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قسم البستنة وهندسة الحدائق – كلية الزراعة – جامعة البصرة  -العراق
الخالصة
أجريت تجربة عامليه بتصميم الق طع المن شقة ل مرة وا حدة  Split- Plot Designبأ حد الب ساتين األهل ية في
ناحية الفيحاء ق ضاء شط ال عرب  -الب صرة ال تي يب عد  01كم عن مر كز المحاف ظة وبتر بة طين ية غرين ية أث ناء
الموسمين الزراعيين  1100و  1101لمعرفة تأثير نوع ية م ياه الري(اإل سالة واإل سالة
بالتوكوفيرول بتركيز  1و  01و  011و  001ملغم .لتر

0-

ن رر والن رر وا لرش

وتداخالترما في نمو وحاصل الباميا صنف " محلي ".

حللتتت النتتتااس باستتتعمال تحليتتل التبتتاين وقورنتتت المتوستتطاق حس ت اختبتتار اقتتل فتتر معنتتوي

Least

) Significant Differences (L.S.Dعند مستوى احتمال .1.10يمكن تلخيص أهم النتااس بما يأتي-:
تفو النباتاق المروية بمياه اإلسالة في كال الموسمين معنويا ً في مؤشراق النمو الخضري (ارتفاع النباق و عدد
األورا الكلي.نباق
القرناق.نباق

0-

0-

و عدد الفروع الجانبية .نباق

0-

و المساحة الورقية .نباق

0-

و متوسط وزن القر نة و عدد

وحاصل الن باق الك لي ( 122.2و  110.2غم و اإلنتاج ية الكل ية ( 0.11و  0.11طن مقار نة

بتلك المروية بالنوعين اآلخرين ,وعدد األزهار الكلي.نباق 0-في الموسم األول و النسبة المئوية للثمار العا قدة في
الموسم الثاني.
تفوقت النباتاق المرشوشة بالتوكوفيرول بتركيز  001ملغم .لتر 0-في كال المو سمين معنو يا ً في ارت فاع الن باق و
عدد الفروع الجانبية .نباق

0-

العاقدة و عدد القرناق.ن باق

0-

و المساحة الورق ية .ن باق

0-

و عدد األز هار الكلي.ن باق

0-

و الن سبة المئو ية للث مار

وحا صل الن باق الك لي ( 0.2.0و  0.2.0غم و اإلنتاج ية الكل ية ( 1.21و 1..2

طن في كال الموسمين و عدد األورا الكلي.نباق 0-في المو سم ال ثاني ومتو سط وزن القر نة في المو سم األول.
وكان للتداخل بين عاملي التجربة تأثير معنوي في جميع الصفاق قيد الدراسة.

– نوعيتتة ميتتاه التتري – esculentus Moeneh.

Abelmoschusالكلمتتاق المفتاحيتته  -:الباميتتا
التوكوفيرول – النمو – الحاصل

البحث جزء من اطروحة الدكتوراه للباحث الثالث

Effect OfIrrigation Water Quality And Spraying With Tocopherol On
Growth And Yield Okra Abelmoschus Esculentus Moench. Plants
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Abstract
The experiment was carried out in a private orchard at Shat-Al- Arab District,
Basrah Governorate during the summer seasons of2011and 2012 in order to study the
effect ofirrigation water quality and spraying with Tocopherol on growth and yield
okra plants tolerance to salinity resulted from irrigation by salinity water and its effect
on the yield parameters . Treatments included three sources ofwater i.e. tab water, tab
water + river water and river water and spraying plants with Tocopherol at four
concentrations 0, 50 ,100 and150mg. L.-1). Treatments ofthis experiment were
distributed in Split Plot Design with three replicates, was Main Plots represents water
sources, spraying with tocopherol

represents Sub- Plots. Means were compared

according to L.S.D. Test at significant level of0.05. Result could be summarized as
follows : -

Plants irrigated with tab water had a significantly higher vegetative

growth parameters(plant height, leaf number. plant-1, number oflateral branches.
Plant-1, and. plant-1), pod weight, pod number. plant-1, plant total yield (268.6 and
204.8 g) and hectare productivity (4.20 and 3.20 ton) for both seasons, flower number.
plant-1 in the first season and fruits set percentage in the second season.

Plants

sprayed with Tocopherol 150 mg. L.-1 had a significant increase in plant height,
number oflateral branches. plant-1, and leaf area. plant-1, flower number. plant-1,
fruits set percentage, pod number. plant-1, plant total yield (179.3 and 178.5 g) and
hectare productivity (2.80 and 2.79 ton) for both seasons. leaf number in the second
season and pod weight in the first season. The interactions between the studied factors
were significant in all stuided parameters for both seasons.
Keywords:- okra Abelmoschus esculentus Moeneh . - irrigation water quality –
Tocopherol – growth - yield
*part ofPh.D dissertation ofthe third author
 تتبع البامياAbelmoschus esculentus
L.  العاالتتتة الخبازيتتتةMalvaceae وهتتتي متتتن

المقدمة

محا صيل الخ ضر ال صيفية المر مة في ال عالم .ب لغ

مالحتتتة  1,00ديستتتي ستتتمنز 0- .او بميتتتاه عاليتتتة

إنتتتاا الباميتتا فتتي العتترا فتتي عتتا  1101بحتتدود

Shahidالملو حة  0,0دي سي سمنز .0- .وتو صل

 0.200.طتتن  000102طتتن بمعتتدل

ن باق البام يا صنف ")et al.(34

دونتتم, 0-

" ع ند ت عري

ويالحتتا ان هنتتاخ انخفتتاع فتتي معتتدل اإلنتاجيتتة

للملوحة بمستوياق  10و 01وChinese Red .0

التتتدول

ملي مول ان زيادة مستوياق الملوحة أدق إلى تقليل

كالسعودية ومصر والر ند ح يث بل غت اإلنتاج ية في

ارت فاع الن باق و طول ال جذر ووزن القر نة و طول

طن .دو نم 1.20. ،0-و 0.000و  0.0.1كل منرا

القرنة ومعدل البناء الضواي والتوصيل الثغري.

