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الخالصة          

/ ابن الهٌثم كلٌة التربٌة /اجرٌت تجربة باستعمال االصص الفخارٌة فً البٌت الزجاجً التابع لقسم علوم الحٌاة         
 0)وتراكٌز حامض البرولٌن ¹ˉلتر .ملٌمول(150,  100,  50,  0)لدراسة تاثٌر تراكٌز كلورٌد الصودٌوم,جامعة بغداد

جزء فً الملٌون وتداخلهما فً بعض مؤشرات النمو مثل ارتفاع النبات , المساحة الورقٌة ,تركٌز ( 30,  20,  10, 
اشارت النتائج الى ان الجهد الناتج  .99الكلوروفٌل الكلً لنبات الحنطة صنف اباء الصودٌوم , تركٌز الكلورٌد , محتوى 

عن الملوحة اثر فً نمو النبات وادى الى حصول انخفاض معنوي فً معدل مؤشرات النمو المدروسة وان رش النبات 
تاثٌر التداخل بٌن عاملً  بتراكٌز متزاٌدة من حامض البرولٌن ادى الى زٌادة معنوٌة فً مؤشرات نمو النبات وكان

التجربة معنوي حٌث اشارت النتائج الى ان رش النبات بحامض البرولٌن ادى الى زٌادة مقدرة النبات على تحمل التاثٌر 
 .السلبً لكلورٌد الصودٌوم

 
المقدمة 

من النباتات ,  تعد الملوحة من المشاكل الرئٌسٌة التً تواجه الزراعة حٌث تؤثر سلبا فً نمو وانتاجٌة العدٌد  
وٌعتبر كلورٌد الصودٌوم من اكثر االمالح الشائعة فً التربة واالكثر ضررا فً نمو وانتاجٌة المحاصٌل الزراعٌة 

(Reynolds 2005 ,واخرون  .) ان زٌادة الملوحة  تؤثر فً اختالل التوازن االوزموزي مسببة انغالق الثغور نتٌجة

مع االٌونات الضارة فً الساٌتوبالزم ٌسبب انخفاض نسبة الماء فً البروتوبالست لزٌادة نسبة حامض االبسٌسك , وان تج
, كما تؤثر الملوحة فً اٌض النتروجٌن مسببة تراكم بعض المركبات السامة فً الخالٌا CO2مما ٌؤثر فً انخفاض تثبٌت 

ٌكون اما تاثٌر اوزموزي او ان تاثٌر الملوحة فً نمو النبات . (Verma,2010 و Verma)ومؤدٌة الى موت النبات 
اٌونً حٌث ان تجمع االٌونات داخل فجوة خالٌا النبات تؤثر فً العالقات المائٌة مما ٌؤثر سلبا فً كافة الفعالٌات الحٌوٌة 

 Yang  وفً دراسة اجراها ( .Jain 2011,), حٌث تتاثر االنزٌمات المسؤولة عن االٌض الحٌوي داخل النبات 
نبات الرز النامً فً وسط ملحً اشاروا الى تثبٌط العملٌات الحٌوٌة فً النبات نتٌجة للتغاٌرات على ( 2008)واخرون 

فً العملٌات الفسٌولوجٌة وانخفاض المحتوى المائً لالوراق وانخفاض تحلل الماء ضوئٌا فً النظام الصبغً الثانً مما 
ضارة للظروف البٌئٌة غٌر المالئمة بشتى الوسائل ومن اهمها ٌقاوم النبات التاثٌرات ال.  اثر سلبا فً عملٌة البناء الضوئً

ذات االوزان الجزٌئٌة المنخفضة مثل الكالٌسٌن بٌتٌن    Compatible soluteتجمٌع بعض الذائبات العضوٌة التوافقٌة  
للنبات  حٌث ٌلعب حامض البرولٌن دورا مهما فً التنظٌم االوزموزي( . 2009, واخرون Aghaei )وحامض البرولٌن

ٌعد ( .2000, واخرون  (Hasegawa  وٌؤدي الى  زٌادة بناء البروتٌنات وٌحمً الغشاء البالزمً للخالٌا من التلف 
حامض البرولٌن من الحوامض االمٌنٌة الحرة التً لها القدرة على التنظٌم االوزموزي داخل الخلٌة خاصة فً حالة 

ة فً الفجوة مما ٌؤدي الى حدوث عدم التوازن االوزموزي داخل الخلٌة وهذا الملوحة العالٌة حٌث تتراكم االٌونات الضار
ٌدفع الى تراكم حامض البرولٌن فً الساٌتوبالزم العادة حالة التوازن االوزموزي , هذا باالضافة الى دوره فً الحفاظ 

