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الزيتون و  (  Ricinus communis ) الخروع الملحيةالنباتات مقارنة بين نوعين من 
(Olea europaea)  تحت ظروف ملوحة التربة المختلفة االمالحإلمكانية إزالة 

 

 علي تسيارانعام     ميثاق عبد مسلم جودة  
 شيماء جبار هادي        مقداد عبد االله طاهر

 محمد علي حاتم زهراء        اسيل فاضل فرهاد 
  

 الخالصة:

القاحلة  في المناطقاد استخدام المياه للري دز اكما و  التدريجيملح تالناجم عن الالزراعية اد تدهور األراضي دز ا 
ينبغي زراعة وإليجاد الحلول لهذه المشكلة  لزيادة إنتاجية المحاصيل إلى الحد األقصى ، ذلك و  وشبه القاحلة
واحدة من وهي طريقة  البحوث الحديثة ركزت على. استصالح االراضي المتملحةأو  ةحو حمل الملتمحاصيل ت

فعالة من حيث التكلفة لتحقيق أقصى قدر من إنتاجية المحاصيل هي استخدام النباتات الأكثر الطرق الواعدة و 
 التربمن  مستويات أربعة تجربة زراعة ، تم . لتحقيق تلك الفرضيةمن التربة االمالحالتي تتحمل الملوحة إلزالة 

 Olea(  والزيتون )  Ricinus communisالخروع ) الملحيةالنباتات  بنوعين من مختلفة الملوحة
europaea)لتقييم القدرة على تحمل التملح من النباتات  الملوحةمن  مستوياتاربعة  .  أما التربة فقد سجلت

 المستوى الثاني هوو  (،/ متر ديسى سيمنز NSS  ،0.9 ) الملحيةالتربة غير  . المستوى االول هو الملحية
،  MSS) التربة معتدلة الملوحة والمستوى الثالث هو و(،ديسى سيمنز / متر  SSS ،4.2حة )قليلة الملو التربة 
(. ، سيمنز / متر  ديسى HSS ،14.1حة )عالية الملو التربة المستوى الرابع هو  (، وديسى سيمنز / متر  7.2

. الملحيةالنباتات أوراق  في  Cl - و Na+ ايونات حيوية وكذلك تراكموالكيمو ولوجية لفسيكما تم فحص المعلمات ا
. قبل الزراعة وبعد انتهاء التجربةالتربة  اتأيونوتركيز ،  EC ، pH التوصيل الكهربائي كما تم اجراء فحوصات

 P) معنويا الملوحة مستويات مع زيادةالملحيين  النباتين من والجافة لكال الرطبة األوزان  يادةز اظهرت النتائج و 
 ، على التوالي، 4.5و  2.9 ازدادت بأضعاف تبلغ  الزيتون و الخروع  فيالبرولين  تراكيزاما (. 0.05 ≥

الخروع ل  غشيةاستقرار اال ودليلد يهايالدالمالونبينما كانت قيم ظروف السيطرة. ب النباتات النامية بالمقارنة مع
تحت ظروف  زيادة معنوية في تحطم االغشية الزيتون نباتات  . أظهرتملحتفي جميع ظروف ال غير معنوية

HSS الملوحة. وانخفضت مستويات كل فيالملحيين   النباتينمحتوى الكلوروفيل لكاليتأثر . وبطريقة مماثلة، لم  
(. P ≤ 0.05) بصورة معنويةالملحيين  بكال النباتينبشكل ملحوظ في التربة التي زرعت  Cl -و  Na+تراكيز

 ملي مول 151.4 بزيادة معنوية مقدارها  HSSتربة من  Na+  ايون  إزالة في الزيتون  على الخروع ق نباتفو وت
+Na ملي مول  61.2مقدارها مقارنة بإزالة بال 1- كغم+Na الزيتون من قبل  1- كغم. 