لوحتتتدة المستتتاحة إقا متتتا قورنتتتت بتتتبع

على التوالي (. 02

متتن الوستتاال التتتي يمكتتن استتتعمالرا برتتدف

تصتتتنف الباميتتتا متتتن محاصتتتيل الخضتتتر

تحسين التحمل الملحي هو إما بتخفيف را او با ستعمال

المتوسطة التحمل للملوحة ( , 02أع لى حا صل ل را

م ضاداق األك سدة لتقل يل أ ضرار الملو حة كمر ك

ينتتتس فتتي ميتتاه ري قاق ملوحتتة  1ديسستتمنز 0- .و

الذي يوجد(Eفيتامين Tocopherolالتوكوفيرول

تتتؤثر زيتتادة الملوحتتة عنتتد قلتتك ستتلبا فتتي النمتتو

بصورة طبيعية في الن باق ويع مل ع لى حماي ته من

(.والتزهير وحاصل النباق (12

تأثيراق الشد التاك سدي ال ناتس من اإلج راد المل حي
)Hussin et al. (22و . 11في تجربة أجراها )7

تعتمد المناطق الجافة وشبه الجافة من ال عالم
فتتي ري نباتاترتتا علتتى ميتتاه األنرتتار او الجوفيتتة او
التي تمتاز بشحترا ورداءة نوعيترا( ،اآلبار

(10

إق تحتوي على األ مالح الذاا بة و هذا يؤثر سلبا في
النمتو والحاصتتل وعليتته أصتتبل لزامتتا معالجتتة هتتذه
المياه لتقليل أضرار الملوحة ال تي ت حول دون ز يادة
اإلنتاا الزراعي لما ت سببه من تأثيراق سلبية ع لى
(23) .النباق

تضمنت تأثير الرش بالتوكوفيرول بترك يزين صفر
و 111ملغم .لتر 0-و 0مستوياق ملوحة و هي 0.00
و  2.10و  2.0.دي سي سمنز 0- .إ ضافة إ لى ماء
الحنفية كمعاملة مقارنة وتأثيره في نمو ن باق اللوب يا
ومحتوى الكلوروفيل .فالحظوا انخفاع مستمر في
ارتفتتاع النبتتاق والتتوزن الطتتري للستتا واألورا
والنباق ككل عند زيادة م ستوى الملو حة إ لى 2.0.
ديستتي ستتمنز .0- .كمتتا ان إضتتافة التوكتتوفيرول

أن )Bhatt , Srinivasa ( 6ف قد الح ظا

بتركيز  111ملغم .لتر 0-أدى إلى تحسن نمو الن باق

ارتفتتاع النبتتاق والمستتاحة الورقيتتة ومعتتدل البنتتاء

المتمثل بارتفاعه ووزن الجاف للسا والكلوروفيل.

الضتتواي والحاصتتل قلتتت فتتي نباتتتاق الباميتتا تحتتت

ع ند رش )El - Bassiuny et al. (16وتوصل

)Malash et al.(27ظروف الشد الملحي .ووجد

بتتتالتوكوفيرول faba

 Viciaنبتتتاق البتتتاقالء

ان ملوحة مياه الري  0ديسي سمنز 0- .فأعلى قل لت

بتراكيتتز 011و  111و  011ملغتتم .لتتتر 0-إلتتى ان

معنويا الم ساحة الورق ية واالرت فاع وا لوزن ال جاف

التوكوفيرول ادى إلى زيادة في ارتفاع النباق و عدد

ووزن الثمرة وعدد الث مار والحا صل الك لي وز يادة

األفتتتترع واألورا والمستتتتاحة الورقيتتتتة للنبتتتتاق

محتتتوى الثمتترة متتن المتتواد الصتتلبة الذاابتتة لنبتتاق

والتتوزنين الطتتري والجتتاف للمجمتتوع الخضتتري

الطماطتتة وادى التتري بميتتاه قاق مستتتوياق ملحيتتة

والكلوروف يل مقار نة بالنبا تاق غ ير المعام لة وق لك

إ لى ز يادة

بعد  .0يوما من الزراعة .وكان أعلى حاصل بذور

كفاءة استعمال ال ماء بالمقار نة مع ا لري بم ياه غ ير

عند الرش بتركيز  111ملغم .لتر ،0-إق بل غت ..2.

متوسطة وقليلة (1و 0دي سي سمنز.

0-

طتتن .هكتتتار 0-فتتي حتتين كتتان فتتي معاملتتة المقارنتتة
Soltaniطن .هكتار .0-وفي تجربة أجرا ها 2.01
في إيران ،إق تم رش نباتاق األقحوان )et al. (36
بتتتالتوكوفيرول officinalis L.

Calendula

بتراكيز صفر و 01و 011ملغم .ل تر 0-فالح ظوا ان
التترش بتركيتتز  011ملغتتم .لتتتر 0-ادى إلتتى زيتتادة
حاصل البذور وا لوزنين ال طري وال جاف للمج موع
الحضري مقارنة بالنباتاق غير المرشوشة.
ولق لة الدرا ساق عن أ ضرار لملو حة ع لى
نبتتاق الباميتتا واآلليتتة للتغل ت علتتى هتتذه األضتترار.
أجريت هذه التجربة والتي هدفت إلى:
 .0دور نوعية مياه الري في نمو وحاصل الباميا.
 .1مدى ا ستجابة ن باق البام يا ت حت ظروف ال شد
الملحتتي للتترش بتتالتوكوفيرول وأثتتره فتتي زيتتادة
الحاصل.
 .0تتتأثير التتتداخل بتتين نوعيتتة ميتتاه التتري والتترش
بالتوكوفيرول وأثره في النمو والحاصل.

المواد وطرائق العمل
ن فذق التجر بة في المو سمين ا لزراعيين 1100
و 1101في احد البساتين األهلية في ناحية الفيحاء
قضاء شط العرب  -البصرة والتي يبعد  01كم عن
مركتتز المحافظتتة وبتربتتة طينيتتة غرينيتتة ويوض تل
الجتدول ( 0بعت

صتتفاترا الكيمياايتة والفيزياايتتة

التتي حللتتت فتي مختبتتر قستم التربتتة والميتاه  -كليتتة
الزراعة  -جامعة البصرة.

جدول ( )1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل لموسمي التجربة  1111و1111
صفاق التربة

1100

1101

ديسسمنز(E.C) 0- .درجة التوصيل الكرربااي

2.2.

0.12

)(pHدرجة تفاعل التربة

..1

..1

النتروجين الكلي (ملغم .كغم

0-

1.2

1.0

الفسفور الجاهز (ملغم .كغم

0-

01.20

00.02

البوتاسيو الجاهز (ملغم .لتر

0-

00.02

0..02

1.12

1.01

المادة العضوية ٪
مفصوالق التربة ٪
رمل

01.02

00..2

غرين

02.00

00.00

طين

00.11

01..0

نسجة التربة

طينية غرينية

طينية غرينية

شتتملت التجربتتة تتتأثير نوعيتتة ميتتاه التتري

رشت النباتاق أربع رشاق الف ترة بين ر شة

والرش التوكوفيرول في نمو وحاصل الباميا صنف

وأخرى أسبوعين و بدأ ا لرش ب عد ثال ثة أ سابيع من

"محلي"  ،وكانت المعامالق كما يأتي:ت

الزراعة.

.0

نوعيتتتة ميتتتاه التتتري  :رويتتتت

النباتتاق بثالثتة أنتواع متن ميتاه التري هتي اإلستتالة
واإل سالة

ن رر والن رر با ستعمال منظو مة ا لري

بتتالتنقيط ويوضتتل الجتتدول ( 1التحليتتل الكيميتتااي
لكل نوع من مياه الري.
.1

التتترش بتتتالتوكوفيرول بأربعتتتة

تراكيز  1و 01و 011و 001ملغم .لتر.0-

جدول ( :)1التحليل الكيميائي لعينات مياه الري لموسمي التجربة  1111و 1111
الصفة

الوحدة

1100

1101

نوعية مياه الري

نوعية مياه الري

إسالة إستتتتتالة
نرر

نرر

إسالة إستتتتتالة
نرر

نرر

0.2
0

2.22

00.20

0.1.

