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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بة ومياه الري  مقال مرجعي  ( ملوحة التر  )أنواعها وآثارها وأعراضها عىل نباتات الخض 

 

 :  إعداد الباحثي  

 رشا كاظم حمزة 2نادية نارص حامد                 2هاجر ستار المزيرعة               1

 [ مديرية زراعة البضة / قسم تنمية االهوار 1] 

 [كلية الزراعة / جامعة البضة  –البستنة وهندسة الحدائق قسم  2] 

 

 الملخص: 

ي الجافة ونصف الجافة      
 األراضز

ً
ي الزراعية وخاصة

ي األراضز
بة من أهم وأخطر المشاكل فز ح الي 

ُ
تعتير مشكلة تمل

ي منطقة انتشار  
بة هو حدوث تراكم كىمي لألمالح الذائبة فز  عاىلي من العالم. والمقصود بملوحة الي 

ز كي 
الجذور بي 

بة إىل بيئة غي  صالحة النتشار الجذور. و 
بصفة عامة يجب لدرجة تعيق فيها النمو المثاىلي للنبات وتحول قطاع الي 

بة المشبعة عن   ز األمالح فز مستخلص عجينه الي  ي هذه الحالة يمكن زراعة    1-ملليموز.   4اال تزيد درجة تركي 
سم، وفز

وات بدون حدوث مشا  كل مع مراعة إضافة االحتياجات الغسيلية المناسبة أثناء الزراعة،وفز حالة معظم الخضز
بة عن زيادة الي  غمر   1-ملليموز.سم  4 ملوحة  الزراعة عن طريق  قبل  الالزمة  االستصالح  إجراء عمليات  فيجب 

بة إىل الحدود المناسبة يل الزراعية  إذ ان اغلب المحاص  األرض بمياه جيدة النوعية عدة مرات لخفض ملوحة الي 
ز المرتفعة منها.  اكي 

 تكون حساسة للملوحة، ويثبط نموها ويقل انتاجها عند الي 

، اعراض الملوحة.  الكلمات المفتاحية:  ضز
ُ
 ملوحة تربة، ملوحة مياه، نباتات الخ

بة ومياه الري من حيث التعريف بها وانواعها   : الهدف من المقال هو تجميع مادة علمية عن مشكلة ملوحة الي 
ي تناولتها. 

 وأثارها واعراضها عىل نمو وانتاج نباتات الخضز وتسليط الضوء عىل بعض الدراسات السابقة الت 
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]Reference Article: Soil Salinity and Irrigation Water (Types, Effects and 

Symptoms on Vegetable Plants) [ 

 

Hajar Sattar Al-Mazirah1, Nadia Nasser Hamed2 and Rasha Kadhim Hamza2 
1Directorate of Agriculture in Basrah, Marshes Development Department, Iraq 
2Horticulture and Landscape deportment, College of Agriculture, University of Basrah, Iraq 

 

Summary: 

     The problem of soil salinization is one of the most important and most serious problems in 

agricultural lands, especially the dry and semi-arid lands of the world. What is meant by soil salinity is 

the occurrence of a quantitative accumulation of dissolved salts in the area of root spread in a 

concentration so high that it hinders the ideal growth of the plant and turns the soil sector into an 

environment unsuitable for the spread of roots. In general, the degree of salt concentration in the 

saturated soil paste extract should not exceed 4 mmose.-1 cm. In this case, most vegetables can be grown 

without problems, taking into account the addition of appropriate washing needs during cultivation, and 

in case the salinity of the soil exceeds 4 mm. cm -1 The necessary reclamation operations must be carried 

out before planting by immersing the land with good quality water several times to reduce the salinity 

of the soil to the appropriate limits, as most agricultural crops are sensitive to salinity, and their growth 

is inhibited and their production is reduced at high concentrations of it.  

Key words:  Soil salinity, Water salinity, Vegetable plants, Salinity symptoms. 