 Oleaالزيتون )  ،(  Ricinus communis ) الخروع، الملحيجهاد اإل، الملحيةالنباتات  : الكلمات المفتاحية
europaea ) ،phytoremediation   
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 المقدمة :

الزراعة هي علم قديم قدم االنسان وهي علم زراعة التربة، بالمحاصيل، وتربية الماشية. ويشمل إعداد المنتجات 
النباتية والحيوانية للناس وتهيئتها وتوزيعها على األسواق. الزراعة ال توفر فقط المواد الغذائية والمواد الخام 

 (. Cucci et al., 2016ر ال حدود له  ) للصناعة ولكن أيضا توفر فرص العمل ومجال لالستثما

وتعاني الزراعة اليوم من مشكلة تملح االراضي الزراعية .على الرغم من ان ملوحة التربة كانت موجودة قبل 
ملغرام من كلوريد الصوديوم لكل لتر ولهاذا كثيرا  30مصادر المياه على األرض تحتوي على  ظهور الزراعة،وان

٪ سنويا 10( . فإن مشكلة ملوحة التربة تزداد اآلن بمعدل Foolad, 2004ما يذكر أن األرض كوكب مالح ) 
(Shrivastava et al., 2015 وقد قدر الباحثون الزيادة في التملح بأكثر من .)ن األرض الصالحة ٪ م50

(.  الملوحة هي واحدة من أخطر المشاكل البيئية في Menason et al., 2015)  2050للزراعة بحلول عام 
(.  كما وان ملوحة التربة لديها القدرة Muhammad et al., 2015العالم ألنها تؤثر على نمو المحاصيل )   

لية من األيونات السامة فضال عن الجهد السلبي للماء على التأثير على نمو النبات عن طريق  التراكيز العا
(Dikilitas and Karakas, 2012 وإمكانية التناضح االسموزي داخل الخاليا النباتية .والن استبعاد االمالح .)

 Carrowيتطلب قدرا كبيرا من الطاقة فهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى اختالل تراكيز المغذيات داخل النبات ) 
and Duncan, 2011،)  كمية كبيرة من  إزالةعلى نباتات المحاصيل، يجب السلبي للحد من تأثير الملوحة

 وفي اآلونة االخيرة تم تركيز جهود الباحثين على استخدام  من المناطق المجاورة لنباتات المحاصيل. االمالح
ي . والتركيز حاليا على ايجاد المزيد من من التربة واستصالح االراض االمالح ألزالهللملوحة  المتحملةالنباتات 

  (.Karakas et al., 2016 ) انواع النباتات التي تستخدم في هذا المجال 

 Munns et) االمالح. بعض النباتات تتحمل في الظروف الطبيعية النباتات تستجيب للملوحة بطرق مختلفة
al., 2008 ; Karakas et al., 2016 ) تستبعد االمالح وبعض االنواع االخرى انواع اخرى تجمع بينما 

 . (Yuan et al., 2016) االمالح

أكبر من أو  االمالحمن  تراكيز بقاء على قيد الحياة تحت للالنباتات  هناك اليات مختلفة فسيولوجية تستخدمها
اشكال غير  او تحويل االمالح الىاأليونات السامة في فجواتها،  تجميعمنها مياه البحر،  فيتساوي تلك التي 

 ) لألمالحالذي يعطي مقاومة العالية و  االمالحتراكيز  لتحملتفعيل الجينات  وافي السيتوبالزم،  سامة وتجميعها
Zahoor et al., 2012.)  ونتيجة لذلك، النباتات التي تزدهر تحت الظروف المالحة أصبحت خيارا لعالج
مختلف الطرق لعديد من األساليب مثل )الحراثة العميقة( و ا استخدامعلى الرغم من التربة المتأثرة بالملوحة .و 

لكن استخدام النباتات لمعالجة مشكلة تملح التربة تعد من بيولوجية لمعالجة مشكلة التربة المالحة، والكيميائية ال
حيث وهذا له أهمية كبيرة، وال سيما في البلدان النامية من حيث التكلفة  واقلها طرق المعالجة فعالية أكثر