ٌاسٌن )زٌمات من التحلل على انتفاخ الخالٌا وتركٌب االغشٌة الخلوٌة للعضٌات داخل الخلٌة والحفاظ على االن
ان االجهاد التاكسدي ٌعد ناتج عن االجهادات البٌئٌة مثل الجفاف , الملوحة , الحرارة , االشعاع , االمراض (.1992,

الحٌوٌة التً  التً تعد ناتج العملٌات Reactive Oxygen Speciesوالتً تؤدي الى انتاج الجذور الحرة المؤكسدة 
الهٌدروجٌن وجذور  وجذر الهٌدروكسٌل وجذر بٌروكسٌد Superoxideومن اهمها جذر  تحدث داخل خالٌا النبات

الدهون فٌه ومؤثرة بذلك فً نفاذٌته  الى اكسدة جزء االوكسجٌن المفردة حٌث تهاجم هذه الجذور الغشاء البالزمً مؤدٌة
لذلك فان (. 2003واخرون ,   Meloni)والتنفس كما تؤثر فً فعالٌة االنزٌمات وبذلك تؤثر فً عملٌات البناء الضوئً

 االجهاد التاكسدي ٌظهر عندما التكون هناك موازنة بٌن انتاج الجذور الحرة المؤكسدة ودفاعاتها المتمثلة بانزٌمات
Superoxid dismutase وCatalase وGlutation peroxidase  وعندما ٌختل هذا التوازن تفشل عملٌة اقتناص
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حول Foolad (2007 )و    Ashrafوفً دراسة اجراها . (Li  ,2009 )ك الى موت النبات الجذور الضارة  وٌؤدي ذل

مقدرة النباتات على التكٌف للظروف البٌئٌة غٌر المالئمة وان الرش الورقً بحامض البرولٌن ادى الى زٌادة محتواه فً 
ة الخلوٌة للعضٌات وٌعد حافظ انزٌمً خالٌا النبات وٌعد هذا الحامض منظم اوزموزي ٌحافظ على البروتٌنات واالغشً

ٌمنع االنزٌمات من التحلل وٌزود النبات بالطاقة الضرورٌة لعملٌات النمو والشفاء من حالة االجهاد باالضافة الى مقاومته 
التاثٌر السمً للجذور الحرة المؤكسدة ومقتنص لها وان تاثٌر الرش الورقً بحامض البرولٌن ٌتوقف على النوع ,الصنف 

فً دراستهم ( 1993)واخرون    Royواكد . , التركٌب الوراثً للنبات , مرحلة نموه , التركٌز االمثل ووقت االضافة 
هو التركٌز االمثل رشا على الجزء الخضري للنبات فً مرحلة البادرات ,  mM 30على نبات الرز على ان تركٌز 

( .  2007,واخرونAli  )ئً المتعرض له حسب دراسة  وكان االفضل  فً زٌادة تحمل الذرة الصفراء للجهد الما
وبالرغم من ان االضافة الخارجٌة لحامض البرولٌن تؤدي الى زٌادة مقدرة النبات على تحمل الظروف غٌر المالئمة اال 

نتاجٌة النبات ان التراكٌز العالٌة منه قد تكون ضارة للنبات  وقد تؤثر سلبا فً عملٌة البناء الضوئً وبذلك تؤثر فً نمو وا
(Nanjo  , 2003واخرون . ) وفً دراسة اجراها (Song  2005,واخرون) على نبات الحنطة اشاروا الى مقدرة النبات

على تجمٌع بعض الحوامض االمٌنٌة مثل حامض البرولٌن تحت تاثٌر كلورٌد الصودٌوم من اجل زٌادة التحمل للظروف 
ونظرا لتباٌن الظروف البٌئٌة وظروف . Pyrroline-5-carboxylaseانزٌمالبٌئٌة غٌر المالئمة بسبب زٌادة فعالٌة 

التربة فً العراق من ارتفاع نسبة الملوحة وزٌادة الجفاف بسبب قلة االمطار ولكون نبات الحنطة المحصول االقتصادي 
لحة وباستعمال تقنٌة االول فً العراق كانت هذه الدراسة التً تهدف الى امكانٌة زراعة محصول الحنطة فً اراضً ما

 .الرش الورقً بحامض البرولٌن 
 

 مواد البحث وطرائقه

 2009ابن الهٌثم لموسم النمو  –كلٌة التربٌة / اجرٌت التجربة فً البٌت الزجاجً التابع لقسم علوم الحٌاة      
ئٌا وطحنت ونخلت وعبئت فً جففت هوا ¹ˉم . دٌسٌسٌمنز 1,90باستعمال تربة طٌنٌة غرٌنٌة ,االٌصالٌة الكهربائٌة لها 

