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 الخالصة

ریة زراعة محافظة دیالى في الموسم اجریت ھذه الدراسة في مختبرات كلیة العلوم والبیت الزجاجي التابع لمدی           

وذلك لدراسة تأثیر التداخل بین الملوحة والھورمونات النباتیة وأثره في نمو نبات الحنطة  (2011-2012)الزراعي 

 ( والتي نفذت بمرحلتین اولھما الزراعة في االطباق باستخدام تراكیز ملحیة متزایدة  ,  .Triticum aestivum Lوتطوره 

) ملي مول/لتر لدراسة نسبة االنبات وسرعتھ , وطول الرویشة والجذیر , ثانیھما 0, 25 , 50 , 75 ,100, 125, 150 

لدراسة تأثیر الملوحة والتداخل   1-) دیسیسیمنز.م  4.7 , 7.5 , 10.7التجریة الحقلیة بأستخدام ترب ذات مستویات ملحیة  (

لحنطة وتطوره باستخدام بعض المعالم المظھریة والفسلجیة كطول بین الملوحة والھورمونات النباتیة في نمو نبات ا

المجموع الخضري,ومحتوى النبات من البروتین والكاربوھیدرات, اذ اوضحت النتائج ان الملوحة المتزایدة ادت الى 

 انخفاض نسبة االنبات وسرعتھ وطول الرویشة والجذیر وطول المجموع الخضري , كما انخفض محتوى النبات من

البروتین والكاربوھیدرات. وبتوافر الھورمونات النباتیة ادى الى اختزال التأثیرات السلبیة للملوحة اذ تحسنت خواص 

النبات المظھریة والفسلجیة , واوضحت النتائج بان الھورمونات النباتیة لھا دور كبیر في تحسین الصفات المدروسة 

محتواه , كما اوضحت النتائج ان للجبرلین دورا مھما في زیادة نسبة وخصوصا محتوى الصودیوم الذي شھد انخفاضا في 

االنبات وسرعتھ حیث اعطى اعلى القیم , اما ھورمون الكاینیتین فكان لھ دوراً اكثر في زیادة طول الرویشة والجذیر , 

ئھ أعلى القیم في ) أثر معنوي في أعطا3K+GAوطول المجموع الخضري , اما بقیة الصفات فقد كان للتداخل بین ( 

  محتوى النبات من البروتینات والكاربوھیدرات .

  

   الھورمونات النباتیة , المستویات الملحیة , الجبرلین , الكاینیتینكلمات مفتاحیھ: 
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Abstract 

This study was conducted in the laboratories of the Faculty of Science and glass house of the 
Agriculture Department of the province of Diyala in the growing season (2011-2012) in order 
to study the effect of the interation between salinity and plant hormones and its impact on the 
growth and evolution of the wheat plant Triticum aestivum L. , And which carried out two 
stages first agriculture in dishes using concentrations of salt increased 
(0,25,50,75,100,125,150) mMol / L to study the germination percentage and speed, and the 
length of plumule and radicle,  the second using soils levels saline (10.7 , 7.5, 4.7)ds .m-1 to 
study the effect of salinity and interfere between salinity and plant hormones in plant growth 

 wheat and evolution using some landmarks phenotypic and physiological shoot length, and 
the content of plant protein and Carbohydrate, as results showed that salinity increasing led to 
low germination, speed and length plumule radicle and the length of the shoot, also declined 
content of plant protein and carbohydrates.   

Availability of plant hormones led to reduced negative effects of salinity as improved 
properties plant morphological and physiological, and results showed that plant hormones 
play a big role in improving traits and especially sodium content, which witnessed a decline in 
its content, as results showed that the gibberellin an important role in increasing the 
proportion of germination and speed where gave higher values, either hormone kinetin had a 
role more in increase plumule length and radicle, and the length of the shoot, while the rest of 
the qualities he was interfere between (K + GA3) significant effect in giving the highest 
values in the content of plant proteins and carbohydrates.  