2.21

01.11

)(pHدرجة تفاعل

..0

2.21

2.2

..0

..2

...

SAR

1.0
0

1.12

0.02

1.02

1.00

0..2

درجتتتتتة التوصتتتتتيل ديسستتتتمنز.
0الكرربااي

االيوناق الموجبة
Ca++

2.2

01.2

11.1

00.1

02.1

11.2

Mg++

01.
1

11.1

01.1

00.1

01.1

00.1

Na+

2.0
0

01.02

11.11

01.11

01.11

11.00

ملتتي متتول.
0لتر
ˉCl

11.
12

10.00

10.00

0.11

10.11

00.11

ˉ ˉSO4

0.0

01..

10.0

0.11

00..

02.0

ˉHCO3

1.0

0.1

0.0

1.0

0.0

1.1

استتتتعمل تصتتتميم القطاعتتتاق العشتتتوااية الكاملتتتة

طن .دونم 0-ثم نع مت العضوي المتحلل بمعدل 01

(R.C.B.D. Complete Block Design

التربتتتة وقستتتمت إلتتتى  01مشتتتعاب بطتتتول 10

 Split-وفق تصميم القطع المنشقة Randomized

وبعتترع  01ستتم وبمستتافة  01ستتم بتتين مشتتعاب

 ،إق تم ثل نوع ية م ياه ا لري الق طع Plot Design

( وآخر أضيف اليرا سماد سوبر فو سفاق الثال ثي

فتتي حتتين اعتبتتر التترش Main plotsالرايستتة

بمعتتدل  00كغتتمد دونتتم وستتويت %(P2O5 45

(Sub-plot. 0بالتوكوفيرول القطع الثانوية

التر بةُ .غط يت الم شاعي بطب قة من تر بة الح قل

حرثتتت ارع الحقتتل حتتراثتين متعامتتدتين
بوستتاطة المحتتراق القتتالب أضتتيف أثناءهتتا الستتماد

بسمك  01سم وطب قة من ال سماد الح يواني المتح لل
وطب قة من الر مل الن رري ب سمك  01سم .ا ستعملت

منظومتتتة التتتري بتتتالتنقيط لتتتري النباتتتتاق ربطتتتت

المحلول األصل ويك مل إ لى  0ل تر بالن سبة للترك يز

بخزاناق ماء سعة ال خزان الوا حد  0111ل تر عدد

 011ملغم .لتر 0-ويؤخذ  1....2مل من المح لول

فو سطل

األصتتل ويكمتتل إلتتى  0لتتتر بالنستتبة للتركيتتز 001

األرع ،إق خصتتتص األول لضتتتا متتتاء اإلستتتالة

ملغمدل تر .وأ ضيف متع الم حتلول ب ضتع قتطراق

نرر والثالث لماء النرر فقط .

بتركيز  ٪1.0كمادة نا شرةTween 20 .من متادة

ثال ثة و قد و ضعت ع لى ارت فاع 1.0
والثاني اإلسالة

زراعة الحقل وعملياق الخدمة الزراعية
أختتتذق القياستتتاق التجريبيتتتة ولكتتتال موستتتمي

تم البدء بري الح قل بوا سطة منظو مة ا لري
ق بل يومين من زرا عة ال بذور لترط ي التر بة ،ثم
زرعت ال بذور في الو حداق التجريب ية ب تاريا 0د0
ل كال المو سمين بح يث زر عت  0بذور ل كل جوره
علتتى جرتتتي المشتتعاب وبالتبتتادل خفتتت إلتتى نب تاق
واحتتد بعتتد اإلنبتتاق وكتتان طتتول الوحتتدة التجريبيتتة
متتتران وعتتدد النباتتتاق فتتي الوحتتدة التجريبيتتة 01
نباتتتتاق .رويتتتت النباتتتتاق بميتتتاه التتتري وحستتت
المعامالق بعد  01يوما من اإلنباق

التجربة من أربع نباتاق في كل و حدة تجريب ية في
نراية مو سمي الن مو وت ضمنت ارت فاع الن باق ( سم
وعدد األورا الكلي.نباق
ن باق

0-

0-

وعدد الفروع الجانبية.

والم ساحة الورقيتة ( سم .1ن باق

0-

وعتدد

األزهتتار الكلي..نبتتاق 0-و النستتبة المئويتتة للقرنتتاق
العاقدة ( ٪ومعدل وزن ألقرنه الواحدة ( غم و عدد
القرنتتاق .نبتتاق

0-

وحاصتتل النبتتاق الواحتتد(كغم
وإنتاجية الركتار (طن .

أجريتتتت كافتتتة عمليتتتاق الخدمتتتة ولجميتتتع

النتائج والمناقشة

المعامالق كما هو متبع في إنتاا هذا المحصول من

يتضل من ال جدول( 0ان لعوا مل الدرا سة

وت سميد ،إق أضتيف الستماد المركت المتعتادل -11

وتتتداخالترا تتتأثيراً معنويتتاً فتتي ارتفتتاع النبتتاق ،إق

 11-11بمعتتدل  011كغتتم .دونتتم 0-علتتى دفعتتتين

تفوقتتت النباتتتاق المرويتتة بميتتاه اإلستتالة فتتي كتتال

األولتتى عنتتد إجتتراء عمليتتة الختتف والثانيتتة عنتتد
التزهيتتر ،وأُتبتتع برنتتامس وقتتااي لوقايتتة الحقتتل م تن

الموستتمين معنوي تاً مقارنتتة بتلتتك المرويتتة بتتالنوعين
اآلخرين ,كما تفوقت النباتاق المرو ية بم ياه اإل سالة

الحشراق واأل مراع أث ناء مو سمي التجر بة ،إق تم

ن رر في المو سم األول ف قط معنو ياً .ك ما تفو قت

التترش بمبيتتد ستتوبر مثتترين  ٪ 10لمكافحتتة حشتترة

ن رر في المو سم

المن.
ُ Stockح ضر مح لول التو كوفيرول األ صل

النبا تاق المرو ية بم ياه اإل سالة

األول فقط معنو يا ً مقار نة بت لك المرو ية بم ياه الن رر
فقط .كما كان للمعام لة بالتوكوفيرول تأثيراً معنو ياً