وبثالثة مكررات (4×4)نفذت التجربة وفق التصمٌم العشواثً الكامل كتجربة عاملٌة . كغم تربة  7اصص فخارٌة سعة 
:- بحٌث تضمنت العوامل التالٌة 

طرة باالضافة الى التركٌز صفر كمعاملة سً ¹ˉلتر.ملٌمول(  150,  100,  50)ثالثة تراكٌز من كلورٌد الصودٌوم  -1
ثم حضرت منه التراكٌز المطلوبة وحسب قانون  1M,حٌث تم تحضٌر محلول رئٌسً من كلورٌد الصودٌوم بتركٌز 

 .التخفٌف 
جزء فً الملٌون باالضافة الى التركٌز صفر كمعاملة سٌطرة ,تم ( 30,  20,  10)ثالثة تراكٌز من حامض البرولٌن   -2

ام منه واذابته فً لتر من الماء المقطر ثم تحضٌر التراكٌز تحضٌر محلول رئٌسً من حامض البرولٌن بوزن غر
تم اضافة سماد سوبر فوسفات بمعدل .اصٌص  48وبذلك ٌكون عدد الوحدات التجرٌبٌة . المطلوبة وحسب قانون التخفٌف

م ٌوم من الزراعة ت 43اصٌص كدفعة اولى قبل الزراعة وبعد مرور /غم0,35اصٌص وسماد الٌورٌا بمعدل / غم 0,7
 23/11/2008بتارٌخ 99زرعت بذور الحنطة صنف اباء. اصٌص/غم0,35اضافة دفعة ثانٌة من سماد الٌورٌا وبمعدل 

بادرة بعد مرور  11خفت البادرات الى , من السعة الحقلٌة% 50بذرة لكل اصٌص وروٌت بالماء وصوال الى  16بمعدل
وازالة ( لى اساس وزن االصٌص ومحتوٌاته بعد الزراعةع)ٌوم من الزراعة وتم متابعة العملٌات الزراعٌة من ري 14

تم ري االصص باستعمال محلول تراكٌز  14/1/2009وبتارٌخ 4-3وعند ظهور الورقة , االدغال حتى نهاٌة التجربة
كلورٌد الصودٌوم وحسب المعامالت ورش حامض البرولٌن صباحا على الجزء الخضري للنبات ورشت معامالت 

ٌوم من الرشة االولى تمت الرشة الثانٌة مع االستمرار بارواء االصص بمحلول  14وبعد مرور , لمقطرالسٌطرة بالماء ا
 :تراكٌز كلورٌد الصودٌوم وقد تمت دراسة بعض مؤشرات النمو المظهرٌة االتٌة

  .19/2/2009تم قٌاسه بعد الرشة الثانٌة من حامض البرولٌن وبتارٌخ (: سم)ارتفاع النبات -1
  26/2/2009تم حساب معدل المساحة الورقٌة لثالثة اوراق اخذت عشوائٌا من كل اصٌص بتارٌخ : رقٌة المساحة الو -2

 : وكاالتً( McKee  ,1964)  وباستعمال معادلة

 .عرضها سم× طول الورقةسم ×  ×1.25= ²المساحة الورقٌة سم



ٌوم من الرشة  14ة للمجموع الخضري بعد مرور تم دراسة بعض مؤشرات النمو الفسلجٌة حٌث اخذت عٌنات نباتً -3
على درجة  Oven))وبمعدل ستة نباتات لكل وحدة تجرٌبٌة تم تجفٌف العٌنات فً مجفف  11/2/2009الثانٌة وبتارٌخ 

ن واخرو   ( Agizaطحنت العٌنات واخذ وزن معلوم لكل معاملة وهضم حسب طرٌقة , ولحٌن ثبات الوزن  70-65حرارة 
وتركٌز الكلورٌد حسب طرٌقة ( 1982,نواخرو  Page)م تقدٌر تركٌز الصودٌوم حسب الطرٌقة المذكورة فً ت( . 1960,

 Minolt A spadكما تم تقدٌر محتوى  الكلوروفٌل الكلً للنبات باستعمال جهاز قٌاس الكلوروفٌل . (Jackson,1958)مور
املة وذلك بوضع اعرض جزء من الورقة تحت ذراع وذلك باخذ معدل اربع قراءات الربعة اوراق عشوائٌا من كل مع

   تم تحلٌل النتائج احصائٌا حسب تصمٌم التجربة وبطرٌقة . الجهاز والضغط علٌه حتى تظهر قراءة على شاشة الجهاز 
(Little  وHills , 1978 ) 0,05وتم مقارنة المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي تحت مستوى احتمال  . 

