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تأجير نلوريد الصوديوم وحانض السالسليم في نحتوى االوراق نو الحانض االنييي البروليو وترنيز االيوىات لفسائل
ىخيل التهر  Phoenix dactylifera L.صيف ىبوت سيف الهيتخ ىسيذياً*

احهد دييار خلف االسدي

نحهود شانر عبد الواحد

آيات عهران كاسم الحلو

نلية الزراعة واالهوار  /كسم البستية وهيدسة الحدائق  /دانعة ذي كار  /العراق
الخالصة
أُجريت التجربة الحالية في كمية الزراعة  -جامعة ذي قار خالل الفترة من (  ) 7102-7102لدراسة تأثير كموريد الصوديوم

وحامض السالسميك والتداخل بينهما في البرولين والمحتوى االيوني ألوراق فسائل نخيل التمر Phoenix dactylifera L.
صنف نبوت سيف الناتج من الزراعة النسيجية  .إذ ُنفذت الدراسة كتجربة عامميو وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة
 RCBDوذلك باستعمال ثالثة تراكيز من كموريد الصوديوم ( 27و  071و  )mM777وتركيزين من حامض السالسميك
( 71و 011ممغم.لتر )0-اضافة الى معاممة المقارنة وبثالث مكررات لكل معاممة  .واظهرت النتائج ان معامالت كموريد
الصوديوم قد اثرت معنوياً في الصفات المدروسة وحققت معاممة كموريد الصوديوم بتركيز (  )777 mMزيادة معنوية في
تراكيز كل من ( الحامض االميني البرولين وعنصري الصوديوم والكمورايد)  ،وادت الى حصول انخفاضاً معنوياً في تركيز
( عنصر البوتاسيوم و نسبة البوتاسيوم/الصوديوم)  .أن معامالت الرش بحامض السالسميك قد اثرت معنوياً وكانت معاممة
حامض السالسميك بتركيز ( 011ممغم  .لتر  )0-قد حققت انخفاضاً معنوياً في تراكيز( عنصري الصوديوم و الكمورايد) وزيادة
معنوية في تركيز عنصر البوتاسيوم  ،بينما سجمت معاممة حامض السالسميك بتركيز  71ممغم.لتر )0-اعمى معدل في تركيز
الحامض االميني البرولين  ،في حين لم تؤثر معامالت حامض السالسميك معنوياً في نسبة البوتاسيوم/الصوديوم  ,اما تأثير
معامالت التداخل بين كموريد الصوديوم وحامض السالسميك فأن بعضها كان معنوياً في بعض الصفات المدروسة  ،إذ حققت
معاممة التداخل بين ( كموريد الصوديوم بتركيز  071 mMوحامض السالسميك بتركيز  71ممغم.لتر )0-زيادة معنوية في تركيز
البرولين  ،بينما سجمت معاممة التداخل بين كموريد الصوديوم بتركيز(  )27 mMوحامض السالسميك بتركيز

 71ممغم.لتر

-

 )0اقل معدل لتركيز عنصر الصوديوم  ،واعطت معاممة التداخل بين( كموريد الصوديوم بتركيز  1 mMوحامض السالسميك
بتركيز  011ممغم.لتر ) 0-اقل معدل لتركيز عنصر الكمورايد واعمى معدل لتركيز عنصر البوتاسيوم ونسبة البوتاسيوم الى
الصوديوم  ،بينما سجمت معاممة التداخل بين ( كموريد الصوديوم بتركيز  27 mMوحامض السالسميك بتركيز  1ممغم.لتر)0-
اقل معدل لتركيز عنصر البوتاسيوم و لنسبة البوتاسيوم  /الصوديوم .