بإقابة ست كبسوالق من التوكوفيرول solution

في هذه الصفة ول كال المو سمين وازداد ال تأثير كل ما

زنة الكبسولة Jamiesonالمنتس في كندا مختبراق

ازداد التركيز الم ستعمل .و كان لل تداخل بين نوع ية

الواحتتدة  1.1ملغتتم وأقيبتتت فتتي كميتتة قليلتتة متتن

ميتتاه التتري والتترش بتتالتوكوفيرول تأثيرا"معنويتتاً

الركسان وأكمل الحجم إلى  2لتر من ال ماء المق طر

ول كال مو سمي التجر بة ،إق أع طت نبا تاق المو سم

وبعتتد قلتتك أجتترى تخفيتتف لرتتا بأختتذ  210.2متتن

األول المرويتتتتتة بميتتتتتاه اإلستتتتتالة المرشوشتتتتتة
0-

المحلتتتول األصتتتل ويكمتتتل إلتتتى  0لتتتتر بالنستتتبة

بالتوكوفيرول بتركيز  011ملغم .لتر أعلى ارتفاع

للتركيتتز 01ملغتتم .لتتتر 0-ويؤختتذ  0200.2متتل متتن

للن باق ب لغ  000.0سم مقار نة بأق صر ارت فاع كان

 20.1ستتم نتتتس متتن النباتتتاق المرويتتة بميتتاه النرتتر

التوالي.مقارنة بأقل عدد ل را كان  00.0في المو سم

المرشوشتة بتركيتتز  01ملغتتم .لتتر ،0-بينمتتا أعطتتت

األول في النبا تاق المرو ية بم ياه الن رر ف قط 02..

نباتتتتاق الموستتتم الثتتتاني المرويتتتة بميتتتاه اإلستتتالة

ور قة للنبا تاق المرو ية بم ياه اإل سالة الن رر غ ير

المرشو شة بترك يز  001مل غم .ل تر 0-أع لى ارت فاع

المرشوشة بالتوكوفيرول.

ب لغ  01...سم مقار نة بأق صر ارت فاع كان 1...

ويال حا أن لعوا مل الدرا سة و تداخالترا تأثيراً

ستتم نتتتس متتن النباتتتاق المرويتتة بميتتاه النرتتر غيتتر
المرشوشة.

النبا تاق المرو ية بم ياه اإل سالة في كال الموستمين

وان لعوامتتتل الدراستتتة وتتتتداخالترا تتتتأثيراً
معنو يا ً في عدد األورا الك لي .ن باق 0- ,إق تفو قت
النبا تاق المرو ية بم ياه اإل سالة في كال الموستمين
معنوي تا ً مقارنتتة بتلتتك المرويتتة بتتالنوعين اآلختترين,
وتفوقتتت النباتتتاق المرويتتة بميتتاه اإلستتالة

نرتتر

معنويا ً مقارنة بمياه النرر في الموسم األول واخت لف
قلتتتك فتتتي الموستتتم الثتتتاني .كمتتتا كتتتان للمعاملتتتة
بتتالتوكوفيرول تتتأثيراً معنويتا ً فتتي هتتذه الصتتفة لكتتال
الموسمين ،إق تفوقت النباتاق المعاملة بالتوكوفيرول
با ستثناء النبا تاق المعام لة بترك يز  01مل غم .ل تر

0-

في الموسم األول معنوياً ع لى نبا تاق غ ير المعام لة
وتفوقتتتتتت نباتتتتتتاق الموستتتتتم الثتتتتتاني المعاملتتتتتة
بتتالتوكوفيرول مقارنتتة بتلتتك التتتي لتتم تعامتتل وازداد
التأثير كلما ازداد التركيز المستعمل .كما يالحا من
الجتتدول نفستته ان التتتداخل بتتين نوعيتتة ميتتاه التتري
والتترش بتتالتوكوفيرول تتتأثير معنتتوي ،إق أعطتتت
النباتتتتتاق المرويتتتتة بميتتتتاه اإلستتتتالة المرشوشتتتتة
بالتوكوفيرول بتركيز  011مل غم .ل تر 0-في المو سم
األول و 001مل غم .ل تر

0-

معنويا ً في عدد األ فرع الجانب ية .ن باق ,0-إق تفو قت

في المو سم ال ثاني أع لى

معنويا ً مقارنة بتلك المروية بالنوعين اآل خرين ,ك ما
تفوقت النباتاق المرو ية بم ياه اإل سالة ن رر معنو ياً
مقارنة بمياه النرر .كما كان للمعام لة بالتوكوفيرول
تأثيراً معنو يا ً في كال المو سمين ،إق تفو قت نبا تاق
المو سم األول ال تي ر شت بالتركيزين  011و001
مل غم .ل تر 0-معنو يا ً مقار نة بت لك ال تي لم ترش و لم
تخت لف بق ية الم عامالق في ما بين را معنو ياً وتفو قت
نباتاق الموسم الثاني التي رشت بتركيز  001مل غم.
لتتتر 0-معنويتتاً مقارنتتة ببقيتتة المعتتامالق وتفوقتتت
النباتاق التي رشت بتركيزي  011و 01ملغم .لتر

0-

معنويا ً مقارنة بتلك التي لم ترش و لم تخت لف هاتين
المعاملتين فيما بينرما معنوياً .كما كان ل تداخل م ياه
ا لري وا لرش بالتوكوفيرول تأثير مع نوي في هذه
الصتتفة ،إق أعطتتت النباتتتاق المرويتتة بميتتاه اإلستتالة
المرشوشتتة بتتالتوكوفيرول تركيتتز 001ملغتتم .لتتتر

0-

اكبر عدد لرا بلغ  2.1و 2.2فرعا ً مقار نة بأ قل عدد
كتتان  0.0و 2.0فرع تاً نتجتتا متتن النباتتتاق المرويتتة
بمياه النرر غير المرشوشة بالتوكوفيرول.

معدل لعدد األورا بل غا  2..2و 22.1ور قة ،ع لى

جدول ( .)3تأثير نوعية مياه الري والرش بالتوكوفيرول في موشرات النمو الخضري لنبات الباميا
نوعية مياه الري التتتتتتتتتتتتتتترش ارتفتتتتاع النبتتتتاق عتتتتتتتدد األورا
الكلي.نباق
(سم
بتتتتالتوكوفيرول
(ملغمدلتر

0-

عتتتتدد الفتتتتروع المستتاحة الورقيتتة
00(  .1نباق
الجانب ية .ن باق

مياه إسالة

1100

1101

1100

1101

1101 1100

1100

1101

002.0 1

20.1

20.0

02.1

..2

0.110 1.22. 2.0

001.1 01

22.1

20.2

02.0

..2

0.100 1.212 2.1

000.0 011

22..

2..2

20.1

2.0

0.102 1.221 2.2

001.0 001

01...

2..0

22.1

2.1

0.011 0.1.2 2.2

1

.0.0

12.2

22.2

02..

2.0

1.2.1 1,.01 2.0

01

.2..

00.1

.1.0

00.1

2.1

1.211 1..0. ..0

011

21.2

00.2

.1.0

0..0

2.0

1.222 1..02 2.2

001

20.1

01.2

.1.2

21..

2.1

1.20. 1..21 ...

1

20.0

1...

00.0

00.2

0.0

1..10 1..01 2.0

01

20.1

01.1

00.2

0..1

0.1

1..00 1..01 2.0

011

20.2

0..2

02.0

02.0

0.0

1..01 1.221 2.2

001

22.0

00.0

00..