 المقدمة: 

ي تواجه الزراعة  
بة  وماء الري من اهم وأخطر المشاكل الت  عتير مشكلة ملوحة الي 

ُ
ز اكير اإلجهادات ت ومن بي 

ي المناطق الجافة 
 فز
ً
ي انخفاض أيض و نمو النبات وإنتاجه، فزيادة نسبة االمالح خصوصا

 فز
ً
ا البيئية غي  الحيوية تأثي 

ي المخصصة لإلنتا 
وتؤثر الملوحة (،  Grattan and Grieve,1992ج الزراغي ) وشبه الجافة تقلل من نسبة االراضز

ي ما يقارب ال  
ي العالم ) 20فز

ي المزروعة فز
ي مقدمة البلدان Ghassemi et al .,1995% من األراضز

( ويعد العراق فز
ي العراق Batanony,1996العربية واآلسيوية من حيث المساحة الكلية المتأثرة بالملوحة ) 

ها فز ( وقد تفاقم تأثي 
ة بسبب شحة األمطار والموارد المائية وتدهور نوعيتها وسوء إدارتها.   ي السنوات األخي 

ي فز
كما يؤثر تجمع االمالح فز

يائية والكيميائية كرفع درجة التفاعل بإتجاه القلوية وضعف بنائها وصالدتها   ز ي تغيي  بعض خصائصها الفي 
بة فز الي 

(،  كما تؤثر 1989نفاذيتها لتحولها اىل تربة غدقة )الزبيدي،    وزيادة انضغاطها وانخفاض حركة الماء فيها وخفض
ي للعناض الغذائية معرقلة بذلك الحالة التغذوية للنبات ) 

ي عدم التوازن اآليوئز
 (. Lauchli and  Epistien, 1990فز

ز        كي 
ي منطقة انتشار الجذور بي 

بة هو حدوث تراكم كىمي لألمالح الذائبة فز  عاىلي لدرجة تعيق المقصود بملوحة الي 
الذائبة من  الجذور، وتتكون االمالح  بيئة غي  صالحة النتشار  اىل  بة 

الي  للنبات وتحول قطاع  المثاىلي  النمو  فيها 
ات  يتات بصفة أساسية ومن البوتاسيوم والبيكاربونات والني  الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم والكلوريد والكير

 . ( 2015، ) حس      نوالبورون بصفة ثانوية
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ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي درجة تحملها لألمالح وذلك ألسباب فسيولوجية خاصة بالنبات وتقسم النباتات 
تتفاوت النباتات فيما بينها فز

 اىل: 
ها. مثل  حساسة للملوحة: الخض  ال نباتات  -أ , الكرفس, البطيخ, الفجل، وغي  ي

 الفاصوليا, الرف 

للملوحة:  التحمل  متوسطة  الخض   ها.   ب_نباتات  وغي  الطماطة،  الثوم,  البصل,  الخس,  الجزر,   مثل 
للملوحة: ج_    المتحملة  الخض  ،   نباتات  الجرجي  اللفت,   , الفلفل  الباميا,   , الباذنجان  السبانغ,   , البنجر  مثل 

ها.   وغي 

 :  الحتوائها عىل االمالح اىل عدة أنواع وهي
ً
ب تبعا قسم التر

ُ
 ت

بة الملحية   : التر
ً
ي عىل كميات عالية من األمالح المتعادلة باإلضافة إىل ارتفاع   : الصودويةاوال

تحتوي هذه األراضز
ي لمستخلص عجينة 

ي يزيد فيها التوصيل الكهربائ 
ي الت 

ر بنمو النبات, وهي األراضز الصوديوم المتبادل وتؤدي إىل ضز
 ال    15عن   ESP , وتزيد نسبة الصوديوم المتبادل1-ملليموز.سم  4األرض المشبعة عن  

ً
ي حدود  PH% وعادة

لها فز
ي تتحول األرض إىل صودوية قلوية   8.5

ز مرتفع من األمالح المتعادلة ونتيجة لغسيل هذه األراضز نتيجة لوجود تركي 
ي المياه الغسيل, وذلك لتميؤ الصوديوم  Ca , ++Mg++ إذا لم يكن هناك مصدر كاف من  PH ويرتفع ال  

ي األرض أو فز
فز

ز المتبادل بعد غ . وهذا يؤدي إىل تفرق غرويات األرض  OH-- سيل األمالح مسببا ارتفاع تركي  ي
ي المحلول األرضز

