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 وذرة الشمس ودوار السيسبان نباتات استجابة على المائي و/أو الملحي اإلجهاد تأثير
15N باستخدام السليكاتي للتسميد السورغوم

 العين فريد ، الشماع محمد كردعلي، فواز

 سورية دمشق، الزراعة، قسم الذرية، الطاقة هيئة

ملخص

 أواو )I( مائي إلجهاد المعرضة السيسبان نباتات أداء في )Si( السليكاتي السماد تأثير درس أصص، في جرت تجربة، في

 إلى إضافة الجوي، اآلزوت تثبيت على و استعماله وكفاءة اآلزوت امتصاص و النمو على ذلك انعكاس و )Salt( ملحي إجهاد

 الضوئي التمثيل عملية في مختلفين مسارين يتبعان اللذين العلفية السورغوم ذرة و الشمس دوار نباتي في نفسه التأثير دراسة

 في الجافة) (المادة السيسبان نباتات نمو في )Si(+ للسليكون إيجابي تأثير وجود النتائج بينت N 1 باستخدام )C4 و ح3(

ملحي أو ( نم معاً وملحي مائي إلجهاد المعرضة النباتات جذور وفي )،12( فقط مائي إلجهاد المعرضة النباتات

 في ايجابي دور )Si(؛ السليكاًتي للتسميد أن وجد كماً ٠)Sal + Si(- المسمدة' غير باًلذباًتاًت مقارنة وذلك )I1Salt؛Si(؛ فقط
 ) نم الري من مناسب مستوى مع والمترافقة ملحي اجهاد إلى اممعرضة السيسباًن ذباًتاًت في اآلزوت محتوى زياًدة

 فللسيليكونتأثير )I2Salt(؛ وملحي" "ماًئي معاً اإلجهاًدين إلى الذباًتاًت تعرض حاًل وفي للملوحة. السلبي التاير من ويقلص

 أومن التربة من الممتصة اآلزوت كميات زيادة إلى )Si(؛ السليكاًتي التسميد ى أد أخرى، ناحية من٠ الجذور في فقط ايجابي

 ور أك التويرير وأن ، ئي المو /أو و وي المل اإلجهو بوجوو ن السيسوب ت تو ذب فوي بو الم زوت٥ا ت كميو ة و٣ز إلوى ف إضو السم
 نسبة بلغت حيت٠وملحي) (مائي معاً اإلجهاًدين إلى الذباًتاًت تعرض حاًل وفي وبخاصة الجذري المجموع مستوى على وضوحاً

 القي بالنباتات مقارئة وذلك IlSalt؛ المعاملة في ه%٨ بلفت -حين في %)،٧٨( I2Salt؛ المعاملة في أقصاها الزيادة'
 أألداء تحسين في هاماً عنصراً السليكون اعتبار يكمن عليه وبناء سليكاتي. تسيميد بدون ولكن ذاننهاً الشروط إلى تعرضت

 أو واضوو توأثير وجوو يححوع لوْ الوومل، لودوار لنسوب ب ٠ الححيويو ات اإلجهو ظروف ضمن المصروع ن السيسب في يوي التع

 المعرضو وغيور المعرضو الشومل ّوار ت تو ذب فوي الكلي زوت٥وا ف ال ة الم ج إذت في تي السليك للتسميد ، عموم بي، اي

 ٠تي النبو ز ل ب الصل ذات لعئيل ا ت االختحف بعط ن ست ب ، الراهن رب الت ظروف ضمن وذلك ي، مل أو و/ ئي م إلجه

عودا م ،٠هودة م غيور أو هودة م ذو ك سووا ت تو للنب فو ال ة المو فوي بي و اي توأثير تي السوليك للتسوميد يكون لوْ السوورغوّ، في

أمو ٠لسوليكون ب المسومدة غير ت ت لنب ب رذ مق قليح ت النب مَ لك ف ال ة الم ت ا از حيث ، مع ين إللجه المعرض ت ت النب

 سون ت إلوى ئي والم ي المل هدة الم غير ت ت النب إلى تي السليك التسميد ى أ ت النب مَ ك في المتراكْ الكلي زوت٥ ب يتعلن فيم

يوف ) موو/أوس وترب يوالكل زوت٥ا يوف تي ليكوالس موالس ف إلضو ويوالمعن أثيروالت ىول وت ٠ر وم لل وف ال ة والم يوف معنووي

كميو فوي ئي المو اإلجهو يورثر لوْ ٠ت النبو موَ لك أو الخعوري مووع الم فوي وي) ومل ئي مو معو ين إللجهو المعرض مل المع

 مسوتوى علوى التوأثير ن كو بوَ لسوليكون ب تسومد لوْ أّ سومدت سووا ت النبو موَ ك فوي السوم مون أو التربو مون الممتص زوت٥ا

٠ تي النب جزا٧ا

N بي ت سليكون، ئي، م إجه ي، مل إجه سورغوّ، الشمل، وار ن، سيسب ح: الملت ت كلم
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خاملة بحالة رئيسي بشكل يتواجد والذي األرضية القشرة' في وفرة األكثر العناصر أحد من Si السيليكون يعد

Inert 1999 ذائبة بحالة منه واليسير( Solubleالسيليكون اعتبار عدم من الرغم وعلى  .(Savant et al..

 نمو في العنصر هذا أهمية الدراسات من عديد خالل من وجد فقد ،النباتات نمو في رئيسياً غذائياً عنصراً

 تحمل زيادة في تساهم التي الهامة العوامل أحد من حالياً السيليكون ويعتبر النباتية. األنواع بعض وإنتاج وتطور

النبات نمو في للسيليكون اإليجابية التأثيرات بعض إيجاز يمكن حيث والالحيوية، الحيوية لإلجهادات النباتات

Ma 2005 التالية بالنقاط

 المائي. لالجهاد تحملها من يزيد مما للنباتات المائي والمحتوي الماء فقد من بالتالي و النتح معدل ينظم . 1

Na'/K' نسبة يرفع كما النباتات إلى التربة محلول من الصوديوم ايونات تدفق من يخفض .٢

الملحي. لالجهاد النباتات تحمل من يزيد مما الخاليا داخل االسموزي الجهد من يقلل بالتالي و النبات داخل

الحشرية واآلفات األمراض مقاومة على النبات يساعد حيث الحيوية لإلجهادات النباتات تحمل زيادة .٣

به.٤تص التي المختلف
المحصول. وإنتاجية والكربوهيدراتي البروتيني والمحتوى الضوئي االصطناع معدل يزيد . ٤

. ..Mn, Al ل- م لترب ب المتواجدا ل٤ق ال صر العن ٤لسم ت النب وم مق يزيد .5

 النباتية األوراق بقاء على المحافظة في ويسهم ، الره ويمنع م الس وهوا ت للنب الهيكلي البن سن ي .6

الحصاد. عملية تسهيل إلى إضافة لإلضاءة تعرضها يزيد مما منتصبة

.ت للنب ح مت ذائب صورا في عله ي يث ب تي الفوسف األسمدا ا كف يزيد .7
....كميتي زيادة عند للنباتات أضرار في يتسبب ال الذي الوحيد العنصر السيليكون اعتبار يمكن .8

 يعمل الضوئي. التمثيل معدل وانخفاض النبات أوراق مسام إنغالق إلى التربة في المائي المحتوى نقص يؤدي

 المسام خالل من رئيسياً النتح يحدث النتح. معدل خفض خالل من المائي اإلجهاد تأثير خفض على السيليكون

(بشرة- مزدوجة طبقة مشكال األوراق بشرة تحت السيليكون يتوضع .Cuticle البشرة خالل من وجزئياً

 من يخفض السيليكون أن Ma et al,. 2001 بين وقد النتح. معدل خفض على ذلك يساعد حيث سيليكون)،

الرز. نبات في %٣٠ بحدود النتح معدل

 (بشرة- مضاعفة طبقة مثدكال والبشرة األدمة خاليا بين وذلك أيضاً البذور أغلفة في السيليكون يتوضع

 لعدم البشرة خالل من رئيسياً تتم النتح عملية فإن األوراق، بعكس ولكن األوراق. في الحال هو سيليكون)،كما

معدل ويقدر البذور. أغلفة من النتح معدل خفض في السيليكون فعالية تظهر لذلك للمسام. البذري األغلفة امتالك

 السيليكون فإن لذلك ).Ma et al,. 2001( %٢ ٠ بحدود بالسيليكون المعاملة غير النباتات سنيبالت من الماء فقد

ضمن النتح معدل خفض خالل من السنابل أغلفة ضمن مرتفع رطوبة مستوى على الحفاظ في هاماً دوراً يلعب
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 الرز نبات تحمل في السيليكون دور إلى Agarie et al,. 1998 أشار أخرى، ناحية من المائي. اإلجهاد ظروف

 األغشية في لئبيدات thermal stability الحرارية بالثباتية التأثير هذا يتعلق وقد نسبياً مرنثعة حرارة لدرجات

معروفة. غير التزال التأثير آلية بأن علماً الخلوية

 Yeo et الرز نباتات في لئسيليكون ايجابي تاثير وجود لوحظ فقد والملوحة، السيليكون بين بالعالقه يتعلق فيما

1999 .,al 1986 و .,Matoh et al 1992 القمح و .,Ahmed et al 1996 الشعير و .,Liang et al ضعن 

 نشاط وزيادة الصوديوم تركيز انخفاض و النتح معدل خفض إلى التاثير هذا يعزى أن ويمكن المالحة. الظروف

Superoxide dismutase األوراق في .....

 Agarie et al,. ودرس النبات. في البنائية العمليات بعض في يؤثر السيليكون أن الدراسات من عديد بينت

 إلى تعود أن يمكن ايجابية تأثيرات وجد حيث الرز من أصناف لعشرة الجافة المادة إنتاج في Si تأثير 1998

 وإلى التحلل، من الهرمة األوراق في المتواجد الكلوروفيل وحماية الضوئي التمثيل عملية نشاط على الحفاظ

 انزيم نشاط من يزيد Si إضافة أن Linage et al,. 2003 والحظ األوراق. في جيدة مائية حالة على الحفاظ

SOD) Superoxide dismutase( والبيروكسيداز POD) Peroxidase( والكاتالز CAT) Catalase( 

 reduced ( المرجع الغلوتاثيون تركيز في زيادة وجد كما ).GR) Glutamine reductase ردكتاز وغلوتامين

glutathione( تركيز انخفاض مع االنزيمات هذه تحفيز يترافق ملحي. إجهاد إلى المعرض الشعير جذور في 

MAD) Malondialdehyde( لأليونات الكهربائي االرتشاح معدل في وانخفاض Electrolytic leakage 

ELP) percentage( الملوحة. تسببه الذي األكسدة' ضرر خفض في السيليكون دور إلى يشير مما 

 الجافة الظروف في )Rye) Secade cereale الشيلم نبات في السيليكون إضافة أن Hattori et al,. 2003 بين

 أهمية الباحثون بين كما بالشاهد. مقارنة الماء واستعمال المسامية والناقلية الضوئي التمثيل معدل زيادة إلى أدت

 اآللية إليضاح الدراسات من مزيد إلجراء حاجة هناك وأن مائياً، المجهد الشيلم جذور نمو تحفيز في السليكون

 األسمدة استعمال في ذلك ألهمية نظراً الماء امتصاص كفاءة تحسين في السيليكون عنصر خاللها من يعمل التي

الجافة. المناطق في السليكاتية

 النباتي النوع هذا من وراثي طرز ١ ٢ نمو في السيليكون تأثير Grmes et al., 2008a درس الشمس دوار وفي

 )MDA) Lipid peroxidation و SR المسامية والمقاومة RWC األوراق في النسبي الماء محتوى وفي

 انزيم ونشاط االنزيمية، غير األكسدة مضادات ونشاط H2O2 و البرولين وتراكم )MP( األغشية ونفاذية

SOD) Superoxide dismutase( والكاتالز )CAT( بيروكسيداز واسكوربات APX اإلجهاد ظروف ضمن 

 عام، بشكل .الشسس دوار من أصناف ٦ في للجفاف السلبي األثر تقليص إلى السيليكون إضافة أدت .الرطوبي

 السيليكون إضافة لكن كافة. المجهدة األصناف في MDA و والبرولين H2O2 وتراكم المسامية المقاومة ازدادت

األوراق في الماء محتوى بزيادة MP الخلوي الغشاء ضرر وتقليص السابقة السويات انخفاض إلى أدت
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)RWC.( على السيليكون وعمل الرطوبي اإلجهاد ظروف في نشاطه انخفض فقد الكاتالز انزيم نشاط أما 

 كما انخفاضه، على السيليكون وعمل الرطوبي اإلجهاد ظروف في APX و SOD من كل نشاط ازداد زيادته.

