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دراسة التغيرات األيونية لثالثة أصناف من العنب االوربي تحت تأثير الملوحة 

 خارج الجسم الحي

 

 مسلم عبد علي عبد الحسين                                 احمد حمزة هاشم المعموري

 قسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة  /جامعة الكوفة 

 

 الخالصة :

 Crimsonنفذت التجربة ألختبار تحمل ثالثة أصناف من العنب األوربي عديمة البذور هي       

seedless  و Princess  وSummer Royal   لالجهاد الملحي خارج الجسم الحي بداللة تأثير ملح

NaCl  ألنتخاب الصنف األكثر تحمآل للملوحة .  زرعت النبيتات الناتجة من زراعة في التغيرلت االيونية

ملي   NaCl  (0  ,00 ,000  ,000  ,000السائل المزود بخمسة  تراكيز من MS االنسجة في وسط 

التغيرات االيونية ومنها تركيز النتروجين والفسفور والصوديوم  بعدها بعض حسبت يوم , 00لمدة  ( مول

يوم والكلوريد .اثرت الملوحة معنوياً في انخفاض محتوى المجموع الخضري للنبيتات من أيونات والبوتاس

في الوسط الغذائي إذ سجلت أقل القيم عند  NaClالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم عند زيادة تركيز ملح 

ملغم .غم  00.00بلغت   ملي مول 000التركيز  
-0

ملغم .غم   0.6.0وزن جاف و 
-0

وزن جاف  

ملغم .غم  9.64و
-0

بينما كانت أعلى القيم في الوسط الخالي من الملح , في حين  وزن جاف على الترتيب  

أرتفع محتوى المجموع الخضري للنبيتات من أيونات الصوديوم والكلوريد عند زيادة تركيز ملح كلوريد 

أقل القيم . ظهر تباين في استجابة  الصوديوم في وسط النمو مقارنة بالوسط الخالي من الملح الذي سجل

 Crimson seedlessاصناف العنب الضافة ملح كلوريد الصوديوم الى وسط النمو , أذ تفوق الصنف 

معنويآ على الصنفين اآلخرين في محتواهُ من النتروجين والبوتاسيوم مع مالحظة أنعدام الفروق المعنوية 

من الصوديوم والكلوريد , في حين لوحظ عدم وجود  في محتواهُ  Summer Royalبينه وبين الصنف  

فروقات معنوية بين االصناف في محتواها من الفسفور . أظهرت نتائج التداخالت بين تركيز ملح كلوريد 

الصوديوم واألصناف وجود أختالفات معنوية في الصفات المدروسة أذ تفوقت نبيتات معاملة التداخل بين 

على بقية التداخالت في محتواها من النتروجين ,   Crimson seedlessف ملي مول و الصن 0التركيز 

في محتوها من  Princessملي مول و الصنف  0في حين تفوقت نبيتات معاملة التداخل بين التركيز 

في  Summer Royalملي مول و الصنف  0الفسفور بينما تفوقت نبيتات معاملة التداخل بين التركيز 

ملي مول  000اسيوم , وسجلت أعلى القيم في نبيتات معاملة التداخل بين  التركيز محتواها من البوت

في محتواها من الصوديوم بينما سجلت نبيتات معاملة التداخل بين   Crimson seedlessوالصنف 

 أعلى القيم من الكلوريد .  Summer Royalملي مول والصنف  000التركيز 

 العنب , اجهاد ملحي , خارج الجسم الحي الكلمات المفتاحية :

 

Study of Ionic Changes of In vitro of Three Grape Cultivars Under 

Salinity . 

Muslim A.A. Abdulhussein                          Ahmed Hamza  Hashim 

 

Abstract : 

      An experiment was carried out to examine  salt tolerance of  three grape 

(Vitis vinifera L.) seedless cultivars ( Crimson seedless , Princess and Summer 

 البحث جزء من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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Royal) in vitro , according to the effects of NaCl in ionic changes for the 

selection of the most salt-tolerant cultivar . Plantlets were cultured in liquid MS 

medium suplemented with five concentrations of NaCl (0, 50, 100 ,150 and 200 

mM)  for 21 days in growth room. At the end of the experiment , Some ionic 

changes in N, P, K
+
, Na

+
andCl

-
ions levels were estimated . Adding sodium 

chloride to culture medium reduced N, P and K
+
 Content in culture fresh wieght 

Increasing the concentration of NaCl in culture medium recorded the lowest ions 

lovel values was  at 200 mM concentration, which gave    00.00 mg. g 
-1

 DW,  

0.6.0 mg. g 
-1

 DW and    9.64 mg. g 
-1

 DW respectively, while the highest 

values were in the salt-free medium control , on the other hand , the Sodium and 

Chloride ions  were increased with increasing the concentration of Sodium 

Chloride salt in the culture medium compared to the non-salt growth mediums , 

which gave the lowest values . There were a significant differences in response 

of grape cultivars to the addition of Sodium Chloride to the culture medium , 

Results showed that Crimson seedless was more salt tolerant compared with 

other cultivars in the N,and P ions content,  no significant differences were noted 