 
ناقشة النتائج و الم

الى وجود انخفاض معنوي فً معدل صفة ارتفاع النبات بزٌادة تركٌز كلورٌد ( 1)اشارت نتائج جدول 
كان هناك انخفاض معنوي فً معدل الصفة بنسبة  ¹ˉلتر. ملٌمول 150الصودٌوم فعند رفع التركٌز من صفر الى 

ي الملٌون رشا على اوراق النبات ادى جزء ف 30وان زٌادة تركٌز حامض البرولٌن من صفر الى %  19,18انخفاض 
اما التداخل بٌن عاملً الدراسة فقد كان معنوٌا وبلغت % . 13,42الى زٌادة معنوٌة فً معدل ارتفاع النبات وبنسبة زٌادة 

 49,60جزء فً الملٌون حامض البرولٌن وكانت  30اعلى قٌمة للصفة عند التركٌز صفر كلورٌد الصودٌوم والتركٌز 
كلورٌد الصودٌوم والتركٌز صفر حامض  ¹ˉلتر.ملٌمول  150سم عند التركٌز  36,50ة مع اقل قٌمة للصفة سم مقارن

جزء فً الملٌون  30مقارنة مع التركٌز صفر كلورٌد الصودٌوم والتركٌز % 26,41البرولٌن وبنسبة انخفاض هً
حد من التاثٌر السلبً للتركٌز العالً جزء فً الملٌون حامض البرولٌن من ال 30حامض البرولٌن, وتمكن التركٌز 

سم عند التركٌز صفر  36,50سم مقارنة مع  38,67واعطى قٌمة الرتفاع النبات  ¹ˉلتر. ملٌمول 150لكلورٌد الصودٌوم 
جزء فً  30, 20كلورٌد الصودٌوم ولم ٌكن الفرق معنوي بٌن التركٌزٌن  ¹ˉلتر.ملٌمول 150حامض البرولٌن والتركٌز 

.  كلورٌد الصودٌوم فً صفة ارتفاع النبات ¹ˉلتر. ملٌمول 150ض البرولٌن مع التركٌز الملٌون حام
(. سم)تاثٌر تراكٌز كلورٌد الصودٌوم وحامض البرولٌن وتداخلهما فً ارتفاع نبات الحنطة( 1)جدول ال 

متوسطات حامض البرولين 

 
تركيز حامض البرولين  ¹ˉلتر. تركٌز كلورٌد الصودٌوم ملٌمول

 0 50 100 150 ي المليونجزء ف

39,88 36,50 38,59 41,16 43,25 0 

41,33 37,48 39,52 42,84 45,50 10 

43,93 38,54 43,09 45,34 48,75 20 

45,23 38,67 46,00 46,66 49,60 30 

متوسطات كلوريد الصوديوم  46,77 44,00 41,80 37,80 

 LSD  (0.05) 3,665= التداخل   1,832=لبرولٌن تركٌز حامض ا    1,832= تركٌز كلورٌد الصودٌوم

ان زٌادة تركٌز كلورٌد الصودٌوم فً وسط النمو قد ٌؤثر فً اختالل التوازن الهرمونً حٌث ٌخفض البناء الحٌوي 
 لهرمونات النمو المسؤولة عن استطالة النبات مثل االوكسٌنات والساٌتوكاٌنٌنات والجبرلٌن وٌزداد تراكم مثبطات النمو

كما ان زٌادة تركٌزه فً وسط النمو ٌؤدي الى انخفاض الفعالٌات الحٌوٌة مثل ( . 2000,ابو زٌد )مثل حامض االبسٌسٌك 
مما ٌؤثر سلباً فً  البناء الضوئً والتنفس باالضافة الى تأثٌراته االوزموزٌة كما وٌؤثر فً االنقسام واالتساع الخلوي 

زٌادة ارتفاع النبات نتٌجة للرش الورقً بحامض البرولٌن ٌعود الى دور حامض وان ( . 2001,ٌاسٌن )ارتفاع النبات  
البرولٌن االٌجابً فً تنظٌم الجهد االزموزي مما ٌزٌد من قابلٌة الخلٌة على سحب الماء ومن ثم زٌادة النمو وادامة 

