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 تقويم ثالثة أصناف من العنب لتحمل ملح كلوريد الصوديوم خارج الجسم الحي*

 
 عبد الكاظم جواد الدهيمي                           مسلم عبدعلي عبد الحسين

 جامعة الكوفة -كلية الزراعة -قسم البستنة               محطة ابحاث الرز في المشخاب -وزارة الزراعة 

 

 الخالصة 

مستويات محددة يم ثالثة أصناف من العنب األوربي ) شدة بيضاء وشدة سوداء وكمالي ( لتحملها والدراسة بهدف تق أجريت     

خارج الجسم الحيي اتتميادا تليأ ترثيراتي  ليي الصيمات الملهريية لاروتاتهيا النسييجية   ت يا   NaClملح كلوريد الصوديوم 

 لمناطق المترثرة بالملوحة .الصنف األكثر تحمالً لغرض زراتت  لي ا

 مذت الدراسة باراتة العقل الدقيقة ذات العقدتين لألصناف الثالثة من المروع المتضاتمة المنتجة خارج الجسم الحي  لي       

  150و  125و  100و  75و  0وهي  NaCl من ملح  مستويات م تلمةوسط التضاتف المجها بـ

أسيابي   4لاروتات الباقية تلأ قيد الحياة  ومعدل تدد المروع المتكو ية وأطوالهيا بعيد ملي مول . حسبت  سبة ا 200و  175و 

  من الاراتة بوصمها مؤشرات  ستجابتها وتحملها للملوحة .

ليي بعيا الصيمات الملهريية للمياارع النسييجية لجميي  أصيناف العنيب   NaClأظهيرت النتيا ت تيرثيراًًم معنويياًًمًم لمليح      

ة تركيا الملح لي وسط التضاتف ، لقد حصل اختاا  معنويا لي النسبة المئوية لبقاء الاروتات تلأ قيد الحياة  المدروسة باياد

لي وسيط التضياتف ،  ذ تميو   الملحياستجابة أصناف العنب لإلجهاد لي  سبة اختالف  وجود أظهرت النتا توتدد المروع . و

النسبة المئوية لبقياء الاروتيات  اما، وكمالي لي جمي  الصمات المدروسة  تلأ الصنمين شدة سوداء الصنف شدة بيضاء معنويا

مي  لليل زروتيات الصينف  NaClتنيد زييادة تراكييا مليح لقيد ا  مضيت  تلأ قيد الحياة  ومعيدل التضياتف لجميي  األصيناف

ة بقياء جييدة ليي التراكييا مليي ميول . وأت يت أصيناف العنيب المدروسية  سيب175 كمالي لي البقاء تلأ قيد الحياة تند التركيا 

المسييتعملة لييي الدراسيية ، لقييد اسييتمرت زروتييات الصيينف شييدة بيضيياء بييالنمو والتضيياتف تنييد  NaClالمن مضيية ميين ملييح  

ملي مول. وان زروتات الصنف شدة سوداء لم ت تلف بنسبة بقا ها تلأ قيد الحيياة معنويياًًم ليي  175من  األقلمستويات الملح 

مليي  0ملي ميول ا  ماايا معنوييا تين معاملية المقار ية ) 175ملي مول الذي سبب م  التركيا 150 ل من التراكيا الملحية األق

مليي  125( . بينما بدأت النسبة المئوية لبقاء زروتات الصنف كميالي با   مياض المعنيوي تنيد المسيتول الملحيي  NaClمول 

ي مول . وأظهرت زروتيات الصينف شيدة بيضياء اقيل درجية مل 175مول والتراكيا األتلأ من  ، لضال تن موتها تند تركيا 

 .تضرر بمعل الملوحة ومن ثَّم يرتي صنمي شدة سوداء وكمالي تلأ الترتيب 

Abstract 

          This study was conducted at Plant Tissue Culture Laboratory / Horticulture Department / 

Agriculture College / Kufa University during 2007-2008 to evaluate in vitro three grape (Vitis 

vinifera L.) cultivars  (Shadah Sawdaa , Shadah Baidaa and Kamali) for their tolerance to NaCl 

according to effects of NaCl on their growth characters to select tolerant cultivar for growing in 

salt affected regions. Double-node microcuttings with two buds were excised from proliferating 

cultures and cultured in MS medium , supplemented with different NaCl concentrations (0, 75, 

100, 125, 150, 175 and 200 mM) + 2 mg BA , 0.1 mg / L (NAA ) , 3% sucrose and 0.7% agar, 

for 4 weeks .  