نلهات نفتاحية :كموريد الصوديوم  ,حامض السالسيمك  ,نبوت سيف  ,البرولين  ,تركيز االيونات.
* البحث نستل نو رسالة الهادستير للباحث الحالث.
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Introduction

َيعود نخيل التمر  Phoenix dactylifera L.الى العائمة النخيمية  Arecaceaeوىو من اشجار الفاكية تحت
االستوائية التي عرفيا األنسان منذ اكثر من  0444سنة قبل الميالد ،والتي تزرع في مناطق مختمفة حول العالم،

وخصوصاً في الشرق االوسط وشمال افريقيا ،وشمال وجنوب امريكا ،وجنوب أوربا والباكستان واليند ،وتُعد منطقة
الخميج العربي من اوسع مناطق العالم انتشا اًر في زراعتو ومنيا انتشرت الى جميع المناطق ذات الجو المالئم
()Abass, 2013 ; Al-Khayri et al., 2015 a , b
يعتبر صنف نخيل التمر نبوت سيف احد اصناف نجد الممتازة والذي يصنف ضمن اجود تمورىا  ،بيد ان انتشاره
اليزال ضيقاً واعداده قميمة ،الرطب فيو يكون ذو لون اصفر بمفحة برتقالية بيضوي منتظم منتفخ الوسط متوسط الحجم
يكاد يكون كروي  ،التمر ذىبي مسمر لذيذ الطعم والنكية لين القوام ينضج وسط الموسم ويؤكل رطباً وتم اًر
(البكر. ) 2641،
ان مشكمة المموحة ( مموحة التربة وماء الري ) تعد من اىم المشاكل التي تواجو الزراعة عالمياً وعمى وجو الخصوص
المناطق الجافة وشبة الجافة ( ،(Alturki , 2018 ; Munns and Tester, 2008وأن استخدام الماء المالح لمري
يؤثر تقريباً في ثمث االراضي المروية بالعالم في المناطق الرطبة وكذلك المناطق الجافة وشبة الجافة ( Yaish and
 ) Kumar, 2015وقد ازدادت نسبة تراكم االمالح من عام  2651الى عام  1442الى حوالي  %04من االراضي
الصالحة لمزراعة ) . (Guo et al., 2017لممموحة نوعان من التأثيرات عمى النبات تأثيرات اولية في خفض الجيد
المائي لوسط النمو وحدوث اضطرابات في التوازن االيوني  ،وتأثيرات ثانوية والتي تشمل تثبيط توسع الخاليا و التأثير
في عممية البناء الضوئي وتثبيط عممية االيض الخموي وانتاج انواع األوكسجين الفعالة واختالل التوازن اليرموني
والتأثير في عممية االيض البروتيني ) Tester, 2008

(Acosta-Motos et al. , 2017 ; Wani et al.,

 . 2013 ; Munns andبالرغم من القابمية العالية لنخيل التمر عمى التحمل الممحي اال إن تعريضو إلجياد ممحي
بتراكيز ممحية عالية يتسبب في خفض النمو الطولي لممجموع الخضري والجذري ويزيد من احتمالية تأثر محتواىما من
العناصر الغذائية سمباً  ،وكذلك فأن لمموحة مياه الري و مموحة الترب الزراعية تأثيرات بالغة عمى انتاجية نخيل التمر
إذ يفضل زراعة نخيل التمر في اراضي خالية من العناصر الغذائية السامة كالبورون وكموريد الصوديوم
( ، )Yaish, 2015 ; Yaish and Kumar, 2015وان من ابرز الطرق المتبعة لمتقميل من تأثيرات اإلجياد الممحي
ىي المعاممة باليرمونات النباتية ) ،)Bultynck and lambers, 2004وأن من اىم اليرمونات النباتية التي جمبت
اىتمام الباحثين في الفترات االخيرة  ،ىو حامض السالسميك  Salicylic acidإذ اشارت العديد من البحوث الى وجود
عالقة بينو وبين قابمية النبات عمى تحمل ظروف اإلجياد الممحي وذلك الرتباطو باألنظمة الدفاعية لمنبات ضد
اإلجيادات المختمفة التي يتعرض ليا وخاصةً اإلجياد الممحي ) .)Bezrukova et al. 2001ان حامض السالسميك
يؤدي دو اًر ميماً في تنظيم الفعاليات البيولوجية كالنمو والتركيب الضوئي والتنظيم واالزىار وكذلك التقميل من تأثير
المموحة عمى الشكل الظاىري لمنبات تحت ظروف االجياد الممحي والعمل كمادة مانعة لألكسدة األنزيميـة الحاصمة
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لألنـزيمات من خالل تقميمو إلنتاج األنظمة المؤكسدة وتقميل الضرر الحاصل بسببيا عند تعرض النبات لظروف
اإلجياد الممحي (.)Joseph, et al., 2010 ; Kusumi, et al., 2006
ان مع تراكم مموحة التربة في العراق وخصوصاً في المناطق الجنوبية ومنيا محافظة ذي قار في السنوات االخيرة
بسبب شحة المياه العذبة واالمطار ،فأن من االىمية استخدام بعض االستراتيجيات لتحسين التحمل الممحي ألشجار
النخيل وخصوصاً الفسائل المزروعة حديثاً والسيما الناتجة من الزراعة النسيجية اذ تحتاج مثل ىذه الفسائل الى فترة
اقممة جيدة لجعميا اكثر تحمالً لمظروف البيئية غير المالئمة وخصوصاً المموحة (خير اهلل واخرون . )1424 ،لذلك
جاءت ىذه الدراسة بيدف معرفة تاثير كموريد الصوديوم وحامض السالسيمك وتداخالتيما في محتوى الحامض االميني
البرولين والمحتوى االيوني الوراق فسائل نخيل التمر صنف نبوت سيف الناتج من الزراعة النسيجية  ,ودور حامض
السالسيمك في تحسين تحممو لظروف الشد الممحي ومدى تكيفو لمظروف البيئية لمناطق جنوب العراق وخصوصا
محافظة ذي قار كونو من االصناف النادرة وغير المعروفة في العراق وناتج من الزراعة النسيجية.
الهواد وطرائق العهل

