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تأثير االجهاد الملحي في نمو الكالس خارج الجسم الحي لنبات الحلبة
Trigonella foeunm-graecum L.
بشير عبد الحمزة العلواني يسرى اسماعيل الطائي أميمه محمد حسن شاكر
علي حسين جاسم
كلية الزراعة /جامعة القاسم الخضراء كلية العلوم /جامعة بابل كلية الزراعة  /جامعة القاسم الخضراء
الخالصة :
اجريت التجربة في مختبر زراعة االنسجة في كلية العلوم  -جامعة بابل خالل العام  6102لدراسة تأثير فترات
التعرض لإلجهاد ( 01و  21يوم ) في اربعة تراكيز ملحية ( 01و  011و  001و  611مليموالري )
باإلضافة الى معاملة المقارنة في نمو الكالس المستحث من بذور نبات الحلبة في الوسط الغذائي MS
( )Murashige and Skoogالجاهز واجري التحليل االحصائي بتجربة عاملية وفق التصميم العشوائي الكامل
وبثالث ة مكررات .بينت النتائج ان الوزن الطري والنمو المطلق والنمو النسبي ومعدل النمو على اساس الوزن
الطري والنسبة المئوية للمادة الجافة للكالس انخفض بزيادة تركيز الملح وبلغ حدود المعنوية عند اعلى تركيز
( 611ملي موالري) وبنسبة انخفاض  %01و  %2100و  %0.06و  %010.و  %03على التتابع ،بينما
كان التأثير معنويا في الوزن الجاف للكالس في كل التراكيز الملحية وبلغت نسبة االنخفاض  %00عند التركيز
 . mM 611من جانب آخر ادى زيادة التركيز الملحي الى زيادة معنوية في المحتوى الرطوبي للكالس ولجميع
التراكيز الملحية قياسا بمعاملة المقارنة وبلغ حده االعلى عند التركيز  mM 611وبنسبة زيادة  .%4باإلضافة
الى ان زيادة التركيز الملحي ادت الى انخفاض معنوي في دليل التحمل لإلجهاد الملحي لكالس الحلبة عند
التركيزين  001و 611ملي مول قياسا بالتركيز  01ملي مول وكانت نسبة االنخفاض  66024و  % 6100اما
فترة التعرض لإلجهاد الملحي فلم يكن لها تأثير معنوي على جميع الصفات المدروسة عدا صفات معدل النمو
المطلق والنسبي والمحتوى الرطوبي للكالس إذ ادى طول فترة التعرض ( 21يوم) الى زيادة معنوية فيها قياسا
بفترة التعرض  01يو م .وكان للتداخل بين تراكيز الملح وفترة التعرض تأثير معنوي في جميع الصفات
المدروسة.
كلمات مفتاحية  :االجهاد الملحي  ،الحلبة  ،الكالس .

Effect of salt stress on callus growth of fenugreek plant (Trigonella foeunmgraecum L.) in vitro
Ali H. Jasim&Basheer A. Al-Alwany&Yusra I. Al-Tae& Oumamah M. Shaker
Abstract:
The experiment was conducted in the laboratory of tissue culture in the Science
College – University of Babylon in 2016 to study the effect of stress exposure periods
(30 and 60 days) in four concentrations of salt (50, 100, 150 and 200 mM) in addition
to control treatment on growth of callus induced from fenugreek plant seeds on ready
)MS (Murashige and skoog) media according to complete randomized design (CRD
with ten replicates. The results showed that fresh weight , absolute growth rate,
relative growth rate, growth rate on the basis of fresh weight , dry matter% , salt
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tolerance index were decreased by increasing salt concentration and caused a
significant effect at the highest concentration (200 mM), with a reduction percentage
of 30% , 60.3% , 59.2% , 50.9 %, 37% and 39.4% respectively, while all salt
concentrations caused a significant effect on the dry weight of callus with a percentage
decline of 51% with the focus of 200 mM. On the other hand increasing salt
concentrations led to a significant increase in callus moisture content compared to
control treatment and reached its highest value at 200 mM with a percentage increase
of 4%. The period of exposure to salt stress had no significant effect on all traits
except the absolute and relative growth rate, since 60 days exposure period was
superior significantly compared to 30 days exposure. The interaction between salt
concentration and exposure period had a significant effect on all trait studied.
Key words: salt stress, fenugreek, callus
و  )6110 ، Dasوان زيادة تركيز الملح تسبب عدم
التوازن االيوني واالجهاد االزموزي المفرط
( Molinaواخرون  )6116والذي يعد من اهم
محددات الزراعة في المناطق الجافة وشبة الجافة.
وألهمية الحلبة الطبية واحتوائه على مركبات ثانوية
تدخل في الصناعات الصيدالنية ونتيجة الحاجة
المتزايدة لهذه المركبات  ،يمكن توظيف تقنية زراعة
األنسجة النباتية واستخدام الهرمونات وإضافة
المحفزات الى الوسط الغذائي لزيادة إنتاج المركبات
الثانوية الفعالة  ،ولذلك اجريت هذه الدراسة لمعرفة
تأثير االجهاد الملحي في نمو الكالس خارج الجسم
الحي لنبات الحلبة.

