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 Ocimum)  في تحمؿ نبات الريحاف الحمو سيميؾالسالبحمض  الرشتأثير 

basilicum L.) لممموحة 

(1)معلا عمي نزار ( 1)مجد محمد درويش* (1)احمد ادهـ صوفي
 

  

 (. قسـ المحاصيؿ الحقمية، كمية الزراعة، جامعة تشريف، الالذقية، سوريا.1)
، majds26@yahoo.comرونػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : : مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لرويػػػػػػػػػػػػػػػػػػش، البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا لكتالباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث )*لممراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة

 (0096341416401، فاكس:0096341416401ىاتؼ:

  27/9/2020تاريخ القبول:   18/08/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص: 
فػػػ  ىحػػػلو البيػػػوت البالسػػػتيكية التابعػػػة لكميػػػة الينلسػػػة  2019ُنفػػػذ البحػػػث مػػػالؿ الموسػػػـ الزراعػػػ  

سػػورية، وذلػػؾ بزراعػػة شػػتوؿ الريحػػاف فػػ  اكيػػاس  -محافظػػة الالذقيػػة -راعيػػة فػػ  جامعػػة تشػػريفالز 
( وبػػثالث مكػػررات لكػػؿ معاممػػة. ىػػلؼ CRDبالسػػتيكية تػػـ توزيعيػػا وفقػػام لمتصػػميـ العشػػوا   الكامػػؿ )

، 1ىذا البحث ىلى لراسة تأثير المعاممة بحمض الساليسيميؾ رشام عمى المجموع المضػر  وبتراكيػز )
نتاجيػػػة نباتػػػات الريحػػػاف الحمػػػو وذلػػػؾ قبػػػؿ  سػػػبوعيف مػػػف ر  النبػػػات 10و 5 ميمػػػ  مػػػوؿ( فػػػ  نمػػػو واا

(. تػػـ قيػػاس 2ميميموز/سػػـ18و 12، 6بمحاليػػؿ ممحيػػة محضػػرة مػػف ممػػل كموريػػل الصػػوليـو وبتراكيػػز )
مجموعة مف المؤشرات المورفولوجيػة )ارتفػاع النبػات )سػـ(، عػلل التفرعػات )فرع/نبػات(، قطػر السػاؽ 

(، معػػػلؿ التمثيػػػؿ الضػػػو   2((، المؤشػػػرات الفيزيولوجيػػػة )مسػػػاحة المسػػػطل الػػػورق  الكمػػػ  )سػػػـ2ـ)سػػػ
((، المؤشػرات البيوكيميا يػة )المحتػوو مػف الكموروفيػؿ والكاروتينػات )ميكرو ػراـ/غ وزف 2)ممغ/سـ /يـو

ل  اللىيػػػػل -رطػػػب( ومحتػػػوو البػػػروليف فػػػ  امورؽ )ميكػػػػرو مػػػوؿ/غ وزف رطػػػب( ومركػػػب المالونيػػػؿ
MDA  .))نانوموؿ/ غ وزف رطب(( والمؤشرات ا نتاجيػة )اللمػة الورقيػة المضػرال والجافػة )غ/نبػات(

 لت المعاممػػػة بممػػػل كموريػػػل الصػػػوليـو لتػػػأثيرات سػػػمبية، ازلالت حػػػلتيا مػػػ  زيػػػالة التركيػػػز، فػػػ  نمػػػو 
وؿ ميمميمػػ 5و 1وانتاجيػػة الريحػػاف. زالت المعاممػػة بحمػػض الساليسػػيميؾ، وبشػػكؿ مػػاص عنػػل التركيػػز 

نتاجية الريحاف وكػاف ذلػؾ فػ    مػب المعػايير والصػفات الملروسػة. كمػا وحسػنت المعاممػة  مف نمو واا
ميمميمػوؿ، مؤشػرات النمػو وا نتاجيػة  5و 1امولية بحمض الساليسيميؾ، وبشػكؿ مػاص عنػل التركيػز 

مضػػر  اسػػتملاـ معػػامالت الػػرش عمػػى المجمػػوع الوتحمػػؿ ا جيػػال الممحػػ . وىكػػذا، يمكػػف ا قتػػراح ب
ميمميمػػوؿ للػػرض تحسػػيف نمػػو الريحػػاف و متػػو الورقيػػة المضػػرال  5-1بحمػػض الساليسػػيميؾ وبتركيػػز 

 والجافة وزيالة تحممو لإلجيال الممح . 
 ، حمض الساليسيميؾ، ا جيال الممح .الريحاف: المفتاحية الكممات
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 :المقدمة
صػػنؼ زراعػػ   160 كثػػر مػػف ويوجػػل حاليػػام  Lamiaceae الفصػػيمة الشػػفويةىلػػى   Ocimum Basilicumالحمػػو  ينتمػػ  الريحػػاف

(Sullivan, 2009)،  الميػػل ،الحسػػيف و ) تسػػميات متعػػللة منيػػا ثلػػر، حبػػؽ، حػػوت، حمػػاـ، ريحػػاف، الممػػؾ، ريحػػاف سػػميماف لػػوو 
1990 .) 
بكمية كبيػرة فػ   الريحافنبات  ُيستملـ، و و مريكا آسيا مناطؽ  فريقيا كما ويتواجل ف   رب مناطؽ بمعظمو ف  الريحاف نبات ينتشر

مػػف  كثػػر التوابػػؿ انتشػػارام فػػ  العػػالـ  ام نبػػات الريحػػاف واحػػل لعػػيُ حيػػث  ((Naghibi et al., 2005الطيػػ  وذلػػؾ لنكيتػػو المميػػزة
((Putievsky and Galambosi, 1999.  

 حتوا يػا عمػى مركبػات بكتريػا ة مضػالة لمفيروسػات والمواص تساعل ف  شفال الجػروح، وفعاليػموراؽ الريحاف إف فضالم عف ذلؾ، ف
فو  ،(Nguyen and Niemeyer, 2008) ذات الماصػية المضػالة لسكسػلة ايضػام  الفينػو ت زيػت الريحػاف يسػتملـ عمػى نطػاؽ  اا
فػ   ميػـ لػو لورو  ((Mohammadzade et al., 2013صػناعات العطػور ومستحضػرات التجميػؿ والمنكيػات واملويػة  واسػ  فػ 

 .(2006 ،قنبس) مضال لسرؽ ويعتبرػػاعل عمػػى مفض ضلط اللـ والكولستروؿ والسكر ف الشػػقيقة ويسيسػػكت
مميػوف ىكتػار مػف امراضػ  الزراعيػة فػ  العػالـ تتػأثر  900عل المموحة مف  ىـ العوامؿ البي ية الت  تحل مف نمو النباتات، فحوال  تُ 

ف، (Hasegawa, 2013بالمموحة ) يػالة مػال الػر  لسمػالح  و زيػالة مموحػة التربػة باللرجػة التػ  ا جيال الممحػ  كظػاىرة تعنػ  ز  واا
زيػػالة المموحػػة فػػ  ف ى (.2005 الصػػعيل ،تصػػؿ بيػػا مف تكػػوف عػػامال مثبطػػام لإلنتػػاج الزراعػػ  فػػ  المنػػاطؽ الجافػػة وشػػبو الجافػػة )

متصػاص المػال واضػطراب عمميػات انمفػاض فػ  او التربة ليا تأثير سػمب  عمػى نمػو النبػات لمػا تسػببو مػف امػتالؿ التػوازف اللػذا  ، 
 . ((Kaydan et al., 2007ا ستقالب النبات  مؤثرام بذلؾ عمى العمميات الحيوية ف  النبات 

 ,.Attia et al) بشكؿ كبير بمموحػة التربػة وميػاه الػر  عة، يمكف  ف يتأثر نموه وتطورهنبات الريحاف كليره مف النباتات المزرو  ىف
(  ف زيػالة تراكيػػز المموحػة فػ  ميػاه الػر   ثػػرت سػمبام فػ  تراكيػز البػروتيف والكربوىيػػلرات 2017، وكػريـعيػاؿ (بينػت نتػا   . (2011

 تػػأثر(، وزيػػالة فػػ  تراكيػػز البػػروليف والمػػالة الجافػػة، كمػػا روتيفاوالكػػوتراكيػػز الصػػبلات النباتيػػة )كموروفيػػؿ   و ب والكموروفيػػؿ الكمػػ  
عمػى نبػات الريحػاف،  ثػرت زيػالة مموحػة  ,.da Silva et al) 2018وفػ  لراسػة ) اف.للو نبت الريحػ وحركتياحجـ الثلور وعللىا 

 ,.Delavari et al) و ظيرت لراسة(. مساحة الورقة -قطر الساؽ -علل ا وراؽ -مياه الر  سمبام عمى نمو النبات )ارتفاع النبات