Materials and Methods

أجريت الدراسة الحالية في جامعة ذي قار كمية الز ارعة واالىوار لمفترة من( )1425-1424عمى  13فسيمة من فسائل
نخيل التمر صنف نبوت سيف الناتجة من الزراعة النسيجية والمتماثمة في الحجم و العمر تماماً  ،وقد تم دراسة عاممين
األول يتضمن استخدام ثالثة تراكيز ممحية من كموريد الصوديوم  42( NaClو 224و  mM ) 112اضافة الى
معاممة المقارنة  ،عمماً انو تم سقي الفسائل بتراكيز ممحية واطئة وبمقدار زيادة  12 mMفي كل سقية تدريجياً لحين
الوصول الى تراكيز الدراسة المطموبة والثبات عمييا لغرض تجنب تعريض النباتات لمصدمة بتأثير اإلجياد الممحي ،ثم
ُسقيت النباتات بتراكيز الدراسة أعاله ل ـ  24سقيات بين الواحدة واألخرى  24ايام إلتمام الدراسة  ،اما العامل الثاني
فقد كان رش النباتات بالمحمول المائي لمنظم النمو حامــض السالســميمك ) ) SA) (Salicylic acidوبتركيزين (24

و )244ممغم.لتر 2-اضافة الى معاممة المقارنة و ل ـ  24رشات بين الرشة واألخرى  24ايام ،وتم تحضير وتييئة تربة
الدراسة عن طريق خمط نسبة ( )27172من التربة و البيتموس و الفيرمكيواليت عمى التوالي ومعاممتيا بالمبيد الحشري
ريفادان و المبيد الفطري رادوميل  5 Gكأجراء وقائي لتجنب اإلصابات الحشرية و الفطرية وكالً حسب التوصية
المذكورة عمى العمب  ,وضعت ىذه التربة في سنادين قطر  04سم وتم نقل الفسائل الييا ،وقد كانت صفات التربة
ومياه الري المستخدمة لمدراسة كما ىو موضح بالجدول ()2
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جدول ( )0صفات التربة ومياه الري المستخدمة في الدراسة.
الصفات

EC

pH

التربة

2.3

4.11

المياه

2.46

4.44

تم سقي النباتات قبل رشيا بالمحمول المائي لحامض السالسميك بيوم واحد ثم ُرشت بحامض السالسميك حتى البمل

التام بعد ذلك ،وتم تغطية سطح تربة السنادين بطبقة من البولي اثمين اثناء عممية الرش لمنع امتصاص حامض
السالسميك عن طريق الجذور ،ورشت  24رشات بين الرشة واالخرى  24ايام لحين انتياء التجربة  ،وقد عوممت
النباتات ببرنامج تسميد اثناء فترة الدراسة مكون من السماد المركب  NPKبواقع  1غم.لتر
واالحماض االمينية بواقع  1مل.لتر