 أشار أخرى ناحية من الرطوبي. اإلجهاد ظروف ضمن Si بوجود ذزيمية١الال األكسدة مضادات نشاط ازداد

Gunes et al., 2008b المعرضة النباتات في الغذائية العناصر من عدد امتصاص تحسين في السليكون دور إلى 

 تضرر بمنع الشمس دوار أصناف في الرطوبي اإلجهاد تخفيف في Si أهمية الباحثون استنتج وقد للجفاف.

للسيليكون. األصناف استجابه في تباين وجود رغم الخلوية األغشية

 محتوى من حسن قد )ppm 200-25( السيليكون إضافة أن Mali and Aery 2008a وجد القمح نبات وفي

النباتات. في والبوتاسيوم الكالسيوم ومحتوى واإلنتاج RWC النسبي الماء

 من ه% ٠( رطوبي إجهاد إلى المعرضة النبات إلى السليكون إضافة أن Kaya et al,. 2006 بين الذرة وفي

 الطرائق إحدى من تكون أن يمكن السليكون إضافة أن استنتجوا وقد النباتات نمو من حسن قد الحقلية) السعة

الجافة. وشبه الجافة المناطق في إنتاجه وزيادة' المحصول هذا نمو لتحسين

 الكفاءة وتعتمد الريزوبيا. يكتريا مع التعايش نتيجة الجوي اآلزوت تثبيت على بقدرتها البقولية النباتات تتصف

 أهمية عديدة دراسات بينت لقد التربة. في الغذائية العناصر من مناسبة كميات وجود على النبات ونمو التثبيتية

 في السيليكون وفرة من الرغم وعلى الالحيوية. لإلجهادات البقولية النباتات تحمل رفع في السليكاتي التسميد

 غامضاً. يزال ال التثبيتية العملية في العنصر هذا دور أن إال ،للنباتات الجافة المادة من جيدة نسبة ويشكل التربة

 الصويا كغول البقولية النباتات بعض نمو زيادة في السليكون أهمية الدراسات من عديد في تبين ذلك ومع

 Horst and Marshner 1978, ( وكتلتها الجذور وطول للنباتات الكلي الوزن حيث من وذلك واليازالء

1985 Miyake and Takahashi(، الجذرية. العقد تشكل عن بيانات الدراستين هاتين تتناول ولم

 Vigna اللوبياء نباتات إلى السيليكون إضافة أن Nelwamondo & Dakora بين ١٩٩٩ العام في

unguiculata ببكتريا الطقحة Bradyrhizobium japonicum سيليسيك الميتا حمض بشكل HSO أو 

 الرمل، وفي المائية الزراعة نظامي ضمن اآلزوت من خالي مغذي محلول إلى H4SiO4 السيليسيك حمض

 وكمية وأوزانها الجذرية العقد عدد في زيادة إلى أدى قدى غرام/ليتر، ٠ .٨ إلى ٠٠٠٤ من تراوحت بتراكيز

 ضرورة الباحثان واستنتج .السيليكون تركيز تزايد مع الجافة المادة إنتاج في زيادة وإلى (المثبت)، الكلي اآلزوت

 البقوليات. في الجوي اآلزوت وتثبيت الجذرية العقد تشكل دراسة عند الوسط إلى السليكون إضافة

 تراوحت بمعدالت CaSO الكالسيوم سيليكات إضافة أهمية Owino-Gerroh et al,. بين ٢٠٠٥ العام وفي

نباتات نمو زيادة في هكتار طن/ ١٣.٤٤ و ٤٠٤٤٨ وبين ، ليتر) ١٠٥( أصيص ع ٣٠٩٢ و ١٠٩٦ بين
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Cajanus cajana 5.3( حامضية تربة في المزروعة pH( وخفض والفسفور اآلزوت عنصري إتاحة وزيادة 

.المنغنيز سوية

 الصويا فول نباتات في الجذرية العقد تشكل على Si إلضافة تقييماً Lima Filho et al,. 2005 أجرى

 من )pH (ة mM ٣٠٥٧ و ١٠٠٣ و ٠٠٣٦ و٠ اكيز التر باسنخدام المائية الزراعة ضمن الفاصولياء و

NSOSHO. اآلزوت ومحتوى النتروجيناز انزيم ونشاط الجذرية العقد شكل في زيادة إلى ذلك أدى حيت 

 الجوي. اآلزوت تثبيت عملية في دورالسليكون أهمية الدراسة، خالل من واستنتجوا، الخضري. المجموع في

 و١٠٠ و ه ٠ و ٠( السيليكون من مختلفة سويات إضافة تأثير )b) Mali and Arey درس ٢٠٠٨ العام وفي

 كل وتركيز واآلوراق الجذور ووزن الجذرية العقد تشكل على ) تربة اغرام ميكروغرام ٨٠٠ و٤٠٠ و٢٠٠

 الصوديوم سيليكات ميتا بشكل السيليكون أضيف حيت Vigna unguiculata نبات في Ca و وبح P و Si من

NSOHO) Sodium metasilicate( العقد عدد في زيادة ووجدوا كغ. ٤ سعتها أصص ضم وذلك 

 ١٠٠ هو٠ السويات عند وخاصة السابقة العناصر وتراكيز والجذور األوراق ونمو الرطبة وأوزانها الجذرية

 لزيادة نتيجة الجذري المجموع نمو في زيادة عن ناجم الجذرية العقد عدد زيادة سبب يكون وقد ميكروغرام/غرام.

 قد بحيث سلبياً، تأثيرها كان فقد ميكروغرام/غرام) ٨٠ ٠-٢ ٠٠( العليا التراكيز أما بالريزوبيا. اإلصابة مواقع عدد

 نتيجة أو ،)Aery and Tagetiya 2000( الخلوية الجدر وامتطاطية مرونة في انخفاض عن ناجم ذلك يكون

الجذرية. العقد في الليغموغلوبين محتوى انخفاض

 درس )،Kurdali et al., 2013; Kurdali and Al-Chammaa 2013( أصص في جرت حديثة تجربة وفي

 في اآلزوت وامتصاصى ٨ا3ام للكربون النظيري والتمييز الجافة المادة إنتاج في السليكون و/أو البوتاسيوم تأثير

 النظيرين باستخدام )FC2( مائياً مجهدة وغير )FC1( مجهدة ظروف في المزروعين والشعير الحمص نباتي

1$N 5( السليكاتي السماد من معدالت ثالث استخدمت €م وo؛s 100 و Si 2 وOO؛S( من واحد معدل إلى إضافة 

مايلي: النتائج بينت .)K ( البوتاسي السماد

 المائي اإلجهاد وطأة من التقليص في فعالية أكثر البوتاسيوم مع أو منفرداً السليكون إضافة تأثير كان الحمص، في

 رفع أدى كما المدروسة. المعايير لمعظم عليها المتحصل القيم في وذلك منفرداً البوتاسي السماد إضافة مع مقارنة

 أنتجت األخرى، المعامالت مع بالمقارنة المعايير. هذه أغلب في ايجابي تأثير إلى FC2 إلى FC1 من الرطوبة

 المادة من أعلى وكميات المثبت اآلزوت من كافية حدية كميات SiiooK (FClb SisoK (FC2( المعاملتان

 على السابقتين، المعاملتين في %٤١/و ٥١ المثبت اآلزوت كميات في الزيادة نسب بلغت الكلي. واآلزوت الجافة

و SisoK المعاملتين في لألوراق الجافة المادة في الزيادة ترافقت أخرى، ناحية من بالشاهد. مقارنة وذلك التوالي

SiiooK قيم في انخفاض مع AC استخدام كفاءة رفع في السليكون دور إلى يشير مما الرطوبة نظامي في 

للسماد الحمصى استجابة حيث من الماء استخدام كفاءة على مؤشراً ٨ا3ام قيم تكون أن يمكن لذلك، .WUE الماء
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 على الحفاظ و النبات نمو تحسين في فقط ينحصر ال االيجابي السليكون دور أن إلى نتائجنا أظهرت .السليكاتي

 إضافة فإن وبالنتيجة للحمصى. التعايشي األداء تحسين في هاماً عنصراً اعتباره يمكن بل فيه المائية الحالة

 كفاءة رفع وفي الحمص نباتات نمو تحسين في يساهم الري من مناسبا معدل مع البوتاسيوم جانب إلى السليكون

الجوي. لآلزوت تثبيتها

 من فعالية أشد السليكون من كاف معدل مع إضافته عند أو للبوتاسيوم المنفرد التسميد تأثير كان الشعير، في

 في الشعير، لنبات مرتفعة إنتاجية على والحصول المائي اإلجهاد تأثير تقليص حيث من للسليكون المنفرد التسميد

 الشعير نباتات سنابل في المتراكم اآلزوت كمية رفع حيث من البوتاسي على السليكاتي التسميد تأثير تفوق حين

 ٨!3م قيم في انخفاض الى البوتاسي السماد مع أو منفرداً السليكاتي السماد اضافة أدت مائي. إلجهاد المعرضة

 المروية الظروف في وبخاصة الماء استخدام كفاءة على االيجابي التأثير يعكس مما الشعير نباتات أوراق في

 وتيسير النتح معدل خفض خالل من الماء علي الحفاظ في السليكون مساهمة إلى النتيجة هذه تشبر أن يمكن جيداً.