النبات بالطاقة لذلك ٌؤثر فً زٌادة  استطالة الخالٌا فهو مصدر للنتروجٌن وٌساهم فً بناء البروتٌن وٌلعب دور فً تجهٌز
( .  1992, ٌاسٌن )نمو النبات 

الى وجود انخفاض معنوي فً معدل المساحة الورقٌة لنبات الحنطة عند رفع تركٌز كلورٌد ( 2)اشارت نتائج جدول 
ادى الى وان الرش الورقً بحامض البرولٌن %  17,22وبنسبة انخفاض  ¹ˉلتر .ملٌمول 150الصودٌوم من صفر الى 

جزء فً الملٌون كانت هناك زٌادة معنوٌة بنسبة زٌادة هً  30زٌادة فً معدل هذه الصفة فعند رفع التركٌز من صفر الى 
وكان تأثٌر التداخل بٌن عاملً الدراسة معنوي وبلغت اعلى قٌمة له عند التركٌز صفر كلورٌد الصودٌوم , %  17,66

 19,24مقارنة مع اقل قٌمة للمساحة الورقٌة هً  ²سم 28,09رولٌن وبلغت جزء فً الملٌون  حامض الب 30والتركٌز 



جزء فً  20كلورٌد الصودٌوم والتركٌز صفر حامض البرولٌن وتمكن التركٌز  ¹ˉلتر.ملٌمول 150عند التركٌز  ²سم
طى قٌمة للمساحة كلورٌد الصودٌوم واع ¹ˉلتر. ملٌمول 150الملٌون حامض البرولٌن من تقلٌل التأثٌر السلبً لتركٌز 

كلورٌد  ¹ˉلتر. ملٌمول 150عند التركٌز صفر حامض البرولٌن والتركٌز ²سم 19,24مقارنة مع  ²سم  22,22الورقٌة 
 150جزء فً الملٌون حامض البرولٌن مع التركٌز  30,  20الصودٌوم ولم ٌكن الفرق معنوي بٌن التركٌزٌن 

. الورقٌة  كلورٌد الصودٌوم فً صفة المساحة ¹ˉلتر.ملٌمول
 

. لنبات الحنطة ²تاثٌر تراكٌز كلورٌد الصودٌوم وحامض البرولٌن وتداخلهما فً المساحة الورقٌة سم( 2)جدولال
متوسطات حامض البرولين 

Mean  
تركيز حامض البرولين  ¹ˉلتر. تركٌز كلورٌد الصودٌوم ملٌمول 

 جزء في المليون 
150 100 50 0 

21,12 19,24 20,32 21,68 23,23 0 

22,70 21,71 22,22 22,08 24,80 10 

24,05 22,22 22,67 24,51 26,80 20 

24,85 22,02 23,75 25,54 28,09 30 

متوسطات كلوريد الصوديوم  25,73 23,45 22,24 21,30 

Mean 

 LSD  (0.05) 2,841= التداخل  1,420=تركٌزحامض البرولٌن 1,420=تركٌز كلورٌد الصودٌوم  

اض معدل المساحة الورقٌة ٌعود الى تاثٌر كلورٌد الصودٌوم السلبً فً نمو النبات حٌث ٌقلل من االتساع الخلوي ان انخف
وٌقلل من لدونة الجدار وٌؤدي الى اختزال حجوم الخالٌا ومعدل االنقسام الخٌطً لقمم الجذور والسٌقان فً مراحل نموها 

كما تتاثر عملٌة البناء الضوئً ( . 2001ٌاسٌن , )سلبا فً المساحة الورقٌة المبكرة وبذلك ٌقلل من حجم الخالٌا مما ٌؤثر 
الرتباطها بانغالق الثغور وهذا بدوره ٌؤدي الى انخفاض التبادل الغازي مما ٌؤثر فً عملٌة التنفس وكما ٌؤثر فً الجهد 

ان الرش الورقً بحامض لذلك ف  (Drew ,1992و ( Bethkeالمائً لالوراق ودرجة حرارتها ومحتواها المائً 
البرولٌن ادى الى زٌادة قدرة النبات على البناء الضوئً عن طرٌق السٌطرة على غلق وفتح الثغور ومنع صبغات 

وفقدان الماء خالل عملٌة النتح وبذلك زادت المساحة  CO2الكلوروفٌل من التحلل وبالتالً ساعد على الموازنة بٌن اخذ 
ان زٌادة تركٌز كلورٌد الصودٌوم فً وسط النمو له تاثٌر سلبً فً نمو النبات وهذا . (Raven  ,2002)الورقٌة للنبات