ريحػػاف وانمفضػػت صػػبليات التمثيػػؿ الضػػو   بتػػأثير انمفػػاض فػػ  نسػػبة ا نبػػات والجػػذور والػػوزف الطػػازج والجػػاؼ لنبػػات ال (2014
 .ف  اللمة م  زيالة مستويات المموحةانمفاضات كبيرة  Caliskan et al., 2017))جراىا  تجربة كشفت نتا   . و المموحة

بحمػض الساليسػيميؾ، المعاممة ومنيا  العليل مف ا ستراتيجيات ستملـتُ ف  الواق ، ىنو لمحل مف اآلثار الضارة لممموحة عمى النباتات 
تملـ ىػذا المركػب مػف مػالؿ تطبيقػو عمػى مجموعػة اُسػ. Phytohormoneالذ  ىو مشتؽ فنول  كما وُيعل مػف اليرمونػات النباتيػة 

نبػػات البػػذور وا زىػػار، با ضػػافة ىلػػى تػػأثيره فػػ  و واسػػعة مػػف  نػػواع النباتػػات، حيػػث لعػػب لورام ىامػػام فػػ  تنظػػيـ نمػػو النبػػات وتطػػوره،  اا
كما ويؤثر الرش بحمػض الساليسػيميؾ عمػى مجموعػة  ،(Bagherifard et al., 2015ميونات وحركتيا ضمف النبات )امتصاص ا

ى ػالؽ الثلػور ، (Cutt and Klessig, 1992المتنوعة ف  النباتات ومنيا: ىنبات البػذور ) الفيزيولوجيةو  مف العمميات البيوكيميا ية
(Larque-Saavedra, 1979) ،الممويػػة ةنفاذيػػة ام شػػي (Barkosky and Einhellig, 1993)،  معػػلؿ التمثيػػؿ الضػػو   و

 (. Khan et al., 2003والنمو )
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(  ف المعاممة امولية بحمض الساليسيميؾ زالت مف تحمؿ نبات التبغ لإلجيال الضو  . وُ جريت (Darwish, 2017 ظيرت نتا   
؛  Delavari et al., 2011ار المموحػػة عمػػى نباتػػات الريحػػاف )بعػػض اللراسػػات باسػػتملاـ حمػػض الساليسػػيميؾ لمتمفيػػؼ مػػف آثػػ

Shekoofeh et al., 2012.)  ت نتػا    ظيػر و(Delavari et al., 2014)  نػو تػـ تمفيػؼ اآلثػار السػمبية لممموحػة عنػل المعاممػة 
ض الساليسػيميؾ بحمػ Ammi visnaga ف رش نبػات  ((Talaat et al., 2014و شػار  بحمػض الساليسػيميؾ عمػى نبػات الريحػاف.

 ميمميموؿ  لو ىلى زيالة ارتفاع النبات وعلل امفرع واموراؽ ومعلؿ الوزف الطر  والجاؼ. 0.1بتركيز 
مػػر عمػػى  نباتػػاتالثػػرت فػػ  نمػػو وتطػػور   ف مشػػكمة مموحػػة التربػػة تعػػل واحػػلة مػػف المشػػكالت القليمػػة التػػ  تػػأت   ىميػػة البحػػث مػػف 

لى يومنا ىذار و العصو  ؿ الحضارة السومرية ف  جنوب العراؽ كػاف مػف  حػل  سػبابيا الر يسػة ىػو تػراكـ اممػالح فػ  ف زوا ويعتقل  ،اا
، عالميػام وكثػرة اسػتملاماتو الطبيػة واللذا يػة الريحػاف نظػرام مىميػة نبػاتو ىػذا . امراض  الزراعية وبالتػال  تػلىور ا قتصػال الزراعػ 

عمى مستوو القطر ف  المستقبؿ يره مف النباتات الطبية والعطرية، كل، زراعيام  ف يحتميا مف المتوق   فضالم عف المكانة المميزة الت 
 فػ سػمبام  ؤثرالتػ  تػ عػان  مػف ظػاىرة ا جيػال الممحػ يفػ  كثيػر مػف امحيػاف وتطػوره  نمػوه ُيزرع مرويام فػإف كوف النبات، ولالمنظور

 .كمية ونوعية ا نتاج
 :البحث ىلىىذا ييلؼ 

 .بحمض الساليسيميؾ عمى نبات الريحافرشام لراسة تأثير المعاممة . 1
 .عمى نبات الريحاف المتمثمة بالر  بمحاليؿ محضرة مف ممل كمور الصوليـو ا جيال الممح  معاممة لراسة تأثير. 2
 ف  تمفيؼ اآلثار السمبية لممموحة. تأثير المعاممة امولية بحمض الساليسيميؾ لراسة. 3

 : البحث وطرائقه مواد
 -قسـ المحاصيؿ الحقمية -الزراعةـ ف  البيت البالستيك  التاب  لجامعة تشريف كمية  2020-2019مالؿ الموسـ  لتجربةُ جريت ا
 . جامعة تشريف -كما ُ جريت التحاليؿ الكيميا ية ف  ممابر كمية الزراعة الالذقية،محافظة 

، وذلػػؾ المػػرال زراعتيػاالزراعػػة  سػتملاميا فػػ  امكيػاس  تػػـ الحصػوؿ عميػػو مػف مشػػتؿ كميػة ،تربػةالمػػف لعينػة جػر  تحميػؿ كيميػػا    ُ 
 .(1) مبيف ف  الجلوؿ   كما ىووجالت النتا  ،محتواىا مف العناصر اللذا يةو يا لمعرفة قوام

 

 : خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية.(1جدوؿ )
 EC %المحتوى الكمي  جافة كغ( تربة/غمتحميؿ ميكانيكي )م

ds/m 
PH 

 ادليةتبالسعة ال
 N P2O5 K2O O.M. CaCo3 رمؿ سمت طيف غ تربة100مكافئ/ مييم

17 12 71 0.3 20 120 1.66 50 0.32 8.2 28 

كمػا  ف سػعتيا التبالليػة  ،لفوسػفورا نيػة بو  وذات محتوو جيػل مػف البوتاسػيـو والمالة العضوية فقيرة باآلزوت رممية بأنيا تربةال تتميز
بػػأوراؽ  شػػبيية  وراقػػو وىػػ  جػػـ. اُسػػتملـ فػػ  ىػػذا البحػػث شػػتوؿ نبػػات الريحػػاف الحمػػو وتمتػػاز نباتاتػػو بحمػػؿمنمفضػػة نظػػرام للناىػػا بالر 

العشػػوا ية التػػاـ تصػػميـ الباسػػتملاـ  ةعامميػػفػػ  تجربػػة  1/8/2019بتػػاري   الريحػػاف الحمػػو ؿزراعػػة الشػػتو  تتمػػحيػػث  .نبػػات المػػس
(CRD)  ممػػيط مػػف الرمػػؿ تربػػة تػػـ تحضػػيرىا كعمػػى  تحتػػو  تربػػة، كػػغ (6-5)بسػػعة  سػػـ( 30×15)  كيػػاس بالسػػتيكية، وذلػػؾ فػػ

 .مف تربة مشتؿ الكمية (1:2بنسبة ) والطيف

تػػـ حيػػث  NaClلصػػوليـو كموريػػل امحاليػػؿ محضػرة مػػف ممػػل باسػػتملاـ  ريػػات، وذلػػؾ 3بمعػػلؿ ريػػة واحػلة كػػؿ  تػـ الػػر  بميػػاه مالحػػة
 الية:وفؽ المعامالت الت الناقمية الكيربا يةتحضيرىا بحيث تقابؿ 
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=T0 0 مال عذب(2ميمميموز/سـ( ،=T1 6  2/سـميمميموز ،T2 =12 2ميمميموز/سـ ،=T3 18 2ميمميموز/سـ 
)بػػيف الرشػػة واممػػرو  فقػػط رشػػتيف الساليسػػيميؾحمػػض بفػػ  طػػور البػػالرة، بعػػل  سػػبوعيف مػػف التشػػتيؿ،     نباتػػات الريحػػافرش  وتػػـ

 :ممل كمايم قبؿ الر  بالمال الة وذلؾ ليتر لنباتات كؿ معامم 1 سبوع( وبحجـ لمحموؿ الرش 
SA0 =0  ،ميمميموؿ=SA1 1 ميمميموؿ ،SA2 =5 ميمميموؿ ،=SA3 10 ميمميموؿ 

 :كالتال  المعامالتحيث كانت 
) SA0T0الر  بالمحموؿ الممح بحمض الساليسيميؾ  و  النباتات معاممةلـ تتـ  (الشاىل 

T1 (2سـ/ميمميموز 6كموريل الصوليـو )معاممة الر  ب 
T2  (2ميمميموز/سـ 12بكموريل الصوليـو ) الر معاممة 
T3  (2ميمميموز/سـ 18بكموريل الصوليـو ) الر معاممة 

