تأثير مياه وادي النفط على صفات النمو لصنفين من الذرة الصفراء Zea mays
بحوث 106وهجين 3003

خليل إبراهيم بندر النعيمي ، 1عبد اهلل حسين علي العكيدي

2

 1قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

 2قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة كركوك  ،كركوك  ،العراق

( تاريخ االستالم ، 8008/ 8 / 3 :تاريخ القبول) 8002 / 3 / 8 :

الملخص

أجريت هذه الدراسة في حقول المعهد التقني /الحويجة في الموسم الصيفي  2006م لغرض د ارسةة تةيرير ميةاه وادل الةنفى علة نمةو صةنفيذ مةذ الةذرة الصةف ار
 Zea mays L.بحوث 106وهجيذ . 3003

أظهةرت النتةا ا انافةاض قةيم ايونةات الصةوديوم ونسةبة امتصةاو الصةوديوم )(SARوالملوحةة  ECفةي نهايةة ميةاه وادل الةنفى عةذ مةا هةو عليةي فةي بدايتةي ,
وبذلك ظهرت فروقات معنوية واضحة في صفات الوزذ الىرل للساق والورقة والجذر في الصنف  3003إذ كانت في بداية المشروع  139.2غم , 6.7غم ,
26.3غةم علة التةوالي وأصةبحت  175.3غةم  8.2غةم  30.24غةم فةي النباتةات المرويةة بميةاه مةياوذة مةذ نهايةة ميةاه وادل الةنفى .كةذلك ظهةرت فروقةات
معنويةة فةي الصةفات ىةول السةاق والةوزذ الجةاف للسةاق وىةةول الورقةة ومسةاحة الورقةة وعةدد تفرعةات الجةذر والةوزذ الجةةاف للجةذر فةي نباتةات الصةنفيذ بحةةوث
106وهجةيذ  3003 .ففةي نباتةات الصةنف 106المرويةة مةذ بدايةة وادل الةنفى كةاذ معةدل قةيم صةفات ىةول السةاق ,مسةاحة الورقةة والةوزذ الجةاف للجةذر
 93.1سم , 336.8سم 2و 9.12غم عل التوالي ,في حةيذ بلغةت قةيم نفةص الصةفات  180سةم  397.5سةم  2و  14.31غةم فةي النباتةات المرويةة مةذ نهايةة
وادل النفى .
ااتلةف الصةنفاذ فةي االرتبةاى بةيذ صةفات النمةو إذ كةاذ أكرةر صةفات السةاق ارتباىةاخ بالصةفات اقاةرل ىةول السةاق والةوزذ الجةاف للسةاق وفةي صةفات الورقةة

ىول الورقة ومساحة الورقة وفي صفات الجذرالوزذ الرىب والجاف ولم يظهر عرض الورقة في الصنفيذ أية ارتباى مع الصفات اقارل في النبات .

المقدمة :

أشةةار][1أذ التةةيرير االزمةةوزل ينةةتا عةةذ زيةةادة مسةةتويات االيونةةات فةةي وسةةى

زيةةادة الشةةد المةةا ي وبالتةةالي قلةةة المةةا الةةداال للجةةذر ممةةا يةةؤدل قلةةة توزيعةةي

النمو والذل يؤدل بدوره إل انافاض قوة امتصةاو المةا مةذ قبةل الجةذر،

عل ة ة المجم ة ةةوع الجة ةةذرل وع ة ةةددها واذ نبة ةةات ال ة ةةذرة الصة ةةف ار م ة ةةذ النبات ة ةةات

وذك ةةر ] [2ب ةةاذ الت ةةيرير الس ةةمي الي ةةوذ الص ةةوديوم ي ةةؤدل إلة ة اف ةةض ال ةةوزذ

الحساسة لألمال  .وذكر] [10إذ السقي بما البحر أدل إلة ااتةزال معظةم

الىةةرل للسةةاق وقةةد وجةةد ] [3إذ الملوحةةة تةةؤرر سةةلباخ عل ة انقسةةام واسةةتىالة

رواب ةةت النمة ةةو الاضة ةةرل المدروسة ةةة ارتفة ةةاع النبة ةةات وعة ةةدد اقوراق والمسة ةةاحة

الااليا وتاصصها وجا هذا البحةث لبيةاذ تةيرير ميةاه وادل الةنفى علة نمةو

الورقيةةة والةةوزذ الجةةاف لةةألوراق مقارنةةة بمعامةةل المقارنةةة فةةي حةةيذ أشةةار][11

صنفي مذ الذرة الصف ار .

إذ الملوحة ةةة المت ازية ةةدة تة ةةؤدل إل ة ة حة ةةدوث اات ة ةزال المسة ةةاحة الورقية ةةة ىولي ة ةاخ

أكةد ][4إذ لألمةال تةيرير سةلبي فةي النشةاى اينزيمةي الةذل يلعةب دو اخر فةي

وعرضياخ .ووجد][12عل نبات الشعير بيذ للملوحة تيري اخر واضةحاخ فةي ارتفةاع

تةةيري اخر مباشة اخر وغيةةر مباشةةر علة العمليةةات الحيويةةة التةةي تجةةرل دااةةل النبةةات

.ويالحةةظ إذ زيةةادة مسةةتول

العمليات الحيويةة دااةل النبةات الالزمةة لفعاليةات نمةوه الىبيعةي .يةؤرر المةا

السة ةةاق والجة ةةذر وقوزاذ الرىبة ةةة والجافة ةةة لألج ة ة از العلية ةةا والسة ةةفل والمسة ةةاحة
الورقيةة إذا حصةةل انافةةاض فةةي تركيةةز اقمةال

والااصة ة ةةة باسة ة ةةتىالة الاالية ة ةةا وجاهزية ة ةةة العناصة ة ةةر الغذا ية ة ةةة وامتصاصة ة ةةها

ملوح ةةة م ةةا ال ةةرل ق ةةد أدت إلة ة نق ةةو ف ةةي ك ةةل م ةةذ ى ةةول الس ةةاق والمس ةةاحة

][6إذ زيةةادة

الورقية والوزذ الرىب والجاف للمجاميع الاضةرية والجذريةة لنبةات العصةفر.

واالسةةتفادة منهةةا ] .[5وتشةةير النتةةا ا التةةي توصةةل إليهةةا

مستويات الملوحة تؤدل إل ااتزال في ىةول السةاق والةوزذ الجةاف والرىةب

وذك ةةرت ] [13ب ةةيذ اناف ةةاض الم ةةادة الجاف ةةة للمجم ةةوع الاض ةةرل أدل إلة ة

لكل مذ اقوراق والسيقاذ والجذور لكلتا لصنفيذ مذ نبةات زهةرة الشةمص إلة

اناف ةةاض النم ةةو بزي ةةادة الملوح ةةة م ةةذ ا ةةالل التعجي ةةل ف ةةي ش ةةياواة اقوراق

زيةادة محتةول اقوراق والسةيقاذ مةذ كلوريةد الصةوديوم .وذكةر ][7إذ زيةادة

القديم ةةة وتقلي ةةل جاهزي ةةة المة ةواد الغذا ي ةةة المص ةةنعة إلة ة من ةةاىق النم ةةو حي ةةث

اقمال يؤدل إل ايسةراع فةي مةوت اقوراق البالغةة وفقةداذ النبةات لهةا ممةا

وجةود اقمةال فةي محلةول التربةة يقلةل مةذ جاهزيةة المةا  ،وفةي الد ارسةة التةي

تةؤرر سةلباخ فةي تجهيةز المةواد الغذا يةة والهرمونةات إلة منةاىق النمةو ومةذ رةم

قام بها ][14حول تيرير رالرة مستويات )(50, 25, 10ملي مول /لتر مةذ

يتةيرر نمةو النبةات .وتشةير النتةا ا التةي توصةل إليهةا ][8إذ الملوحةة تةةؤرر

كلوريةةد الصةةوديوم و )(10, 5, 2.5ملةةي مةةول/لتةةر مةةذ نت ةرات الكةةادميوم

بدرجة كبيرة في معدل النمو بسبب تراكم اقمال اةار الجةذور ,كمةا تعمةل

الما يةةة عل ة النمةةو الاضةةرل والجةةذرل لنبةةات الةةذرة الصةةف ار المزروعةةة فةةي

عل حصول انافاض في النمو بسبب تجمةع اقمةال بشةكل مضةىرب إلة

مزرعة رملية ووجةدا بةيذ )(50-20ملةي مةول/لتةر مةذ كلوريةد الصةوديوم فةي

مسةتويات سةمية دااةل النبةات ،وذكةر ][9بوجةي عةام إذ زيةادة مسةتول الملة

المحلة ةةول المغة ةةذل والة ةةذل كة ةةاذ يسة ةةق بة ةةي النباتة ةةات أدل إل ة ة تربة ةةيى النمة ةةو

يؤدل ذلك إل حدوث نقو وبدرجة معنوية في كل مةذ ىةول النبةات وزيةادة

الاضةةرل والجةةذرل واذ جميةةع مسةةتويات إضةةافة الكةةادميوم )(2.5-1.5ملةةي

عةدد اقفةةرع ,الةةوزذ الرىةةب والجةةاف لكةةل مةةذ المجةةاميع الاضةرية والجذريةةة

مةةول/لتةةر فةةي المحلةةول المغةةذل أدل إل ة تربةةيى النمةةو الاضةةرل والجةةذرل.