           Experiments were set up as a factorial experiment in Complete Randomized Design and 

repeated twice . There were 25 explants as replicates for each treatment for each cultivar. 

Subsequent to the 4 week salinity treatments , shoot cultures were removed from their media and 

evaluated for their response to salinity . The parameters used to determine the effects of NaCl 

treatments on grape cultivars were ; survival percentage (viability of explants) , degrees of salt 

injuries and proliferation ratio (number of shoots / explant ).It was clear from the data that the 

proliferation ratio , shoot length and viability of explants in all cultivars decreased due to the 

increase in NaCl concentrations up to 75 mM in multiplication medium and a different trend 

between cultivars were observed , while Kamali cultures were died at 175mM level , their 

 االولالبحث مستل من رسالة ماجستير للباحث  *
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cultures could survive on the medium with 100 mM NaCl , Shadah Sawdaa and Shadah Baidaa 

cultures showed a good survival on the medium with 125 and 150 mM NaCl respectively , with 

the salt injuries generally less for Shadah Baidaa than the other cultivars . Based on the responses 

to NaCl the tolerance to the NaCl levels followed the order Shadah Baidaa > Shadah Sawdaa > 

Kamali for the cultivars studied . 

 

 المقدمة

تضيم  و Vitaceaeاحد لاكهة المنياطق المعتدلية التيي تعيود اليأ العا لية العنبيية .Vitis vinifera L   يعدُّ العنب األوربي        

قدم استي ان اإل سان لي وادي  منذلي العرا   التي زرع العنب .( Moore  ،1996 و Jules وع)  1000جنسا وأكثر من  14

المساحة الماروتية  بلغتد ذكرها لي تلرة سور و حدل تلرة آية لي القرآن الكريم ، ووربه اللجرة الرالدين وقد تلرلت هذ

 ( . FAO   ، 2003  طــن ) 265000  تاج  حوالي معدل هكتار، وبلغ  48000بالعنب لي العرا  حوالي 

لدراسيات العلميية ،  ن ملوحية التربية تيؤثر تعد ملكلة الملوحة تامال محددا لأ التوس  بالمساحات الماروتية اذ أجمعيت ا .     

( Munns  ،2002 لأ  ميو وحاصيل العنيب لضيال تين تمياقم هيذه المليكلة سينويا مميا يقليل مين المسياحات الصيالحة للاراتية)

وآخيرون ،  Walkerتند اختبارها ليي الحقيل ) NaClوتتباين أصناف العنب ليما بينها لأ مدل تحملها لملح كلوريد الصوديوم 

( . وتتميا أرااي المن قتين الوس أ والجنوبية من العرا  بارتماع  سبة الملوحة التي تنتلير زراتية األتنيا  ليهيا و   2002

 ليذا أصيبحسيما األصناف المحلية مثل شدة بيضاء و شدة سوداء وكمالي وحلوا ي وخليلي وبيا الحمام وديس العنا وغيرهيا ، 

ن العنيب والمتحملية للملوحية للاراتية ليأ هيذه المنياطق  ليرا للتااييد المسيتمر للملوحية من األهمية اختيار األصناف المال مة م

 سنويا . 

أ لمة تديدة لي تقييم تحميل المحاصييل الاراتيية للليد الملحيي ومين هيذه األ لمية اسيتعمال تقنييات زراتية  تاستعمل

ييدة المسيت دمة ليي اختبيارات تحميل أصيناف النيوع األ سجة النباتية خارج الجسم الحي و تعيد زراتية البيراتم أحيد األ لمية الج

لنباتيات الناتجية لالواحد من المحاصيل الاراتية للملوحة اذ تمتاز هذه ال ريقة ) بالمقار ة م  استعمال الكالس( بالثبات اليوراثي 

امييل ألّن المييروع ( وميين المتوقيي  ظهييور اسييتجابة لإلجهيياد الملحييي ملييابهة  سييتجابة النبييات الك Wang  ،1983و  Huتنهييا ) 