between Crimson seedless and  Summer Royal in Na
+
andCl

-
ions content, no 

significant differences were noted in the P,ions content . There was a significant 

differences between interaction treatments in which the interaction of treatment  

0 mM NaCl and Crimson seedless  gave the highest values in N content , while 

the interaction treatment 0 mM NaCl and Princess surpassed other treatments in 

content . The interaction treatment 0 mM NaCl and Summer Royal gave the 

highest values of  K content , while the highest values of Sodium was recorded 

in the plantlets of interaction treatment 200 mM and Crimson seedless. Summer 

Royal plantiets cultred on  200 mM NaCl  showed highest values in Chloride ion 

content . 

Key words : grape, invitro , salt stress  

 

 : المقدمة

 ( احد .Vitis vinifera Lالعنب االوربي )     

الفاكهة المتساقطة االوراق التي تنتمي  أنواع

وتنمو في أماكن عدة   Vitaceaeللعائلة العنبية 

من العالم تحت مدى واسع من الظروف البيئية 

المختلفة في المناطق تحت االستوائية والمعتدلة 

الدافئة والمعتدلة الباردة وبحسب األصناف 

وتقدر المساحة المثمرة في الدول العربية 

ألف هكتار يبلغ انتاجها الكلي  000.40ب

ة ألف طن وعدد االشجار المثمر 0004.06

ألف شجرة من العنب وتقدر  .60094.9

اشجار العنب المثمرة في العراق بـ 

ألف شجرة ويبلغ انتاجها الكلي  00049.00

ألف طن ) المنظمة العربية للتنمية  090.00

 ( .  0000الزراعية , 

إحدى مشاكل التربة  Salinityتعد الملوحة 

الرئيسة التي يواجهها اإلنتاج النباتي في العديد 

المناطق االروائية في العالم والسيما من 

المناطق الجافة وشبه الجافة فتسبب انخفاضاً 

معنوياً في نمو وحاصل النبات النامي في تلك 

الترب من خالل االختالل في العالقات المائية 

والتوازن الغذائي والهرموني واإلنزيمي 

والتأثير السمي لاليونات , فضالً عن التغيرات 

  لملوحة في صفات التربة )الناجمة عن ا
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Athar   وAshraf  ,2009 ).  ومن خالل

الدراسات التي اجريت حول تاثير الملوحة في 

محتوى النباتات من األيونات وتأثيرها في نمو 

االصناف المختلفة تبين اختالف تحمل 

االصناف واالصول التابعة لها فيما بينها في 

 التحمل للمستويات العالية لملح كلوريد

و  0444واخرون ,  Troncosoالصوديـوم )

Walker, و  2004وآخرونStevens 

و  0004والدهيماوي    2008وآخرون , 

Alizadeh   , و   0000وآخرون

Mohammadkhani  ,  في  2014واخرون

( في التفاح )ناجي 2005العنب )عبد الحسين ,

( في المزارع النسيجية 0000وعيسى   0000

للحمضيات الذين بينوا أختالف محتوى النباتات 

من االيونات عند تعريضها لملح كلوريد 

واخرون   Ahireالصوديوم في وسط النمو, و 

 Bacopa monnieri( في أفرع نبات 0000)

L. . 

م استعملت تقنيات الزراعة خارج الجس         

الحي في تقويم االصناف العائدة  للعديد من 

المحاصيل الزراعية لمـــا توفره هذه التقنيات 

من وسط نمو متجانس من حيـــث المحتوى 

الملحي والظروف البيئية وسرعة الحصول 

 (. 2011و آخرون ,   (Raiعلى النتائج 

ونظراً لما يؤديه وجود الجذور على االفرع من 

جة تحمل النبات للملوحة دور مهم في فهم فسل

ولتقريب النتائج المستحصلة عليها مقارنة 

بالنباتات المنتجة بالحقل ارتاينا اجراء التقيم 

لتحمل الملوحة في مرحلة النبيتات الناتجة من 

زراعة االنسجة  لثالثة اصناف من العنب هي 

Crimson seedless    و Princess   و

Royal  Summer ير من خالل دراسة تاث

الملوحة في بعض االيونات  الستعمالها 

 كمؤشرات لمدى تحمل هذه االصناف للملوحة .