20..

0.0

1...2 1..01 ..0

أ.ف. .عند مستوى احتمال 1.10

0.00

..00

1.01

1.2.

1.00

1.10

مياه إسالة 001.2

20.2

22.1

20..

..2

0.101 1.220 2.0

21.0

00.2

.0.0

00.1

2.0

1.21. 1..0. ..0

مياه النرر

20.0

00.1

00.2

02.2

0.0

1..0. 1..12 2.2

أ.ف. .عند مستوى احتمال 1.10

1.1.

0..1

0.11

0.02

1.10

1.100 1.102 1.02

1

20..

02.2

22.2

00.2

2.1

1.221 1.202 ..0

ميتتتتاه إستتتتالة
النرر

مياه النرر

متوستتط تتتتأثير
نوعيتتتتتة ميتتتتتاه
الري ميتتتاه إستتتالة
النرر

متوستتتط تتتتأثير

1.1.2 1.02

التتتتتتتتتتتتتتتترش
بتتتتتالتوكوفيرول
(ملغمدلتر

2...

00.0

.1..

02.2

2.0

1.220 1.210 ..2

01

011.. 011

02.0

.1.1

02.2

2.2

1.222 1.210 ..0

010.2 001

20.2

.0.2

20.0

2.2

1.201 1.221 2.1

1.21

0.12

0.02

0..0

1.12

1.102 1.112 1.12

أ.ف. .عند مستوى احتمال 1.10

وكتتان لعوامتتل الدراستتة وتتتداخالترا تتتأثيراً

يتبتتين ممتتا تقتتد أن التتري بميتتاه النرتتر قو

معنوي تا ً فتتي المستتاحة الورقيتتة .نبتتاق ,0-إق تفوقتتت

مستتتتتوى ملحتتتتي المرتفتتتتع التتتتذي بلتتتتغ 00.20

النبا تاق المرو ية بم ياه اإل سالة في كال الموستمين

و01.10ديسي سمنز 0- .للمو سمين األول وال ثاني،

معنوي تا ً مقارنتتة بتلتتك المرويتتة بتتالنوعين اآلختترين,

علتتى التتتوالي (جتتدول 1 ،يليتته التتري بميتتاه النرتتر

النرتتر

المخففة قاق الم ستوى المل حي  2.22و 2.21دي سي

معنويا ً في الموسم ال ثاني ف قط مقار نة بت لك المرو ية

سمنز 0- .للمو سمين األول وال ثاني ،ع لى التتوالي

بمياه الن رر .ك ما كان للمعام لة بالتوكوفيرول تأثيراً

قللت من نمو النباق المتم ثل بارتفا عه و عدد أفر عه

معنويا ً في كال المو سمين ،إق تفو قت نبا تاق المو سم

وعدد أوراقه ومساحته الورقية مقارنة بالري بم ياه

األول المعاملة بالتركيز 001ملغم .لتر 0-معنوياً عن

اإل سالة ال تي ملوحت را  0.20و 0.1.دي سي سمنز.

بق ية الم عامالق ال تي لم تخت لف في ما بين را معنو ياً،

 0-للموستتمين األول والثتتاني ،علتتى التتتوالي ،يعتتود

بينمتتتا تفوقتتتت نباتتتتاق الموستتتم الثتتتاني المعاملتتتة

إلى دور زيادة الملوحة في مياه الري في التأثير في

بتتالتوكوفيرول بتركيتتز  001ملغتتم .لتتتر 0-معنويتتا ً

العمليتتاق الفستتيولوجية فتتي النباتتتاق المعرضتة لرتتا

مقارنتتة ببقيتتة المعتتامالق ،وتفوقتتت النباتتتاق التتتي

كتتالتوازن األيتتوني والحالتتة الماايتتة للنبتتاق وس تلوخ

عوم لت بالتركيزين  01و 011مل غم .ل تر 0-والل تان

 ،فع ند )(30الث غور وك فاءة عمل ية الب ناء ال ضواي

لتتم تختلفتتا فيمتتا بينرتتا معنويتاً مقارنتتة بتلتتك التتتي لتتم

زيتتادة األمتتالح فتتي األنستتجة النباتيتتة يتتزداد الجرتد

تعا مل .ك ما أ شارق ن تااس تداخل نوع ية م ياه ا لري

 ،ك ما يؤدي (4),االزموزي بينما يقل الج رد ال مااي

والتترش بتتالتوكوفيرول وجتتود فتترو معنويتتة فتتي

التتنقص فتتي جاهزيتتة الميتتاه نتيجتتة ارتفتتاع الجرتتد

المساحة الورق ية ،إق أع طت النبا تاق المرو ية بم ياه

االزمتتوزي التتنقص فتتي امتتتالء الخاليتتا التتذي لتته

اإلسالة المرشوشة بالتوكوفيرول ترك يز 001مل غم.

تأثيراًق محددة على انقسا الخاليا وا ستطالترا ،ك ما

لتر 0-في كال المو سمين اك بر م ساحة بل غت 0.1.2

ان التتنقص فتتي الجرتتد المتتااي والجرتتد االزمتتوزي

و 1 0.011مقارنتتة بأصتتغر مستتاحة كانتتت 1.221

للورقة تحت ظروف ال شد المل حي ي نتس ع نه نق صا

و 1 1..10نت جا من النبا تاق المرو ية بم ياه الن رر

في م عدل الب ناء ال ضواي م ما ي سب خ ف

ح جم

المعاملة بتركيز  011ملغم .ل تر 0-في المو سم األول

البروتوبالست ( 00و  02فضال عن ان النقص في

وتفوقتتت النباتتتاق المرويتتة بميتتاه اإلستتالة

وغير المعاملة في الموسم الثاني.

الجرد المااي يؤثر ع لى فتل وغ لق الث غور وي سب
عتتد تتتوازن فتتي كتتل متتن عمليتتتي التبتتادل الغتتازي

أي ان الشتتد الملحتتي يستتب )11والبنتتاء الضتتواي
غلق الثغور لمنع فقدان المياه وزيادة مقاو مة الث غور
CO2