للنبةات .وأشةار ] [1إذ زيةادة اقمةال الذا بةة فةي محلةول التربةة يةؤدل إلة

وذكةةر

][15إذ تجمةةع االيونةةات فةةي أوراق النباتةةات لهةةا تةةيرير سةةلبي عل ة

الااليةةا (انقسةةامها واسةةتىالتها )تجمةةع االيونةةات فةةي اقوراق النباتيةةة التةةي قةةد

الةةرل ويسةةتادمي المزارعةةوذ للةةرل فةةي المنةةاىق التةةي ال تغىيهةةا ميةةاه مشةةروع

تكةوذ سةامة ,لهةا تةيري اخر سةلبياخ علة انقسةام واسةتىالة الااليةا  .وذكةر ][16

رل الحويجةةة ومشةةروع رل كركةةوك  ،يبلةةن ىولةةي مةةذ بدايتةةي عنةةد شةةركة نفةةى

بة ةةيذ زية ةةادة تركية ةةز اية ةةوذ الصة ةةوديوم تة ةةؤدل إل ة ة االاة ةةتالل فة ةةي امتصة ةةاو

الشةةمال قةةرب منىقةةة الابةةازة وحت ة نهايةةة وادل زغيتةةوذ جةةال

االيونات مذ قبل جذور النبات واني يمنع داول ايوذ الكالسيوم إلة الجةذر.

وأاةةذت ميةةاه السةةقي مةةذ رالرةةة مواقةةع بمعةةدل مسةةافة

ووجةةد ][17إذ وجةةود البيكاربونةةات فةةي ميةةاه الةةرل قةةد تسةةبب ترسةةيب بعةةض

وآار وهذه المواقع هي :

)(24كةةم ،

)(6.5كةةم بةةيذ موقةةع

االيونةةات مرةةل الكالسةةيوم والمغنيسةةيوم ممةةا يةةؤدل إل ة زيةةادة ايةةوذ الصةةوديوم

B1 /منىقةةة الابةةازة :-تقةةع شةمال مركةةز قضةةا كركةوك علة بعةةد 15كةةم

في محلول التربة والتي تؤرر عل نمةو النباتةات بصةورة عامةة .وبةيذ ][18

وهي منىقة سهلة يقىنها بعةض الفالحةوذ الةذيذ يقومةوذ بز ارعةة المحاصةيل

إذ زيادة نسبة البيكاربونات في ميةاه الةرل قةد تعيةق جاهزيةة الحديةد والةذل لةي

الشتوية والصيفية كما توجد قربها شركة نفى شمال كركوك .
B2 /منىقةة العىوانيةةة :-تقةةع علة الجهةةة الغربيةة مةةذ مجةةرل وادل الةةنفى

دور ف ةةي زي ةةادة فاعلي ةةة عملي ةةة البن ةةا الض ةةو ي نتيج ةةة مس ةةاهمتي ف ةةي تك ةةويذ
الكلوروفيل .

عل بعد 5كم عذ الوادل وهي قرية كبيرة يمةتهذ سةكانها ز ارعةة المحاصةيل

وجد ][19أذ االاتالل في جاهزية عنصر الحديد يؤدل إل تكةويذ الجةذور

الماتلفة حسب الموسم .

الرانوية وتكويذ جذور قصيرة .
وأشةةار

B3 /قريةة ربةزة :-وهةي قريةة صةغيرة تقةع قةرب الشةارع الر يسةي الةذل يةربى

][20أذ للحديةةد دور مهةةم فةةي عمليةةة تفةةاعالت اقكسةةدة واالات ةزال

التي تحدث في عملية البنا الضو ي للنبات .

َّ
إذ قةةوة ارتبةةاى صةةفة معينةةة بالحاصةةل دليةةل عل ة أهميةةة د ارسةةة هةةذه الصةةفة
واعتبارهةةا دلةةيالخ لتام ةةيذ الحاصةةل  ،ول ةةذلك تةةدرص ارتباى ةةات الصةةفات فيم ةةا

قضةا الحويجةة بناحيةة الريةاض علة بعةد 12كةم شةرق قضةا الحويجةةة .
والاارىة رقم )(1توض مناىق ااذ العينات في منىقة الدراسة .
الصفات المدروسة :

تم قياس الصفات المبينه في ادناه بعد مرور (  ) 08يوما من الزراعه

بينهمةةا  ،وتقةةدير االرتبةةاى بةةيذ أزوا الصةةفات لةةي دور كبيةةر فةةي قةةيم ب ةراما

1

التربي ةةة  ،بح ةةث درص االرتب ةةاى مة ةذ قب ةةل ب ةةاحريذ كرية ةريذ لم ةةا ل ةةي أهمي ةةة م ةةذ

باستادام مسىرة متريي وتم قياص امص عينات وحسةب الىريقةة المتبعةة مةذ

مكونات الحاصل.

َّ
إذ لحاصة ةةل الحبة ةةوب لوحة ةةدة المسة ةةاحة ارتباى ة ةاخ موجب ة ةاخ مة ةةع مسة ةةاحة الورقة ةةة
وارتباىة ةاخ س ةةالباخ م ةةع قى ةةر الس ةةاق  ،وتوص ةةل

][13عن ةةد د ارس ةةتي أدا ع ةةدة

هجةةا ذ فرديةةة مةةذ نبةةات الةةذرة الصةةف ار أذ االرتبةةاى كةةاذ موجبةاخ ومعنويةاخ بةةيذ

الص ةةفات الاضة ةرية للنب ةةات والمس ةةاحة الورقي ةةة ودليلهم ةةا  ،وذك ةةر

]َّ [21
أذ

االرتبةةاى موجبةاخ مةةع ارتفةةاع النبةةات وعةةدد اقوراق والمسةةاحة الورقيةةة فةةي نبةةات

الذرة الصف ار .

ووجةد ][22هنةةاك ارتباىةاخ موجبةاخ لصةفة حاصةةل الحبةةوب مةةع ارتفةةاع النبةةات
وقىره وكذلك مع ىول العرنوو وعدد الحبوب في الصف .

وبةةيذ ]َّ [23
أذ االرتبةةاى البسةةيى كةةاذ موجب ةاخ ومعنوي ةاخ بةةيذ حاصةةل النبةةات

ص ةةفة الى ةةول والع ةةرض

:ت ةةم قي ةةاص ك ةةل م ةةذ ى ةةول الس ةةاق والورق ةةة

قبةل ][7ولكةةال الصةنفيذ وكةذلك تةةم قيةاص عةرض الورقةةة باسةتادام المسةةىرة
لنفص اقوراق المستادمة لقياص صفة الىول .
2

قىر الساق :تم قياص قىر السةاق باسةتادام القرنيةة )(vernieولغايةة

مليمتر واحد وتكوذ هذه النقىة بعد راني عقدة عل السةاق مةذ سةى التربةة
واحتسب المعدل ]. [18
3

الوزذ الرىب غم  :تم قياص الةوزذ الرىةب للسةاق والورقةة والجةذور كةل

عل ة حةةدة باس ةةتادام المي ةزاذ الحس ةةاص نةةوع ANB GUIFوتةةم اس ةةتادام
المعدل لكل معاملة عل حدة ]. [18
4

الةةوزذ الجةةاف غةةم  :تةةم تقةةدير الةةوزذ الجةةاف لكةةل مةةذ السةةاق والورقةةة

والجةذور وذلةك بتجفيفهةا فةي فةرذ كهربةا ي بدرجةة حة اررة 70م ºولمةدة 24

وعدد اقوراق في النبات وعدد تفرعات الجذر والةوزذ الجةاف والرىةب للجةذر

سةةاعة باسةةتادام الميةزاذ الحسةةاص نةةوع ANB GUIFو اسةةتادام المعةةدل

وارتباىاخ سالباخ ومعنوياخ مع كل مذ صفات قىر الساق والةوزذ الرىةب للسةاق

لكل معاملة عل حدة ]. [18

والمساحة الورقية وىول الساق .

المواد وطرائق العمل :

منطقة الدراسة :

تم إج ار هذه الدراسة في حقول المعهد الفني الواقع في قضةا الحويجةة 60
كم شمال غرب محافظة كركوك في الموسةم الز ارعةي الصةيفي عةام  2006م
 ،وشةةملت الد ارسةةة القيةةام بتنفيةةذ )(3تجةةارب مسةةتقلة علة صةةنفيذ مةةذ الةةذرة
الصةف ار

Zea mays L.صةنف بحةوث  ،106وصةنف هجةيذ  3003وتةم

الحصةةول عل ة البةةذور مةةذ مركةةز إبةةا لألبحةةاث الزراعيةةة وتةةم تهي ةةة )(48
أصيو صفا

معدنية سعة )(15كغم ومل ت تلك اقصو بتربة الحقل .

وادي النفط :
وهةةو و ياد غيةةر إروا ةةي يكةةوذ جةةامع للميةةاه الفا ضةةة مةةذ شةةركة نفةةى الشةةمال
ومياه المبازل ومياه اقمىار وتصب فيي مياه ضا عات الرل ومهةارب قنةوات

5

عةةدد السةةالميات :تةةم حسةةاب عةةدد السةةالميات مةةذ أول سةةالمية عنةةد

سى التربة إل أار سالمية وسجل عددها وذلك لجميةع النباتةات المزروعةة
.
 6عةةدد اقوراق :تةةم حسةةاب العةةدد الكلةةي لةةألوراق ابتةةدا مةةذ أول ورقةةة
اض ار عند سى التربة إل ورقة العلم ]. [18
7

مسةةاحة الورقةةة :تةةم حسةةاب مسةةاحة الورقةةة بقيةةاص متوسةةى امةةص أوراق

مذ كل نبات وحسبت المساحة حسب المعادلة الموضوعة مذ قبل ][24
مساحة الورقة =معدل مجموع أىوال امص ورقات ×. 6.67
8

عةةدد الجةةذور المسةةاعدة والتفرعةةات الجذريةةة :تةةم حسةةاب عةةدد الجةةذور

المسةةاعدة وعةةدد تفرعةةات الجةةذور الليفيةةة بالعةةد المباشةةر وذلةةك لامةةص نباتةةات
مذ كل معاملة مذ المعامالت وتم استا ار المعدالت .
تحليل التربة :

حللةةت صةةفات التربةةة فةةي ماتبةرات المعهةةد التقنةةي /الحويجةةة والجةةدول )(1
يشير إل بعض الصفات الكيمياوية والفيزياوية للتربة المستادمة .

