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الخالصة
أجريت الترربتتة لاظتة خلتتة ظلتتبية علتا يبيتتة يراكيتط راييتتة لح تتة ال بت

 3333مكستتباو بحتتو

 33.3أبتو رريتط – 3

 ) ACTEDلدراستة يتييير يراكيت ملحيتة م تلنتة متي كلوريتد الوتوليوم كبريتتا

الكالسيوم في نسبة اإلنبا

بعض صنا ال مو ال ضرية المتمثلة ب ول ال با  ،الوزن الراف عتدل التنرعتا

محتوى الكلور فية الكلي في األ راق أخهر نتائج التحلية اإلحوتائي جتول فتر ق مع ويتة بتيي التراكيتط
الورايية في جميع الونا المدر سة حيث ينوق التركيط الورايي  3333مكسباو مع ويتا ماارنتة متع التراكيتط
الوراييتتة األظتترى كتتهلت أخهتتر ال تتتائج أن جميتتع التراكي ت الملحيتتة أيتتر مع ويتتا فتتي جميتتع صتتنا ال متتو
المدر سة قد أع

معاملة  ds/m 6مي كلوريد الووليوم أكثر ان ناضا للونا المدر سة ع د ماارنتها مع

معاملتتة الماارنتتة  ،كمتتا اظتلن ت التراكيتتط الوراييتتة فتتي يحملهتتا للملوحتتة حيتتث أخهتتر التركيتتط التتورايي 3333
مكسباو

 ACTEDقدرة عالية ماارنة مع التركيط الورايي بحو  33.3أبو رريط 3-
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المواد وطرق العمل

يعت مد محوتتول الح تتة  Triticum aestivum L.متتي
المحاصية الحالية المهمة الهي ازلال زراعتت عالميتا
نظتترا لل يتتالة الحاصتتلة فتتي الستتكان يتمثتتة يلتتت الحاجتتة
باستتت دام كموتتدر رتتهائي لإلنستتان الحيتتوان  ،فتتتي
العتتراق يكثتتر زراعت ت فتتي معظتتم األراضتتي كمحوتتول
أساسي بالررم متي أهميتة هتها المحوتول فتين زراعتت
إنتاجيت في العراق الي ال م نضة لغرض ال هتوض
بهها المحوول البد مي رفع كناءيت م اإلنتاجيتة متي ظتبل
أيرال أص اف هري يتمي بادرة إنتاجية عالية
أن إلظتتال التراكيتتط الوراييتتة ظ تتوة مهمتتة فتتي يحستتيي
الونا الحاليتة اإلنتاجيتة للمحاصتية  ،ليست جميتع
التراكيتتط المستتتورلة ناجحتتة لكتتي الاليتتة م هتتا فا ت هتتو
الهي ي رح استغبل مباشرة أ يتدظة فتي بترامج التربيتة
التحستتيي قتتد أشتتار بعتتض الدراستتا بتتين التحستتيي
المتوقتتع لحاصتتة الحبتتوو يكتتون عتتي ري ت استتتحدا
زيالة أحد المكونتا الرئيستية التتي يتعلت بوتنا ال متو
بلكة ي عكس علا حاصة الحبوو أل عيمتي )389. ،
 ،محمد )3891 ،
نتيرة الستت دام الميتا المالحتة البتد متي معرفتة أبعالهتا
مي حيث يحمة ال بايا لألمبح الهائبة فاد يكتون مرديتة
للمحو تول معتتيي بي متتا أليكتتون مرديتتة لمحوتتول أظتتر
بتتتهلت يعتتتد األمتتتبح متتتي الملتتتاكة الرئيستتتية المعرقلتتتة
للت تتور ال راعتتي فتتي العتتراق يلتتير الدراستتا إلتتا أن
 %37متتي أراضتتي الم اتتتيي الوس ت ا الر وبيتتة متتي
العراق متوس ة إلا شديدة الملوحة الياسري)3831،
أن الملوحتتة فتتي التربتتة يتتاير علتتا المرمتتوا ال ضتتري
الرتتهري لل بايتتا يالتتة متتي عتتدل األ راق مستتاحتها
الس حية  (Slayter , 1961كما أن المستتويا العاليتة
للملوحة يالي إلا يثبي عملية الب اء الضوئي ذلتت متي
ظتتبل التتتييير علتتا المرمتتوا ال ضتتري متتي الكلور فيتتة
 )Weimberge , 1975كما يعمتة األمتبح علتا عتدم
التتتتوازن الغتتتهائي لاظتتتة ال بتتتا زيتتتالة نستتتبة /CL
 Ca /Na ، N/K ،No3في محي الرته ر ممتا يت عكس
ستلبا علتا مكونتا الحاصتة ; Grattan & Grieve
 )Francois ; 1994 ، )1992ياكتتد الدراستتا
علتتا أن الملوحتتة لهتتا يتتييير ستتلبي علتتا المحوتتول فتتي
المراحة األ لا متي ال متو ذلتت متي ظتبل ظنتض نستبة
)Hu ,et . al ,1997
اإلنبا عدل التنرعا
نظرا لمحد لية ال راعة بهدف التوسع في زراعة هها
المحوول ضع هه الدراسة لمعرفة يييير نوعية ميا
التتتتري بمستتتتتويا ملحيتتتتة م تلنتتتتة فتتتتي صتتتتنا ال متتتتو
مكونتتا الحاصتتة لمحوتتول الح تتة بالتتتالي يحديتتد
المستوى الملحتي لميتا التري التهي يتالي استت دام إلتا
ان ناض إنتاجية المحوول ل ن الحد االقتوالي