CO2التتتتي تتتتنعك

ستتتلبا علتتتى تمثيتتتل

DNAالدهون أو البروتيناق أو الحام
 ،كمتتا تتتؤدي إلتتى خفتت

بعتت

ال نووي

األنزيمتتاق )(8

 Chaparzadeh etالم ضادة لألك سدة ،إق ال حا

الذي يسب نقص في معدل البناء )assimilation

ان الملو حة العال ية ( 011م لي مول أدق )al. (9

ال ضواي ون قص في امت صاص العنا صر وبال تالي

إلى تخفي

نمو نباق األق حوان ك ما أدى إ لى تقل يل

نقتتص فتتي نمتتو النبتتاق ( 00و ، 02كمتتا ان غلتتق

 .و peroxidaseنشتتتاط إنزيمتتتي البيروكستتتيديز

الثغتتور وقلتتة النتتتل يتتؤدي إلتتى رفتتع درجتتة حتترارة

 .كمتتا تتتؤدي إلتتى superoxide dismutase,

الورقتتة( 10وهتتذا االرتفتتاع فتتي درجتتة الحتترارة

)(NRانخفتتاع نشتتتاط أنتتتزيم مختتتتزل النتتتتراق

والتتنقص فتتي الجرتتد المتتااي يستتب نقتتص فتتي نمتتو

 ،إق ان الزيتتادة فتتي كميتتة nitrate reductase

ان نقص ك فاءة عمل ية الب ناء ( .النباق وتطوره (01

يؤدي إ لى الز يادة في اخ تزال NRون شاط أ نزيم

الضواي ال يعود إلى دور الملو حة في غ لق الث غور

النتتتراق والتتى زيتتادة تصتتنيع األحمتتاع االمينيتتة

ف قط بل لدورها في تقل يل صبغاق الب ناء ال ضواي

وبالتالي زيادة نمو النباق(5).والبروتيناق

 ،كما ان تحسن نمو الن باق )(29والمساحة الورقية
عند انخفاع تركيز ملوحة مياه الري قد ي عزى إ لى
وا خرون من ان الملو حة ) Parida (31ماقكره
بتراك يز منخف ضة ت شجع من م عدل الب ناء ال ضواي
والتوصيل الثغري وان ارتفاع المستوى الملحي عن
الحد الطبيعي أو عتبة التأثر الملحي يق لل من م عدل
البناء الضواي والتوصيل الثغري .لذا فان الم ساحة
الورقية قلت معنويا ً في النباتاق المروية بمياه النرر
ن قص

وان النقص في الم ساحة الورق ية هو ال سب

في البناء الضواي .ان هذه النتااس تتفق مع ما حصل
 ،إق الح ظا )Bhatt and Srinivasa (6عل يه
انخفاع المساحة الورق ية للن باق لن باق البام يا ع ند
كمتتا اتفقتتت متتع تعريضتته لظتتروف الشتتد الملحتتي
واخرون عند دراسترم على نباق )Malash .(27
الطماطة.

يتضل من ال جدول(  0ان لعوا مل الدرا سة
وتداخالترا تأثيراً معنو ياً في عدد األز هار .ن باق

0-

ول كال المو سمين ,إق تفو قت النبا تاق المرو ية بم ياه
اإلستتتالة وميتتتاه اإلستتتالة نرتتتر معنويتتتاً فتتتي كتتتال
الموسمين مقارنة بتلك المروية بمياه النرر ،وتفو قت
النباتاق المروية بمياه اإلسالة في الموسم األول ف قط
مقارنة بتلك المروية بمياه اإلسالة الن رر .ك ما كان
للمعاملة بالتوكوفيرول تأثيراً معنوياً في هذه ال صفة
ولكتتال الموستتمين ،إق تفوقتتت نباتتتاق الموستتم األول
المعاملة بالتركيزين  011و 001ملغم .لتر 0-معنو ياً
مقارنة بتلك المعاملة بترك يز  01مل غم .ل تر 0-وغ ير
المعام لة والل تين لم تختل فا في ما بينر ما معنو ياً ،في
حين تفوقتت النبا تاق المعاملتة بترك يز  001ملغتم.
لتتتر 0-معنوي تاً مقارنتتة بتلتتك المعاملتتة بتركيتتز 011
ملغتتم .لتتتر .0-بينمتتا تفوقتتت نباتتتاق الموستتم الثتتاني

كمتتا تتتؤدي الملوحتتة إلتتى تثبتتيط هرمونتتاق

المعاملتتة بتركيتتز  001ملغتتم .لتتتر 0-معنويتاً مقارنتتة

النمتتتتتتو وهتتتتتتي االوكستتتتتتيناق والجبرلينتتتتتتاق

بتلك التي لم تعامل ولم تخت لف بق ية الم عامالق في ما

والسايتوكينيناق في األنسجة النبات ية م ما يؤدي إ لى

بينرا معنوياً.

ق لة ن مو الن باق ( ، 10وز يادة الملو حة يؤدي إ لى
زيتتادة تكتتوين األنتتواع االوكستتجينية النشتتطة والتتتي
بتتدورها تتتؤدي إلتتى أكستتدة المتتواد الخلويتتة ستتواء

جدول ( .)4تأثير نوعية مياه الري والرش بالتوكوفيرول في مؤشرات النمو الزهري لنبات الباميا
نوعية مياه الري التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترش عدد األزهار الكلي.ن باق
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متوسط تأثير الرش
بتتتتتتتتالتوكوفيرول
0(ملغم .لتر

نستتبة مئويتتة كانتتت  ٪ 20.1نتجتتت متتن النباتتتاق

ويالحا من ال تداخل بين نوع ية م ياه ا لري
والرش بالتوكوفيرول ان التأثير كان معنويا ً في كال
الموسمين ،إق أعطت النباتاق المروية بم ياه اإل سالة
والمرشوشة بالتوكوفيرول بتركيز  001ملغم .ل تر

0-

أعلى عدد أز هار للن باق ب لغ  20.0و 22.0ز هرة،
علتتى التتتوالي ،مقارنتتة بأقتتل عتتدد لرتتا كتتان 01.0
و 01..زهرة نتجا من النباتاق المرو ية بم ياه الن رر
غير المعاملة بالتوكوفيرول.

المروية بمياه اإلسالة النرر غير المعاملة.
يتضل من ال جدول ( 0ان لعوا مل الدرا سة
وتداخالترا تأثيراً معنويا ً في وزن ألقر نه ,إق تفو قت
النبا تاق المرو ية بم ياه اإل سالة واإل سالة ن رر في
كتتال الموستتمين مقارنتتة بتلتتك المرويتتة بميتتاه النرتتر
النباتاق المروية بمياه اإل سالة مقار نة بت لك المرو ية
بمياه اإلسالة النرر .كما كان للمعاملة بالتوكوفيرول