 : المواد وطرائق العمل

نفذ البحث في مختبر زراعة األنسجة النباتية     

كلية  -التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق 

جامعة الكوفة خالل المدة من نيسان   -الزراعة 

, وتضمن انتاج  0000الى نيسان  0009

 Crimson) النبيتات لثالثة أصناف من العنب 

seedless    و Princess   وroyal  

Summer ) ول عليها من محطة تم الحص

البستنة في المحاويل التابعة للشركة العامة 

وزارة الزراعة  وانتجت  –للبستنة والغابات 

النبيتات من زراعة البراعم الجانبية لها خارج 

الجسم الحي ومضاعفة االفرع وتجذيرها  

 النتاج النبيتات         

النبيتات في أنابيب زجاجية حاوية   زرعت 

  مل لكل أنبوبة من الوسط الغذائي  10على 

MS   السائل مضافا اليه خمسة تراكيز ملحية

ملي  200,150,100,50,0وهي   NaClمن 

نبيتة لكل معاملة ولكل صنف .  20مول وبواقع 

حضنت النبيتات لمدة ثالثة اسابيع في غرفة 

م وشدة إضاءة º2±25النمو على درجة حرارة 

 . ساعة / يوم 16لوكس مدة  1000

نفذ البحث بوصفه تجربة عاملية باستعمال     

 0التصميم العشوائي الكامل وبعاملين )  

تراكيز ملح كلوريد الصوديوم  (  0× اصناف 

(Compton ,0446 ) . كرار م 00وبواقع

للمعاملة الواحدة. استعمل برنامج التحليل 

تحت نظام   Genstatاإلحصائي الجاهز 

إلجراء   Windowsتشغيل الحاسوب اآللي

التحليالت اإلحصائية . وتمت مقارنة 

متعدد  المتوسطات باستعمال إختبار دنكن

عند   Duncan Multiple testالمستويات

إلختبار الفروق المعنوية  0.05مستوى احتمال 

في نهاية مدة التحضين تم    بين المتوسطات . 

 : أخذ القياسات اآلتية

 محتوى النيتروجين  الكلي 

قُدر محتوى النتروجين الكلي بحسبب طريقبة     

 Microباسببتعمال جهبباز   Kjeldahlكيلببدال 

Kjeldahl 04.4  (كما ذكرها الصحاف  ) 

 محتوى الفسفور 

 قدر محتوى األفرع الخضرية من الفسفور       

باستعمال طريقة مولبيدات األمونيوم وحامض 

 ( 04.4األسكوربك و كما ورد في الصحاف )

 الصوديوم و البوتاسيوممحتوى  
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 Cresserبعد إجراء الهضم الرطب بطريقة     

( تم تقدير البوتاسيوم Parsons )0494و

والصوديوم في عينات األفرع المهضومة 

 Flameبأستعمال جهاز المطياف اللهبي   

Photo meter  . 

 تركيز ايونات الكلوريد

 (1961) و Chapman اسبتخدمت طريقببة 

Prattكلوريببببد فببببي األفببببرع عنببببد فببببي تقببببدير ال

تعريضها لملح كلوريد الصبوديوم خبارج الجسبم 

 الحي .

 : النتائج والمناقشة

 النتروجين

( أنخفاض محتوى 0بينت نتائج الجدول )    

من النتروجين  المجموع الخضري للنبيتات

بزيادة التراكيز الملحية إذ  أعطى أعلى محتوى 

ملغم .غم  19.94من النتروجين بلغ 
-0

وزن  

ملي مول , و لوحظ عدم  0جاف  عند المعاملة 

و  100وجود فروقات معنوية بين معاملتي  

ملي مول ,  بينما كان أقل محتوى من  150

ملي مول بلغ  200النتروجين عند المعاملة 

ملغم .غم  11.01
-0

وتتفق النتيجة  .وزن جاف  

واخرون  Troncosoمع ما توصل إليه 

العنب من حيث التاثر  ( في نبيتات0444)

الكبير لمستوى النتروجين  تحت المستويات 

العالية من الملح . وقد يعود االنخفاض في 

المجموع النسبة المئوية للنتروجين في 

بزيادة مستويات الملوحة إلى  الخضري للنبيتات

تاثير األمالح في زيادة الجهد األزموزي 

 لمحلول وسط النمو واعاقة امتصاص المغذيات

من قبل الجذور أو اإلخالل بالتوازن الغذائي 

وآخرون ,  Duttوالهرموني داخل النبات )

0440  ). 

( يتبين أن للصنف تأثير معنوي 0من الجدول )

من  المجموع الخضري للنبيتاتفي محتوى 

 Crimsonالنتروجين , إذ أعطى الصنف 

seedless  أعلى محتوى من النتروجين

ملغم .غم   19.25بلغ
-0

زن جاف وأختلف و 

معنوياً عن الصنفين اآلخرين , أما الصنف 

Princess  فقد أعطى أقل محتوى من

ملغم .غم  10.27النتروجين بلغ 
-0

وزن جاف .  

ما توصل إليه وتتفق هذه النتائج مع 

Troncoso ( في نبيتات0444واخرون ) 00 

صنفاً من اصناف العنب التي اختلفت في 

محتواها من النتروجين باختالف االصناف 

 المدروسة .