جدول ) (1الصفات الفيزياوية والكيمياوية للتربة المستخدمة في
الدراسة
التربة
الرم ة ة ة ة ة ةةل الغريذ الىيذ
% %
%

K P N
ppm ppm ppm

32 44.2 23.6

ىينية

54 18 24.5 25.16 1.36 7.6 0.94

زرعةت بةذور الةذرة الصةف ار بتةيريخ 2006/8/20م وتةم ز ارعةة ) (10عشةرة
بةةذور مةةذ كةةل صةةنف مةةذ أصةةناف الةةذرة الصةةف ار فةةي كةةل أصةةيو  ،وبعةةد
مةةرور أسةةبوعيذ اففةةت البةةادرات فةةي كةةل وحةةدة تجريبيةةة إل ة امةةص بةةادرات
وتمةةت عمليةةة الةةرل والسةةقي لكةةل وحةةدة تجريبيةةة بالميةةاه مةةذ المواقةةع الماتلفةةة
عل اساص السعي الحقليي لكل الوحدات التجريبيي .

ايون الكاربونات  CO3ايون البيكاربونات HCO3-2 :
تةةم إيجةةاد تركيزهمةةا بواسةةىة تحليلهمةةا بالتسةةحي مةةع حةةامض الهيةةدروكلوريك
 HCLعيارية ) (0.02Nباستعمال صبغتي المريةل البرتقاليةة والفينونفرةاليذ
قياس األس الهيدروجيني PH :
تةةم قيةةاص اقص الهيةةدروجيني باسةةتادام جهةةاز مةةذ نةةوع (WTW Multi-
)Line P4فةةي الحقةةل مباش ةرة بعةةد معةةايرة الجهةةاز فةةي الماتبةةر والحقةةل
باسةةتادام المحاليةةل القياسةةية ذات قةةيم ماتلفةةة مةةذ اقص الهيةةدروجيني ,وتةةم
ااذ معدل رالث ق ار ات لألص الهيدروجيني .
العسرة الكلية Total Hardness :

تعيين تركيز االيونات الرئيسية في المياه :

جةةرل تحليةةل النمةةاذ الما يةةة فةةي ماتبةرات تحليةةل المةةا والتربةةة التةةابع لشةةركة
نفةةى الشةةمال فةةي كركةةوك وقةةد تةةم تحديةةد تراكيةةز العناصةةر الر يسةةية الكيتونةةات
الموجبةةة الشةةحنة ) (Cationsوااليونةةات السةةالبة الشةةحنة ) (Anionsعلمةاخ
بةةيذ تحليةةل الميةةاه جةةرل رةةالث م ةرات اقول ة بتةةيريخ  2006/8/22والرانيةةة

بتةةيريخ 2006/9/15والرالرةةة بتةةيريخ  2006/10/10وااةةذ معةةدل التحاليةةل
الرالرة .

تةم اسةتادام الىريقةة المعتمةدة مةذ قبةل ][27الموصةوفة فةي الجةز ييذ 11:
01و 11: 02الااصةيذ بتحلةيالت المةا مةذ كتةاب ][27إذ تةم ااةذ 50

سم مذ مةا العينةة ويضةاف لهةا )(2مةل مةذ محلةول Buffer Solution
3

لغةرض تنظةيم PHللعينةة رةم يضةاف 3-2قىةرات مةذ دليةل Erichrom
)Black T(EBTفيصةب لةوذ مةا العينةة بنفسةجي رةم يسةح مةع محلةول
)Ethyline Diamine Disodium Tetra Acetic Acid (EDTA
عياريةةة )(0.05Nرةةم بعةةد ذلةةك تجةةرل الحسةةابات ويعبةةر عةةذ النةةاتا بملغةةم
كاربونات الكالسيوم /لتر MgCaCo3/L .

تركيز االيونات الموجبة :
تةةم قيةةاص االيونةةات الموجبةةة وتشةةمل كةةل مةةذ الصةةوديوم

+1

 Naوالبوتاسةةيوم

 K+1والكالسةيوم  Ca+2والمغنيسةيوم  Mg+2إذ اتبعةت الىةرق القياسةية فةي
التحليل كما يلي والجدول ) (2يبيذ تراكيز االيونات الموجبة في المياه .
الصوديوم والبوتاسيوم :
تم تعييذ تراكيز الصوديوم والبوتاسيوم بواسىة جهاز مىياف اللهب Flam
 Photometerمةذ نةوع ) (grining400بعةد تحضةير المحاليةل القياسةية
لهما وعبر عذ النتا ا بوحدة ملغم/لتر .

حجم × EDTAالعيارية ×العامل × × 1000الوزن الجزيئي
حجم العينة× 2
قياس الكادميوم والرصاص
تةةم قيةةاص الكةةادميوم والرصةةاو بواسةةىة جهةةاز الىيةةف الةةذرل

Atomic

) Absorption Spectrophotometer 108-30) HITACHIحسةب
الىريق ة ةةة المعتم ة ةةدة م ة ةةذ قب ة ةةل

] [25ويعب ة ةةر ع ة ةةذ النت ة ةةا ا بوح ة ةةدة

ملغم/لتر(mg/L).

الكالسيوم والمغنيسيوم :

تةةم قيةةاص تراكيةةز هةةذه العناصةةر باسةةتادام جهةةاز الىيةةف الةةذرل

Atomic

 Absorption Spectrophotometer 108-30مةذ نةوع HITACHI
] [25وعب ةةر عةةذ النتةةا ا بوح ةةدة

ملغرام/لتر.

الخصائص الفيزياوية والكيمياوية للمياه :
ت ةةم تق ةةدير بع ةةض اص ةةا و المي ةةاه الس ةةىحية والجوفي ةةة المس ةةتادمة ف ةةي رل
النباتةةات ض ةةمذ منىق ةةة الد ارس ةةة لغ ةةرض تحديةةد نوعي ةةة المي ةةاه وم ةةدل تيريره ةةا
عل الصفات الاضةرية المدروسةة لنبةات الةذرة الصةف ار ويبةيذ الجةدول )(2
أهم تلك الاصا و هي :

تركيز االيونات السالبة :
تة ة ةةم قية ة ةةاص االيونة ة ةةات السة ة ةةالبة وتشة ة ةةمل كة ة ةةل مة ة ةةذ الكلورية ة ةةدات والكبريتة ة ةةات
والبيكاربونات كما في الجدول ) (2وتم تقديرها كما يلي :
ايون الكلوريد Cl-1 :

ت ةةم حس ةةاب تركي ةةز اي ةةوذ الكلوري ةةد بىريق ةةة التس ةةحي باس ةةتادام ىريق ةةة م ةةور

بواسةةىة نت ةرات الفضةةة

المحاليل القياسية لهما وسجل التركيز بوحدة ملغم/لتر .

كدليليذ ] [26وسجل التركيز بوحدة ملغم/لتر .

الزراعة والري :

وحسةةب الىريقةةة المعتمةةدة م ةةذ قبةةل

تم حسةاب ايةوذ الكبريتةات So4-2بواسةىة جهةاز Nephelometricب عةد
إضةةافة المحلةةول الملحةةي ومحلةةول فينةةول كلس ةريذ وكلوريةةد البةةاريوم لتحضةةير

الجاهز

غرينية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة

ايون الكبريتات So4-2 :

AgNO3ذات عياريةةة

)(0.05Nوبعةةدها يحسةةب

ايوذ الكلوريد في ما العينة مقاساخ بوحدة ملغم/لتر [25] .
حجم نترات الفضة ×العيارية × × 1000الوزن الجزيئي
حجم العينة

قابلية التوصيل الكهربائي Electrical Conductivity
تة ةةم قية ةةاص التوصة ةةيلية الكهربا ية ةةة للعينة ةةات م ة ةرتيذ اقول ة ة حقلي ة ةاخ باسة ةةتادام
جهةةاز ) (WTW Multi-Line P4وبمعةةدل ق ة ار تيذ بعةةد العةةودة إلة ة

الماتبةةر باس ةةتادام جه ةةاز ) (Metrohm/644صةةنع س ةةويسرل (Swiss-
) madeوبمعدل ق ار تيذ أيضا وتم أاذ معدل الق ار ات اقربعة .

التحليل اإلحصائي

التحليل اإلحصائي للتباين واالرتباط :

اسةةتادم التصةةميم العش ةوا ي الكامةةل ) (CRDفةةي تنفيةةذ التجةةارب المسةةتقلة
وحللت البيانات إحصا يا لكل تجربة باستادام التصةميم وقورنةت المتوسةىات

بإتباع ااتبار LSDعند مستول ]0.05 [29] [28واستادام نظام SPSS

الة ةوادل وق ةةد يع ةةزل س ةةبب ذل ةةك إلة ة إض ةةافات م ةةذ قنة ةوات مي ةةاه مش ةةروع رل

ايحصةةا ي ييجةةاد قةةوة االرتبةةاى ومعنويتةةي بةةيذ الصةةفات المدروسةةة مةةذ كةةال

كركوك التي حسنت مةذ نوعيةة الميةاه كلمةا اتجهنةا نحةو نهايةة الةوادل وكةذلك

الصنفيذ .