الناتجة من البراتم الماروتة لأ األوساط الغذا ية المجهاة وغير المجهاة بملح كلورييد الصيوديوم هيأ  سي ة مصيغرة ألليرع 

 . ) مصدر ( النبات الكامل من حيث التركيب الوراثي والتلريحي

م بعيا أصيناف العنيب المحليية) شيدة لذا تهدف هذه الدراسة  ليأ اسيتعمال تقنيية الاراتية خيارج الجسيم الحيي ليي تقييي  

ملح كلوريد الصوديوم لأ  لتحمل بيضاء و شدة سوداء و كمالي( المنتلرة زراتتها لي المن قتين الوس أ والجنوبية من العرا 

مرحليية تضيياتف األلييرع خييارج الجسييم الحييي لضييالً تيين دراسيية التييرثيرات المسيييولوجية لملييح كلوريييد الصييوديوم لييي الميياارع 

 لهذه األصناف برتتبارها مؤشرات لمدل تحملها  للملوحة . النسيجية

 المواد وطرائق العمل

 مذت الدراسة لي م تبر زراتة األ سجة النباتية التاب  لقسم البستنة                                                                  

  .م  2008 و   2007مي جامعة الكولة خالل تا –كلية الاراتة  –وهندسة الحدا ق 

 وآخييرون  Singhتلييأ ولييق مييا اورده  microcuttings  double nodeبييرتمين حاوييية تلييأأخييذت تقييل دقيقيية 

وزرتيت ليي وسييط  شيدة سيوداء وشيدة بيضياء وكميالي لثالثية اصيناف مين العنيب هييي المارتية النسييجيةمين  الناتجية (2000)

/ لتير بعيد  ايالة  NAAملغيم   0.1/ لتير   BAملغيم  2مياود بيـ (  ال Murashige & Skoog   ،1962) MSالتضاتيـف 

 25مليي ميول / لتير( وبواقي  200 0 , 75 , 100 , 125 , 150 ,175,مليح كلورييد الصيوديوم للوسيط الغيذا ي بمسيتويات)

تيوي تليأ ملم( تح x 24 150  تقلة واحدة لي أ بوبة اختبار قياس ) كل تركيا ملحي حيث زرتتولتقلــة)تكرار( لكل صنف 

 8سياتة تعقبهيا  16ليوكس لميدة  1000م وشدة  ااءة º2±25مل من الوسط وحضنت لمدة أربعة أسابي  تند درجة حرارة  10

ملي مول اليذي أسيتبعد  200لكالة التراكيا باستثناء تركيا  الصمات اآلتية درستساتات ظالم يومياً .  بعد ا تهاء مدة التحضين 

 عنب قيد الدراسة .بسبب موت ألرع جمي  أصناف ال

 النسبة المئوية لبقاء الزروعات على قيد الحياة 

حسبت تلأ أساس النسبة المئوية للاروتات المستمرة لي الحياة ليي  هايية ميدة التعيريا للتراكييا الم تلمية مين مليح 

NaCl : تلأ ولق المعادلة ا تية 
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 x   100        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنسبة المئوية لبقاء الاروتات       = ــــــــــــــــا

        

 

   درجة تضرر الزروعات

درجية(   3و 0( اليذي تنحصير درجاتي  بيين ) 1999)  Erisو  Sivritepeحسبت تلأ ولق المقياس المقترح من قبيل 

تيدم وجيود  4حييث تمثيل درجية التضيرر تحضيين لي  هاية مدة ال NaClلحالة الاروتات المعراة للتراكيا الم تلمة من ملح 

وجييود  2وجييود ااييرار بسييي ة تليأ ا ورا  تلييأ هيئيية تلييون برو ياي مسييمر و الدرجيية  0اايرار لييي الاروتييات والدرجية 

 الموت الكامل للمروع .  3حرو  تلأ ا ورا  والمروع والدرجة 

 معدل التضاعف 

 ء الماروع بعد ا تهاء لترة التعريا للملوحة.حسب تلأ اساس معدل تدد ا لرع المتكو ة تلأ الجا 

()  NaClتراكييا مليح  x مذت الدراسة بوصمها تجربة تاملية باسيتعمال التصيميم العليوا ي الكاميل وبعياملين ) الصينف         