 (.  Hasanuzzaman et al., 2014أصبحت الطرق الكيميائية للمعالجة مكلفة جدا )

ومؤشر استقرار  ,(MDAاالستجابات الفسيولوجية والبيوكيميائية ]برولين، ومالونديالدهيد )حددت هذه الدراسة، في 
 Ricinusلوحة الخروع )والكلوروفيل، والمحتوى المعدني[ الثنين من النباتات المتحملة للم,(MSIالغشاء )

communis  ( والزيتون  )Olea europaeaتراكم هذه المواد الكيميائية هو مؤشر جيد الستجابة  ( حيث ان
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كحماية ها في الخاليا تراكيز يمكن أيضا النظر في زيادة و . ( Hassan et al., 2016) االجهادالخاليا تحت 
ومحتوى ، pH و، ECالتربة معلمات تحديد  تمتحت ظروف اإلجهاد لمعالجة اآلثار السلبية لإلجهاد.  موزيةاز 

Na-  ،+K + ،Ca2 + ،Mg2 + ،Cl - ،SO4 ) اتأيون
 . قبل الزراعة وبعد انتهاء التجربة)  2-

  Acalyphoidceaeيعود للعائلة  communis Ricinusاسمة العلمي  ( Castor oil plant)نبات الخروع 
% من وزنها زيتا، وهذا الزيت هو  50نبات شجري بذوره وأوراقه سامة جدا وتحتوي بذرة الخروع على حوالي .

هو  نبات شجري يتبع الفصيلة الزيتونية  Olea europaeaالمستخدم طبيا .اما نبات الزيتون  
Olearaceae عمرة وتعتبر ثروة لما لها وهو من النباتات الزيتية دائمة الخضرة. شجرة الزيتون من األشجار الم

في المناطق شبه  انوجديكذلك و قابلة لتحمل للملوحة الاألنواع  منمن فوائد اقتصادية وبيئية. وكال النباتين 
وإمكانية إزالة األيونات  االمالحا على تراكم ممن المهم تحديد قدرته لذلك، فإنه .(Mekki, 2016)القاحلة 

          و الملحيةطريقة الستصالح االراضي ك االمالحمختلفة من  مستويات مع السامة من التربة المالحة
phytoremediation و  Phytodesalination   

 Materials and methodsطرائق العمل . المواد و 2

 وفحوصات النباتتصميم التجربة  1. 2

كغم /اصيص من التربة  6زرعت في  الخروع والزيتون (  المستخدمة في هذه الدراسة ) الملحيةالنباتات  نواعاأل
التربة في مشتل تابع ألمانة مسجد الكوفة وبعمر سنة واحدة .المجففة هوائيا وبثماني تكرارات لكل نبات 

 فياختالف مستويات الملوحة  بالتملح علىمواقع مختلفة من األراضي المصابة  تم جمعها من المستعملة
 فحصت بعد جمعها عينات التربة العراق. ( فيN 39 ° 02'02" E" 39'52°  36)محافظة النجف االشرف

ثم بتصميم المربعات العشوائي وبأربعة تكرارات لكل نوع  سم(  15-10)من سطح التربة من الجزء العلوي 
 :لعينات التربة حسب االتي  ECوتم فحص . ملم 4جففت بالهواء ثم تنخل باستخدام غربال قياس الشبكة 

 ديسى سيمنز / متر ( NSS  ،EC= 0.8التربة غير الملحية ) ( 1 

 ديسى سيمنز / متر (  SSS، EC =3.9( التربة قليلة الملوحة )2 

 ديسى سيمنز / متر ( MSS  ،EC =6.9( التربة معتدلة الملوحة )3 

 (ديسى سيمنز / متر  HSS، EC= 13.5( التربة عالية الملوحة )4 

لفترة من  ◦C 35 -25سقيت النباتات بماء الحنفية كلما احتاجت النباتات للماء ودرجة الحرارة تراوحت بين  
اجريت النباتات. اوراق  وحصدتيوم، تم االنتهاء من التجارب  90 . بعد30/11/2017ولغاية  1/9/2017
( من النباتات DWالوزن الجاف )و ( بعد الحصاد FW) للمجموع الخضري  الرطبليل الفسيولوجية، والوزن التحا