المقدمة :
يعد نبات الحلبة (Trigonella foenum-.
 )graecum Lمن النباتات الغذائية و لها فائدة
عالجية وفعالية بيولوجية مهمة بإنتاجها الفينوالت
والزيوت الطيارة و المادة الصمغية و القلويدات
)Aasim
مثل  Cholineو Trigonelline
واخرون  ،)6101 ،وهو نبات بقولي حولي شتوي
يتميز بدورة حياته القصيرة ولذلك يزرع كمحصول
غذائي وطبي وكذلك علفي اضافة الى زراعته في
الدورات الزراعية كمحصول بقولي محسن لخصوبة
التربة من خالل تثبيت النتروجين (Sadeghzade
واخرون .)611. ،ان نبات الحلبة كباقي نباتات
العائلة البقولية يتأثر باالجهادات البيئية ومنها
االجهاد الملحي واجهاد الجفاف واالجهاد الحراري
( Almansouriواخرون .)6110 ،وتعد الملوحة
واحدة من اهم االجهادات غير االحيائية التي تؤثر
في انتاج النبات بالمناطق المتصحرة وشبه
المتصحرة في العالم ( Soughirواخرون)6106 ،
وذلك الن التبخر اعلى من كمية االمطار الساقطة
فيها .تعد الملوحة من المشاكل البيئية ذات التأثير
السلبي والمعاكس لعملية البناء والنمو للمحصول
( Rueda-Puenteواخرون  .)6113 ،وتؤثر في
الناحية الفسلجية للنبات من خالل احداث تغيرات في
الماء والحالة االيونية للخاليا (Hasegawa
واخرون  .)6111 ،الملوحة يمكن ان تغير فعالية
ايض النبات مثل تجمع العناصر الغذائية وايض
الكاربون وكفاءة انزيمات البناء الضوئي (Parida

المواد وطرائق العمل :
اجريت الدراسة في مختبر زراعة االنسجة
في كلية العلوم  -جامعة بابل خالل العام 6102
لدراسة تأثير فترات االجهاد والتراكيز الملحية في
نمو كالس الحلبة  .تم تحضير الوسط الغذائي
باستعمال الوسط الغذائي Murashige and ( MS
 )skoogالجاهز ( المجهز من شركة ) Himedia
والمحتوي على السكر واالكار بعد اضافة 0
ملغم/لتر من  2,4-Dو  0ملغم/لتر من  BAثم
وضع على الخالط المغناطسي من اجل الذوبان
الكامل للمكونات الوسط  .ثم تم ضبط  pHالوسط
إلى  005-002بمحلول  0عياري من حامض
الهيدروكلوريك ( )HClأو  0عياري من محلول
هيدروكسيد الصوديوم ( )NaOHومن ثم وزع
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استحثاث الكالس .واختبر تحمل الكالس لإلجهاد
الملحي وذلك بنقل الكالس المستحث ( وزنه 011
ملغم ) الى انابيب تحتوي على الوسط الغذائي نفسه
المستعمل في تنشئة الكالس بعد اضافة ملح كلوريد
الصوديوم النقي  NaClوبتراكيز ،011 ،01 ،1
 001و  611ملي مول اليه ووضعت الزروعات
لمدة  01يوما ً و  21يوما ً في غرفة النمو بنفس
ظروف التحضين المتبعة في استحثاث الكالس .
بعدها تم دراسة الصفات التالية:
الوزن الطري للكالس  :تم قياس الوزن الرطب
للكالس باستعمال ميزان حساس كمعدل لثالثة
تكرارات (أنابيب أختبار)
الوزن الجاف للكالس :جففت العينات التي استعملت
في قياس الوزن الطري في فرن كهربائي تحت
درجة حرارة  41م oلحين ثبوت الوزن وحسب
الوزن الجاف باستعمال ميزان حساس.
معدل النمو النسبي للكالس :تم حسابه وفق المعادلة
التالية ( Farshadfarواخرون)6104،
معدل النمو النسبي للكالس (غم  /يوم) = Log W2
– Log W1 / time
معدل النمو المطلق للكالس  :تم حساب معدل نمو
الكالس بداللة الوزن الطري وفق المعادلة التالية
التي اوردها  El- Yacoubiواخرون()6101