كمتتا يالحتتا متتن الجتتدول نفستته ان لعوامتتل

تتتأثيراً معنويتتا ً فتتي الموستتم األول فقتتط ,إق تفوقتتت

الدراسة وتداخالترا تأثيراً معنويا ً في الن سبة المئو ية

النباتاق المعاملة بالتوكوفيرول معنو ياً مقار نة بت لك

للقرنتتاق العاقتتدة ,إق تفوقتتت نباتتتاق الموستتم األول

غيتتر المعاملتتة ،وتفوقتتت النباتتتاق المعاملتتة بتركيتتز

المروية بمياه اإلسالة نرر معنوياً مقارنة بالنوعين

 001ملغتتم .لتتتر 0-معنويتتا ً مقارنتتة بتلتتك المعاملتتة

اآلخرين اللذين لم يختلفا فيما بينرما معنوياً .وتفو قت

بتركيز  01ملغم.لتر .0-كما يالحا من ال تداخل بين

نباتاق المو سم ال ثاني المرو ية بم ياه اإل سالة معنو يا ً

نوع ية م ياه ا لري وا لرش بالتوكوفيرول ان ال تأثير

نرتر .وكتان

كان معنو يا ً في كال المو سمين ،إق أع طت النبا تاق

للمعاملتتتة بتتتالتوكوفيرول تتتتأثيراً معنويتتتا ً فتتتي كتتتال

المرويتتة بميتتاه اإلستتالة المرشوشتتة بتتالتوكوفيرول

الموسمين ،إق تفوقت النباتاق المعام لة بالتركيز 01

بتركيتتز  001ملغتتم .لتتتر 0-أعلتتى معتتدل بلتتغ 0.00

و 001ملغم .لتر 0-اللتين لم تختلفا فيما بينرما معنو يا ً

و 0.11غم للمو سمين  ،ع لى ال توالي مقار نة بأ قل

في الموسم األول مقارنة بتلك المعاملة بترك يز 011

معدل  1.22و 0.02غم نت جا من النبا تاق المرو ية

ملغم .لتر 0-وتفو قت النبا تاق غ ير المعام لة مع ت لك

بمياه النرر غ ير المرشو شة ول كال المو سمين ،ع لى

المعام لة بترك يز  011مل غم .ل تر 0-وتفو قت نبا تاق

التوالي.

مقار نة بتلتك المرويتة بميتاه اإلستالة

الموسم الثاني المعاملة بتركيزي  011و  001ملغم.
لتر 0-معنويا ً مقارنة بتلك المعاملة بترك يز  01مل غم.
لتر 0-وغير المعاملة ولم تختلف بقية المعامالق فيما
بينرا معنوياً .كما يالحا من التداخل بين نوعية م ياه
الري والرش بالتوكوفيرول ان ال تأثير كان معنو ياً،
إق أعطتتتت نباتتتتاق الموستتتم األول المرويتتتة بميتتتاه
اإل سالة الن رر وا لمرشو شة بالتوكوفيرول بترك يز
 001ملغتتم .لتتتر 0-أعلتتى نستتبة عقتتد بلغتتت ٪.2.2
مقارنة بأقل نسبة كانت  ٪ 21.1نت جت من النبا تاق
المرو ية بميتاه الن رر المعاملتة بترك يز  011ملغتم.
لتتتر 0-توكتتوفيرول ،بينمتتا أعطتتت نباتتتاق الموستتم
الثاني أعلى ن سبة مئو ية بل غت  ٪21.1مقار نة بأ قل

كما يتبين من الجدول نفسه ان لعوا مل الدرا سة
و تداخالترا تأثيراً معنو ياً في عدد القرناق.ن باق
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ول كال المو سمين ,إق تفو قت النبا تاق المرو ية بم ياه
اإلستتالة فتتي كتتال الموستتمين معنويتتا ً مقارنتتة بتلتتك
المرويتتة بتتالنوعين اآلختترين ,كمتتا تفوقتتت النباتتتاق
المرويتة بميتتاه اإلستتالة نرتتر معنويتاً مقارنتتة بميتاه
النرر .كما كان للمعاملة بالتوكوفيرول تأثيراً معنو ياً
في كال المو سمين ،إق تفو قت لنبا تاق المو سم األول
المعام لة مقار نة بالنبا تاق ال تي لم تعا مل ،وتفو قت
النبا تاق المعام لة بترك يز 001مل غم .ل تر 0-مقار نة
بتلك المعاملة بتركيزي  01و 011ملغم .لتر 0-اللتان
لم تختل فا في ما بينر ما ،و كان للمعام لة بالتوكوفيرول

تأثير معنوي في المو سم ال ثاني وازداد ال تأثير كل ما

النرر والمعاملة بتركيز  01مل غم .ل تر 0-تو كوفيرول

ازداد الترك يز الم ستعمل .ويال حا أن لل تداخل بين

و 001.0غم في نباتاق الموسم الثاني للمعاملة بم ياه

نوعيتتة ميتتاه التتري والتترش بتتالتوكوفيرول تتتأثيرا"

النرر مع عد الرش.

معنويتتا ً فتتي كتتال الموستتمين ،إق أعطتتت النباتتتاق
المرويتتة بميتتاه اإلستتالة المرشوشتتة بتتالتوكوفيرول
بتركيتتز 001ملغتتم .لتتتر 0-أكبتتر عتتدد للقرنتتاق بلغتتا
 02.01و 00.12قرنتته للموستتمين ،علتتى التتتوالي
مقارنتتة بأقتتل عتتدد للقرنتتاق بلغتتا  00.11و 02.21
قرنه للنباتاق المرو ية بم ياه الن رر غ ير المرشو شة
بالتوكوفيرول ،على التوالي.
يالحا من ال جدول( 0ان لعوا مل الدرا سة
و تداخالترا تأثيراً معنو يا ً في حا صل الن باق الك لي
ول كال المو سمين ,إق تفو قت النبا تاق المرو ية بم ياه
اإلستتالة فتتي حاصتتل النبتتاق الكلتتي مقارنتتة بتلتتك
المروية بمياه النرر مياه إ سالة

الن رر بن سبة ز يادة

قدرها  002.0و  ٪ 20.1للمو سم األول و 01..2
و ٪1..10للموسم الثاني ،على التوالي .ك ما تفو قت
النباتاق المروية بم ياه اإل سالة الن رر في الحا صل
الكلي للنباق مقارنة بتلك المروية بم ياه الن رر بن سبة
 00.2.و ٪01.20للمو سمين األول وال ثاني ،ع لى
التتتوالي .كمتتا كتتان للمعاملتتة بتتالتوكوفيرول تتتأثيراً
معنويا ً في كال المو سمين ،إق تفو قت نبا تاق المو سم
األول المعاملة بالتركيزين  011و 001مل غم .ل تر

0-

معنويا ً مقارنة بتلك المعاملة بتركيز  01مل غم .ل تر

0-

غير المعاملة ولم تخت لف بق ية الم عامالق في ما بين را
معنويتتاً .وتفوقتتت نباتتتاق الموستتم الثتتاني المعاملتتة
بتتتتالتوكوفيرول وازداد التتتتتأثير بزيتتتتادة التركيتتتتز
الم ستعمل .ك ما أظ ررق ن تااس ال تداخل بين نوع ية
م ياه ا لري والتو كوفيرول ت فو معام لة ا لري بم ياه
اإلستتتتالة والتتتترش بتركيتتتتز 001ملغتتتتم .لتتتتتر

0-

توكوفيرول عن باقي المعامالق إق بلغ أعلى حاصل
 1.1.2و 102.0غم بالمقار نة مع أ قل حا صل ب لغ
 012.1غم في نبا تاق المو سم األول المرو ية بم ياه
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ويالحا من الجدول(  0ان لعوامل الدراسة

