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الحمد هللا ع دد خلق ھ ورض ي نف سھ وزن ھ عرش ھ وم داد كلمات ھ عل ى أن وفقن ا ف ي إتم ام ھ ذا               

  .العمل 

        الرص اص  وارد الوراثی ة النباتی ة ب شعبة    صمم ھذا العمل في مخبر تطویر و تثمین الم       

 إلش رافھا  او إلیھا أتوجھ بمعاني  الشكر و  التق دیر عرفان   "شوقي سعیدة   " االستادة ف    تحت إشرا  

  . ا لتقدیرو كل االحترام  لك مني. قیمة على ھذا البحث  وما تلقیتھ من مساعدات و توجیھات

  

              ب ن لعریب ي   "و بأصدق أسالیب االحترام أتق دم بال شكر الكبی ر إل ى األس تاذ ال دكتور           

 .البحث  رئیس المخبر المذكور أعاله على قبولھ رئاسة ھذه اللجنة و مناقشة ھذا    "مصطفى 

             أس تاذ محاض ر   " غروش ة ح سین  "كما أتقدم بشكري الخ الص إل ى األس تاذ ال دكتور          

  .بجامعة متنوري قسنطینة لقبولھ مناقشة ھذا البحث 

                  محاض رة أس تاذة  " وھران ي غنی ة  "ألس تاذة   الخ الص إل ى ا  يكم ا أتق دم ب شكر        

 .متنوري قسنطینة على قبولھا مناقشة ھذا البحث  بجامعة 

 

 الزمی  ل جم  ال قرق  اط عل  ى   إل  ى و بأص  دق أس  الیب االحت  رام و التق  دیر أتق  دم بال  شكر الجزی  ل        

خاص ة و إخ واني ال ذین    ین الك ریم  إل ى أف راد ع ائلتي وال داي       مساعدتھ لي في كتابة ھذه الم ذكرة و       

بالعون و المساعدة من قریب أو م ن   ساندوني في مشواري العلمي الطویل و إلى كل الذین أمدوني

 .بعید

  

  

  
 أ
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  :المقدمة

فمعظ م ھ ذه الح ضارات ازدھ رت     ,ثیقا بمنشأ وتقدم ال ري        لقد ارتبط ظھور الحضارات القدیمة ارتباطا و     

وترعرعت حول مجاري األنھار إذ أن الزراعة بالري تتمیز بإمكانیة التحكم في عوامل اإلنتاج بدرج ة أكف ئ        

یت رك اإلنت اج االقت صادي تح ت رحم ة      ,بینما االعتماد على األمطار كمصدر إلمداد النبات باحتیاجاتھ المائی ة    

  .یة التي یصعب التنبؤ بھا و التحكم فیھا العوامل الجو

      ال شك في أن اضطراب النمو السكاني بالعالم وخاصة بالجزائر یتطلب المزید من الغداء و الكساء وھ ذا   

ی  ستدعي ض  رورة التفكی  ر ف  ي ري معظ  م الم  ساحات القابل  ة للزراع  ة وجعلھ  ا أكث  ر إنتاجی  ة خاص  ة المن  اطق    

  .الصحراویة 

ب  ل بالن  شاط  , الت  ي تع  اني منھ  ا ھ  ذه المن  اطق لی  ست لھ  ا عالق  ة ب  الظروف المناخی  ة فح  سب            إن الملوح  ة

ف  شدة اإلش  عاع وقل  ة األمط  ار ألزم  ت    , إذ لظ  روف اقت  صادیة ط  ور زراع  ة مكثف  ة غی  ر مراقب  ة      ,اإلن  ساني

 ال سنین  الري بالمی اه الجوفی ة وم ع م رور    ,إلخ.......البطاطا  ,الفلفل, المزارعین للخضروات  خاصة الطماطم    

تراكمت األمالح على سطح التربة دون أمكانیة غسلھا نتیجة ندرة األمطار مما أدى إلى تلوث التربة بطریق ة        

  .غیر مباشرة 

  L  Capsicum annuum      تحدد الملوحة إنتاجیة معظم الخضروات من بینھا نبات الفلفل 

 التفكی ر ف ي انتق اء األص ناف المقاوم ة للملوح ة       أمام ھدا المشكل ب دء ,بسبب تأثیر بعض اآللیات الفیزیولوجیة      

لمختلف النباتات و البحث على سمات المقاومة لتمییز مختلف األصناف الوراثیة ذات المردودیة الثابت ة تح ت    

  .الظروف الملحیة 

        من ھنا بدء التفكیر في ھذا البحث بھدف إجراء دراسة انتقائیة لنمطین وراثیین من نبات الفلفل 

L  Capsicum annuum        وتحدی  د درج  ة تحملھم  ا للملوح  ة تح  ت مراقب  ة ع  دة مع  اییر مورفولوجی  ة  ,

  .  فیزیولوجیة وبیوكیمیائیة
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   المراجعض  استعرا

٢ 



-I تاریخیةنبذة : 

  :األراضي المالحة تعریف -١-١

 +Na+ ، Ca في التربة وتتألف من أمالح  للذوبانقابلة تعتبر الملوحة الحالة الناتجة عن تراكم األمالح ال         

   +Mgغ ملوحة لكل غ ١كیز األمالح المذابة في محلول التربة بـ اترتقاس  .١٩٩٠.  وغیرھا حسب  محمد 

تعرف األراضي المالحة بتلك التي تحتوي على تراكیز من األمالح الذائبة المتعادلة   ) .Jacques.٢٠٠٥(تربة 

 نسبة , ٤mmohs/cm أكثر من Ecالمحاصیل ویكون فیھا التوصیل الكھربائي نمو سلبا على بكمیة تؤثر 

                                                                                                    ).٢٠٠١.منیر وآخرون  (٨،٥أقل من  pH الـ  وعادة %١٥ أكثر من   الصودیوم المتبادل

   :تصنف األراضي المتأثرة بالملوحة على أسس ھي

 ):التوصیل الكھربائي(ھربائیة الناقلیة الك -١

   .المأخوذة شكل أو حجم العینات ن بغض النظر عاألمالحالتي تتغیر بتغیر     

 :النسبة المؤیة للصودیوم المتبادل  -٢

  ).٢٠٠٤.سعد والعباس (في التربة بالصودیوم تعبر عن درجة تشبع مركب االد مصاص     

  :نمو النباتأثر الملوحة على --٢-١

أن زی ادة تركی ز   ٢٠٠١.Maillard; ٢٠٠٠.Pill and Killian  ;.٢٠٠١.وآخ رون   كل م ن منی ر  ش ار ا         

یؤدي إل ى ارتف اع ض غطھا األس موزي مم ا ی سبب معان ات النب ات عن د ح صولھ            األمالح الكلیة في محلول التربة   

 وكمی ة  لنوعیة ةالضاركیز ا وأن التر%١ – ٠٫٥ إلى ھاعلى الماء من التربة خاصة عندما یصل تركیز األمالح ب 

ویتوقف تأثیر الضغط األسموزي على النبات على عدة عوام ل متداخل ة أھمھ ا     .  %٠٫٢٥   إلى تصلالمحصول

:  

  .نوع النبات وعمره -١

 .نوع التربة و العملیات الزراعیة ونظام الري  -٢

  ).٢٠٠١.Shi et al(الرطوبة–الظروف المناخیة ودرجة الحرارة  -٣

 أن م شاكل ال  سمیة ترج ع إل  ى زی ادة كبی  رة ف  ي    .Maillard ٢٠٠١  ;٢٠٠١وآخ رون   منی  رب ین ك  ل م ن           

 معین أو إلى وجود أمالح غیر مرغوب فیھا مما یؤدي إلى زیادة أو عدم امتصاص النبات    كتیونتركیز أنیون أو    

  .الحتیاجاتھ من العناصر الغذائیة أو من الماء

  

  

  

  

  

٣ 



 

  :اإلنباتثر الملوحة على أ– ١-٢-١

التجرب ة أن كثی ر م ن الب ذور ألن واع       م ن خ الل    ;٢٠٠٠.٢٠٠٠Hardegree and Vactor . ال شحات ب ین       

ل ب سبب تل ف األع ضاء الجنینی ة وارتف اع      / غ٥كی ز أكث ر م ن    امختلفة من النبات ات ال تنب ت ف ي ملوح ة عالی ة التر      

  .) (٢٠٠١.Pill and Necker ضغط محلول التربة الذي یعیق امتصاص البذور للماء 

إنب ات     الح ظ  ل/ غ٥ نبات القم ح أن ھ ف ي تركی ز      في دراستھ على أصناف مختلفة من   John.٢٠٠١توصل        

 مقارن ة بال شاھد   %٦٦ل ال تتع دى  / غ١٠ ف ي تركی ز   ن سبتھا فیم ا كان ت    Oum rabia معتب ر ل بعض األص ناف   

 (١٩٩٨.Katemb et al  ) .                                      ی ة ملحلجمی ع األص ناف المزروع ة تح ت ظ روف      

  : أثر الملوحة على تطور النبات-٢-٢-١ 

أن النبات ات تت أثر بزی ادة األم الح ف ي       Oudja ;٢٠٠٢.and Ismail Magid et al.٢٠٠٢الح ظ ك ل م ن          

باإلض افة إل ى أن كربون ات    ,حیث یقل تطورھا ویتأثر نشاطھا الحیوي وینقص محصولھا كما ونوع ا     ,وسط النمو   

 فیق ل  pHلصودیوم أشد األمالح ضررا للنب ات فھ ي تف سد أغل ب الخ واص الطبیعی ة ل ألرض وترف ع م ن رق م ال ـ                ا

  .الك ذوبان أمالح الحدید و الفوسفاتذب

    :أثر الملوحة على األوراق* 

 نب ات الفاص ولیا وحت ى نب ات الطم اطم الن امي ف ي        ب ان  ١٩٩٩.Scholberg and Locaxio ك ل م ن    أك د        

 الج انبي م ع ظھ ور بع ض البق ع ال صفراء عل ى        عتفع الملوحة یكون ض عیف النم و الخ ضري قلی ل التف ر        وسط مر 

  .األوراق ثم ذبولھا وتساقطھا خاصة السفلیة منھا 

 أن النباتات النامیة في األراضي المتأثرة بالملوحة تع اني م ن العط ش    . Romero et al ٢٠٠١أكد كل من       

بالعطش الفیزیولوجي وذالك بسبب ت أثیر ال ضغط األس موزي ال ضار     نمو وھذا یعرف رغم توفر الماء في وسط ال    

  .على نظام إمداد النبات بالماء مما یؤدي إلى تقلیل المساحة الورقیة أي مساحة التبخر 

تح ت ظ روف     أن انخف اض ال وزن الج اف لنب ات الطم اطم ب سبب االنخف اض ف ي النم و          Jian.٢٠٠١كما أك د        

لھ عالقة  بتحفیز األمالح على االضطراب في التوازن المائي مما ی ؤدي إل ى نق ص        ) النمو(ن یكون  یمكن أ  ملحیة

درجة االمتالء النسبي وزیادة الضغط األسموزي نتیجة ارتفاع المحتوى األیوني ف ي الع صیر الخل وي وب شدة ف ي          

  .ل الضوئي خسارة االنتفاخ الخلوي الذي یمكن أن یخفض مساحة الورقة ومنھ انخفاض التمثی

     :أثر الملوحة على الساق*

أن الملوح ة تعم ل عل ى تق زم ال سیقان الرئی سیة وتقل ل        .Mezni  ١٩٩٩ ;٢٠٠٠ .ال شحات ن وج د ك ل م              

  .تكوین الفروع الجانبیة وتؤدي إلى موت الفروع الغضة حدیثة التكوین وھذا كلما زاد تركیزھا في الوسط



نشاط الكامبیومي الذي یؤدي إلى تقلیل تكشف األنسجة الناقلة ف ي الج ذور منعك سا    كما تعمل الملوحة على تثبیط ال     

وإلى زی ادة  Mmol/L ) ٥٠-٢٥(  ما بین وزنھا وقصر سالمیاتھا في التركیزاتض وخفمھاحجذالك على صغر 

  .)(٢٠٠٠.Jumsoon et al البنجر  نبات القمح وعند Mmol/L ٥طولھا في التركیز 

 في دراستھ التي أجریت على بعض أص ناف نب ات    .John  ,.١٩٩٨.Ahmed et al ٢٠٠١بینما توصل         

ل الح ظ زی ادة ف ي النم و     /غ٨  أن ھ عن د المعامل ة بالملوح ة     , Oum rabia  Mohamed ben bachirالقم ح  

   .في الصنف الثاني)خاصة الساق(بالنسبة للصنف األول مقارنة بالشاھد بینما الحظ نقصا طفیفا في النمو  

  :أثر الملوحة على الثمار*   

 أنھ توجد عالق ة طردی ة ب ین تركی ز األم الح ومق دار ال نقص        ,.١٩٩٦.Sakr ٢٠٠١ .نو آخرومنیریرى          

 العناص ر الغذائی ة م ع بع ضھا وھ ذا      ات زان في المحصول حیث یحدث اضطرابات في التغذی ة النباتی ة ب سبب ع دم        

 وارتف اع  ،أثن اء الن ضج  Ethylène  كم ا تظھ ر زی ادة ف ي محت وى      .اھد  بال ش ةالثم ار مقارن   یؤدي إلى صغر حج م  

  . في ثمار الطماطم المعاملة بالملوحة Poly galacturenase , Poly methyl galacturenaseالمحتوى من

 على القدرة  اإلنتاجیة للنب ات  تؤثر  أن الملوحة ١٩٩. ٨Gao et al ., ٢٠٠٤ .إبراھیموأكد كل من محمود       

 ف ي  ، فیق ل حجمھ ا وع ددھا ووزنھ ا    ، وتؤدي إلى عجز جزئي ف ي إنت اج الثم ار   ،اصة في مرحلة ما قبل اإلزھار   خ

  . الفلفل و الطماطم  نباتكل من

نوع ، ومدة اإلجھاد ،، في الوسطNa Cl بكثافة تركیز اومنھ یتضح أن تأثیر الملوحة على نمو النبات مرتبط      

 أن الت أثیر ال ضار لألم الح    اس تنتجو او ،ر اإلنبات أشد األطوار حساسیة للملوحةحیث یعتبر طو. و عمره ،النبات  

  .یقل كلما تقدم النبات في العمر

  : العملیات االیضیةأثر الملوحة على -٣-١

  : الصبغاتقیتخلأثر الملوحة على -١-٣-١    

 )a  (ؤثر عل ى الكلوروفی ل   أن التوتر الملحي ی.Beatriz et al;١٩٩١ Younis et al ٢٠٠١ذكر كل من       

ي إلى انخف اض الكلوروفی ل بن سبة    ذ یؤMmol/L ١٧٠ تأثیرا جزئیا وأن معاملة النبات بملوحة  )b (والكلوروفیل

  )D -ROP(في األوراق نتیجة تثب یط إن زیم   % ٣٠بنسبة  ٥- eaminolevulinat  واالرتفاع في تركیب  %٥٠

. Porphobilinogene desaminase وبم   ا أن .ن   زیم الم   سؤول ع   ن تخلی   ق الكلوروفی   ل     ال   ذي یمث   ل اإل

.                       ن الب  ر ول  ی  تخلی  ق  فوض  عت فرض  یة التن  افس ف  ي تركی  ب الكلوروفی  ل و    glutamateالكلوروفی  ل یتك  ون م  ن   

  .و الخطوات التالیة تبین طریقة تكوین الكلوروفیل

  

  

  

  



  

  

COA-SH                           GPR        

  

Glutamate          glutamate ١ semi aldéhyde……٥aminolevulinat.                 