الوسط في أنابيب الزراعة وبواقع  01مل لكل
أنبوبة .أغلقت األنابيب ونقلت إلى جهاز التعقيم
بالبخار ()Autoclaveعلى درجة حرارةْ 060م
وضغط مقداره  0014كغم/سم 6لمدة  00دقيقة و
بعد نهاية التعقيم أخرجت وحفظت في الثالجة لحين
الزراعة.
تم تهيئة الجزء النباتي المستعمل بوضع
كمية مناسبة من البذور في علبة وغسلت بالماء
المقطر ثالث مرات للتخلص من الغبار والشوائب
العالقة ،ثم نقلت الى كابينة انسياب الهواء الطبقي
 air flow – cabinet laminarوعقمت بغمرها
بـ % 00هيبوكلورات الصوديوم مع التحريك لمدة
 3دقائق .غسلت بالماء المقطر المعقم لمدة دقيقة
واحدة لثالث مرات وتعقم كذلك ب  % 31الكحول
اإلثيلي مع الرج لمدة  01ثانية ثم غسلت بالماء
المقطر المعقم لمدة دقيقة واحدة لثالث مرات إلزالة
الكحول اإلثيلي ،ثم وضعت البذور في طبق بتري
حاوي على ورقة ترشيح معقمة من أجل ازالة المياه
العالقة (  Awikaو  .)6114 ، Rooneyوزرعت
البذور المعقمة بشكل مقلوب داخل انابيب الزراعة
في كابينة انسياب الهواء الطبقي .حضنت انابيب
الزراعة بعد اكمال
الزراعة في غرفة النمو لمدة أربعة أسابيع على
درجة حرارة º 2±25م وفي الظالم لغرض

الوزن الطري للكالس نهاية التجربة – الوزن الطري للكالس بداية التجربة
معدل نمو الكالس (ملغم /يوم) = ----------------------------------------------------------
مدة تحضين الكالس في غرفة الزراعة ( يوم )
نسبة المادة الجافة  =%الوزن الجاف /الوزن
الطري 100 x
معدل النمو على اساس الوزن الطري  :حسب وفق
المعادلة التالية التي اوردها El- Yacoubi
واخرون()6101

دليل التحمل لإلجهاد الملحي :تم قياسه حسب
المعادلة التالية (  Al-Mishhadaniواخرون ،
)6100
دليل التحمل لإلجهاد الملحي= الوزن الجاف
باالجهاد الملحي  /الوزن الجاف بدون ملح
النسبة المئوية للمادة الجافة للكالس  :حسبت نسبة
المادة الجافة للكالس وفق المعادلة (Sakthivelu
واخرين)6115 ،

الوزن الطري للكالس نهاية التجربة – الوزن الطري للكالس بداية التجربة
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معدل نموالكالس= ------------------------------------------------------------------

011 x

الوزن الطري للكالس بداية التجربة
المحتوى الرطوبي للكالس :حسب وفق المعادلة التالية ( Huangو )6116 ،Liu
الوزن الطري للكالس – الوزن الجاف للكالس
المحتوى الرطوبي للكالس= ---------------------------------------------------------