Key word: plant hormones , gibberellin , kinetin . 
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  المقدمة

ضمنھا تعد الملوحة السبب الرئیس الذي یعیق حركة التطور الزراعي وإنتاجیة النباتات في كثیر من دول العالم ومن         

 2MgCl والمغنیسیوم 2CaCl والكالسیوم  NaClالعراق الذي تمتاز تربتھ بأحتوائھا على امالح  كلوریدات الصودیوم

), كما ان ھناك أراٍض واسعة في العالم تتوافر فیھا عناصر االنتاج 4MgSO  )Buring , 1960 وكبریتات المغنیسیوم 

), ان عملیة 1984 ضي المنتجة بسبب تجمع االمالح في محلول التربة (احمد,الزراعي كافة اال انھا اسقطت من قائمة األرا

تملح التربة الیمكن النظر الیھا على انھا مجرد عملیة لتراكم االمالح فقط بل ترافقھا تأثیرات كیمیاویة وفیزیاویة في 

ازالة االمالح الیؤدي بالضرورة الى  مكونات التربة المختلفة, وبالتالي تأثیرات سلبیة محتملة في الواقع الخصوبي , وان

ان التأثیرات السلبیة ),   Person and Bauder , 2003ازالة جمیع التأثیرات السلبیة المحتملة في مكونات التربة (

او   Water deficiency للملوحة في نمو المحاصیل وانتاجیتھا تأتي من خالل بعض التأثیرات التي تحدثھا  كنقص الماء 

, اذ تؤثر   Imbalanc Ionicاو عن طریق اضطراب التوازن االیوني     Specific ion effectالیون الخاص تأثیر ا

ھذه العوامل في نمو النباتات مسببة اختزال في نسبة وسرعة االنبات وطول المجموعین الخضري والجذري وانخفاض 

  . )  AL- Rahmani et al , 1996االوزان الطریة والجافة واختزال المساحة الورقیة ( 

لقد حاول الكثیر من الباحثین ایجاد حلول مناسبة لمشكلة الملوحة من خالل استصالح االراضي الملحیة وفتح شبكات البزل 

الفعالة وغسل التربة الزالة االمالح او عن طریق استنباط اصناف مقاومة للملوحة او استعمال الھرمونات والمنظمات 

(  ,)  2000),( الشحات,  ,1998التمیمي  البذور او رش النباتات النامیة بمحالیل ھذه المنظمات(النباتیة عن طریق نقع 

Shah ,2007 واشار العدید من الباحثین ان لمنظمات النمو اھمیة كبیرة في حیاة النبات حیث ان عملیات النمو والتطور ,(

                                     ).Davis , 1995تكون تحت سیطرة الھرمونات المنتجة داخل النبات  (

  المواد وطرائق العمل

 10cmتضمنت ھذه الدراسة نوعین من التجارب مختبریة وحقلیة  حیث  زرعت البذور في اطباق بتري معقمة قطرھا 

 ) 125,150, 100, 75, 50, 0,25تحتوي على ورقة ترشیح وبعد ان حضرت تراكیز متزایدة من كلورید الصودیوم (

 Kملغم /لتر   50جبرلین و  GAملغم/لتر من   (50ملي مول/لتر وتراكیز من الھورمونات النباتیة الجبرلین والكاینیتین 

,وثالث مكررات لكل تركیز ملحي, حیث 1996)) استنادا الى طریقة (القیسي ,  GA+Kملغم / لتر (   50كاینیتین و 

بذورلكل طبق وسقیت بالمحالیل المذكورة, وبشكل  10قة وزرعت بواقع دقی 60نقعت البذور في محالیل الھورمونات لمدة 

ایام تم تقدیر نسبة االنبات وسرعتھ وطول الرویشة والجذیر لمعرفة تأثیر الملوحة والتداخل بینھا وبین  7متساٍو وبعد مرور 

        تربة ذات مستویات ملحیة أما التجربة الحقلیة فقد تمت الزراعة في  الھورمونات النباتیة على ھاتین الصفتین ,

مع مالحظة عدم استخدام تربة ذات مستٍو ملحي اقل بوصفھا تربة طبیعیة  , إذ   1-م .) دیسیسیمنز   4.7 , 7.5 ,10.7(

  10سم حیث عبئت األصص بتربة الدراسة وزرعت بواقع  30كغم وبقطر  5زرعت البذور في اصص بالستیكیة سعة 
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ً من الزراعة تم رش النباتات بالھورمونات المستخدمة  40, وبعد مرور  27/12/2011بذرة / أصیص  بتاریخ  یوما

   -بصورة عامة حتى مرحلة البلل , وقد تم دراسة الصفات التالیة :

   1- نسبة اإلنبات وسرعتھ :

 , Lee and Woolhouse)     آلتیة استناداً الى تم حساب النسبة المئویة لإلنبات وسرعة اإلنبات وفقا للمعادالت ا     

1969) .   