وجود النباتات واقدغال المعمرة في مجرل الوادل أدت إلة امتصةاو نسةبة

النتائج والمناقشة

مذ ايوذ الصوديوم وبعض الملورةات والتةي حسةنت نوعيةة الميةاه إضةافة إلة
ىول مجرل النهر وبى جرياني بسبب ترسيب كرير مذ العناصر والملورات

تحديد مواصفات نوعية المياه :

].[30أمةا بالنسةبة اليةوذ الكالسةيوم فقةد سةجلت اقةل قيمةة لهةا حيةث بلغةت

تبةيذ نتةةا ا جةةدول ) (2مواصةةفات التحليةةل الفيزيةةاول والكيميةةاول لميةةاه الةةرل
المس ةةتادمة ف ةةي ه ةةذه الد ارس ةةة حي ةةث كان ةةت نس ةةبة اي ةةوذ الص ةةوديوم

8.3ملغم/لتر في نهيةة الةوادل وقةد يرجةع سةبب ذلةك إلة قلةة صةاور الةدولو

67.2

مايت والجبص في منىقة الدراسة أما ايوذ الكبريتات فقد بلغت اقةل قيمةة لهةا

ملغةم/لتةر ونسةبة ادمصاصةي ) (SARبلغةت  14.76مليمكةاف /لتةر وكانةت

في بداية مياه وادل النفى إذ سجلت  7ملغم/لتر .

هذه النسبة مرتفعة في بداية الةوادل وبةدأت باالنافةاض التةدريجي نحةو نهايةة

جدول )(2المواصفات الفيزياوية والكيمياوية لمياه الري المستخدمة في التجربة وحدة القياس /جزء بالمليون ppm
اقيونات
 pH Ecالعسرة الكلية Cl Mg Ca Na K
+1

مواقع أاذ

+1

+2

+2

-1

HCO-23 SO4-2

*

**

RSC SAR

العينات
بداية وادل النفى 260 6.9 0.1

28.0 7.0 32.0 24.0 28.8 67.2 0.0

1.42– 14.79

وسى وادل النفى 350 6.85 1.2

18.0 20.0 10.3 10.3 53.9 17.2 0.0

1.47– 12.43

نهاية وادل النفى 529 6.7 1.4

17.0 31.0 16.0 16.0 8.3 26.5 0.0

0.07– 9.24

تأثير نوعية مياه وادي النفط :

صفات الساق :
طول الساق :

نتا ا الجةدول )(3تظهةر أذ نوعيةة ميةاه وادل الةنفى بدايتةي ووسةىي ونهايتةي
كةاذ لهةةا تةةيري اخر معنويةاخ فةةي ىةةول النبةات وفةةي كةةال الصةةنفيذ بحةةوث 106 ,

وهجةةيذ  3003وكانةةت االسةةتجابة لتةةيرير نوعيةةة الميةةاه فةةي المواقةةع الةةرالث
للوادل بنفص االتجاه إال إنها متباينة في االاتالفات ,ففةي الصةنف التركيبةي
بحوث 106كاذ اقل النباتات ىوالخ عند الرل بمياه بداية الوادل بلةن 93.1

سةةم والتةةي لةةم تاتلةةف معنوي ةاخ عةةذ أى ةوال النباتةةات التةةي تةةرول بميةةاه وسةةى

الةوادل بلةةن  101.6سةةم إال إنهةةا تاتلةةف معنويةاخ عةةذ تلةةك التةةي تةةرول بميةةاه

نهايةة الةوادل  108.0سةةم  ,أمةا فةةي الصةةنف الهجةةيذ 3003فقةةد بلغةةت
أىوال النباتةات عنةد الةرل بميةاه بدايةة الةوادل  76.5سةم وتاتلةف معنويةاخ عةذ
مريالتي عند الرل بمياه وسى الوادل بلن 84.3سم ونهاية الةوادل  98.8سةم

أذ االاتالفةةات فةةي أى ةوال النباتةةات لألصةةناف المدروسةةة ترجةةع إلة الىبيعةةة
الورارية لكل منهما واذ تبايذ استجابتها لنوعية ميةاه الةرل ربمةا سةببي التةداال
البي ي الةوراري الةذل يةنعكص علة الشةكل المورفولةوجي لنباتةات الصةنف ،أمةةا
سةبب الزيادة المتدرجة لتيرير نوعية ميةاه الرل عل أىوال النباتات مةذ بدايةة
الةوادل إلة نهايتةةي فقةةد يكةةوذ سةةببي ارتفةةاع نسةةبة ايةةوذ الصةةوديوم وارتفةةاع قةةيم
نسةبة ادمصةاو الصةوديوم ) Sodium Adsorption Ratio (SARأذ
زيادة تركيز االيونات قد تعمل عل إعاقة نمو النباتات إذ تميل نحةو التجمةع
فةةي اقوراق إل ة مسةةتويات التةةي قةةد تكةةوذ سةةامة أو تحةةدث ال ةالخ فةةي الت ةوازذ

الغةذا ي أو قةد تةؤرر سةلباخ علة انقسةام الااليةا واسةتىالتها ] [5و ] [31ذلةك
ناتا عذ التيرير في ىول فترة االنقسام الايىي وزيادة تركيةز الصةوديوم وقةد

تتوقف كلياخ في التراكيز العالية السيما واذ الذرة الصةف ار حساسةة فةي مرحلةة

بدايةةة نموهةةا الاضةةرل ،أو قةةد تةةؤرر فةةي افةةض قةةوة امتصةةاو المةةا مةةذ
منىقة الجذر مذ االل التيرير االزموزل لزيادة مسةتويات االيونةات فةي بةى
النمو ] [33و]. [32
قطر الساق ملم :
تظهةر نتةا ا الجةدول )(3أذ قىةر السةاق لةم يتةيرر معنويةاخ بنوعيةة ميةاه وادل

الةةنفى بةةااتالف مواقعةةي بدايتةةي ووسةةىي ونهايتةةي وفةةي كةةال الصةةنفيذ بحةةوث
106والهجةةيذ  3003وهةةذا يعةةود ربمةةا إل ة أذ هةةذه الصةةفة مةةذ الناحيةةة
الورارية تيررها بالبي ة قليل وبالتالي تكةوذ مسةتقرة بتبةايذ ظةروف النمةو ضةمذ
مستويات العوامل تحت التجربة .
الوزن الطري للساق غم:

نتا ا الجدول ) (3تبيذ تيرير نوعية مياه وادل النفى بدايتي ووسىي ونهايتي
علة الةوزذ الىةرل للسةاق للصةنف بحةوث  106والصةنف الهجةيذ 3003
مةةذ الةةذرة الصةةف ار ويالحةةظ أذ الةةوزذ الىةةرل للسةةاق فةةي الصةةنف بحةةوث
106لةم يتةيرر معنويةاخ بةااتالف المواقةع المدروسةة لميةاه وادل الةنفى  ،وهةذا

يعةةود إلة ة ع ةةدم اس ةةتجابة ه ةةذا الص ةةنف لتب ةةايذ مس ةةتويات االيون ةةات ف ةةي مي ةةاه
الة ةوادل للمواق ةةع المدروس ةةة كون ةةي ص ةةنفاخ تركيبية ةاخ يتض ةةمذ ع ةةدد س ةةالالت ذات

توافق جيد وبالتالي يكوذ هذا الصةنف أكرةر تيقلمةاخ للمتغيةرات البي يةة فةي هةذه

الصةةفة  ،بينمةةا يالحةةظ أذ الةةوزذ الىةةرل فةةي الصةةنف الهجةةيذ  3003تةةير اخر
معنوي ةاخ ب ةةااتالف المواق ةةع لمي ةةاه وادل ال ةةنفى وكةةاذ ال ةةوزذ الى ةةرل للس ةةاق

%139.2وارتفعت قيم الوزذ الىرل تدريجياخ كلما اتجهنا نحو نهايتةي وكانةت

الزيةادة %17.5عنةد الةرل بميةاه وسةةى الةوادل و  %25.9عنةد الزيةادة ميةةاه
نهايةةة ال ةوادل ،أذ ميةةاه وادل الةةنفى قةةد تحسةةذ محتواهةةا مةةذ االيونةةات فةةي
وسىي ونهايتي نتيجة ايضافات مذ مياه مشةروع رل كركةوك وبكميةات تةزداد
تحسةناخ كلمةا اتجهنةا نحةو نهايتةي ،أذ دال ةل جةودة الميةاه تضةع لنةا نوعيةة ميةاه

وادل النفى اعتماداخ عل الملوحة تؤرر عل تيسر الميةاه للمحصةول ECW

واعتماداخ عل دال ل جودة مياه الرل وفقاٌ لنتا ا الملحةق ) (1لتحديةد مشةكلة

SARنسةةبة ادمصةةاو

بداية الوادل وافيفة إل متوسىة في وسىي وال توجةد مشةكلة فةي نهايتةي وقةد

الصوديوم تكوذ افيفة إل متوسىة فةي ميةاه وسةى الةوادل ،وال توجةد مشةكلة

يرج ةةع س ةةبب ذل ةةك إلة ة ايض ةةافات المت ازي ةةدة ف ةةي كمي ةةات المي ةةاه الة ةواردة م ةةذ

فة ةةي نهايتة ةةي بينمة ةةا تكة ةةوذ حة ةةادة عنة ةةد بداية ةةة ال ة ةوادل ال مشة ةةكلة لسة ةةمية اية ةةوذ

مشةةروع رل كركةةوك والتةةي تحسةةذ نوعيةةة ميةةاه وادل الةةنفى لغايةةات الةةرل  ،إذ