 اآلزوت كميات في عموماً الملحوظ االرتفاع من الرغم علي استخدامه. كفاءة زيادة إلى وبالتالي الماء، امتصاصى

 البوتاسية األسمدة' إضافة فإن ، التربة رطوبة لرفع نتيجة الشعير نباتات في استعماله وكفاءة السماد من الممتصة

 .بالشاهد مقارنة المذكورين المعيارين قيم في معنوية زيادة إلى أدت مائياً المجهدة النباتات إلى السليكاتية أو

 إلجهاد المعرضة النباتات نمو تحسين في فقط ينحصر ال والسليكون للبوتاسيوم االيجابي الدور أن النتائج أوضحت

أيضاً. األسمدة' استعمال وكفاءة اآلزوت امتصاصى تحسين في بل مائي

 والبشرة األدمة خاليا بين توضعه طريق عن النتح معدل خفض في السيليكون ألهمية ونظراً ماسبق، على وبناء

 هذا ألهمية ونظراً الالحيوية. لإلجهادات النباتات تحمل زيادة إلى مؤدياً (بشرة-سيليكون) مضاعفة طبقة مشكال

 المتعلقة الدراسات شح وبسبب النباتات، في الغينيولوجي النشاط علي وتأثيره البنائية العمليات بعض في العنصر

 نباتات أداء على السيليكون تأثير دراسة إلى العمل هذا هدف فقد الجوي، اآلزوت تثبيت في السيليكون بتأثير

 استعماله وكفاءة اآلزوت وامتصاصى النمو على ذلك وانعكاس ملحي إلجهاد أو مائي إلجهاد المعرضة السيسبان

 العلفية السورغوم ذرة و الشمس دوار نباتي في نفسه التأثير دراسة إلى إضافة الجوي، اآلزوت تثبيت وعلى

. N$1 باستخدام وهح> C3( الضوئي التمثيل عملية في مختلفين مسارين يتبعان اللذين
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والطرائق: المواد
التربة: خواص

 الفيزيائية المواصفات ذات سلتية) طينية (رملية بتربة مملوء منها كل كغ ه سعة أصص في التجربة أجريت

):١ (الجدول التالية والكيميائية

 الكيميائية الخصائص بعض :١ الجدول
للتردة والفزمائدة

القيم الخصعائصن
..٧٠ pH

٦٢.. ECe (dSm('( الكهربائية النائية
٧... TN (%) الكلي اآلزوت
.٤٢٠ NO3- (ppm)

٢٦٠١ NH4+ (ppm)
٢٦٠٨ P (ppm( المتاح القوسفور

٠٥٤. OM (%) العضوية المادة'
Aions (meq/l) األيونات

١٠٠٢ Cl-
T CO3-
..٤٠ HCO3-

١٠٢٧ SO4--
١٠٢٧ Na+

٠١٤. K+

٤٠٠٨ Ca++

١٣٠٢١ Mg++

٢٩٠٠٨ CEC الكاتيوتى التبادل سعة
Exchangeable cations (meq / 100 g

Soil)
٢٠٩٩ Na+

١٠٨١ K+

٤٦٠٠٨ Ca++

٦٠٣٣ Mg++
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الزراعة
 مرجعي. نبات بصفة الطفية السورغوم وذرة الشمس دوار نباتات بذور إلى إضافة السيسبان بذور زرعت

 نباتين. على أصيص كل احتوى طبيعية.وقد مناخية ظروف ضمن األصص ووضعت

والمعامالت: التجربة تصميم

 الملوحة عاملي توزيع وجرى ، الرطوبة نظام الرئيسة القطع مثلت حيث المنشقة القطع تصميم استخدم

 الرئيسية القطعة تضمنت ).٤x٢x٢( ثالثي عاملي بتصميم الرطوبة مستويي ضمن السيليكاتي والتسميد

 12 و الحقلية) السعة من %٨٠- ٧٥ مرتفع رطوبة (محتوى II مستويين من تألفت والتي الرطوبة نظام

 من كل وضمن الرطوبة، معاملتي من كل في . الحقلية) السعة من ه%٠ —٤٥ منخفض رطوبة (محتوى

 رويت تسميد معاملة كل وضمن ). Sil و Si(- السليكاتي السماد من معدالن استعمل الرطوبة، معاملتي

مايلي: وفق )Sat و Salt(" مالحة وغير مالحة بمياه النباتات

السيليكاتي: التسميد

 Sodium metasilicate الصوديوم سيليكات ميتا [بشكل الزراعة عند السيليكاتي السماد أضيف

)Mali and Arey, 2008; 2009) ،(NSOHO[( التالية: بالسويات

-Si: شاهد

+Si: ميكروغرام ١٠٠ بمعدل السيليكون إضافة Si ثربة. اغرام

الملوحة:

Salt-: ٠مقطر) (ماء مالحة غير بمياه النباتات رويت

+Salt: 7 كهربائية ناقلية ذات مالحة بمياه النباتات رويت .dS/m

االزوتى: التسميد

 فوق إغناء بنسبة وذلك يوريا بصورة تج٢ كغ ٢ ٠ يكافئ بمعدل كافة النباتات إلى المعلم اآلزوتي السماد أضيف

 اآلزوت وكميات نسب حساب إلى التجربة- نهاية في ليصار ه) % atom excess ( قدره الطبيعي المستوى

.السماد استخدام كفاءة إلى إضافة التربة ومن اللسماد من والممتصة المثبتة

 أصيصاً ٩٦ جميعاً األصص عدد بلغ بحيث الشمس، ودوار والسورغوم السيسبان من لكل ٤ المكررات عدد بلغ

مكررات). ٤ X سيليكون معدلين X الملوحة من مستويين X رطوبة معاملتين X محاصيل ٣(
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 جميعاً األصص ري عملية نظمت للسيسبان، الزهرية البراعم ظهور بدء وحتى اإلنبات بين الواقعة الفترة في

 المذكورتين الرطوبة معاملتي تطبيق ذلك بعد جرى ثم الحقلية. السعة من %٧ه عند التربة رطوبة على بالحفاظ

 ثالثة كل مرة األصص وزن جرى وقد الغيزيولوجي. النضج مرحلة وحتى الزهرية البراعم ظهور من بدءأ أعاله

 وإزالة الري، لمياه صرف حدوث عدم مراعاة مع رئيسية، قطعة لكل المقررة الرطوبة مستوى إلى للوصول أيام

دوريا. الضارة ألعشاب ا

النظيري: التركيب وتحليل النباتات اعتيان

 األجزاء فصلت حيث الزراعة من أسبوع ١ ٢ بعد وذلك الغيزيولوجي النضج مرحلة في النباتات اعتيان جرى

 أيضاً جرى كما حدة. على جزء لكل الالزمة التحاليل إلجراء تب)خضر ومجموع وقرون (جذور المختلفة النباتية

 العينات وجففت األوراق، عن الثمرية األجزاء وفصلت ذاته الوقت في الشمس ودوار السورغوم نباتات اعتيان

 طريقة وفق الكلي اآلزوت تحديد جرى ناعمة. بودرة على للحصول وطحنت وزنت ثم ،٧ ٠ ج حرارة بدرجة

 )Emission Spectrometer, Jasco-150, الضوئي الطياف جهاز باستخدام %I5N /14N وحددت كلداهل.

Japan(. السيسبان نباتات في المثبت لآلزوت المئوية النسب حساب وجرى )C3( الشمس دوار باستخدام )C3( 

Fried and Middelboe.( 1977( النظيري التعديد طريقة وفق مرجعي كنبات

اإلحصائي: التحليل

 قيم بحساب المدروسة المعامالت متوسطات مقارنة وجرت ،ANOVA التباين تحليل اختبار إلى البيانات خضعت

.... ه ثقة بمستوى LSD معنوي فرق أقل

12

المعلومات نظم www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
12

http://www.saec.sy


النتائج

السيسبان ً:أوال

الكمي واآلزوت الجافة المادة إنتاج

 وغيور المعرضو ن السيسوب ت تو ذب فوي الكلوي زوت٥وا فو ال ة المو ج إذتو في تي السليك التسميد تأثير 2 دوٍ ال يبين

٠ي مل أو و/ ئي م إلجه المعرض

 إلوى I2 ئي م إلجه والمعرض ي مل هدة الم غير ت ت النب في تي السليك التسميد ى أ ، ف ال ة الم ج بإذت يتعلن فيم

 علوى ت، النبو موَ وك وذري وال الخعوري مووع الم مون لكوَ %39و 29 و 31 بنسو فو ال ة المو ج إذتو فوي ة زي

٠%8 حوالي بنسب سلبي التأثير ن ك فقد I1 ُجيدا المروي ت ت النب في أم ٠التوالي

 توأثير يححوع ولوْ ٠)I2 ئي المو أو )Salt؛ وي المل اإلجهو و ذتي واضوو بشكَ ت ت للنب ف ال ة الم ج إذت اذخلط

 تي السوليك السوم ف إضو ت أ حيوث ، وذور ال ن سوت ب وي مل إلجهو المعرض ت ت النب في تي السليك للتسميد يذكر

 المسومدة غيور ت ت لنب ب رذ مق )Salt؛Si؛ لسليكون ب المسمدة ت ت النب في %22و 78 بنسب ف ال ة الم ة زي إلى

-Si؛Salt( جيدا المروي ت ت النب في وذلك I1( ئي م إلجه والمعرض I2،( ٠التوالي على

 ت ت ذب في المتراكم زوت٥ا ت كمي و ف ال ة الم ج إذت في تي السليك التسميد تأثير :2 دوٍ ال
٠ي مل أو و/ ئي م إلجه المعرض وغير المعرض ن السيسب

Dry matter yield (g/pot)
I1 I2

TreatmentsTreatments WholeWholeShoot Roots Whole plant Shoot Roots plant
Salt-Si- 53.5a 11.3a 64.8a 30.9b 7.8b 38.7b

Salt-Si؛ 49.9b 10.5b 60.3b 34.8a 9.9a 44.7a
-Si؛Salt 21.7c 4.5d 26.1c 11.5c 3.8d 15.2c
Salt؛Si؛ 21.5c 6.6c 28.1c 11.6c 4.9c 16.5c

LSD 0.05 2.27 0.55 2.44 2.66 0.66 2.98
Nitrogen yield (mg N/pot)

Salt-Si- 1160.2a 203.1a 1363.5a 801.1a 148.0b 948.1a
Salt-Si؛ 1208.2a 169.6b 1377.9a 826.2a 163.7a 989.6a
-Si؛Salt 647.3c 76.4d 724.2c 478.0b 80.4d 557.9b
Salt؛Si؛ 781.3b 118.2c 900.0b 478.2b 104.0c 581.8b

LSD 0.05 70.7 9.54 74.12 61.1 12.91 66.60
٠٠٠٥ ثقة بمستوى معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليها المشار العمود ضممن القيم

II الحقلية) السعة من ه%٠-٤ه منخفض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من %٨٠-٧ه مرتفع رطوبة (محتوى
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 ذورو ال فووي وحووض وور أك ن وك ن بوالسيس ت وت نب وونم فووي للسووليكون بي و اإلي التوويرير أن سووبق ومم ج االسووتنت نويمك

ي. مل /أو و ئي م إلجه المعرض ت ت النب ص وبخ

 غير II جيداً المروية النباتات في للسليكون تأثير أي يالحظ لم النبعات، في المتراكمة اآلزوت كميات حيث ومن

تي السوليك السوم ى أ فقود وي مل إلجهو المعرضو ت تو النب في أم ذور. ال في سلبي ن ك بل ي مل إلجه المعرض

%27 و 88 و 23 بنسو ت النبو مول وك وذري وال الخضوري مووع الم فوي المتراكمو زوت٥ا ت كميو فوي ة زي إلى

الملحي اإلجهاد أن المعروف من أخرى، ناحية من ).Saltsد(- مقارنة )Sal في وذلك التوالي على

 النباتات في أنه النتائج وبينت كاآلزوت، الغذائية العناصر وامتصاص النباتات نمو في انخفاضى إلى يؤدي

 النبات كامل آزوت خفض إلى )Salt+Si(- الملوحة أدت )Salt-Si(- سليكاتي تسميد وبدون )II( جيدأ المروية

 السلبي التأثير انخفض )Salt Si_f( السليكون إضافة وعند ^أصيص)، مغ ٧٢٤ إلى ١٣٦٤ (من % ٤٦ بمعدل

. يى)٠ مغ ٩٠٠ إلى ١٣٦٤ من ( %٣٤ ليصبح للملوحة

 زيادات على الحصول رغعم فقحد الجذور في ومعنوياً ايجابي_ا الثوأثير كان فقد )12( مائياً المجهدة النباتات في أما