و 1.02طتتن لنباتتتاق الموستتم الثتتاني المرويتتة بميتاه

و تداخالترا تأثيراً معنو يا ً في اإلنتاج ية الكل ية ل كال
الموسمين ,إق تفوقت النبا تاق المرو ية بم ياه اإل سالة
فتتي كتتال الموستتمين معنوي تاً مقارنتتة بتلتتك المروي تة
بالنوعين اآلخرين كما تفوقت النباتاق المروية بم ياه
اإلسالة ن رر معنو يا ً مقار نة بم ياه الن رر ،ك ما كان
للمعاملة بالتوكوفيرول تأثيراً معنوياً في هذه ال صفة
ولكتال الموستمين ،إق تفوقتت نباتتاق الموستم األول
المعاملة بالتركيزين  011و 001ملغم .لتر 0-معنو يا ً
مقار نة بالنبا تاق المعام لة بترك يز  01مل غم .ل تر

0-

والنباتاق التي لم تعامل و لم تخت لف بق ية الم عامالق
في ما بينرتا معنو ياً .بينمتا أدق إ ضافته فتي الموستم
الثتتاني إلتتى زيتتادة معنويتتة فتتي هتتذه الصتتفة وازداد
التأثير كلما ازداد التركيز المستعمل .كما يالحا من
التتتداخل الثنتتااي بتتين نوعيتتة ميتتاه التتري والتترش
بتتتالتوكوفيرول ان التتتتأثير كتتتان معنويتتتا ً فتتتي كتتتال
الموسمين ،إق أعطت النباتاق المروية بم ياه اإل سالة
المرشوشة بالتوكوفيرول بترك يز  001مل غم .ل تر

0-

أعلتتتى إنتاجيتتتة بلغتتتت  0.12و  0.02طتتتن ,علتتتى
ال توالي مقار نة بأ قل إنتاج ية كا نت  0..0طن في
الموسم األول نت جت ا لري بم ياه الن رر ن النبا تاق
المروية بمياه النرر نتجت من النباتاق المروية بمياه
النرر المعاملة بالتوكوفيرول بتركيز  01ملغم .لتر

0.84

1.22

1.122 1.100 0.00

0-

النرر غير المرشوشة بالتوكوفيرول.
ان تقليتل عتتدد اإلزهتار ونستتبة العقتد نتيجتتة
التري بميتتاه النرتر والتتذي انعكت

علتى تقليتتل عتتدد

الثمتتار مقارنتتة بتتالري بميتتاه مخففتتة او التتري بمتتاء
اإلسالة قد يعزى إلى ان الشد الملحي التي تعرضت
له النبا تاق ادى إلتى ضياع الطاقتة الم ستعملة فتي
الن مو ن ظراً ال ستعمال جزء كب ير من را في عمل ياق
التعتتديل االزمتتوزي وتنظتتيم المحتتتوى األيتتوني فتي
أعضاء النباق ،ك ما ادى إ لى ق لة ال كاربون ال جاهز
للنمو ونشوء مبادئ اإلزهار ( 00مما ادى إ لى ق لة
عدد األزهار ،كما ان انخفاع نسبة الع قد قد ير جع
إلى ان الملو حة العال ية تؤدي إ لى تأخير االنق سا
meiotic cell divisionالخ لوي لح بوب الل قاح
( ، 00إق ان اإلجرتتاد الملحتتي يتتؤدي إلتتى تثبتتيط
 microsporeأي تكوين microsporogenesis
واستتتتطالة الميستتتم كمتتتا يتتتؤدي إلتتتى إجرتتتاع
 .ان قلة عدد األزهار بالملوحة العالية )37المبي
عند درا سته )Achilea (3يتفق مع ماحصل عليه ِ
Sairam and Tyagiع لى ن باق الطما طة وق كر
ان الملو حة العال ية تؤثر في التزه ير وع قد )(33

الثمتتار وان قلتتك يتتؤثر فتتي عتتدد القرنتتاق وبالتتتالي

ان انخفاع عدد القرناق وطول القرنة عند الملوحة

التأثير في الحاصل االقتصادي ونوعيته.

العال ية يت فق مع ماح صل عل يه م ردي والح مزاوي

كمتتا يالحتا ان التتري بميتتاه النرتتر ادى إلتتى
انخفاع واضل في الحاصل وصفاته مقارنة بالري

 1(Shahid etعند دراسترما على نباق البزاليا و
 Habib et al.(20).و )al.(34

بميتتاه مخففتتة أو التتري بميتتاه اإلستتالة ،ان انخفتتاع

كما ان زيادة الحاصل وتح سين نوعي ته ع ند

مؤ شراق الحا صل بز يادة ملو حة م ياه ا لري رب ما

المعاملة بالتوكوفيرول قد يرجع إلى دوره في ز يادة

يعود للتأثيراًق المباشرة للملوحة وال تي من را ال تأثير

المساحة الورقية للنباق (جدول 0 ،وتحسين الحا لة

في إ حداق ن قص في كم ية

الغذاا ية له وتح سن الن مو الز هري وبال تالي ز يادة

المياه المتاحة للنباق بسب ارتفاع الجرد االز موزي

الحا صل وتح سين نوعي ته ان هذه الن تااس تت فق مع

للتر بة ( أك ثر سالبيه وا لذي أ ثر في إ حداق شد

ع ند ) Mady (26ماقكره عدد من ال باحثين منرم

مااي أثر في نمو النباق وأدى إلى ق لة عدد األ فرع

عند )Farouk (17دراسته على نباق الطماطة و

وبالتالي قلة عدد القر ناق ،خا صة أقا ما حدق هذا

دراسته على نباق الحنطة.

االز موزي ا لذي ي سب

وان (الشد في مرحلة التزهير وامتالء القرناق (01
ق لك سيؤدي إ لى ن قص وا ضل في عدد القر ناق،
كذلك باقي التأثيراًق المبا شرة للملو حة النات جة عن
واللذين يؤثران ب شكل كب ير  Clو Naزيادة أيوني
في إنتاا المواد الكربوهيدراتية الالزمة لنمو الن باق
 ،ف ضالً عن دوره ما في ا ختالل ال توازن ال غذااي
للنبتتاق .كمتتا ان عتبتتة التتتأثر بالملوحتتة أقتتل فتتي

نستنتس مما تقد أن ملوحة م ياه الن رر أ ثرق
سلبا" في نمو النبا تاق وانع ك

ق لك ع لى الحا صل

ومكوناته ،إال أن تخفيف هذه المياه بخلط را مع م ياه
قاق ملوحتتتة منخفضتتتة أو إضتتتافة التوكتتتوفيرول
قلل من أضرار الملوحة (Eفيتامين Tocopherol
وحسن النمو والحاصل.

الحاصل مقارنة بالنمو الخضري (. 02
لذا فان انخ فاع الن مو والحا صل مرتب طا
 .وهتذا ) (10في بانخفتاع عمل ية البنتاء ال ضواي
 Srinivasaو (6) Bhattيت فق مع ماال ح ظه
من ان انخفاع المساحة الورقية لنباق البام يا ت حت
ظروف ال شد المل حي ادى إ لى انخ فاع الحا صل.
ان انخفاع حاصل نباق الباميا عند الملوحة العال ية
و ) Chauhan et al. (12يتفق مع ماحصل عل يه
ك ما ) Habib et al.(20و)Shahid et al.(34
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