2-

2-

سقياً مرة كل  24ايام

مرة كل  24ايام سقياً ،والعناصر الصغرى بواقع  2مل.لتر

2-

رشاً مرة واحدة كل

 24ايام.
القياسات التجريبية :
تقدير الحامض األميني البرولين :
قُدر الحامض األميني البرولين بحسب طريقة ) (Bates et al.,1973وتم قياس االمتصاصية لمجزء الممون
عمى طول موجي ) (520 nmبواسطة جياز المطياف الضوئي . Spectrophotometer
تقدير تركيز األيونات :
تقدير تركيز عنصري الصوديوم والبوتاسيوم :
قُدر عنصري الصوديوم والبوتاسيوم بحسب طريقة ) ( Creser and Parsons, 1979باستعمال جياز قياس
الميب  Flame photometerوقدرت القراءة عمى اساس ممغم .غم

2-

وزن جاف .

تقدير تركيز عنصر الكمورايد :
قدر عنصر الكمورايد بحسب الطريقة الموصوفة من قبل )  ) Kalra,1998وقيست القراءة عمى اساس ممغم  .غم

2-

من وزن جاف .
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Statistical Analysis

التحميل اإلحصائي :

نفذت الدراسة كتجربة عامميو بعاممين ( العامل االول كموريد الصوديوم بثالثة تراكيز والعامل الثاني حامض السالسميك
بتركيزين اضافة الى معاممة المقارنة) وبتصميم القطاعات العشوائية الكاممة Randomized Completely Blocks
) Design (RCBDوحممت البيانات احصائياً حسب جدول تحميل التباين  ANOVA Tableباستخدام برنامج
التحميل االحصائي ) Genstat 31 dec (2012وتم مقارنة المتوسطات باستخدام اختبار اقل فرق معنوي
 L.S.Dعند مستوى معنوية ( %2الراوي و خمف اهلل .)2654،
اليتائخ والهياكشة

Results and Discussion

الحامض االميني البرولين
ُيظير الجدول ( )1تأثير كموريد الصوديوم وحامض السالسميك والتداخل بينيما في تركيز الحامض األميني

البرولين ألوراق

فسائل نخيل التمر صنف نبوت سيف  .إذ ازداد محتوى البرولين معنوياً بزيادة تركيز كموريد

الصوديوم ،وقد حققت معاممة كموريد الصوديوم  112 mMاعمى معدل بمغ (  1.52مايكروغرام.غم
مقارنة بمعاممة السيطرة التي سجمت اقل معدل بمغ (  1.14مايكروغرام.غم

2-

2-

وزن طري )

وزن طري )  .اما تأثير معامالت

حامض السالسميك فقد كان معنوياً في زيادة تركيز الحامض األميني البرولين  ,إذ تفوقت معنوياً معاممة حامض
السالسميك بالتركيز (  24ممغم.لتر )2-وحققت اعمى معدل بمغ (  1.53مايكروغرام.غم
السيطرة التي سجمت اقل معدل بمغ ( 1.11مايكروغرام.غم

2-

وزن طري )  .اما معاممة التداخل بين كموريد الصوديوم

بتركيز(  )mM 224وحامض السالسيمك بتركيز(  24ممغم  .لتر
غم

2-

2-

وزن طري ) قياساً بمعاممة

2-

) قد حققت اعمى معدل بمغ (  0.42مايكروغرام .

) وبفارق معنوي عن معاممة السيطرة التي سجمت اقل معدل بمغ (  2.33مايكروغرام  .غم. )2-قد تعزى الزيادة