011 x

الوزن الطري للكالس
للصوديوم ( Sairamو  .)6114 ، Tyagi.وهذا
يتفق مع ما وجده  Forooghianو Esfarayeni
( )6100بان زيادة تركيز كلوريد الصوديوم 011
ملي موالري ادت الى تخفيض الوزن الطري لكالس
البطاطا بنسبة  ، %50وما وجده  Khuderو AL-
 )6100( Taeiمن ان زيادة مستوى كلوريد
الصوديوم في الوسط الى  %000ادى الى تقليل
معنوي في كالس الحنطة بنسبة  .%2005ولم
تختلف فترات التعرض لإلجهاد عن بعضها معنويا
في الوزن الطري للكالس على الرغم من اختالف
القيم اال ان الفروقات لم تصل الى درجة المعنوية
بينها .وكان للتداخل تأثير معنوي ونتج اعلى وزن
طري من الكالس عند معاملة المقارنة والفترة
التعرض لإلجهاد  21يوم()10054غم اما عند
التركيز الملحي  611ملي مول والفترة  01يوم فقد
نتج اقل وزن طري للكالس ()100.1غم وكانت
نسبة االنخفاض .%00

تم تطبيق تجربة عاملية وفق التصميم
العشوائي الكامل ((، )CRDالراوي وخلف هللا ،
 .)6111تم تحليل البيانات باستعمال البرنامج
التحليل االحصائي (الجنستات ) وقورنت
المتوسطات حسب اختبار اقل فرق معنوي Least
 )L.S.D( Significant Differencesعند
مستوى احتمال (. )1010
النتائج والمناقشة :
يظهر من جدول  0ملحق 0ان المعاملة
بالتراكيز الملحية ادت الى انخفاض بالوزن الطري
للكالس وبشكل معنوي عند المعاملة  611ملي مول
قياسا بمعاملة المقارنة وكانت نسبة االنخفاض %01
 .وهذا قد يرجع الى ان زيادة تركيز الملح ربما ادى
الى عدم قدرة الخاليا على االنقسام نتيجة زيادة
الضغط االزموزي وتأثير االيونات داخل الخاليا ،
إضافة الى نقص القدرة على امتصاص الماء
والعناصر الغذائية  ،باإلضافة الى السمية االيونية

جدول :0تأثير فترات االجهاد وتراكيز الملح وتداخلهما في الوزن الطري لكالس الحلبة (غم)
فترات
االجهاد
 01يوم
 01يوم
المتوسط
أ.ف.م

المتوسط

التراكيز الملحية mM
011
001
011
01
1
17010
170.1
174.0
17000
17001
170.0
17000
17400
1700.
17041
1700.
170.0
17410
174.0
1700.
17000
17004
تراكيز الملحية=  171.40الفترات=  n.sالتداخل=170040

معنوي لكل التراكيز الملحية وبلغت نسبة االنخفاض
 %00عند التركيز  611ملي مول قياسا بمعاملة

يبين جدول  6ملحق 0ان المعاملة بالتراكيز الملحية
ادت الى انخفاض بالوزن الجاف للكالس وبشكل
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الوزن الجاف لكالس الحلبة وما وجده  Khuderو
 )6100( AL-Taeiمن ان زيادة مستوى كلوريد
الصوديوم في الوسط الى  %000ادى الى تقليل
معنوي في الوزن الجاف لكالس الحنطة بنسبة %00
 .ولم تختلف فترات التعرض لالجهاد عن بعضها
معنويا في الوزن الجاف للكالس على الرغم من
اختالف القيم اال ان الفروقات لم تصل الى درجة
المعنوية بينها .وكان للتداخل تأثير معنوي ونتج
اعلى وزن جاف من الكالس عند معاملة المقارنة
والفترة التعرض لإلجهاد  21يوم()1010303غم
اما عند التركيز الملحي  611ملي مول والفترة 01
يوم فقد نتج اقل وزن طري للكالس ()1016250غم
وكانت نسبة االنخفاض .%00

المقارنة  ،وهذا يرجع الى قلة الوزن الطري
(جدول  )0الن زيادة تركيز الملح ادى الى تقليل
قدرة الخاليا على االنقسام نتيجة زيادة الضغط
االزموزي وتأثير االيونات داخل الخاليا  ،إضافة
الى نقص القدرة على امتصاص الماء والعناصر
الغذائية  ،والى السمية االيونية للصوديوم (Sairam
و  ،)6114 ، Tyagi.او قد يعود السبب الى
الصدمة االزموزية او االيونية (  Shanthiواخرون
 ،) 6101 ،وهذا يتفق مع ما وجده Forooghian
و  )6100( Esfarayeniبان زيادة تركيز كلوريد
الصوديوم  01ملي موالري ادت الى تخفيض الوزن
الجاف لكالس البطاطا بنسبة  ، %32وكذلك يتفق
مع ما وجده  Husseinو  )6100( Aqlanبان
زيادة ملح كلوريد الصوديوم ادى الى انخفاض في