  

  . ....chlorophylle    …..//…Tetrapyrole….. 

  

POR-D 

أن نقص الیخضور یعود إلى عدم احتوائھ على william et al  Jian;٢٠٠١..٢٠٠١كما یرى كل من       

  ي تركیب الكلوروبالست  المسؤولة عن تخلیق وإنتاج البروتینات حیث تعیق عنصر الحدید الكافي لدخولھ ف

  الملوحة امتصاص الجذور لھذا العنصر من محلول التربة وأن أنیونات االمونیوم أثناء تجمعھا في األوراق

  .بفعل الملوحة تعیق تخلیق الكلوروفیل

  : أثر الملوحة على تراكم السكریات-٢-٣-١

المختزلة  و  أن زیادة محتوى السكریات الذائبة١٩٩٧.Pezeski et al ; ١٩٩٦.Locy et al  وجد كل من      

مما یؤدي إلى نقص ال سكریات الذائب ة   +K وانخفاض محتوى -Clفي النباتات المجھدة لھا عالقة بارتفاع محتوى  

  .(١٩٩١.Younis et al)األمر الذي یحدث نقص النمو

تعمل الملوحة على تن شیط ت راكم الم واد الكربوھیدراتی ة       ٢٠٠٠. الشحات .C herki et al;٢٠٠٢وحسب       

  .السكریات الثنائیة خاصة السكروز وتقلیل السكریات األحادیة كالجلوكوز : الكلیة مثل 

  :نالبر ولی أثر الملوحة على تراكم -٣-٣-١

       ) C٥H٩O٢H(ن أن البر ول ی ١٩٩٠. El Mekkaoui ١٩٩٦.Peng and Verma; الحظ كل من      

   Acide pyroline ٢ carboxylique    األساس یة ف ي النب ات حی ث یلع ب دورا      األمنی ة  یعتب ر م ن األحم اض 

 فع اال إلنزیم  ات ال سیتوبالزم و الغ  شاء البالزم ي وتك  ون الزی ادة ف  ي محت واه متعلق  ة بالزی ادة ف  ي       اأس مو زی   واقی ا  

  .الملحیة ودلیل للتأقلم الملحي مؤشر للحساسیة +K+/Na ونسبة +K ونقصان -CLمحتوى 

  أن الملوحة تؤدي إلى إیقاف دور م ساھمة   ١٩٩٨ .Smirnoff;١٩٩٨. Fujita et alوقد أوضح كل من       

  Ornithine   في تكوین البر ولین بدء من تثبیطArginine   والذي یتم تكوینھ عبر م سلك glutamate   وذال ك 

  :شاط إنزیمات ھذا المسلك كما ھو مبین في المخطط من خالل تأثیر الملوحة على تركیب ون
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GPR                                                 GK       

    

 

glutamate              glutamyl phosphate …….glutamyl ٥ semialdehyde         

  

Proline         pyroline ٥ carboxylate            

  

P٥CR 

Glutamyl – kinase :   GK 

Glutamyl phosphate réductase : GPR  

Pyroline-٥- carboxylate réductase :P٥CR)Hong et al.٢٠٠٠;Roosens et al.٢٠٠٢(. 

 على التوازن ة أن البر ولین یساھم في المحا فظ٢٠٠٢ .Roosens et al;٢٠٠٠. Allam et alأوضح       

األوراق لنبات الشعیر فیؤثر على األقطاب المحبة للماء للفوسفولبیدات من خالل الغشائي على مستوى الجذور و 

  .السیتوبالزمسموزیة عند تراكمھ في االتأثیره على الطبقة الداخلیة للغشاء ویؤدي إلى إبطال التأثیرات األیونیة و 

وبالزم تدور الحمای ة ف ي ال سی    التي تلع ب  سموزیةاالالحامیات   أن البر ولین یعتبر من ٢٠٠٨. Mehdiبین       

   . على مستوى الخلیة,-Na+  CLالعملیات الكیمیائیة المھمة وأن تراكمھ یساھم في تثبیط التسمم   بـ تنشط والتي 

  : البروتینات تمثیلأثر الملوحة على-٤-٣-١

ین ي عل ى     أن اإلجھاد الملحي یحث على إخالل التركیب البروت ٢٠٠٥ .Chakib and Ahmed كل منذكر    

 Dimethyl sulfonium propinorate: مث ل  .مستوى الغ شاء الخل وي بینم ا ین شط تمثی ل البروتین ات الكبریتی ة       

Choline-O-.sulfate    .  

 ىعل  )  ال سكر بق ص , ال شعیر , القم ح ( احتواء النباتات النامیة في أوس اط ملحی ة   ٢٠٠٨ .Mehdiحدیثا وجد       

                              مث ل  والمركب ات  ,proline   glycine betaine : الح رة و األمین ات مث ل   األمنی ة ض كمی ات مرتفع ة م ن األحم ا    

β.alanine betaine ,proline betaine, ،     إال أن ج  زء م  ن ھ  ذه الم  واد النتروجینی  ة تمث  ل م  صدرا ض  ارا

  .للنباتات نتیجة تأثیرھا السام الذي یعمل على منع النمو

  :على فیزیولوجیة النبات أثر الملوحة -٤-١

  : أثر الملوحة على عملیة النتح-١-٤-١   

  ك ان  المحتوى المائي في أوراق نب ات اللیم ون  نوأ. معدل النتح أثناء الملوحة في كامل أجزاء النبات         ینخفض     

غطھا فیرتف ع ض   ،لالمت صاص م ن المحل ول األرض ي     . المی سر  ،كی ز الملحی ة  ا جمیع الترتحتیقل بسبب قلة الماء    
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ویالح ظ أن ھ   .كم ا یع زى نق ص الن تح إل ى عملی ة غل ق الثغ ور         األسموزي داخل الخالیا ویصعب فقد الم اء منھ ا             

  ) .٢٠٠٥. Chougui;١٩٩٢.Kato(توجد عالقة سلبیة بین الملوحة و النتح 

  :أثر الملوحة على عملیة التنفس-٢-٤-١

حی ث الح ظ ف ي    ،O٢تب اط ب ین النم و وامت صاص     أن ھ ھن اك ار   ١٩٩٩.Li et al ; ٢٠٠١.Jian ك ل م ن   ب ین      

 وأن  ، أن ت   نفس الج   ذور ی   ستبعد ملوح   ة الوس   ط   ،بع   ض األص   ناف المقاوم   ة للملوح   ة وذات النم   و الطبیع   ي    

  Sorbitol.الكربوھیدرات المتكونة و المساھمة في التنفس ھي من مركبات 

  : أثر الملوحة على عملیة التمثیل الضوئي -٣-٤-١

 أن مع دل التركی ب ال ضوئي    Garcia et al ١٩٩٣ Perera et al ; . ٢٠٠٥٩٩٤.Chougui;  م ن الح ظ ك ل  

 داخ ل الخالی ا   CO٢مما یؤدي إلى انخفاض انتشار،لك نتیجة انخفاض الناقلیة الثغریة ذ و ، الملحیة فیتأثر بالظرو 

دان األوراق  تجمی  ع كمی  ات كبی  رة م  ن األیون  ات داخ  ل األوراق، أو فق      إل  ى، ذال  كوق  د یع  ود  .  ل  ألوراقالثغری  ة

حیث أن تجم ع  . لمیز وفیال  لخالیا وھو عامل غیر ثغري یتعلق  بسمیة الملوحة على التركیب الضوئي،النتفاخھا

ا م   تحط  یم بنیتھإل  ى ف  ي الع  ضیات الخلوی  ة ف  ي الورق  ة خاص  ة المیثوك  و ن  دري والكلوروبالس  ت ی  ؤدي     األم  الح

  .)(١٩٩٩.Sultana et alالدقیقة

ل  ك ع  ن ذ أن الملوح  ة تث  بط التركی  ب ال  ضوئي و Jian..William et al٢٠٠١;.٢٠٠١أش  ار ك  ل م  ن           

 ،النخفاض انتق ال الم اء والعناص ر الغذائی ة الممت صة       ،) ٢٠٠٥.Chougui(طریق االنخفاض في الناقلیة الثغریة      

  إنزیمة بسبب نقص فعالی، )الفسفرة الضوئیة( االنخفاض بصفة خاصة في كفاءة الكیمیاء الضوئیةإلىي ذمما یؤ

Ribulose biophosphate ،   األنظم  ة ب  ینرون  ي تا نظ  ام النق  ل االلكذوك،كم  ا ت  ؤثر عل  ى بروتین  ات الح  شوة 

  .الضوئیة في خالیا الكیوتیكل

  :اثر الملوحة على طبیعة الغشاء الخلوي-٤-٤-١

أن   . Vera et al١٩٩٤Grunberg and Taleisnikm; .١٩٩٩ Cherki et al;. ٢٠٠٢الحظ كل من       

 حھعلى سط) تلف( كما تسبب ضرر،زیادة تركیز األمالح تسبب االختالل في الغشاء بسبب زیادة نفاذیة الغشاء

 التغییر إلىیؤدي NaCl ل  وأن التراكم المفرط ، )Necrose ( التي تصبح مبرقعة موت موضعي للخالیا نتیجة

 وطبیعة الفوسفولبیدات، ھنیةذالحماض  حیث یكون مصحوب بتغییر في مكونات األ،في البروتینات الغشائیة

  . فالمعاملة الملحیة الضعیفة تعمل على تحسین التوازن الغشائي

 إخ الل  أن اإلجھ اد الملح ي یح ث عل ى     Chakib and Ahmed .٢٠٠٥ ; . ٢٠٠٨Mehdiی رى ك ل م ن           

حمای ة للغ شاء ف ي ظ روف      ف ي ح ین تن وع نظ ام ال    ، عل ى م ستوى الغ شاء الخل وي       يالبر وتین  و   ،التركیب اللیبیدي 

 حی ث تعم ل عل ى من ع أك سدة لبی دات األغ شیة        س موزیة لالالحامی ات  ویتمث ل ف ي    ،نظام ض د األك سدة  اإلجھاد مثل   

       اللت ان تعم الن عل ى تنظ یم دخ ول كتی ون ،      ألی وني  ا  االختیاری ة األیونی ة والحج ز      لألكسدةالمضاد  ونظام  . الخلویة
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 إل ى إیق اف االخ تالل الفیزیوكیمی ائي للغ شاء ف ي ظ روف اإلجھ اد        ) النظ ام  ( ی ؤدي . أ نیون عب ر األغ شیة الخلوی ة       

  .)   (٢٠٠٠.Sivritep and Eris بالملوحة

 ١٠٠=Na+  Mmol   ف ي الوس ط  +Na أنھ عند تركی ز   .Chakib and Ahmed ٢٠٠٥كما أكد كل من       

K+=  Mmolدفق ضئیل لـ  إضافة إلى إزالة االستقطاب للغشاء البالزمي،یحدث أیضا ت        ١K+   إل ى ال سیتوبالزم 

 عب  ر الناق  ل +H ث  م إل  ى الفج  وة ویع  ود للخ  روج م  ن جدی  د إل  ى ال  سیتوبالزم م  ع   ،HAKوHKT عب  ر النواق  ل 

HAKویتراكم ھناك بالسیتوبالزم .  

  :میكانیزم مقاومة النبات للملوحة -٥-١

 أي أن ،د ض غط أس موزي مع ین    المقاومة الملحیة ھي إمكانی ة امت صاص المحالی ل عن       Cherki.٢٠٠٢عّرف     

نوع  النبات للملوحة حسب نوع النبات، من األمالح، وتختلف مقاومةةكیز معیناالنباتات یمكنھا النمو في وجود تر    

  . التربة أو النشاط الحیوي لھا

   :إلى أن النباتات تقسم ٢٠٠٤. وعن محمود

                                                                    .                                    :  نباتات حساسة للملوحة

وھي التي یحدث بھا خلل في نموھا وانخفاض إنتاجیتھا عند أدنى      

 .  Phaseolus  vulgaris٠٫٢٥  نسبةارتفاع للملوحة وتتحمل %   مثل نبات الفاصولیاء  

  :نباتات نصف حساسة للملوحة

 Gossypium مث ل القط ن    % ٠٫٥  ن سبة ل ض عیف ف ي نموھ ا وتتحم ل الملوح ة حت ى       ھي التي یح دث بھ ا خل    

hursutum  و نبات الفلفل الحلو L Capsicum annuum .  

  :نباتات مقاومة للملوحة

  . Atriplesc prostatas  مثل نبات  % ٥  نسبة تتحمل أكثر من

 Ajustementس  موزي االالتع  دیل :  ھ  ي توج  د ع  دة میكانزم  ات لمقاوم  ة الملوح  ة متداخل  ة م  ع بع  ضھا و       

Osmotique أو التكیف االسموزي Adaptation osmotiqueفیعرفھ كل من :  

     ١٩٩٩. al Vera et            بارتف اع ال ضغط االس موزي و انخف اض الجھ د الم ائي للمحت وى الخل وي نتیج ة ت راكم

  .األمالح أو المواد الدائبة من اجل میكانیزم المقاومة

    فـــــھو التحكـــــم في االنتفاخ أو حجـــم الخالیا  Régulation Osmotiqueنظیم األسموزي  أما الت     

  ).٢٠٠٣.Nayyar (االیضیةو المنظم بواسطة األنشطة 

أن الملوح ة ت ؤدي إل ى اخ تالل الت وازن الم ائي ذل ك ب سبب تغی ر            ٢٠٠.٢Roosens et al و أش ار ك ل م ن        

  .في تشبع البروتوبالزم و تمییھ البروتینات اإلنزیمیة أثناء المسارات االیضیةالضغط االسموزي الذي یدخل 
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  : للملوحةالمقاومة اتالنبات-١-٥-١

 النم و  تقل ل بعض النباتات تستجیب لإلجھاد الملح ي حی ث    ان ١٩٩٩.Shannon and Grieve ذكر كل من      

الی ا البرن شیمیة الورقی ة و یالح ظ نق ص تك ون األن سجة         الشعیر ، كم ا تتم ایز أن سجتھا ف ي الخ    –نبات القمح   : مثل

السكلورون  شیمیة  و الن  سیج الوع  ائي و الطبق  ة الخارجی  ة إذ تك  ون أن  سجتھا تح  ت ض  غط اس  موزي مرتف  ع بحی  ث    

 .١٩٩٨.Wang)  . (٢٠٠٠. Yeonok et al,ل من الملح/  غ ١٠ أنسجتھا  عبرذ تنف تستطیع أن 

 ب صورة ب سیطة ف ي خ شب الج ذور للنبات ات المقاوم ة ث م یخ زن ف ي           +Naتقال  أنھ یتم ان٢٠٠١. Jianالحظ      

                                                                        .األوراق

 أن بع ض األن واع النباتی ة تق وم بتع دیل ض غطھا       ; ٢٠٠٢ Magid et al ٢٠٠٧. Faouzi et al ب ین كم ا        

ألیونات المعدنیة من الوسط و حجزھا داخل الفجوة مما ی ؤدي إل ى دخ ول الم اء إل ى داخ ل          االسموزي باستھالك ا  

 للملوحة  حی ث تجم ع األم الح فی ستمر دخ ول الم اء إل ى النبات ات  ف ي          المقاومةالخالیا و ھذا ینطبق على النباتات   