في تركيز البرولين المتراكم في انسجة النبات بسبب زيادة تراكيز كموريد الصوديوم الى نقص نشاط انزيم Proline
 oxidaseعند تعرض النبات لإلجياد  ،او قد يعزى الى ان تثبيط بناء البروتين بسبب تراكم االمونيا نتيجة نشاط انزيم
 Nitrate reductaseالذي يقوم باختزال النترات الى امونيا لذا تستيمك االمونيا في بناء البرولين لمتقميل من تأثيرىا
السام عمى الخاليا ) . )Munns and Tester , 2008 ; Ashraf and foolad,2007اما زيادة محتوى البرولين
عند معاممة الرش بحامض السالسميك وتداخالتو مع كموريد الصوديوم فقد يعود سببيا الى دوره في حث تأثيرات حماية
الخاليا في ظل الظروف الممحية )  Gunes et al.,( 2007او لكون الحامض األميني البرولين يساىم في ميكانيكية
التكيف لممموحة التي يتسبب بيا حامض السالسميك عن طريق تجييزه لمنتروجين والكاربون الضروري لتصنيع الطاقة
المستخدمة في عمميات تكيف النبات لالجياد الممحي ) .) El-Khallal et al. , 2009
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جدول (  . ) 1تأثير كموريد الصوديوم و حامض السالسميك والتداخل بينيما في محتوى االوراق من الحامض االميني
البرولين ( مايكروغرام.غم
تركيز

2-

وزن طري )

تركيز حامض السالسميك
( ممغم.لتر

( NaCl )mM

2-

)

معدل NaCl

0

50

100

4

1.66

2.61

12.3

42.2

42

1.85

4.03

3.28

3.05

224

2.21

4.71

02.9

3.29

112

33.1

4.08

4.33

3.85

معدل حامض السالسميك

2.22

3.86

13.2

L.S.D0.05

SA

NaCl

التداخل

4.1436

4.1201

0.6137

المحتوى األيوني
محتوى االوراق من عنصر الصوديوم :
ُيظير الجدول ( )1تأثير كموريد الصوديوم وحامض السالسميك والتداخل بينيما في تركيز عنصر الصوديوم ألوراق

نخيل التمر صنف نبوت سيف الناتج من الزراعة النسيجية .إذ اظيرت النتائج وجود زيادة معنوية في تركيز عنصر
الصوديوم بزيادة تركيز كموريد الصوديوم  ،إذ حققت معاممة كموريد الصوديوم بتراكيز( ) 225mMاعمى معدل بمغ (
 16.14ممغم.غم )2-مقارنةً بمعاممة السيطرة التي اعطت اقل معدل وبفارق معنوي بمغ ) 24.50ممغم.غم .)2-بينما
اظيرت النتائج ان المعاممة بحامض السالسميك قد ادت الى انخفاض معنوي في تركيز عنصر الصوديوم  ،وقد
سجمت معاممة حامض السالسميك (  244ممغم.لتر )2-اقل متوسط بمغ ( 12.25ممغم.غم )2-قياساً بمعاممة السيطرة
التي اعطت اعمى معدل بمغ ( 16.44ممغم.غم . )2-اما معامالت التداخل بين كموريد الصوديوم وحامض السالسميك
فقد كانت معنوية في تأثيرىا عمى تركيز عنصر الصوديوم .وادت معاممة التداخل بين ( كموريد الصوديوم
بتركيز 225mMوحامض السالسميك بالتركيز  24ممغم.لتر
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التداخل بين ( كموريد الصوديوم  75mMوحامض السالسميك بتركيز  24ممغم.لتر )2-التي اعطت اقل معدل بمغ
( 14.25ممغم.غم.)2-
جدول (  .) 1تأثير كموريد الصوديوم وحامض السالسميك والتداخل بينيما في تركيز عنصر الصوديوم ( ممغم.غم)2-
تركيز حامض السالسميك ( ممغم.لتر

تركيز

2-

)

معدل NaCl

( NaCl) mM

0

50

100

4

29.67

21.42

22.40

24.50

42

33.83

20.18

23.69

25.90

224

31.42

27.31

24.14

27.62

112

21.09

34.42

32.10

29.20

معدل حامض السالسميك

29.00

25.83

25.58

L.S.D0.05

SA

NaCl

التداخل

2.43

1.41

1.21

محتوى االوراق من عنصر الكمورايد
اظيرت نتائج كما في الجدول (  ) 0وجود تأثير معنوي لكموريد الصوديوم وحامض السالسميك والتداخل بينيما في
تركيز عنصر الكمورايد ألوراق فسائل نخيل التمر صنف نبوت سيف الناتج من الزراعة النسيجية .اثر كموريد الصوديوم
معنوياً بزيادة تركيز عنصر الكمورايد  ،وقد سجمت المعاممة بتركيز ( )112 mMاعمى معدل بمغ ( 14.01ممغم.غم