است دم في هه الدراسة يبيتة يراكيتط راييتة لح تة
ال ب هتي بحتو  3333مكستباو  ،بحتو  33.3أبتو
رريتط  (ACTED ، 3-ننته الترربتة ظتبل الموستم
ال راعتتي  1773باستتت دام س ت اليي ببستتتكية ذا حرتتم
احد بوزن 6كغم يم ملئها بالتربة الحالية مي األراضي
المحي تتة ب هتتر الغتتراف حيتتث أظتته التربتتة متتي العم ت
صتتتنر – 37ستتتم يتتتم ن لتتت بم تتتة ق تتتر فتحايتتت 1ملتتتم
لغتتترض أجتتتراء بعتتتض التحاليتتتة الني يائيتتتة الكيميائيتتتة
جتتد ل  )3يضتتم الترربتتة يراكي ت م تلنتتة متتي ملتتح
كلوريد الوتوليوم كبريتتا الكالستيوم بتركيت 6 ، .
 )ds/mباإلضتتافة إلتتا معاملتتة الماارنتتة متتاء نهتتر ) يتتم
يحضتير التراكيت الملحيتة  ) V / Wأضتين متع متاء
الري ع دما يست ف  %31مي الماء الرتاه فتي التربتة
كان المعامب الملحية علا ال حو التالي :
4 ds/m
NaCl
4 ds/m
CaSo4
6 ds/m
NaCl
6 ds/m
CaSo4
يم زراعة الوحدا الترريبيتة فتي خلتة ظلتبية بتتاري
 1773/37/13بمعدل  31بهر  /س دانة بعم 1 – 3
سم بتثب مكتررا كمتا أجتري اإلنبتا ألم تبتري لهتا
لمعرفتتتة حيويتتتة لبتتته ر كانتتت نستتتبة أنبايهتتتا ، %81
 ) %87 ، %83للتراكيتتتط الوراييتتتة علتتتا التتتتوالي
الن تتري ظل ت  ) 3893 ،بعتتد متتر ر  17يومتتا متتي
ال راعة يم حساو نسبة اإلنبا لكتة حتد يرريبيتة يتم
است راج ال سبة المئوية لإلنبا كما يلي :
النسبة المئوية = عدد البذور النباتية  /العدد الكلي × 122
لإلنبات