 %    X 100  عدد البذور النابتة نسبة اإلنبات = 

    العدد الكلي للبذور                    

 بذرة / یوم           عدد البذور النابتة   سرعة اإلنبات =  

  عدد االیام منذ الزراعة                       

     - طول الرویشة والجذیر : -2

  اب معدل طول الرویشة والجذیر بعد سبعة ایام من الزراعة باستعمال مسطرة شفافة .تم حس

 3-طول المجموع الخضري (سم):- 

تم قیاس طول المجموع الخضري لكل نبات في األصیص الواحد باستخدام شریط قیاس مدرج شفاف من قاعدة         

 ت ( نبات/ اصیص). النبات, وحتى القمة ومن ثم استخراج متوسط الطول للنباتا

 4-  تقدیر المحتوى البروتیني :

  قدرت كمیة البروتین في البذوراستنادا الى      

                                     )(Schaffelen and Vanschouwenbury,1960  

 5-  تقدیر نسبة الكاربوھیدرات الذائبة  :-  

  (Herbert et al ,1971 ) تم تقدیر الكاربوھیدرات الذائبة استناداً الى  

 6- التحلیل االحصائي :- 

) وثم مقارنة المتوسطات باستخدام اقل فرق , Little , Hills 1978تم تحلیل النتائج احصائیا حسب طریقة (             

  .   0.05) عند مستوى احتمالیة  L .S . D معنوي  ( 
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 النتائج والمناقشة

 نسبة االنبات وسرعتھ :-

تأثیر الملوحة والھورمونات النباتیة والتداخل بینھما في معدل نسبة االنبات وسرعتھ لنباتات الحنطة  1وضح الجدول ی       

 54.12  %اذ تشیر النتائج الواردة في الجدول الى انخفاض نسبة االنبات بشكل معنوي  بارتفاع مستویات الملوحة اذ بلغت 

ملیمول/ لتر على  25 ,50 ,75 ,100 ,125 ,150التراكیز الملحیة  عند92.50 ,70.12 ,61.87 , 58.43, 58.35,

التوالي, مقارنة مع معاملة السیطرة وھذا ناتج عن تأثرالعملیات االیضیة المختلفة نتیجة زیادة تراكم ایونات الصودیوم 

تحول النشأ الى المسؤوالن عن   ,  Invetase  , Amylaseوالكلور داخل البذور وأثرھا السلبي في نشاط انزیمي

كاربوھیدرات فضالً عن  تثبیط دور الماء في داخل البذورمن خالل خفض امتصاصھ الذي یلزم التمام عملیة االنبات          

(1985, Dhingra , varghese)  وھذه النتائج تتفق مع ,) Khanzada   1990واخرون, :Shirazi   2001وأخرون,  :

Ali   ت الحنطة . )  على نبا , 2005وأخرون  

 75.71 %ادت الى  زیادة النسبة المئویة لالنبات اذ بلغت   G +K ,K ,Gوبتوافر الھرمونات النباتیة في وسط النمو        

عند الھورمونات اعاله على التوالي, وھذا یعزى الى دور الجبرلینات في تقلیل األثر الضار  للصودیوم ,   78.8 ,69.11 ,

ورا ایجابیا في تحفیز انبات البذور فبعد فترة قصیرة من تشرب البذرة بالماء یحفز الجنین على انتاج إذ تلعب الجبرلینات د

  Endospermالتي تحیط خالیا السویداء   Aleuroneوتنتقل ھذه الجبرلینات الى خالیا طبقة االلیرون  GAالجبرلینات 

حیث تقوم بتحویل النشأ الى  Amylase , Protease   - αاضمة الخازنة للنشا فتقوم بتحفیز بناء االنزیمات المحللة او الھ

 1978 , Rappaport ) ,  (Varner ,  Ho , 1976 )  سكر والبروتین  الى حوامض امینیة التي تستعمل لتغذیة الجنین 

 , Adams)  , ة أثّر بشكل )  كما اوضحت نتائج الجدول ان التداخل بین الملوحة والھورمونات النباتی1991, ( العاني

عند  90 %عند ھورمون الجبرلین مقارنة مع معاملة السیطرة  95 %معنوي في زیادة نسبة االنبات ,اذ كانت نسبة انبات 