-

 )2مقارنة بمعاممة السيطرة التي سجمت اقل معدل بمغ ( 24.02ممغم.غم )2-وبفارق معنوي  .كما ان المعاممة بحامض
السالسميك قد اثرت معنوياً بانخفاض تركيز عنصر الكمورايد بزيادة تركيز حامض السالسميك  .وقد تفوقت المعاممة
بتركيز (  244ممغم.لتر )2-وحققت اقل معدل بمغ (  20.55ممغم.غم )2-مقارنة بمعاممة السيطرة التي سجمت اعمى
معدل بمغ ( 25.22ممغم.غم . )2-اما معامالت التداخل بين كموريد الصوديوم وحامض السالسيمك فقد حققت انخفاض
معنوي في تركيز عنصر الكمورايد وسجمت معاممة التداخل بين كموريد الصوديوم بتركيز (  ) mM 4وحامض
السالسيمك بتركيز (  244ممغم  .لتر

2-

) اقل معدل بمغ

(  6.43ممغم  .غم . ) 2-بينما سجمت معاممة التداخل

بين كموريد الصوديوم بتركيز (  ) mM 112وحامض السالسيمك بتركيز (  4ممغم  .لتر

2-

) اعمى معدل بمغ (

 11.42ممغم  .غم.) 2-
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جدول (  .) 0تأثير حامض السالسميك وكموريد الصوديوم والتداخل بينيما في تركيز عنصر الكمورايد ( ممغم.غم)2-
تركيز حامض السالسميك

تركيز

( ممغم.لتر

(NaCl) mM

2-

)

معدل NaCl

0

50

100

4

11.54

9.94

9.76

1010.

42

17.76

16.45

15.20

16.47

224

20.56

18.31

16.13

18.33

112

22.75

20.12

18.43

20.43

معدل حامض السالسميك

18.15

1216.

14.88

L.S.D0.05

SA

NaCl

التداخل

0.3208

0.3704

0.6416

محتوى االوراق من عنصر البوتاسيوم 7
يبين الجدول ( ) 2تأثير كموريد الصوديوم وحامض السالسميك والتداخل بينيما في تركيز عنصر البوتاسيوم ألوراق
فسائل نخيل التمر صنف نبوت سيف النتائج من الزراعة النسيجية  ،إذ اظيرت النتائج وجود انخفاض معنوي في
تركيز عنصر البوتاسيوم بزيادة تركيز كموريد الصوديوم في وسط النمو ،حيث اعطت معاممة كموريد الصوديوم بتركيز(
 ) 112mMاقل تركيز بمغ ( 1.22ممغم.غم

2-

) مقارنة بمعاممة السيطرة التي اعطت اعمى معدل وبفارق معنوي بمغ

( 2.36ممغم.غم . )2-كما اظيرت النتائج ان معاممة حامض السالسميك بتركيز (  244ممغم  .لتر

2-

) قد اثرت

معنوياً بزيادة تركيز عنصر البوتاسيوم وحققت معدل بمغ (  0.02ممغم  .غم ) 2-بينما سجمت المعاممة بتركيز ( 24
ممغم  .غم ) 2-اقل معدل بمغ (  0.02ممغم  .غم ) 2-التي لم تختمف معنوياً عن معاممة السيطرة  .اما تاثير معامالت
التداخل بين كموريد الصوديوم وحامض السالسيمك فان بعضيا كان معنوياً في زيادة تركيز عنصر البوتاسيوم  ,وقد
حققت معاممة التداخل بين كموريد الصوديوم بتركيز (  ) mM 4وحامض السالسيمك بتركيز (  244ممغم  .لتر) 2-
اعمى معدل بمغ (  3.24ممغم  .غم

2-

) بينما سجمت معاممة التداخل بين كموريد الصوديوم بتركيز ( ) mM 42

وحامض السالسيمك بتركيز (  4ممغم  .لتر ) 2-اقل معدل بمغ ( 1.25ممغم  .غم.) 2-
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جدول ( . )2تأثير كموريد الصوديوم وحامض السالسميك والتداخل بينيما في تركيز عنصر البوتاسيوم ( ممغم.غم. )2-
تركيز

تركيز حامض السالسميك ( ممغم.لتر

2-

)

معدل NaCl

( NaCl) Mm

0

50

100

4

5.34

5.63

6.10

5.69

42

2.18

4.42

5.40

4.00

224

4.76

3.45

3.30

3.84

112

4.59

3.05

3.00

3.55

معدل حامض السالسميك

114.