 غيور ملو المع جوذور في زوت٥ا ت كمي ت ا از وهد ت. النب مل وك الخضري موع الم في المقيس القيم في هري ظ

 رن- مق )Salt+Si+ مل- المع ف-ي %22 وبنس-ب )،Salt-Si- هد الش مع رن مق 33% بمعدل )Salt-Si+ ل الم

ذور. لل ف ال ة الم في المححظ النسب األخيرة القيم ثل تم حيث )Salt+Si- مل لمع ب

 زوت٥ا م-ن ن السيس-ب ت ت- نب ت-وى م ة زي- ف-ي بي - اي ور )Si+ تي الس-ليك للتس-ميد أن س-بق مم ج االستنت يمكن

 ل -ح وف--ي . -للملوح لبي-الس أثير-الت ن-م ص-ويقل )I1Salt+ ري-ال ن-م -س من توى-مس ع-م ي- المل -اإلجه و-بوج

ذور. ال في فقح بي اي تأثير فللسيليكون )I2Salt+ يم ومل ئي مم مع ين اإلجه إلى ت ت النب تعرض

المثبت االزوت وكميات نسب

 التثبيتي النشاط في ملحوظ انخفاضى إلى الملحي أو ولم المائي اإلجهاد أدى فقد السلكاتي التسميد عن النظر بغضى

 إلى ملحيا وال المائياً المجهدة' غير النباتات في السليكاتي التسميد وأدى السيسبان. نباتات في الجوي لألزوت

 )IlSalt-Si(- %٥٢.٥ المسمد غير الشاهد نباتات كامل في بلغ حيث التثبيت النشاط في طفيف انخفاضى

 ايجابياً التأثير كان فقد )12( مائيا المجهدة النباتات في أما ).١ (الشكل ،)IlSalt-Si(^ في ه% ٠ .١ إلى وانخفض

 إلى السليكاتي السماد أدى فقد )II( جيداً رويت والتي ملحي إلجهاد المعرضة النباتات في أما معنوي. غير ولكن

 SalttSi(- - مقارنة )SalttSit( في وذلك النبات وكامل الخضري المجموع في %Ndfa نسب في معنوية زيادة
 الخضري المجموع في o/oNdfa نسب في معنوية زيادة إلى السليكاتي السماد أدى نسبيا، مشابه نحو وعلى ).

).I2 ئي م إلجه العرض ت ت النب في وذلي ت النب مل وك ذري وال
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plant plant

1211

السيسبان نباتات في %Ndfa المثبت لالزوت المؤية التسبب في السليكاتي التسميد تأثير : 0 الشكل

يلحي. أو و/ يائي جهاد٠ المعرضة وغير المعرضة

 ملحوظ انخفاض إلى عموماً الملحي أو وا المائي اإلجهاد أدى فقد )،٣ (الجدول المثبتة اآلزوت بكميات يتعلق فيماً

 النباتات فغي ملحياً. أواو مائياً المجهدة' الثباتات في وضوحاً أكثر السليكاتي للسماد االيجابي التأثير وكان القيم. في

 أما ملحياً. المجهدة غير النباتات في المثبت اآلزوت قيم في زيادة إلى السليكاتي التسميد يؤد لم )II( جيداً 'المروية

 اآلزوت كميات في معنوية زيادة إلى السليكاتي التسميد أدى )SaltSi-f( ملحي إلجهاد المعرضة النباتات في

 مقارنة وذلك التوالي علي النبات، ولكامل والجذري الخضري للمجموع %٣٩ و ٥٨ و ٣٦ بنسب المثبت

 المجموع في االيجابي التأثير من أعلى كان الجذور في االيجابي التأثير أن يتضح كما ).Sal Si(" بالمعاملة

 إلى السليكاتي السماد أدى فقد )Salt(- مالحة بمياه ترو لم والتي )12( مائياً المجهدة النباتات في أما الخضري.

 الزيادة وكانت التوالي. على %٨ و١٣ بنسب النبات وكامل الجذور في المثبت وت اآلن كميات في معنوية زيادة

 )Salt+Si(+ ملحي إلجهاد والمعرضة مائياً المجهدة النباتات في أما ٠%)٧( الخضري المجموع في معنوية غير

 الجذري للمجموع % ٢٩ و ٧٨ بنسب المثبت اآلزوت كميات في معنوية زيادة إلى السليكاتي التسميد أدى

 المجموع في معنوية غير الزيادة كانت حين في ،)Salts(- بالمعاملة مقارنة وذلك التوالي، على النبات، ولكامل

).22(% الخضري
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 Ndff السماد من والممتصة Ndfa المثبتة اآلزوت كميات في السليكاتي التسميد تأثير :٣ الجدول
ملحي. أو و/ مائي إلجهاد المعرضة وغير المعرضة السيسبان نباتات في Ndfs التربة ومن

Ndfa (mg N/pot)
I1 I2

TreatmentsTreatments WholeWholeShoot Roots Whole plant Shoot Roots plant
Salt-Si- 599.3a 116.4a 715.7a 318.3a 74.6b 392.8b
Salt-Si+ 591.8a 98.4b 690.2a 341.7a 84.3a 425.6a
Salt+Si- 181.7c 22.6d 204.6c 123.3b 18.6d 141.9d
Salt+Si+ 247.7b 35.8c 283.5b 150.1b 33.3c 183.5c
LSD 0.05 31.13 5.1 34.39 27.78 5.45 29.61

Ndff (mg N/pot)
Salt-Si- 67.8ab 8.33b 76.10ab 65.8a 7.63b 73.37a
Salt-Si+ 72.9a 7.48c d 80.37a 61.6a 7.86b 69.49a
Salt+Si- 65.3b 6.39a 71.70b 51.9a 7.53b 59.30b
Salt+Si+ 72.9a 8.95 81.85a 46.5b 8.85a 55.24c
LSD 0.05 5.76 0.59 5.86 4.92 0.88 5.27

Ndfs (mg N/pot)
Salt-Si- 493.1b 78.42a 571.7ab 416.9a 65.73ab 481.97a
Salt-Si+ 543.5a 63.60c 607.4a 422.9a 71.50a 494.45a
Salt+Si- 400.4d 47.38d 447.9c 302.9b 54.26c 356.65b
Salt+Si+ 460.8c 73.46b 534.2b 281.6c 61.86b 343.05b
LSD 0.05 39.85 4.79 40.56 32.03 7.17 35.21

٠٠٠٥ ثقة بمستوى معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليها المشار العمود ضمن القيم

II الحقلية) السعة من % ه ٠-٤ه منخفض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من %٨٠-٧ه مرتفع رطوبة (محتوى

 ت وت نب يوف وب الم زوت٥ا ت وكمي ا وزي يوف بي و اي ور (Si+ تي ليكوالس ميدوللتس أن بنور ومم ج تنتواالر نويمك

 وفي وبخاصة الجذري المجموع مستوى على حدة أكثر التأثير وأن ،المائي /أو و الملحي اإلجهاد بوجود السيسبان

 I2Salt+ المعاملة في أقصاها الزيادة نسبة بلغت حيث وملحي) (مائي معاً اإلجهادين الى النبعات تعرض .حال

٠I1Salt+ المعاملة في ٥/٥٥٨ بلغت حين في )،٥/٥٧٨(

:Ndfs التربة ومن Ndff السماد من الممتصة االلوت كميات

 المعرضو غيور ت تو النب فوي للسوليكون واضوو أثير تو يححوع لوْ ، Ndff السم من الممتص زوت٥ا ت كمي حيث من

 ى أ فوود جيودا والمرويو وي مل إلجهو المعرضو ت تو النب فوي أمو ٠I2 )٣ ودول ال أو I1 فوي روا ي مل إلجه

 ت النبو موَ وك وذري وال الخعوري مووع الم فوي السوم مون الممتص زوت٥ا ت كمي في ة زي الى تي السليك السم
 مائياً المجهدة النباتات في أما ).SalttSi(- د مقارنة )SalttSit( في وذلك التوالي على %١٤ و ٤٠ و ١٢ بنسب

)I2( مشابه نحو وعلى النبات. وكامل الخضري المجموع في وسلبياً فقط الجذور في ومعنوياً ايجابياً التأثير كان فقد 

للسوليكون أيعو واضوو أثير تو وجوو مححظ عدّ Ndfs الترب من الممتص زوت٥ا ت كمي ت ن بي من يتعو ، نسبي
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 جيودا والمروي ي مل إلجه المعرض ت ت النب في أم ٠I2 أو I1 في سوا ي مل إلجه المعرض غير ت ت النب في

موَ وك وذري وال الخعوري موع الم في الترب من الممتص زوت٥ا ت كمي في ة زي إلى تي السليك السم ى أ فقد

المجهدة النباتاًت في أماً ).SalttSi(- د مقارنة )SalttSit( في وذلك التوالي على %١٩ و هه و ١ه بنسب النبات

ت النب مَ وك الخعري موع الم في وسلبي فقط ذور ال في ومعنوي بي اي التأثير ن ك فقد )I2 ُ ئي م

NUE السماد ال استعم كفاءة

 ت وت نب يوف زوتووي٥ا موالس ٍ اسووتعم ة وكل يوف ليكونوالس ف وإلض ويومعن أثيروت وووج دّوع 7 دوٍو ال نوم عويحح

 المعرضو ت تو النب فوي القويْ أن مححظو موع ٠I2 و I1 الرطوبو ملتي معو في ي مل إلجه المعرض غير ن ب يس الس

 ن كو للسوليكون بي و ي٥ا لتأثير ف ي مل إلجه المعرض ت ت النب في أم ٠جيدا المروي تلك من أقَ ن ك ئي م إلجه

 ت ت النب في أم ٠Salt؛Si؛ في 72 إلى Salt؛Si- في %82 من القيْ ت ا از حيث ُجيدا المروي ت ت النب في معنوي

٠ معنوي تكن لْ للروم ف ئي م هدة الم

 المعرض ن السيسب ت ت نب في %NUE السم ٍ استعم ة ;كل في تي السليك يد م التس تأثير :4 دوٍ ال
٠ي مل أو و/ ئي م إلجه المعرض وغير

%NUE
TreatmentsTreatments I1 I2

Shoot Roots Whole plant Shoot Roots Whole plant
Salt-Si- 67.75ab 8.33b 76.10ab 65.85a 7.63b 73.37a

Salt-Si؛ 72.86a 7.48c 80.37a 61.64a 7.86b 69.49a
-Si؛Salt 65.28b 6.39d 71.70b 51.87 7.53b 59.30b
Salt؛Si؛ 72.90a 8.95a 81.85a 46.46c 8.85a 55.24b

LSD 0.05 5.76 0.59 5.86 4.92 0.88 5.27
٠٠٠٥ قعة بمستوى معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليها المشار العمود" ضمن " القيم

II الحقلية) السعة من % ه ٠-٤ه منخفض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من %٨٠-٧ه مرتفع رطوبة (محتوى
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الشمس دوار ثانياً:

الكمي واآلزوت الجافة المادة إنتاج

 المعرضو الشومل وار ت تو نب فوي الكلوي زوت٥وا فو ال ة المو ج انتو فوي تي السوليك التسوميد أثير تو ٥ ودول ال يبين

ي. مل أو و/ ئي م إلجه المعرض وغير

 وار ت ت نب في المتراكم زوت٥ا ت كمي و ف ال ة الم ج انت في Si تي السليك التسميد تأثير :5 دول ال
).Salt ي مل أو و/ )I ئي م إلجه المعرض وغير المعرض الشمل