ملیمول/لتر عند ھورمون  150عند التركیز الملحي  % 53.3ملیمول/ لتر وكانت اقل نسبة انبات  25التركیز الملحي 

لجدول الى انخفاض سرعة االنبات بزیادة تراكیز كلورید الصودیوم في وسط النمو اذ الكاینیتین ,  كما تشیرالنتائج في ا

ملیمول/لتر  150,125,100,75,50,25بادرة/یوم عند التراكیز الملحیة  1.55 1.40, 1.40, 1.05, 1.05, 0.75 بلغت 

ثیر السُّمي لالمالح وھذه النتائج تتفق على التوالي مقارنة مع معاملة السیطرة وقد عزي السبب الى التأثیر االزموزي والتأ

 ) على نباتات الحنطة .  2007و  التمیمي ,  2002و االركوازي ,   2001مع نتائج  كل من (عطیة والكیار, 

بادرة / یوم عند  1.09, 1.73, 1.53وبوجود الھورمونات النباتیة أدى الى زیادة سرعة االنبات اذ بلغت           

على التوالي,  وھذا یعزى الى دور الھورمونات في تقلیل االثر السلبي للملوحة والتي  تؤثر  G+K, K , Gالھورمونات 

على انبات البذور من خالل اختزالھا كمیة الماء الجاھز التي تمتصھ البذور ,  وتتفق ھذه النتائج مع كل من  ( مغیر , 

ى نباتات الذرة الصفراء والحنطة والشعیر , كما عل  El- Sherif ,Sar wal , 2007  )و Irfan ,2005 و   1998

اوضحت النتائج في الجدول ان التداخل بین الملوحة والھورمونات أثر بشكل معنوي في زیادة سرعة االنبات ,اذ كانت 
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 25عند المستوى الملحي  1.2بادرة /یوم عند ھورمون الكاینیتین مقارنة مع معاملة السیطرة  1.8اعلى سرعة انبات 

 ملیمول/لتر . 150بادرة /یوم عند ھورمون الجبرلین عند المستوى الملحي  0.4یمول/لتر وكانت اقل سرعة انبات مل

  ) یوضح تأثیر الملوحة والتداخل بین الملوحة والھرمونات النباتیة في نسبة االنبات وسرعتھ لنبات الحنطة1جدول (

%النسبة المئویة لالنبات  بادرة/یومسرعة االنبات     

مستویات 
 الملوحة

 ملیمول/لتر

 المعدل الھورمونات
(تأثیر 
 الملوحة)

 المعدل الھورمونات 
(تأثیر  

 الملوحة)
0 G K G+

K 
0 G K G+

K 
Control 100 100 100 100 100 1.4 1.8 2.1 2.0 1.83 

25 90 95 93 92 92.50 1.2 1.5 1.8 1.7 1.55 

50 60 83.3 66.6 70.6 70.12 0.8 1.4 1.7 1.7 1.40 

75 50 76.6 50.6 70.3 61.87 0.7 0.9 2.2 1.8 1.40 

100 46.6 66.6 60.2 60.3 58.43 0.6 0.8 1.5 1.3 1.05 

125 43.3 66.6 53.1 70.2 58.35 0.6 0.8 1.6 1.2 1.05 

150 33.3 63.3 53.3 66.6 54.12 0.4 0.4 1.2 1.0 0.75 

 المعدل
(تأثیر 

الھورمونا
 ت)

60.46 78.8
1 

69.1
1 

75.7
1 

 0.81 1.09 1.73  1.53   

L.S.D 
(0.05) 

A = 0.893      ,       B = 0.677 
A x B = 1.510 

 A= 0.401      ,       B= 0.302 
A x B = 0.803 

 

  

  = التداخل A x B= الھرمونات    ,   B= تركیز األمالح  ,    Aحیث ان :         
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  - : طول الرویشة والجذیر

ثیر تراكیز متزایدة من الملوحة والھرمونات النباتیة والتداخل بینھما في معدل طول الرویشة والجذیر اذ تأ 2یوضح الجدول 

تشیر النتائج الواردة في الجدول الى انخفاض طول الرویشة والجذیر وبشكل معنوي بارتفاع مستویات الملوحة اذ بلغ طول 

 8.98, 8.23, 7.98, 6.05 , 5.50التوالي, وطول الجذیر  سم على 8.25, 7.80, 7.18, 6.53, 5.25, 4.58 الرویشة 