 ( تحيت  ليام تليغيل الحاسييو  SAS 2001. وتيم اسيتعمال  ليام التحلييل ا حصيا ي الجياها ) ( 1990السياهوكي ووهييب ، 

 Leastإلجييراء التحليييالت اإلحصييا ية . وتمييت مقار يية المتوسيي ات باسييتعمال اختبييار اقييل ليير  معنييوي   Windowsاآللييي

Significant Different ( L.S.D )  ختبار المرو  المعنوية بين المتوسط 0.05تند مستول احتمال            

 

 النتائج والمناقشة

 النسبة المئوية لبقاء الزروعات على قيد الحياة 

الصينف شيدة بيضياء معنوييا تليأ  ت النتا ت وجود اختاللات معنوية بين أصيناف العنيب ليي هيذه الصيمة بتميو  أظهر 

% لصنمي العنب شدة سوداء وكميالي  62.50% و 72.78% مقابل  83.33 ذ أت أ أتلأ  سبة بقاء بلغت  (ين اآلخرينالصنم

  ،1)الجدول)تلأ الترتيب الم تلمين ليما بينهما معنوياً بتمو  شدة سوداء 

مليي 175 و  150و 125  ن تجهيا وسيط التضياتف بمليح كلورييد الصيوديوم بالمسيتويات 2) الجدول ) يتبين منكما 

مليي   100 و75 و  0اء زروتيات العنيب تليأ قييد الحيياة مقار ية بيالتراكيا مول قد سبب ا  مااا معنويا لي النسبة المئوية لبقي

ملييي مييول ) الييذي اختلييف معنويييا تيين جمييي  التراكيييا الملحييية األخييرل( اقييل  سييبة بقيياء  175وقييد أت ييأ تركيييا الملييح  .مييول 

 لي الوسط ال الي من الملح )المقار ة( .   100 %مقابل  %   8.89بلغت

لي الوسط الغذا ي وأصناف العنب تبين ان النسبة المئويية لبقياء الاروتيات تليأ قييد  NaClملح أما تداخالت تراكيا 

لجمي  األصناف م  للل زروتات الصنف كمالي ليي البقياء تليأ قييد الحيياة تنيد  NaClالحياة ا  مضت م  زيادة تراكيا ملح 

يي  أصيناف العنيب المدروسية قيد أت يت  سيبة بقياء . كما ويتضيح مين الجيدول  مسي   ن جم(2)  ملي مول الجدول175 التركيا 

المستعملة لي الدراسة ، للم تلهير اختاللياً معنويياً لاروتيات الصينف شيدة بيضياء  NaClجيدة لي التراكيا المن مضة من ملح 

  مضيت ملي مول ليي حيين ا 0ملي مول معنويا تن معاملة المقار ة   150و 125 و  100 و75 النامية لي المستويات الملحية 

ملييي ميول . وان زروتيات الصيينف شيدة سيوداء لييم ت تليف بنسيبة بقا هييا تليأ قييد الحييياة  175 سيبة البقياء معنويييا تنيد التركييا 

مليي ميول ا  ماايا معنوييا تين معاملية  175مليي ميول اليذي سيبب مي  التركييا 150 معنوياًًم ليي التراكييا الملحيية األقيل مين 

هة أخرل لقد بدأت النسبة المئوية لبقاء زروتيات الصينف كميالي با   مياض المعنيوي . من ج NaClملي مول ملح  0المقار ة 

 ملي مول .  175ملي مول والتراكيا األتلأ من  ، لضال تن موتها تند تركيا  125تند المستول الملحي 

ألصيناف المدروسية يمكين أتاا هيا اليأ ا ختالليات الوراثيية بيين ا هذه الصمة ن ا ختاللات بين أصناف العنب لي    

وقد ا عكيس ذليب بليكل واايح ليي تمياوت هيذه   Multiple genes  تدة جيناتلالمعروف ان صمة التحمل للملوحة تتحكم بها 

النسبة بين األصناف ، لا صناف الم تلمة تتباين لي قابليتهيا تليأ  تيادة تنلييم جهيدها ا زميوزي وسييلةً للتكييف والتعياي  مي  

ذي الجهد ا زموزي المرتم  بسبب  ايالة المليح لي  ومين ثيَم اسيتمرار ال الييا واأل سيجة واألتضياء ليي  الوسط الغذا ي الجديد

