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  الملخص

يف إنتاج بعض احملاصيل، حيث اُستخدمت اربعة  اشكدة -هدفت الدراسة احلالية إىل استقراء إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ملشروع براك
، اه الري (الشاهد)) ومتثل مي(dSm-1 1.17مواقع خمتلفة من املشروع ترتاوح بني مياه عذبة  مستويات ملحية من مياه الصرف الزراعي يف الري متثل

 5.34، وعالية امللوحة نسبياً ()ماحل:(عذب 1:2) ومتثل dSm-1 3.3و( )(عذب: ماحل  1:1) ومتثل dSm-1 2.57إىل مياه متوسطة امللوحة (

dSm-1 اية املشرو اثرت مستويات ملوحة مياه الري املستخدمة يف  ع املوجودة على هيئة بركه كبرية.) واألخرية متثل مياه التجمع ملياه الصرف عند
يادة متوسط النسبة املئوية للمحتوى املائي للمجموع اخلضري واموع اجلذري، وتشري النتائج إىل عدم وجود فروقات معنوية بني املتوسطات بز 

لنبات الشعري بينما يف القمح اخنفضت النسبة من مستويات الشد امللحي يف مياه الري املستخدمة يف كل من اموع اخلضري واموع اجلذري 
كما اوضحت النتائج اخنفاض حمتوى   .خنفاض متدرج بزيادة مستويات الشدعند معاملة الشد األخرية وكان اال 58.43يف الشاهد إىل  85.10

كانت شدة االخنفاض أكرب يف القمح مقارنة كلوروفيل أ، ب، الكلوروفيل الكلي، يف كل من صنفي الشعري والقمح بتأثري معامالت الشد امللحي و 
  بالشعري.

اما حمتوى الربوتني يف  ،بًا باختالف معامالت الشد امللحيكما اشارت النتائج  إىل أن حمتوى الربوتني يف اموع اخلضري لنبات الشعري كان متذبذ
أما حمتوى الكربوهيدرات الذائبة فقد  ،ت الشدمطردة بزيادة مستويا اموع اخلضري للقمح واموع اجلذري لكل من القمح والشعري فقد أظهر زيادة

) Ca ،K ،Mg ،P ،B ،Cl ،Naاحملتوى األيوين ( أخنفض بزيادة مستويات الشد امللحي بشكل تدرجيي يف كال الصنفني. كما بينت النتائج ان
     وااليون ومستوى الرتكيز امللحي .للمجموع اخلضري واجلذري للمحاصيل املدروسة اختلف باختالف نوع احملصول 

  ، معامل الشد امللحي.مواصفات فسيولوجية ليبيا، اشكدة، مياه الصرف الزراعي، الكلمات الدالة:
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Abstract 

The present study was aimed to clarify the possibility of reusing the agricultural irrigation water of Brack-
Ashkeda project for crop production. Physiological parameters, such as relative water content (RWC), 
chlorophyll a,b, total  chlorophyll, chlorophyll a/b, ionic contents of Ca, K, Mg, P, B, Cl and Na, total soluble 
carbohydrate and protein contents were measured. Results were analyzed statistically using ANOVA test. LSD 
was calculated under 0.05 and 0.01 probability. 

Keywords: Libya, Ashkeda, Agricultural irrigation water, Ionic contents.  

  المقدمة. 1

إال أن اإلنتاج الزراعي يف املناطق املروية يواجه عدة  ،اإلنتاج الزراعي يف ليبيايلعب التطور الزراعي دورًا بالغ األمهية يف زيادة 

مشاكل أمهها امللوحة وقلة املياه وسوء اإلدارة الزراعية. أن التأثري السليب للملوحة على احملاصيل والرتبة أصبح واضحًا من 

). أصبح وضع املياه 2004ملروية بليبيا (اليتيم وآخرون، الناحيتني الكمية والنوعية وأصبحت مشكلة امللوحة دد الزراعة ا

