دفعتين حسب التوصية السمادية 

. وبعد خف النباتات تم إخضاعيا إلى الري (2014
% متطمبات غسل. أما 20بالمعامالت الممحية مع رش 

حامض الييومك فقد تم رشو بعد خف النباتات، وبمعدل 
ثالث رشات خالل موسم النمو وبحسب معامالت 

يات العزق والتعشيب يدويًا وبأستمرار التجربة، وتمت عمم
 لكافة المعامالت.

وُأخذت  8/5/2019تم إنياء التجربة بتأريخ      
بعض الصفات المورفولوجية المتمثمة بارتفاع  اتقياس

النبات تم قياس النباتات العشرة وُأخذ معدليا داخل 
الوحدة التجريبية من مستوى سطح التربة ولغاية أعمى 

الرئيس باستخدام المسطرة المترية، تم قطع نقطة بالفرع 
النباتات من نقطة اتصال النبات بالتربة ُأخذت عينات 
وبمعدل ستة نباتات لكل وحدة تجريبية وعدلت الرطوبة 

 م. º 65لمنباتات عند درجة حرارة 
دليل بتم قياس الصفات الفسيولوجية المتمثمة      

طرية محتوى الكموروفيل في األوراق الخضراء ال
 Chlorophyllباستعمال جياز قياس الكموروفيل 

meter  ـ502نوعSPAD وتم تقدير محتوى ،
الكربوىيدرات الذائبة في األوراق باألعتماد عمى الطريقة 

(. وكذلك تم 1956وآخرون،  Duboisالمتبعة من قبل )
تقدير محتوى النتروجين والفسفور والبوتاسيوم حسب 

، Randnirو Sawhneyالطريقة الموصوفة من قبل )
(. ُحممت النتائج إحصائيًا عن طريق تحميل 2000

وقيمة  F( بأختبار Analysis of Varianceالتباين )
 0.05( وبمستوى احتمالية L.S.Dأقل فرق معنوي )

 Khalaf-Allahو Al-Rawyوبحسب ما جاء في 
 .Genestat Eedication( وبأستعمال برنامج 1980)

 النتائج والمناقشة
 صفات النمو الخضري   .لً أو 

 ارتفاع النبات )سم(
تأثير تراكيز مموحة ماء الري والرش  2جدول يبين    

بحامض الييومك في ارتفاع محصول الحنطة )سم(، إذ 
لوحظ انخفاضًا معنويًا في ارتفاع النبات بزيادة تراكيز 

 49.33و 56.96مموحة ماء الري وكان ارتفاع النبات 
 S3 و S2و  S1و S0متراكيز سم ل41.09و 45.69و

 19.79و 13.40وبنسبة انخفاض  بالتتابع
مع معاممة  تيامقارن عمى التوالي عند %27.86و
عند  تفوق معنوية. كما يتبين من الجدول وجود سيطر ال

إذ كان االرتفاع  ،حامض الييومكمن  تراكيز رش
وزاد األرتفاع إلى  H0سم عند المعاممة 46.68
 H2و  H1د المعاممتين سم عن50.35و  47.77

 %. 7.86و  2.34بالتتابع وبمغت نسبة الزيادة 
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مموحة  تراكيزكما أشار الجدول إلى التداخل بين      
، إذ كان أعمى حامض الييومك رش تراكيزمياه الري و 

وعند   S0سم عند مستوى المموحة 60.53ارتفاع 

سم 40.33وأدنى ارتفاع   H2 حامض الييومكمستوى 
 حامض الييومكب رشبدون الو   S3مموحة  عند مستوى

((H0  50.09وبفروق معنوية، وكانت نسبة الزيادة.% 
 

 سم(في ارتفاع نبات الحنطة ) حامض الهيومكتأثير مموحة مياه الري والرش ب 2.جدول 

dS.mتراكيز ملىحة مياه الري 
-1 

تراكيز حامض الهيىمك غم  لتر
1- 

 

 H0 (0) H1 (1.0) H2 (1.5) المعدل

S0 (2.1) 02.15 01.25 15.05 01.41 

S1 (5.1) 22.05 23.25 01.52 24.55 

S2 (0.2) 22.12 20.25 22.55 20.14 

S3 (3.5) 25.55 22.25 22.35 22.54 

  05.50 22.22 21.13 المعدل

L.S.D  0.05 S : 1.791        H : 1.551        S x H : 3.103 

 (1-)غم أصيص الوزن الجاف لممجموع الخضري
تأثير تراكيز مموحة ماء  3 الجدولتبين النتائج في     