SA1 ميمميموؿ 1بحمض الساليسيميؾ بتركيز رش ال 
SA1T1  (2/سـميمميموز 6) بكموريل الصوليـو الر  معاممةميمميموؿ و  1بحمض الساليسيميؾ بتركيز الرش 
SA1T2 (2ميمميموز/سـ 12بكموريل الصوليـو ) الر ميمميموؿ ومعاممة  1ض الساليسيميؾ بتركيز الرش بحم 
SA1T3  (2ميمميموز/سـ 18بكموريل الصوليـو ) الر ميمميموؿ ومعاممة  1الرش بحمض الساليسيميؾ بتركيز 

SA2  ميمميموؿ 5المعاممة رشام بحمض الساليسيميؾ بتركيز 
SA2T1 (2ميمميموز/سـ 6بكموريل الصوليـو ) الر ميمميموؿ ومعاممة  5تركيز الرش بحمض الساليسيميؾ ب 
SA2T2  (2ميمميموز/سـ 12بكموريل الصوليـو ) الر ميمميموؿ ومعاممة  5الرش بحمض الساليسيميؾ بتركيز 
SA2T3  (2ميمميموز/سـ 18بكموريل الصوليـو ) الر ميمميموؿ ومعاممة  5الرش بحمض الساليسيميؾ بتركيز 

SA3  ميمميموؿ 10المعاممة رشام بحمض الساليسيميؾ بتركيز 
SA3T1  (2ميمميموز/سـ 6بكموريل الصوليـو ) الر ميمميموؿ ومعاممة  10الرش بحمض الساليسيميؾ بتركيز 
SA3T2  (2ميمميموز/سـ 12بكموريل الصوليـو ) الر ميمميموؿ ومعاممة  10الرش بحمض الساليسيميؾ بتركيز 
SA3T3 (2ميمميموز/سـ 18بكموريل الصوليـو ) الر ميمميموؿ ومعاممة  10لساليسيميؾ بتركيز الرش بحمض ا 

 ُلرست المصا ص والصفات التالية: 
 المورفولوجية: القرالات -1

  ارتفاع النباتPlant Height وو سػطل التربػة حتػى القمػة الناميػة(: وذلؾ بقياس ارتفاع النبات )سـ( بػللام مػف مسػت)سـ 
 .مرحمة ا زىار م  لموؿ النباتات

 وقطر الساؽ: تـ قياسيا عنل مرحمة ا زىار. علل التفرعات 
 (: مف المعاللة التالية:2)سـ Plant Leaf Areaالمسطل الورق  الكم  لمنبات مساحة :فيزيولوجيةلاالقرالات  -2
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PLA نبات( = مجموع مساحة جمي   وراؽ النبات.2)سـ/ 
LAI(2احة الت  يشلميا النبات مف امرض )سـ(/ المس2= المساحة الورقية لمنبات )سـ 

 (.Vivekanandan et al., 1972حيث تـ قياس المساحة الورقية بالطريقة الوزنية وفقام )
   الصػػػاف  معػػػلؿ التمثيػػػؿ الضػػػو Net Photosynthesis Rate (2ـسػػػغ/مم:) وُيحسػػػب مػػػف المعاللػػػة التاليػػػة  /يػػػـو

(Williams, 1946:) 

    
(                  )(     )

(     )(     )
 

NPR ،  يـو2ـسغ/مم: صاف  انتاج التمثيؿ الضو/ ، L2وL1ف  بلاية ونياية فترة القيػاس عمػى الترتيػب،  (2)سـ : مساحة اموراؽ
W2 وW1 الجاؼ ف  بلاية ونياية فترة القياس عمى الترتيب،  النباتات: وزفT2 وT1:  حمتيف. علل امياـ بيف المر 
 المؤشرات البيوكيميا ية:  -3

  المحتػػوو مػػف الكموروفيػػؿ والكاروتينػػاتChlorophyll and Carotenoids Contents (ميكرو ػػراـ :)غ وزف رطػػب/
المضػرال فػ  امسػيتوف النقػ  ومػف ثػـ قيػاس ا متصػاص الضػو    الريحػافوذلؾ بسحؽ عينػات معروفػة الػوزف مػف  وراؽ 

ثػػـ مػػف معػػال ت وفقػػام نػػانومتر  662و 645، 470الموجػػات  عمػػى  طػػواؿكتروفوتومتر باسػػتملاـ جيػػاز السػػبي لممسػػتممص
 (.Lichtenthaler, 1987) لطريقة الباحث

  محتوو البروليف ف  امورؽProline content (ميكرو موؿ:)تـ تحميؿ محتػوو اموراؽ مػف البػروليف وفقػام  /غ وزف رطب
مػؿ مػف المحمػوؿ المػا    5الطازجػة فػ   الريحػافممػغ مػف  وراؽ  100(. حيػث تػـ سػحؽ Bates et al., 1973لطريقػة )

مػؿ مػف محمػوؿ النينيػلريف المنشػط لمتفاعػؿ  2مؿ مػف المسػتممص و ضػيؼ لػو  2%(. ُ ؤمذ  3لحمض  سمفوساليسيميؾ )
ثػػـ وضػػعت امنابيػػب فػػ  مػػؿ مػػف حمػػض المػػؿ الثمجػػ .  2)نينيػػلريفح حمػػض المػػؿ الثمجػػ ح حمػػض  ورثوفوسػػفوريؾ( و

مػػػػؿ مػػػػف التولػػػػويف. تػػػػـ قيػػػػاس  4ـ لمػػػػلة سػػػػاعة، وبعػػػػل التبريػػػػل عمػػػػى المػػػػال المػػػػثم  تػػػػـ وضػػػػ  ° 100   سػػػػامف حمػػػػاـ مػػػػا
ومػف ثػـ  Spectrophotometerالسػبيكتروفوتومتر نانومتر باستملاـ جياز  520ا متصاص الضو   عمى طوؿ موجة 

 .تقلير نسبة البروليف ف  العينات با عتمال عمى منحى قياس  لمبروليف النق 
  اللىيػػػػل  -المحتػػػػوو مػػػػف المالونيػػػػؿ لMalonyldialdehyde  ت  نيػػػػا   لعمميػػػػة  كسػػػػلة )نػػػػانوموؿ/غ وزف رطػػػػب(: كنػػػػا

 سػيتيؾ -وذلػؾ باسػتملاـ حمػض ثالثػ  كمػور، (Murshed et al., 2013) مػف قبػؿ سػتملمةلمطريقػة الموفقػام المبيػلات 
0.1 %TCA وحمػػػػػػػػض الثيوباربيتيوريػػػػػػػػؾ TBA)) لممسػػػػػػػػتممص باسػػػػػػػػتملاـ جيػػػػػػػػاز ، وقيػػػػػػػػاس ا متصػػػػػػػػاص الضػػػػػػػػو   

ميمػ   155باسػتملاـ المعامػؿ   MDA-TBAكميػة المعقػل حسػاب ثػـ  نػانومتر 532وتومتر عنل طوؿ موجػة السبيكتروف
 .1-موؿ. سـ

 مؤشرات اللمة الورقية:  -4
 محصػػوؿ اموراؽ المضػػرالLeaves Fresh Weight مػػف اموراؽ المضػػرال  لريحػػاف: ىنتاجيػػة المسػػاحة المزروعػػة با

 .(نبات/غ)
 محصػػوؿ اموراؽ الجافػػةLeaves Dry Weight  مػػف اموراؽ الجافػػة ىوا يػػام  بالريحػػاف: ىنتاجيػػة المسػػاحة المزروعػػة

 (نبات)غ/



 

Soufi et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 28-45 February2021 
 

 33 1202شباط /فبراير 45-28(:1)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –صوفي وآخرون 

  ANOVA- Tukeyباسػػتملاـ ا متبػػار   R statistical softwareعبػػر البرنػػام تبػػايف لمبيانػػات التػػـ ىجػػرال تحميػػؿ 
( والفروقػات ذات معنويػة عنػل مسػتوو ا حتماليػة means ± SEالمطػأ المعيػار  )وسػتُعرض النتػا   بشػكؿ متوسػطات مضػافام ليػا 

P<0.05. 