  .االتجاه السالب بعملیة االنتشار

ن وع م ن   ( ة تنتق ل باتج اه األوراق وتخ زن خاص ة ف ي الفج وات        أن األیون ات ال سام  ٢٠٠٨ .Mehdiبین          

أو ترمى عن طریق غدد متخص صة بط رد األم الح عب ر الب شرة وأن میكانیزم ات الحج ز             ). Inclusifاإلدخال  

 من الجذور نحو الج زء الھ وائي أو م ن    +Kو التي تسمح بحركة Apoplasme  نحو+Na األیوني تسمح بطرد 

   .)(٢٠٠١.Zhu. الفتیةاألوراق المسنة إلى

/ mg ٩٠٠ ت صل إل ى ح والي    +Na أن النبات المقاوم تتراكم بھ نسبة كبیرة من ٢٠٠٢ .Cherki et alأشار     

  إل ى األوراق  +Na و تنق ل قیم ة اق ل م ن     النبات الواحد/ mg ٦٠٠ أما النبات الحساس تحجز نسبة النبات الواحد

 الداخل إلى النبات یعتبر ص فة تأقلمی ة مھم ة ت ساھم ف ي مقاوم ة       +Naبواسطة الماء الممسوك و أن حساب  كمیة         

  .النبات للملوحة

  : للملوحة الحساسة  النباتات-٢-٥-١

    الحامی  ة لالس  موریة  ت  راكم الم  واد الع  ضویة النبات  ات الح  ساسة للملوح  ة یح  دث بھ  ا أن ٢٠٠٨.Mehdiالح  ظ    

  ) . الجلوكوز–الفركتوز ( ة ھي السكریات البسیطة  كما یتم تخلیق مواد دائبة طبیعیتحت الظروف الملحیة

Polyoles      ) عدید البیبتید ( Inositol méthyl – glycerol  

  .Tréhalose ,Les fructanes raffinose  سكریات ثالثیة ):المعقدة( السكریات المركبة  •

 .Proline betaine – Glycine betaine – Proline β. alanine betaine  :األحماض اآلمنیة •

 . carboxyl Pyrinidine -٤- methyl -٢ -tetrahydro ,١،٤،٥،٦ :نيیالحمض اآلم •

ü  ھذه الحامیات نشاط اإلنزیمات في المحلول الملحي و تساعد على ثبات بنیة البروتیناتتشجع.  
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ü     الملح   ياإلجھ   اد أثن   اء البالزم   ي الغ   شاءتح   افظ عل   ى مرون   ة الغ   شاء البالزم   ي، الثیالكوی   د و  

)Mehdi.٢٠٠٨(.  

 ) ROS (إستراتیجیة فعالة إلزالة سمیة نازع األكسجینانھ توجد  ٢٠٠١.Ashraf and Rauf بین          

 Réactive oxygène  spécifiques    یقوم بنزع األكسجین على شكل- O٢  ، H٢O٢ ،  OH- و یزداد نشاطھ 

و إن إبطال نشاطھ یكون عن طریق . اض النوویةبازدیاد الملوحة على مستوى لبیدات الغشاء، البروتینات األحم

  .  Glutathion réductase ,Ascorbate peroxydase ,Superoxide dismutase إنزیمیة ھي مكونات

  . Glutathion ,Les caroténoïdes, les anthocyanines, Ascorbate غیر إنزیمیة ھيمكوناتو

إخراج االیونات إلى منطقة   یكون Glycophytes للملوحة المقاومة أن في النباتات ٢٠٠٥.Neilأشار        

التركیب الضوئي و األنسجة التي ینشط نموھا في وسط مالح حیث تتكاثف االیونات وتتراكم على مستوى 

   ).Exclusifنوع من اإلخراج ( الجذور 

ین أن الخالی ا   تب  Arabidopsis ان ھ ف ي األن واع الح ساسة لنب ات      ٢٠٠٥ .Chakib and Ahmedح سب         

ا یدل عل ى أن زی ادة م ستوى    ذ وھ+Naفي الغشاء البالزمي بل تقوم بإخراج   Na+- ATPase إنزیم التغیر من

Na+ ف  ي Cytosol    یمك  ن أن ت  تم ع  ن طری  ق حج  ز أی  ون Na+    داخ  ل ع  ضیات خلوی  ة داخلی  ة حی  ث وج  د أن 

اع البری ة المجھ دة و الح ساسة وج د أن      مرات بینما ف ي األن و  ٨  داخل األنواع الغیر حساسة أكبر بـ+Naمحتوى  

Na+ مرات ٤ أكبر بـ .  

 أن ال صودیوم ینتق ل ف ي خالی ا خ شب الج ذور ع ن طری ق النق ل          ٢٠٠٧.Faouzi et alك ل م ن    ذك ر         كم ا  

السالب و أن عدم تراكمھ في األوراق یعود إلى طرح األی ون م ن الخ شب و إع ادة توزیع ھ ف ي اللح اء مم ا ی ؤدي             

  .باتجاه الجذورإلى إرجاعھ 

 :  النباتتغذیةاثر الملوحة على -٦-١

 نح و  -CL و+Na أن النب ات یق وم بنق ل كمی ة معتب رة م ن       ١٩٩٩.Mezni; ١٩٩٣.Garcia et alأش ار          

ي د ف ي النبات ات المجھ دة ی ؤ    -CL و  +Na و الساق كي یحافظ عل ى توازن ھ وأن الت راكم الكبی ر ألی وني      وراقاأل

  .تلة الحیویة و االنخفاض الجاد في النمو متبوع بجفاف وموت النباتإلى السمیة في الك

 و ال  ذي ی  ؤثر   الترب  ة pH  ی  سبب ارتف  اع -CL و+Na ي أن ارتف  اع الزائ  د ألی  ون  Maillard .٢٠٠١ع  ن       

كم ا یح دث عرقل ة امت صاص      و الزن ك و المنغنی ز،  بطریقة غیر مباشرة على عدم امتصاص الحدی د و الفوس فات           

+Kمحلول األرضي بسبب المنافسة بین  من الNa+لتثبت على النواقل البروتینیة .  

 +K+/Naفی رون أن اإلجھ اد األی وني ین تج ع ن تغی ر ن سبة        ;٢٠٠٠.Eduardo et al ٢٠٠٢. Cherkiأم ا       

   یحدث التغیر في معدل االیونات بسبب تدفق الصودیوم  كما الغیر مالئم للنبات-CL و +Naوتركیز
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لك ونظ  را لتماث  ل مواق  ع االمت  صاص لل  صودیوم و البوتاس  یوم فإن  ھ ی  صعب التمیی  ز ب  ین األی  ونین م  ن   عب  ر الم  سا

  ..طرف النواقل البروتینیة مما یسبب السمیة بالصودیوم

 أغلب مشاكل السمیة ترجع .Miallard;٢٠٠٢ Magid et al;٢٠٠٢ .Cherki et al ٢٠٠١أرجع كل من 

 حیث تتراكم االیونات في األوراق بكمیة ، أو البورون، أو الكلورید،إلى زیادة امتصاص النبات للصودیوم

ویرجع التأثیر الضار لكل ملح ، وموت حوافھا وخاصة األوراق المسنة،الك یحدث احتراق األوراقذ عند ،كبیرة

  .إلى تأثیر كتیونھ أو أنیونھ 

   :+Kو   +Naعنصر ةیذنفا جیةیإسترات -٧-١

حی ث تمن ع أك سدة لبی دات     NaClمھ فعالة تعمل على إزالة سمیة األم الح ب ـ   ظعلى أنیحتوي الغشاء البالزمي       

         كم  ا تحت وي عل  ى نواق ل أیونی  ة تك ون ق  ادرة عل ى ض  مان إبع اد األیون  ات أو حجزھ ا ف  ي الفج وات ح  سب        ,الغ شاء 

 )١٩٩٩. Kasuga  Yu and Rengel. ١٩٩٩.,(.  

  :  الى الخلیة+Na عنصر یةذ نفا-١-٧- ١ 

  : وبالزمت السیالى +Naیة عنصر ذفان-ا 

 أنھ یوجد على السطح الخارجي للغشاء قنوات  Schachtman;٢٠٠٠. Blumwald. ٢٠٠٠ذكر كل من       

                                         : إلى داخل الخالیا وھي+Naأیونیة یمكن أن تلعب دور الوسیط في تدفق 

Outward reactifying channal:NORC ھي قناة ال اختیاریة مسؤولة عن نقل الكتیونات أحادیة التكافؤ

Na+/K+إلى خارج النبات .  

   Voltage insensitive channal :VIC       ھي قنوات مسؤولة عن نق ل الكتیون ات أحادی ة التك افؤ وھ ي أحادی ة

  ).+Na+/K(االتجاه

Non selective channal:NSC ولة عن نقل  أحادیة االتجاه مسؤالختیاریة قناةNa+/K+.  

خرج من جدید إلى ی ل أثناء التراكیز العالیة للملوحة   عبر اللحاء+Na  دخولیحدثه القنوات الثالثة    ذعبر ھ       

  .الممرنفس ب +Kخارج الجذور ویحدث إدخال 

Lctھو ناق ل م سؤول ع ن نق ل      ١ Na+        اج د   الكتیون ات ثنائی ة التك افؤ م ن الوس ط الخ ارجي إل ى ال سیتوبالزم ویتو

  .بالغشاء البالزمي

 ب سبب  مع اكس  إل ى الخلی ة عموم ا یك ون بطری ق      +Naأن دخ ول    ٢٠٠٢. Magid et alب ین ك ل م ن           كما

 وتجنبا لسمیتھ یخزن ف ي   Cytosolاالختالف في الضغط الكھربائي للغشاء البالزمي مما یؤدي إلى ارتفاعھ في         

 ف  ي الغ  شاء H- ATP aseشاطھ بزی  ادة ن  شاط  ال  ذي ی  زداد ن  +Antiporter Na+ / Hحج  رات بواس  طة 

                   ١،٥=  pH ی صبح  م رات عن دما   ١٠ أكب ر ب ـ   +Na ت راكم  یك ون   حی ث  +Hا حفاظ ا عل ى ت درج    ذالبالزم ي وھ   

)Kord and Khalil.١٩٩٥(.  
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  : الفجوة إلى +Naیة عنصرذ نفا–  ب 

وھن اك    الناقلركبیرة عبوبكمیات  یحدث  +Naلـ  التدفق السریع ان Cherki et al .  ٢٠٠٢ كل من أشار

   .SOS١جزء قلیل منھ یخرج إلى الوسط الخارجي عبر الناقل ویخزن في الفجوة 

أن ھ توج د عل ى م ستوى أغ شیة الفج وات       ١٩٩٩ .Gasciola et al;١٩٩٥ .Moons et al ب ین ك ل م ن          

  . إلى داخل الفجوات +Naیث تضخ على اإلفراز النشط حATPase تعمل بمساعدة إنزیمات ،أنظمة ضخ

 تم  نح طاق  ة للغ  شاء البالزم  ي  H+ النت  زاع  ATPaseم  ضخة  أن   ٢٠٠١.Golladack and Dietzب  ین    

 عب ر غ  شاء الفج وة غی ر ثاب  ت    +Na كم ا أن میك  انیزم ت دفق   ∆ pHفیتك ون جھ د غ  شائي یح دث تغی ر ن  سبي ف ي      

تمنحان لغشاء الفج وة جھ د غ شائي وتغی ر      ) +H(  النتزاع  ATPaseومضخة  Pyrophosphatase  فمضخة

 الغ  شاء ∆ pHع  صارة الفج  وة ونتیج  ة لھ  دا التغی  ر ف  ي الجھ  د الكھرب  ائي و التغی  ر ق  ي        ف  ي   pHل  ـ     ن  سبي 

       +Kالبالزم  ي وغ  شاء الفج  وة تتحف  ز ع  دة نواق  ل متخص  صة عل  ى م  ستوى الغ  شائي إلح  داث ت  وازن أی  وني ب  ین     

  .  )  (٢٠٠٠.Na+  Yeonok et alو 

 من +Na+/H ناقل ثنائي االتجاه مسؤول عن نقل ھو NHX١ أن .Blumwald;٢٠٠١. Jian ٢٠٠٧بین   

  .الفجوة إلى السیتوبالزم ویتواجد بالفجوة

  : إلى الخلیة +Kعنصریة ذنفا -٢-٧-١

  : وبالزمتلسی اإلى +Kنفادیة عنصر  -ا     

  تنشطان في حالة وجود خلل في كمیةبالزمي قناتان  تتواجد في الغشاء الأنھ٢٠٠٥.Munns et al أوضح      

 K+    إذ تقل كمیة ،سواء الداخلة أو الخارجة من وإلى الخلیةK+  الداخلة إلى النبات أثناء التراكیز الملحیة الكبی رة 

 فق ط إل ى الخلی ة النباتی ة لتع دیل ال ضغط       +K فتنشط ھاتان القناتان تسمحان ب دخول  +Naلتنافس بینھ وبین    لنظرا  

  :و ھما  +K على كمیة مناسبة من ةظاألسموزي و المحا ف

IRK : Inward ractifying K+channal اسیوم ت قناة التعدیل الداخلي للبو .  

ORK: Outward ractifying K+channalاسیومت قناة التعدیل الخارجي للبو                                   .   

  :ةلفجوإلى ا +Kیة عنصر ذ نفا-ب.    