 Sivritepe( . وتتميق هيذه النتيا ت مي  ميا وجيده البياحثون Flowers  ،2004  وتا ر م تلمية بحسيب الصينف المسيتعمل)بالنمو 

(  2006وآخيييرون)  Cavagnaro( و  2000) وآخيييرون  Singh( و1999وآخيييرون) Troncoso( و1999و 1997) Erisو

الذين أجمعوا تلأ اختالف أصناف العنب ليما بينها لي النسبة المئوية لبقاء زروتاتها النسيجية تلأ قيد الحياة تند زراتتها ليي 

 األوساط الغذا ية المجهاة بتراكيا م تلمة من ملح كلوريد الصوديوم .

                                                                                                                                                

        

 العدد الكلي لألجااء النباتية الماروتة

 تدد األجااء النباتية المستمرة لي الحياة

  أ قيد الحياةتل              
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أفرع أصناف العنب على قيد  في النسبة المئوية لبقاءMS المضاف الى الوسط الغذائي  NaCl( تأثير تركيز ملح 1جدول)

 .الحياة بعد أربعة أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي

في الوسط  NaClتركيز ملح  

 الغذائي

(mM ) 

 معدل تراكيز الملح األصناف

شـــدة 

 بيضاء

شـــدة 

 سوداء

 كمالي

0 100.00 100.00 100.00 100.00 

75 100.00 100.00 95.00 98.33 

100 100.00 93.33 80.00 91.11 

125 93.33 86.67 70.00 83.33 

150 86.67 50.00 30.00 55.56 

175 20.00 6.67 0.00 8.89 

  62.50 72.78 83.33 معدل األصناف

LSD (0.05)          =16.521للتداخل=        9.538للتراكيز=         6.745لألصناف 

الحيياة مي  زييادة تركييا المليح ليي وسيط التضياتف لضيال تين ميوت  ن ا  ماض  سبة الاروتات الباقية تليأ قييد    

( قيد يعيود اليأ التيرثيرات المباشيرة وغيير NaClمليي ميول مليح  200زروتات هذه األصناف تند التراكييا العاليية مين المليح )

ا وتوسيعها اتتمياداً تند المستول الجايئيي ل الييا األ سيجة الماروتية مؤديياً اليأ ا  مياض معيدل ا قسيامه NaClالمباشرة لملح 

( . وان تجمي   Munns ،2002تلأ تركيا الملح المجها للوسط الغذا ي وتند استمراره قد يؤدي الأ موت النسييت المياروع )

Naايو ات الصوديوم  
+

Clوالكلوريد   
-

لي أ سجة األلرع وبتراكيا تالية قد تكون مؤذية وسامة للنبيات لمعليم األايرار التيي  

لضيال تين ميا تسيبب   1998)وآخيرون ،  Volkmarالملوحة يعيود اليأ تجمي  هيذين األييو ين ليي أ سيجت  )تحصل للعنب بمعل 

الملوحة من ترثيرات أخرل تتمثل لي ااي را  تميل األغليية ال لويية وترثيرهيا ليي لعاليية بعيا اإل ايميات لييؤدي ذليب اليأ 

سيلبي ليي بنياء الكثيير مين التراكييب ال لويية كالكلورولييل اا را  لي العمليات ا يضية الم تلمة لل لية لضيالً تين ترثيرهيا ال

لضييالً تييين تييرثير األميييالح لييي التيييوازن األيييو ي للعناصييير   .(Parveen  ،2002و Ashrafوالمايتوكو ييدريا والبالسيييتيدات )

ليأ الهيالب بوصيم  المعد ية الضرورية لنمو النبات وأن استمرار جمي  هذه الترثيرات يمكن أن يحيد مين  ميو النبيات وقيد يقيوده  

  ( .Tyagi ،2004 و Sairam تيجة لتحديد  موه وتضرر تراكيب  ال لوية )

Eris (1997 )و  Sivritepeوتتمييق النتييا ت لييي ا تجيياه السييا د لتييرثير الملوحيية لييي خمييا  سييبة البقيياء ميي  مييا وجييده 

 Ansary-ALو  2006))وآخييييرون  Sotiropoulos( لييييي الميييياارع النسيييييجية للعنييييب و 2006وآخييييرون ) Cavagnaroو