من الجدول نفسه تبين أن للتداخل تأثير      

 المجموع الخضري للنبيتاتمعنوي في محتوى 

من النتروجين , إذ أعطت معاملة التداخل بين 

 Crimsonنفين ملي مول  و الص 0تركيز 

seedless  وSummer Royal  أعلى

ملغم .غم  00.90و  00.00المعدالت بلغ 
-0

 

وزن جاف على الترتيب ولم تختلف معنويا مع 

ملي مول  و   00معاملة التداخل بين تركيز 

وأختلفت   Crimson seedlessالصنف 

معنويآ عن بقية التداخالت , بينما سجل أقل 

 000داخل بين التركيز المعدالت في معاملة الت

  Princessملي مول  و الصنف 

 

والتداخل بينهما  MSالمضاف الى الوسط الغذائي  NaCl( تأثير أصناف العنب وتراكيز ملح 1جدول )

من النتروجين )ملغم .غم  المجموع الخضري للنبيتاتفي محتوى 
-1

وزن جاف(  بعد ثالثة اسابيع من  

 الزراعة خارج الجسم الحي .

  NaCl تركيز ملح

 ملي مول

 تراكيز  معدل األصناف

 Crimson seedless Princess Summer Royal الملح

0 21.00       a 18.11      

bc 

20.72          a 19.94                                   

a 

00 20.35       a 14.37        

e 

18.39         b 17.70                                   

b 

100 18.57       b 8.31         17.36        bc 14.75                                   
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g c 

100 18.57       b 10.55        

f 

16.52        cd 15.21                                   

c 

000 17.73     bc 0.00          

h 

15.31        de 11.01                                   

d 

      

 الفسفور

( أنخفاض محتوى 0بينت نتائج الجدول )    

بزيادة  المجموع الخضري للنبيتاتالفسفور في 

مستويات الملوحة وكان أقل معدل عند المعاملة 

ملغم . غم  0.683ملي مول بلغ  200
– 0

وزن 

جاف , إذ لوحظ عدم وجود فروقات معنوية بين 

ملي مول , بينما  150و 100و 50المعامالت 

ملي مول معنوياً على بقية 0 تفوقت المعاملة 

المعامالت بأعطائها أعلى محتوى من الفسفور 

ملغم . غم  2.922بلغ 
-0

. وربما يعود تأثير  

الملوحة في خفض تركيز الفسفور الى رفع 

موزي لمحلول وسط النمو ومن ثم الجهد األز

يصعب أمتصاص الماء واأليونات من قبل 

الجذور أو ربما يعود السبب الى أيونات 

HPO4الكلوريد التي تقلل من امتصاص
-2

من   

( . Grieve  ,1999و Grattanقبل النبات )

كما ان أنخفاض محتوى  الفسفور فيها  قد 

مع  NaClالتعود فقط للتأثير التنافسي لل 

HPO4
-2

وتقليل أمتصاصه بل الى تقليل أنتقاله  

من المجموع الجذري الى المجموع الخضري 

المجموع مسببة أنخفاض محتوى الفسفور في 

. وتتفق هذه النتائج مع ما  الخضري للنبيتات

( في 1999وأخرون ) Troncosoتوصل اليه 

 العنب .

من الجدول نفسه يالحظ عدم وجود فروقات    

المجموع ألصناف في محتوى معنوية بين ا

 من الفسفور .  الخضري للنبيتات

أما بخصوص التداخل فأن له تاثير معنوي في 

من  المجموع الخضري للنبيتاتمحتوى 

ملغم  3.150الفسفور إذ سجل أعلى محتوى بلغ 

. غم 
-0 

وزن جاف في معاملة التداخل بين 

ملي  0و مستوى الملوحة  Princessالصنف 

معنوياً مع معاملة التداخل كل  مول ولم يختلف

و الصنف  Crimson seedlessمن الصنف 

Summer Royal  تحت نفس المستوى من

الملوحة وأختلفت معنوياً مع بقية التداخالت , 

بينما كان أقل محتوى للفسفور في معاملة 

ملي مول  200التداخل بين مستوى الملوحة 

, كما لوحظ عدم وجود  Princessالصنف و

فروقات معنوية في معاملة التداخل  مستوى 

 Crimsonملي مول  والصنفين 200الملوحة 

seedless  وSummer Royal  وكذلك لم

تختلف معنويا مع معاملة التداخل مستوى 

 Summerملي مول والصنف  150الملوحة 

Royal . وأختلفت معنوياً عن بقية التداخالت 

 

والتداخل بينهما  MSالمضاف الى الوسط الغذائي  NaCl( تأثير أصناف العنب وتراكيز ملح 0جدول )

من الفسفور )ملغم . غم  المجموع الخضري للنبيتاتفي محتوى 
-1

وزن جاف( بعد ثالثة اسابيع من  

 الزراعة خارج الجسم الحي .