كان واضحا من خالل زٌادة تجمع اٌونات الصودٌوم والكلورٌد فً الجزء الخضري للنبات , حٌث اشارت نتائج الجدول 
ادى الى زٌادة معنوٌة فً  ¹ˉلتر .ملٌمول 150الى ان رفع تركٌز كلورٌد الصودٌوم فً وسط النمو من صفر الى ( 3)

وان الرش بحامض البرولٌن كان له الدور االٌجابً فً خفض % 126,16معدل تركٌز الصودٌوم وبنسبة زٌادة هً 
جزء فً الملٌون كان هناك انخفاض فً معدل  30تركٌز الصودٌوم حٌث عند رفع تركٌز حامض البرولٌن من صفر الى 

جزء فً الملٌون حامض البرولٌن اقل قٌمة لتركٌز  20واعطى التركٌز % 38,12 نسبة انخفاضتركٌز الصودٌوم وب
اما التداخل بٌن عاملً , مقارنة مع التركٌز صفر حامض البرولٌن % 38,26وبنسبة انخفاض   4,21الصودٌوم وهً 

جزء فً 30لتركٌز الدراسة فقد كان معنوٌا وبلغت اقل قٌمة لتركٌز العنصر عند التركٌز صفر كلورٌد الصودٌوم وا
 ¹ˉلتر.ملٌمول 150عند التركٌز  9,25مقارنة مع اعلى قٌمة لتركٌز العنصر   2,60الملٌون حامض البرولٌن وهً 

جزء فً الملٌون 20وتفوق التركٌز %. 71,89كلورٌد الصودٌوم والتركٌز صفر حامض البرولٌن وبنسبة انخفاض 
كلورٌد الصودٌوم واعطى اقل تركٌز للصودٌوم  ¹ˉلتر. ملٌمول  150كٌز ترحامض البرولٌن فً الحد من التاثٌر السلبً لل

عند التركٌز صفر حامض البرولٌن ونفس التركٌز اعاله من كلورٌد الصودٌوم ولم ٌكن الفرق  9,25مقارنة مع  5,52بلغ 
ورٌد الصودٌوم فً كل ¹ˉلتر.ملٌمول  150جزء فً الملٌون حامض البرولٌن مع التركٌز  20,30معنوي بٌن التركٌزٌن 

.  تركٌز العنصر 
للجزء  الخضري )%( تاثٌر تراكٌز كلورٌد الصودٌوم وحامض البرولٌن وتداخلهما فً تركٌز الصودٌوم ( 3)جدول ال

. لنبات الحنطة
متوسطات حامض البرولين 

 
تركيز حامض البرولين  ¹ˉلتر. تركٌز كلورٌد الصودٌوم ملٌمول

 جزء في المليون
150 100 50 0 

6,82 9,25 7,70 6,53 3,80 0 

5,31 6,98 5,85 5,45 2,95 10 



4,21 5,52 4,45 4,14 2,72 20 

4,22 5,58 4,50 4,20 2,60 30 

متوسطات كلوريد الصوديوم  3,02 5,08 5,63 6,83 

 
 LSD  (0.05) 0,225= التداخل       0,111= تركٌز حامض البرولٌن  0,113= تركٌز كلورٌد الصودٌوم  

ان زٌادة تركٌز اٌون الصودٌوم فً وسط النمو ادى الى زٌادة امتصاصه وتجمعه  فً خالٌا انسجة النبات مما اثر سلبا   
فً الغشاء البالزمً الحالله محـــل اٌونات الكالسٌوم مسبباً تقلٌل نفاذٌته كما وٌثبط عمل مضخة االٌونات فً اغشٌة 

 David) ونات الصودٌوم وانخفــاض تــركٌز االٌونات الضرورٌة للنمـــوالخالٌا وبذلك ادى الى زٌادة تراكم اي

الى وجود زٌادة معنوٌة فً معدل تركٌز الكلورٌد عند رفع تركٌز كلورٌد ( 4)اشارت نتائج جدول  .( Nilsen, ,2000و

ٌن من صفر الى وعند زٌادة تركٌز حامض البرول% 157,77وبنسبة زٌادة  ¹ˉلتر.ملٌمول 150الصودٌوم من صفر الى
جزء فً الملٌون  20واعطى التركٌز% 39,89جزء فً الملٌون انخفض معدل تركٌز الكلورٌد بنسبة انخفاض  30

مقارنة مع التركٌز صفر % 40,26وبنسبة انخفاض قدره   3,22حامض البرولٌن اقل معدل لتركٌز الكلورٌد بلغ 
سة فقد كان تاثٌره معنوٌا وبلغ اقل تركٌز للكلورٌد عند التركٌز اما التداخل الثنائً بٌن عاملً الدرا,حامض البرولٌن 