 :النتائج والمناقشة
 (:)سـ ارتفاع النبات في واإلجهاد الممحيالرش بحمض الساليسيميؾ تأثير  . 1

 .)سـ( نباتات الريحافبيف المعامالت الملروسة مف حيث ارتفاع  (P<0.05) وجول فروؽ معنوية( ل2ُتشير معطيات الجلوؿ )
سػـ عمػى التػوال  عنػل  (90و 94و  96)ف  صفة ارتفاع النبػات والػذ  بمػغ  (P<0.05)  لو ا جيال الممح  ىلى انمفاض معنو 

 .سـ( 98) عنل الشاىلميمميموز/سـ مقارنةم م  ارتفاع النباتات ( 18و 12و 6)المموحة معامالت 

 معاممتها بحمض الساليسيميؾ تحت ظروؼ المموحة. ارتفاع نباتات الريحاف التي تـ :(2جدوؿ )

 المعاممة
 مستويات المموحة

T0 T1 T2 T3 

SA0 98 ± 1
bc

 96 ± 1
c

 94 ± 1
cd

 90 ± 1
d

 

SA1 104 ± 1
ab

 107  ± 1
a

 100 ± 2
b

 96 ± 1
c

 

SA2 100 ± 2
b

 101 ± 2
b

 98 ± 2
bc

 86 ± 1
de

 

SA3 98 ± 2
bc

 96 ± 2
c

 97 ± 1
c

 83 ± 1
e

 

. ُتشػػػير ميمميمػػػوؿ(10و 5و 1، 0)( المعاممػػػة بحمػػػض الساليسػػػيميؾ SAميمميموز/سػػػـ(، ) 18و 12و 6و 0الػػػر  بميػػػاه مالحػػػة )لمعػػػامالت ( T) زُتشػػػير الرمػػػو 
 حػرؼ ممتمفػة  ظيػار الفػروؽ المعنويػة بػيف المتوسػطات لكػؿ مؤشػر ، و n=3(، means ± SEمضافام ليا المطال المعيػار  ) جمي  المعطيات ىلى متوسطات

 (.P<0.05, ANOVA-Tukey testؿ معاممة )عنل ك

، وكاف ىذا التأثير ا يجاب   كثر (P<0.05) مف ارتفاع النبات بشكؿ معنو  لوحلىا زالت المعاممة بحمض الساليسيميؾ
 سـ(. 98( والشاىل )سـ98) SA3المعاممة سـ( و  100) SA2بالمقارنة م  المعاممة  سـSA1 (104 ) عنل المعاممةوضوحام 
 سـSA1T1 (107)ارتفاع النبات، وكانت ىذه الزيالة  كثر معنوية عنل المعاممة اممة الساليسيميؾ والممل معام لزيالة ف  و لت مع

 مقارنةم ببقية المعامالت والشاىل.
، حيػث بػيف  ف التراكيػز (Udovenko et al., 1970 ف التػأثير السػمب  لممموحػة فػ  ارتفػاع النبػات تمػت ا شػارة ىليػو مػف قبػؿ )

يقاؼ استطالة ماليا القمـ النامية مما يؤل  لقصر النبات، فضػالم عػف عػلـ  العالية مف المموحة تعمؿ عمى تثبيط النشاط ا نزيم  واا
زيػػالة حجػػـ الماليػػا الميرسػػتيمية ومنػػ  تحوليػػا ىلػػى ماليػػا برانشػػيمية باللػػة ممػػا يسػػبب ضػػعؼ فػػ  النمػػو العػػاـ لمنبػػات وتشػػكؿ  وراؽ 

ؿ عمػػى زيػػالة ارتفػػاع وفضػػالم عػػف لور الساليسػػيميؾ فػػ  عػػالج امضػػرار الناجمػػة عػػف المموحػػة، فإنػػو يعمػػ .صػػليرة الحجػػـ والمسػػاحة
مف المعاممػة بحمػض الساليسػيميؾ قػل حسػنت مػف ارتفػاع البػالرة لنباتػات  Delavari et al. (2014)ت، ف  ىػذا السػياؽ  شػار النبا

 .الريحاف عنل مستويات المموحة المنمفضة
 :)فرع/نبات(تفرعات النبات في جهاد الممحي واإل (SA)بحمض الساليسيميؾ  الرشتأثير . 2

 تفرعػػاتبػػيف المعػػامالت الملروسػػة مػػف حيػػث عػػلل  (P<0.05) ( ىلػػى وجػػول فػػروؽ معنويػػة3الجػػلوؿ نتػػا   تحميػػؿ التبػػايف )ُتشػػير 
 نباتات الريحاف.
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عمى التوال   /نباتفرع 24و 26و 27والذ  بمغ  تفرعاتف  صفة علل ال (P<0.05)  لو ا جيال الممح  ىلى انمفاض معنو 
 .عنل معاممة الشاىل /نباتفرع 29مقارنةم م  ميمميموز/سـ وذلؾ بال18و 12و 6المموحة عنل معامالت 

 ض الساليسيميؾ تحت ظروؼ المموحة.لنباتات الريحاف التي تـ معاممتها بحم  لتفرعاتعدد ا :(3جدوؿ )

 المعاممة
 مستويات المموحة

T0 T1 T2 T3 

SA0 29 ± 1
de

 27 ± 0.5
f

 26 ± 0.5
f

 24 ± 0.5
g

 

SA1 35 ± 1
b

 38  ± 1
a

 33 ± 0.5
c

 31 ± 1
d

 

SA2 31 ± 0.5
de

 30 ± 1
de

 30 ± 0.5
de

 24 ± 1
fg

 

SA3 26 ± 0.5
f

 29 ± 0.5
e

 24 ± 0.5
g

 23 ± 0.5
g

 

ميمميمػػػوؿ(. ُتشػػػير 10و 5و 1، 0( المعاممػػػة بحمػػػض الساليسػػػيميؾ )SAميمميموز/سػػػـ(، ) 18و 12و 6و 0( لمعػػػامالت الػػػر  بميػػػاه مالحػػػة )Tُتشػػػير الرمػػػوز )
 حػرؼ ممتمفػة  ظيػار الفػروؽ المعنويػة بػيف المتوسػطات لكػؿ مؤشػر ، و n=3(، means ± SEمضافام ليا المطال المعيػار  ) جمي  المعطيات ىلى متوسطات

 (.P<0.05, ANOVA-Tukey testعنل كؿ معاممة )

، وكػػػاف ىػػػذا التػػػأثير (P<0.05) بشػػػكؿ معنػػػو  التفرعػػػاتلوحػػػلىا مػػػف عػػػلل  ميمميمػػػوؿ 5و 1 سػػػيميؾزالت المعاممػػػة بحمػػػض السالي
 SA3( و المعاممػػة /نبػػاتفرع 31) SA2بالمقارنػػة مػػ  المعاممػػة  (/نبػػاتفرع 35) SA1 معاممػػة الػػرشا يجػػاب   كثػػر وضػػوحام عنػػل 

 (./نباتفرع 29( والشاىل )/نباتفرع 26)
، وكانػػت ىػػذه الزيػػالة  كثػػر معنويػػة عنػػػل عنػػل التراكيػػز المنمفضػػة النبػػات عػػلل تفرعػػاتمػػف ممػػل معػػام مػػة الساليسػػيميؾ والمعام وزالت

 مقارنةم ببقية المعامالت والشاىل. (فرع 38) SA1T1 بالتراكيز الممففة المعاممة
 التػػأثير المثػػبطف لوجيػػةوالمورفو  الظػػروؼ المالحػػة يحػػلث لمنباتػػات العليػػل مػػف ا ضػػطرابات الفسػػيولوجيةالنمػػو النبػػات  تحػػت فػػ  ظػػؿ 

 .(Trivellini et al., 2014علل تفرعػات النبػات ) يؤثر سمبا عمىو كما ونية، ىو التأثير التناضح  والسمية اميالر يس  لممموحة 
بعػػػػض اللراسػػػػات لػػػػلور حمػػػػض  ليسػػػػيميؾ وتحػػػػت ظػػػػروؼ المموحػػػػة، فقػػػػل اشػػػػارتبالنسػػػػبة لمتػػػػأثير ا يجػػػػاب  لممعاممػػػػة بحمػػػػض الساو 

؛  Shekoofeh et al., 2012) نباتػػات الريحػػاف وزيػػالة عػػلل التفرعػػاتنمػػو لتمفيػػؼ مػػف آثػػار المموحػػة عمػػى   االساليسػػيميؾ فػػ
Mohammad zadeh et al., 2013). 

 :في قطر ساؽ النبات )سـ( الرش بحمض الساليسيميؾ والمعاممة بكموريد الصوديـو. تأثير 3
 بيف المعامالت الملروسة مف حيث قطر ساؽ نباتات الريحاف. (P<0.05) وجول فروؽ معنوية( 4معطيات الجلوؿ ) ظيرت 

عمػى التػوال  سػـ  0.56و 0.62و  0.66ف  صػفة قطػر السػاؽ والػذ  بمػغ  (P<0.05)  لو ا جيال الممح  ىلى انمفاض معنو 
 .الشاىل سـ عنل معاممة 0.79مقارنةم م  قطر الساؽ  2ميمميموز/سـ18و 12و 6 المموحةالنامية بظروؼ عنل النباتات 

، وكػػاف ىػػذا التػػأثير ا يجػػاب   كثػػر وضػػوحام (P<0.05) زالت المعاممػة بحمػػض الساليسػػيميؾ لوحػػلىا مػػف قطػػر السػػاؽ بشػكؿ معنػػو 
 سـ(. 0.79سـ( والشاىل ) 0.80) SA3 والمعاممةسـSA2 (0.82  )م  المعاممة  سـ( بالمقارنة 0.85) SA1 عنل المعاممة

