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    Summary        الخالصة 

لدراسة تأثير ملوحة مياه الري ومغنطتها والرش  2012الموسم الربيعي  أثناءنفذت التجربة             
 (Daliaالهجين ) في نمو وحاصل الخيار (OLIGO-X)بحامض االسكوربك والمستخلص البحري 

ن بأبعاد اذي كلزراعة /جامعة ديالى والاحد البيوت البالستيكية لكلية افي في ظروف البيئة المحمية 
مستقلتين عن بعضهما مع جهاز المغنطة بشدة و ب منظومتين للري بالتنقيط حيث تم نص  م56×م9

 0.54مالحة )الغير ا للري بالمياه كاوس لكل منهما ,إحداهما استخدمت مصدر  1500
 ( .1-.مسيمنزديسي 2.12للمياه المالحة )مصدرا ( واألخرى 1-سيمنز.مديسي

البيت  إلىومن ثم نقلت الشتالت  2012/ 15/1البذور في األطباق بتاريخ  زرعت       
زراعة نبات  وحدة تجريبية عشرة نباتات فضال عن وتضمنت كل 2012/  4/2البالستيكي بتأريخ 

 حارس بين كل وحدة تجريبية وأخرى .
والمستخلص البحري بتركيز   1-رملغم.لت 100تم رش النباتات بحامض االسكوربك بتركيز         

أثناء الموسم وابتدأت الرشة األولى بعد أربعة أسابيع من زراعة الشتالت داخل  1-مل.لتر 0.33
 يوم( بين رشة وأخرى . 14البيت فضال عن معاملة المقارنة )الرش بالماء المقطر( وبفترة )

( في تنفيذ التجربة , إذ تضمنت (split-strip plotم تصميم القطع الشريطية المنشقة ستخدا       
,  (A2)وماء ممغنط  (A1)وشملت ماء غير ممغنط ( Aاألشرطة العمودية مستويات مغنطة المياه )

( وماء B1وشملت ماء غير مالح ) (Bتضمنت مستويات ملوحة مياه الري )فشرطة األفقية األأما 
( والتي وزعت معامالت الرش Cقد خصصت لعامل الرش )لثانوية القطع ا ( , بينماB2مالح )

( والمستخلص البحري C2( وحامض االسكوربك)C1وهي الرش بالماء المقطر ) عشوائيا بداخلها
(C3)  . 

 في الحاسوب وقورنت المتوسطات حسب اختبار  حللت النتائج إحصائيا حسب التصميم        
(LSD) وكانت النتائج كما يأتي %5 لتحت مستوى احتما : 
كاوس في أي من الصفات  1500لمغنطة مياه الري بشدة  لم يكن هناك تأثير معنوي         

 بين مغنطة مياه للتداخلمعنوي أثير مستقل ولكن حصل تأثير الخضرية أو صفات الحاصل كت
 . الكليالحاصل  ألخرى في بعض من الصفات أهمهاالري والعوامل ا

سبب انخفاضا معنويا في عدد من الصفات  (1-.منزسيمديسي 2.12الري بالمياه المالحة )أما        
عدد و  عدد األزهار ة وفي بعض صفات الحاصل مثلالمساحة الورقي الخضرية كارتفاع النبات و

 ( .1-.مسيمنزديسي 0.54الكلية والحاصل الكلي مقارنة بالمياه غير المالحة )الثمار 
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رات تشريحية في النبات تمثلت بزيادة سمك القشرة ييالمياه المالحة سببت حدوث تغكما ان           
,كما تم بين المعامالت النباتات  االختالف في عدد الحزم الوعائية لجذورالخارجية للساق وكذلك 

الحزم الوعائية وفي نسيج  في طع التشريحية لهذه النباتات السيمامالحظة مناطق داكنة في المقا
 .القشرة الخارجية 

غير المعاملة بالرش للنباتات  سببت تأخير في إعطاء الحاصل الممغنطةغير المالحة المياه         
  مقارنة بجميع المعامالت األخرى .

ول النبات ,المساحة الورقية ,نسبة طفي  امعنوي اتفوق أعطىقد  مض االسكوربكالرش بحا        
حين تفوقت معاملة الرش في  ,للمجموع الخضري والمجموع الجذري الوزن الرطب الكلوروفيل و 

 .بالمستخلص البحري في الوزن الجاف للجذور
ري في جميع الصفات معاملة الرش باالسكوربك والرش بالمستخلص البحلمعنوي تفوق حصل        

على معاملة الرش بالماء المقطر باستثناء صفة متوسط طول السالمية التي تفوقت معاملة  الخضرية
 مقارنة( على بقية المعامالت . الرش بالماء المقطر )ال

بك في صفة نسبة عقد الثمار,عدد االزهار حصل تفوق لمعاملة الرش بحامض االسكور        
البيت البالستيكي وتفوقت  إنتاجيةالكلية/نبات,عدد الثمار/نبات,الحاصل المبكر,الحاصل الكلي,

لحاصل الكلي البحري في صفة ا والرش بالمستخلص لري بالمياه غير المالحةمعاملة التداخل بين ا
الرش بحامض االسكوربك مع  التداخل بين الري بالمياه المالحةمعاملة  أعطت للنبات ,في حين

 .القيم في هذه الصفة  أعلى
كان للنباتات أعلى حاصل  فانالرش( -الملوحة–)المغنطة  ةللعوامل الثالث تأثير التداخلفي و        

للنباتات مالحة والمعاملة بالمستخلص البحري واقل حاصل كلي الغير عند الري بالمياه الممغنطة 
 . )ماء مقطر( معاملةالغير ممغنطة و الغير المالحة  ان عند الري بالمياهك

قلل من التغيرات التشريحية للسيقان والجذور والناجمة عن قد الرش بحامض االسكوربك  ان      
 بحري قياسا بالمقارنة )الرش بالماء المقطر( .الملوحة بشكل أفضل من الرش بالمستخلص ال
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