. ولذلك السبب احلرارة تصل إىل أعلى مستوياا ، خاصة يف املناطق الصحراوية حيثية املستغلة يف ري احملاصيل حرجااجلوف

يف ليبيا حيث يسود فيها  أصبحت أدارة املياه اجلوفية وإعادة استخدامها ضرورة ملحة يف هذه املناطق. وبسبب الظروف البيئية

املناخ الصحراوي وقلة مياه األمطار وحمدودية املياه اجلوفية برزت احلاجة إىل دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي خاصة 

يف املشاريع الكبرية حيث كانت در مؤدية إىل تكوين مستنقعات كبرية تتكاثر فيها احلشرات والبعوض وتنبعت منها روائح  

هة. وبالتايل وجود احتماالت كبرية حلدوث بعض اخلسائر يف مشاريع الري، حيث أنه يف حاالت كثرية تتسرب املياه الزائدة كري

و امللوحة  Water Logging)(إىل باطن األرض فتؤدي إىل ارتفاع سريع يف مستوى املياه اجلوفية مما يسبب مشاكل التغدق 

Salinity د عدم توفر أنظمة صرف مالئمة، ويعاين أكثر من تلت األراضي املروية يف البلدان يف بعض أنواع الرتب، خاصة عن

). أصبحت فكرة الرتشيد يف استخدام مياه الصرف الزراعي أمراً FAO, 1990النامية من درجات خمتلفة من مشكلة التملح (

ستدمية، فمن املفيد التطرق بإجياز وبشكل عام إىل ضرورياً يف ظل الظروف اليت يعيشها الوطن العريب، حيث تقل املوارد املائية امل

إمكانيات استغالل مياه الصرف الزراعي و إعادة استخدامها يف مشاريع زراعية خمتلفة حسب ظروف كل بلد، ولعدم وجود 

تماد على املعايري معايري خاصة بالدول العربية لتحديد صالحية املياه لعمليات الري تبعًا لدرجة امللوحة و نوعيتها، فيمكن االع

) يف حتديد مواصفات مياه الري. وتتطلب اإلدارة السليمة للماء املعاد استعماله أو املاء غري الصاحل  (FAO, 2005الدولية

لالستعمال معرفة خواص ماء الصرف ومطابقة تلك اخلواص باملتطلبات الضرورية حلماية البيئة بالنسبة للمنطقة املراد استخدام 

). إن اهلدف من السياسة الزراعية يف استخدام مياه الصرف ,Rickert 1993اد أو املاء غري الصاحل لالستعمال (املاء املع

الزراعي هو احملافظة على توازن ملحي يف حميط جذور احملاصيل النباتية يف املناطق اجلافة وتوازن مائي مناسب للرتبة يف املناطق 

 .Madramootoo, 1992)الرطبة (
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سبها) و يتألف مدينة  كم غرب  50أشكدة الزراعي على امتداد اجلنوب الشرقي ملدينة براك ( –يقع مشروع براك 

بئرا ارتوازيًا .وتتجمع مياه الصرف الزراعي عن طريق شبكة صرف حمكمة إال أن  25مزرعة جمهزة بـعدد  100هذا املشروع من 

ادم الزمن عليها أصبحت تسبب مشكلة بيئية للمنطقة إضافة إىل عدم سوء اإلدارة واالستخدام اجلائر هلذه الشبكة وتق

أشكدة در وينتج  -، حيث أن مجيع مياه الصرف الزراعي يف مشروع براكالت الزراعية والرتبية احليوانيةاالستفادة منها يف اا

غريه من كاثر وانتشار البعوض و عن ذلك عدة مشاكل صحية وبيئية مثل مشكلة امللوحة، والتغدق، وتصدع الطرق وكذلك ت

املشاكل الناشئة عن هذا اهلدر واآلثار السلبية مت اقامة البحث احلايل ملعرفة نوعية وصالحية  ولتفادي. احلشرات الناقلة لألمراض