ف ي   أنھ توج د نواق ل خاص ة بنق ل الكتیون ات واألنیون ات        .٢٠٠١Blumwald; . Jian ٢٠٠٧كشف كل من      

  :الفجوة و ھي

HAK :   ھ  و ناق  ل أح  ادي االتج  اه م  سؤول ع  ن نق  ل K+/H+  النق  ل م  ن  حی  ث ت  م ,ویتواج  د بالغ  شاء البالزم  ي

  .وبالزم تإلى السیعصارة الفجوة 

ITR:  قوم بنقل  یاالتجاهھو ناقل أحاديK+من الفجوة إلى السیتوبالزم .  
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 م ن الفج وة   +Kتق وم بنق ل   . وھي قنوات تفتح عندما یحدث تغیر في الجھ د الكھرب ائي    VK,SV,FV:و القنوات 

  ).٢٠٠١.Ramon and Alonso(وبالزم تإلى السی

  و  الوسطفي  ١٠٠Mmol/L= Na + أنھ عند تركیزChakib and ٢٠٠٥.Ahmed  كما أكد كل من         

 ١Mmol/L=K+       ت  دفق ض  ئیل ل  ـ  أی  ضاإض  افة إل  ى إزال  ة االس  تقطاب للغ  شاء البالزم  ي یح  دث K+ إل  ى  

   . ویتراكم ھناك HAK عبر الناقل +Hوبالزم مع توبالزم ثم إلى الفجوة ویعود للخروج من جدید إلى السیتالسی

   :عوامل تجنب األثر السمي للملوحة-٨-١ 

  : مقاومةصنافأ انتخاب -١-٨- ١      

للح  صول عل  ى س  الالت نباتی  ة مقاوم  ة لألم  الح یمك  ن اللج  وء لالنتخ  اب      ٢٠٠٤. العب  اس وس  عد أش  ار           

ور بمحالی  ل ذ الملحی  ة ومعامل  ة الب  يض  اال  صناعي وذال  ك باس  تمرار  زراع  ة ص  نف مع  ین لع  دة س  نوات ف  ي األر  

  . مقاومةسالالتتیار ملحیة،كذالك یمكن زیادة مقاومة أشجار الفاكھة للملوحة باخ

  : المالئم تصمیم نظام الري-٢-٨-١    

 یؤدي إلى فقد المیاه وتدھور األراضي وخف ض إنت اج المحاص یل خاص ة إدا       المفرط استغالل نظام الري     إن       

كانت المیاه جوفیة و التي عادة ما تكون عالیة الملوحة،األمر الذي یتسبب في حدوث ترسبات ملحی ة عل ى الطبق ة       

    ).٢٠٠٤.  العباس وسعد(  یتسبب في غسل العناصر الغذائیة أسفل منطقة الجذوركذالكالسطحیة، 

  :عامل التسمید أھمیة   -٣-٨-١

إضافة األسمدة تخفف م ن ت أثیر الملوح ة عل ى النب ات خ صوصا إذا أض یفت بطریق ة ص حیحة وبكمی ات             إن        

  ).٢٠٠٤. العباس و  سعد( النتروجین في صورة نترات مناسبة ویفضل عامة إضافة األسمدة التي تحتوي على

  : استعمال منظمات النمو -٤-٨-١

عل ى النب  ات     م ن أھ م التطبیق ات الزراعی ة المفی دة ف ي اإلنت  اج النب اتي إللغ اء الت أثیر ال ضار للملوح ة            تعتب ر       

 صورة محالی ل لل رش الخ ضري    الك بمعاملة المجموع الخضري بأحد أو أكثر من منظمات النمو الكیمیائیة في ذو

   ).  ٢٠٠٠.الشحات (  نتاجھا الثمريا قبلالستئناف نشاطھا في النمو 
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 المواد وطرق البحث
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II - مواد وطرق البحث :  

                                                          الھدف من التجربة                                                                             -١- ٢

 Capsicum  ت تحت ظروف ملحیة أثناء موسم نمو نبات الفلفلذیتمثل ھدا العمل في تجربة عاملیة نف     

annuun L. ا المیكانیزمات المورفولجیة و الفیزیولوجیة و   البیوكیمیائیة للنبات على مراحل  خال منعولج

  .وتر المبكر لكل صنف تحت الدراسة مختلفة من النمو بھدف تحدید الت

  :تصمیم التجربة --٢٢

 Capsicum annuum L. لنمطین وراثیین من نبات الفلفل     صممت ھذه التجربة في قطاعات عشوائیة كاملة

   )S٣,S٢,S١,NaCl):S٠ كلوری  د ال  صودیوم مع  امالت م  ن الملوح  ة عل  ى ص  ورة      عل  ى أرب  ع   احت  وتثبحی  

   وحدة تجریبیة ٣٢ علىكررت كل معاملة أربع مرات وبالتالي فقد احتوت التجربة 

   :المعامالت-ا

  :تم سقي النباتات أثناء مرحلة نمو الشتلة و النمو الخضري و الثمري بالتراكیز التا لیة 

  .بدون إضافة ملح ) S٠ (الشاھدمعاملة 

  .Mmol/L ٢٥ بتركیز NaCL):S١(األولىالمعاملة 

  . Mmol/L ٥٠ بتركیز :NaCL)S٢(الثانیةالمعاملة 

  . Mmol/L ١٥٠ بتركیز :NaCL)S٣ (الثالثةالمعاملة 

  : المستویات -ب

                  ) SP(  :األول Capsicum annuum L .تم إجراء ھذه الدراسة على نمطین وراثیین من نبات الفلفل      

Super marconi:Var  أصلھ من الوالیات المتحدة األمریكیة و الثاني )DM (Deux marconi:: Var      

   . في والیات الوطناھمتلزراعھذین الصنفین تستورد الجزائر بذورھما . من الدانمارك أصلھ

    : إلى فنبات الفلفل یقسم١٩٨١.Cronquistحسب     

  

  Division :Spermatophyta  

SB division : Angiosperae 

Class :Dicotyladonea 

Sb class:Asteridae 

Ordre:Solanales 

Famille:Solansceae 

Genre :Capsicum  

  
١٦  



Espece :Capsicum annuum 

Var :Deux marconi 

                                                                                                           Super marconi    

 : المكررات-ـج

ة دوح   ٣٢= ٤x٢x٤ : بأربع ة مك ررات وبالت الي فق د احت وت التجرب ة عل ى         ىح د     ك ررت ك ل معامل ة عل ى     

  :الكذوجدول توزیع المعامالت یوضح  .تجریبیة

  ــالتتــــوزیــــــــع المعامــــ) ١-٢(جـــــــــدول
DM                                  SP                          

   التراكیز

  

  

  المكررات

 

S٠ 

 

S١ 

 

S٢ 

 

S٣ 

 

S٠ 

 

S١ 

 

S٢ 

 

S٣ 

١  ١DMS١ ٠DMS١ ١DMS١ ٢DMS١ ٣SPS١ ٠SPS١ ١SPS١ ٢SPS٣ 

٢  ٢DMS٢ ٠DMS٢ ١DMS٢ ٢DMS٢ ٣SPS٢ ٠SPS٢ ١SPS٢ ٢SPS٣ 

٣  ٣DMS٣ ٠DMS٣ ١DMS٣ ٢DMS٣ ٣SPS٣ ٠SPS٣ ١SPS٣ ٢SPS٣ 

٤  ٤DMS٤ ٠DMS٤ ١DMS٤ ٢DMS٤ ٣SPS٤ ٠SPS٤ ١SPS٤ ٢SPS٣ 

  

  :   التجربة تنفیذ-٣-٢

  ظ روف  تح ت االول ى ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في منطق ة ش عبة الرص اص خ الل الموس م الج امعي       تین التجربتنفیذتم        

 ال شتلة لم  دة  ول ة نم   مرحلدراس ة  س  م ١٠ xس م  ١٠م نھ ارا ف ي أص  ص ص غیرة    °٢٥-٢٠ درج ة حرارت  ھ  مخبری ة 

 تح ت  أش ھر  ٥لدراسة مر حل ة النم و الخ ضري و الثم ري لم دة      سم  x٢٣سم٢٣،وأصص ذات حجم كبیر     شھرین  

لتجن  ب بم اء الحنفی  ة   حی ث تم  ت مع  املتھم یومی ا بالملوح  ة یتخل  ل ك ل معامل  ة ال  سقي     ،ظ روف البی  ت البالس  تیكي 

                                        .الجذور منطقة أمام  تراكم األمالح

  :مرحلة اإلنبات -١-٣-٢

 %٢بواس طة م اء جافی ل     DM( iDeux marcon(و Super marconi )SP(      تم تعقیم بذور صنفي الفلفل

  فوق ورق ) طبق/بذرة١٠٠(م إنباتھا في أطباق بیتري توبعد غسلھا بماء الحنفیة عدة مرات ثم بالماء المقطر 
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 م ن  Mmol/L ٠،٢٥ ،(NO٣)Mg م ن Mmol/L ٠،٢ غدائي أول ي متك ون م ن      الترشیح مبلل بواسطة محلول   

K٢SO٠،٠٥ ٤ Mmol/Lمن Ca(NO٣)H٢O تبعا لطریق ة Christenson and Jakson. م ضاف  . ١٩٨١

  ).الشاھد بدون ملوحة (: NaCL  S٠إلیھ تراكیز مختلفة من 

S٢٥=١ Mmol/L.   S٥٠= ٢ Mmol/L.       S١٥٠= ٣ Mmol/L.  

 أس  ابیع خ  الل ھ  ذه الفت  رة ت  م ح  ساب الن  سبة المئوی  ة    ٣ اس  تمرت المالحظ  ات یومی  ا لم  دة  ىدح  ك  ل تركی  ز عل  ى  

   .لإلنبات

  :  مرحلة نمو الشتلة - ٢-٣-٢

 إل ى   الب ادرات المتجان سة ف ي النم و    نقل ت  و ال سویقة ، ر یذالج إلى غایة ظھور  سابقا ذكر  كما بذورال      تم إنبات   

ث م نقل ت    أص یص  بمع دل نبت ة لك ل    ١:١:١ت ورب بن سبة   + رمل +ربة  بخلیط من تة سم مملوء  ١٠ ھاأصص قطر 

ل یال ،اس تغرقت التجرب ة    ° م٢٠-١٨نھ ارا وب ین   ° م٢٥-٢٠ درج ة حرارتھ ا   بالمخبراألصص إلى غرفة نموذجی ة   

المعامالت الملحیة لألصناف تح ت الدراس ة   تطبق ه الفترة كانت ذ أثناء ھ٧-٣مدة شھرین إلى غایة ظھور الورقة  

فیزیولوجی   ة ، دراس   ات مورفولوجی   ة  عل   ى الوح   دات التجریبی   ة  إج   راءت   م ال   سقي بم   اء الحنفی   ة وق   د  یتخللھ   ا 

  .وبیوكیمیائیة على األوراق و الجذور

  :    مرحلة النمو الخضري و الثمري -٣-٣ -٢

  وض  عت الطریق  ة ال  سابقة، بع  د االعتن  اء بالب  ادرات و وص  ولھا إل  ى مرحل  ة الورق  ة ال  سابعة         نف  س إتب  اع    ت  م 

 البی  ت  ظ  روفتح  تس  م ٢٣ X س  م ٢٣حج  م كبی  ر ب أص  یص ش  تالت ف  ي ك  ل  ٣ال  شتالت المتجان  سة ف  ي النم  و  

بع دھا ب دأت المع امالت الملحی ة لألص ناف تح ت الدراس ة ،یتخللھ ا ال سقي بم اء الحنفی ة لتجن ب ت راكم                    البالستیكي

 على األزھ ار  تصول الثمري وطبق أشھر إلى غایة نھایة المح٥األمالح أمام الجذور،استغرقت ھذه التجربة مدة       

  .یمیائیةبیوكوالثمار و األوراق،دراسة مورفولوجیة ،فیزیولوجیة و

 : الدراسة التحلیلیة المطبقة-٤-٢

 :الدراسة المورفولوجیة ١-٤-٢

v حساب نسبة اإلنبات : %  

مالت اور للمعالفلفل لتقدیر حساسیة البذ نبات  مننمطین   علىتمت ھذه الدراسة أثناء مرحلة اإلنبات   

  .اى كل صنف على حدعملیة حساب عد البذور النابتة یومیا إلى غایة ثبات العدد الملحیة تمت

v  النموتقدیر مؤشر تطور)LPI، PI: (  

      لتقدیر مدى حساسیة القمة   ) ١٩٧٦.Warren and Richard( تم تطبیق المعادلة المتبعة من طرف       

  .ىحدالت الملحیة أثناء مرحلة نمو الشتلة لصنفي الفلفل كل على و األوراق للمعام النامیة    
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v حساب االستحثاث الورقيEpi(O°) : 

       ه الدراسة على صنفي الفلفل الحلو في مرحلة الشتلة ومرحلة النمو الخضري و الثمري حیث تم ذتمت ھ

  ٢٠٠٠.Youssef)  لنبات للملوحةتحمل احساب زاویة میل الورقة األكثر توترا و األقل توترا لمعرفة    

v حساب النمو النسبي %REG: 

 الشتلة ومرحلة النمو الخضري و الثمري لتحدید تأثیر الملوحة على  نمو مرحلةأثناء تم حساب الماء النسبي      

 نمو النبات حیث أجریت قیاسات على سرعة نمو النبات من بدایة ظھور الورقتین األولیتین إلى غایة نزع    

 .(١٩٩٣.Bernastein et al)  ىحد المرحلتین، كل معاملة على اللنبات في كا

v  حساب عدد األوراق)NFE(  

     تمت ھ ذه الدراس ة أثن اء مرحل ة النم و الخ ضري و الثم ري وذال ك بح ساب ع دد األوراق المركب ة لك ل وح دة                 

  .بت المتوسطاتوحس) كانت عملیة العد مرتین في األسبوع(تجریبیة إلى غایة نھایة التجربة 

v  حساب طول الساق)LT: ( 

ه الدراسة أثناء مرحلة النمو الخضري و الثمري لمعرفة مدى تأثیر الملوحة على طول النبات وتمت ذ ھأجریت

  . بواسطة مسطرة مدرجة بعدھا حسبت المتوسطات یومیاعملیة القیاس

v  الجذورحساب طول) LR:( 

 ىح د ،ك ل ص نف عل ى     الج ذور  ة مدى تأثیر الملوحة على ط ول   لمعرف  في نھایة المحصول  ه الدراسة   ذھأجریت  

  .وتمت عملیة القیاس بواسطة مسطرة مدرجة بعد نزع النبات ونھایة المحصول

v  حساب عدد األزھار)NFL: ( 

 ظھورھ ا یومی ا إل ى    ذ تح ت الدراس ة ب دأ ع د األزھ ار من       األص ناف عل ى       لتقدیر مدى تأثیر المعامالت الملحیة   

  . ىحدكل معاملة على ھار ثم حسبت المتوسطات ترة اإلزغایة نھایة ف

v  حساب عدد الثمار)NFR:(  

 بدای ة اإلثم ار إل ى    ذ     بدأ عد الثمار الناضجة لألصناف المدروسة لنبات الفلفل المعاملة بالملوح ة م ع ال شاھد من       

  .تم حسبت المتوسطات.  مرتین في األسبوع و كان ھذاغایة نھایتھ

  :فیزیولوجیة الدراسة ال -٢-٤-٢

v النسبي .الماء%TER:  

  .)(١٩٧٩.Coudretه الدراسة أثناء نھایة مرحلة نمو الشتلة وتم حساب الماء النسبي تبعا لطریقة ذ ھأجریت     
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v ١ (ةالمقاومة الثغری m-²/mol- (rs :  

ر مف صولة ع ن    ،حیث تم قی اس المقاوم ة الثغری ة للورق ة الغی       ىحدالخضري و الثمري لكل معاملة على            

 .ثبات الجھاز تعدیل و  حیث بدأ التسجیل بعد  Chamber analyser type LCA٤النبات بواسطة جھاز 

  : الدراسة البیوكیمیائیة -٣-٤-٢

v  نالبر ولیتقدیر) Pro µg/١٠٠mg(: 

ل  شتلة  الن امي تح  ت ظ  روف تجریبی ة أثن  اء مرحل ة نم  و ا   ص نفي الفلف  ل  ف  ي أوراق نالب ر ول  ی أجری ت مع  ایرة         

 م   ن ط   رف  و المعدل   ة١٩٥٥ .Lindslay and Trollومرحل   ة النم   و الخ   ضري و الثم   ري تبع   ا لطریق   ة  

Moneveux and Nemmar.و التل   وین بكاش   ف   %٤٠بع   د االس   تخالص بواس   طة المیث   انول     ١٩٨٣ 

Ninhydrine      عل ى  تم ت ق راءة الكثاف ة ال ضوئیة لمختل ف العیین ات         .  بوجود حامض الستریك و االرثوفوس فوریك

 و حسبت النتائج م ن خ الل منحن ى قیاس ي     ٢٠D Spectrophotometre نانومتر بواسطة جھاز٥٢٨طول موجة

  .(١٠٠mg/ug)نالبر ولیللحامض االمیني 

v تقدیر السكریات µg/١٠٠mg/ MF) :(  

ول  بواس طة مخل وط م ن محل ول الفین      )في ثم ار ص نفي الفلف ل   ) الجلوكوز( تم استخالص السكریات الدائبة            