التي نما فيها عينات من التربة وتم جمع درجة مئوية حتى وصلت إلى وزن ثابت.  70بعد تجفيف العينات في 
 .والمحتوى االيوني، pH ، وEC من أجل تحديد  النبات
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تحديد  تم . Premchandra et al. (1990 )وصفها حسب طريقة( MSIاستقرار الغشاء ) دليلتم تحديد 
 Bate et قبلاستعملت الطريقة المتبعة من   ( Arnon, 1949(على وفق طريقة )bو)  a)تركيز الكلوروفيل )

al. ( (1973 في تقدير محتوى النبات من البرولين ( تم تحديد محتوى مالونديالدهيدMDA وفقا للطريقة التي )
إلى  وفقا  +Na تم تحديد محتوى األيونات  ، مع بعض التعديالت. Sairam and Saxena (2000 )قدمها 

Chapman and Pratt  (1961.مع تعديالت طفيفة )  النباتعينات  فيكلوريد ال وتم تحديد محتوى ايونات 
 ;K2CrO7   (2008 (Johnson and Ulrich, 1959باستخدام دليل   Mohr methodوفقا لطريقة 

Kacar and İnal . 

من تم فحصها مختبريا ( HSSو  MSSو،SSS  و،NSSعينات أنواع التربة ) زرع،القبل :  . تحليل التربة2.2
فحص  تمثم القيم األولية والنهائية. يمكن مقارنة والكيميائية األولية بحيث  الفيزيائيةخصائص التربة أجل تحديد 

باستخدام  التربة  تم تحديد معلمات  . الحصاد بعد إزالة بقايا الجذور من كل وعاء ثانية بعد عينات التربة
(. حيث حددت Soil Conservation Service, 1972  Thomas ،1996;معجون التربة المشبعة طريقة )

EC و  pHالقابلة للذوبان في الماء وااليونات ( Ca2+ و Mg+2 ،وNa+ ،وK+ ،وCl- و،SO4
 تم قياس . 2-

 يدويا . واالنيونات تم قياسها بواسطة Shimadzuنوع  flame spectrophotometerبواسطة  الكاتيونات

وحسابها وفقا للمعادلة المعطاة من من التربة  الملحيةالمزاله بعد حصاد النباتات   +Naايونات تركيز تم قياس
 Qadir et al.    (2003:)قبل  

S Na-removal = [(S Na-conc) (S DW)/(103)]/MWNa, 

S Na-removal /( ، اصيص:تركيز ايون الصوديوم المزال من النبات )مليمولS Na-conc  تركيز ايون الصوديوم :
: الوزن الجزيئي  ,MWNa( ، اصيص: الوزن الجاف للنبات )غم/ SDW/كغم( ، النبات بعد الحصاد )ملغمفي 

 للصوديوم .

 حصائيالتحليل اال 3.  2 

المتعدد دنكان  اختبارباستخدام  P ≤ 0.05 معنوية مستوى  عند( ANOVA)تحليل التباين بالبيانات حللت  
(DMRT ) منSPSS لبياناتل قياسيالخطأ ال± القيم المتوسطة حسبت كما  (.11.0 )اإلصدار 

 Results and discussion  النتائج والمناقشة -3

 . المعلمات النباتية1. 3

  SSS أنواع التربةمن اكثر  HSSو   MSSألنواع التربة معنوي بشكل  الملحيةالنباتات في  DW و   FW زاد
 الزيتون نباتات بينما أنتجت  اصيصالجاف لكل وزن الغرام من  43الخروع تجانت حيث.لكال النوعين  NSSو