  NaCl تركيز ملح

 مولملي 

 تراكيز  معدل األصناف

 Crimson seedless Princess Summer Royal الملح

0 2.933    

 ab 

3.150       

a 

2.683     

  abc 

2.922                                   

a 

00 1.800  

defgh 

2.367 

bcdef 

2.367   

 bcdef 

2.178                                   

b 

100 2.450    

bcd 

1.700   

egh 

2.267   

 cdefg 

2.139                                   

b 
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100 2.167  

cdefgh 

1.883 

defgh 

1.567        

 hi 

1.872                                   

b 

000 0.983       

  i 

0.000        

j 

1.067         

  i 

0.683                                   

c 

     2.067 معدل األصناف

   a 

1.820       

a 

1.990          

 a 

 

 

  البوتاسيوم

( الى إن ملح 0تشير النتائج في الجدول )    

كلوريد الصوديوم لهُ تأثير معنوي في محتوى 

من البوتاسيوم , إذ  المجموع الخضري للنبيتات

ملي مول بلغ  0سجل أعلى معدل في المعاملة 

ملغم . غم  17.71
-0

وزن جاف والتي تفوقت  

معنويآ عن بقية المعامالت , في حين بلغ أقل 

ملغم  4.69ملي مول   000معدل عند المعاملة 

. غم 
-0

وزن جاف , وقد يعود السبب في  

 المجموع الخضري للنبيتاتانخفاض محتوى 

من البوتاسيوم مع ارتفاع التراكيز الملحية إلى 

قلة جاهزية البوتاسيوم للجذور نتيجة المنافسة 

على مواقع االمتصاص بين الصوديوم 

والبوتاسيوم في الجذور بعملية التضاد 

antagonism  نظرا لوجود أيوناتNa
+

 

بتراكيز عالية حول الجذور وبالتالي نقصان 

Kامتصاص 
+

 Kinght)  0440, وآخرون  )

  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من 

Troncoso ( و1999وآخرون ) 

Walker(و والدهيماوي 2004وآخرون )

( 2005( في العنب   وعبد الحسين )0004)

( في 0000واخرون )  Ahireفي التفاح و

من  Bacopa monnieri (L.)أفرع نبات 

حيث انخفاض تركيز أيونات البوتاسيوم 

ق مع زيادة أيونات الصوديوم عند المتراف

تعريض المزارع النسيجية لهذه النباتات 

للملوحة وأن شدة االنخفاض يترافق مع زيادة 

 تركيز الملح المضاف للوسط الغذائي .

 

والتداخل بينهما  MSالمضاف الى الوسط الغذائي  NaCl( تأثير أصناف العنب وتراكيز ملح 3جدول )

من البوتاسيوم )ملغم . غم  المجموع الخضري للنبيتاتفي محتوى 
-1

وزن جاف(  بعد ثالثة اسابيع  

 من الزراعة خارج الجسم الحي .

 

  NaCl تركيز ملح

 ملي مول

 تراكيز  معدل األصناف

 Crimson seedless Princess Summer Royal الملح

0 18.05   

   ab 

16.43     

bc 

18.65          

 a 

17.71                                   

a 

00 16.35     

 bc 

16.43     

bc 

9.65           

de 

14.14                                   

b 

100 15.05     

   c 

11.64       

d 

7.7            

 ef 

11.46                                   

c 

100 16.23   

   bc 

10.51       

d 

10.66         

  d 

12.47                                   

c 

000 7.31     

      f 

0.00         

g 

6.76            

 f 

4.69                                     

d 

    14.60 معدل األصناف

      a 

11.00       

b 

10.68         

 b 
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كما يوضح الجدول نفسه أن الصنف 

Crimson seedless  سجل أعلى محتوى من

ملغم . غم  14.60البوتاسيوم بلغ 
-0

وزن جاف  

والذي تفوق معنويآ على الصنفين اآلخرين , 

 10.68و  11.00بينما سجل أقل محتوى بلغ 

ملغم . غم 
-0

و  Princessوزن جاف للصنفين  

Summer Royal  على الترتيب واللذان لم

يختلفا معنويا فيما بينهما , وتتفق مع ما توصل 

 Walker( و 1999وأخرون ) Troncosoإليه

وآخرون  Stevens( و 2007,2004وآخرون)

( في تباين 0004والدهيماوي ) 2008))

أصناف العنب في محتواهها من أيونات 

 لحية . البوتاسيوم  عند نموها في اوساط نمو م

مبببن الجبببدول نفسبببه تببببين أن التبببداخل ببببين       

االصناف والتراكيز الملحية له تأثير معنوي فبي 

مببببن  المجمببببوع الخضببببري للنبيتبببباتمحتببببوى 

البوتاسببيوم , اذ سببجل أعلببى معببدل عنببد التببداخل 

ملببي مببول ( و)الصببنف   0بببين )تركيببز الملوحببة 

Summer Royal  ملغبم . غبم  18.65( بلبغ
-0

 