 ق راءة الكثاف ة ال ضوئیة   تم ت  .)١٩٥٦.Dubois (ة طریق  تبع ت  حی ث ا  و حامض الكبریتی ك المرك ز   %٥بتركیز 

وح سبت النت ائج م ن خ الل       ن انومتر ٤٨٨عل ى ط ول الموج ة    Spectrophotometre   ٢٠  Dبواس طة جھ از  

  .)Glucose' ) mg/ µgمنحنى قیاسي لـ 

v - تقدیر الكلوروفیلT.b.a)mg/g. MF:(  

 و الكلوروفیل الكلي في أوراق ص نفي نب ات الفلف ل تح ت مع امالت الملوح ة أثن اء        b)  ()(aقدر الكلوروفیل        

تم ت   ١٩٩٨.Hecazie etal. مرحلة نمو الشتلة ومرحلة النمو الخضري و الثم ري حی ث اس تعمل ل ذالك طریق ة     

  بواس     طة جھ     از ن     انومتر٦٦٥ و ٦٤٩ق     راءة الكثاف     ة ال     ضوئیة لمختل     ف العین     ات عل     ى ط     ول الموج     ة  

Spctrophotometr٢٠D    .  

v  تقدیر العناصر المعدنیة K+ و(ppm)Na+:  

 أثن اء  ،ه الدراس ة عل ى عین ات أوراق وج ذور ص نفي نب ات الفلف ل النامی ة تح ت مع امالت ملحی ة               ذ أجریت ھ          

 قة الھ ضم المبت ل   وذالك بإتباع طریى،كل وحدة تجریبیة على حد،مرحلة نمو الشتلة و النمو الخضري و الثمري       

 و بع  د ظھ  ور الراس  ب ، عل  ى الترتی  ب٥:٢:١:بن  سبةHNO٣,HClO٤,H٢SO٤  األحم  اضبواس  طة مخل  وط 

-sher wood Flamme ٤١٠ بواس طة جھ از  +K و+Naوتم ت ق راءة ك ل م ن     . خفف ت بالم اء المقط ر   األب یض 

photometre   ائج م  ن خ  الل   وح  سبت النت   ، ن  انومتر عل  ى الترتی  ب ٧٦٧ ن  انو مت  ر و  ٥٨٩ ة عل  ى ط  ول الموج
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ال   دوري (عل   ى الترتی   ب    ) (ppm NaCl ، K٢PO٤ م   ن أم   الح  ، +K و +Naمنحنی   ات قیاس   یة لك   ل م   ن   

 ).١٩٨٩.وآخرون 

  :الدراسة اإلحصائیة--٥-٢

أفضل متغیر مثل األفراد أحسن تمثیل في إظھار اثر الفعل النوعي للملوح ة عل ى نمط ین وراثی ین م ن      لمعرفة      

  .نبات و مرحلة نمو الشتلة و النمو الخضري و الثمريالفلفل أثناء مرحلة اإل

     )(ACP وصفیة تمثلت في إتباع تحلیل المركبات النموذجیةإحصائیةطبقت على نتائج ھذه التجاري دراسة 

Lanalyse en coposant principals        اس  تنتج م  ن خاللھ  ا االرتباط  ات االیجابی  ة و ال  سلبیة ب  ین مختل  ف

 األف راد بكف اءة عالی ة دراس ة     اما طبقت على نتائج المتغیرات لكل مرحل ة و ال ذین مثل و   المتغیرات تحت الدراسة ك  

 إلظھار اثر الفعل الكمي للملوح ة تح ت جمی ع      Split-platتحت تصمیم المنشقة    ) ANOVA(إحصائیة استداللیة 

 عل ى  new-man keuils المجموع ات المتباین ة و المت شابھة تبع ا لتق سیم      فو اس تنتاج مختل   . التراكیز المقترح ة  

  .٢٠٠٨ XL State version دعمت ھذه الدراسة بواسطة برنامج إحصائي %٥مستوى 
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    تحلیل النتائج                      
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III-تفسیر النتائج  

  : التحلیل الوصفي ألثر الفعل النوعي للملوحة على األصناف الوراثیة المدروسة -١- ٣

بیوكیمیائی  ة ف  ي ھ  ذه التجرب  ة أثن  اء مرحل  ة اإلنب  ات ونم  و     رفولوجی  ة، وفیزیولوجی  ة، وطبق  ت ع  دة مع  اییر م      

لمعرف ة     .Capsicum annuum Lالثم ري عل ى ص نفین م ن نب ات الفلف ل       ال شتلة، مرحل ة النم و الخ ضري و    

لی  ل وت م إج  راء عل  ى النت  ائج دراس ة إح  صائیة وص  فیة تمثل ت ف  ي إتب  اع تح    .  النم  و ف ي وس  ط ملح  ي أثن  اءس لوكھم  

 أث ر الفع ل الن وعي للملوح ة عل ى      ظھ ار إو، واستنتاج المتغیر األكثر تمثیال لألف راد،  )ACP(المركبات النموذجیة  

  . األصناف المختبرة ومدى مقاومتھم لھاھده

 :ه الدراسة الوصفیة ضمن ثالث مستویات تحلیلیة مختلفةذتم تحلیل نتائج ھ

  .االرتباطات لعلى مستوى معام   *    

 .لى مستوى حلقة االرتباطاتع   *  

  .على مستوى المنحنى البیاني لألفراد    * 

  :مرحلة نمو الشتلة-أ 

  :التحلیل الوصفي على مستوى مصفوفة معامل االرتباطات •

) ٠٫٩٣١ =r (PI / LP Iس جل ب ین    يأن أكبر ارتباط إیج اب ) ١-٣(بینت مصفوفة االرتباطات المدونة في الجدول

- =r)ن ی ارتباطات متباینة تتراوح ما ب  أظھرتبینما  . glu(r) / chl(t) (٠٫٩٤١-= r)ین  أكبر ارتباط سلبي  بو

٠٫٨٨٨- ,٠٫٠٠٥/ r= ٦-٣)(٥-٣(شكل في باقي المتغیرات  (٠٫٠١٦،٠٫٩٢٩(.  

  

  :التحلیل الوصفي علي مستوى حلقة االرتباطات •

% ٩٧لألف راد تح ت الدراس ة بن سبة     أوضحت حلق ة االرتباط ات أن الكلوروفی ل الكل ي ھ و المتغی ر األكث ر تمث یال               

 ٢مقارن ة م ع المح ور   % ٥١٫٤٧ بم صداقیة ق درھا   ١مقارنة مع باقي المتغی رات، و س اھمت ف ي ت شكیل المح ور        

مقارن  ة م  ع ب  اقي % ٨٩بن  سبة  ف ي األوراق    +K+/Naوال  ذي مثل ھ المتغی  ر  % ٢١٫٤٩ال ذي كان  ت م  صداقیتھ  

 )+K+/Na(" االختیاری ة  النفاذی ة " ٢ و المح ور  "chl(t) لتمثیلی ة الكف اءة ا " ١ المح ور  إلى لذلك أسند . المتغیرات

  .(٣-١)شكل

  

 

  

 

 

 ٢٣ 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الكلوروفیل الكلي و محتوى الجلوكوز اثناء   مرحلة  لعالقة بین ااثر معامالت الملوحة على  ) ٥-٣(شكل

  لشتلةانمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      روفیل الكلي و محتوى البوتاسیوم أثناء مرحلةاثر معامالت الملوحة على العالقة بین الكلو) ٦-٣(شكل

  نمو الشتلة

  

  

  

  ٢٤ 



  

  

  

مصفوفة معامل االرتباطات لمختلف المتغیرات المقدرة على أوراق صنفي نبات الفلفل أثناء ) ٣-٣(جدول 

  الشتلةمرحلة نمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

  

  

       أثن اء  ٢-١ ین صنفي نبات الفلفل في تمثیل المحورور و جذفاعلیة المتغیرات المقدرة على أوراق ) ٢-٣(جدول

  :نمو الشتلةمرحلة 
  

  ٢المحور                  ١المحور                   المتغیرات           

   الدراسة المورفولوجیة                                                       

PI                                       ٠٫٦٧٨  ٠٫٦٣٠  

LPI                        ٠٫٧٠١  ٠٫٦١٥-  

Tg%                        ٠٫١٥٤  -٠٫٨٠٦-  

REG                                   ٠٫٢٨٥                ٠٫٤٧٠  

ep                                       ٠٫١١٢  -٠٫٨٩٥  

  الدراسة الفیزیولوجیة                                             

rs(m-٢ s/mol-١)      ٠٫١١٤  -٠٫٨٩٥-  

Ter                  ٠٫٢١١  ٠٫٥٢٤-  

   الدراسة البیوكیمیائیة                                                         

Pro(ug/١٠٠mg/MF  ٠٫٤٩٧  -٠٫٨١٨-  

chl(a)(mg/g/MF)   ٠٫٢٤٢  ٠٫١٤٧-  

chl(b)( mg/g/MF)                    ٠٫٢٢٠    ٠٫٨٨٤-  

chl(t) (mg/g/MF)  ٠٫٠٩٩  ٠٫٩٧١-  

K+(f)   (ppm)          ٠٫٠٢٤  ٠٫٩٠٨-  

K+(r)  (ppm)          ٠٫٦٠١  -٠٫٥٤٨-  

Na+(f)  (ppm)       ٠٫٨١٠  -٠٫٥٥٥-  

   )   ppm( Na+(r)  ٠٫١٦١  ٠٫٥٦٠  

K+/Na+(f)             ٠٫٨٩٨  -٠٫٢٦٥  

K+/Na+(r)             ٠٫٦١٤  -٠٫٧٠٥  

glu(ug/١٠٠mg/MF  ٠٫١٠٥  -٠٫٩١٧  

  ٢١٫٤٩  ٥١٫٤٧     %    مصداقیة المحورین

    

  

٢٦ 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ٢                  المحور                                                 

 

 

 

 

 

 

 

    ١               المحور

   

 

   

 

 

  

  

 

   

فلفل أثناء  وجذور صنفي نبات ال حلقة معامل االرتباطات بین المتغیرات المقدرة على أوراق)١-٣ (شكل

  مرحلة نمو الشتلة  

 +K+/Na النفادیة االختیاریة ٢المحور   
٢١٫٤٩ %  

٢٧ 



  :التحلیل الوصفي على مستوى المنحنى البیاني لألفراد

محت  وى ب الممث  ل ١والمح  ور  )+K+/Na( بالنفادی  ة االختیاری  ة   الممث  ل٢إن توزی  ع األف  راد ح  ول المح  ور        

  ).٢ – (٣شكل أربع مجموعات مختلفة و ھي كما یلي شكل . الكلوروفیل الكلي في األوراق

  :المجموعة األولى

فتواج  دھم ف  ي الجھ  ة الموجب  ة  ) S١.S٠( ھ  ذه المجموع  ة ب  التراكیز  المنخف  ضة م  ن اللوح  ة   أف  راد تمی  زت       

 Super marconi ال صنف  أفرادحیث اشتملت على .  نسبة الكلوروفیل الكلي فیھم مرتفعةأن یدل على ١للمحور

 أن أيسبي و ن  سبة كبی  رة م  ن ال  صودیوم ف  ي الج  ذور     ن  لال  ذین تمی  زو بارتف  اع النم  و الن  سبي و محت  وى الم  اء ا     

   ).S١.S٠( سلك نفس السلوك في التركیزینSPالصنف

  :المجموعة الثانیة

  )٢٥Mmol/L=S١(و(٠=S٠) ةالملحیة المنخفض في التراكیز DM الصنفأفرادمثلت ھذه المجموعة      

’ موشر تطور عمر الورقة ’)b(الكلوروفیل’t)chl(الكلوروفیل الكلي’   بارتفاع محتوى البوتاسیوم احیث تمیزو

فنواجذھم في االتجاه الموجب للمحور یدل على أن ھذه األفراد سلكت نفس السلوك . موشر تطور عمر النبات 

  .لم یسبب توترا في النمو لھذه األفراد) S١(بمعنى أن ) S٠.S١(عند التركیزین 

  :    المجموعة الثالثة

 فتواج دھم ف ي االتج اه    )Mmol/L١٥٠(ب التراكیز الملحی ة المرتفع ة    التي عومل ت  SP أفرادھا الصنفاشتملت    

       ل  دیھمchl(t)ی دل عل  ى أنھ  م ج د مت  وترین بالملوح ة مم  ا أث  ر عل ى انخف  اض الكلوروفی ل الكل  ي       ١ال سالب للمح  ور 

       م ن األوراق   ف ي ك ل   (+K+/Na) ی ة االختیاری ة  ذو النفا ep) )االس تحثاث ال ورقي  وglu) (زالجلوك و  ارتف اع   و

  )S٢.S٣ (أنھ ذا یعن ي   ) S٢.S٣( سلك سلوك ال صنف المت وتر عن د التركی زین     )SP(و الجذور آي أن الصنف 

  .SP الصنف أفرادأثرا بنفس المستوى على 

 :المجموعة الرابعة

ج دھم  فتوا ) Mmol/L٥٠( ب التراكیز الملحی ة المرتفع ة    اال ذین عومل و    DM ھذه المجموعة أفراد الصنف      ت مثل 

  chl(t) یدل على أنھم متوترین بالملوح ة مم ا أدى إل ى انخف اض الكلوروفی ل الكل ى       ١في االتجاه السالب للمحور 

 ف ي  K+(r)البوتاس یوم  (pro) , ن الب ر ول ی  rs),(ارتف اع المقاوم ة الثغری ة   , TG)(انخف اض ن سبة اإلنب ات     .ل دیھم  

 ك  ان مت وترا بالملوح  ة و س لك نف  س   DMمم ا ی  دل عل ى أن ال صنف    . ف  ي األوراق Na+(f)الج ذور و ال صودیوم  

  ).S٢.S٣(السلوك عند التركیزین 

     

  

  

 ٢٨ 



  

  
  

  

  

  . نمو الشتلة مرحلة صنفي نبات الفلفل أثناء وجذورمنحنى توزیع أفراد أوراق) ٢- ٣(شكل                  
  

  

 

 
٢٩ 



  

  : و الثمريحلة النمو الخضريرم-ب

  

  :االرتباطاتالتحلیل الوصفي على مستوى مصفوفة معامل 

س جل أكب ر    ،PI/ LPI (٩٢٧ .٠=r) : إیج ابي ب ین  ارتب اط  أكب ر  االرتباط ات عل ى م ستوى م صفوفة           ل وحظ  

أث ر مع امالت الملوح ة عل ى العالق ة ب ین        أوض حت ف ي ح ین   ) ٣-٣ج دول   . (rs /LT (٠٫٩١٣-=r)س لبي ب ین   ارتباط

       ب   اقي المتغی   رات ارتباط   ات متفاوت   ة تت   راوح ب   ین     ة وط   ول ال   ساق أثن   اء مرحل   ة النم   و الخ   ضري    المقاوم   ة الثغری    

)٠٫٩٢١،   (r=٠٫٨٨٦-   ،٠٫٠٢)،(r = -شكل٠٫٠١٥)٨-٣)(٧-٣.(  

  

  

  ى حلقة االرتباطاتالتحلیل الوصفي على مستو

ل  ى األص  ناف تح  ت  ع  ل الملوح  ة ع ف  ي تمثی  ل األف  راد و إظھ  ار أث  ر ف  (rs)تف  وق المتغی  ر المقاوم  ة الثغری  ة        