لألجزاء  الري ورش حامض الييومك في الوزن الجاف
، إذ نالحظ (1-الخضرية لنبات الحنطة )غم أصيص

غم  1.319انخفاضًا معنويًا في الوزن الجاف من 
 0.908و 1.069إلى  S0عند المعاممة  1-أصيص

 S1عند التراكيز الترتيب  عمى 1-أصيص غم 0.747و
 %18.95وكانت نسبة األنخفاض  S3و S2و

تيا مع معاممة بالتتابع مقارن %43.36و %31.15و
 رشعند تاثير معنوي . كما يبين الجدول وجود السيطرة

تراكيز من حامض الييومك، إذ كان الوزن الجاف 
عند المعاممة  1-غم أصيص 0.903لممجموع الخضري 

H0 1.120و 1.009إلى  ةالجاف المادة وأرتفع الوزن 
 -1غم لتر H2و H1عند المعاممتين  1-أصيص غم

 .%24.03و %11.74بالتتابع وكانت نسبة الزيادة 

 (1-في الوزن الجاف لممجموع الخضري لنبات الحنطة )غم أصيص حامض الهيومكتأثير مموحة مياه الري والرش ب .3جدول 

dS.mتراكيز ملىحة مياه الري 
-1 

يز حامض الهيىمك غم لترتراك
-2 

 المعدل

H0 (0) H1 (1.0) H2 (1.5) 

S0 (2.1) 2.222 2.515 2.215 2.524 

S1 (5.1) 5.435 2.515 2.215 2.514 

S2 (0.2) 5.355 5.345 2.555 5.453 

S3 (3.5) 5.115 5.215 5.302 5.222 

  2.215 2.554 5.455 المعدل

L.S.D  0.05 5.1501 S : 0.1187          H : 0.1028        S x H : 
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أثر التداخل بين تراكيز مموحة مياه  ايضاً  ويبين الجدول 
الري وتراكيز رش حامض الييومك، إذ كان أعمى وزن 

عند  1-غم اصيص 1.460جاف لممجموع الخضري 
 H2حامض الييومك  وعند مستوى S0مستوى المموحة 

 غم 0.623وأدنى وزن جاف لممجموع الخضري 
وعند مستوى رش  S3عند مستوى مموحة  1-أصيص

وبفروق معنوية، وكانت نسبة  H0لحامض الييومك 
 %.134.35الزيادة 

 (    1-غم100محتوى الكربوهيدرات )ممغم 
تأثير تراكيز مموحة ماء الري ورش  4يبين جدول 

حامض الييومك في محتوى الكربوىيدرات ممغم 
عمى معدل لو في أوراق النبات، إذ بمغ أ 1-غم100

ولم يتفوق  S1عند المستوى  1-غم100ممغم  25.66
والتي بمغت قيمة  S2و S0معنويًا عمى المستويين 

 ،1-غم100ممغم  23.43و 24.56الكربوىيدرات فييا 
والتي بمغت  S3غير أن التفوق كان معنويًا مع المعاممة 

 وبمغت نسبة التفوق 1-غم100 ممغم18.71
27.09.% 

لجدول عند رش تراكيز حامض الييومك كما يبين ا    
 H1( و21.38) H0لم توجد فروق معنوية عند التراكيز 

 . 1-غم100( ممغم 25.22) H2( و22.67)
وكما يبين الجدول تأثير معنوي لمتداخل بين تراكيز 
مموحة مياه الري وتراكيز رش حامض الييومك في 

ت محتوى الكربوىيدرات، إذ بمغ أعمى محتوى لمكربوىيدرا
وأقل  S1H2عند المستوى  1-غم100ممغم  28.77

عند المستوى  1-غم100ممغم  16.90محتوى كانت 
S3H0  70.24وكانت نسبة الزيادة.% 

 (1-تأثير مموحة مياه الري والرش بحامض الهيومك في محتوى الكربوهيدرات لنبات الحنطة )ممغم غم .4جدول 

dS.mتراكيز ملىحة مياه الري 
-1 

الهيىمك غم لتر تراكيز حامض
1- 

 

 H0 (0) H1 (1.0) H2 (1.5) المعدل

S0 (2.1) 15.15 11.45 12.25 12.01 

S1 (5.1) 11.15 10.02 13.22 10.11 

S2 (0.2) 11.52 15.05 12.25 15.25 

S3 (3.5) 21.45 23.15 15.15 23.22 

  10.11 11.12 12.53 المعدل

L.S.D  0.05 8.185 S : 4.725                H : 4.092           S x H : 