جدول :0تأثير فترات االجهاد وتراكيز الملح وتداخلهما في الوزن الجاف لكالس الحلبة (غم)
المتوسط
التراكيز الملحية mM
فترات
االجهاد
011
001
011
01
1
1710000 1710000 1710041 1710000 1710000 17100.0
 01يوم
1710.01 171000. 171001. 1710011 1714001 1710.0.
 01يوم
المتوسط 1710.00 1710100 1710000 1710.1. 1710000
تراكيز الملحية= 17110000الفترات=  N.Sالتداخل=17100004
أ.ف.م
للكالس إذ ادى طول فترة التعرض  21يوم الى
زيادة معنوية فيها قياسا بفترة التعرض  01يوم
وبنسبة زيادة  .%44000وكان للتداخل تأثير معنوي
ونتج اعلى معدل نمو للكالس عند معاملة المقارنة
والفترة التعرض لإلجهاد  21يوم(1011.03
)غم/يوم اما عند التركيز الملحي  611ملي مول
والفترة  01يوم فقد نتج اقل معدل نمو مطلق للكالس
()1011615غم/يوم وكانت نسبة االنخفاض
.%33006

يظهر من جدول  0ملحق 0ان المعاملة
بالتراكيز الملحية ادت الى انخفاض بمعدل النمو
المطلق للكالس وبشكل معنوي عند المعاملة 611
ملي مول قياسا بمعاملة المقارنة وكانت نسبة
االنخفاض  ، % 2100وهذا يتفق مع ما وجده
 Khuderو  )6100( AL-Taeiمن ان زيادة
مستوى كلوريد الصوديوم في الوسط الى  %0ادى
الى تقليل معنوي في النمو المطلق لكالس الحنطة
بنسبة  . %46اما فترة التعرض لإلجهاد الملحي فقد
كان لها تأثير معنوي في صفة معدل النمو المطلق

جدول :0تأثير فترات االجهاد وتراكيز الملح وتداخلهما في معدل النمو المطلق للكالس (غم/يوم)
فترات
االجهاد
 01يوم
 01يوم

1
171140.
1711.0.

التراكيز الملحية mM
011
001
011
01
1711010 1711000 1711411 1711444
1711011 1711000 1711..0 1711000

المتوسط
1711000
1711000
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المتوسط
أ.ف.م

1711004 17114.0 171100. 171100. 1711.10
تراكيز الملحية= 17110.00الفترات= 1711004.التداخل=17114000
معنوية فيها قياسا بفترة التعرض  01يوم وبنسبة
زيادة  .%44000وكان للتداخل تأثير معنوي ونتج
اعلى معدل نمو النسبي للكالس عند معاملة المقارنة
والفترة التعرض لالجهاد  21يوم (1011.02
)غم/يوم اما عند التركيز الملحي  611ملي مول
والفترة  01يوم فقد نتج اقل معدل نمو نسبي للكالس
()1011606غم/يوم وكانت نسبة االنخفاض .%30

يبين جدول  4ملحق 0ان المعاملة بالتراكيز
الملحية ادت الى انخفاض بمعدل النمو النسبي
للكالس وبشكل معنوي عند المعاملة  611ملي مول
قياسا بمعاملة المقارنة وكانت نسبة االنخفاض
 .%0.06اما فترة التعرض لإلجهاد الملحي فقد كان
لها تأثير معنوي في صفة معدل النمو النسبي للكالس
إذ ادى طول فترة التعرض  21يوم الى زيادة

جدول :4تأثير فترات االجهاد وتراكيز الملح وتداخلهما في معدل النمو النسبي للكالس (غم/يوم)
فترات
االجهاد
 01يوم
 01يوم
المتوسط
أ.ف.م