المحور ف     و بھ ذا %٥٨٫٩٤ بمصداقیة ق درھا  ١وعبر المحور . مقارنة مع باقي المتغیرات  % ٢٨الدراسة بنسبة   

 ٢ المح ور  عب ر ع ن  ح ین   ف ي  ) rs(النمو المت وتر را عن ب الدراسة معاألصناف تحت ھو الذي تحكم في توزیع      ١

كفاءة المعبرا عن  %  ٣٧بنسبة مثل األفراد تحت الدراسة و%   ٨٫٨٨بمصداقیة قدرھا  (a)محتوى الكلوروفیل 

  .)٣-٣ ( شكل)٤-٣(جدول chl(a) یةالتمثیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
٣٠ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اثر معامالت الملوحة على العالقة بین المقاومة الثغریة و طول الساق أثناء مرحلة النمو )  ٧- ٣(شكل  
  الخضري

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أثناء مرحلة النمو نمالت الملوحة على العالقة بین المقاومة الثغریة و محتوى البر ولیاثر معا)  ٨-٣(شكل
 الخضري

  

  

  

  
٣١ 



 أثن اء النم و   ٢-١ المح ورین   فاعلیة المتغیرات المقدرة على أوراق أصناف نبات الفلفل في تمثیل  ) ٤-٣(جدول

  الخضري 

  ٢المحور               ١المحور                  المحاور/  المتغیرات

  الدراسة المرفولوجیة                                                        

PI                 -٠٫٢٧٧                  ٠٫٢٤٥                 

         LPI               -٠٫٣٢٧                  ٠٫٢٣٣                 

REG             -٠٫٢٨٣-                  ٠٫٢٣٢                 

ep                 -٠٫١٤١-                  ٠٫٢٦٨                 

LT                -٠٫٢٧١-                  ٠٫٢٦٢                 

LR                -٠٫١٦٤-                  ٠٫٠٠٥                 

Nfe                -٠٫٠٢٧٤-                  ٠٫٢٤١                

Nfl                -٠٫٠١٤٨-                  ٠٫١٧٦               

Nfr                -٠٫١٦٥                  ٠٫٢٠٢                 

 لدراسة الفیزیولوجیة   ا                                                    

Rs                  ٠٫٢٢٣                 ٠٫٢٨٩                 

                                         

 الدراسة البیوكیمیائیة                                                         

Pro(ug/ ١٠٠g/ MF)             ٠٫١٢١                        ٠٫٢٨٠                

Chl(a)(mg/MF)  -٠٫٣٧٣             ٠٫١٧٨                 

Chl(b) (mg/g/MF) -٠٫٣١٣-             ٠٫٢٠١                

Chl(T)mg/g/MF -٠٫٩٢             ٠٫٢٧٣                 

K+(ppm) -٠٫٠٨٢            ٠٫٢٧١                

Na+ (ppm)  ٠٫٣٦٥             ٠٫٢٣٤                

K+ /Na+ -٠٫١٣٥             ٠٫٢١٥               

Glu(ug/ mg) ٠٫١٥٦-             ٠٫٢٨٢              

 %  ٨٫٨ ٨              % ٥٨ . ٩٤          %مصداقیة المحورین 

  

  

  

  

  

  
٣٢ 



  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النمو  مرحلة أثناءي نبات الفلفل صنفأوراقحلقة معامل االرتباطات بین المتغیرات المقدرة على ) ٣-٣(شكل

  الخضري
  

  

  

  

 
٣٣ 



  :التحلیل الوصفي على مستوى المنحنى البیاني لألفراد 

 ٢ المقاومة الثغریة ف ي توزی ع األف راد باعتب اره أكث ر م صداقیة م ن المح ور         على الذي عبر ١تحكم المحور         

  ).٤-٣شكل ( تم توزیع األفراد على النحو التاليىلذو

  :ألولىالمجموعة ا

إض  افة إل  ى بع  ض )٠=S٠( الغی  ر معامل  ة بالملوح  ة DM,SPاش  تملت ھ  ذه المجموع  ة عل  ى أف  راد ال  صنفین       

 ی دل  ١فتواجدھم ف ي االتج اه ال سالب للمح ور     ) ٢٥Mmol/L=S١( المعاملة بالتركیز الملحي   DMأفراد الصنف   

ش ر تط ور نم و    ؤم’ (LPI) النب ات ومتطور نشر ؤ في م ارتفاعكما لوحظ   .منخفضة) (rsعلى أن مقاومتھم الثغریة   

و محت    وى ) t(الكلوروفی    ل’(a) محت    وى الكلوروفی    ل (Nfr)ع    دد الثم    ار ’(Nfe)ع    دد األوراق ’ (PI)الورق    ة

  SPوDM نف س س لوك أف راد   اس لكو  ) S١(ف ي التركی ز  ) (DMمما ی دل عل ى أن أف راد ال صنف         . (+K)اسیومتالبو

  ).S٠(في التركیز

  :المجموعة الثانیة 

 إض افة ) ٢٥Mmol/L (الملح ي   المعامل ة ب التركیز  DMوSPذه المجموعة بوجود أف راد ال صنفین        ھمیزت  ت      

 ٢-١فتواج دھم ح ول تق اطع المح ورین    ). ٥٠Mmol/L=S٢ (  المعامل ة ب التركیز الملح ي   SPصنفإل ى أف راد ال    

 ول ط     REG)إض   افة إل   ى نم   وھم الن   سبي, متوس   طة الت   أثر بالملوح   ة (rs)ی  دل عل   ى أن مق   اومتھم الثغری   ة 

 ف ي  SPال صنف ھ ذا یعن ي إن      . (+K+/Na)االختیاری ة األیونی ة   و)b( الكلوروفیل ,(LT)طول الجذور ,(LT)الساق

  ).S١(في التركیز) DM(سلكا نفس سلوك الصنف)S١.S٢(التركیزین

  :المجموعة الثالثة

المعامل       ة ب      التركیز الملح       ي  DMوSPأف       راد ال      صنفین اش      تملت ھ       ذه المجموع      ة عل       ى جمی      ع          

  .)٥٠Mmol/L=S٢(المعاملة بالتركیز الملحي  DMإضافة إلى أفراد الصنف ) =١٥٠Mmol/L S٣(المرتفع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
٣٤ 



  

  

  

  

                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  خضري النمو ال مرحلة نبات الفلفل أثناء صنفيالمنحنى البیاني لتوزیع أفراد أوراق) ٤-٣(شكل

 

 

 
٣٥ 



  

  :التحلیل االستداللي ألثر الفعل الكمي للملوحة على األصناف الوراثیة المختبرة والتداخل بینھم-٢-٣

  :مرحلة نمو الشتلة*     

 ف ي مرحل ة النم و    rs)  ( و المقاوم ة الثغری ة   ةنمو ال شتل  في مرحلة  chl(t)صممت نتائج المتغیرین محتوى       

ان تفوقا في تمثیل األفراد تحت الدراسة أحسن تمثیل ، وأظھرا أثر الفعل النوعي للصنف     اللذ و الثمري الخضري  

 وذل ك لتحدی د أث ر الفع ل الكم ي لھ ذین       Split-plot   (ANOVA)المنشقةوالملوحة والتداخل بینھم تحت تصمیم 

 البیانی ة   (F)ادا ل ـ ف اس تن  % ٠٫١فتبین أن ھذا الفعل الكمي معنوي على مستوى أكب ر م ن   ) األوراق(المتغیرین 

   .)٥-٣( الجدولیة والمدونة في الجدول (F)مقارنة بـ  ف

وعلى ھذا األس اس ت م تق سیم س لم ت أثیر الفع ل الكم ي لل صنف          % .٩٩  بنسبةأي أن أثر الملوحة على األفراد كان

  :كما یلي% ٥ على مستوى new man keuilsوالملوحة والتداخل بینھم بطریقة 

  

  نب ات الفلف ل   قرا ب أو chl(t)ن الملوح ة وال صنف والت داخل بی نھم عل ى محت وى        یل التباین ب    تحلی) ٥-٣(جدول

  : نمو الشتلة مرحلةأثناء
مجم     وع متوس     ط   متوسط المربعات  درجة الحریة  مصدر التباین

  المربعات
  االحتمال   البیانیة-ف

          ٣٣  التباین الكلي

  ٠٫٠٠٠١  ٣٥٫٣٣٨  ٨٣٫٦٣٥  ٩٢٫١٧٣  ٣  معامالت الملوحة

          ٩  الخطأ التجریبي

  ٠٫٠٠٠١  ٢٢٠٫٥٣٥  ١٤٫٧٧٠  ١٤٫٧٧٠  ١  الصنف

          ١٦  الخطأ التجریبي

  ٠٫٠٠٠١  ٦٫٦٠٤  ٨٫٢٨١  ٢٫٧٦٠  ٣   V/Sالتداخل بین

  
  

 :مرحلة نمو الشتلة  - أ

  :أثر فعل الصنف* 

ختلفتین ة األفراد بغض النظر عن معامالت الملوحة، فأعطى مجموعتین مبأثر اختالف الصنفین على استجا      

  . مما یوحي ان الصنفین متبایني السلوك في الوسط الملحي)٧-٣) (٦-٣جدول (

  .M (Deux marconi) D أفرادھا مثلث الصنف:Aالمجموعة  -

  .sp (supeur marconi ) أفرادھا مثلث الصنف :Bالمجموعة  -

  

  

٣٦ 



  :أثر فعل الملوحة* 

  المطبقة على التجربة ،تب ین أن الملوح ة أث رت    لبیوكیمیائیةاالفیزیولوجیة والمورفولوجیة و  الدراسةمن خالل         

غ ض النظ ر ع  ن ال صنف بحی  ث ت وزع ھ ذا الت  أثیر عل ى األف  راد إل ى أرب  ع        بعل  ى األف راد المختب  رة  ت أثیرا متباین ا   

  :)٧-٣) (٦-٣جدول( مجموعات مختلفة

  .، نموھم كان عادیا  S٠)(أفرادھا غیر معاملة بالملوحة  :Aالمجموعة 

  ).نصف حساسة(  فكانت نصف متوترة L Mmol/  ٢٥ )(S١ملت بتركیزوأفرادھا ع : Bوعة المجم

  .)متوترة( فكانت حساسة للملوحة  (S٢) ٥٠ Mmol/Lملت بتركیز و أفرادھا ع:Cالمجموعة 

  .)جد متوترة( فكانت جد حساسة للملوحة )( S٣) ١٥٠ Mmol/Lملت بتركیز وأفرادھا ع :Dالمجموعة 

  :بین الصنف والملوحةأثر التداخل * 

ü      ت شابھ ت أثیر تركی ز الملوح ة(S١)  NaCl Mmol/L عن د ال صنف  ٢٥ M D    م ع تركی ز الملوح ة 

Sعند الصنف ٠ SP و شكال المجموعة B SPS٠, DMSوالتي كان ت أفرادھ ا غی ر ح ساسة     )  (١

  .للملوحة

ü  بینما أعطى الصنفDM    الغیر معامل بالملوحة(S٠) المجموعة (DM S٠ ) A.  

ü الصنف أعطى SPالمعامل بالملوحة ) Sالمجموعة) ١ (SPS١) Cكانت أفرادھا نصف ح ساسة    و

  .للملوحة

ü  بینما أعطى تركیز الملوحةMmol/L ٥٠)Sفي ال صنف ٢M D  المجموع ة D (DMS٢)  وكان ت 

  .أفرادھا حساسة للملوحة

ü    تماث  ل ت  أثیر تركی  ز الملوح  ة(Mmol/L ٥٠)Sو٢ S٣ (Mmol/L ١٥٠) عن  د ال  صنفین  SP 

 موالت  ي كان  ت أف  رادھ    ) SPS ٢ و ٣SPS و ٣DMS    (E ف  أعطى المجموع  ة   DMنف وال  ص 

  .ا متشابھا سلوكا سلك) S٣( في التركیز M D وSPأي أن أفراد (حساسة للملوحة 

   مرحل ة نم و ال شتلة   أثن اء  سلم ترتیب أثر فعل الصنف والملوحة والتداخل بینھم على نبات الفلف ل ) ٦-٣(جدول

  %.٥ على مستوى new man keuilsتبعا لطریقة 
  S٠  S١  S٢ S٣  المعامالت/ الصنف

ADA  ACA  ABA  AAA  

ADB  ACB  ABB  AAB  

ADC  ACC  ABC  AAC  

ADD  ACD  ABD  AAD  

DM 

ADE  ACE  ABE  AAE  

  

  ٣٧ 



 أثناء مرحلة نم و ال شتلة   سلم ترتیب أثر فعل الصنف والملوحة والتداخل بینھم على نبات الفلفل       ) ٧-٣(جدول  

  % ٥ على مستوى  new man keuilsقة تبعا لطری
  S٠  S١  S٢ S٣  المعامالت/ الصنف

B* D** A***  BCA  BBA  BAA 

BDB  BCB  BBB  BAB  

BDC  BCC  BBC  BAC  

BDD  BCD  BBD  BAD  

SP  

BDE  BCE  BBE  BAE  

  

  أثر فعل الصنف* 

  أثر فعل الملوحة** 

  .أثر فعل التداخل بینھما*** 

  : مرحلة النمو الخضري و الثمري  - ب

 التي مثلت األفراد المختب رة وأظھ رت أث ر الفع ل الكم ي لل صنف         )rs( الثغریة ة المقاوم المتغیرصممت نتائج         

  تحلی  لج  دول فتب  ین م  ن خ  الل ANOVA القطاع  ات الع  شوائیة الكامل  ةالملوح  ة والت  داخل بی  نھم تح  ت ت  صمیم  /

 معنوی ا عل ى م ستوى اكب ر      الكم ي فعلال اثر أن و ھذا یدل على ةالجد ولی ف البیانیة اكبر من ف     أن) ٨-٣(التباین

   .%٠٫١من 

 في المقاومة الثغریة تحلیل التباین بین أثر معامالت الملوحة والصنف و التداخل بینھم على )٨- ٣(جدول

 .الخضرينمو ال مرحلة أثناءنبات الفلفل   أوراق
مجموع متوس ط      المربعاتمتوسط  ةیدرجة الحر  مصدر التباین

  المربعات

  االحتمال  لبیانیة  ا-ف

          ٣٣  التباین الكلي

  ٠٫٠٠٠١  ١٠٤٥٫٨٦٠  ١٦٧٤٩٫١١٣  ٥٥٨٣٫٠٣٨  ٣  معامالت الملوحة

          ٩  الخطأ التجریبي

  ٠٫٠٠٠١  ١١٩٫٦٠٨  ٦٣٨٫٤٩٥  ٦٣٨٫٤٩٥  ١  الصنف

          ١٦  الخطأ التجریبي

التداخل ب ین ال صنف     

  والملوحة

٠٫٠٠٠١  ٤٠٫٧٤٠  ٦٥٢٫٤٣١  ٢١٧٫٤٧٧  ٣  

  

  

  
٣٤ 



  :نفأثر فعل الص*

) ٩-٣(  تم توزیع أثر فعل الصنف بغ ض النظ ر ع ن مع امالت الملوح ة إل ى مجم وعتین متب اینتین ج دول             