أن سبب انخفاض الصفات الفسيولوجية بزيادة    
تراكيز مموحة ماء الري يعود إلى تأثيرات المموحة 
المباشرة وغير المباشرة في نمو النبات، وأن أىم ىذه 
التأثيرات ىو التأثير السمي واألزموزي لممموحة وعدم 

ماء نتيجة زيادة قدرة النبات عمى االستفادة من ال
الضغط األوزموزي لممموحة في مياه الري وأخالل في 

الضوئي  بناءالتوازن الغذائي مما يؤثر في كفاءة ال
وأنعكس سمبيًا عمى الفعاليات الحيوية المختمفة في 

وآخرون،  Ragabو Al-Zubaidi ،1989) النبات
. وكذلك انخفاض الكربوىيدرات الذائبة وغير (2008

بروتين بسبب انخفاض نشاط األنزيمات الذائبة وال
وتناقص في عدد الخاليا المنقسمة واطالة مدة االنقسام 
مما أدى إلى انخفاض صفات النبات الفسيولوجية. 

 Adthafa ،2005)وىذه النتيجة تتفق مع ما جاء بو 
 (.Letey ،2015و Vaughanو

 أما سبب تحسن الصفات الفسيولوجية عند زيادة تراكيز
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من حامض الييومك يعود إلى دور األحماض الرش   
العضوية الدبالية في تجييز العناصر المعدنية 
الضرورية لبناء الكموروفيل وتحسين قابمية الجذور عمى 

. تتفق النتائج (2006وآخرون،  Aranco)االمتصاص 
. ان تأثير األحماض (Abdul Wahed ،2011)مع 

روفيل العضوية في زيادة محتوى األوراق من الكمو 
ودورىا في تحسين امتصاص العناصر المعدنية 
الضرورية في التغذية منيا النتروجين والفسفور 

الضوئي  بناءوالبوتاسيوم قد أدى إلى رفع كفاءة عممية ال
 Khaled) الكربوىيدراتفي األوراق وزيادة تصنيع 

 .    (Fawy ،2011و
تركيز بعض العناصر الغذائية في األجزاء . ثالثاً 

 رية لنبات الحنطة الخض
 تركيز النتروجين في األجزاء الخضرية

تأثير مموحة مياه الري ورش حامض  5يبين الجدول     
الييومك في تركيز النتروجين في األجزاء الخضرية 
لنبات الحنطة، إذ أزداد تركيز النتروجين معنويًا بزيادة 

في  1-غم كغم 13.03تراكيز مموحة ماء الري وبمغ 
 1-غم كغم 16.30 و 14.73 و 14.10و S0المستوى 

وبزيادة مقدارىا  عمى الترتيب S3و S2و S1في التراكيز 
مقارنة  عمى الترتيب% 25.09 و 13.06 و 8.21

وكما لوحظ من الجدول حصول  .S0بمعاممة المقارنة 
زيادة معنوية في تركيز النتروجين في األجزاء الخضرية 

من  ازدادتبزيادة تراكيز رش حامض الييومك، إذ 
 14.32إلى  H0في المستوى  1-غم كغم 12.65

وبنسبة   H2و H1في المستويين  1-غم كغم 16.65و
% بالتتابع مقارنة بعدم 31.62و 13.20زيادة مقدارىا 

 .الرش
كما أشار الجدول أثر التداخل الثنائي بين تراكيز      

مموحة مياه الري وتراكيز رش حامض الييومك، إذ كان 
عند مستوى  1-غم كغم 18.80أعمى تركيز لمنتروجين 

وأدنى  H2وعند مستوى حامض الييومك  S3مموحة 
عند مستوى مموحة  1-غم كغم 11.00تركيز لمنتروجين 

S0 امض الييومك وعند مستوى رش لحH0  وبفروق
  %.70.91معنوية وبزيادة مقدارىا 

يعود سبب زيادة تركيز النتروجين في األجزاء    
الخضرية نتيجة زيادة مموحة ماء الري إلى أن النتروجين 
عنصر غذائي متحرك في بعض األحيان فأن الكمية 
نفسيا من النتروجين تكون جاىزة عمى سطح الجذر 

المموحة وحجم الجذر، أو قد  بغض النظر عن مستوى
نمو النبات  يكون السبب التأثير السمبي لممموحة في

وتقزمو مما يؤدي إلى زيادة تركيزه في النبات في حين 
يحصل تخفيف في النتروجين عند زيادة حجم النبات 
 وذلك عند الري بمياه غير ممحية. وتتفق ىذه النتيجة مع

(Al-Hamdani ،2000 وAl-Hadithi،2011 
 (.Mahdi، 2014و

 (1-غم كغم). تأثير مموحة مياه الري والرش بحامض الهيومك في تركيز النتروجين في األجزاء الخضرية لنبات الحنطة 5جدول 

dS.mتراكيز ملىحة مياه الري 
-1 

لتر تراكيز حامض الهيىمك غم
1-

  