الصةةوديوم فةةي ميةةاه وسةةى ونهايةةة وادل الةةنفى وتكةةوذ السةةمية حةةادة فةةي بدايةةة

ذلةةك يةةؤدل إل ة قلةةة جاهزيةةة المةةا والعناصةةر الغذا يةةة للنبةةات عنةةد الةةرل مةةذ

][32ولةةذلك فةةإذ زيةةادة ت ةراكم أيةةوذ الصةةوديوم قةةد يةةؤدل إل ة قلةةة

بدايةةة ال ةوادل ممةةا يسةةبب انافةةاض النمةةو مةةذ اةةالل التعجيةةل فةةي شةةياواة

جاهزيةةة المةةا للنبةةات مةةذ اةةالل التةةيرير اقزمةةوزل لألمةةال وانافةةاض النمةةو

اقوراق أو تقليةةل تجهيةةز الم ةواد الغذا يةةة المصةةنعة إل ة منةةاىق النمةةو إذ أذ

مذ التيرير السمي لها مما يةؤدل إلة انافةاض الةوزذ الرىةب وهةذا يتفةق مةع

زي ةةادة وج ةةود اقم ةةال ف ةةي محلة ةول الترب ةةة تقل ةةل م ةةذ جاهزي ةةة الم ةةا أو تة ةراكم

][2و ]. [15

اقيونةات بمسةتويات قةد تةؤدل إلة مشةاكل فةي أنسةجة النبةات ] [9و .
][10
عدد السالميات /نبات :

تكةةوذ مشةةكلة الةةرل المحتملةةة مةةذ افيفةةة إل ة متوسةةىة والنفاذيةةة معةةدل رش ة

المةةا إل ة دااةةل التربةةة اعتمةةاداخ عل ة

ال ةوادل

EWCو

الملوحة والنفاذية وسمية اقيونةات ] [32والتةي تظهةر مشةكلة حةادة فةي ميةاه

الوزن الجاف للساق غم:

تبيذ النتا ا الواردة في ) (3إذ نوعية مياه وادل النفى مةذ المواقةع الماتلفةة
بدايتةي ووسةىي ونهايتةي أدت إلة ارتفةاع قةيم وزذ المةادة الجافةة للسةاق معنويةاخ
وكانةةت نسةةبة االرتفةةاع للمةةادة الجافةةة عنةةد وسةةى ونهايةةة ال ةوادل 55.7%

و  86.4%مقارنةةة بةةالوزذ الجةةاف للسةةاق عنةةد الةةرل مةةذ ميةةاه بدايةةة ال ةوادل
التي بلغت  36.1غم في الصنف بحوث  ،106بينما كانت نسةبة االرتفةاع
للمةادة الجافةة  21.8%و ) 50.1%مقارنةة بةالوزذ الجةاف للسةاق عنةد الةرل
بميةاه بدايةة الةوادل التةي بلغةةت  39.9غةم

تظهةةر نتةةا ا الجةةدول ) (3أذ عةةدد السةةالميات لةةم يتةةيرر نوعي ةاخ بنوعيةةة ميةةاه

وادل الةةنفى عنةةد الةةرل مةةذ بدايتةةي ووسةةىي ونهايتةةي وفةةي كةةال الصةةنفيذ بحةةوث
106والهجةةيذ  3003وربمةةا يعةةود ذلةةك إل ة أذ الصةةفة تيررهةةا بالتباينةةات

البي يةةة المدروسةةة نوعيةةة الميةةاه قليةةل كونهةةا مةةذ الصةةفات المسةةتقرة لقلةةة عةةدد
أزوا العوامل الورارية التي تتحكم بورارتها ]. [34

فةي الصةنف الهجةةيذ 3003

جدول ) (3تأثير نوعية مياه وادي النفط بدايته ووسطه ونهايته على صفات الساق لصنفين من الذرة الصفراء بحوث 106وهجين 3003
الصفات المدروسة
بحوث 106
ىول

المواقع

الساق
سم

قىر الساق
ملم

الوزذ الىرل
للساق غم

هجيذ 3003
عدد

الوزذ الجاف
للساق غم

ىول

السالميات

الساق
سم

قىر الساق
ملم

الوزذ الىرل
للساق غم

الوزذ الجاف
للساق غم

عدد

السالميات

بداية وادل النفى

93.1

1.9

158.4

36.1

5.3

76.5

1.86

139.2

39.9

5.6

وسى وادل النفى

101.6

1.95

169.9

56.2

6.3

84.3

1.95

163.6

48.6

6.0

نهاية وادل النفى

108

2.1

167.7

67.3

6.0

93.8

1.93

175.3

59.9

6.3

L.S.D.
عند مستول معنول
0.05

9.99

غ.م

غ.م

4.8

غ.م

1.76

غ.م

2.2

4.9

غ.م

صفات الورقة :
طول الورقة :

تب ةةيذ نت ةةا ا الج ةةدول

2003وهةةذا يعنةةي أيضةاخ سةةمية عاليةةة اليةوذ الصةةوديوم المحةةدد إذ أذ

)Sodium Adsorption Ratio (SARأكبةةر مةةذ ) (9ممةةا يةةؤدل

)(4إذ لنوعي ةةة مي ةةاه وادل ال ةةنفى م ةةذ بدايت ةةي ووس ةةىي

ونهايتةةي تةةير اخر معنوي ةاخ عل ة ىةةول الورقةةة فةةي كةةال الصةةنفيذ بحةةوث 106

والهجةيذ 3003إذ انافةةض معةةدل ىةةول الورقةةة عنةةد الةةرل بميةةاه بدايةةة وادل

الةنفى وبلةن  50.5سةم و  51.7سةم للصةنفيذ علة التةوالي وارتفعةت قةيم
معدل الورقة تدريجياخ عند الرل بمياه وسةى ونهايةة وادل الةنفى وبلغةت الزيةادة

لهمةا 7.13%و  18.02%فةي الصةنف بحةوث  106والزيةادة بلغةت

9.28%و  19.15%في الهجيذ  ،3003إذ االاتالفات في ىول الورقةة
يتةةيرر بنوعيةةة الميةةاه قةةد يعةةود إلة إذ ميةةاه بدايةةة وادل الةةنفى تكةةوذ حةةادة عنةةد
مقارنته ةةا بتبرية ةرات ال ةةدال ل لتفس ةةير نوعي ةةة المي ةةاه لغاي ةةات ال ةةرل وافيف ةةة إلة ة
متوسةةىة عنةةد الةةرل بميةةاه وسةةى ونهايةةة ال ةوادل منىقةةة الصةةحة العالميةةة

,

وجودهةةا بكميةةات از ةةدة عةةذ حاجةةة النبةةات مةةؤر اخر فةةي فعاليةةة الااليةةا االنقسةةام

واالسةةتىالة والتاصةةو مةةذ اةةالل تيريرهةةا عل ة اقنزيمةةات والمحتةةول مةةذ
 RNAو  DNAوقةةد يحةةدث ذلةةك مةةذ الالةةل فةةي عةةدم الت ةوازذ الكةةاتيوني
والةةذل يعةةرف بالتسةةمم الغةةذا ي بالصةةوديوم ] [16كمةةا يةةؤرر الصةةوديوم فةةي
جاهزيةةة عنصةةر الفسةةفور والتقليةةل مةةذ امتصةةاو النت ةرات وانافةةاض محتةةول
النبات مذ النتروجيذ الكلةي ] [21وقةد تةيرر انقسةام الااليةا واسةتىالتها والتةي
تةةؤرر فةةي ىةةول الورقةةة بشةةكل مباشةةر مةةذ اةةالل التةةيرير االزمةةوزل لمحلةةول
التربةةة الن ةةاتا ع ةةذ تة ةراكم اقم ةةال الذا ب ةةة فيةةي مم ةةا ي ةةؤرر علة ة دا ةةول الم ةةا
والعناصةةر الغذا يةةة إل ة نبةةات  ،إذ هةةذه النتةةا ا تتفةةق مةةع] [11إذ وجةةدوا أذ

ايون ةةات الص ةةوديوم ت ةةؤرر ف ةةي ااتة ةزال مس ةةاحة الورق ةةة ىولية ةاخ وه ةةذا ن ةةاتا ع ةةذ
التيرير في اتساع الااليا بشكل أكرر مذ عدد الااليا .