وزن جاف ولم يختلف معنويآ عن معاملة تداخل 

ضبببمن نفبببس  Crimson seedlessالصبببنف 

التركيز واختلفا معنويآ عن بقية التداخالت , فبي 

حبببين سبببجل أقبببل محتبببوى عنبببد تبببداخل التركيبببز 

 . Princess الصنفملي مول مع  000

 

 الصوديوم

( إلى إن تركيز أيون 9تشير نتائج الجدول )    

المجموع الخضري الصوديوم أزداد في 

بصورة معنوية مع زيادة التراكيز للنبيتات 

الملحية , إذ سجل أعلى معدل لتراكم أيونات 

ملي مول  000الصوديوم عند التركيز الملحي )

ملغم . غم  0.900( بلغ 
-0

وزن جاف ولم  

ملي مول  000لة يختلف معنويآ عن معام

وأختلف معنويآ عن بقية المعامالت , إذ لوحظ 

عدم وجود فروقات معنوية بين المعاملتين 

( ملي مول من الملح , في حين 000و 000)

كان أقل معدل تراكم عند الوسط الخالي من 

ملغم . غم  0.000الملح بلغ 
-0

وزن جاف  

 وأختلف معنويآ عن بقية المعامالت

يز كلوريد الصوديوم في وسط إن زيادة ترك    

 +Naالنمو تسبب زيادة امتصاص ايونات 

وبالتالي تسحب هذه الكميات الكبيرة من 

االيونات السامة إلى فجوات الخاليا النباتية من 

من  Antiport  H+ +/Na خالل مضخة

وبالتالي  Tonoplastخالل  الغشاء الفجوي 

 و   (Chenتسحب إلدامة حياة النبات

Lin,0000  :Hasegrawa , وآخرون( 

.إذ إن  ايـون الصوديوم يدخل بسرعة  2000

الخاليا في  أغشية إلى داخل الخلية ألن جهد

الداخل سالب ومن ثم فإن ايون الصوديوم قد 

يتراكم داخل الخاليا أكثر من تراكمه في جدران 

  .(,Zeiger 2006و  Taiz الخاليا)

النتقال أضافة الى ذلك فان هناك آلية معينة     

ايونات الصوديوم وتظهر من خالل  مجموعة 

من الجينات التي تسيطر على عملية انتقال 

األمالح من الوسط إلى النبات , وهي الجينات 

المسؤولة عن انتقال أيون الصوديوم أكثر من 

وذلك لكون األغشية الخلوية  Clانتقال أيونات 

ذات جهد كهربائي سالب , مقابل سهولة دخول 

أيون الصوديوم وبذلك يتراكم في داخل الخاليا 

بتراكيز أعلى من تركيزه الطبيعي , كذلك أن 

البروتينات الموجودة في الغشاء والتي تكون 

( تسمح بدخول Channelعلى شكل قنوات )

وبذلك يسلك  إلى الخاليا +Naايون الصوديوم 

الصوديوم مسلك آخر في دخوله إلى الخلية 

نفسها لكون  +Kوهي قنوات البوتاسيوم 

االغشية غير كاملة االنتقائية األمر الذي يؤدي 

إلى تراكمه بتراكيز عالية مقارنة مع ايون 

(. أن Tester ,2008و  Munnsالبوتاسيوم )

تراكم أيونات الصوديوم في األفرع أشير إليه 

( و 1999وأخرون ) Troncoso من قبل

وآخرون   Alizadeh( و0004والدهيماوي )

واخرون  Mohammadkhani( و  0000)

( في العنب . و 2014)
 

Tornero-Pérez 
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 (  في أصول الحمضيات . 0000)وآخرون Ghaleb   ( و  0004) وآخرون

 

 

 

 

 

 

 

 

والتداخل بينهما  MSالمضاف الى الوسط الغذائي  NaCl( تأثير أصناف العنب وتراكيز ملح 4جدول )

من الصوديوم )ملغم . غم  المجموع الخضري للنبيتاتفي محتوى 
-1

وزن جاف( بعد ثالثة اسابيع من  

 الزراعة خارج الجسم الحي .