فز
وإىل تكون بناء رديء فتصبح األرض غي  منفذه وتزداد سمية الصوديوم للنبات, ويجب التخلص من األمالح الزائدة 

لمعاد الغسيل  مع  الكالسيوم  لعنض  الزراغي كمصدر  الجبس  إضافة  ثم  ز بالغسيل  الطي  ولتحويل  بة 
الي  قلوية  لة 

ز مشبع بالكالسيوم ليالئم نمو النبات.   الصوديومي إىل طي 
: ا
ً
بة الصوديومية أو القلويةثانيا بة تصل إىل  :لتر بة عىل نسبة مرتفعة    8.4 درجة حموضة الي  و تحتوى هذه الي 

 .  %15بها عن  ESP المتبادلإىل زيادة النسبة المئوية للصوديوم  من األمالح باإلضافة

بة الملحية الصودية:  : التر
ً
بة شديدة الخطورة عىل ثالثا بة الملحية والصودية وتكون هذه الي  وه مزي    ج من الي 

من   أكير  بة 
الي  حموضة  ودرجة  النبات  ي   8.4نمو 

الكهربائ  التوصيل  درجة  عن   EC اما  سم2ترتفع   1-مليموز. 
 . (2015) حس      ن،  %15أكير من  بها ESP الصوديوم المتبادل نسبة

 
: تقسيم مياه الري   الحتوائها عىل االمالح اىل عدة أنواع وهي

ً
 تبعا

أعتمد هذا التقسيم    Killey classificationهناك عدة تقسيمات لمياه الري العالمية سنتطرق هنا لتقسيم كيىلي  
للري وقد قسم مياه الري اىل ثالثة درجات   للتعبي  عن مدى صالحية المياه  Sodium percentage(sp)عىل  

 لقيمة ) 
ً
: sp ) (Al-Zubaydi and Al-Seedi , 1999)تبعا  وهي

ي ولجميع 60قيمة النسبة المئوية للصوديوم فيها    مياه صالحة للري:  -1
% وهذه المياه صالحة لجميع األراضز

 المحاصيل. 
للري:  -2 الصالحية  متوسطة  من    مياه  اوح  تي  فيها  للصوديوم  المئوية  النسبة  المياه 70-60قيمة  وهذه   %

بة.   متوسطة الصالحية حسب نوع الي 
اوح  اكير من  قيمة النسبة المئوية للصود  مياه غت  صالحة للري:  -3 % وهذه المياه غي  صالحة 70يوم فيها تي 

ي والمحاصيل. 
 لمعظم األراضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :الخض   نباتات  عىل الملوحة أثر 
ي   األثر   يعرف        بة  النبات  عىل  للملوحة  السلتر ز   والي  اكىمي   واألثر   موزىز اال  الضغط  ارتفاع هما  بظاهرتي   لأليونات   الي 

 . ( 2015) حس      ن، السامة

 :
ً
 األزموزى:  الضغط  ارتفاع أوال
ي   األمالح  زيادة  فعند       

بة  قطاع  فز ي   األزموزى  الضغط  يزداد   الي 
 من   النبات  يتمكن  وحت    الجذور   انتشار   منطقة  فز

ي   المالئمة  غي    الظروف   هذه  مقاومة
بة  محلول  فز  الداخىلي   األزموزى  الضغط  برفع  النباتية  الخاليا   تقوم  الي 

   ونموه  لتطوره  الالزمة  الحيوية  للطاقة  النبات  فقد   إىل  يؤدى  وهذا   للسيتوبالزم
ً
  وقلة   ضعفه  إىل  مؤديا

ي   الماء  لمحلول  االزموزي  الضغط  قيمة  حساب  ويمكن  ،  Zhu ( (2001إنتاجيته
 األتية:   المعادلة  من  االرضز

ي  التوصيل  = االزموزي)ج  و(  الضغط ) 
 (. 0.36 × 1-سم بالملموز.  الكهربائ 

 :
ً
اكمي  االثر  ثانيا  السامة:  وناتلالي التر
ايد        ز  نسبة   وجود   فز   الجذور   طريق   عن  والصوديوم  والبورون  الكلور   مثل  السامة  االيونات  امتصاص  نسبة  تي 