  ى البيئة .  هذه املياه يف الزراعة وإمكانية االستفادة منها يف زيادة العائد االقتصادي واستخدامها بطريقة كفؤة للمحافظة عل

  المواد وطرق العمل. 2

 Hordeum)وبذور الشعري  (Salambo)صنف سالمبو (.Triticum aestivum L) مت احلصول على بذور القمح

vulgare L.)  صنف رحيان(Rayhan)  وبذور الذرة الصفراء)Zea maiz L.(  من املركز الوطين للبذور مبشروع تساوه إلنتاج

من احملالت التجارية. اُستخدمت اربعة مستويات ملحية  .Medicago  sativa L)( و إكثار البذور احملسنة. أما بذور الربسيم

مياه الري (الشاهد)  ) ومتثل(dSm-1 1.17مواقع خمتلفة من املشروع ترتاوح بني مياه عذبة  من مياه الصرف الزراعي يف الري متثل

، وعالية )(عذب : ماحل  1:2) ومتثل dSm-1 3.3و( )(عذب:ماحل 1:1) ومتثل dSm-1 2.57، إىل مياه متوسطة امللوحة (

) واألخرية متثل مياه التجمع ملياه الصرف عند اية املشروع املوجدة على هيئة بركه كبرية قرب البئر dSm-1 5.34امللوحة نسبيًا (

          دقائق استنادًا إىل  5-3% ملدة ترتاوح بني 5 د تعقيم البذور باستعمال حملول كلوركس التجاري تركيز. بع1رقم 

)1972 (Ghorashy et al., سم حتتوي على ورقيت  8، مت زراعتها باحملاليل املشار إليها سابقًا يف أطباق برتي معقمة قطرها

مل من حماليل  10بذرة يف كل مكرر، مت إضافة  20ستوى من احمللول ومبعدل ترشيح معقمتني واستخدام ثالث مكررات لكل م

،  مت نقلت البادرات إىل املزرعة السائلة مo 2±20 التجربة إىل البذور وغطيت األطباق ووضعت يف غرفة االنبات عند درجة حرارة

 1/5لرت، وقد استخدم احمللول املغذي هلوگالند املعدل بقوة  1.5سعة كل منها   (plastic container)يف حاويات بالستيكية 

باستخدام ثالث مكررات لكل مستوى ملحي من مياه الصرف الزراعي املستخدمة وكذلك بالنسبة للشاهد. ولدراسة مستويات 

وع اجلذري واحملتوى الشد املختلفة على الصفات الفسيولوجية لنباتات فقد مت حساب حمتوى الربوتني للمجموع اخلضري وام

املائي للمجمع اخلضري واموع اجلذري جلميع االصناف املدروسة، وكذلك مت تقدير  احملتوى األيوين للمجموع اخلضري واموع 

. حللت النتائج والقمح بعد مرور شهر على الزراعةونسبة الكلوروفيل لنبايت الشعري  ري والكربوهيدرات للمجموع اخلضرياجلذ

   0.05.و  0.01بني املعامالت عند  LSDاقل فرق معنوي  إلجياد ANOVAباستخدام اختبار  إحصائيا

  النتائج والمناقشة. 3
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) إىل تأثري مستويات ملوحة مياه الري املستخدمة يف متوسط النسبة املئوية للمحتوى املائي للمجموع اخلضري 1يشري جدول (

واموع اجلذري، وتشري النتائج إىل عدم وجود فروقات معنوية بني املتوسطات بزيادة مستويات الشد امللحي يف مياه الري 

 3.3،  2.57جلذري لنبات الشعري ، علماً أن النسبة زادت عند معامليت الشد املستخدمة يف كل من اموع اخلضري واموع ا

dSm-1 موع اجلذري كان هناك اخنفاض يف نسبةموع اخلضري مث اخنفضت لتكون مقاربة ملستواها يف الشاهد أما يف ايف ا 