 الملحيةالنباتات  انتجتيوم من الزراعة.  90بعد  HSSفي نوع التربة  الجاف لكل اصيصغرام من الوزن  40
 (.2و1 اشكال ) NSSنوع التربة مقارنة مع    DW  الوزن الجافما يقرب من ضعف 
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تركيز ايون توى الملوحة. مس ما ارتفعلك المدروسين النوعين كالفي أوراق    Cl-1 و   +Naايوني زاد تراكمكما 
، على التوالي. من ناحية HSSو  MSSفي  كغ /غرام 81.0و  70.4كانت  الخروعداخل أوراق   +Naال

، على التوالي. HSSو  MSSفيغرام/ كغ   35.2و  25.8 الزيتون داخل أوراق   +Naتراكيزأخرى، كانت 
، على التوالي في HSSو  MSSفيغرام/ كغ    85.5و  81.0 بمقدار  - Cl ايونات أيضا تراكمت الخروع

 ، على التوالي )HSSو  MSSفي غرام/ كغ   77،0و  58،5 بمقدار الزيتون في  - Clايونات حين تراكمت 
 (.4و3اشكال

. وقد لوحظ الزيتون و  الخروع، زاد محتوى البرولين في كل من SSS ق فو  الملوحة  مستوى  عندما تم رفع
HSS (P ≤ 0.05 )و   MSSتحت ظروف الزيتون و  الخروعمحتوى البرولين  ل اقصى زيادة معنوية في 

في في محتوى البرولين  معنويةتسبب زيادات  لمالمالحة قليلة و  غير المالحة ظروف التربة  بينما(. 5)الشكل 
 .لملحيينا ينتالنبا كال

الملوحة لم تسبب مستوى في  الزيادةالدهون الغشائية. ومع ذلك، فإن اكسدة كمؤشر على  MDAتم استخدام  
 (.7و6 اشكال ) الزيتون فقط في  ازداد MDAتركيز. الزيتون و  الخروعفي  MSI  مستويات تغيرات في

 8الملوحة )الشكل مستوى  مع زيادة الملحيين  النباتينفي كاللم يزداد بصورة معنوية محتوى الكلوروفيل الكلي  
األثر الضار للملح أفضل تتحمل  الخروع، ولكن التأثير السلبي للملح.  تتحمل الملحيةالنباتات  (، مشيرا إلى أن 

 (.8)الشكل  الزيتون من 
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 (. HSSوالتربة عالية الملوحة )
  الخطأ القياسي.  ± تشير البيانات إلى  معدالت من ستة مكررات 

a

a

b
c

a
b

c

c

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NSSSSSMSSHSS

Soil type (             

   
  
 

      3                         Na+                                      

                       

        Ricinus communis   )          Olea europaea)

a

b

c

c

a

a
b

c

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NSSSSSMSSHSS

Soil type (             

  
 

  
  
 

                                 Cl-                                       

                       

        Ricinus communis   )          Olea europaea)

a
a

b
b

a
a

b
b

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

NSSSSSMSSHSS

Soil type (             

  
  
  
  

 
  

                                    proline                              

                                

        Ricinus communis   )          Olea europaea)

aabb

a
a

aa

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

NSSSSSMSSHSS

  
  
  
  

 
  

Soil type(             

      6                                    MDA  )                           

                                

        Ricinus communis   )          Olea europaea)

a
ab

b

aaa

a

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

NSSSSSMSSHSS

Soil type (             

 
M

S
I

 
  

%

      7                    MSI                                       

                       

        Ricinus communis   )          Olea europaea)

a
a

a
a

a
a

a
a

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

NSSSSSMSSHSS

Soil type (             

 
 
  

 
 
  
 

      8                                    Chl                              

                                

        Ricinus communis   )          Olea europaea)



2019( 5( اجمللد )5جملة  علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا ملحق ) ,جملة  جامعة احلسني بن طالل للبحوث   

 

96 
 

  ، ضمن نفس النوع البيانات التي تحمل نفس الحرف ال تختلف اختالفا معنويا حسب اختبار دنكان المتعدد
P ≤ 0.05. 