المتوسط

التراكيز الملحية mM
011
001
011
01
1
1711414 1711000 17110.0 1711400 1711401 17114.0
1711.00 1711000 1711000 1711000 17110.0 1711.00
17110.0 1711000 171100. 1711000 1711.04
تراكيز الملحية= 17110.00الفترات=  17110.01التداخل=17110.00
المعاملة بالملوحة للمدة  01و 61يوما ً سبب نقصان
في معدل النمو النسبي لنبات الحنطة خارج الجسم
الحي .ولم تختلف فترات التعرض لالجهاد عن
بعضها معنويا في معدل النمو على اساس الوزن
الطري للكالس على الرغم من اختالف القيم اال ان
الفروقات لم تصل الى درجة المعنوية بينها .وكان
للتداخل تاثير معنوي ونتج اعلى معدل نمو على
اساس الوزن الطري للكالس عند معاملة المقارنة
والفترة التعرض لالجهاد  21يوم ( %)4.00اما
عند التركيز الملحي  611ملي مول والفترة  01يوم
فقد نتج اقل معدل نمو نسبي للكالس (%)0501
وكانت نسبة االنخفاض .%20000

يظهر من جدول  0ملحق 0ان المعاملة
بالتراكيز الملحية ادت الى انخفاض بمعدل النمو
على اساس الوزن الطري للكالس وبشكل معنوي
عند المعاملة  611ملي مول قياسا بمعاملة المقارنة
وكانت نسبة االنخفاض  .%010.وقد يعود سبب
ذلك الى ما يسببه الملح من اضطراب في المكونات
الخلوية إذ يثبط امتصاص العناصر المهمة للعمليات
الفسيولوجية باالضافة الى اختالل في التوازن
الهرموني واالنزيمي ونتيجة لزيادة الملوحة سيدفع
الخلية الى صرف جزء من الطاقة المخصصة للنمو
لتكيف تحمل هذا االجهاد وبالتالي ينخفض معدل
النمو ( )6106 ،Talukdarوهذا يتفق مع ما
توصل اليه  Houshmandواخرون ( )6110ان

جدول :0تأثير فترات االجهاد وتراكيز الملح وتداخلهما في معدل النمو على اساس الوزن الطري للكالس ()%
فترات

التراكيز الملحية mM

المتوسط
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االجهاد
 01يوم
 01يوم
المتوسط
أ.ف.م

01
1
4071
4.74
4.71
4.70
4071
4070
تراكيز الملحية=00700

011
4070
4470
4070
الفترات=

يبين جدول  2ملحق 0ان زيادة التراكيز
الملحية ادت الى زيادة معنوية في المحتوى
الرطوبي للكالس ولجميع التراكيز الملحية قياسا
بمعاملة المقارنة وبلغ حده االعلى عند التركيز 611
ملي مول وبنسبة زيادة  ، %4وهذا يتفق مع ما
وجده  Forooghianو  )6100( Esfarayeniبان
زيادة تركيز كلوريد الصوديوم  011ملي موالري
ادت الى زيادة المحتوى المائي لكالس .اما فترة
التعرض لإلجهاد الملحي فقد كان لها تأثير معنوي

011
001
0071
0070
0.74
407.
007.
0.70
التداخل=0.700
N.S

0070
4070

في صفة المحتوى الرطوبي للكالس إذ ادى طول
فترة التعرض  21يوم الى زيادة معنوية فيها قياسا
بفترة التعرض  01يوم وبنسبة زيادة  .%104وكان
للتداخل تأثير معنوي ونتج اعلى محتوى رطوبي
للكالس عند التركيز الملحي  611ملي مول والفترة
التعرض لالجهاد  21يوم ( %).4011اما عند
معاملة المقارنة والفترة  01يوم فقد نتج اقل محتوى
وكانت نسبة
رطوبي للكالس (%).1065
االنخفاض .%00.2

جدول :0تأثير فترات االجهاد وتراكيز الملح وتداخلهما في المحتوى الرطوبي لكالس الحلبة ()%
فترات
االجهاد
 01يوم
 01يوم
المتوسط
أ.ف.م

التراكيز الملحية mM
011
001
011
01
1
.0701
.07.0
.0700
.0741
.1700
.4711
.07..
.0700
.0740
.1704
.07.1
.070.
.0700
.07.0
.1700
التداخل=070.0
الفترات=07401
تراكيز الملحية= 07040