عند معاملة الشد األخرية وكان  58.43هد إىل يف الشا 85.10الرطوبة بزيادة الشد املائي . بينما يف القمح اخنفضت النسبة من 

. أما يف اجلذر فكانت الفروق 0.01االخنفاض متدرج بزيادة مستويات الشد والفروق بني املتوسطات كانت معنوية عند احتمالية 

فقط، ومت حيصل اخنفاض كبري يف اموع اجلذري مقارنة باموع اخلضري إضافة إىل  0.05بني املعامالت معنوية عند احتمالية 

يالحظ عدم وجود فروقات يف احملتوى املائي يف الذرة الصفراء  و .dSm-1  ،2.57 dSm-1 3.3 حصول زيادة عند معامليت الشد 

لنتائج تشري إىل وجود زيادة طفيفة بزيادة مستويات للمجموع اخلضري واموع اجلذري جلميع مستويات الشد امللحي، إال أن ا

الشد. يف الربسيم تشري نتائج اجلدول إىل عدم وجود فروق معنوية يف نسبة احملتوى املائي للمجموع اخلضري مع وجود زيادة طفيفة 

عند معامليت  78.33، 86.11يف الشاهد إىل  90.23يف مستويات الشد األخرية أما يف اموع اجلذري فقد اخنفضت النسبة من

وجود عالقة بني   Rampino et al., 2007)(. وجد 0.01الشد األخرية علي التوايل، وكانت الفروق معنوية عند احتمالية 

واحملتوى املائي النسيب ألنسجة األوراق مما يشري إىل  (dehydrin genes)مستوى اجلينات املسؤلة عن بناء الديهايدرينات 

) 2( يوضح جدول فاعية ضد الشد امللحي أو اجلفاف.يف االحتفاظ باملاء كوسيلة د (dehydrins)مشاركة هذه الربوتينات 

إىل ئج اجلدول ب. تشري نتاوروفيل الكلي، نسبة كلوروفيل أ/تأثري معامالت امللوحة يف حمتوى كل من كلوروفيل أ، ب، الكل

ب بزيادة مستويات امللوحة يف مياه الصرف الزراعي، وكانت ب، الكلوروفيل الكلي ونسبة أ/ ،اخنفاض يف حمتوى كلوروفيل أ

. 0.05، 0.01ب ليت كانت غري معنوية عند احتماليةباستثناء نسبة كلوروفيل أ/ 0.01الفروق بني املعامالت معنوية عند احتمالية 

كلوروفيل الكلي ونسبة  ، ب، الصناف يف متوسط حمتوى كلوروفيل أتأثري التداخل بني معامالت امللوحة واأل) 3يوضح جدول (

، الكلوروفيل الكلي، يف كل من صنفي الشعري والقمح دول إىل اخنفاض حمتوى كلوروفيل أ، بب. تشري نتائج اجلكلوروفيل أ/

و أا أكرب يف القمح مقارنة بالشعري وأن الفروق بني متوسطات املعامالت  بتأثري معامالت الشد امللحي إال أن شدة االخنفاض تبد

ب مل تكن الفروق كلوروفيل الكلي ونسبة كلوروفيل أ/فقط بالنسبة لكلوروفيل أ و ب أما ال 0.05كانت معنوية عند احتمالية 

. فسر اخنفاض حمتوى الكلوروفيل يف أوراق  ب كانت متذبدبة باختالف معامالت الشد امللحيعنوية. بالنسبة لنسبة كلوروفيل أ/م

وتشويه يف الرتاكيب الغشائية  )Grana(النباتات إىل حصول انكماش يف أغشية البالستيدات اخلضر واخنفاض يف عدد الگرانا 

ل الذي يعمل على حتلي )chlorophylase(وزيادة نشاط أنزمي  )thylakoids(احلاملة للصبغات املعروفة بالثايالگويدات 