أصيص) (غ/ الجافة المادة
Treatments خضري مج جذور

I1
ثمري ء جز ت النب مل ك خضري مج جذور

I2
ثمري ء جز ت النب مل ك

Salt-Si- 24.3a 12.3a 13.5a 50.15a 14.6a 6.2a 8.8a 29.55a
Salt-Si+ 24.8a 9.5b 13.2a 47.50b 14.0a 5.7a 8.2a 27.78a
Salt+Si- 14.8b 4.4c 4.4b 23.55c 11.0b 3.2b 2.2b 16.33b
Salt+Si+ 13.0b 3.5d 3.6c 20.03d 9.6c 3.5b 1.6c 14.66b
LSD 0.05 2.36 0.85 0.53 2.29 1.13 0.65 0.51 1.81

أصيص) /N (هغ الكلي ت زو٥ا
Salt-Si- 451.2a 96.6a 288.1b 836.3a 191.7b 47.0a 204.8a 443.3a
Salt-Si+ 430.0a 76.0b 309.1a 815.1a 236.9a 39.6b 196.0a 472.6a
Salt+Si- 200.5b 32.2c 101.6c 334.0b 170.9bc 25.3c 56.4b 252.8b
Salt+Si+ 186.2b 22.5d 74.5d 283.3c 158.6c 23.5c 40.1c 222.2c
LSD 0.05 43.41 7.64 16.95 43.74 25.16 4.04 12.07 29.89

٠٠٠٥ ثقة بمستوى معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليها المشار العمود" ضمن " القيم

II الحقلية) السعة من ه% -'٤٥ منخفض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من %٨٠-٧ه مرتفع رطوبة (محتوى

 فوي بي و اي أثير تو تي السوليك للتسوميد يكون ولوْ وي، المل و/أو ئي المو اإلجهو و نتي عمومو ف ال ة الم ج انت انخلط

هدة. م غير أو هدة م ن ك سوا ت ت للنب ف ال ة الم

 وغيور جيودا المرويو ت تو للنب مري ال ز ال في للسليكون بي االي التأثير لى ت ، المتراكم زوت٥ا ت كمي حيث ومن

 هودة الم وغيور ئي م هدة الم ت ت للنب الخضري موع الم في وكذلك فقط. %٧ قدره ة زي بنسب وذلك ي مل هدة الم

 فوي أمو . ئيو م هدة الم وغير هدة الم ت ت النب في سوا سلبي التأثير ن ك فقد ذور ال في أم . %٢٤ ة زي بنسب ي مل

 سولبي امو عمومو تي السوليك السم تأثير ن ك فقد جيدا، المروي وغير المروي سوا ي، مل إلجه المعرض ت ت النب

التأثير. أوعديْ

 الشوومل ّوار ت وت نب فووي تي السووليك للتسووميد بي وو اي أو ووواض أثير توو وجووو عوودّ سووبن ومم ج تنتواالس نويمك وعليووه،

الراهن رب الت ظروف ضمن وذلك ي، مل أو و/ ئي م إلجه المعرض وغير المعرض
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:Ndfs التربة ومن Ndff السماد من الممتصة االلوت كميات

 ت) النب مل ك Ndff السم من الممتص وزت٥ا ت كمي في تي السليك للتسميد تأثير وجو عدم 9 دول ال من يححظ

 مححظ- م-ع ف، ف- ال إلجه- تتع-رض ل-م أم تعرض- الت-ي ٍ س-وا - ل م غي-ر ظ-روف ف-ي مي- الن ت ت- النب في وذلك

 ت ت- النب ف-ي أم- . ئي- م ه-دة الم ت ت- للنب الخض-ري موع الم في أو جيدا المروي ت ت النب ر ثم في بي اي تأثير وجو

. سلبي عموم تي السليك السم ف إض تأثير ن ك فقد ي، مل إلجه المعرض

 م-وع الم ف-ي الس-ليكون ف إلض- بي - االي الت-أثير ل-ى ت فق-د Ndfs الترب- م-ن الممتص- زوت٥ا ت بكمي- يتعلق وفيم

 ف-ي أم- الت-والي. عل-ى %7و 28 بنسب ت الكمي ت ا از حيث فقح ئي م إلجه العرض ت ت النب مل ك وفي الخضري

 ت -ت النب ف-ي لبي-وس ئي م- -إلجه المعرض- ر-غي ت ت- النب ل-م ك ف-ي دوم-مع الت-أثير ن -ك فق-د -ي مل ه-دة الم ت ت- النب

ئي. م إلجه المعرض

 ت ت نب في Ndfs الترب ومن Ndff السم من الممتص زوت٥ا ت كمي في Si تي السليك التسميد تأثير :9 دول ال
).Salt ي مل أو و/ )I ئي م إلجه المعرض وغير المعرض الشمل وار

Ndff (mg N/pot)

مل المع I1 ئي) م إجه بدون I2 ئي) م إجه
خضري مج جذور ثمري جز ت النب مل ك خضري مج جذور ثمري جز ت النب مل ك

Salt-Si- 54.5a 9.29a 26.56b 90.36a 26.2b 4.88a 27.08a 58.09a
Salt-Si+ 50.8a 7.99a 29.92a 88.71a 30.1a 3.91b 23.53b 57.60a
Salt+Si- 28.1b 3.82b 12.98c 44.84b 25.0bc 3.08c 7.36c 35.47b
Salt+Si+ 25.4b 2.44c 8.80d 36.72c 22.5c 2.94c 5.11d 30.05c
LSD 0.05 5.06 0.72 1.71 4.78 3.65 0.43 1.71 4.07

Ndfs (mg N/pot)
Salt-Si- 396.7a 87.26a 261.5a 745.9a 165.5b 42.08a 177.7a 385.2b
Salt-Si+ 379.2a 67.97b 279.2a 726.4a 206.8a 35.64b 172.5a 415.0a
Salt+Si- 172.4b 28.37c 88.6b 289.1b 146.0bc 22.20c 49.0b 217.3c
Salt+Si+ 160.8b 20.06d 65.7c 246.6b 136.2c 20.52c 35.0c 191.7d
LSD 0.05 38.65 6.93 14.88 39.83 21.6 3.64 10.54 25.96

٠٠٠٥ ثقة بمستوى معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليهاً المشار ''العمود ضمن "القيم

II الحقلية) السعة من ٠ا0ه٠-٤ه منخفض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من اه0٨٠-٧ه مرتفع رطوبة (محتوى
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NUE السماد ال استعم كفاءة

 فوي وذلوك ت) النب مَ ك %NUE السم ٍ استعم ة كل في تي السليك للتسميد تأثير وجو عدّ 8 دوٍ ال من يححع

 توأثير وجوو مححظو موع ف، لو ال إلجهو تتعورض لوْ أّ تعرضو التي ٍ سوا ل م غير ظروف في مي الن ت ت النب

 المعرضو ت تو النب فوي أمو ٠ ئيو م هودة الم ت تو للنب الخعوري مووع الم فوي أو جيودا المروي ت ت النب ر ثم في بي اي

 فوي ت النب مَ ك في سلبي ن وك ت ت للنب الخعري موع الم في تي السليك السم ف إلض تأثير يوجد ال ي، مل إلجه

٠المستخدمتين الري ملتي مع

وغير عرض الم الشمل وار ت ت نب في %NUE السم ٍ استعم ة كل في Si تي السليك يد م التس تأثير :8 دوٍ ال
٠)Salt ي مل أو و/ )I ئي م إلجه المعرض

%NUE
مل المع I1 I2

خعري مج جذور ثمري جز ت النب مَ ك خعري مج جذور ثمري جز ت النب مَ ك
Salt-Si- 54.51a 9.29a 26.56b 90.36a 26.16b 4.88a 27.08a 58.09a

Salt-Si؛ 50.79a 7.99b 29.92a 88.71a 30.12a 3.91b 23.53b 57.60a
-Si؛Salt 28.10b 3.82c 12.98c 44.84b 24.97c 3.08c 7.36c 35.47b
Salt؛Si؛ 25.45b 2.44d 8.80d 36.72c 22.47c 2.94c 5.11d 30.50c

LSD 0.05 5.06 0.73 2.61 4.77 3.65 0.43 1.70 4.08
٠٠٠٥ ثقة بمستوى معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليها المشار العمود ضمن القيم

II الحقلية) السعة من ه%٠ ٤٥ منخفحض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من %٨ ٠ ٧٥ مرتفع رطوبة (محتوى

العلنية السورغوم ذرة ثانياً:

الكمي واآلزوت الجافة المادة إنتاج

 المعرضو غوّ وور الس ذرة ت تو نب فوي الكلوي زوت٥وا فو ال ة المو ج إنتو في تي السليك يد م التس تأثير 7 دوٍ ال يبين

٠ي مل أو و/ ئي م إلجه المعرض وغير

 ة المو ج إنتو انخلط ٠ ل الم الظروف ضمن ورغوّ اللس ف ال ة الم ج إنت في تي السليك السم يرثر لْ ، ّ ع بشكَ

 ت تو للنب فو ال ة المو فوي بي و اي توأثير تي وليك الس وميد للتس يكون ولوْ ي، المل و/أو ئي الم اإلجه نتي عموم ف ال

ت النبو موَ لك ف ال ة الم ت ا از حيث ، مع ين إللجه المعرض ت ت النب عدا م ،٠هدة م غير أو هدة م ن ك سوا

٠%١١ بنسب وذلك )I2 salt؛Si- ليكون لس ب المسمدة غير ت ت لنب ب رن مق قليح )I2 salt؛Si؛

ئيو والم ي المل هدة الم غير ت ت النب إلى تي ليك الس التسميد ى أ ت النب مَ ك في المتراكْ الكلي زوت٥ ب يتعلن وفيم

٠)I1Salt-Si- هد لش ب رن مق %١8 بنسب معنوي ف ال ة الم في سن ت إلى )I1 Salt-Si؛
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 ئي موو معوو ين إللجهوو المعرضوو ومل المع فووي الكلووي زوت٥ا فووي تي السووليك السووم ف إلضوو المعنوووي أثير التوو لووى ت

 وعوم الم يوف )I1Salt+Si- ومل لمع ب ورن مق )I2 salt+Si+ يوف % ١٠ وبنس ت والكمي ت ا از ثوحي ي)و ومل

ت. النب مل لك أو الخضري

 ذرة ت ت نب في المتراكم زوت٥ا ت كمي و ف ال ة الم ج انت في Si تي السليك التسميد تأثير :8 دول ال
).Salt ي مل أو و/ )I ئي م إلجه المعرض وغير المعرض العللي السورغوّ

أصيص) غ/ ف ال ة الم
Treatments خضري مج جذور

I1
ثمري جز ت النب مل ك خضري مج جذور

I2
ثمري جز ت النب مل ك

Salt-Si- 37.7a 10.3a 22.3a 70.25a 34.5a 10.2a 12.2a 56.83a
Salt-Si+ 35.9a 10.0a 23.6a 69.45a 34.7a 10.4a 10.1b 55.13a
Salt+Si- 15.5b 6.9b - 22.45b 14.0b 4.6b - 18.60c
Salt+Si+ 15.9b 7.4b - 23.30b 15.4b 5.4b - 20.73b
LSD 0.05 2.42 1.11 2.59 2.49 1.57 0.96 0.73 1.81