مقارنة مع اعلى قٌمة لتركٌز  1,77جزء فً الملٌون حامض البرولٌن وبلغ  30صفر كلورٌد الصودٌوم والتركٌز 
 20 كلورٌد الصودٌوم والتركٌز صفر حامض البرولٌن وتفوق التركٌز ¹ˉلتر.ملٌمول 150عند التركٌز  7,20العنصر 

واعطى اقل تركٌز  ¹ˉلتر .ملٌمول 150جزء فً الملٌون حامض البرولٌن تحت تاثٌر التركٌز العالً لكلورٌد الصودٌوم 
كلورٌد  ¹ˉلتر .ملٌمول 150عند التركٌز صفر حامض البرولٌن والتركٌز  7,20مقارنة مع   4,11للكلورٌد بلغ 

جزء فً الملٌون حامض البرولٌن مع نفس التركٌز من كلورٌد  30,  20الصودٌوم ولم ٌكن الفرق معنوي بٌن التركٌزٌن 
ان زٌادة تجمع اٌونات الكلورٌد ٌؤثر سلبا فً امتصاص النبات للماء وٌؤثر فً اختالل  .الصودٌوم فً تركٌز الكلورٌد 

باالضافة الى  عملٌة النتح كما وٌؤثر على الشكل المظهري للنبات حٌث تظهر حافات النبات محترقة وظهور بقع متنخرة
وعند رش النباتات بحامض البرولٌن انخفض تركٌز العنصرٌن الصودٌوم  (.Jain ,2011) شحوب صبغة الكلوروفٌل

والكلورٌد فً النبات حٌث ساعد فً تحفٌز آلٌات النبات فً التكٌف واحتجاز العنصرٌن فً الجذور ومنع انتقالهما الى 
ان زٌادة تركٌز كلورٌد الصودٌوم فً وسط النمو اثر .   وع الخضري للنباتاالوراق وبالتالً خفض تركٌزهما فً المجم

 150الى ان رفع تركٌز كلورٌد الصودٌوم من صفر الى ( 5)سلبا فً صبغات البناء الضوئً حٌث اشارت نتائج جدول 
 38,02الى  40,65ادى الى انخفاض فً معدل محتوى الكلوروفٌل الكلً الوراق النبات من  ¹ˉلتر.ملٌمول

فً  جزء فً الملٌون كان هناك زٌادة 30وعند رفع تركٌز تركٌز حامض البرولٌن من صفر الى ¹ˉ(²سم.)ماٌكروغرام
 معنوٌا كان فقد الدراسة عاملً بٌن التداخل اما ¹ˉ(²سم.)ماٌكروغرام 41,32الى  37,27معدل الصفة من 

وبلغت  جزء فً الملٌون حامض البرولٌن 30تركٌز وبلغت اعلى قٌمة للصفة عند التركٌز صفر كلورٌد الصودٌوم وال
 150عند التركٌز ¹ˉ( ²سم.)ماٌكروغرام 34,96مقارنة مع اقل قٌمة للصفة  ¹ˉ(²سم.)ماٌكروغرام 43,35

فً الجزء الخضري )%( تاثٌر تراكٌز كلورٌد الصودٌوم وحامض البرولٌن وتداخلهما فً تركٌز الكلورٌد ( 4)جدول ال
. لنبات الحنطة

طات حامض البرولين متوس

 
تركيز حامض البرولين  ¹ˉلتر .تركٌز كلورٌد الصودٌوم ملٌمول 

 0 50 100 150 جزء في المليون

5,39 7,20 6,21 5,56 2,57 0 

4,28 5,80 4,75 4,50 2,05 10 

3,22 4,11 3,63 3,30 1,83 20 

3,24 4,14 3,65 3,39 1,77 30 

 يد الصوديوممتوسطات كلور 2,06 4,19 4,60 5,31 

 LSD  (0.05) 0,128= التداخل 0,06= تركٌز حامض البرولٌن  0,064= تركٌز كلورٌد الصودٌوم 

جزء فً  30وتمكن التركٌز , % 24,00كلورٌد الصودٌوم والتركٌز صفر حامض البرولٌن وبنسبة زٌادة  ¹ˉلتر. ملٌمول
الكلً تحت تاثٌر التركٌز العالً من كلورٌد الصودٌوم  الملٌون من حامض البرولٌن من زٌادة قٌمة محتوى الكلوروفٌل

عند التركٌز ¹ˉ( ²سم.)ماٌكروغرام 34,96مقارنة مع  ¹ˉ( ²سم.)ماٌكروغرام 40,10واعطى قٌمة  ¹ˉلتر. ملٌمول 150