صػػفة قطػػر السػػاؽ، وكانػػت ىػػذه الزيػػالة  كثػػر معنويػػة عنػػل  فػػ  (P<0.05)لزيػػالة معنويػػة ل معػػام معاممػػة الساليسػػيميؾ والممػػ و شػػارت
 مقارنةم ببقية المعامالت والشاىل. سـSA1T1 (0.90 )المعاممة 

 التأثير السمب  لممموحة عمى النباتات قل يؤل  ىلى اضطرابات ف  استقالب النباتات، مما يؤل  ىلى  فُتشير اللراسات السابقة 
 ((Allakhverdiev et al., 2000بالتال  ىلى تقميؿ نمو النبات 
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 .ض الساليسيميؾ تحت ظروؼ المموحةلنباتات الريحاف التي تـ معاممتها بحم قطر الساؽ :(4جدوؿ )

 المعاممة
 مستويات المموحة

T0 T1 T2 T3 

SA0 0.79 ± 0.02
c

 0.66 ± 0.02
e

 0.62 ± 0.02
ef

 0.56 ± 0.02
f

 

SA1 0.85 ± 0.02
b

 0.90  ± 0.02
a

 0.81 ± 0.02
bc

 0.77 ± 0.02
c

 

SA2 0.82 ± 0.01
bc

 0.8 ± 0.02
bc

 0.78 ± 0.01
c

 0.71 ± 0.01
d

 

SA3 0.80 ± 0.01
bc

 0.75 ± 0.02
cd

 0.67 ± 0.02
e

 0.58 ± 0.02
f

 

ميمميموؿ(. ُتشير 10و 5و 1، 0لساليسيميؾ )( المعاممة بحمض اSAميمميموز/سـ(، ) 18و 12و 6و 0( لمعامالت الر  بمياه مالحة )Tُتشير الرموز )
 حرؼ ممتمفة  ظيار الفروؽ المعنوية بيف المتوسطات لكؿ مؤشر ، و n=3(، means ± SEمضافام ليا المطال المعيار  ) جمي  المعطيات ىلى متوسطات

 (.P<0.05, ANOVA-Tukey testعنل كؿ معاممة )

 يعمؿ عمػى زيػالة نشػاط المجمػوع المضػر   وزيػالة نمػو النبػات يؾالساليسيمف رش المجموع المضر  لمنبات بحامض ى
وىػذا يتفػؽ مػ  قطر السػاؽ ويزيل حمض الساليسيميؾ مف كما  (.Kaydan et al., 2007) مقاومة النبات لإلجيال الممح تحسيف و 

 .(da Silva et al., 2018)ما توصؿ ىليو 

 /نبات(:2في مساحة المسطح الورقي الكمي )سـ ريد الصوديـووالمعاممة بكمو  (SA)تأثير الرش بحمض الساليسيميؾ . 4
جيػال لإل المعرضػةنباتػات اللػلو  (2)سػـ ف  مساحة المسػطل الػورق  الكمػ  (P<0.05) ( انمفاضام معنويام 5 ظيرت نتا   الجلوؿ )

 4205 طل الػورق  الكمػ مسػاحة المسػ بملػت حيػثم  زيالة مسػتويات المموحػة،  اض ممحوظام بشكؿ  كبرالممح ، وكاف ىذا ا نمف
 (.2سـ 5822وذلؾ بالمقارنة م  الشاىل )عمى التوال ، T3  وT2 و T1عنل معامالت المموحة  2سـ 3818و 4118و

وذلؾ عنل استملاـ التركيز المػنمفض  ىلى زيالة مساحة المسطل الورق  الكم  لمنبات تات الريحاف بحمض الساليسيميؾ لو رش نبا
، ىػذا (2سػـ 6140) SA1 المعاممػة فبمغ المسػطل الػورق  عنػل (P<0.05)، وكانت ىذه الزيالة معنوية موؿميممي 1مف الساليسيميؾ 

 5110وسببت التراكيز العالية المستملمة مف حمػض الساليسػيميؾ انمفاضػام معنويػام فػ  مسػاحة المسػطل الػورق  الكمػ  لمنبػات فبمػغ 
 .SA3و  SA2عمى التوال  عنل المعامالت 2سـ 4436و

 ض الساليسيميؾ تحت ظروؼ المموحة.مساحة المسطل الورق  الكم   لنباتات الريحاف الت  تـ معاممتيا بحم :(5) جلوؿ

 المعاممة
 مستويات المموحة

T0 T1 T2 T3 

SA0 5822 ± 107
b

 4205 ± 104
e

 4118 ± 104
e

 3818 ± 90
f

 

SA1 6140 ± 106
a

 6272  ± 103
a

 6082 ± 101
ab

 4804 ± 99
d

 

SA2 5110 ± 105
c

 5294 ± 95
c

 5294 ± 94
c

 3729 ± 92
f

 

SA3 4436 ± 102
e

 3691 ± 95
f

 3691 ± 94
f

 3610 ± 90
f

 

ميمميمػػػوؿ(. ُتشػػػير 10و 5و 1، 0( المعاممػػػة بحمػػػض الساليسػػػيميؾ )SAميمميموز/سػػػـ(، ) 18و 12و 6و 0( لمعػػػامالت الػػػر  بميػػػاه مالحػػػة )Tُتشػػػير الرمػػػوز )
 حػرؼ ممتمفػة  ظيػار الفػروؽ المعنويػة بػيف المتوسػطات لكػؿ مؤشػر ، و n=3(، means ± SEيا المطال المعيػار  )مضافام ل جمي  المعطيات ىلى متوسطات

 (P<0.05, ANOVA-Tukey testعنل كؿ معاممة )

كما وحسنت معامالت الرش الساليسيميؾ مػف مسػاحة المسػطل الػورق  الكمػ  لنباتػات الريحػاف الناميػة تحػت ظػروؼ المموحػة وبشػكؿ 
عنػل  2سػـ 6272وبملػت  عمػى قػيـ لممسػطل الػورق  لمنباتػات  T2و T1ميمميموؿ تحت ظػروؼ المموحػة  5و 1التركيزيف  ماص عنل
 ام تحت ظروؼ المموحة المستملمة.عاكستأثيرام م SA3، و ظير التركيز المرتف  مف حمض الساليسيميؾ SA1T1المعاممة 
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ارتباطػام وثيقػام بظػروؼ التلذيػة المتُاحػة لمنبػات، كمػا وُيسػاىـ فػ   مػة النبػات  ُيعل المسطل الػورق  الػذ  ُيشػكمو النبػات مؤشػرام مرتبطػام 
 (.2009نظرام للوره امساس  ف  عممية التمثيؿ الضو   )عبل العزيز، 

 Rubiscoيعػػػػػول ىػػػػػذا التػػػػػأثير السػػػػػمب  لممموحػػػػػة فػػػػػ  تمفػػػػػيض مسػػػػػاحة المسػػػػػطل الػػػػػورق  لمنبػػػػػات لتثبػػػػػيط عمػػػػػؿ انػػػػػزيـ الروبيسػػػػػكو 

(Ribulose1,5-biphosphates carboxylase/oxygenase)  وىو ا نزيـ المثبت للازCO2  ف  عممية التمثيػؿ الضػو   ليػتـ
 (.Seeman and Sharkey, 1986تحويمو ىلى كربوف عضو  )

 وىكػذا، (Sultana et al., 1999) ىلى انمفاض ف  مسػاحة التمثيػؿ الضػو   المتاحػة لػلعـ النمػو المسػتمر جيال الممح يؤل  ا 
مر ضعؼ نشاط التمثيؿ الضو   ف  النبات مف نمو نباتات الريحاف، حيث كاف ذلؾ واضحام عبر ا نمفاض الحاصؿ ف  صػفة يؤ 

( بػأف ا جيػال الممحػ  يػؤثر فػ  كػؿ 2005يتفؽ ىذا مػ  مػا ذكػره الصػعيل  )احة المسطل الورق  الكم  لمنبات. ارتفاع النبات ومس
  ؛(da Silva et al., 2018)  التشػريح  لػسوراؽ ويقمػؿ مػف مسػاحتيا. كمػا و ثبػت مػف النمػو والشػكؿ المورفولػوج  والتركيػب

(Delavari et al., 2014)  والػذ   الريحػاففػ  ىػذا السػياؽ ايضػام  ف المموحػة سػببت انمفاضػام معنويػام فػ  النمػو المضػر  لنبػات
 تناسب طرلام م  زيالة تراكيز المموحة.