أصيص) /N مغ الكلي زوت٥ا
Salt-Si- 463.4a 88.6a 414.9b 967.8a 494.6a 107.1a 231.2a 832.8a
Salt-Si+ 423.9a 79.8a 486.7a 990.4a 507.6a 112.8a 198.0b 817.9a
Salt+Si- 232.9b 85.0a - 317.8b 239.8c 74.2b - 313.5c
Salt+Si+ 239.3b 89.7a - 329.0b 264.1b 81.5b - 345.4b
LSD 0.05 38.37 N.S 57.04 40.85 17.01 15.63 15.32 22.03

٠٠٠٥ ثقة بمستوى معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليها المشار العمود ضممن القيم

II الحقلية) السعة من % ه ٠ ٤٥ منخفحض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من %٨٠ ٧٥ مرتفع رطوبة (محتوى

:Ndfs التربة ومن Ndff السماد من الممتصة االلوت كميات

 زوت٥ا ت كمي خلط الى تي السليك التسميد ى أ ، ي مل وال ئي الم هدة الم غير ت ت النب في أنه 2 دول ال من يححع

 ى هن يكن لْ لي لت وب ذور ال تتأثر ولْ مري ال ز ال في ا واز الخضري موع الم في Ndff السم من الممتص

 في وانخلط الخضري موع الم في ت ا از فقد ، فقط ئي م هدة الم ت ت النب في لعكل، وب ت. النب مل ك في تأثير

 جزا٧ا في Ndff ت كمي خلط الى ى أ السورغوّ ذرة في ئي الم اإلجه أن أيض المححع ومن مري. ال ز ال

 وغير هدة الم ت ت النب بين رب متق ت الكمي بق مغ ذري وال الخضري موع الم في بل لمق ب ت ا واز مري ال

 للسم تأثير وجو يححع فلْ ُ، ي مل هدة الم ت ت النب في أم لسليكون. ب تسمد لْ أّ سمدت سوا ئي م هدة الم

تطبين لدى النب مل وك الخضري موع للم بي اي التأثير ن ك حين في جيدا، المروي الظروف ضمن تي السليك

 ).I2Sal+Si- لسليكون ب المسمدة غير ت ت لنب ب رن مق %١٥ وبنسب )I2Salt+Si+ مع ين اإلجه

حيث Ndff ت كمي مغ عموم متوافق ئج النت ن ك فقد Ndfs الترب من الممتص زوت٥ا ت بكمي يتعلن فيم

 في %١٧ ة الزي وبلغ السليكون. ف إلض نتي %١٠ بنسب مع ين إللجه المعرض ت ت النب مل ك في ت ا از

. ي والمل ئي الم هدة الم غير ت ت للنب مري ال ت المكون
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 ت ت نب في Ndfs الترب ومن Ndff السم من الممتص زوت٥ا ت كمي في Si تي السليك التسميد تأثير :9 دول ال
).Salt ي مل أو و/ )I ئي م إلجه وغير المعرض العلفي السورغوم ذرة ت ت نب

Ndff (mg N/pot)

مل المع I1 I2
خضري مج جذور ثمري جز ت النب مل ك خضري مج جذور ثمري جز ت النب مل ك

Salt-Si- 49.0a 6.98b 39.52b 95.53a 63.7b 9.19a 24.57a 97.46a
Salt-Si+ 43.2b 6.35b 46.67a 96.23a 67.71a 9.89a 21.22b 98.17a
Salt+Si- 30.1c 9.22a - 39.37b 31.9d 8.39a - 40.21c
Salt+Si+ 28.8c 8.26a - 37.10b 36.8c 9.43a - 46.19b
LSD 0.05 5.09 1.39 5.99 4.52 2.56 N.S 2.08 3.14

Ndfs (mg N/pot)
Salt-Si- 414.42a 81.60a 375.4b 872.3a 430.84a 97.89a 206.6a 735.4a
Salt-Si+ 380.77b 73.45a 440.0a 894.2a 440.51a 103.0a 176.8b 719.8a
Salt+Si- 202.74c 75.78a - 278.4b 207.89b 65.78b - 273.3c
Salt+Si+ 210.48c 81.46a - 291.9b 227.31b 72.03b - 299.2ab
LSD 0.05 33.35 N.S 52.31 37.43 15.48 13.80 13.82 19.73

٠٠٠٥ ثقة ى بمستو معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليها المشار العمود ضمن القيم

II الحقلية) السعة من % ه ٠-٤ه منخفض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من %٨٠-٧ه مرتفع رطوبة (محتوى

NUE السماد ال اعتعم كفاءح

 تتعرض لم والتي تعرض التي سوا ف المض السم آزوت معظم امتص ت ت النب أن 34 دول ال من يححظ

تي. النب ز ال ختحف ب القيم اختحف مع ئي، الم إللجه

 السورغوم ذرة ت ت نب ت ت نب في %NUE السم ل استعم ة ;كف في Si تي السليك التسميد تأثير :10 دول ال
).Salt ي مل أو و/ )I ئي م إلجه المعرض وغير المعرض العلفي

%NUE
مل المع I1 I2

خضري مج جذور ثمري ء جز ت النب مل ك خضري مج جذور ثمري ء جز ت النب مل ك
Salt-Si- 48.98a 6.98b 39.52b 95.5a 63.74b 9.19a 24.57a 97.5a
Salt-Si+ 43.16b 6.35b 46.67a 96.2a 67.11a 9.89a 21.22b 98.2a
Salt+Si- 30.13c 9.22a - 39.4b 31.86d 8.39a - 40.2c
Salt+Si+ 28.81c 8.26a - 37.1b 36.76c 9.43a - 46.2b
LSD 0.05 5.09 1.385 5.99 4.52 2.59 N.S 2.075 3.14

٠٠٠٥ ثقة بمستوى معنوياً تختلف ال متشابهة بأحرف إليها المشار العمود ضمن القيم

II الحقلية) السعة من ه%٠-٤ه منخفض رطوبة (محتوى 12 و الحقلية) السعة من %٨٠-٧ه مرتفع رطوبة (محتوى

 موع الم في NUE هيم خفض إلى تي السليك التسميد ى أ ، ي مل وال ئي الم هدة الم غير ت ت النب في أنه المححظ من

 في لعكل، وب ت. النب مل ك في تأثير ى هن يكن لم لي لت وب ذور ال تتأثر ولم مري ال ز ال في ا واز الخضري

 أن أيض المححظ ومن مري. ال ز ال في وانخفض الخضري موع الم في ت ا از فقد ، فقح ئي م هدة الم ت ت النب

 موع الم في بل لمق ب ت ا واز مري ال األجزا في NUE هيم خفض إلى ى أ السورغوم ذرة في ئي الم اإلجه

تسمد لم أم سمدت سوا ئي م هدة الم وغير هدة الم ت ت النب بين رب متق ت الكمي بق مع ذري وال الخضري
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 ضمن توزعه في التأثير ن ك بَ ت النب مَ ك في NUE قيْ يرثر لْ ئي الم اإلجه أن إلى يشير مم ليكون، لس ب

 المروي الظروف ضمن تي السليك للسم تأثير وجو يححع فلْ ُ، ي مل هدة الم ت ت النب في أم ٠ تي النب جزا٧ا

غير ت ت لنب ب رن مق مع ين اإلجه تطبين لدى ت النب مَ وك الخعري موع للم بي اي التأثير ن ك حين في جيدا،

٠ليكون لس ب المسمدة

المتالشخ

وم مق سن ت ي وير ٠ نموه من د ت التي البيئي ات اإلجه من ير ك إلى الزراعي نظم٧ا في ت ت النب تتعرض  

تعزيز إلى ة ع وغيره راض م٧ا ت كمسبب يوي ال ات وإللجه ف ل وال لملوح ك الححيوي ات إللجه ت ت النب  
النباتاًت نمو تحسين على السليكاتي السماد قدرة الدراسات- من العديد -في وجد  .(Epstein, 1999) النبات نمو  

إلى ت الدراس من عديد رت وأش ٠ (Epstein, 1999; Ma, 2004 البيئي ات اإلجه من متنوع ظروف في مي الن  

Mali and ) cowpea كاللوبياء البقولية المحاصيل من العديد في واإلذتاًج النبات نمو تحسين في السليكون أهمية  

soybean ٍالصوي وفو  (Owino-Gerroh et al. 2005 pigeon pea م ال زال وب  ّ  (Aery 2008a, 2009 

Chen et rice لرز ك الحبقولي ت ت والنب  (Kurdali et al., 2013 مص وال  (Hamayun et al., 2010 

السكر وقص  (Kaya et al., 2006 maize والذرة (Mali and Aery 2008b wheat والقمو (al., 2011 

Kurdali and Al- والشعير (Hattori et al., 2003 ْوالشيل (Savant et al., 1999 sugarcane

.(Chammaa 2013

 ت نبو ن وب يس الس ت نبو ا أ فوي تي السوليك للسم بي اإلي التأثيرات عن لحستدالٍ ول م ب بم لي ال الدراس تعد

 رووغي هودة م روفوظ ضومن )C4 ورغوّوالس وذرة )C3 ر المسو عويتب ل الشوم وار و )N ويو ال زوت٦لو بو م

. ي مل و/أو ئي م هدة م

ة الم ن السيسب ت ت نب نمو في للسليكون بي إي تأثير وجو زوت)٥ا وتراكْ ف ج ة م لنمو ب المتعلق ئج النت بين

ئي م إلجه المعرض ت ت النب جذور وفي ، فقط ئي م إلجه المعرض ت ت النب في بوضوح لى ت والذي ) ف ال

 ورا تي السليك للتسميد ن ك زوت٥ا ت كمي حيث ومن المسمدة. غير ت ت لنب ب رن مق وذلك فقط ي مل أو مع ي ومل

من س من مستوى مع والمترافق ي مل إجه إلى المعرض ن السيسب ت ت نب في زوت٥ا توى م ة زي في بي اي من س من مستوى مع والمترافق ي مل إجه إلى المعرض ن السيسب ت ت نب في زوت٥ا توى م ة زي في بي اي

 مع ين اإلجه إلى ت ت النب تعرض ٍ ح وفي ت. النب أجزا مختلق في للملوح السلبي التأثير من ويقلص ، الري

ذور. ال في فقط بي اي تأثير فللسيليكون ي" ومل ئي "م

 المعرضو غيور ت تو النب فوي تي السوليك للتسوميد بي و اي أو واضوو توأثير وجو عدّ لوحع ، الشمل وار ت نب في أم

 تأثير درسوا فقد Gunes et al., 2OO8a,b أما الراهنة. التجربة ظروف ضمن وذلك ملحي، أو وا مائي إلجهاد

 إلى وأشاروا للنباتات الغيزيولوجية المعايير من عدد في الشمس دوار من وراثي طرز ١ ٢ نمو في السيليكون

الباحثون اسنتتج وقد للجفاف. المعرضة النباتات في الفدائية العناصر من عدد امتصاص تحسين في السليكون دور

تباين وجود رغم الخلوية األغشية تضرر بمنع الشمس دوار أصناف في الرطوبي اإلجهاد تخفيف في Si أهمية
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 إلى يعود قد التجربة، هذه في للسليكون الواضح التأثير غياب فإن عليه، وبنان للسيليكون. األصناف استجابه في

.السليكاتي للتسميد االستجابة حيث من الصنف دور

 غيور أو هودة م نو ك سووا ت تو للنب فو ال ة المو فوي بي و اي أثير تو تي السوليك للتسوميد يكون ولوْ السورغوّ ذرة وفي

 ت تو لنب ب رنو مق قلويح ت النبو مول لك فو ال ة المو ت ا از حيوث ، معو ين إللجهو المعرضو ت ت النب عدا م هدة.، م