 H0 (0) H1 (1.0) H2 (1.5) المعدل

S0 (2.1) 22.55 21.35 20.55 25.55 

S1 (5.1) 21.35 25.55 21.15 22.25 

S2 (0.2) 25.25 22.35 21.55 22.25 

S3 (3.5) 25.25 21.25 23.35 21.55 

  21.10 22.55 21.10 المعدل

L.S.D  0.05 0.530        S : 0.306         H : 0.265         S x H : 
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ويعزى سبب زيادة تركيز النتروجين عند رش حامض  
لى دور حامض الييومك في تكوين مجموع الييومك إ

وآخرون  Cooper) المغذيات المتصاصجذري جيد 
 حامض الييومك يعدُّ  إذ أنَّ  ،(Pettit ،2003و 1998

العناصر وبذلك يزيد من جاىزية  مصدرًا لمنتروجين
الغذائية لمنبات وانعكاس ذلك ايجابًا عمى النمو الخضري 

ائج تتفق مع كل (. وىذِه النتPhelps ،2000لمنبات )
، Fawyو  Khaledو   2010وآخرون،Cimrin من )

2011.)  
 تركيز الفسفور في األجزاء الخضرية 

تأثير مموحة مياه الري ورش حامض  6يبين الجدول 
الييومك في تركيز الفسفور في األجزاء الخضرية 

في تركيز  لمنبات، إذ نالحظ وجود انخفاض معنوي
حة ماء الري، إذ انخفض الفسفور بزيادة تراكيز ممو 

 S0في المستوى  -1غم كغم 5.700تركيز الفسفور من 
عند  1-كغم غم 3.800و 4.333و 5.333إلى 

 6.44وكانت نسبة االنخفاض  S3 و S2 و S1التراكيز 
قياسًا بمعاممة  عمى الترتيب % 33.33و 23.98و

 المقارنة.
كما تبين من الجدول زيادة معنوية بتركيز الفسفور     

 3.850عند رش تراكيز من حامض الييومك، إذ كان 
غم  4.825وأزداد إلى  H0في المستوى  1-غم كغم

وكانت  عمى الترتيب H2 و H1عند المعاممتين  1-كغم

ويبين الجدول   %. 51.30و  22.08نسبة الزيادة 
أعاله التداخل الثنائي بين تراكيز مموحة مياه الري 

ان أعمى قيمة وتراكيز رش حامض الييومك، إذ ك
وعند  S1و S0عند مستوى المموحة  1-غم كغم 6.700

بينما كانت أقل قيمة  H2مستوى حامض الييومك 
ديسي  S3 (8.3عند مستوى مموحة  1-غم كغم 2.900
 H0( وعند مستوى رش حامض الييومك 1-سيمنز م

يعود   %.131.03وبفروق معنوية وكانت نسبة الزيادة 
ر بزيادة تراكيز مموحة مياه سبب انخفاض تركيز الفسفو 

الري قد تعود إلى أن الفسفور بطيء الحركة في التربة 
وأن امتصاصو من قبل النبات يعتمد عمى المساحة 
السطحية لمجذر ولما كانت مموحة ماء الري عاماًل مؤثرًا 
في ضعف الجذر لذا يقمل من قابمية الجذور عمى 

 ،Al-Hamdani)امتصاص الفسفور ويتفق ذلك مع 
أو إلى زيادة تركيز الكالسيوم في التربة نتيجة  .(2000

الري بالمياه المالحة مما يؤدي إلى ترسيب الفسفور ومن 
. (Al-Niemi ،1980) ثم انخفاض جاىزيتو لمنبات

 Mahdi ،2014)وىذه النتائج تتفق مع ما جاء بو 
. الذين أشاروا إلى انخفاض تركيز (Bedir ،2016و

الجافة مع زيادة تراكيز مموحة ماء الفسفور في المادة 
أما سبب زيادة تركيز الفسفور عند رش حامض  الري.