 ( لي ماارع الكمثرل النسيجية.2007وآخرون)

 

 درجة تضرر الزروعات  

وجود لرو  معنوية بين أصناف العنب المدروسة لي درجية تضيرر ألرتهيا المتضياتمة الناميية ليي   (2)يبين الجدول

 0.86درجية تضيرر بلغيت اقيل بيضاء  أوساط غذا ية مجهاة بمستويات م تلمة من ملح كلوريد الصوديوم   لاظهر الصنف شدة

( تليأ الترتييب الليذين اختلميا ليميا بينهميا معنويياً ، لقيد اظهير صينف 1.49و   1.12بالمقار ة م  الصنمين شدة سوداء وكميالي )

وتتميق  تيا ت هيذه الدراسية مي   كمالي درجة تضرر تالية مقار ة بالصنمين اآلخرين من خالل الضرر الوااح تلأ زروتاتي  .

( ليي أصيناف العنيب التيي أشيارت اليأ 2000وآخيرون ) Singh( ودراسة 1999و  1997) Erisو Sivritepe ت دراستي  تا

اختالف األصناف لي درجة تضرر زروتاتها النسيجية بمعل  موها لي أوساط غذا ية غنية بملح كلورييد الصيوديوم . ن أسيبا  

األسيبا   مسيها التيي ذكيرت تنيد الحيديث تين  سيبة بقياء الاروتيات تماوت األصناف لي درجة التضرر باألمالح قد يعيود اليأ 

 تلأ قيد الحياة .

أن تجهييييا وسيييط التضييياتف بمليييح كلورييييد الصيييوديوم أدل اليييأ ظهيييورأتراض الضيييررتلأ  (2)ويلهييير الجيييدول   

و   0.31ضرر المجها لي وسط التضاتف وقد بلغت درجة الت NaClالاروتات للعيان وترالقت شدة الضرر م  زيادة تركيا 

تلأ الترتيب مقار ة بالمعاملية  ملي مول175 و  150و 125 و  100 و75 للتراكيا الملحية   2.64و   2.08و  1.27و  0.64

و Eris ( 1997و Sivritepeملييي مييول الييذي لييم يحييدأل أي اييرر لأللييرع ليهييا . وتتمييق  تييا ت الدراسيية ميي   تييا ت دراسييتي  0

 لي وسط التضاتف .  NaClهر األلرع المتضاتمة للعنب بمعل زيادة تركيا ملح ( لي ظهور أتراض سلبية لي مل1999

أصناف العنب بعد أربعة أسابيع  في درجة تضرر أفرع MSالمضاف الى الوسط الغذائي NaCl  ( تأثير تركيز ملح 2جدول)

 من الزراعة خارج الجسم الحي .



 الدهيمي وعبد الحسين                                                        (2404) ,  04-04(: 2) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

00 
ISSN 2072-3875 

في الوسط  NaClتركيز ملح 

 الغذائي

(mM ) 

 معدل تراكيز الملح نافاألص

شـــدة 

 بيضاء

شـــدة 

 سوداء

 كمالي

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

75 0.13 0.30 0.50 0.31 

100 0.27 0.53 1.13 0.64 

125 1.00 1.33 1.47 1.27 

150 1.33 2.07 2.83 2.08 

175 2.43 2.50 3.00 2.64 

  1.49 1.12 0.86 معدل األصناف

LSD (0.05)          0.547للتداخل=            0.316للتراكيز=          0.223ألصناف= ل 

تيدم وجيود تضيرر ألليرع العنيب ليي معيامالت  (3)الجيدول وأصناف العنيب  NaClويلهر الترثير الملترب لتراكيا ملح       

لي وسط التضياتف حييث  NaClملي مول لي حين ازداد معدل الضرر م  زيادة تراكيا ملح  0التداخل بين األصناف وتركيا 

و  2.50و 2.43مليي ميول درجيات تضيرر واايحة تليأ األليرع بلغيت  175أت ت معامالت التداخل بيين األصيناف وتركييا 

درجة لألصناف شدة بيضاء وشدة سوداء وكمالي تليأ الترتييب ، اذ ماتيت جميي  أليرع صينف كميالي تنيد هيذا التركييا.  3.00

 150و  100 رو  معنويية بيين األصيناف ايمن المسيتول الملحيي الواحيد تنيد التراكييا ) مس  وجود ل الجدولوأظهرت  تا ت 

ملي مول( اذ أظهرت قيم تداخالت المليح مي  الصينف كميالي أتليأ قييم تضيرر ايمن هيذه التراكييا. مقابيل ذليب أت يت  175و

 تداخالت الملح م  الصنف شدة بيضاء أوطر القيم لتضرر الاروتات امن هذه التراكيا. 