ملیمول/ لترعلى التوالي.وعزي سبب االنخفاض في  25 ,50 ,75 ,100 ,125 ,150سم عند التراكیز الملحیة   8.98,

الملوحة طول الرویشة والجذیر الى تأثیر كلورید الصودیوم في نمو النباتات وتثبیط نشاط بعض العملیات الفسلجیة وتأثیر 

حیث تؤدي الملوحة الى تناقص الخالیا المنقسمة واطالة المدة الالزمة لالنقسام كما   Mitosisفي عملیة االنقسام الخیطي 

)  , وھذا یعزى الى اختزال عدد Cell enlargement    ) 1965 , Niemanتؤثر الملوحة سلبا في االتساع الخلوي 

, وكذلك عزي السبب في انخفاض طول ,1991)وأخرون  ( Zidan الجذور  الخالیا المنقسمة في مرستیمات اطراف 

الرویشة والجذیر الى تأثیر الملوحة في خفض سالبیة الجھد المائي واالزموزي داخل النبات والذي یقلل عدد الخالیا 

غلق الثغور مما یسبب  وحجمھا نتیجة تثبیط عملیتي االنقسام واالتساع الخلوي وبانخفاض سالبیة الجھد المائي یؤدي الى

) ,  وھذه النتائج تتفق  2001انخفاض عملیة التبادل الغازي والذي یؤثر سلبا في عملیات البناء الضوئي والتنفس ( یاسین , 

) على نباتات الذرة الصفراء والقمح على  2006و  المفتي,   1998و الجبوري, 1992 وأخرون ,( Al-Hadithi مع 

 رمونات النباتیة  في وسط النمو ادى الى زیادة في طول الرویشة والجذیر اذ بلغ طول الرویشة التوالي . وبوجود الھو

على التوالي , اذ ان  G+K ,K ,Gسم عند الھورمونات   7.6, 8.64, 8.24سم  وطول الجذیر  6.61 , 7.69 , 7.29

وتحسن نمو النبات وزیادة انقسام الخالیا  معاملة النباتات بالھورمونات قللت من التأثیرات الضارة لكلورید الصودیوم

واستطالتھا وزیادة سالبیة الجھد االزموزي داخلھا ومن ثم امتصاص كمیة من الماء والمغذیات وانعكس ذلك ایجابیا على 

)  على نبات الحنطة ,  وھذا یعزى الى Sebedi , Ma)  ,2005زیادة في طول الرویشة والجذیر وھذه النتائج تتفق مع

ة في عدد الخالیا المنقسمة وحجمھا نتیجة لزیادة عملیة االنقسام واالتساع الخلوي, وفتح الثغور, وتحلل النشأ الى سكر, زیاد

وامتصاص األیونات الالعضویة, وبالتالي زیادة الذائبات, وزیادة تركیز البوتاسیوم, وزیادة عملیة البناء الضوئي, وزیادة 

وضحت النتائج ان التداخل بین الملوحة والھورمونات النباتیة أثًر بشكل معنوي في زیادة ) .  كما أ 2001النمو ( یاسین , 

 25سم عند ھورمون الكاینیتین عند التركیز الملحي  8.9طول الرویشة والجذیر اذ بلغت اعاى نسبة في طول الرویشة 

ھورمون الجبرلین , اما طول الجذیر اذ عند  150سم عند التركیز الملحي  4.1ملیمول/لتر وأقل نسبة في طول الرویشة 

سم عند التركیز  5.0ملیمول/لتر وأقل قیمة  25سم عند ھورمون الكاینیتین عند التركیز الملحي  9.5بلغت اعلى قیمة 

ً ان ھورمون الكاینیتین أعطى اعلى القیم  150الملحي  ملیمول/لتر عند ھورمون الجبرلین , اذ تتضح النتائج الواردة سابقا

  ھورمون الجبرلین في زیادة طول الرویشة والجذیر . من
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  )  تأثیر الملوحة والتداخل بین الملوحة والھرمونات النباتیة في طول الرویشة والجذیر لنبات الحنطة (سم/نبات)2جدول (

  

   -طول المجموع الخضري :

أثر الملوحة والھورمونات النباتیة والتداخل بینھما في ارتفاع نبات الحنطة حیث  3توضح النتائج الواردة في الجدول       

 , 41.00  ت الملحیة اذ بلغ   أشارت النتائج في الجدول الى حصول انخفاض معنوي في ارتفاع النبات عند ارتفاع المستویا