 . معلمات التربة3.2

 بعد نمو انخفاضا معنويا EC  وسجلت نتائج. الملحيةالنباتات  قبل وبعد نمولتربة ل EC و pH قيم  يدحدتم ت
ديسى  3.5 كان HSSفي نوع التربة  EC مقدار.   HSS، و MSS، وSSSانواع التربة  في الملحيةالنباتات 

 14.6، على التوالي، بالمقارنة مع الزيتون و  الخروع   ةعا بعد زر  ديسى سيمنز / متر  4.2و  سيمنز / متر 
 ،  (. النتائج من تحليل التربة1جدول  غير المزروعة ) HSSل  ديسى سيمنز / متر 

في التربة المالحة لم تؤثر على قيم الرقم  الزيتون و  الخروعزراعة  فانالرقم الهيدروجيني، بفيما يتعلق 
 .( 1) جدول الهيدروجيني للتربة 

SO4 و،-Cl و ،+ Ca 2 و،+ Na++ ،K + ،Mg2التربة القابلة للذوبانايونات قيم  
كانت أعلى داخل التربة    2-

. ومع األيونات تراكيز الملوحة في  مستويات انعكست الزيادة في. وقد السيطرة،و قبل زرع  المصابة بالملوحة
. على الرغم من الملحيةالنباتات  بعد زراعةالمالحة  انواع التربةاأليونات في جميع تراكيز  تضانخفذلك، 

 كيزاختزال ترافي  سجل زيادة معنوية الخروع فأن نبات، الملحيين  النباتينيونات  لكالاأل تراكيز في االنخفاض
بالمقارنة مرة  1.9اكثر ب  الخروعإزالة أيونات الصوديوم من قبل  ت. فمثال، كانالزيتون األيونات بالمقارنة مع 

. كما هو مبين في الزيتون  بالمقارنة معمرة  1.7اكثر ب الخروع من قبل -Cl أيونات  إزالة  وكذلك الزيتون  مع 
 خرى.األأليونات ل، كما تم الحصول على نتائج مماثلة 9الشكل 

،و -Cl، و + Ca 2،و + Na+ ،+K + ،Mg2وقيم ايونات التربة القابلة للذوبان ECو  pHمعدالت قيم  1جدول 
SO4

 لترب السيطرة والترب بعد حصاد نباتات الخروع و الزيتون  لمستويات الملوحة األربعة المختلفة. 2-

 
  ( التربة غير المالحة الطبيعيةNSS التربة ،)( المالحة قليالSSS( التربة المالحة المعتدلة ،)MSS ،)

 (. HSSوالتربة عالية الملوحة )

ECPhNa+K+Ca++Mg++Cl-SO4--

plantssoil typedS /mmeq/Lmeq/Lmeq/Lmeq/Lmeq/Lmeq/L

NSS0.87a7.3 a1.45 a0.4 a0.54 a4.32 a2.54 a1.45 a

SSS4.122a7.4 a10.5 a0.82 b20.6 a19.5 a7.54 a4.5 a

MSS6.7a7.6 a17.5 a1.32 a31.76 a27.5 b12.5 a4.6 a

HSS14.6a7.7 a47.54 a1.42 a45.6 a45.7 b25.7 a6.43 a

NSS0.64a7.6 a0.78 b0.25 a0.25 b2.32 a1.26 a1.23 a

SSS1.3b7.7 a4.54 b0.32 b10.63 b9.8 b2.56 b1.24 b

MSS2.1b7.8 a6.45 c0.34 b17.45 b16.5 b3.6 b1.31 b

HSS3.5b7.9 a12.4 c0.35 b25.75 b25.67 a6.8 c1.74 c

NSS0.61a7.8 a0.67 b0.15 a0.27 b2.36 a1.23 a1.34 a

SSS1.35b7.8 a5.43 b0.25 b9.76 b6.74 a2.54 b1.35 b

MSS2.4a7.85 a7.54 b0.32 b12.43 c15.5 b3.5 b1.38 b

HSS4.2c7.87 a24.56 b0.35 c20.98 c22.6 b9.54 b2.73 b

control

RCS

OES



2019( 5( اجمللد )5جملة  علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا ملحق ) ,جملة  جامعة احلسني بن طالل للبحوث   