 ن سبب تضرر زروتات أصناف العنب قد يعود  لأ زييادة تركييا أيو يات الصيوديوم والكلورييد ليي ال الييا النباتيية باييادة     

التراكيا الملحية لي الوسط الغذا ي  ، والمعروف تن هذه ا يو ات سميتها العالية تند تواجدها بالمستول الحرج العالي الذي قد 

وتنيد أرتماتهيا بليكل كبيير قيد ييؤدي اليأ ميوت ال الييا  تيجية للتسيمم ا ييو ي المتمثيل برصيمرار  يؤدي الأ تثبيط  لياط ال ليية

واسمرار ا ورا  واحترا  حوالها تحت المستويات الملحية العالية الذي لوحظ لي هذه الدراسة و  سيما تند المستويات العالية 

وقييت قييد زاد  سييمرارها وميين ثّييَم موتهييا و  مصييالها ميي  صييغر حجييم ميين الملييح لقييد بييدأت األورا  السييملية با سييمرار وبمييرور ال

  األورا  المتكو ة تلأ المروع مقار ة م  أورا  المروع النامية لي أوساط خالي  من الملح  .

   معدل التضاعف )عدد األفرع الخضرية(  

 4متكو ة تليأ الجياء النبياتي بعيد ( تلأ وجود ترثير معنوي لي معدل تدد المروع ال3تدل النتا ت الواردة لي الجدول)

خيارج الجسيم الحيي ، لقيد تميو  صينف شيدة  NaClأسابي  من زراتت  ليي وسيط التضياتف المجهيا بتراكييا م تلمية مين مليح 

 بيضاء معنويا تلأ الصنمين شدة سوداء وكمالي اللذين اختلما ليما بينهما معنويا لي هذا المعدل بتمو  شدة سوداء 

ليي  NaCl مسها اليأ ان للملوحية تيرثيرا سيلبيا ليي معيدل التضياتف ، لقيد أدل رلي  تركييا مليح  وتلير  تا ت الجدول

ميول اقيل معيدل  مليي 175مليي ميول اليأ ا  مااي  بلـيـكل معنيوي لقيد أت يأ التركييا الملحيي  0 - 175وسط التضاتف من 

ليرع الليذين اختلميا ليميا  4.17ف اليذي أت يأ معيدل تضيات NaClمليي ميول مليح  0ليرع مقار ية بيالتركيا 0.18تضاتف بلغ 

ملي مول اللذين لم ي تلميا ليميا بينهميا  75و 0بينهما معنويا . واختلمت باقي التراكيا الملحية ليما بينها معنوياً باستثناء التركياين 

تضياتف  التيي تليير اليأ ا  مياض معيدل Eris ((1999و Sivritepeمعنويا ايضا.  ن  تا ت الدراسة تنسيجم مي   تيا ت دراسية 

بحصول اختاال  NaClاألجااء النباتية لثالثة أصناف من العنب ماروتة لي وسط التضاتف المجها بتراكيا م تلمة من ملح 

  لي الوسط الغذا ي NaClلي معدل تضاتف الاروتات بايادة تركيا 
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ألصناف العنب بعد أربعة  ةالخضري ععدد األفرفي معدل  MSالمضاف الى الوسط الغذائي  NaCl( تأثير تركيز ملح 3جدول)

 أسابيع من الزراعة خارج الجسم الحي .