 

  NaCl تركيز ملح

 ملي مول

تراكيز  معدل األصناف

 Crimson seedless Princess Summer Royal الملح

0 1.867         

i 

2.073         

i 

2.100         

i 

2.013                                   

c 

00 4.263        

h 

5.840       

d 

5.030       

 efg 

5.044                                   

b 

100 4.693      

gh 

4.823      

fg 

5.263       

ef 

4.927                                   

b 

100 6.343        

c 

5.347       

de 

5.440       

de 

5.710                                   

a 

000 8.947        

a 

0.000        

j 

8.247        

b 

5.731                                   

a 

        5.223 معدل األصناف

a 

3.617        

b 

5.216       

 a 

 

 

    

( الى اختالف أصناف 9تشير نتائج الجدول )

 المجموع الخضري للنبيتاتالعنب في محتوى 

من أيونات الصوديوم نتيجةً لتعريضها لملح 

كلوريد الصوديوم خارج الجسم الحي , حيث 

 0.006و  0.000سجل أعلى معدل تراكم بلغ 

ملغم . غم 
-0

 Crimsonوزن جاف للصنفين  

seedless  وSummer Royal الترتيبلى ع 

ولم يختلفا معنويآ فيما بينهما , في حين أختلفا 

الذي سجل أقل  Princessمعنويآ عن الصنف 

ملغم  0.600معدل لتركم أيونات الصوديوم بلغ 

. غم 
-0

وزن جاف . ولوحظ أختالف األصناف  

واألصول التابعة للعنب في محتوى األفرع من 

 Troncosoأيونات الصوديوم من قبل 

( 0004(  و الدهيماوي )1999)وأخرون 

 ( . 0000وآخرون )  Alizadehو

من الجدول نفسه يتبين إن للتداخل تأثير     

 المجموع الخضري للنبيتاتمعنوي في محتوى 

من أيونات الصوديوم , إذ تفوقت معاملة 

ملي مول  و   000التداخل بين  التركيز 

على  معنويآ  Crimson seedlessالصنف 

ملغم . غم  499..بلغت  إذ بقية التداخالت
-0

 

وزن جاف , بينما سجل أقل تراكم للصوديوم 

ملي مول  0في التداخالت بين التركيز 

و  Crimson seedlessواألصناف  

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Ghaleb%2C+Wagdish+Sh.)
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Princess  وSummer Royal    بلغ

ملغم . غم   0.000و  0.009و  69..0
-0

 

ولم تختلف هذه  الترتيبوزن جاف على 

الت فيما بينها في حين أختلفت معنويآ عن التداخ

 بقية التداخالت .

 الكلوريد

( زيادة تركيز أيون 0بينت نتائج الجدول )    

الكلوريد في محتوى المجموع الخضري 

للنبيتات معنوياً بزيادة مستويات الملوحة الى 

 ملي مول إذ بلغ أعلى معدل للتراكم فيها   000

ملغم .غم12.27
 -0 

وزن جاف والتي لم تختلف 

ملي  100معنوياً عن معاملة  مستوى الملوحة 

مول  وأختلفت معنوياً عن بقية المعامالت ,في 

ملغم .غم8.41 حين سجل أقل معدل 
 -0

وزن  

ملي  0  جاف عند معاملة  مستوى الملوحة 

زيادة  سببتمول  . إن التراكيز الملحية العالية 

عود إلى زيادة ي وهذافي تركيز أيون الكلوريد 

تركيزه في وسط النمو مما يؤدي ذلك الى زيادة 

امتصاصه من قبل الجذور , إن أيون الكلوريد 

Clيدخل الجذور بواسطة نواقل خاصة 
- 

 

Carriers  وكذلك من خالل العديد من قنوات

 Non-Selectiveاالنيونات غير المتخصصة 

anion channels  مما يؤدي إلى تراكمه ,

عالية في خاليا الجذور وبعد ذلك ينتقل بتراكيز 

مع تيار النتح إلى األعضاء الهوائية ومنها 

األوراق إذ تحدث له عملية احتجاز في فجوات 

.  (Yeo,1988 و (Flowerخاليا الورقة 

 Troncoso وتتفق هذه النتائج مع ما جاء بِه 

( 2000وآخرون) Singh( و 1999وأخرون )

 Mohammadkhani( و 0004والدهيماوي )

 ( في العنب. 2014واخرون )

أما تأثير الصنف في هذِه الصفة فقد كان معنوياً 

 Crimson seedlessحيث سجل الصنف 

 11.97أعلى كمية من أيونات الكلوريد بلغت 

ملغم .غم
 -0

وزن جاف ولم يختلف معنوياً مع  

في حين أختلفا  Summer Royalالصنف 

والذي سجل أقل  Princessمعنوياً عن الصنف 

ملغم .غم 8.47كمية من أيونات الكلوريد بلغت 
 

-0
وزن جاف , إن هذه األختالفات بين  

األصناف في محتواها من أيونات الكلوريد ربما 

يعود الى األختالفات الوراثية فيما بينها التي 

توثرعلى قابليتها على أخذ ونقل أيونات 

ة . الكلوريد داخل االنسجة النباتية المزروع

  Troncosoوتتفق هذه النتائج مع ما جاء بِه 

( في 0004( والدهيماوي )1999وأخرون )

تباين أصناف العنب في محتوى األفرع من 

 0000و آخرون ) Ghaleb أيونات الكلوريد و

 ( في الحمضيات . 0000( وناجي )