4.14

4.45

L.S.D0.05

SA

NaCl

التداخل

0.2426

0.2802

0.4853

نسبة البوتاسيوم الى الصوديوم 7 K/Na
يوضح الجدول (  ) 3تأثير كموريد الصوديوم وحامض السالسميك والتداخل بينيما في نسبة البوتاسيوم الى
الصوديوم ألوراق فسائل نخيل التمر صنف نبوت سيف الناتجة من الزراعة النسيجية  .إذ اظيرت النتائج وجود
انخفاض معنوي في نسبة البوتاسيوم الى الصوديوم  K/Naبزيادة تركيز كموريد الصوديوم  ،واعطت المعاممة بتركيز
) ( 112mMاقل معدل بمغ ( ) 4.21مقارنة بمعاممة السيطرة التي اعطت اعمى متوسط بمغ ( . ) 4.10اما معامالت
تأثير معنوياً في نسبة . K/Na
حامض السالسميك لم يكن ليا
اً
بينما معامالت التداخل بين كموريد الصوديوم وحامض السالسميك فقد كان تأثيرىا معنوياً  ،وقد سجمت معاممة
التداخل بين ( كموريد الصوديوم بتركيز  mM 4وحامض السالسميك بتركيز 244ممغم.لتر )2-اعمى معدل بمغ ( 4.14
) بينما سجمت معاممة التداخل بين ( كموريد الصوديوم بتركيز  mM 42وحامض السالسميك بتركيز ( 4ممغم.لتر

2-

)

اقل معدل بمغ (.)4.43
من خالل النتائج في الجداول (  ) 1و (  ) 0و (  ) 2و (  , ) 3ان زيادة تركيز كموريد الصوديوم قد سببت
تركيز ايون البوتاسيوم ونسبة البوتاسيوم/
زيادة معنوية في تركيز ايوني الصوديوم و الكمورايد وانخفاضاً معنوياً في ا
تركيز عنصري الصوديوم والكمورايد بزيادة التركيز الممحي
الصوديوم بالمقارنة بمعاممة السيطرة .وقد يعود سبب زيادة ا
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الى زيادة تركيز كموريد الصوديوم في مياه الري المستخدمة و طول مدة الري باستخدام المحاليل الممحية والصنف
المستخدم في الدراسة ) ، (Queiros et al.,2007 ; Azad et al.,2012 ; Awad et al.,2012اوقد يعود
جدول (  . ) 3تأثير كموريد الصوديوم و حامض السالسميك والتداخل بينيما في نسبة . K/Na
تركيز

تركيز حامض السالسميك ( ممغم.لتر

2-

)

معدل NaCl

( NaCl)mM

0

50

100

4

250.

0.26

40.2

00.2

42

0.06

10.2

0.23

0.17

224

0.15

10.1

0.14

0.14

112

0.22

0.09

0.09

0.13

معدل حامض السالسميك

20.1

0.17

50.1

L.S.D0.05

SA

NaCl

التداخل

4.22

4.424

4.414

السبب الى مجموعة الجينات المسؤولة عن انتقال االمالح من وسط النمو الى النبات والتي تقوم بنقل ايونات الصوديوم
اكثر من نقميا أليونات الكمورايد لكون األغشية الخموية ذات جيد كيربائي سالب الشحنة و بالتالي تقوم بنقل ايون
الصوديوم بسيولة فيزداد تراكمو داخل الخاليا بتراكيز تزيد عن