فػ  تحسػيف مصػا ص وصػفات  المسػتملمة وبشػكؿ مػاص عنػل التراكيػز المنمفضػة ليسػيميؾتأثير ىيجاب  ممحوظ لحمض الساىناؾ 
 (.Hayat and Ahmed, 2007) النمو و  سيما مساحة المسطل الورق  لمنبات النامية تحت ظروؼ المموحة

(2ـسغ/مم)في معدؿ التمثيؿ الضوئي الصافي والمعاممة بكموريد الصوديوـ  (SA)تأثير الرش بحمض الساليسيميؾ . 5  :/يـو
بيف المعامالت الملروسة مف حيث المعلؿ الصاف  لعممية التمثيؿ ( (P<0.05( وجول فروؽ معنوية 6نالحظ مف بيانات الجلوؿ )

يـو /2سـ/ممغ 0.06و 0.10و 0.12 معلؿ التمثيؿ الضو  ، فبملت قيمتوا جيال حيث مفضت معامالت  (.NPR) الضو  
 .(يـو/2سـ/ممغ 0.15)مقارنة بالشاىل  T3و T1، T2 عمى التوال  عنل المعامالت

(2ـسغ/مم) معدؿ التمثيؿ الضوئي :(6جدوؿ )  .مض الساليسيميؾ تحت ظروؼ المموحةنباتات الريحاف التي تـ معاممتها بحل /يـو

 المعاممة
 مستويات المموحة

T0 T1 T2 T3 

SA0 0.15 ± 0.002
e

 0.12 ± 0.003
h

 0.10 ± 0. 003
k

 0.06 ± 0.003
m

 

SA1 0.17 ± 0.002
b

 0.18 ± 0.002
a

 0.16 ± 0. 002
f

 0.11 ± 0.002
g

 

SA2 0.16 ± 0.002
c

 0.13 ± 0.002
c

 0.12 ± 0. 002
g

 0.11 ± 0.003
i

 

SA3 0.15 ± 0.002
d

 0.12 ± 0.003
i

 0.11 ± 0. 003
hi

 0.09 ± 0.003
j

 

ميمميمػػػوؿ(. ُتشػػػير 10و 5و 1، 0( المعاممػػػة بحمػػػض الساليسػػػيميؾ )SAـ(، )ميمميموز/سػػػ 18و 12و 6و 0( لمعػػػامالت الػػػر  بميػػػاه مالحػػػة )Tُتشػػػير الرمػػػوز )
 حػرؼ ممتمفػة  ظيػار الفػروؽ المعنويػة بػيف المتوسػطات لكػؿ مؤشػر ، و n=3(، means ± SEمضافام ليا المطال المعيػار  ) جمي  المعطيات ىلى متوسطات

 (.P<0.05, ANOVA-Tukey testعنل كؿ معاممة )

 (P<0.05)نباتات الريحاف بحمض الساليسيميؾ معلؿ التمثيؿ الضػو   الصػاف  وكانػت ىػذه الزيػالة معنويػة زالت معامالت الرش ل
 /يـو عمى التوال  مقارنةم بالشاىل.2ممغ/سـ 0.16و 0.17فبمغ  SA2و SA1عنل المعامالت 

اف الناميػة تحػت ظػروؼ المموحػة، ف  المقابؿ، حسنت معامالت الرش بحمض الساليسيميؾ مف معلؿ التمثيؿ الضو   لنباتات الريح
تحػػػت ظػػػروؼ المموحػػػة   SA2و SA1وكػػػاف ىػػػذا التػػػأثير ممحوظػػػام بشػػػكؿ  كبػػػر عنػػػل معػػػامالت التراكيػػػز الممفضػػػة مػػػف الساليسػػػيميؾ

.2ممغ/سـ 0.18فبمغ  SA1T1المستملمة، وسجؿ معلؿ التمثيؿ الضو    عمى قيمة لو عنل المعاممة   /يـو
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ف  معلؿ  NaClلمتأثير السمب  لإلجيال الممح  ومصوصام عنل التراكيز المرتفعة مف ممل  ابؽوقت س ا شارة ف تمت ف  الواق ، 
نظرام لمممؿ الذ  تسببو اممالح ف  مقلرة جذور النبات عمى امتصاص كؿ مف وذلؾ  ،(Sivstev et al., 1973) التمثيؿ الضو  

روفيؿ ما يحلث انمفاضام ف  محتوو صبلات التمثيؿ الضو   اآلزوت والكبريت والملنيزيـو الت  تلمؿ ف  تركيب جزي ات الكمو 
 .Attia et alف  ىذا السياؽ،  ظيرت نتا    (.1980والذ  ينعكس بلوره سمبام عمى معلؿ التمثيؿ الضو   ف  النبات )العان ، 

انمفاضام ممحوظام ف  معلؿ التمثيؿ الضو   ومساحة المسطل الورق  والنمو النبات  للو الريحاف الحمو تحت ظروؼ  (2011)
( بأف جمي  النباتات النامية ف  الظروؼ الممحية 2000 ،يوافؽ ىذا ما توصؿ ىليو )الشحات. NaClالمعاممة بكموريل الصوليـو 

( بأف ا جيال الممح  يؤثر ف  كؿ مف النمو والشكؿ المورفولوج  والتركيب 2005 ،تصلر  وراقيا، وم  ما ذكره )الصعيل 
 .التشريح  لسوراؽ ويقمؿ مف مساحتيا

النمػو المضػر  والزىػر  ومنيػا حػامض الساليسػيميؾ الػذ  يعػل كيرمػوف نبػات   لػو لور فػ  نمػو  منظمات النمو لورام كبيػرام فػ  تمعب
(. وقػل Hayat and Ahmed, 2007ة تحمػؿ النباتػات لإلجيػالات ا حيا يػة والالىحيا يػة )النبػات وتطػوره فضػالم عػف لوره فػ  زيػال

والػذ   SA ظيرت العليل مف التجارب زيالة تحمػؿ النباتػات لإلجيػالات باسػتملاـ معػامالت الػرش بتراكيػز ممتمفػة مػف الساليسػيميؾ 
 (. Khan et al., 2003يؤثر عمى معلؿ التمثيؿ الضو   والنمو بشكؿ ايجاب  )

في محتػوى اووراؽ الكمػي مػف الكموروفيػؿ والكاروتينػات  والمعاممة بكموريد الصوديـو (SA)تأثير الرش بحمض الساليسيميؾ . 6
 :(MDA) والبروليف ومركب المالونيؿ دي ألدهيد

وو اموراؽ الكمػ  ( بػيف المعػامالت مػف حيػث محتػP<0.05)وجول فروقات معنويػة  (Bو A 1الشكؿ ) تحميؿ التبايفنتا    ت ظير 
 مف الكموروفيؿ والكاروتينات )ميكرو راـ/غ وزف رطب(.

( ف  محتػوو  وراؽ الريحػاف الكمػ  مػف الكموروفيػؿ والكاروتينػات، وازلال P<0.05) لت المعاممة با جيال الممح   نمفاض معنو  
)ميكرو ػراـ/غ وزف  494و 875، 890وال  ىػذا ا نمفػاض مػ  زيػالة تركيػز المموحػة المسػتملمة، حيػث بمػغ محتػوو الكموروفيػؿ حػ

 T1 ،T2عمػػى التػػوال  عنػػل معػػامالت المموحػػة  )ميكرو ػػراـ/غ وزف رطػػب( 25و 38، 44وفػػ  محتػػوو الكاروتينػػات حػػوال   رطػػب(
  .ميكرو راـ/غ وزف رطب، عمى التوال ( 51و 980والكاروتينات )مقارنةم بمحتوو  وراؽ الشاىل مف الكموروفيؿ  T3و

عػػامالت الػػرش بحمػػض الساليسػػيميؾ محتػػوو الكموروفيػػؿ والكاروتينػػات لػػلو  وراؽ نباتػػات الريحػػاف سػػوالم لػػلو نباتػػات حسػػنت جميػػ  م
. حيػػػث لػػػوحظ زيػػػالة  كثػػػر وضػػػوحام عنػػػل الػػػرش T3و T1 ،T2المموحػػػة الشػػػاىل  ـ تمػػػؾ الناميػػػة تحػػػت ظػػػروؼ التراكيػػػز الممتمفػػػة مػػػف 

( 1008، 1378، 1716لوحػػػلىا والشػػػاىل، فبمػػػغ محتػػػوو الكموروفيػػػؿ الكمػػػ  )وذلػػػؾ بالمقارنػػػة مػػػ  معػػػامالت المموحػػػة  بالساليسػػػيميؾ
( ميكرو ػػراـ/غ وزف رطػػب عمػػى التػػوال  فػػ   وراؽ نباتػػات 60، 90، 103ميكرو ػػراـ/غ وزف رطػػب ومحتػػوو الكاروتينػػات الكميػػة )

 2101كمػػ  والكاروتينػػات )بمحتػػوو  وراقيػػا مػػف الكموروفيػػؿ ال SA1T1وتفوقػػت نباتػػات المعاممػػة  .SA3و SA2و SA1 المعػػامالت
 ميكرو راـ/غ وزف رطب( عمى جمي  المعامالت الملروسة والشاىل. 109و