وكذلك اخنفاض امتصاص كل  )Lapina and Bikmukham, 1969 Lapina and Propov, 1971; and( الكلوروفيل

عن بناء الصبغات  ةاملسؤولواخنفاض نشاط عدد من األنزميات   1980)العاين، ( بسبب ختريب الغشاء البالزمي N ،Mgمن 
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يف بعض األصناف واخلطوط الوراثية لنبات الشعري أن صنف   ) 1997كما وجد  (العاصي وآخرون،   Ashraf, 1989) (اخلضر 

وفسر ذلك  dSm-1 12.0أظهر قدرة على زيادة احملتوى الكلوروفيلي بزيادة الشد امللحي لغاية  7كاليفورنيا ماريوت وصنف أباء 

) تأثري التداخل بني 4يوضح جدول (. )(Munns et al., 1982على أن الشعري من أكثر حماصيل احلبوب حتمًال للملوحة 

معامالت امللوحة واألصناف يف متوسط حمتوى الربوتني يف اموع اخلضري واموع اجلذري والكربوهيدرات الذائبة يف اموع 

اخلضري لصنفي الشعري والقمح وتشري النتائج إىل أن حمتوى الربوتني يف اموع اخلضري لنبات الشعري كان متذبذبًا باختالف 

مقارنة بالشاهد واملعامالت األخرى، يف القمح  1:1جم عند املعاملة م/جم 18.90ت الشد امللحي وسجل أعلى مستوى معامال

فقد أرتفع حمتوى الربوتني يف اموع اخلضري بزيادة مستويات الشد، وأظهر حمتوى الربوتني زيادة مطردة بزيادة مستويات الشد 

مقارنة بالشاهد واملعامالت األخرى وكانت الفروق بني املعامالت  1:1ند املعاملة جم أيضا عم/جم 18.90وسجل أعلى مستوى 

. أظهر حمتوى الربوتني يف اموع اجلذري يف كل من الشعري والقمح زيادة مطردة 0.01جلميع األصناف معنوية عند احتمالية 

فض بزيادة مستويات الشد امللحي بشكل تدرجيي يف كال تقريبًا بزيادة مستويات الشد، أما حمتوى الكربوهيدرات الذائبة فقد أخن

 (Kahane and Poliakoff-Mayber, 1968). أشار  0.01الصنفني، وكانت الفروق بني املتوسطات معنوية عند احتمالية 

 Vigna)  اــــــــــــــتؤثر يف عملية حتويل األمحاض األمينية يف قمم جذور نبات اللوبي dSm-1 13.9إىل أن امللوحة املتزايدة 

sineusis L.) ،وعلى العكس من ذلك أشارت  وفسر ذلك على أساس حصول خلل يف املسالك األيضية نتيجة تأثري امللوحة

وذكر أن  دراسات عديدة إىل أن زيادة الشد امللحي يف وسط النمو ضمن حدود معينة أدى إىل زيادة احملتوى الربوتيين للنباتات،

فاض احملتوى الربوتيين نتيجة امللوحة إىل أن امللوحة تؤثر يف حمتوى اخلاليا من األمحاض األمينية بطريقة غري مباشرة احد أسباب اخن

إضافة إىل نقص عدد  N ،P ،Sأد تؤدي امللوحة إىل خفض بعض العناصر املعدنية املشاركة يف بناء األمحاض األمينية مثل 

 RNA  ،DNA( ،) Wadliegh and(ونقص يف حمتوى األمحاض النووية  Polyribosomes)(التجمعات الرايبوسومية 

Ayers, 1945 Leonova and Shevykova, 1970; Forta and Tuker, 1978; Ward et al., 1986; 

Pasternak and Demlach., 1995;(.  أن تراكم السكريات أثناء تعرض نباتات األرز للشد امللحي وشد اجلفاف والربودة