 

97 
 

  الخطأ القياسي.  ± تشير البيانات إلى  معدالت من ستة مكررات 
  ، ضمن نفس النوع البيانات التي تحمل نفس الحرف ال تختلف اختالفا معنويا حسب اختبار دنكان المتعدد

P ≤ 0.05. 

 (phytodesalination تأثير) الملحيةالنباتات  من قبل  Na +أيونات  ازالة. 3.3

كان قادرا على إزالة  الخروع حيث ان. من التربة المالحة االمالحجدا في إزالة  فعاالن كانا الملحيين النباتين كال
ملي مول   119.4 و ،SSS في /اصيصNa+ملي مول   47.8 و،NSSفي اصيص/Na+ ملي مول 30.6

+Naفي /اصيصMSS  ملي مول   151.4، و+Naفي  /اصيصHSS .  قادرة على إزالة كان  الزيتون اما
ملي مول   41.5 و،SSSفي  /اصيصNa+ملي مول   23.8 و،NSSفي  /اصيصNa+ملي مول   8.2

+Naفي /اصيصMSS ملي مول   61.2، و+Na في /اصيصHSS من النتائج يمكن تقدير االزالة . و
،  هكتار/م غك 286قادر على إزالة  الزيتون  نبات هكتار  و /م كغ 709 الخروع بالهكتار لنبات الملحيةلأليونات 

 (.9شكل ) HSS التربة نوع  من

 
  ( التربة غير المالحة الطبيعيةNSS( التربة المالحة قليال ،)SSS( التربة المالحة المعتدلة ،)MSS ،)

 (. HSSوالتربة عالية الملوحة )
  الخطأ القياسي.  ± تشير البيانات إلى  معدالت من ستة مكررات 
  ، ضمن نفس النوع البيانات التي تحمل نفس الحرف ال تختلف اختالفا معنويا حسب اختبار دنكان المتعدد

P ≤ 0.05. 
 

 Discussion المناقشة . 4 
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الكتلة الحيوية وامتصاص إنتاج النباتي )اإلنتاج و  phytodesalinationاالستصالح النباتي  إمكانياتتم تقييم 
 الملحيةالنباتات التجارب . من يوم  90في في أربعة أنواع مختلفة من التربة  الزيتون و  الخروع في( اتيوناأل

من التربة المالحة. ومن المرجح أن يكون االنخفاض  -Cl و   Na+  محتوى ايونات و EC  استطاعت خفض
مع يزداد في النباتات  -Clو    Na+. وهكذا، فإن محتوى الملحيةالنباتات  جذورمن يونات األبسبب امتصاص 

اد تراكم دز ي و الملحيةالنباتات  داخل األجزاء الهوائية من  تتراكم -Clو    Na+ أيونات الملوحة. مستويات زيادة
اظهرت قدرة كبيرة على  الملحيةالنباتات  ان في هذا البحثملوحة التربة. ومن النتائج الهامة  زيادةيونات  مع األ

من خالل الحفاظ على سالمة األغشية الخلوية ومحتوى الكلوروفيل. أثناء  تحمل التأثير المدمر لزياده الملوحة
 فيالكلوروفيل محتوى ، أو MDAمستوى  من خالل قياساتاالجهاد فترة النمو، لم يالحظ أي مؤشر على 

Ravindran et al..( .2007 ،) نتائجتتفق مع  النتائج هذهلحية. المزروعة تحت ظروف م الملحيةالنباتات 
  نباتات ملحيةالذي قيم قدرة ستة 

(Suaeda maritima Dum., Sesuvium portulacastrum L., Clerodendron inerme Gaertn., 
Ipomoea pes-caprae Sweet, Heliotropium curassavicum L., and Excoecaria 

agallocha L.) 