كما ظنن البالرا بعد حساو نستبة اإلنبتا إلتا ظمتس
نبايا في كة س دانة  ،أضي السمال ال يتر جي تي ( N
)  % 46بمعتتدل  37كغتتم للتتد نم علتتا لفعتتتيي الدفعتتة
األ لتتا عبتتتارة عتتتي نوتتت الكميتتتة فتتتي مرحلتتتة البتتتالرة
الدفعة الثانية في مرحلة ال متو ال ضتري بعتد متر ر
 87يومتتتا متتتي ال راعتتتة جتتترى قيتتتات أ تتتوال ال بايتتتا
رياتتة
التتوزن الرتتاف عتتدل التنرعتتا كمتتا استتت دم
)  ) Mackinney , 1941فتتتي حستتتاو محتتتتوى
الكلور فية الكلي في األ راق
التحليل اإلحصائي
يتم يحليتة البيانتا باستت دام يوتميم ) ( C . R . D
يرربتتتتة عامليتتتت متكونتتتتة متتتتي العامتتتتة األ ل التراكيتتتتط
الورايية العامة الثاني التراكي الملحية أست دم اظتبار
لنكتتتي المتعتتتدل المتتتدى)  ) Duncanللماارنتتتة بتتتيي
المتوس ا التي ي تل عي بعضها مع ويا ع تد مستتوى
احتمال ) ) 0.05بحر ف أبردية م تلنة أما المتوست ا
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التي لم يلير أليها بحر ف أبردية م تلنة يدل علتا عتدم
جول فورقا مع وية الرا ي ) 3897 ،
جدول (  ) 1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة المستخدمة في الدراسة

جدول (  ) 2التراكيب الوراثية المستخدمة في الدراسة

النتائج والمناقشة
جدول (  ) 3تأثير التراكيب الوراثية في صفات النمو
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جدول (  ) 4تأثير التراكيز الملحية في صفات النمو

جدول (  ) 5تأثير التداخل بين التراكيب الوراثية والتراكيز في صفات النمو
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المناقشة
)ACTED

.

ACTED

CO2
)Hu , et , al , 1997

المصادر

Francois , 1994
1992

) 3893
 -3الن تتري  ،عبتتدس قاستتم أحمتتد صتتالح ظلتت
بتتتتتتتتتتته ر المحاصتتتتتتتتتتتية إنتاجيتهتتتتتتتتتتتا نوعيتهتتتتتتتتتتتا
ماسسة لار الكتط لل باعة ال لر جامعة الموصة
 -1التترا ي  ،ظاشتتع محمتتول عبتتد الع ي ت محمتتد ظل ت س
 ) 3897يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتميم يحليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الترتتتتتتتتتتتتتتتتتتارو
ال راعية ماسسة لار الكتط لل باعة ال لر جامعة
الموصة
 -3ال عيمي  ،سعد س نرم  ) 389.مبالئ يغهية ال با
زارة التعلتتتتتتتتتتتتيم العتتتتتتتتتتتتالي البحتتتتتتتتتتتتث العلمتتتتتتتتتتتتي
جامعة الموصة
 -.الياسري  ،صالح ع ي  ) 3831العبقة بيي ملوحة
التربة الضغ األزموزي لل با في مراحة ال مو
الم تلنة بحو زراعية ماسسة البحث العلمتي
المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايمر العلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
ال بايي
 -1محمد  ،عبد العظيم عبد الهالي الريس  ) 3891فسلرة
زارة التعليم العالي البحث العلمي جامعة
ال با
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Effect of irrigation water salinity on seed Germination and plant
Growth of three genetic structures for
bread wheat ( Triticum aestivum . L )

Zuhair Radhi Addai

Noor Omran AbduL- Kareem

Department of Biology - Collage of Education-University of Thi- Qar

Abstract
An experiment was conducted in side the lath house. On three genetic structures
(3.37 Maxiback, 3.41 Abu – Grab – 3 and ACTED) to study the different salt levels of
NaCl and CaSO4 in seed germination coefficient and some vegetative growth
characters such as. Plant height, dry weigh number of tillers and total chlorophyll
content of leaves. The result showed significant differences among the three genetic
structures in all growth characters studied. 3.37 Maxback was superior compare to the
other genetic structures. All salt levels reduced significantly all growth criteria studied
was the 6 dc/m NaCl .Most effective treatment. Genetic structures differ in their salt
tolerance ability. 3.37 Maxback and ACTED were more tolerant at compare to 3.41
Abu- Grab -3

.
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