أن امللوحة املتزايدة سببت اضطرابًا يف العمليات األيضية حيث سببت تثبيط عملية حتويل السكريات البسيطة إىل معقدة ونتيجة 

 Tanji et al., 2002; Gill and (ات الذائبة لذلك حصل اخنفاض يف تركيز النشا يف أنسجة النبات وزيادة تركيز السكري

Singh, 1985) تأثري التداخل بني املعامالت (الرتاكيز امللحية) واألصناف  يف متوسط حمتوى العناصر 5). يوضح جدول (

اخلضري  زاد بشكل تدرجيي يف اموع Naاملعدنية يف اموع اخلضري و اموع اجلذري، وتشري نتائج اجلدول إىل أن حمتوى 

واموع اجلذري لنبايت الشعري والقمح بزيادة مستويات الشد وكانت الزيادة يف نبات القمح أكثر مما هي علية يف نبات الشعري يف 

جم على التوايل أما يف م/جم 25.80، 15.98اموع اخلضري حيث وصل عند معاملة الشد األخرية يف الشعري والقمح إىل 

م/جم عند معاملة الشد األخرية. الفرق بني جم 18.32منها يف القمح  23.76 لزيادة أكرب يف الشعرياموع اجلذري كانت ا
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يف اموع اخلضري للشعري أعلى مما هو علية يف نبات القمح فقد   K. حمتوى 0.01كان معنويًا عند احتمالية   Naمتوسطات 

عند املعاملة نفسها، وكانت الفروق بينهما معنوية  2.19وأخنفض يف القمح إىل  22.53كان عند معاملة الشد األخرية يف الشعري 

يف الشعري بزيادة مستويات الشد ويف املقابل أخنفض يف القمح مع  K، أما يف اموع اجلذري فقد زاد حمتوى 0.01عند احتمالية 

شد األخرية وكانت الفروق معنوية بينهما عند احتمالية أضعاف تركيزه يف القمح عند معاملة ال 10بقاء تركيزه يف الشعري حوايل 

يف اموع اخلضري واجلذري حيث انه من احملاصيل املقاومة للملوحة  Kوالذي رمبا يعكس قدرة نبات الشعري علي مراكمة  0.01

ادة مستويات يف كل من الشعري والقمح على حد سواء بزي K/Na. اخنفضت نسبة )FAO, 2002وله قدرة تكييفيه عالية (

زاد حمتواها يف اموع اخلضري واموع اجلذري عند مستويات الشد األوىل مقارنة بالشاهد مت أخنفض  +Ca2امللوحة. أيونات 

حمتواها عند معاملة الشد األخرية أما يف نباتات القمح كانت املتوسطات متدبدبة يف قيمها يف اموع اخلضري ومتذبذبة أيضاُ يف 

. 0.01جلذري إال أا بصفة خاصة أظهرت اخنفاض عند معاملة الشد األخرية وكانت الفروق معنوية عند احتمالية اموع ا

على مستوى متقارب يف مجيع املعامالت يف الشعري والقمح مع وجود فروق معنوية بينها يف اموع اخلضري واجلذري  Mgحافظ 

يف القمح أخنفض بشكل أكرب مما هو علية يف الشعري مقارنة بالشاهد، فقد   B. حمتوى على التوايل 0.05، 0.01عند احتمالية 

ميكرو  41.85، 50.44، 46.14، 46.68كان يف كل من اموع اخلضري واموع اجلذري للشعري والقمح  يف الشاهد 

جم على التوايل. كانت الفروق مول/ميكرو  37.09، 37.56، 46.14، 45.61جم أما عند معاملة الشد األخرية أصبح مول/

أظهر زيادة غري معنوية يف اموع اخلضري لكل من  P. بالنسبة لعنصر0.01معنوية بني املعامالت واألصناف عند احتمالية 

 ، أما يف اموع اجلذري أظهر زيادة مطردة يف كال النباتنيلشعري أعلى مما هو علية يف القمحالشعري والقمح وكان مستواه يف ا

زيادة يف كل من اموع اخلضري  -Cl. أظهرت أيونات 0.01بزيادة امللوحة وكانت الفروق بني املتوسطات معنوية عند احتمالية 

  واموع اجلذري يف كال النباتني بزيادة مستويات امللوحة وكانت الفروق معنوية بني املتوسطات جلميع املعامالت واألصناف.