 ت تو النب الوى تي السوليك التسوميد ى أ ت النبو مول ك في المتراكْ الكلي زوت٥ ب يتعلن فيم أم لسليكون. ب المسمدة غير

 المعنووي التأثير لى ت هده. بش رن مق معنوي ر م لل ف ال ة الم في معنوي سن ت الى ئي والم ي المل هدة الم غير

 موووع الم فووي ووي) ومل ئي وم ومع ين إللجهوو المعرضوو ومل المع فووي ي والكل زوت٥ا فووي تي ليك السوو السووم ف إلضوو

ت. النب مل لك أو الخضري

 الآلحيوية لإلجهادات المعرضة النباتات نمو في ايجابي دور السليكاتي للتسميد أن سبق مما االستنفاج يمكن

 ،النباتي والجزء النباتي النوع وباختالف كلبهما) أو ملحي أو (مائي اإلجهاد نوع باختالف التأثير درجة وتختلف
 بوجود السليكاتي للتسميد االستجابة درجة في الشمس ودوار السورغوم من كل على السيسبان نبات تفوق حيث

الجذور. مستوى على وبخاصة المطبقة اإلجهادات

 أن )Agarie et al 1992,. بين ت. ت النب في ئي البن ت العملي بعط في تأثيره في للسليكون بي االي التأثير يكمن

 والى ت للنب ئي الم ل ال على ظ ل ال الى يعو الرز ت نب ورام٧ ف ال ة الم ج انت في للسليكون بي اإلي التأثير

 أهمي )Hamayun et al 2010,. بين كم . التخري من الكلوروفيل ي حم على فضح الضوئي ع االصطن عملي

 خحل من ئي م واجه ي مل إلجه المعرض الصوي فول ت ت لنب الضوئي ع االصطن معدل سين ت في السليكون

 ribulose biphosphate ت بيوفوسل ريبولوز ربوكسحز الك انزيْ غ ونش الكلوروفيل توى م رفغ

carboxilase.(

 Singh et al,. سيوّ والبوت واللسلور زوت٥ ك أخرى غذائي صر عن ص امتص على السليكون عنصر عد يس

 صيل الم من العديد في الغذائي صر العن ص امتص ضبط في السليكون ئدة ف عديدة رير تق ول وتن )،2005

 والذرة )Gunes et al.,2008b الشمل وار و )Chen et al,.2011 لرز ك ف ل ال إلجه المعرض الزراعي

2006.,Kaya et al( 2005ّ  م ال زال وب .Owino-Gerroh et al،( 2013 مص وال .,Kurdali et al( 

).Kurdali and Al-Chammaa 2013 والشعير

 التنأثير واختلنف السنليكاتي السنماد بئضنافة السماد أومن التربة من الممتصة االلوت كميات تأثرت ، الدراس هذه في

 أثير تو يححوع لوْ ن السيسوب فلوي .النبناتي والجنزء الننوع ف٣وبناخت كليهمنا) أو ملحني أو (مائي جهاد٠ا نوع ف٣باخت

 المعرضو ت تو النب في أم . ئي م هدة م أوغير هدة م سوا ي مل إلجه المعرض غير ت ت النب في للسليكون واضو

 التربو ومون السوم من الممتص زوت٥ا ت كمي في ة زي الى تي السليك السم ى أ فقد جيدا والمروي ي مل إلجه
 في ومعنوياً ايجابياً التوأثير كان فقد وملحياً مائياً المجهدة النبعات في اما بشاهده. مقارنة النبات أجزاء مختلف في

فقط. ذور ال
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مول ك Ndff السوم مون تصو المم وشت٥ا ت كميو فوي تي السوليك للتسوميد تويريس وجو عدّ لوحع الومل وار وفي
 مع الجفاف، إلجهاد تتعرض لم أم تعرضت التي سواء مالحة غير ظروف في النامية النبعات في وذلك النبات)

 فوي أمو . ئيو م هودة الم ت تو للنب ١الخعوس موع الم في أو جيدا المسوي ت ت النب ر رم في بي اي تيريس وجو مححظ

 شوت٥ا ت بكميو يتعلون وفيمو . سولبي عمومو تي السوليك السوم ف جضو تويرير ن كو فقد ي، مل إلجه المعرض ت ت النب

 ت تو النب مول ك وفوي ١الخعور مووع الم فوي السوليكون ف إلضو بي و االي التويرير لوى ت فقد Ndfs الترب من الممتص
فقط. مائي إلجهاد المعرضة

 اآلزوت كميتات خفض إلى السليكاتي التسميد أدى ملحياً، وال المائياً المجهدة غير النباتات في أنه لوحظ الذرة وفي

 لم لي لت وب رور ال تتيرر ولم ١مر ال ص ال في ة شي وجلى ١الخعر موع الم في الترب ,ومن السم من الممتص

 موع الم في عموم ت ا از فقد ، فقط ئي م هدة الم ت ت النب في لعكل، وب ت. النب مل ك في تيرير ى هن يكن

 خفض إلى ى أ السورغوم ذرة في ئي الم اإلجه أن أيع المححظ ومن .١مر ال ص ال في وانخفض ١الخعر

 ١الخعر موع الم في بل لمق ب ت ا واز مري ال جصا٧ا في السم من أو الترب من الممتص زوت٥ا ت كمي

 مم لسليكون، ب تسمد لم أم سمدت سوا ئي م هدة الم وغير هدة الم ت ت النب بين رب متق ت الكمي بق مع ١ذر وال
 اإلجهاد وأن الثمرية، المكونات باتجاه الخضري المجموع من اآلزوت انتقال من يؤخر المائي اإلجهاد أن إلى يشير

 ضمن توزعه في التيرير ن ك بل ت النب مل ك في السم من أو الترب من الممتص زوت٥ا كمي في يررر لم ئي الم

. تي النب جصا٧ا

 ن ك حين في جيدا، المروي الظروف ضمن تي السليك للسم تيرير وجو يححظ فلم ُ، ي مل هدة الم ت ت النب في أم

. مع ين اإلجه تطبين لدى ت النب مل ك في بي اي التيرير

 حيث السليكاتي السماد بإضافة السماد أومن الغربة من الممتصة اآلزوت كميات تاكل سبق مما االستنفاج يمكن

 أن مالحظة مع ،النباتي. والجزء التوع وباختالف كليهما) أو ملحي أو (مائي اإلجهاد نوع باختالف التأثير اختلف

 أجزاء مختلف في السماد ومن الدربة من الممتصة اآلزوت كميات زيادة في ساهم للسيسبان السليكاتي التسميد

معا. لإلجهادين تعرضه حين فقط جذوره وفي الملحي لإلجهاد تعرضه حين النبات

 اآلزوتي السماد استعمال ة بكفاء المتعلقة الجداول من يستنتج )،Si نم السليكاتي السماد تأثير عن اكظر بفحض

 دونووب )I1 دةوجي وئي م روفوبظ ومي الن ملوالش وار و ورغوموالس ت وت نب أن ١4و 8و 7 م رقوو٧ا ذوات ف، والمض
 بخاصية األخير هذا لتمتنع %)٧٦نم السيسبان من %)٩٠نم> السماد إستخدام في ة كفاء أكثر )Salt-( ملحي إجهاد

).N نم'تثبيت الجوي الغآلف من األزوتية متظلباتيه من بجزء االستغادة

 %)8١ مرتفعو ل اسوتعم ة كفو علوى ن السيسب فظ ح )I1 Salt+ فقط ي المل إللجه حث ال نواع٧ا تعرض وحين
 على يدل ممدا %٣٩ إلى ٩٦ من السورغوم ذرة وفي %٤ه إلى ٩٠ من الشمس دوار في بشدة انخفضت حين في

. للملوح مل الت بميزة ن السيسب تمتع
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 -مرتفع ة كف- عل-ى ورغوم-الس وذرة ن السيس-ب فظ ح- )I2Salt- ح-فق -ي المل إللجه- حث -ال األن-وع تع-رض ول-دى

 إل-ى ذل-ك ويش-ير %.87 إل-ى 24 من الشمل ّوار في انخفض حين في )،I1Salt- هد الش في ل ال هو كم للسم
 األنواع من والسماد الماء استعمال في مرتفعة ة كفاء ذو بأنه عنه والمعروف المائي لإلجهاد التحمل جيد السورغوم أن

 القيم- ض انخف- وأن C3 ر المس- ن يتبع- خ-رين٥ا الن-وعين حين في C4 الضوئي يل التم ر مس عه إلتب نظرا األخرى
 الماء بعوز وتأثره للماء بشراهنه معروف ألنه أكثر بالجفاف نأثره إلى يعود ربما بالسيسبان مقارنة الشمس دوار في

غيره. قبل

 نظ-را NUE ه-يم ف-ي الش-مل ّوار و الس-ورغوم م-ن ك-ل عل-ى ن السيسب تفوم مع ين إللجه ت ت النب تعرض ل ح في

 لتأثرهم- به مش- -و ن عل-ى مع- ين إللجه الشمس وار و السورغوم تأثر حين في ئي الم إللجه و/أو للملوح مله لت

ا. منفر ئي الم اإلجه تأثير من أكبر بشكل فيهم سلب يرثر د م مل ع هي الملوح أن على يدل مم ، لملوح ب

 ة إف حيث من كبيرة بأهمي يتمتع أنهّ إال ت ت النب أغل في رئيس غذائي عنصرا السليكون ر اعتب عدم من الرغم على

 وتعديل )Sacala 2009 الفيزيولوجي غ النش فيز وت ئي البن ت العملي بعض في همته لمس نظرا ت ت النب من العديد

 نمو في بي اي ورا للسليكون أن ن ئ نت بين ).Hamayun et al,. 2010 ت النب في الداخلي ت الهرمون ت سوي

 وأن ، ئي الم و/أو ي المل اإلجه بوجو ن السيسب ت ت نب في ب الم زوت٥ا ت كمي ة زي وفي ن السيسب ت ت نب

ي) ومل ئي م مع ين اإلجه إلى ت ت النب تعرض ل ح في ص وبخ ذري ال موع الم مستوى على حدة ر أك التأثير
 في ه%٨ بلغت حين في %)،٧٨( I2Saltt المعاملة في أقصاها المثبنت اآلزوت كميات في الزيادة نسبة بلغدت حيث

 ت ت لنب الضوئي ع االصطن معدل سين ت في السليكون أهمي )Hamayun et al 2010,. بين .I1Salt+ مل المع

 ربوكسحز الك انزيم غ ونش الكلوروفيل توى م رفع خحل من ئي م وإجه ي مل إلجه المعرض الصوي فول

).Ribulose Biphosphate Carboxilase ت بيوفوسف ريبولوز

 في ئفه ووظ ذري ال العقد تشكل من فز ت تي السيليك التغذي أن )Nelwamondo and Dakora 1999 وبين

 عد في للسليكون بي اي تأثير وجو )2008a Mali and Aery بين كم ئي. م وسح في مي الن اللوبي ت ت نب

 يمكن التي ت لي٥ا من العديد لك هن أصص. ضمن جرت رب ت في وذلك اللوبي ت ت نب في وأوزانه ذري ال العقد

 راس في لخص والتي لسليكون ب المغذاة البقولي ت ت النب في وي ال زوت٦ل بيتي الت غ النش ة زي في تسهم أن

 ت ت نب في وي ال زوت٥ا بي ت ة زي أن )Nelwamondo et al 2001,. بيَّن ).Kurdali et al,. 2013 بق س

 العقد ضمن بداخله تتوضع التي ات والبكتريو يرات ال عد في ة زي إلى يعو قد لسليكون ب المسمدة اللوبي