 Misra etيؤثر الممل عمى مكونات التمثيؿ الضو   مثؿ الكموروفيؿ والكاروتينات، وتعتمل ىذه التلييرات عمى شلة وملة ا جيال )

al., 1997.) ؽ الريحاف مػف صػبلات التمثيػؿ الضػو   )الكموروفيػؿ و الكاروتينػات(، ُيفسر ىذا ا نمفاض الممحوظ ف  محتوو  ورا
بأف التراكيػز العاليػة مػف  مػالح كمػور الصػوليـو تػؤل  لزيػالة تحمػؿ جزي ػات الكموروفيػؿ وتحطػـ البالسػتيلات المضػرال وقمػة نشػاطيا 

 (. Balsamo and Thomson, 1995؛ Taleisnik et al., 1983الفيزيولوج  ف  النبات )
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فػػ  نبػػػات  MDA (D)( ومركػػب المالونيػػؿ ل   للىيػػل C(، البػػروليف )B(، الكاروتينػػػات الكميػػة )Aُيظيػػر محتػػوو اموراؽ مػػف الكموروفيػػؿ الكمػػ  ) .1الشػػكؿ 
ز/سػػـ(، ميمميمو  18و 12و 6و T( )0(، نباتػات معػامالت الػػر  بميػاه مالحػة )SA0T0(، لػلو نباتػات الشػػاىل ).Ocimum basilicum Lالريحػاف الحمػو )

مضػػػػافام ليػػػا المطػػػال المعيػػػػار   ميمميمػػػػوؿ(. ُتشػػػير جميػػػ  المعطيػػػػات ىلػػػى متوسػػػطات 10و 5و SA( )0 ،1ونباتػػػات معػػػامالت الػػػػرش بحمػػػض الساليسػػػيميؾ )
(means ± SE ،)n=3 و ،( حرؼ ممتمفة  ظيار الفروؽ المعنوية بيف المتوسطات لكؿ مؤشر عنل كؿ معاممة P<0.05, ANOVA-Tukey test.) 

الػػذ  فسػػر ىػػذا ا نمفػػاض فػػ  محتػػوو الكموروفيػػؿ والكاروتينػػات بتػػأثر اللرانػػا ضػػمف البالسػػتيلات ( 1990ؽ ىػػذا مػػ  )الشػػحات، يتفػػ
 ما مػف حيػث التػأثير ا يجػاب  لمػرش بحمػض الساليسػيميؾ  . لو ىلى تكسر ىذه البالستيلات المضرال بشوارل المموحة المتراكمة مما
زال مف محتػوو قل  SA حمض الساليسيميؾ ف الرش ب( Senaratna et al., 2000وجل )، فعمى محتوو صبلات التمثيؿ الضو  

ػػا بأىميتػػو ولوره فػػ   SA الساليسػػيميؾحمػػض ىذ ُيعػػرؼ . لبنػػلورةنباتػػات ا وراؽ الكموروفيػػؿ والكاروتينػػات فػػ    اسػػتجابات النبػػات يضم
 ات وبالتػػال  تسػػري  عمميػػة التمثيػػؿالكاروتينػػالكموروفيػػؿ و راع فػػ  اصػػطناع صػػبلات يعمػػؿ عمػػى ا سػػالبي ػػ ، فلإلجيػػال  وزيػػالة تحممػػو

 .(et al., 1997) Popova الضرورية ليذه العمميةزيالة نشاط بعض ا نزيمات فضالم عف الضو   
البػػروليف  ( بػػيف المعػػامالت الملروسػػة مػػف حيػػث محتػػوو اموراؽ مػػفP<0.05)لوجػػول فروقػػات معنويػػة  (C 1 شػػارت نتػػا   الشػػكؿ )

 اـ/غ وزف رطب(.)ميكرو ر 
وبشػكؿ يتناسػب وتركيػز كموريػل الصػوليـو  مػف البػروليف الريحػافنباتػات ( فػ  محتػوو  وراؽ P<0.05زيػالة معنويػة )سببت المموحػة 

و م  معػامالت المموحػة لو الرش بحمض الساليسيميؾ لوحله   مقارنةم بالشاىل، كما و  T3و T1 ،T2 توذلؾ عنل المعامال المستملـ
ُيعػػزو سػػبب الزيػػالة الممحوظػػة فػػ  تركيػػز البػػروليف ا لػػى  .الريحػػاف اتنباتػػ وراؽ فػػ  تركيػػز البػػروليف لػػلو  (P<0.05) لزيػػالة معنويػػة

حيػػػث  شػػار عػػلل مػػػف البػػاحثيف ىلػػػى زيػػالة تركيػػز البػػػروليف ضػػمف فجػػػوات  اسػػتجابة النباتػػات لمزيػػػالة الحاصػػمة فػػ  تراكيػػػز المموحػػة،
 Kaya et ؛ Ashraf and Foolad, 2007 ؛ de Azevedo Neto et al., 2006)    سيتوبالـز الماليا تحت ظروؼ المموحة

al., 2007 .)( يوافؽ ىذا م  ما توصؿ ىليػوBabaei et al., 2014( بػأف التراكيػز المرتفعػة مػف المموحػة )20-10  )ميمميموز/سػـ
( 2020ضػاىر و مػروف،  ؛ Shtereva et al., 2015وم  ما ذكػره )قل  لت ىلى تراكـ كبير لمبروليف ضمف  وراؽ الذرة الصفرال، 

بأف زيالة تراكيز المموحة تسبب زيالة ف  تراكيز البروليف فػ   وراؽ نباتػات الػذرة السػكرية الناميػة فػ  اموسػاط المالحػة. ىف البػروليف 
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لفاعيػة  وليػة ُتسػاىـ ُيشػكؿ تراكميػا فػ  النباتػات المعرضػة لإلجيػالات اسػتجابة كواحل مػف امحمػاض اممينيػة المنشػطة لمنمػو والتػ  
 Mansour et al., 2005) ( ضػمف المميػة النباتيػةOsmotic pressureف  المحافظة عمى مستوو مناسػب الضػلط ا سػموز  )

، كونػو ، ونظرام للور حمض الساليسيميؾ ف  مسارات ا ستجابة(Cha-Um and Kirdmanee, 2009 ؛ Koca et al., 2007 ؛
مػػايمكف  ف يفسػػر الزيػػالة الممحوظػػة فػػ  محتػػوو اموراؽ مػػف البػػروليف عنػػل الػػرش  ون  فػػ  النبػػات،مػػف المركبػػات ذات امثػػر اليرمػػ

 بحمض الساليسيميؾ.
 بيف المعامالت الملروسة مف حيث المحتوو مف مركب المالونيؿ (P<0.05)( وجول فروؽ معنوية D 1اظيرت نتا   الشكؿ )

ف  محتوو  وراؽ نبات الريحاف مف مركب  (P<0.05)لزيالة معنوية (.  لت المعامالت بكموريل لصوليـو MDAللىيل )ا-ل 
MDA  بالمقارنة م  الشاىل، تناسبت ىذه الزيالة طرلام م  زيالة تركيز الممل المستملـ، حيث بملت الزيالة ف  محتووMDA 

قارنةم بنباتات الشاىل معمى التوال   T3و T1 ،T2نانوموؿ/غ وزف رطب للو نباتات المعامالت  0.0081و 0.0079و 0.0076
للىيل عنل الرش بحمض ا-نانوموؿ/غ وزف رطب. كما ولوحظ زيالة معنوية ف  محتوو اموراؽ مف مركب المالونيؿ ل  0.0035

. وبالمقارنة م  معامالت المموحة لوحلىا فقل مفضت معامالت الرش بحمض SA3و SA2و SA1الساليسيميؾ عنل المعامالت 
للور  Darwish (2017)ما يلؿ عمى شلة ىجيال  قؿ. ف  ىذا السياؽ،  شار  MDAاموراؽ مف مركب الساليسيميؾ مف محتوو 

وبالتال  الحل مف ظاىرة ا جيال التأكسل  المتسبب عف  ف   وراؽ نبات التبغ  MDAحمض الساليسيميؾ ف  تقميؿ تراكـ مركب 
للىيل، كنات  اكسلة المبيلات، مف ا-تراكـ مركب المالونيؿ ل ىف  .H2O2تأثير التراكيز العالية المتراكمة مف المال اموكسجين  

 Verma and ؛ Velikova et al., 2000المؤشرات اليامة واللالة عمى حالة ا جيال التأكسل  ف  النبات ف  النبات  )

Dubey, 2003). 
( نبػػاتمػػف اووراؽ الخضػػرا/ )غ/ توزف النبػػافػػي  والمعاممػػة بكموريػػد الصػػوديـو (SA)تػػأثير الػػرش بحمػػض الساليسػػيميؾ . 7

 (:نبات/غوالجافة )
وزف ا وراؽ المضػػرال والجافػػة بػػيف المعػػامالت الملروسػػة مػػف حيػػث  (P<0.05)( لوجػػول فػػروؽ معنويػػة 7ُتشػػير معطيػػات الجػػلوؿ )