يظهر من جدول  3ملحق 0ان المعاملة
بالتراكيز الملحية ادت الى انخفاض النسبة المئوية
للكالس وبشكل معنوي عند المعاملة  611ملي مول
قياسا بمعاملة المقارنة وكانت نسبة االنخفاض
 .%03وهذا يتفق مع نتائج  Janواخرون 6100
الذين وجدوا ان نمو الكالس لنبات  gooseberryفي
الوسط الغذائي الحاوي على  011ملي موالري
كلوريد الصوديوم يقل بصورة معنوية بعد  21يوم
من التعرض قياسا بمعاملة المقارنة .ولم تختلف
فترات التعرض لالجهاد عن بعضها معنويا في

المتوسط
.07.0
.0700

معدل النمو على اساس الوزن الطري للكالس على
الرغم من اختالف القيم اال ان الفروقات لم تصل الى
درجة المعنوية بينها .وكان للتداخل تأثير معنوي
ونتج اعلى نسبة مئوية جافة للكالس عند معاملة
المقارنة والفترة التعرض لإلجهاد  21يوم
( %).032اما عند التركيز الملحي  611ملي مول
والفترة  01يوم فقد نتج اقل نسبة مئوية للمادة الجافة
للكالس ( %)2010وكانت نسبة االنخفاض
.%05046

جدول :.تأثير فترات االجهاد وتراكيز الملح وتداخلهما في النسبة المئوية للمادة الجافة للكالس
فترات

التراكيز الملحية mM

المتوسط
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االجهاد
 01يوم
 01يوم
المتوسط
أ.ف.م

01
1
.700
.7.0
.701
.7.0
.740
.7.4
تراكيز الملحية= 07040

001
011
0700
0700
074.
070.
0700
0700
الفترات= N.S

يبين جدول  5ملحق  0ان زيادة التراكيز الملحية
ادت الى انخفاض معنوي في دليل التحمل لالجهاد
الملحي لكالس الحلبة عند التركيزين  001و611
ملي مول قياسا بالتركيز  01ملي مول وكانت نسبة
االنخفاض  66024و  % 6100عند التركيزين
 001و 611ملي مول على التوالي ،وهذا يتفق مع
 Kumariواخرون ( )6100عند دراستهم تحمل
عدة اصناف من الرز لالجهاد الملحي حيث كان
اعلى دليل لتحمل الكالس لالجهاد الملحي عند

011
0710
0700
0700
التداخل=070.0

.700
.700

التركيز  .%100ولم تختلف فترات التعرض لالجهاد
عن بعضها معنويا على الرغم من اختالف القيم اال
ان الفروقات لم تصل الى درجة المعنوية بينهما.
وكان للتداخل تاثير معنوي ونتج اعلى دليل تحمل
لالجهاد الملحي للكالس عند التركيز 01ملي مول
والفترة التعرض لالجهاد  01يوم ( )10342اما
عند التركيز الملحي  611ملي مول والفترة  21يوم
فقد نتج اقل معدل نمو نسبي للكالس ()10451
وكانت نسبة االنخفاض .% 00022

جدول :0تأثير فترات االجهاد وتراكيز الملح وتداخلهما في دليل تحمل االجهاد الملحي للكالس
فترات
االجهاد
 01يوم
 01يوم
المتوسط
أ.ف.م

S.O.V

C
P
C.P
ERROR

التراكيز الملحية mM
011
001
011
01
174.0
1700.
17001
17.40
17401
17010
17004
17000
17400
17000
170..
1700.
التداخل= 17000.
تراكيز الملحية = 170000الفترات= N.S

المتوسط
17010
17000

ملحق ( )0جدول تحليل التباين متمثالً بمتوسطات المربعات( )M.Sللصفات المدروسة
معدل النمو معدل النمو
معدل
النسبة
الوزن الجاف
الوزن
D.F
على اساس
النسبي
النمو
المئوية
للكالس
الطري
الوزن
للكالس
المطلق
للمادة
للكالس
الطري
للكالس
الجافة
0017.4
0700.
0700.
007010 17111010 1710000
4
0
0
00170.
.7...
07000
170.0
17111101 1711401
0
4
0
0.710
0740.
07.0.
170.1
1711111. 1711101
4
0
.
0000700
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