)١٠-٣.(  

  . DM (Deux marconi )مثلث أفرادھا الصنف  : Aالمجموعة

 SP (Supeur  marconi) . مثلث أفرادھا الصنف  :Bالمجموعة       

  :أثر فعل الملوحة *

  ل الملوحة بغض النظر عن األصناف إلى أربعة مجموعات متباینة  تم توزیع أثر فع      

  .  جد متأثرة بالملوحة:A (S٣ = ١٥٠ Mmol/L)المجموعة 

 . متأثرة بالملوحة:) B ( S٢ = ٥٠ Mmol/Lالمجموعة 

  .متوسطة التأثیر بالملوحةC (S١ = ٢٥ Mmol/L ):  المجموعة 

  ).نموھا عادي (بالملوحة ر معاملة  أفرادھا غی:)الشاھد (  S٠ = ٠ ( Dالمجموعة 

  :أثر فعل التداخل بین الصنف والملوحة *

 تأثیرا متباینا حیث توزع أثر الفعل الكم ي عل ى األف راد    (S٠)ر معامل بالملوحة ی النبات الغ  أوراقاظھر تحلیل      

  .بالملوحة غیر متأثرة م أفرادھH (DMS٠)  والمجموعة G (SPS٠) المجموعة :مختلفتینإلى مجموعتین 

ü  ٢٥معدل  بعند معاملة النبات بتركیز ملحي/L  ( S١) NaCl  Mmol أعطى مجموعتین متب اینتین ، :

 متوس طة  ام  أفرادھE (DMS١ )سطة التأثر بالملوحة و المجموعة  أفرادھا متو F (SP١) مجموعة 

  .التأثر بالملوحة

ü  ٥٠عند معاملة النبات بتركیز ملحي بمعدل /LM mol   Na Cl (S٢) أعطى مجموعتین ، 

 أفرادھا متأثرة C(DMS٢) أفرادھا متأثرة بالملوحة،  و مجموعة D (SPS٢ )مجموعة : متباینتین

  .بالملوحة

ü  عند معاملة النبات بتركیز ملحي بمعدل(S٣) NaCl  M mol/L أعطى تأثیر ھذا التركیز ١٥٠ 

 جد م أفرادھ A (DMS٣)ة    و المجموع B (SPS٣)المجموعة : مجموعتین متباینتین أیضا ھما

 ).توتر حاد(.متأثرة بالملوحة

  

  

  

  

  

  

٣٩ 



 أثن  اء م  ر حل  ة النم  و  س  لم ترتی  ب أث  ر فع  ل الملوح  ة و ال  صنف و الت  داخل بی  نھم نب  ات الفلف  ل     ): ٩-٣( ج  دول

  % ٥  على مستوى  new man Keuilsتبعا لطریقة   و الثمريالخضري
  S٠  S١  S٢ S٣  المعامالت/ الصنف

AAA  ABA ACA ADA  

AAB ABB ACB ADB 

AAC ABC ACC ADC 

AAD ABD ACD ADD 

AAE ABE ACE ADE 

AAF ABF ACF ADF 

AAG ABG ACG ADG 

SP 

AAH  ABH ACH ADH 

  

  

 أثن اء مرحل ة النم و     عل ى نب ات الفلف ل    بی نھم، سلم ترتیب أثر فعل الملوحة والصنف والت داخل    ) ١٠-٣(جدول  

  % ٥ على مستوى  new man keuils قةلطریتبعا   و الثمريالخضري

  
  S٠  S١  S٢ S٣  المعامالت/ الصنف

BAA  BBA  BCA  BDA  

BAB  BBB  BCB  BDB  

BAC  BBC  BCC  BDC  

BAD  BBD  BCD  BDD  

BAE  BBE  BCE  BDE  

BAF  BBF  BCF  BDF  

BAG  BBG  BCG  BDG  

DM 

BAH  BBH  BCH  BDH  

  

  

 
  

  

 

 

  

٤٠ 



  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
    

 النتائج                         مناقشة

٤١ 



 IVالمناقشة:  

        الت  ي طبق  ت عل  ى المتغی  رات المختب  رة عل  ى أوراق    (ACP) الوص  فیة اإلح  صائیةاس  تنادا إل  ى الدراس  ة    

تب ین أن محت وى الكلوروفی ل الكل ي ف ي        Deux Marconiو  Super Marconi نب ات الفلف ل    نمط ي و ج ذور  

رتی  ب ھ  ذه المتغی  رات أظھ  رت الفع  ل     عل  ى الت% ٩٦ ، %٩٧ م  ثال األف  راد بن  سبة   المقاوم  ة الثغری  ة و األوراق 

م ت  ل االس تداللي  ی  النوعي للملوحة والصنف والتداخل بینھم مقارن ة ب المتغیرات األخ رى المختب رة ، بتطبی ق التحل             

استنتاج مدى فاعلیة الملوحة على األوراق والجذور وتحدید أثر الفع ل الكم ي للملوح ة و ال صنف والت داخل بی نھم           

تبین أن ت أثیر الملوح ة عل ى النب ات معن وي      . وعة الفعالة التي مثلت األفراد أحسن تمثیل  تم تحلیل متغیرات المجم   

   تحلیل التباین إلىاستنادا % ٠٫١على مستوى أكبر من 

  :ظاھر المورفولوجیةمأثر فعل الملوحة على ال -١-٤

إال أن درجة الحساسیة ،  )٢٠٠٤ .إبراھیممحمود و ( یعتبر نبات الفلفل من النباتات النصف حساسة للملوحة 

تختلف من صنف آلخر وعلیھ سجل تأثیر الملوحة على نمو و إنبات صنفي الفلفل المختبرة مقارنة مع الشاھد 

   (٢٠٠١.John)         نسبة اإلنبات انخفاض مما أدى إلى .حیث تأثرت البذور بكل التراكیز الملحیة المختبرة

(r =٠٫٥٣٦) Na/TG+  ٢٠٠١.الشحات (ة ینیذور على اإلنبات بسب تلف األعضاء الجن عدم قدرة البةنتیج (

متباینا و بشكل واضح في ) S١.S٢(تبین أن الصنفین كان سلوكھما في التركیزین) ١- ٤(فمن خالل الشكل,

  ).DM(أكثر مقاومة من الصنف ) (SPفكان الصنف ) S٣(التركیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
   من الفلفل الحلونمطینل اإلنبات الملوحة على نسبة تأثیرتباین (٤-١)شكل                            

  
  
  
  ٤٢ 



ن ااھد وك  ش نم وه ، مقارن ة بال    مؤش ر نب ات والت ي تح دد     الملوح ة عل ى القیم ة النامی ة لل    ث رت أ إض افة إل ى ذل ك فق د    

 أثن  اء Super Marconiمقارن  ة بال  صنف الث  اني    Deux marconiتأثیرھ  ا ملحوظ  ا خاص  ة عل  ى ال  صنف   

 أنیتب ین  )٢-٤(شكلفم ن خ الل ال    (١٩٩٥ . Huang)    ( Na+ /PI ٠٫١٦٢ = r)    مرحل ة النم و الخ ضري   

 بالملوح  ة م  ن ال  صنف  ت  أثرااق  ل ) (SP ال  صنفإنی  ة مختل  ف ج  دا و  س  لوك ال  صنفین ف  ي جمی  ع التراكی  ز الملح  

)DM.(  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  مرحلة نمو الشتلةأثناء  من الفلفل الحلونمطینلشر نمو النبات ؤ الملوحة على  متأثیر  تباین)٢-٤(شكل 

  

قارن  ة  مDeux marconi   ال  ورقي خاص  ة ف  ي ال  صنف االس  تحثاث ى عل  للملوح  ةت  أثیر ال  سلبي الكم  ا ظھ  ر . 

ف ي   ال صنفین ك ان س لوكھما    أنیب ین  )٣-٤(شكل و ال  )٠٫٣٧٨ = Super marconi  )Na+/ep  r  بال صنف 

  . التراكیز الملحیة متناظراجمیع

 

  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
   أثناء مرحلة نمو الشتلة من الفلفل الحلولنمطین تباین تأثیر الملوحة على االستحثاث الورقي (٤-٣)شكل        

  
 
  

٤٣ 



 النب ات خاص ة عن  د    ال ساق تأثیرھ ا معنوی ا ج دا عل  ى ط ول ال ساق حی ث أدت إل ى نق ص ف  ي ط ول          ك ان  كم ا        

 ال صنفین  آن یتب ین  )٤-٤(شكلفم ن خ الل ال     )  (٠٫٨٨٦  =SP  Na+ / LT   r مقارن ة بال صنف  DM  ال صنف 

  ب دا االخ تالف ف ي ال سلوك واض  حا    )S٣(ش بھ متن اظر بینم  ا ف ي التركی ز     ) S١.S٢(ینتركی ز ك ان س لوكھما ف ي ال   

  . SP أكثر مقاومة من الصنف DMفكان الصنف

  

                                                                                                                     

  
 

 

 

 

 

 

  مرحلة النمو الخضريءالحلو أثنا من الفلفل لنمطین الملوحة على طول الساق تأثیر  تباین   )٤-٤(شكل        

  

  الصنف المقاوم بمقارنة    DM   نقص في طول الجذور خاصة عند الصنف الحساسإلى ا لملوحة أدتكما 

SP  ٠( في التركیزینامتنا ضر لصنفین  كان سلوكھما اأنتبین ) (٤-٥فمن خالل الشكلS.Sبینما في ) ١

  .  في السلوك واضحاف بدا االختال)S٣.S٢(التركیزین
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  مرحلة النمو الخضري أثناء من الفلفل الحلو لنمطین الجذور الملوحة على طول تأثیر تباین )٥-٤(شكل  
 

  لثمرياو 

٤٤ 



    النمو النسبي بصفة عامة حیث أظھر تأثیر سلبیا معنویا للملوحة على النمو اضانخفو ھي نتیجة أكدھا        

 والذي یفسر بتوقف القمم النامیة وتوقف النشاط الكامبیومي سبب ( Na+/ REG ٠٫٨٤٢- = r)النسبي للنبات  

الضغط زیادة  النسبي واالمتالء في التوازن المائي مما یؤدي إلى نقص درجة االضطرابتحفیز األمالح على 

  ).٦- ٤(شكل; ١٩٩٩ Mezni) ٢٠٠٠ الشحات (٢٠٠١ .Jion;  األسموزي عند الصنف الحساس

  

                                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من الفلفل الحلو أثناء  مرحلة النمو الخضريلنمطینوحة على  النمو النسبي  الملتأثیرتباین ) ٦-٤(شكل            
 
    

الثم ري   ضري وخ   ع دد األوراق خاص ة أثن اء مرحل ة النم و ال     ب اختزال كعملی ة للت أقلم    ما یقوم ال صنف الح ساس   ك

الی ا  خ الماء م ن ال ة األوراق ثم سقوطھا ، وھو میكانیزم لتجنب فقدان خخویبسبب تأثیر الملوحة الذي یؤدي إلى ش      

  ..(٤-٧)شكل) (٢٠٠٥ . Chougui ; ١٩٩٢. Katoعند النبات المتوتر

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو الخضري و الثمريلنمطیتباین تأثیر الملوحة على عدد األوراق ) ٧-٤(شكل
  

٤٥ 



  

  

  

  

  

  

  

  
   الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو الخضري و ألثمريطینلنمتباین تأثیر الملوحة على عدد األزھار ) ٨-٤(شكل

 مقارنة Deux marconi    عدد األزھار لدى الصنف الحساسانخفاض على انعكست و ھذه الظاھرة   

  فالملوحة تؤثر على )r= Nfl/  Nfe٠٫٦٠٦ (أثناء النمو الخضري  iMarcon Superبالصنف المقاوم 

   نضج حبوب اكتمالسقوط األزھار وعدم   في مرحلة اإلزھار وقد تؤدي إلىالقدرة اإلنتاجیة للنبات خاصة 

 )    ٢٠٠٤محمود و أحرون ، ( مما یؤدي إلى عجز جزئي في إنتاج الثمار وصغر حجمھا وقلة عددھا اللقاح 

إلنتاج  اانخفاض حجمھا مما یؤدي إلى اكتمالإضافة إلى ذلك فالملوحة تسرع في نضج الثمار قبل .) (٤-٩شكل 

 للصنفین عند جمیع االزھاریبین وجود اختالف غي عدد )٨-٤(شكلال و(٢٠٠٠. Alam et al)   الثمري

الذي أبدى مقاومة   SP معنوي  مقارنة مع الصنف DM عند الصنفضالتراكیز الملحیة حیث كان االنخفا

                           .                                                   للملوحة

  

                      

  

  

  

  

  

                                                                                    

                                                                                                           
  الثمري من الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو الخضري و نلنمطی الملوحة على عدد الثمار تباین تأثیر )٩-٤(شكل  

  

  

  
٤٦ 



  :أثر الملوحة على الظاھرة الفیزیولوجیة - ٢- ٤     

 الثغ ور أثن اء   انغ الق  عند الصنفین مقارنة بالشاھد وھ ذا نتیج ة   (rs)أدت الملوحة إلى زیادة المقاومة الثغریة             

یتب ین أن ال صنفین س لكا س لوكا ش بھ      )١٠-٤(ال شكل   فم ن خ الل  ( Na+ /rs  ٥٩٧ .٠ = r )تلة مرحل ة نم و ال ش   

فك  ان ال  صنف  . ب  دا  االخ  تالف ف  ي ال  سلوك واض  حا   ) S٣(بینم  ا ف  ي التركی  ز   ).S١.S٢(متن  اظر ف  ي التركی  زین  

SPأكثر مقاومة من الصنفDM.  

  

  

  

  

  

  

  

  
           مرحلة النمو الخضري أثناء من الفلفل الحلو لنمطینریة  الملوحة على المقاومة الثغتأثیرتباین ) ١٠-٤(شكل

  و الثمري 
  

ب األوراق      محت وى الم اء الن سبي    انخف اض  ت وترا مائی ا عن د ال صنف الح ساس مح دثا       كما ت سبب الملوح ة          

)٠٫٤١٢ TER  r=  /Na+ (عند الصنف الحساس خاصة Deux Marconi لمقاوم ا مقارنة بالصنفSuper 

Marconi  سر للنب   ات م  ن المحل   ول األرض   ي  ی      وھ  ذا ب   سبب نق  ص الم   اء الم( Kato .١٩٩٢)    شكل وال            

 أكث  ر) SP(فك  ان ال  صنف . ال  صنفین ال  وراثیین س  لكا س  لوكا متباین  ا ف  ي جمی  ع التراكی  ز الملحی  ة   أنیب  ین )١١-٤(

  ).DM(مقاومة من الصنف 

  

                                                                                                          

 

 
 
 
  
  
   

          
 

 ةا لشتل من الفلفل الحلو أثناء  مرحلة نمولنمطین الملوحة على النمو النسبي تأثیر تباین  )١١-٤(شكل       
 

٤٧ 



  :أثر الملوحة على الظاھرة البیوكیمیائیة-٣-٤

بمقدار احت واءه    iMarconDeuxعلى الصنف الحساس  Marconi Super المقاوم للملوحة تفوق الصنف     

 في األوراق أثناء مرحلة نمو الشتلة ومرحلة النم و الخ ضري   chl(t)  ،والكليb).chl (a) (chlروفیل لوعلى الك

  وتجمی ع   س تقطاب اال مراك ز    وك ذالك ص یانة    ال ضوئي  ھ مراك ز تفاع ل نظام      استطاع صیانة ھذابالثمري و  و

 =r ) -    (٠٫٤٥٩   +Na+/chl(b)  chl(t)/Na ٠٫٣١٦-=r) .PS II    وPSI    ال ضوئیة  لألنظم ة   الطاقة

 انخف  اضستوى األوراق مم  ا أدى إل  ى م    عل  ىاالس  تقطابومراك  ز  س بب إت  الف مراك  ز تفاع  ل نظام  ھ ال  ضوئي 

فم ن خ الل         ٢٠٠٥ .Chougui ; Kurasova etal٢٠٠٢  ; ٢٠٠١ Romer et alالمواق ع فاعلی ة ھ ذه   

 تب  ین أن ال  صنفین س  لكا س  لوك متب  این ف  ي جمی  ع التراكی  ز الملحی  ة حی  ث ك  ان     (٤-١٤))١٣-٤)(١٢-٤(األش  كال

 ح سا س باحتوائ ھ عل ى كمی ة      بینما كان ص نفا (b) مقاوما باحتوائھ على كمیة معتبرة من الكلوروفیل        DMالصنف

  ).SP(سبة لسلوك الصنفقلیلة من الكلوروفیل الكلى و العكس بالن

  

   .   
 