على التوالي, ویعود السبب الى االنخفاض  1-دیسیسیمنز.م   4.7 , 7.5 , 10.7سم عند المستویات الملحیة   56.95. 54.50

م في نمو النبات والناتج عن التأثیر السلبي للملوحة في العملیات الفسلجیة اذ ان االجھاد الملحي یؤدي الى نقص الماء العا

وأخرون   ( Okcu مما ینتج عنھ انخفاض عملیة االنقسام الخلوي والبناء الضوئي وانخفاض نمو النبات بشكل عام 

 طول الجذیر طول الرویشة  

مستویات 

 الملوحة 

رملیمول / لت  

 المعدل الھورمونات

(تأثیر 

 الملوحة) 

رموناتالھو المعدل  

(تأثیر 

 G K G+K 0 G K G+K 0 الملوحة)

0 8.3 8.5 9.5 9.0 8.83 9.2 9.5 10.2 10.0 9.73 

25 7.5 8.1 8.9 8.5 8.25 8.5 8.9 9.5 9.0 8.98 

50 7.0 7.5 8.5 8.2 7.80 8.2 8.8 9.5 9.2 8.93 

75 6.2 7.0 8.0 7.5 7.18 7.5 8.0 8.9 8.5 8.23 

100 5.8 6.3 7.2 6.8 6.53 7.0 7.5 8.9 8.5 7.98 

125 4.2 4.8 6.2 5.8 5.25 5.2 5.5 7.0 6.5 6.05 

150 3.5 4.1 5.5 5.2 4.58 4.5 5.0 6.5 6.0 5.50 

  8.24 8.64 7.6 7.16  7.29 7.69 6.61 6.07 المعدل

L.S.D 

(0.05) 

A=0.251          ,         B = 0.353 

A x B = 0.934 

A=0.667          ,           B = 0.657 

A x B = 1.276 
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)  , وبتوافر الھورمونات  2003 و  الحالق ,  1989وأخرون ,  ( Gramer , وھذه النتائج تتفق مع نتائج كل من  2005),

 G+K , Kسم عند الھورمونات    53.33, 59.20, 55.73 النباتیة في وسط النمو ادى الى زیادة ارتفاع النبات اذ بلغت 

,G ن على العدید منعلى التوالي, وأعزي السبب الى الدور االیجابي للھورمونات اذ یؤثر الجبرلین والكاینیتی  

) , 2000 العملیات الفسلجیة منھا تحفیز استطالة الساق عن طریق زیادة استطالة وانقسام الخالیا في النباتات (الشحات , 

على نبات الحنطة ,  كما أوضحت  Bozena , Jan , 2009 )    ;  2006وأخرون , ( Siddiqui  وھذه النتائج تتفق مع 

سم  عند ھورمون  64.6داخل بین الملوحة والھورمونات أثّر بشكل معنوي اذ بلغت اعلى قیمة النتائج في الجدول ان الت

سم عند ھورمون الجبرلین اذ تشیر النتائج ان ھورمون الكاینیتین اعطى اعلى القیم من ھورمون  42.0الكاینیتین واقل فیمة 

  لین والكاینیتین في عملیة االنقسام الخلوي .الجبرلین في معدل ارتفاع النبات, وعزي ذلك الى تأثیر حامض الجبر

  

  تأثیر الملوحة  والتداخل بین الملوحة والھرمونات في معدل طول المجموع الخضري  لنبات الحنطة (سم)3 جدول  

  مستویات الملوحة

 1-دیسیسمینز. م

  المعدل الھورمونات

(تأثیر 

 الملوحة)
0 G K G+K 

4.7 40 60 64.6 63.2 56.95 

7.5 35 58 65 60 54.50 

10.7 30 42 48 44 41.00 

  55.73 59.20 53.33 35.0 المعدل

L.S.D   

)0.05( 

A=0.130          ,          B= 0.163  

A x B = 0.261 

 

 

  - محتوى البروتینات : 

في محتوى البروتینات اذ  أثر الملوحة والھورمونات النباتیة والتداخل بینھما 4توضح النتائج الواردة في الجدول             

 13.68 % تشیر النتائج في الجدول الى انخفاض النسبة المئویة للبروتین بشكل معنوي بارتفاع مستویات الملوحة اذ بلغت 