(  ) 2444-244مرة اكثر من تركيزه الطبيعي ،

وان بروتينات الغشاء المسؤولة عن نقل ايون البوتاسيوم والتي تكون عمى شكل قنوات تسمح بدخول ايون الصوديوم الى
داخل ال خاليا لكون اغشية الخاليا غير تامة النفاذية وبذلك تشكل مسمك اخر لدخولو الى الخمية وتراكمو بتراكيز عالية
مقارنة مع ايون البوتاسيوم ) . ) Munns,2005
بينما قد يعود سبب االنخفاض المعنوي في تراكيز عنصري الصوديوم والكمورايد بزيادة تراكيز حامض السالسميك
الى دور حامض الساليسمك في تحسين امتصاص عنصر البوتاسيوم الذي بدورة يؤدي دو اًر ىاماً في المحافظة عمى
انخفاض الجيد االزموزي لسايتوبالزم الخاليا النباتية مما يشجع امتصاص الماء والعناصر الغذائية األخرى كالكالسيوم
والمغنيسيوم  ،ويقمل من األثر السمي الناتج عن زيادة تراكم أيون الصوديوم والكمورايد ; ( Khan et al. , 2003
) .Shakirova et al. , 2003 ; Gunes et al. , 2007
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اما عمى المستوى الجيني فقد يعود السبب الى الجين المعروف بـ AcPMP3-1

والذي ىو أحد الجينات

المسؤولة عن التشفير لبناء بروتينات الغشاء البالزمي والمسؤول عن عممية تنظيم دخول أيوني البوتاسيوم والصوديوم
في النباتات الممحية من ذوات الفمقة الواحدة  ،أن الرش بحامض الساليسمك يعمل عمى استحثاث ىذا الجين وبالتالي
انخفاض امتصاص الصوديوم وزيادة امتصاص البوتاسيوم ( .)Inada et al., 2005
الهصادر
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Effect of Sodium Chloride and Salicylic acid in the Content of Proline Amino Acid and Ion
Concentration of date palm Leaves Phoenix dactylifera L. c.v. Nabout Saif produced from tissue
culture.
Ahmed D. Khalef Al– Asadi

Mahmmod S. Abdul-Wahid Ayaat O. Al –Helo

College of Agriculture and Marshes Horticulture and Land Escaping Dept.
University of Thi–Qar, Iraq
Abstract
The study was conducted in the Faculty of Agriculture / University of Thi-Qar during
(2017-2018), the primary objective of this invsetigation was to study the effect of sodium
chloride, salicylic acid and their interaction on some chemical properties of date palm leaf
cultivar of Nabout Saif produced from tissue culture. The study was carried out as a
factorial experiment according to the randomized complete block design (RCBD) using
three concentrations of sodium chloride (75, 150 and 225 mM) and two concentrations of
salicylic acid (50 and 100 mg l-1) in addition to the control treatment , and the results were
expressed as means for three measurements. Sodium chloride had a significant effect on
the studied parameters, the treatment of sodium chloride at a concentration of (225 mM)
showed a significant increase in the concentrations of ( proline amino acid, sodium, and
chloride elements), and resulted in a significant decrease in the concentrations of
(potassium and the ratio of potassium/sodium). The salicylic acid spraying treatments had
a significant effect, and the salicylic acid treatment at (100 mg l -1) concentration
significantly decreased the concentrations of (Sodium and chloride elements ) and a
significant increase in potassium concentration, Besides, the treatment with salicylic acid
at 50 mg l-1 appeared at the highest concentration levels of (Proline amino acid). While no
significant effects of salicylic acid treatments on the Ratio of Potassium/Sodium. The
effect of the interaction between sodium chloride and salicylic acid treatments showed a
significant effect on some of the studied parameters, where the interaction between sodium
chloride at 150 mM concentration and salicylic acid at a concentration of 50 mg l-1
significantly increased in the concentration of proline. While the interaction treatment
between sodium chloride at 75 mM concentration and salicylic acid at a concentration of
50 mg l-1 showed the lowest average concentration of sodium element. The treatment of
the interaction between sodium chloride (mM 0) and salicylic acid (100 mg l-1) appeared
the lowest average of chloride concentration and the highest average of the potassium
concentration and potassium to sodium ratio. While the interaction treatment between
sodium chloride at 75 mM concentration and salicylic acid at a concentration of 0 mg l-1
showed the lowest average of the potassium concentration and potassium/sodium ratio.
Keywords: sodium chloride, Salicylic acid, Proline, Nabout Saif, Ion concentration
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