   من الزراعة باستخدام  يوما 120 باحثواستغرقت تجربة ال سم من التربة في حقول الهند 40 الستصالح
Suaeda maritima Dum., Sesuvium portulacastrum.  انخفضتEC  و  1.4إلى  4.9للتربة من

 ديسى سيمنز / متر  على التوالي.  2.5

القادرة على تراكم أمالح الصوديوم في المجموع  الملحيةالنباتات  اهم نتيجة لهذه الدراسة هو امكانية استخدام
ومن  النباتات اوراق وإزالة  حصاديمكن أن  تستخدم بنجاح إلزالة الصوديوم من )التربة( إذا تم حيث الخضري 

في السقي او  سوء ادارة المياه في حاالتاو  فيصر تال ةفيضعالتربة أن يتناسب مع  التطبيقشأن مثل هذا 
 Zhao et. وكانت النتائج مماثلة لنتائج .او فرط استخدام االسمدة والمبيدات وغيرها  استنزاف التربة بالزراعة

al( .2005.و )Raphi et al( ..2009 .) ايوني أن تراكم  تم اثباتNa+ و Cl-1 في أوراق كال النوعين 
، ألنها تستخدم أيونات في التربة وذلك ارتفاع مستويات الملوحة المستخدمين في الدراسة يزداد مع الملحيين
وهذا يدل على ان ،  (  Flowers and Colmer, 2015 للتكيف االسموزي لألوراق والجذور. ) االمالح

يمكن أن تكون مفيدة جدا في المناطق المالحة على افتراض أن هذه القدرة يمكن أن تكون  النباتات المراكمة للملح
بيولوجي إلعادة الحل الكون تيمكن أن  النباتية المتحملة للملوحةبقة مع ارتفاع وإنتاج الكتلة الحيوية، واألنواع مطا

يحتمل أن يكون لها القدرة على استخراج كميات كبيرة  الملحيةتأهيل التربة المالحة القلوية أو المالحة . النباتات 
إلى اقتراح زراعة  تقودنا  (. مثل هذه النتيجة Karakaş ،2013 ;2013, Shabalaمن التربة ) االمالحمن 

وهذا يتطابق مع في التربة المتأثرة بالملوحة  معا مع نباتات المحاصيل والنمو الملحيةمن النباتات نوع او اكثر 
 (. .Zorrig et al. ;2015, Karakas et al, 2012)  بحوث
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جامعة الكوفة واخص بالذكر منهم منتسبي قسم  -بجزيل الشكر والتقدير الى منتسبي كلية العلوم يتقدم الباحثون 
 البيئة لما ابدوه من مساعدة في جمع العينات واجراء الفحوصات الضرورية إلكمال البحث.
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 Abbreviationsقائمة المختصرات 

 المعنى meaning الرمز ت
1 Chl (a+b)  total chlorophyll الكلوروفيل الكلي 
2 SSS slightly saline soil  الملحيةالتربة غير 
3 NSS nonsaline soil التربة قليلة الملوحة 
4 HSS moderately saline soil التربة معتدلة الملوحة 
5 MSS highly saline soil التربة عالية الملوحة 
6 FW shoot fresh weight  الوزن الرطب للمجموع الحضري 
7 DW shoot dry weight  الوزن الجاف للمجموع الحضري 
8 MDA malondialdehyde مالونالدهايد 
9 MSI Membrane stability index مؤشر ثبات االغشية 

10 TBA thiobarbituric acid حامض ثايوبيوترك 
11 Na+  Sodium Ione ايون الصوديوم 
12 Cl-   Chloride Ione ايون الكلوريد 
13 EC electrical conductivity  التوصيلية الكهربائي 
 