ي   منها   مرتفعة
بة  محلول  فز  وجود   نسبة  ارتفاع ويؤدى  (. Effect Specific)   لألمالح  النوغي  بالتأثي    يسىم  ما   وهو   الي 

ي   العناض   هذه
ها   زيادة  أن  كما   األخرى.   العناض   وامتصاص  التغذية  اعاقة  إىل  النبات  أوراق  فز ز    تركي 

ً
 إلحداث   كافيا

   النبات  عىل  البورون  تأثي    يعتير   فمثال   للنبات,  آيونية  سمية
ً
ا    تأثي 

ً
  زاد   إذا   النباتات  من  كثي    نمو   عىل  يؤثر   إذ   نوعيا

ه ز ي   مليون  /   ج  زء  واحد   عن  تركي 
ي   المحلول  فز

ز   زيادة  وكذلك  األرضز ار   إىل  يؤدي  الصوديوم  عنض   تركي    اإلضز
 (. Asch et al., 2000) بالنبات

بة خصوبةتأثت  ملوحة مياه الري عىل   النباتات:  وإنتاجية التر
بة  خصوبة  عىل  الري  مياه  ملوحة  تؤثر  .1 بة  سطح  عىل  الذائبة  األمالح  تراكم  طريق   عن  الي  ي   الي 

 الجذور   منطقة  وفز
بة نوع بحسب   . الي 

ي   المالحة  المياه  استخدام  يؤدى .2
ي   وخاصة  الري  فز

ي   فز
بة  بناء  هدم إىل  الطينية  األراضز  النفاذية   قليلة  وجعلها   الي 

   التهوية،  وعديمة
ً
ز   تحول  Na+ الصوديوم  وخاصة  بالكاتيونات الغنية  المالحة  المياه  أن وخاصة ي   الموجود   الطي 

 فز
بة ز  إىل الي   ويتفرق.  األمطار  مياه تأثي   تحت برسعة يتفكك ثابت غي   صودي طي 

ي   الزراعية  المحاصيل  تختلف  حيث  النباتات  إنتاجية  عىل  الري  مياه  ملوحة  تؤثر  .3
 الذائبة   لألمالح  حساسيتها   فز

ي 
 .الري  مياه فز

 :الخض   نباتات عىل الملوحة اعراض
 سمكها.  وزيادة األوراق حجم صغر  -1
 األوراق.  عىل الُمزرق اىل  الداكن األخضز  اللون ظهور  -2
اق -3  األوراق.  جفاف ثم ومن األوراق حواف احي 
 النباتات.  تقزم -4

ي   الخاصة الدراسات لبعض استعراض
 
 :الخض   نباتات عىل  الملوحة إثر  ف

ي   ( 2014)   واخرون  جري  بينت
.   ( 10.1  ,  9.2  ,  8.3)   بمستوى  الري  مياه  ملوحة  لتأثي    دراسة  فز ز   1- م  ديسيسميز

ي 
ي   وحاصل  نمو   فز

  عند   Solanum lycopersicum  الطماطة  زراعة  ان  وهتوف"  "سوبرماريموند   الطماطة  صنفز
ز   8.3  الري  ماء  ملوحة  مستوى ي   زيادة  اىل  أدى  1-.م  ديسيسميز

 والنورات   الجانبية  واالفرع  األوراق  وعدد   النبات  ارتفاع  فز
   اكير   هتوف  الصنف  انك  كما   يةالكل  واإلنتاجية  المبكر   واإلنتاج  وحجمها   الثمرة  ووزن  الزهرية

ً
 مقارنة  للملوحة  تحمل

 سوبرماريموند.  بالصنف



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                                      (  209 -  214) ص:   عاشر البحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

213 
بة ومياه الري                                               المزيرعة وحامد وحمزة            : ملوحة التر (  مقال مرجعي  )أنواعها وآثارها وأعراضها عىل نباتات الخض 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

)   و   سعدو   وجد  ي   L. sativa Lactuca  الخس  نبات  بذور   معاملة  ان   ( 2014بايرىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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