عرض الورقة سم:

تظهةةر نتةةا ا جةةدول

) (4إذ تةةيرير نوعيةةة ميةةاه وادل الةةنفى بدايتةةي ووسةةىي

ونهايتةةي علة الةةوزذ الىةةرل والجةةاف غةةم علة الةةذرة الصةةف ار صةةنفي بحةةوث
106والهجةةيذ  3003وكانةةت االاتالفةةات فةةي الةةوزذ الىةةرل فةةي الصةةنف

تب ةةيذ نت ةةا ا الج ةةدول) (4إذ نوعي ةةة مي ةةاه ال ةةرل لة ةوادل ال ةةنفى بدايت ةةي ووس ةةىي

بحةةوث 106لةةم تصةةل حةةدود المعنويةةة بينمةةا كانةةت هةةذه االاتالفةةات معنويةةة

ونهايتةي تةؤرر علة عةرض الورقةة للصةنفيذ بحةوث  106والهجةيذ 3003

في الوزذ الىرل للورقة في الصنف الهجةيذ  3003إذ انافةض معةدل الةوزذ

مذ محصول الذرة الصف ار  ،إذ االاتالفات في عرض الورقةي لةم تصةل حةد

الىةةرل للورقةةة عنةةد الةةرل بميةةاه بدايةةة ال ةوادل بلةةن 270.8غةةم وتةةدر الةةوزذ

المعنوي ةةة وه ةةذا يعن ةةي أذ الت ةةيريرات الس ةةلبية لتة ةراكم اقم ةةال الذا ب ةةة في ةةي ف ةةي
محلةةول التربةةة تةةؤرر فةةي اتسةةاع الااليةةا ىوليةاخ ويشةةكل أقةةل عرضةاخ ممةةا أرةةرت

باالرتفة ةاع إذ بل ةةن أعلة ة مع ةةدل لل ةةوزذ الى ةةرل للورق ةةة عن ةةد ال ةةرل بمي ةةاه نهاي ةةة
ال ةوادل  370.2غةةم إذ ااةةتالف معةةدل الةةوزذ الىةةرل للورقةةة إذ ااةةتالف

بشكل معنول في ىول الورقة بينما لم تكةذ كةذلك فةي عرضةها وتؤكةد النتةا ا

اسةةتجابة الصةةنفيذ قةةد يرجةةع إل ة ااتالفهمةةا فةةي ىبيعةةة نموهمةةا النةةاتا عةةذ

التةةي حصةةل عليهةةا] [11إذ زيةةادة تركيةةز أيونةةات الصةةوديوم تةةؤرر فةةي اتسةةاع

االاة ةةتالف فة ةةي التفاعة ةةل الة ةةوراري البي ة ةةي يظهة ةةار الشة ةةكل المظهة ةةرل

.أمة ةةا

الااليا أكرر مذ تيريرها فةي عةدد الااليةا وحصةلت ] [31علة نتةا ا ممارلةة
.
: 2
مساحة الورقة سم

االاتالف فةي الةوزذ الىةرل للورقةة بتبةايذ نوعيةة الميةاه قةد يرجةع إلة التةيرير
المباشةةر لت ةراكم اقمةةال الذا بةةة فةةي محلةةول التربةةة ااص ةةخ عنةةد الةةرل بميةةاه

تظهر نتا ا جدول ) (4إذ تةيرير نوعيةة ميةاه الةرل لمواقةع ماتلفةة مةذ وادل

حسةةب دال ةةل تفسةةير نوعيةةة الميةةاه

] .[12ومةةا تسةةببي مةةذ تغيةةر بالجهةةد

مةةذ الةةذرة الصةةف ار بحةةوث 106والهجةةيذ 3003حيةةث حصةةل ارتفاعةاخ فةةي

في عدد تفرعةات الجةذور والةوزذ الجةاف والىةرل وهةذا يةنعكص بشةكل مباشةر

النفى بدايتي ووسىي ونهايتي تةيري اخر معنويةاخ علة مسةاحة الورقةة سةم  2لصةنفيذ
معدل مساحة الورقة بتيرير نوعية مياه وادل النفى كلما اتجهنا إلة نهايتةي إذ

بلغةت مسةاحة الورقةي الواحةده عنةد الةرل بميةاه بدايةة وادل الةنفى  336.8و
270.8سةم  2فةي بحةوث  106والهجةيذ  3003علة التةوالي وكانةت نسةبة
الزيةةادة المتحققةةة بمسةةاحة الورقةةة نتيجةةة تحسةةذ نوعيةةة ميةةاه الةةرل فةةي وسةةى
ونهايةة الةوادل قةد بلغةت  7.13%و  18.1%فةي الصةنف التركيبةي بحةوث
 ،106بينمةا بلغةت  12.1%و  36.71%فةي الصةنف الهجةيذ ،3003
إذ االاتالفات في مساحة الورقة كانةت انعكاسةاخ لالاتالفةات المعنويةة لىةول

الورقةةة الناتجةةة لتةةيرير تةراكم اقمةةال الذا بةةة فةةي محلةةول التربةةة والمتسةةبب فةةي
ااةةتالل بعوامةةل النمةةو للنبةةات ،إذ أذ تحليةةل اقنيونةةات والكاتيونةةات فةةي المةةا
للمواق ةةع المدروس ةةة أرب ةةت وج ةةود مش ةةكلة عن ةةد مقارنته ةةا ب ةةدال ل تفس ةةير نوعي ةةة

الميةاه قغةراض الةةرل اعتمةةاداخ علة ] [32وتتفةةق هةةذه النتةةا ا مةع ] [11و
]. [31
الوزن الطري والجاف للورقة غم:

بداي ةةة وادل ال ةةنفى حي ةةث وج ةةود درج ةةات تقي ةةد علة ة االس ةةتادام لغاي ةةات ال ةةرل

اقزمةةوزل وانافة ي
ةاض فةةي قةةدرة الجةةذور علة امتصةةاو المةةا  ،وهةةذا قةةد أرةةر

فةةي الةةوزذ الرىةةب للورقةةة حيةةث قةةدرتهما علة إمةةدادها بالمةةا تحةةت الظةةروف
البي يةة الماتلفةة وتتفةةق هةذه النتةةا ا مةع  [31] .إال إذ هةةذه االاتالفةات فةةي
الةةوزذ الىةةرل لةةم تةةنعكص علة االاتالفةةات فةةي الةةوزذ الجةةاف للورقةةة  ،إذ لةةم
تصل االاتالفات فيي إل الحدود المعنوية بتيرير نوعيةة الميةاه لمنةاىق وادل
الةنفى (بدايتةي ووسةىي ونهايتةي جةدول ) (4وفةي كةال الصةنفيذ بحةوث 106
والهجيذ . 3003
عدد األوراق :

يظهةةر جةةدول

) (4ع ةةدم وجةةود ااتالف ةةات معنويةةة ف ةةي عةةدد اقوراق لل ةةذرة

الصةف ار صةنف بحةوث  106وصةنف الهجةيذ  3003بتةيرير نوعيةة الميةاه
لمناىق وادل النفى بدايتي ووسىي ونهايتي وقد يرجع ذلك إل قلةة تيررهةا هةذه
الصةةفة بةةالظروف البي يةةة المحيىةةة أو إل ة كونهةةا مةةذ الصةةفات التةةي يةةتحكم
بورارتها عدد قليل مذ أزوا العوامل الورارية [18] .

جدول ) (4تأثير نوعية مياه وادي النفط ( بدايته ووسطه ونهايته )على صفات الورقة لصنفين من الذرة الصفراء (
بحوث 106وهجين )3003
الصفات المدروسة
بحوث 106

المواقع

ىول

عرض

المساحة

الورقة

الورقة

الورقية

سم

سم

سم

2

الوزذ الىرل
غم

هجيذ 3003
الوزذ
الجاف
غم

عدد

اقوراق

ىول

عرض

المساحة

الورقة

الورقة

الورقية

سم

سم

سم

2

الوزذ الىرل
غم

الوزذ
الجاف
غم

عدد

اقوراق

بداية وادل النفى

50.5

5.2

336.8

8.1

2.60

10.6

51.7

4.5

270.8

6.7

2.63

11.3

وسى وادل النفى

54.1

5.7

360.8

8.7

2.83

12.0

56.5

5.6

303.5

7.8

2.64

11.6

نهاية وادل النفى

59.6

5.4

397.5

9.2

2.86

12.3

61.6

5.1

370.2

8.2

2.66
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L.S.D.
عند مستول معنول
0.05

7.1

غ.م

2.9

غ.م

غ.م

غ.م

4.2

غ.م

24.4

0.97

غ.م

غ.م

صفات الجذر :
عدد تفرعات الجذر :

واذ الةوزذ الرىةةب للجةةذر يةةزداد معنويةاخ بميةةاه وسةةى ونهايةةة الةوادل واللةةذاذ لةةم

ياتلفاذ معنوياخ فيما بينهما وقد بلغت نسبة الزيةادة لهمةا مقارنةة بمعاملةة الةرل

نتة ةةا ا الجة ةةدول ) (5إذ تة ةةيرير نوعية ةةة مية ةةاه وادل الة ةةنفى مة ةةذ المواقة ةةع بدايتة ةةي

بميةةاه بدايةةة ال ةوادل

ووس ةةىي ونهايتة ةةي علة ة عة ةةدد تفرع ةةات الجة ةةذر تظه ةةر أذ االاتالفة ةةات كانة ةةت

استجابة اقصناف للتبايذ البي ي الناتا عةذ نوعيةة ميةاه الةرل ربمةا يعةود إلة

معنويةة وفةي كةال الصةنفيذ بحةوث 106والهجةيذ 3003إذ انافةض معنويةاخ
عةدد تفرعةات الجةةذر عنةد الةةرل بميةاه بدايةةة وادل الةنفى وبلةن  11فةرع و

11.5فةرع بينمةا لةم تكةذ االاتالفةات معنويةة لعةدد تفرعةات الجةذر عنةد الةرل
بميةةاه وسةةى وادل الةةنفى 14.3 ،18فةةرع مقارنةةة بعةةدد تفرعةةات الجةةذر عنةةد

9.5%و

14.9%عل ة الت ةوالي .إذ االاةةتالف فةةي

ااةتالف اقصةناف فةي ىبيعتهةا الوراريةة إذ أذ الصةنف بحةوث  106صةنف
تركيبةةي ذو مةةدل واسةةع مةةذ التىبةةع البي ةةي الحتوا ةةي علة مجمةةع جينةةي كبيةةر
بينما الصنف الهجيذ 3003صنف هجيذ لي مةدل أقةل مةذ المجمةع الجينةي
وبالتالي أقل في تىبعي لالاتالفات البي ية واذ االنافةاض فةي الةوزذ الرىةب

الةرل بميةاه نهايةة وادل الةنفى  21و 16.2فةرع فةي الصةنفيذ بحةوث 106

عنةةد الةةرل بميةةاه بدايةةة وادل الةةنفى قةةد يرجةةع إلة زيةةادة تةراكم اقمةةال الذا بةةة