 المسمدة اللوبي ت ت نب في ات البكتريو بين ت الفراغ م ح ض انخف أن ين ح الب هرال بيَّن ذلك، إلى ف إض . ذري ال

 ن المت ة زي في السليكون يُسهم كم ل المن ين األكس ز غ ر انتش سرع وفي الذائب الموا ل انتق في تسهم لسليكون ب

 بشكل الخلوي در ال في ّس المتر ت السليك غ ارتب .إن الخلوي در ال في ِه تراكم نتي ت وللسويق للسوم نيكي الميك

 ذلك لوال الذي الكربون من جز توفير يتم يث ب اللغنين عمل ل استكم يمكنه فينول أورثو ئي ثن ت مركب مع ل متص

لي لت وب ات للبكتريو التنفسي العملي في يدخل أن َّوفر) مُ ال الكربون لهذا يمكن البنيوي. اللغنين تشكل في ره م است لتم
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 غ النش غ الرتب نظرا أخرى، حي ن من ).Nelwamondo et al,. 2001 وي ال زوت٥ا بي ت غ نش ا يز

 لسليكون ب المغذاة البقولي ت ت النب في بيتي الت غ النش سن ت فإن اللغموغلوبين، توى بم وي ال زوت٦ل بيتي الت

 Chen et al,. بين ذلك، الى ف اض ).Mali and Aery, 2008a اللغموغلوبين تشكل في ة زي عن ْ ين أن يمكن

 . المعدني صر العن ص امتص ضبط خحل من ف ل ال إلجه ت ت النب مل ت رفغ في السليكون أهمي )2011

 وي. ال زوت٥ا بي ت لعملي الحزم الغذائي صر العن ص امتص في عد تس أن يمكن تي السيليك التغذي فإن لي لت وب

 الدراس هذه بين فقد وي، ال زوت٥ا بي وت ذري ال العقد تشكل في السليكون ور غموض من الرغْ وعلى

 . البقولي ت ت النب في يشي التع ا ٧ا في أهميته )Kurdali et al,. 2013 مص ال ت نب على جرت بق س راس و

 ن تست وي ال زوت٦ل بيتي الت غ النش ة زي في السليكون ور حول ت الدراس من مزيدا فإن ذلك، على وبن

. بع المت

ستنتاجات٢ا

 ملحي إلجهاد أو مائي إلجهاد المعرضة السيسبان نباتات أداء في السليكاتي التسميد تأثير العمل هذا في درس

 إلى إضافة الجوي، اآلزوت تثبيت وعلى استعماله وكفاءة اآلزوت امتصاص و النمو على ذلك وانعكاس

 عملية في مختلفين مسارين يتبعان اللذين العلفية السورغوم ذرة و الشمس دوار نباتي في نفسه التأثير دراسة

مايلي: آن النتائج وبينت ح)4و C3( الضوئي التمثيل

السيسبان: لنباتات بالنسبة

 إلجهاد المعرضة النباتات في الجافة) (المادة السيسبان نباتات نمو في )Si(+ للسليكون إيجابي تأثير وجود ٠

 فقوط وي مل أو )I2Salt+Si+ معو وي ومل ئي مو إلجهو المعرضو ت تو النب جوذور وفي )،I2 فقط ئي م

+I1Salt+Si( المسمدة غير ت ت لنب ب رن مق وذلك -Sal+ Si.(

 اجهو الوى المعرضو ن السيسوب ت تو نب فوي زوت٥ا تووى م ة زي في بي اي ور )Si+ تي السليك للتسميد ٠

 ل حو وفوي . للملوحو السولبي التوأثير مون ويقلوص )،I1Salt+ الري من س من مستوى مغ والمترافق ي مل

ذور. ال في فقط بي اي تأثير فللسيليكون )I2Salt+ يم ومل ئي مم مع ين اإلجه الى ت ت النب تعرض

 الممتصنة االلوت كميات إلى إضافة ب الم زوت٥ا ت كمي ة زي في بي اي ور )Si+ تي السليك للتسميد ٠

 وضوح ر أك التأثير وأن ، ئي الم /أو و ي المل اإلجه بوجو ن السيسب ت ت نب في السماد أومن التربة من

ي). ومل ئي م مع ين اإلجه الى ت ت النب تعرض ل ح وفي ص وبخ ذري ال موع الم مستوى على

الشمس: دوار لنباتات بالنسبة

 ّوار ت تو نب فوي الكلوي زوت٥وا ف ال ة الم ج انت في تي السليك للتسميد بي اي أو واضو تأثير وجو عدّ ٠

الراهن رب الت ظروف ضمن وذلك ي، مل أو و/ ئي م إلجه المعرض وغير المعرض الشمل
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 جيداً المروية النباتات ثمار في السماد من الممتصة األزوت كميات في السليكاتي للتسميد ايجابي تأثير وجود ٠

 ت-أثير ن ك- فق-د -ي، مل إلجه- المعرض- ت ت- النب ف-ي أم- . ئي- م هدة الم ت ت للنب الخضري موع الم في أو

 الت-أثير ل-ى ت فق-د الترب- م-ن الممتص- زوت٥ا ت بكمي- يتعل-ن وفيم- . س-لبي عموم- تي الس-ليك السم ف إض

فقح. ئي م إلجه المعرض ت ت النب مل ك وفي الخضري موع الم في السليكون ف إلض بي االي

السورغوم لذرة بالنسبة

 ع-دا م ه-دة.، م غي-ر أو ه-دة م ن- ك س-وا ت ت- للنب ف ال ة الم في بي اي تأثير تي السليك للتسميد يكن لم ٠

 غي-ر ت ت- لنب ب رن- مق قل-يح ت النب- م-ل لك ف- ال ة الم- ت ا از حي-ث ، مع- ين إللجه- المعرض- ت ت النب

 ى-إل تي الس-ليك التس-ميد ى أ ت -النب م-ل ك ف-ي المت-راكم ي-الكل زوت٥ ب- يتعل-ن -فيم أم- لس-ليكون. ب المس-مدة

 المعن-وي الت-أثير ل-ى وت ر. م- لل ف- ال ة الم- ف-ي معنوي سن ت إلى ئي والم ي المل هدة الم غير ت ت النب

 ف--ي --ي) ومل ئي م-- مع-- ين إللجه-- المعرض-- مل-- المع ف--ي الكل--ي زوت٥ا ف--ي تي الس--ليك الس--م ف إلض--

ت. النب مل لك أو الخضري موع الم

 من الممتص زوت٥ا ت كمي خفط إلى ي مل وال ئي م ال هدة الم غير ت ت النب في تي السليك التسميد ى أ ٠

 يكن لم لي لت وب ذور ال تتأثر ولم مري ال ز ال في ة زي وإلى الخضري موع الم في الترب ومن السم

 موع الم في عموم ت ا از فقد ، فقح ئي م هدة الم ت ت النب في لعكس، وب ت. النب مل ك في تأثير ى هن

 إلى ى أ السورغوم ذرة في ئي الم اإلجه أن أيض المححظ ومن مري. ال ز ال في وانخفط الخضري

 موع الم في بل لمق ب ت ا واز مري ال األجزا في السم من أو الترب من الممتص زوت٥ا ت كمي خفط

 لم أم سمدت سوا ئي م هدة الم وغير هدة الم ت ت النب بين رب متق ت الكمي بق مغ ذري وال الخضري

 ه ت ب الخضري موع الم من زوت٥ا ل انتق من يرخر ئي الم اإلجه أن إلى يشير مم لسليكون، ب تسمد

 مل ك في السم من أو الترب من الممتص زوت٥ا كمي في يرثر لم ئي الم اإلجه وأن ، مري ال ت المكون

 وجو يححظ فلم ُ، ي مل هدة الم ت ت النب في أم . تي النب األجزا ضمن توزعه في التأثير ن ك بل ت النب

 لدى ت النب مل ك في بي اي التأثير ن ك حين في جيدا، المروي الظروف ضمن تي السليك للسم تأثير

. مع ين اإلجه تطبين

 أداء في الصوديوم) سيليكات (ميتا الدراسة هذه في المستخدم السليكاتي للسماد االيجابي الدور محدودية رغم

 نوع باختالف تأثيره درجة اختلفت والذي ،المقيسة المعايير بعض حيث من الالحيوية لإلجهادات المعرضة النباتات

 في الصوديوم عنصر فوجود النباتى. والجزء النباتى النوع باختالف وكذلك كلبهما) أو ملحي أو (مائى اإلجهاد
 ،قادمة دراسات في ،المفضل من ،لذلك السلبية. الئتأثيرات بعض على الحصول في سببا يكون أن يمكن السماد

على ،البوتاسيوم كسليكات ’ ’ السليكاتية األسمدة من أخرى أنواع استعمال ،البيئية اإلجهادات تطبيق عند وبخاصة
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 لإلجهادات النباتات تحمل زيادة في والبوتاسيوم السليكون لعنصري المزدوجة لألهمية نئلرأ ' ’المثال سبيل

فيها. تأثيراتها اختبار المراد البيئية جهادات١ل متحملة نباتية وأصناف أنواع انتقاء أْمية إلى إضافة المختلفة
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Salinity and/or drought stress influences on sesbania, sunflower and sorghum 
plants in response to silicon application using 15N

F. Kurdali, M.Al-Chammaa and F.Al-ain

Atomic Energy Commission, Agriculture Department, P.O.Box 6091

Abstract

A pot experiment was conducted to study the impact of adding silicate fertilizer (Si) on 
growth, nitrogen uptake, nitrogen use efficiency and N2-fixation in well watered (I1) and 
water stressed (I2) and/or salt (Salt+) and non-salt (Salt-) Sesbania aculeata plants using 
15N isotope. Such effects were also studied in sunflower and sorghum plants which belong 
to different photosynthetic pathways (C3 and C4). Results showed that Si fertilizer had 
positive impacts on dry matter yield of different plant parts of sesbania plants grown 
under water stress conditions (I2). Only root dry matter yield were increased as a result of 
Si addition in plants grown under salt stress (I1Salt+Si+) or under both stress conditions 
(I2Salt+Si+). Moreover, N yield significantly increased in salt stressed sesbania plant 
grown under well irrigated conditions. However, the positive effect of Si in plants 
subjected to both stresses was only occurred in roots. In addition, Si application resulted 
in a significant enhancement of soil (Ndfs), fertilizer (Ndff)and N2 fixation (Ndfa) under 
salt and/or water stress conditions, particularly in roots subjected to both stresses. 
Amounts of fixed N2 fixation increased by 78 and 58% in I2Salt+Si+ and I1Salt+Si+, 
respectively as compared with non fertilized plants. Overall, Si can be considered as an 
important element for the symbiotic performance of sesbania plants grown under abiotic stress. 
Under prevailing experimental conditions, Si had, generally, no evident effect on total 
dry matter and N yield in sunflower plants grown under water and/or salt stress 
conditions, excepting some minor differences related to plant parts. In sorghum plants, Si 
did not positively affect dry matter yield in stressed and non-stressed plants, excepting 
those subjected to both stresses where a slight enhancement of total DM yield was 
obtained as compared with non fertilized plants. However, Si significantly enhanced 
fruits and whole plant N uptake in non stressed plants. Moreover, the positive effect of Si 
on N uptake (Ndff and/or Ndfs) was occurred in the whole plant in the combined stress 
treatment (I2Salt+). Water stress did not affect soil and fertilizer N uptake in the whole 
plants with or without Si, excepting some differences related to plant part.

Key words: sesbania, sunflower, sorghum, salt stress, water stress, Si, N2-fixation
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