  

  

  

  

  ) واألصناف يف متوسط النسبة املئوية للمحتوى املائي يفمالت (مستويات الرتاكيز امللحيةتأثري التداخل بني املعا .1جدول 

  اموع اخلضري و اجلذري. 

  المجموع الجذري  المجموع الخضري  المعامالت   األصناف 

 1.17dSm-1)( 85.22 84.31الشاهد        الشعير
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1:2)2.57dSm-1(  87.57 83.30 

1:1 )3.3dSm-1( 87.02 83.57 

1)5.34dSm-1(  85.57 81.25 

 القمح

  الشاهد

1.17dSm-1)( 
85.10 90.19 

1:2)2.57dSm-1( 80.66 93.14 

1:1 )3.3dSm-1( 75.55 91.65 

1)5.34dSm-1( 58.43 89.82 

 الذرة الصفراء

  الشاهد

1.17dSm-1)( 
89.81 89.93 

1:2)2.57dSm-1( 90.96 91.30 

1:1 )3.3dSm-1( 90.74 91.28 

1)5.34dSm-1(  89.97 90.61 

 البرسيم

  الشاهد

1.17dSm-1)( 
81.80 90.55 

1:2)2.57dSm-1( 81.68 90.23 

1:1 )3.3dSm-1( 82.75 86.11 

1)5.34dSm-1(  82.90 78.33 
F test  ** ** 

LSD (P = 0.05)  3.368 2.485 
LSD (P = 0.01)  5.503 4.060 

** : Significant at p < 0.01          
  

   ) يف متوسط حمتوى الكلوروفيل(مستويات الرتاكيز امللحية تأثري املعامالت .2جدول 

  كلوروفيل كلي  كلوروفيل أ / ب  كلوروفيل ب  كلوروفيل أ  المعامالت

  الشاهد

1.17dSm-1)(  
6.36 3.26 1.95 9.62 

1:2)2.57dSm-1( 5.69 2.74 2.08 7.82 

1:1 )3.3dSm-1( 5.00 2.48 2.02 7.48 

1)5.34dSm-1( 4.16 2.28 1.82 6.43 
F test  ** ** Ns ** 

LSD (P = 0.05) 0.604 0.287 Ns 1.188 
LSD (P = 0.01)  0.986 0.470 Ns 1.941 

** : Significant at p < 0.01          Ns : Non-Significant. 

لوروفيل الكلي، املعامالت ( مستويات الرتاكيز امللحية ) واألصناف  يف متوسط حمتوى كلوروفيل أ، ب، الكتأثري التداخل بني  .3جدول 

  .بنسبة كلوروفيل أ/

  كلوروفيل كلي  كلوروفيل أ /ب  كلوروفيل ب  كلوروفيل أ  المعامالت   األصناف 
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 الشعير

  الشاهد

1.17dSm-1)( 
7.74 4.19 1.85 11.92 

1:2)2.57dSm-1( 7.64 3.90 1.96 11.54 

1:1)3.3dSm-1( 7.03 3.57 1.97 10.60 

1)5.34dSm-1( 6.78 3.78 1.79 10.56 

 القمح

  الشاهد

1.17dSm-1)( 
4.99 2.34 2.13 7.32 

1:2)2.57dSm-1( 3.74 1.75 2.14 5.43 
11:   2.97 1.39 2.14 4.36 

1)5.34dSm-1(  1.53 0.78 1.96 2.31 
F test * * Ns Ns 

LSD (P = 0.05)  0.854 0.406 Ns Ns 
LSD (P = 0.01)  Ns Ns Ns  Ns 

  * : Significant at p < 0.05          Ns : Non-Significant. 