والهجةةيذ  3003علة التةوالي  ،إذ دال ةةل وجةةود ميةةاه الةةرل لمبةةاه وادل الةةنفى

فةةي محلةةول التربةةة حيةةث يقةةل الجهةةد المةةا ي لةةي فيصةةب الجهةةد المةةا ي أكرةةر

اعتماداخ ][32إذ الملوحة والنفاذية مشكلة عند استادام مياه وادل الةنفى مةذ

سةةالبية ممةةا يةةؤدل إل ة انكمةةاق الااليةةا وقلةةة داةةول المةةا إل ة النبةةات عةةذ

بدايتةي وتاةف حةةدتها تةدريجياخ كلمةةا تقةدمنا إلة نهايتةةي وقةد يكةةوذ هةذا التحسةةذ

ناتا مذ ايضافات المتحققة مذ مياه مشروع رل كركةوك ولةذلك فةإذ التةيرير
السةةلبي علة عةةدد التفرعةةات عنةةد الةةرل بميةةاه وادل الةةنفى قةةد يكةةوذ نةةاتا عةةذ
ت ةةيرير أي ةةوذ الص ةةوديوم المرتف ةةع وال ةةذل ق ةةد ي ةةؤدل إلة ة تجمع ةةي داا ةةل أنس ةةجة

ىري ةةق الج ةةذر الس ةةيما واذ ال ةةذرة الص ةةف ار م ةةذ النبات ةةات متوس ةةىة الحساس ةةية
] [27إذ إذ هن ةةاك مش ةةكلة فة ةةي نوعي ةةة مية ةةاه بداي ةةة وادل الة ةةنفى فيم ةةا يتعلة ةةق
بالملوحةةة والنفاذيةةة حسةةب دال ةةل التةةي تفسةةر نوعيةةة الميةةاه لغايةةات الةةرل التةةي
ذكرتها ][12ملحق )(1ونتةا ا تحليةل نوعيةة الميةاه لةوادل الةنفى جةدول )(2

النبةةات ومنهةةا الجةةذر ممةةا يةةؤدل إل ة انافةةاض فةةي نمةةوه ومةةذ اةةالل تحديةةد

وهذه النتا ا تتفق مع ][9و ][35و [36] .

تجمةةع الكاتيونةةات اقاةةرل ممةةا يجعلهةةا أقةةل مةةذ المسةةتويات المىلوبةةة لنمةةو
النبةةات بشةةكل عةةام ومنهةةا المجمةةوع الجةةذرل والةةذل قةةد يصةةل إل ة حالة يةة مةةا

الوزن الجاف للجذر غم:

يعةةرف بالتسةةمم بالصةةوديوم إذ أذ زيادتةةي تةةؤدل إلة االاةةتالل فةةي امتصةةاو
اقيونات اقارل ] [16أو مذ االل تيرير تراكم الملوحة مما يةؤدل إلة قلةة

يظهر الجدول) (5تيرير نوعيةة ميةاه وادل الةنفى بدايتةي ووسةىي ونهايتةي علة
الوزذ الجاف للجذر في الةذرة الصةف ار صةنف بحةوث 106والهجةيذ 3003
ويالحةةظ حصةةول زيةةادة معنوي ةةة فةةي وزذ المةةادة الجاف ةةة للجةةذر لتةةيرر نوعي ةةة

امتصةةاو النت ةرات والفسةةفور واللةةذاذ يةةؤرراذ بشةةكل مباشةةر عل ة المجموعةةة

المياه مذ بدايةة وادل الةنفى حتة نهايتةي إذ بلغةت الزيةادة مقارنةة بةوزذ المةادة

الجذرل  ،أو أذ الملوحة تؤرر فةي ىةول فتةرة االنقسةام الايىةي وعلة انقسةام

الجافةةة للجةةذر عنةةد الةةرل بميةةاه بدايةةة وادل الةةنفى  25%و  56%فةةي

واسة ةةتىالة الاالية ةةا وتاصص ة ةةها ] [3أو إل ة ة التة ةةيرير اقزم ة ةةوزل مة ةةذ زي ة ةةادة

الصةنف بحةوث 106و 28.2%و  61.9%فةي صةنف هجةيذ 3003

مس ة ةةتويات اقيون ة ةةات ف ة ةةي وس ة ةةى النم ة ةةو وال ة ةةذل ي ة ةةؤدل إلة ة ة اناف ة ةةاض ق ة ةةوة

وقد يعود إل قلة جاهزية الما وااتالل التوازذ في العناصةر الغذا يةة والةذل

االمتصةةاو للمةةا مةةذ الجةةذر ] [33السةةيما وأذ الةةذرة الصةةف ار فةةي بدايةةة

قةد يسةةبب انافةةاض النمةةو والتعجيةةل فةةي شةةياواة اقوراق وقلةةة تجهيةةز المةواد

النمو الاضرل تكوذ حساسة للملوحة .
عدد الجذور المساعدة :

تظهر نتا ا الجدول ) (5إذ عدد الجذور المساعد لم تتةيرر معنويةاخ بةااتالف

نوعيةةة ميةةاه الةةرل مةةذ مواقةةع ماتلفةةة مةةذ وادل الةةنفى بدايتةةي ووسةةىي ونهايتةةي

وفي كةال الصةنفيذ بحةوث 106والهجةيذ 3003واذ ذلةك ربمةا يعةود إلة أذ
هذه الصفة مذ الصفات التي يكوذ تيريرها بالبي ة قلةيالخ التبةايذ بنوعيةة الميةاه
وقد يكوذ سببي قلة عدد أزوا العوامل الورارية التي تتحكم بورارتها ]. [18
الوزن الطري للجذر غم:
تبةيذ نتةا ا الجةدول) (5أذ لنوعيةةة ميةاه وادل الةنفى تةةيري اخر معنويةاخ علة الةةوزذ

الرىةةب للجةةذر غةةم فةةي الصةةنف الهجةةيذ  3003فقةةى إذ يالحةةظ أذ الةةوزذ

الرىةب يةنافض معنويةاخ عنةد الةرل بميةاه بدايةة وادل الةنفى بلةن 26.32غةم

الغذا يةةة المصةةنعة إل ة منةةاىق النمةةو النةةاتا ممةةا يسةةم بالشةةد االزمةةوزل ،
السةةيما واذ الةةدال ل لتفسةةير نوعيةةي ميةةاه بدايةةة وادل الةةنفى تشةةير إل ة وجةةود
مشةةكلة فةةي ملوحتةةي ونفاذيتةةي حسةةب

] [32والتةةي تتضةةمذ سةةيادة عنصةةر

الصةةوديوم فيةةي ممةةا يةةؤدل إلة تراكمةةي فةةي أنسةةجة الجةةذر  ،ممةةا يسةةبب منةةع
داةةول الكالسةةيوم إل ة الجةةذر مةةذ اةةالل منافسةةتي عل ة جهةةات االمتصةةاو
]. [36,35, 12
االرتباط تحت تأثير نوعية مياه وادي النفط :

يبةةيذ الج ةدول

)(5إذ ىةةول السةةاق ارتةةبى ارتباى ةاخ معنوي ةاخ موجب ةاخ مةةع عةةدد

تفرعةةات الجةةذر وعةةدد الجةةذور المسةةاعدة فةةي الصةةنف بحةةوث  106فقةةى ،
بينمةةا ارتةةبى بةةالوزذ الجةةاف والرىةةب للجةةذر وبعةةدد تفرعةةات الجةةذر ومسةةاحة
الورقةةة وىولهةةا والةةوزذ الىةةرل للسةةاق فةةي الصةةنف الهجةةيذ  ، 3003أل إذ

نوعيةةة ميةةاه وادل الةةنفى يتبةةايذ تيريرهةةا فةةي هةةذه الصةةفات بةةااتالف ارتباىهةةا

بحوث  ، 106بينما عرض الورقة لم يكذ لي أل ارتبةاى معنةول مةع الصةفات

باقصةةناف المدروسةةة بينمةةا لةةم يظهةةر قىةةر السةةاق ارتباىةاخ معنويةاخ مةةع جميةةع

المدروسةةة ويعنةةي ذلةةك تب ةةايذ نوعيةةة ميةةاه وادل الةةنفى ل ةةم يتةةيرر بهةةا ع ةةرض
الورقةةة  ،وهةةذا مةةا أكدتةةي النتةةا ا ال ةواردة فةةي الجةةدول ( )3أظهةةرت المسةةاحة

الصةةفات المدروسةةة  ،وهةةذا يعنةةي أذ نوعيةةة ميةةاه وادل الةةنفى لةةم تةةؤرر عل ة

هذه الصفة بشكل مباشر أو غير مباشر مذ ىول الصفات اقارل وهةذا مةا
يؤكده الجدول ). (3

الورقي ةةة ارتباىة ةاخ موجبة ةاخ معنوية ةاخ م ةةع ال ةةوزذ الرى ةةب والج ةةاف للج ةةذر ف ةةي ك ةةال
الصنفيذ ومع عدد تفرعات الجذر في الهجيذ . 3003

أمةةا الةةوزذ الىةةرل للسةةاق فقةةد أظهةةر ارتباىةاخ معنويةاخ سةةالباخ مةةع مسةةاحة الورقةةة

إذ ارتبةةاى الةةوزذ الىةةرل والجةةاف للورقةةة معنوي ةاخ مةةع عةةدد الجةةذور المسةةاعدة

وىولهةةا فةةي الصةةنف بحةةوث  ،106وهةةذا يعنةةي أذ نوعيةةة ميةةاه الةةرل لةوادل

فةي الهجةيذ  3003فقةى  ،بينمةا كانةت االرتباىةات غيةر معنويةة مةع صةفات

النفى التي تؤدل إل زيادة مساحة الورقة وىولهةا تةؤدل إلة انافةاض الةوزذ

الجذر المدروسةة وكةاذ ارتبةاى عةدد اقوراق معنويةاخ موجبةاخ بةيذ الةوزذ الجةاف

الرىب للساق سلباخ .بينما كاذ ارتباىي في الهجيذ  3003موجبةاخ مةع الةوزذ

ممةا تقةةدم يالحةةظ أذ صةةفات عةةرض الورقةةة وقىةةر السةةاق لةةم تةربى مةةع جميةةع

الرىةةب للسةةاق وقةةد تظهةةر زيةةادة النةةت نتيجةةة ل ةذلك ممةةا تةةنعكص عل ة الةةوزذ

للجذر وكالخ مذ عدد تفرعات الجذر والوزذ الرىب للجذر.