على التوالي, وقد عزي السبب الى ان الملوحة  1-دیسیسمینز. م  4.7 , 7.5 , 10.7عند المستویات الملحیة 18.24, 15.26,
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ً أختزال النسبة المئویة للبروتین في النبات, وتتفق أدت الى زیاد ة فعالیة انزیم البروتیز المسؤول عن تحلل البروتین مسببا

) في نباتات الشعیر, 1998و  الجبوري ,    1996وأخرون,  Faustion و   1990ھذه النتائج مع كل من  ( الدلیمي , 

رمونات النباتیة في وسط النمو ادى الى زیادة النسبة المئویة للبروتین اذ والرز, والذرة الصفراء على التوالي , وبتوافر الھو

  على التوالي , ( GA+K ,K ,GA)عند الھورمونات     14.23 , 16.05 , 19.00  % بلغت 

یا عن وھذا یعود الى الدور االیجابي للھرمونات حیث یلعب الكاینیتین دورا مھما في االنقسام الخلوي وتحفیز انقسام الخال 

طریق تحفیز بناء البروتین , اما حامض الجبرلین فلھ دورا مشجع للنمو وزیادة انقسام الخالیا واستطالتھا وزیادة سالبیة 

الجھد االزموزي داخلھا ومن ثم امتصاص كمیة من الماء والمغذیات وبالتالي تحفیز بناء االحماض النوویة وزیادة بناء 

) في   Sastry , Shekhawa   ,2001   Bozena , Jan  ; ,2009و     1991( العاني , البروتین, وتتفق ھذه النتائج مع

نباتات الشعیر, والحنطة على التوالي, كما اتضحت النتائج في الجدول أعاله الى ان  التداخل بین الملوحة والھورمونات أثّر 

عند  1-دیسیسمینز. م 4.7المستوى الملحي  عند % 23.11بشكل معنوي في زیادة نسبة البروتین ,اذ بلغت اعلى قیمة 

عند ھورمون الجبرلین اذ توضح  1-دیسیسمینز. م 10.7عند المستوى الملحي  % 12.23واقل قیمة  GA + Kھورموني 

  اعطت افضل النتائج من ھورمون الكاینیتین و الجبرلین في زیادة النسبة المئویة للبروتین . GA + Kالنتائج ان ھورموني 

  

 )%) تأثیر الملوحة  والتداخل بین الملوحة والھورمونات في النسبة المئویة للبروتین  في نبات الحنطة  (4(جدول 

  مستویات الملوحة

 1-دیسیسیمنز.م

  المعدل الھورمونات

تأثیر 

 الملوحة)
0 G K G+K 

4.7 15.5 16.24 18.12 23.11 18.24 

7.5 13.75 14.22 15.52 17.56 15.26 

10.7 11.63 12.23 14.52 16.33 13.68 

  19.00 16.05 14.23 13.63 المعدل

L.S.D   

)0.05( 

A=0.012                                  B= 0.021  

A x B = 0.025 
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 محتوى

 -الكاربوھیدرات الذائبة :

ل بینھما في محتوى أثر الملوحة والھورمونات النباتیة والتداخ 5توضح النتائج الواردة في الجدول             

الكاربوھیدرات الذائبة اذ تشیرالنتائج في الجدول الى انخفاض محتوى الكاربوھیدرات الذائبة بشكل معنوي بأرتفاع 

 4.7 , 7.5 , 10.7  الملحیة  المستویاتملغم/غم وزن طري عند 5.95 , 3.65 , 2.90   مستویات الملوحة اذ بلغ  

عزي السبب الى ان الملوحة أدت الى حدوث تغیر في تركیب البالستیدات الخضر نتیجة على التوالي, وقد  1-دیسیسیمنز.م

لزیادة الجھد االزموزي لألوراق التي تعمل على تنشیط فعالیة االنزیمات المحللة لجزیئة الكلوروفیل مما یقلل كفاءة عملیة 

 2002 تفق ھذه النتائج مع كل من ( االركوازي ,البناء الضوئي, ومن ثم یؤثر بشكل سلبي في كمیة السكریات المتكونة, وت

وبتوافر  , ) في نباتات الحنطة, و الذرة الصفراء على التوالي 2004  وأخرون ,  Khodary  ,2004 ;  Niazi و 

ملغم/غم   3.53, 4.53, 5.50 الھورمونات النباتیة في وسط النمو أدى الى زیادة محتوى الكاربوھیدرات الذائبة اذ بلغت