  30, 20كلورٌد الصودٌوم ولم ٌكن الفرق معنوي بٌن التركٌزٌن  ¹ˉلتر. ملٌمول 150صفر حامض البرولٌن والتركٌز 
. جزء فً الملٌون حامض البرولٌن مع نفس التركٌز من كلورٌد الصودٌوم فً محتوى الكلوروفٌل الكلً

 ²سم. )تاثٌر تراكٌز كلورٌد الصودٌوم وحامض البرولٌن وتداخلهما فً محتوى الكلوروفٌل الكلً ماٌكروغرام( 5)جدول ال
. لنبات الحنطة ¹ˉ(

متوسطات حامض البرولين 

      
تركيز حامض البرولين  ¹ˉلتر. الصودٌوم ملٌمول  تركٌز كلورٌد

 جزء في المليون 
150 100 50 0 

37,27 34,96 36,75 38,30 39,05 0 

38,67 37,25 37,45 40,50 39,50 10 

40,45 39,75 39,88 41,45 40,70 20 

41,32 40,10 40,25 41,60 43,35 30 

 وديوممتوسطات كلوريد الص 40,65 40,46 38,58 38,02 

 LSD  (0.05) 2,903= التداخل       1,451=تركٌز حامض البرولٌن      1,451= تركٌز كلورٌد الصودٌوم 

ٌؤثر كلورٌد الصودٌوم سلبا فً محتوى الكلوروفٌل فً اوراق النبات وذلك النخفاض محتوى العناصر الداخلة فً بناء  
دٌد ,كما وٌؤثر فً زٌادة حامض االبسٌسٌك الذي ٌسرع من تحلل جزٌئة الكلوروفٌل مثل النتروجٌن , المغنٌسٌوم والح

كما ٌؤثر كلورٌد الصودٌوم فً نفاذٌة الغشاء البالزمً مسببا زٌادة فً .(Grattan ,1999و Mass)صبغة الكلوروفٌل  

وراق وهذا ٌؤدي الى انخفاض تركٌز صبغة الكلوروفٌل وزٌادة شٌخوخة اال electrolyte leakageالتسرب االٌونً
(Chen  1991,واخرون). 
من نتائج الجداول السابقة ٌمكن االستنتاج بان رش حامض البرولٌن على الجزء الخضري للنبات ادى الى تقلٌل االضرار  

الناتجة عن وجود كلورٌد الصودٌوم فً وسط النمو اما تاثٌر التداخل بٌن كلورٌد الصودٌوم وحامض البرولٌن فقد كان له 
جزء فً الملٌون حامض البرولٌن فً الحد من التاثٌر  20جمٌع المؤشرات المدروسة مع تفوق التركٌز  تاثٌرمعنوي فً

جزء فً  30النمو و تفوق التركٌز  فً بعض مؤشرات ¹ˉلتر .ملٌمول 150السلبً للتركٌز العالً لكلورٌد الصودٌوم  
كلورٌد الصودٌوم فً مؤشرات نمو  ¹ˉلتر .ٌمولمل 150الملٌون حامض البرولٌن من الحد من التاثٌر السلبً للتركٌز 

 .اخرى
EFFECT OF SODIUM CHLORIDE AND PROLINE ACID ON SOME GROWTH 

PARAMETERS OF WHEAT PLANT  Triticum aestivum L. 

  
             Abbas J. H. Al-Saedi              Amel G. M. Al-Kazzaz                    Abed O.H. Alwan 

    College of Education               College of Education                     College of Science 

      Ibn-AI-Haitham                         Ibn-Al-Haitham                     University of Karbalaa 

       University of Baghdad              University of Baghdad 

 

ABSTRACT 

       Pots experiment was conducted in the glasshouse of Biology Department,College of 

Education  Ibn-AL-Haitham/ University of Baghdad. The purpose of this research is to study 

the  effect of Sodium Chloride ( 0,50,100,150) mM.Lˉ¹and Proline acid (0,10,20,30)PPm and 

their interactions on some growth parameters included:Plant hight , Leaf area , Sodium and  

Chloride concentration and the content of total Chlorophyll of wheat plant cultivar Ibaa 99.  

The results indicated that Salinity stress affected plant growth and caused a significant 

decrease in the mean of studied growth parameters ,morover foliar sprying with Proline acid 

caused a significant increase in the mean growth parameters.The interactions was significant 

in which the results indicated that foliar sprying with Proline acid increased plant ability to 

tolerate Sodium Chloride effect. 
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