في الوسط  NaClتركيز ملح 

 الغذائي

(mM ) 

 معدل تراكيز الملح األصناف

شـــدة 

 بيضاء

شـــدة 

 سوداء

 كمالي

0 5.40 4.03 3.07 4.17 

75 5.63 3.27 2.40 3.77 

100 4.27 2.27 2.33 2.95 

125 2.40 1.90 1.60 1.97 

150 1.87 1.43 0.87 1.39 

175 0.47 0.07 0.00 0.18 

  1.71 2.16 3.34 معدل األصناف

LSD (0.05)          =0.7004للتداخل=      0.404للتراكيز=        0.286لألصناف 

 واألصييناف المدروسيية لييي معييدل التضيياتف ، اذ NaCl( أيضييا التييرثير الملييترب لتراكيييا ملييح 3ويلهيير الجييدول )

ملي مول لي صنف  175ا  ما هذا المعدل لي كل صنف م  زيادة تركيا الملح ليتوقف التضاتف تماما تند المستول الملحي

 0.07و 0.47كمالي ، لي حين استمر التضاتف لي هذا المستول للصنمين شدة بيضاء وشدة سوداء لبلغ معدل التضياتف لهميا 

مليي ميول ليي صينف  75. وقد أت ت معاملة التداخل بين التركيا الملحيي  NaClملي مول  175لرع تلأ الترتيب لي تركيا 

ليرع التيي اختلميت  5.63مليي ميول( أتليأ معيدل للتضياتف بليغ  0شدة بيضاء )التي لم ت تلف تن معاملية تداخلي  مي  التركييا 

ي العنيب شيدة سيوداء وكميالي معنويا تن جمي  تداخالت  م  التراكيا الملحية األخرل . وأواحت  تا ت تداخل الملوحة م  صنم

  تلأ بقية التداخالت. ملي مول للصنمين شدة سوداء وكمالي كال تلأ ا مراد 75و  0الأ تمو  تداخالت تركياي 

 NaCl( حول مدل تحمل أصناف العنب األرجنتينية واألوربيية لمليح 2006وآخرون ) Cavagnaroلقد أشارت دراسة           

 اذ تموقيتنالب تماوتاً ملحوظاً لي معدل التضاتف تحت ظروف اإلجهاد الملحي خارج الجسم الحيي خارج الجسم الحي الأ ان ه

( 1999وآخيرون ) Troncoso( و1999) Erisو Sivritepe األصناف األرجنتينية تلأ األصيناف األوربيية مؤكيداً ميا وجيده 

تية الماروتة لي أوسياط التضياتف المجهياة بتراكييا من تباين أصناف العنب لي معدل تدد األلرع المتكو ة تلأ أجاا ها النبا

 .  NaClم تلمة من ملح 

ان قلة  مو المروع المتضاتمة وأتدادها بمعل الملوحة قد يعود الأ اإلختاال لي تيدد ا ورا  تليأ المحيور وتثبييط    

لتركييب الضيو ي وا خيتالل ليي المعالييات  لوء البراتم الجا بية والترثير السلبي لهيا ليي بنياء الصيبغات النباتيية المليتركة ليي ا

( . و ن العدييد مين الدراسيات 2002وآخيرون ،  Harbالمسلجي  الناجمة تن قلة جاهاية الماء واإلختالل ليي التيوازن الغيذا ي )

( قد  لترات أن زييادة مسيتويات الملوحية مين الممكين أن تقليل مين مسيتويات الهرمو يات 2009واخرون ) Kayaالتي أوردها 

نباتية الداخلية )األوكسينات والسايتوكاينينات والجبرلينات والبولي أمين( لي األ سيجة المعراية للملوحية الضيرورية لعملييات ال

 .التضاتف واإلست الــ  والنمو والبقاء تلأ قيد الحياة تحت اإلجهاد الملحي 

وأختليف هيذا  MSلي الوسط الغيذا ي  NaClتركيا ملح  من  تا ت الدراسة تبين ان أصناف العنب ازداد ترثرها بايادة             

الصينف شيدة بيضياء أتليأ  سيبة بقياء واقيل درجية تضيرر لاروتاتي  مي  اسيتمرار تضياتف  الترثر من صنف ألخير، أذ أت يأ

ملييي مييول( مقار يية بالصيينمين اآلخييرين لييذلب يمكيين  100زروتاتيي  بلييكل جيييد تنييد المسييتويات العالييية ميين الملييح )التييي تمييو  

 تيا ت ليي ايوء  ستنتاج أن الصنف شدة بيضاء األكثر تحمال للملوحية مقار ية بالصينمين شيده سيوداء وكميالي تليأ الترتييب .ا 
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