الى ةةرل والج ةةاف للج ةةذر ومس ةةاحة الورق ةةة وىوله ةةا  ،أل أذ الظ ةةروف البي ي ةةة

الصةةفات المدروسةةة وفةةي كةةال الصةةنفيذ إذ أكرةةر الصةةفات ارتباىةاخ مةةع بعةةض

االتجةةاه علة الةةوزذ الىةةرل للسةةاق  ،أمةةا الةةوزذ الجةةاف فةةارتبى بشةةكل موجةةب

وهةةذا يعنةةي أذ تبةةايذ نوعيةةة ميةةاه وادل الةةنفى لةةم تةةؤرر عل ة صةةفات عةةرض

 106وع ةةدد تفرع ةةات الج ةةذر ف ةةي

الورقة وقىر الساق  ،بينما كةاذ هةذا التبةايذ فةي نوعيةة الميةاه تتةيرر بةي ىةول

 3003فق ةةى  ،ول ةةم يظه ةةر أل ارتب ةةاى معن ةةول لع ةةدد الس ةةالميات

الورقةة ومسةاحتها وصةفات الجةذر الةوزذ الرىةب والجةاف بالصةفات المرتبىةة

ااةةتالف نوعيةةة ميةةاه الةةرل التةةي تةةؤرر ايجابي ةاخ بتحفيةةز الصةةفات تةةؤرر بةةنفص
م ةةع ع ةةدد اقوراق ف ةةي الص ةةنف بح ةةوث
الهج ةةيذ

الصفات المدروسة هي ىةول ومسةاحة الورقةة والةوزذ الرىةب والجةاف للجةذر

بهةةا إذ أذ نوعيةةة الميةةاه التةةي تةةؤرر ايجابيةاخ بهةةذه الصةةفات تةةؤرر بةةنفص االتجةةاه

باسترنا ارتباىي الموجب مع عدد اقوراق في الهجيذ 3003 .

بالصفات المرتبىة بها وهذه النتا ا تتفق مع ][22و ]. [38

كةةاذ لىةةول السةةاق ارتبةةاى موجةةب ومعنةةول مةةع الةةوزذ الجةةاف والرىةب للجةةذر
ومس ةةاحة الورق ةةة وف ةةي ك ةةال الص ةةنفيذ وع ةةدد الج ةةذور المس ةةاعدة ف ةةي الص ةةنف

جدول ) (5تأثير نوعية مياه وادي النفط بدايته ووسطه ونهايته على صفات الجذر لصنفين من الذرة الصفراء بحوث  106وهجين 3003
الصفات المدروسة
هجيذ 3003

بحوث 106
عدد تفرعات

عدد الجذور

الوزذ الىرل

الوزذ الجاف

عدد تفرعات

عدد الجذور

الوزذ الىرل

الوزذ الجاف

بداية وادل النفى

11

12

33.06

9.12

11.5

11.6

26.32

6.16

وسى وادل النفى

18

13.3

36.48

11.4

14.3

13.6

28.82

7.90

نهاية وادل النفى

21

11.3

40.63

14.31

16.2

12

30.24

9.97

L.S.D.
عند مستول معنول 0.05

4.53

غ.م

غ.م

2.12

2.61

غ.م

2.32

1.95

المواقع

المساعدة

الجذر

للجذر غم

الجذر

للجذر غم

المساعدة

للجذر غم

للجذر غم

جدول ) (6قيم االرتباطات بين الصفات المدروسة لصنفين من الذرة الصفراء مروية بمياه وادي النفط
الصفات

الصنف
106
3003

الوزن

الوزن

عدد

عدد

الجاف

الرطب

تفرعات

للجذر

للجذر

الجذر المساعدة
*

0.701 – 0.122 – 0.235
**

*

األوراق

0.665 0.680

*

الجاف

الطري

للورقة

للورقة

0.244

الورقة

الورقة

الورقة

السالميا

الجاف

الطري

ت

للساق

للساق

0.263 -0.301 – 0.612 – 0.275 0.183
**

0.097 0.714 0.814

0.299

106

0.121

0.224

0.136

0.295

– 206

0.490

0.632 – 0.208 – 0.141 0.463 – 0.216 0.420

0.212

3003

0.091

0.501

0.066

0.358

0.557

0.470

0.299

0.53

0.120

106

0.656

0.666

0.590

0.316

0.144

0.104

0.073 –0.677 0.348

0.217 0.765* 0.838** 0.917** 3003

0.373

0.063

0.695* 0.064 0.921** 0.104 0.931** 0.481

0.498 – 0.297

0.008

0.402

*

0.429 – 0.529 0.222 0.671* 0.417

0.198

0.146 0.968

0.253
*

0.173

0.088 – 689

0.253

0.153

0.570

**

0.023

0.341

0.170 0.916

**

0.531

0.248

0.479

106

0.868

**

الجذور

عدد

الوزن

الوزن

مساحة

عرض

طول

عدد

الوزن

الوزن

0.086

قطر
الساق
0.019

0.192 0.961

3003

0.528

0.493 0.789* 0.528

0.197

0.004

0.318

0.473

106

0.587

0.438

0.029

0.589

0.144

0.178

0.155

0.511 – 0.468 0.464

3003

0.157

0.226

0.083

0.157

*

106

*0.416 0.807** 0.350 0.647* 0.793

3003

*

0.784

*

0.471 0.688
0.084

0.445

0.156

**

0.630 0.769

0.120

0.208

0.219

106

0.021

0.026

0.336

0.140

0.544

0.028

0.022

0.096

3003

0.003

0.083

0.104

0.454

0.460

0.245

0.143

0.173

106

**

0.911

3003

**

0.780 0.959

0.364 0.810

*

*

0.640

0.540

0.031

0.245 0.734

0.385

0.245

106

0.298

0.435

0.483

0.070

0.256

0.087

3003

0.248

0.367

0.003

0.108

0.159

0.088

106

0.145

0.409

0.404

0.202

0.013

3003

0.185

0.022

0.088

*

106

0.546

0.615

0.381

0.510

3003

0.441

*

106

0.552

0.397

0.228

3003

0.334

0.209

0.537

106

0.260

0.304

3003

*

0.203 0.726

0.181

0.193

0.073 0.907** 0.270
0.471

**

0.130

0.535

0.283

0.301 0.846

0.535
0.252

0.343 0.688

0.341

0.612 0.797

106

**0.863

3003

0.825

ملحق ( )1دالئل تفسير نوعيه المياه
مشكلي الرل المحتملي

درجي التقيد عل االستادام
الوحدات

اليوجد

ECw
OR TDS

افيفة ال متوسىي

حادة

الملوحي (تؤرر عل تيسر المياه للمحصول)

النفاذي ةةي (ت ةةؤرر علة ة مع ةةدل رشة ة المي ةةاه داا ةةل الترب ةةي مق ةةيم

باستادام ECwو SARمعا)

ds/M

اقل مذ 0.0

3.0-0.0

اكبر مذ3

Mg/L

اقل مذ 050

8000-050

اكبر مذ 8000

0.8 اقل مذ

0.8-0.0

0.0 اكبر مذ

ds/M

= ECw  و3 -  = صفرSAR

0.3 اقل مذ

0.3-2.8

2.8 اكبر مذ

ds/M

= ECw  و6 -3 = SAR

0.5 اقل مذ

0.5-2.2

2.2 اكبر مذ

ds/M

= ECw  و28-6 = SAR

2.3 اقل مذ

2.3-8.2

8.2 اكبر مذ

ds/M

= ECw  و12-20 = SAR

8.2 اقل مذ

8.2-5

5 اكبر مذ

ds/M

= ECw  و00-80 = SAR
)كميي االيوذ الحدد (تورر عل المحاصيل الحساسي

2 اكبر مذ

2-3

3 اقل مذ

SAR

الرل السىحي

20 اكبر مذ

20-0

0 اقل مذ

Mg/L

)الكلور (كل/الرل السىحي

3 اكبر مذ

3-0.0

0.0 اقل مذ
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Abstract
The result should that the value of Sodium Anions, Sodium Absorption Ratio (SAR) and EC. Are
decreased at the end of wadi-Al-Naft chaals as they compared with the beginning of this chanal there
for significant differences are appeared in the feature of the (fresh weight of stem, leaf and roots) for
the plants of hybrid 3003 variety. Also significant differences in the characteristics (stem length, dry
weight, leaf length, leaf area, number of root broaching and dry weight of root) in the plants of
Buhooth 106 and hybrid 3003, are appeared.
The two varieties differed in correlation between the growth characteristics that the (leaf length, dry
weight of stem, were the most characteristics correlated significantly with other studied characteristics.
While leaf with numbers of leaves don't correlate significantly with other characteristics.