  على التوالي , وعزي السبب الى الدور االیجابي للھورمونات GA+K ,K ,GA ن طري عند الھورمونات وز

من خالل تأثیرھا في العملیات الحیویة داخل النبات وتقلیل تأثیرات الملوحة وتشجیع نمو النبات ككل, وتتفق ھذه النتائج مع           

 )kaur    , 2000وأخرون       Radi  ; و      2001ن , وأخرو Abdel-latef  ,(2003  في نباتات الحنطة, والشعیر

على التوالي, اذ تشیر النتائج في الجدول, ان التداخل بین الملوحة والھورمونات أثّر بشكل معنوي في زیادة محتوى 

عند  1-سمینز. مدیسی 4.7ملغم/غم وزن طري عند المستوى الملحي  7.5الكاربوھیدرات الذائبة ,اذ بلغت اعلى قیمة 

عند ھورمون  1-دیسیسمینز. م 10.7ملغم/غم وزن طري عند المستوى الملحي  2.1واقل قیمة  GA+Kھورموني 

اعطى افضل النتائج في زیادة محتوى الكاربوھیدرات الذائبة, وعزي  GA+Kالجبرلین اذ توضح النتائج ان ھورموني 

  اختزال الھورمونات والتأثیرات السلبیة للملوحة .  سبب الزیادة في محتوى الكاربوھیدرات الذائبة الى
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 )تأثیر الملوحة والتداخل بین الملوحة والھرمونات النباتیة في محتوى الكاربوھیدرات الذائبة  لنبات الحنطة5جدول (

  (ملغم / غم وزن طري)

ةمستویات الملوح  

 -1دیسیسمینز م

 المعدل الھورمونات

تأثیر 

 الملوحة)
0 G K G+K 

4.7 4.8 5.3 6.2 7.5 5.95 

7.5 2.7 3.2 3.9 4.8 3.65 

10.7 1.8 2.1 3.5 4.2 2.90 

  5.50 4.53 3.53 3.10 المعدل

L.S.D  

)0.05( 

A=0.125                     B=0.125 

A x B = o.251  

 

 

 المصادر

 عة الموصل.) الماء في حیاة النبات , كلیة الزراعة , جام1984, ریاض عبد اللطیف (  احمد .1

) . تأثیر الملوحة في التغیرات الفسیولوجیة في نمو محصول  الحنطة النامي 2002, آسو لطیف عزیز ( األركوازي .2

 في محلول مغِذ . رسالة ماجستیر، كلیة التربیة(ابن الھیثم ) ، جامعة بغداد ، العراق.

ي التثبیت البایولوجي للنایتروجین الجوي في ) دراسة العوامل المؤثرة ف 1998, جمیل یاسین علي الكھف ,( التمیمي .3

 النباتات الخضر البقولیة . اطروحة دكتوراه , كلیة الزراعة / جامعة بغداد .  

) , دور الكالسیوم في تحمل نبات الذرة الصفراء للملوحة , اطروحة دكتوراه , 1998, محمود شاكر رشید ( الجبوري .4

 . كلیة التربیة ابن الھیثم , جامعة بغداد

) . تقویم  تحمل الملوحة لتراكیب وراثیة من الحنطة باستخدام  طریقة االعمدة . 2003, عبیر محمد یوسف ( الحالق .5

 رسالة ماجستیر , كلیة العلوم للبنات , جامعة بغداد , العراق .

فولوجیة ) , تأثیر مستویات مختلفة من الملوحة على بعض المثبتات المور 1990, حمزة نوري عبید ( الدلیمي .6

 والفسیولوجیة لصنفین من نبات الشعیر . رسالة ماجستیر كلیة التربیة ابن الھیثم , جامعة بغداد .
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) الھرمونات النباتیة والتطبیقات الزراعیة الطبعة الثانیة , الدار العربیة للنشر 2000, نصر ابو زید ( الشحات .7

 والتوزیع , القاھرة , جمھوریة مصر العربیة .

 ) فسلجة نمو النبات , دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد .1991ارق علي (, ط العاني .8

النمو النباتیة على اصناف مختلفة من الباقالء .  ) . تأثیر بعض منظمات 1996وفاق امجد محمد خالد (القیسي ,  .9

 اطروحة دكتوراه / كلیة الزراعة / جامعة بغداد .
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