أن للتداخل بين المستويات الملحية     

فرع من واألصناف تأثير معنوي في محتوى األ

تركيز الكلوريد حيث أعطت معاملة التداخل 

و التركيز  Summer Royalبين  الصنف 

ملي مول  أعلى تركيزأليونات الكلوريد  200

ملغم .غم 15.95مقدارهُ 
 -0

وزن جاف والتي لم  

تختلف معنوياً مع معاملة التداخل بين الصنف 

Crimson seedless  ملي 200و التركيز

مول  وكذلك لم تختلف معنوياً مع معاملة 

و  التركيز  Princessالتداخل بين الصنف 

ملي مول  و أختلفت معنويآ عن نبيتات  150

بقية التداخالت , بينما سجل أقل تركيز أليونات 

الكلوريد في معاملة التداخل بين الصنف 

Princess  ملي مول . 000والتركيز 

 

والتداخل بينهما  MSالمضاف الى الوسط الغذائي  NaCl( تأثير أصناف العنب وتراكيز ملح 0جدول )

من أيونات الكلوريد )ملغم .غم المجموع الخضري للنبيتاتفي محتوى 
 -1

وزن جاف( بعد ثالثة اسابيع  

 من الزراعة خارج الجسم الحي .

 

  NaCl تركيز ملح

 ملي مول

 تراكيز معدل األصناف

 Crimson seedless Princess Summer Royal الملح

0 9.10            

cd 

7.27            

d 

8.86 

            cd 

8.41                                

d 
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00 9.98        

 bcd 

10.10      

bcd 

9.63 

           cd 

9.91                              

cd 

100 11.99          

bc 

11.88        

bc 

10.99  

        bc 

11.62                            

ab 

100 12.94           

b 

13.12        

ab 

10.75  

        bc 

12.27                              

a 

000 15.83            

a 

0.00            

e 

15.95 

           a 

10.59                            

bc 

           11.97 معدل األصناف

 a 

8.47            

b 

11.24 

          a 

 

  :االستنتاجات

على ضوء النتائج المتعلقة بمحتوى الخاليا      

من االيونات يمكن اعتبارها مؤشرات لتحديد 

تحمل أصناف العنب المدروسة والمزروعة  

و استنادا  خارج الجسم الحي لالجهاد الملحي

على المؤشرات المدروسة بمكن االستنتاج ان 

هو االكثر  Crimson seedlessالصنف  

و  Summer Royalتحمال يليه الصنفين 

Princess على التوالي . 

 

  : المصادر

. 0004الدهيماوي , عبدالكاظم جواد موسى . 

 تقييم تحمل ثالثة أصناف من العنب

Vitis vinifera L.  لملح كلوريد

رسالة  الصوديوم خارج الجسم الحي.

ماجستير. كلية الزراعة . جامعة الكوفة . 

 جمهورية العراق .

. تغذية النبات  1989 الصحاف , فاضل حسين .

التطبيقي. جامعة بغداد .وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي.

. 0000المنظمة العربية للتنمية الزراعية , 

الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية . 

 . الخرطوم . السودان.  00المجلد 

. توظيف 2005عبد الحسين , مسلم عبد علي  .

ي في تقنية التطفير خارج الجسم الح

 MM 106تحسين تحمل أصلي التفاح 

لملح كلوريد الصوديوم  Omaraوعمارة 

. أطروحة دكتوراه. كلية الزراعة . 

 جامعة بغداد . جمهورية العراق.

. تأثير المثيل 0000عيسى , مريم بشير .

جاسمونيت وحامض االسكوربيك في 

التغيرات الفسيولوجية في المزارع 

النسيجية الصل الحمضيات 

يرسترانج تحت االجهاد الملحي ترو

خارج الجسم الحي .رسالة ماجستير .كلية 

  الزراعة . جامعة الكوفة . العراق .

. تقيم بعض 0000ناجي , ضرغام باسم .

لتحمل   .Citrus sppاصول الحمضيات 

الملوحة خارج الجسم الحي .رسالة 

ماجستير .كلية الزراعة . جامعة الكوفة . 

 العراق .

Athar, H.R.  and Ashraf, M. 2009 . 

Strategies for Crop 

Improvement Against Salinity 

and Drought Stress : An 

Overview .In : M. Ashraf : M. 

Ozturk & H.R. Athar (Eds.) 

Salinity and Water Stress : 

Improving Crop Efficiency. 

Springer Sci and Business 

Med  B.V. chapter, 1.  p.1-16 . 

Ahire, M. L. ; Walunj, P. R. ; 

Kishor, P. B. K. and Nikam, 

T. D. 2013. Effect of sodium 

chloride-induced stress on 

growth, proline, glycine 

betaine accumulation, 

antioxidative defence and 

bacoside A content in in vitro 
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