  والكربوهيدرات الذائبة ) واألصناف يف متوسط حمتوى الربوتنيتأثري التداخل بني املعامالت (مستويات الرتاكيز امللحية .4جدول 

  .يف اموع اخلضري واموع اجلذري 

  الكربوهيدرات  البروتين الجذري  البروتين الخضري  المعامالت   األصناف 

 الشعير

  الشاهد

1.17dSm-1)( 
16.17 9.45 23.32 

1:2)2.57dSm-1( 15.30 14.57 14.58 

1:1)3.3dSm-1 ( 18.90 12.90 20.49 

1)5.34dSm-1( 15.30 15.73 9.16 

 القمح

  الشاهد

1.17dSm-1)( 
13.83 9.43 21.93 

1:2)2.57dSm-1( 16.73 18.90 11.49 

1:1 )3.3dSm-1( 18.90 19.47 13.53 

1)5.34dSm-1( 17.17 15.07 10.42 
F test ** ** ** 

LSD (P = 0.05)  1.254 0.861 1.120 
LSD (P = 0.01)  2.049 1.406 1.831 

** : Significant at p < 0.01     
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  املعامالت واألصناف يف متوسط حمتوى العناصر املعدنية يف اموع اخلضري واجلذري.تأثري التداخل بني  .5 جدول

  المعامالت األصناف 

  العناصر المعدنية  (ملجم / جم)

Na K Na/K  Ca  Mg  B (µmol)  P Cl 

  خضري  جذري  خضري  جذري  خضري  جذري  خضري جذري  خضري  جذري  خضري  جذري  خضري  جذري  خضري

 الشعير

 dSm-1)(  2.44 9.14 21.35 11.01 8.88 1.22 7.13 5.23 2.22 2.28 46.68 46.14 0.08 0.09 0.01700 1.17 الشاهد

1:2)2.57dSm-1( 12.86 17.31 25.52 22.80 2.03 1.32 10.58 8.87 2.29 2.35 46.14 42.39 0.07 0.10 0.04133 

1:1)3.3dSm-1( 14.33 18.92 21.73 23.76 1.52 1.26 12.23 11.29 2.39 2.30 49.90 49.36 0.11 0.16 0.04067 

1)5.34dSm-1(  15.98 23.76 22.53 20.61 1.41 0.86 4.58 7.74 2.33 2.35 45.61 46.14 0.12 0.09 0.05000 

 القمح

 0.01867 0.05 0.05 41.85 50.44 2.35 2.39 11.51 7.34 0.22 1.00 2.17 2.18 9.93 2.19 الشاهد

1:2)2.57dSm-1( 11.95 14.98 2.21 2.08 0.45 0.14 8.41 7.53 2.40 2.27 53.12 46.14 0.04 0.16 0.04167 

1:1)3.3dSm-1( 13.49 15.99 2.19 2.06 0.16 0.13 7.86 11.52 2.39 2.27 48.29 36.30 0.07 0.16 0.03900 

1)5.34dSm-1(  25.80 18.32 2.19 2.06 0.08 0.11 7.73 7.97 2.39 2.26 37.56 37.09 0.09 0.16 0.05800 

F test ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** Ns ** ** 

LSD ( 0.05)  1.331 0.690 0.570 0.549 0.648 0.078 0.874 1.198 0.049 0.060 1.734 1.658 Ns 0.028 0.0015 

LSD ( 0.01)  2.175 1.127 0.931 0.897 1.058 0.127 1.427 1.957 0.080 Ns 2.833 2.709 Ns 0.046 0.0024 
** : Significant at p <0.01    * : Significant at p <0.05      Ns : Non-Significant. 
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