 31و 35و 39 اموراؽ الجافػػػػة حػػػػػوال  وزفو غ/نبػػػػات  105و 128و 157ليبمػػػػػغ اموراؽ المضػػػػرال  وزف (. حيػػػػث ازلالنبػػػػاتغ/)
.  لت المعاممػة غ/نبػات( 32و 124) مقارنػةم بالشػاىلعمػى التػوال   SA1و SA1 ،SA2عنػل معػامالت الػرش بالساليسػيميؾ غ/نبات 
غ/نبػػات(  26و 29، 30) ةوالجافػػغ/نبػػات(  99و 105، 133) اموراؽ المضػػرال فاوز  فػػ   (P<0.05) نمفػػاض معنػػو   بػػالممل

 مقارنة بنباتات الشاىل. التوال عمى  T3و T1 ،T2 عنل المعامالت
(  نباتػات SA0T0الريحػاف  لػدى نباتػات الشػاهد )( فػي نباتػات نبػاتغ/نبػات(  وزف اووراؽ الجافػة )غ/وزف اووراؽ الخضػرا/ )ُيظهر الجدوؿ  (:7) جدوؿ

بحمػػػض ( ونباتػػػات المعاممػػػة /سػػػـميمميموز 18و 12و T( )6) بػػػالممحمػػػوؿ(  نباتػػػات المعاممػػػة ميميم 10و SA( )1  5) بحمػػػض الساليسػػػيميؾالمعاممػػػة 
 معًا.  الممحو  الساليسيميؾ

 وزف اووراؽ الجافة وزف اووراؽ الخضرا/  المعاملت 
SA0T0 421 ± 5

def
 22 ± 1

ef
 

T1 113 ± 6
ef

 30 ± 1
f
 

T2 105 ± 4
f
 29 ± 1

f
 

T3 99 ± 3
fg

 26 ± 1
g
 

SA1 157 ± 5
b
 39 ± 0.5

b
 

SA2 128 ± 5
d
 35 ± 1

d
 

SA3 105 ± 5
f
 31 ± 1

f
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SA1T1 173 ± 5
a
 45 ± 0.5

a
 

SA1T2 164 ± 4
ab

 41 ± 1
b
 

SA1T3 140 ± 3
c
 31 ± 1

ef
 

SA2T1 158 ± 4
b
 37 ± 0.5

c
 

SA2T2 157 ± 4
b
 35 ± 0.5

d
 

SA2T3 111 ± 3
f
 27 ± 1

fg
 

SA3T1 118 ± 4
e
 32 ± 0.5

e
 

SA3T2 114 ± 3
ef

 29 ± 1
f
 

SA3T3 86 ± 3
g
 22 ± 1

g
 

 حػرؼ ممتمفػة  ظيػار الفػروؽ المعنويػة بػيف المتوسػطات لكػؿ و  ،n=3(، means ± SEمضػافام ليػا المطػال المعيػار  ) متوسػطات جمي  المعطيات ىلػى ُتشير
 (.P<0.05, ANOVA-Tukey test)معيار عنل كؿ معاممة 

 يجػػػاب  تػػأثير اوكػػاف ىػػػذا ال الممػػلا جيػػال المتسػػبب عػػػف مػػػف تحمػػؿ النباتػػات لتػػػأثير  الساليسػػيميؾمعػػامالت نت، فػػ  المقابػػػؿ، حسػػ
نبػػات( غ/ 158و 173مػػوؿ وسػػجؿ  عمػػى وزف لػػسوراؽ المضػػرال )ميممي 5و 1وبػػالتراكيز يؾ بحمػػض الساليسػػيمممحوظػػام عنػػل الػػرش 

 .عمى التوال  SA2T1و SA1T1عنل المعامالت غ/نبات(  37و 45) والجافة
نظػرام وذلػؾ ا جيػال،  لمنبات تتأثر بشكؿ كبير بعوامػؿلكم  ف المساحة الورقية ومساحة المسطل الورق  ااشارت اللراسات السابقة م

با جيػالات البي يػة عمومػام  نبػاتاليتأثر نمو  (.Dadkhah and Grrifiths, 2006ف  من  تطاوؿ اموراؽ )تأثير العامؿ المجيل ل
ة. تمعػب منظمػات النمػو، ومنيػا ، ما ينعكس سمبام ف   مة  وراؽ النبات المضرال والجافػ(Levitt, 1972المال )قمة مموحة التربة و ك

 Hayat and) لور فػ  نمػو النبػات نبػات  لػوكيرموف  الساليسيميؾمض نمو النبات وتطوره، فح ف  كبيرام  لورام حمض الساليسيميؾ، 
Ahmed, 2007 فػ  وزف اموراؽ المضػرال تحت ظروؼ المموحة  و، سوالم ف  معامالت الشاىل لة الممحوظةالزيا(، ما قل يفسر ،

 .(da Silva et al., 2018 ؛ Talaat et al., 2014) عف الرش بحمض السالسميؾ، ويتفؽ ىذا م  ما اشار ىليو جافة والناتجةوال

  :والمقترحات االستنتاجات
نتاجيػػػة نباتػػػات الريحػػػاف والػػػذ  ظيػػػر 18و 12 لت المموحػػػة و سػػػيما عنػػػل التراكيػػػز المرتفعػػػة ) ( ميمميموز/سػػػـ  نمفػػػاض فػػػ  نمػػػو واا

)سػـ/نبات(، عػلل التفرعػات )فرع/نبػات(،   Plant Heightارتفاع النبات      مب المصا ص والصفات الملروسة ومنيا:واضحام ف
المعػػلؿ الصػػاف  لعمميػػة التمثيػػؿ /نبػػات(، 2)سػػـ Plant Leaf Areaمسػػاحة المسػػطل الػػورق  الكمػػ  لمنبػػات (، 2)سػػـ قطػػر السػػاؽ
(، 2)ممغ/سػػـ Net Photosynthesis Rateالضػو    واللمػػة الورقيػػة المضػػرال  محتػوو اموراؽ مػػف الكموروفيػػؿ والكاروتينػػات/يػػـو

 MDAل  اللىيػػػل -مركػػػب المالونيػػػؿو  )ميكرو ػػػراـ/غ وزف رطػػػب( البػػػروليفال فػػػ  المقابػػػؿ المحتػػػوو مػػػف لز او  والجافػػػة )غ/نبػػػات(. 
لنباتػػات المؤشػػرات الملروسػػة  جميػػ  ميمميمػػوؿ 5و 1وعنػػل التركيػػز حسػػنت معػػامالت الػػرش بالساليسػػيميؾ ب( )نػػانوموؿ/ غ وزف رطػػ
 5-1اسػتملاـ معػامالت الػرش بحمػض الساليسػيميؾ، وبتركيػػز ا قتػراح ب وىكػذا يمكػفروؼ الشػاىل والمموحػة. الريحػاف الناميػة فػ  ظػ

لوره ف  زيالة تحمؿ ىجيال المموحة وذلؾ عنل ، فضالم عف ميمميموؿ، كمحفزات للرض تحسيف النمو،  مة اموراؽ المضرال والجافة
 زراعة نباتات الريحاف ف  بي ات تحو  تراكيز مرتفعة مف اممالح.

 المراجع:
(. النباتات الطبية زراعتيا، مكوناتيػا، اسػتملاماتيا العالجيػة. مكتبػة ابف سينا لمنشر 1990) الميل تيان  الحسيف، محمل و 

 .مصر القاىرة،والتوزي  والتصلير. 
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Abstract: 

  The experiment was carried out in a greenhouse at the Faculty of 

Agriculture, Tishreen University- Lattakia-Syria during the agricultural 

season 2019, by the cultivation of basil seedlings in plastic pots that were 

distributed according to the randomized complete design (CRD) with three 

replicates per treatment. The aim research was to study the effect of salicylic 

acid (SA) (1, 5 and 10 mM) on plant growth, development and productivity 

of basilica (Ocimum basilicum L.) plants, that were treated by SA spray 

before NaCl treatment (6, 12 and 18 dS/cm) with two weeks. So, the 

morphological (plant height (cm), number of branches (branch/plant) and 

stem diameter (cm), the physiological (leaf area cm
2
/plant and net 

assimilation rate (mg/cm
2
/day), the biochemical (chlorophyll and 

carotenoids contents (µg/g FW), proline content (µg/g FW) and 

malonyldialdehyde (MDA) (nmol/g FW)) and the productivity 

characteristics (fresh and dry leaves yield (g/plant) have been studied. The 

treatment with salt, especially at the high concentration, conducted to 

negative effects in the growth and the productivity of basil. The treatment 

with salicylic acid, especially at 1 and 5 mM, increased the growth and 

productivity of basil, as indicated in all the studied traits and characteristics. 

The salicylic acid pretreatment, particularly at 1 and 5 mM, also improved 

the growth and productivity of basil plant, and increased its tolerance to salt 

stress. Taken together, the salicylic acid spray, at 1-5 mM concentrations on 

basil seedlings, can be suggested to improve the plant growth, the fresh and 

dry leaves and the basil tolerance to salt stress. 

                    Keywords: Ocimum basilicum L., Salicylic acid, salt stress. 