الييومك قد يعود الى ان لحامض الييومك دورًا ميمًا في 
 زيادة جاىزية الفسفور والعناصر االخرى والتنافس عمى

 1-األجزاء الخضرية لنبات الحنطة غم كغمتأثير مموحة مياه الري والرش بحامض الهيومك في تركيز الفسفور في  6.جدول     
تراكيز ملىحة مياه الري 

dS.m
-1 

تراكيز حامض الهيىمك غم لتر
1- 

 

 H0 (0) H1 (1.0) H2 (1.5) المعدل

S0 (2.1) 2.255 0.255 1.255 0.255 

S1 (5.1) 2.155 0.255 1.255 0.555 

S2 (0.2) 5.155 2.555 0.255 2.555 

S3 (3.5) 1.455 5.255 2.355 5.355 

  0.310 2.255 5.305 المعدل

L.S.D  0.05 0.3801 S : 0.2194          H : 0.1900      S x H : 
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مواقع االمتزاز وتؤثر في تقميل التأثير السمبي لبعض  
. وىذه النتائج (Sposito ،1989) األيونات السامة

 2010وآخرون،  El-Galad)تتفق مع ما جاء بو 
 (.2014رون، وآخ El-Masryو

 تركيز البوتاسيوم في األجزاء الخضرية
تأثير تراكيز مموحة ماء الري وتراكيز  7 يبين الجدول

رش حامض الييومك في تركيز البوتاسيوم في األجزاء 
الخضرية لنبات الحنطة، إذ بين الجدول انخفاضًا 
معنويًا في تركيز البوتاسيوم بزيادة تراكيز مموحة مياه 

إلى  1-غم كغم 23.933ض من الري، إذ انخف
لى  21.733إلى  23.067)  1-غم كغم (20.400وا 

 (14.76و 9.19و 3.62) انخفاضبالتتابع وبنسبة 
 % بالتتابع مقارنة بمعاممة المقارنة.

زيادة معنوية في تركيز  نفسو كما يظير الجدول
البوتاسيوم عند رش تراكيز من حامض الييومك، إذ 

إلى  H0في المستوى  1-غم كغم 20.800أزداد من 
 H2و H1لممستويين  1-كغم ( غم23.650و 22.400)

بالتتابع  ( %13.70و 7.70)وبنسبة زيادة مقدارىا 
 قياسًا بمعاممة المقارنة.

كما تبين من الجدول تأثير التداخل الثنائي بين تراكيز 
مموحة مياه الري ورش حامض الييومك، إذ كانت أعمى 

بينما  S0H2المستوى  عند 1-غم كغم25.700قيمة 
عند المستوى  1-غم كغم 19.400كانت أقل قيمة 

S3H0  وبفروق معنوية، وكانت نسبة الزيادة مقدارىا
32.47.% 
سبب انخفاض تركيز البوتاسيوم بزيادة تراكيز  قد يعود

مموحة مياه الري إلى التأثير السمبي لزيادة تركيز 
نمو األمالح في محمول التربة والذي سبب ضعف في 

المجموع الجذري وتغمغمو في التربة ومن ثم قمة 
حدوث تنافس بين  فضاًل عنامتصاص البوتاسيوم 

أيون البوتاسيوم واأليونات األخرى عمى مواقع 
والمغنسيوم  االمتصاص لجذور النبات ومنيا الصوديوم

التنافس بين الصوديوم والبوتاسيوم  السيماوالكالسيوم 
. وىذه (Al-Zaidi ،2011)نفس الشحنة  المتالكيما

 Wenjun)النتائج تتفق مع ما توصل اليو كل من 
أما سبب زيادة  (.Bedir ،2016و 2008وآخرون، 

يعزى  قد تركيز البوتاسيوم نتيجة رش حامض الييومك
إلى أن رش حامض الييومك لو دور في تكوين مجموع 
جذري جيد ألمتصاص المغذيات وتوفرىا لمنبات 

ة مما سيل عممية غسل األمالح وتحسين صفات التري
عنصر الصوديوم مما قمل من التأثير التنافسي  السيماو 

مع البوتاسيوم عمى مواقع االمتصاص لجذور النبات 
(Rosa  ،2005وآخرون.)  وىذه النتيجة تتفق مع كل

 El-Masry و 2010وآخرون،  Cimrin)من 
 (.2014وآخرون، 

 (1-غم كغم)بحامض الهيومك في تركيز البوتاسيوم في األجزاء الخضرية لنبات الحنطة تأثير مموحة مياه الري والرش  7.جدول 

dS.mتراكيز ملىحة مياه الري 
-1

 

تراكيز حامض الهيىمك غم لتر
1- 

 

 H0 (0) H1 (1.0) H2 (1.5) المعدل

S0 (2.1) 12.455 12.155 10.255 15.455 

S1 (5.1) 12.155 15.255 12.555 15.512 

S2 (0.2) 15.255 12.155 11.455 12.255 

S3 (3.5) 24.255 15.255 12.255 15.255 

  15.105 11.255 15.355 المعدل

L.S.D  0.05 0.5875 S : 0.3392        H : 0.2938       S x H : 
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