 

 

 

 

 

  

   مرحلة النمو الخضري و الثمريأثناء من الفلفل الحلو لنمطین (a) الملوحة على الكلوروفیلتأثیرتباین ) ٢١-٤(شكل         

  

  

 

                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  

               من الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو  الخضريننمطیلb)(ى الكلوروفیلتباین تأثیر الملوحة عل) ١٣-٤(شكل
 و ألثمري  

      
٤٨ 



 
  

  

  

 

 

  

   

 ثمريال مرحلة النمو الخضري و أثناءمن الفلفل الحلو لنمطین  الملوحة على الكلوروفیل الكلى تأثیرین اتب) ١٤-٤( شكل 

 

اھد أثن اء مرحل ة نم و    ال ش  ف ي ال صنفین المختب رین مقارن ة ب    نالبر ول ی میني حفزت الملوحة تراكم الحامض اآل         

فھ ذا الت راكم   .  عل ى الترتی ب   ( +pro / Na : ٠٫٧٨٧ , ٠٫٨٩٣= r )الثم ري   الشتلة ومرحلة النم و الخ ضري و  

 Super عند الصنف المقاوم نالبر ولیتر بالملوحة، حیث لوحظ أن محتوى و مت اتبیعتبر إشارة على أن نمو الن

Marconi       أكث ر من ھ عن د ال صنف الح ساسDeux Marconi        ل ذا یعتب ر میك انیزم الت أقلم ل دى ال صنف المق اوم 

(EL Mekkoui .١٩٩٠)  حیث یلعب دورا واقیا اسموزیا فعاال ، و ذلك بتراكمھ في السیتوبالزم مما یؤدي إل ى 

دث اإلنتب اج الخل وي ل دى یعتب ر م ن المنظم ات        الخالیا النباتیة فیتحقق بذلك دخول الماء إلى النب ات ویح    pHرفع  

 Na+      (rه متعلقة بالزیادة في محتوى اوأن الزیادة في محتو)  (١٩٩٦ .Peng et al األسموزیة األساسیة 

= -٠٫٧٠٧ pro / K+ / Na+ ).  (r = ٠٫٨٩٣ pro / Na+ ) مرحلت ي نم و ال شتلة و المرحل ة الخ ضریة        ف ي 

.(Fujuata et al, ١٩٩٨ ;Smirnof . ١٩٩٨)  ١٥-٤(األش كال  فم ن خ الل(  (٤-١٦)  یتب ین أن ال صنفینSP)   

فك ان  ).S٣( شبھ التن اظر ف ي ال سلوك عن د التركی ز     بدابینما ). (S١.S٢( سلكا سلوكا متباینا في التركیزین  DM)و

  .حساسا) DM(مقاوما و الصنف ) SP(الصنف 

 
                                                                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من الفلفل الحلو أثناء مرحلة نمو الشتلةلنمطین نتباین تأثیر الملوحة على محتوى البر ولی) ١٥-٤(شكل
  

٤٩ 



  

  

  

  

  

  

  
               

  

   مرحلة النمو الخضري و الثمريأثناء من الفلفل الحلو طینلنم نالبر ولی الملوحة على محتوى تأثیرتباین ) ١٦-٤(شكل        

                                                                                   

 في أوراق الصنفین الوراثیین المختبرین النامیین تحت الظروف الملحیة أثناء مرحل ة نم و   نالبر ولیكما أن تراكم  

    خاصة   ( pro / glu ٠٫٧٥٣ = r),  +Naلخضري والثمري مرتبط بتراكم السكریات وارتفاع  الشتلة والنمو ا

  ٢٠٠٢.al ٢٠٠٠  .  ار كل من الشحاتشكما أ al (Locy et . (١٩٩٦الثمريو    الخضري وم الن في مرحلة

Cherki et         ن شاط إن زیم   ارتف اع أن س بب ت راكم ال سكریات بفع ل الملوح ة یع ود إل ى Sucrose synthase   ف ي 

  ).١٧-٤(شكل. السكریات في النباتارتفاعالثمار حیث یشكل میكانیزم مسؤول عن 

 

 

 

 

  

  

 

 
  

  

   مرحلة نمو الشتلأثناء من الفلفل الحلو لنمطین الملوحة على محتوى الجلوكوز تأثیرتباین ) ١٧-٤(شكل      
  

  

  

٥٠ 



  :النبات في +K+ / Na  و +Naو +Kأثر الملوحة على محتوى عنصر -٤-٤

  في الجذور عند الصنفین ال وراثیین المختب رین مقارن ة بال شاھد ، إال      +K محتوى انخفاضسببت الملوحة        

   Deux Marconi وال صنف الح ساس   Super Marconi تباین ت ف ي ال صنف المق اوم     االنخف اض أن درج ة   

قد یعود ھذا   مرحلة نمو الشتلةأثناء  % ٩٠ألوراق بینما كانت مرتفعة في ا% ٥٣حیث كانت نسبتھ في الجذور  

 لیثب ت عل ى النواق ل    +Naب سبب المناف سة بین ھ وب ین       م ن المحل ول األرض ي   +K امت صاص  إلى عرقلة االختالف

 تع ود إل ى    ٢٠٠٧.Faouzi et al , ٢٠٠٢  . Majid et al  ، أم ا ن سبتھ العالی ة ف ي األوراق فح سب     الروتینی ة 

 األیون  ات باس تھالك ت ات المحب ة للملوح  ة والت ي تق وم بتع دیل ض  غطھا األس موزي       حج زه داخ ل الفج وات ف  ي النبا   

 ال سالب  االتج اه المعدنیة من الوسط وحجزھا داخل الفجوات مما یؤدي إلى دخول الم اء داخ ل الخالی ا النباتی ة ف ي        

ین   ا ف   ي  یتب   ین أن ال   صنفین ك   ان س   لوكھما متبا  (٤-٢٠) (٤-١٩))١٨-٤(األش   كال  م   ن ح   اللاالنت   شاربعملی   ة 

  ).S٣(و اقل تباینا في التركیز ) S١.S٢(التركیزین

  

  

  

  

  

  

  

  
   مرحلة نمو الشتلةأثناء من الفلفل الحلولنمطین  األوراق محتوى البوتاسیوم في تباین اثر الملوحة على) ١٨-٤(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   مرحلة نمو الشتلةأثناء من الفلفل الحلو طینلنم الجذور الملوحة على محتوى البوتاسیوم في تأثیرتباین ) ١٩-٤(شكل    

٥١ 



  

  

  

  

  

  

 

 

  

) مرحلة نمو الشتلة% (٥٣ من نسبتھ في األوراق اقل% ٤٢ فقد كانت نسبتھ في الجذور +Naأما بالنسبة لعنصر 

 إل ى أن النبات ات الح ساسة تق وم بنق ل ال صودیوم ف ي        (٢٠٠٧.Fouzi et al ; ٢٠٠١. Jian) وھ ذا یع ود ح سب    

یا خشب الجذور عن طریق النقل السالب وأن ع دم تراكم ھ ف ي األوراق یع ود إل ى ط رح األی ون م ن الخ شب                  خال

یب ین أن  (٤-٢٢)     )٢١-٤(االش كال ووإعادة توزیعھ في اللحاء مما یؤدي إلى إرجاع ھذا العنصر باتجاه الجذور        

) SP(فك ان ال صنف   ) S٣(ف ي التركی ز   و بدا االختالف معنویا ) S٢(كھما متناظرا في التركیز  سلوالصنفین كان   

  ).DM(أكثر مقاومة من الصنف 

                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  
  حلو أثناء مرحلة نمو الشتلةمن الفلفل اللنمطین تباین تأثیر الملوحة على  محتوى الصودیوم في األوراق )٢١-٤(شكل

  
  
  
  
  
  
  

٥٢ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                            مرحلة  من الفلفل الحلو أثناء لنمطین الجذورتباین تأثیر الملوحة على محتوى الصودیوم في )٢٢-٤(شكل

  نمو الشتلة                

  

  

فقد ل وحظ أن ھ   .  في الجذور واألوراقانخفاضھى  حیث أدت إل +K+ / Na االنتقاءكما أثرت الملوحة على معامل 

   +K+/Naو+Na وب ین     (+K+ / Na+ /K  ٠٫٧١٨ -= r)  +K+ / Na   و +K ب ین  س لبیة توج د عالق ة   

٠٫٦٠٧) r=-(في مرحلة نمو الشتلة.  

 ف ي مرحل ة النم و    (+K+ / Na+ /Na  ٠٫٥٨٥- = r)  +K+ / Na  و +Na ب ین بینم ا توج د عالق ة س لبیة           

 ب سبب الملوح ة   +K+ / Na  معام ل االنتق اء  انخف اض  أن (٢٠٠٢. Cherki et al)الثمري ، وحسب  لخضري وا

  +Na العالیة ، مما ی ؤدي إل ى ت دفق س ریع ل ـ      التركیزلتي تؤدي إلى زوال استقطاب الغشاء البالزمي خاصة في ا

 عب ر النواق ل البروتینی ة الموج ودة     +Kبینم ا یح دث ت دفق ض ئیل ل ـ       عبر القنوات الموجودة ف ي الغ شاء البالزم ي،      

  فإن ھ   +Naو +K  امت صاص  إلى تشابھ مواق ع  (٢٠٠٥.Chakib)على سطح الغشاء البالزمي ویعود ذلك حسب 

  +K  عل  ى ح  ساب +Naی  صعب التمیی  ز ب  ین األی  ونین م  ن ط  رف النواق  ل البروتینی  ة، مم  ا ی  سبب ت  دفق كبی  ر ل  ـ      

یب ین أن ال  صنفین س لكا س لوكا متباین  ا ف ي جمی  ع     (٤-٢٤)  )٢٣-٤(لاالش كا  ووبالت الي تح دث ال  سمیة بال صودیوم   

  ).DM(أكثر مقاومة من الصنف ) SP(فكان الصنف. التراكیز الملحیة 

 

 

 

 

٥٣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
   مرحلة نمو الشتلةأثناء من الفلفل الحلو لنمطین الملوحة على معامل االنتقاء تأثیرین تبا)٢٣-٤(شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

              من الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو الخضري لنمطینتباین تأثیر الملوحة على معامل االنتقاء ) ٢٤-٤(شكل
  و الثمري 

 
  

  
٥٤ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مةخالصة عا                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٥٥ 



  :الخالصة

  

 تحت ظروف .Capsicum annuumL  تضمن ھذا العمل دراسة نمطین وراثیین من نبات الفلفل الحلو   

ملحیة بغرض معرفة مختلف االستجابات للنمطین الوراثیین المختبرین و تحدید مفھوم المقاومة و الحساسیة 

  .للملوحة

خالل ,مورفولوجیة و بیوكیمیائیة تحت الدراسة على االوراق و الجذور , یةوضعت عدة معاییر فیزیولوج     

  .مرحلة  نمو الشتلة و مرحلة النمو الخضري و الثمري’  مرحلة   االنبات 

  : و نمو الشتلةاإلنباتمرحلة /أوال

وره النابتة خاصة  الباس بھ للملوحة و ذالك بارتفاع عدد بذتأقلما احد صنفي الفلفل یبدي أن النتائج أظھرت    

) SP( الصنف أبدىكما ) DM(بالصنفمقارنة ) SP(عند الصنف)١٥٠Mmol/L=S٣(ركیز المرتفعتفي ال

و ) ep/rs  ٠٫٨٢٥=r( یقابلھا زیادة في المقاومة الثغریة (ep) زیادة االستحثاث الورقيإلى باإلضافة. جیدانموا 

  .  اظر في التراكیز الملحیة سلوك شبھ متن SP و  DM   الذي سلك من خاللھما النمطین

في   یقابلھ زیادة . طان فیھ نفس السلوك في كل التراكیز الملحیةم و الذي سلك النREGزیادة النمو النسبي                -

قصان في محتوى الماء النسبي مع الن أنكما لوحظ , ) +REG/K   ٠٫٥٣٧=r(األوراقمحتوى البوتاسیوم في 

                        )tre/glu  ٠٫٥٦٠-= r(   یقابلھ زیادة  في الجلوكوز و المقاومة الثغریةزیادة التراكیز الملحیة

(r= -٠٫٥٥٥   rs/glu)            في كال النمطینSPو. DM  

 و الجلوكوز و زیادة نالبر ولی الى نقص المحتوى الیخضوري الكلي یقابلھ زیادة في باإلضافة

 r),(chl(t)/glu  ٠٫٨٧٩-  =r ),)(chl(t)/pro  ٠٫٧٤٠-  =rصودیوم في الجذورالبوتاسیوم في االوراق و ال

= ٠٫٨٧٥  chl(t)/K+(f)),( r = ٠٫٥٢٦  chl(t)/Na+(r(r r ( عند النمطینSPو DM اللذان سلكا سلوكا

 على نسبة ھ في التركیز الملحي المرتفع باحتوائ  SPالصودیوم الذي تفوق فیھ النمط عدا محتوى. متشابھا

الداخلیة في توزیع الصودیوم بین SPالنمط  و یدل ذالك على كفاءة آلیات  +Naمعتبرة من الصودیوم 

بتعدیل ضغطھا االسموزي من   قیمة معتبرة من البوتاسیوم حیث تقومالسیتوبالزم و الفجوات و الحفاظ على 

ھذا راجع لتأقلم  و األوراق  في +Naكما تقوم بحجز ’  و الجلوكوزنخالل إنتاج كمیات معتبرة من البر ولی

  .قلاات الذي سلك نفس السلوك لكن بكمیDM مقارنة بالنمط   SP   النمط

  :مرحلة النمو الخضري و الثمري/ ثانیا

        و عدد  فعل الملوحة كان سلبیا على كل من طول الساق و عدد األوراقأن          لوحظ في ھذه المرحلة 

           بوعا بزیادة الصودیوم   و نقص مؤشر نمو الورقة كان متLPI/L ٠٫٥٠٧ = LPI/Nfe)) (r ٦٨٦األزھار

(r =  -٠٫٥٣٨  PI/Na+)  زیادة كبیرة في مؤشر نمو النباتإلى أدتو زیادتھ )( r = ٠٫٩٢٧ PI/LPI أن و   

  

٥٦ 



 SP فقد اظھر النمط (+LT/Na ٠٫٨٨٦- = r)الزیادة في طول الساق مقرون بنقص في محتوى الصودیوم 

عدا طول الساق . الذي سلك نفس السلوك في كل التراكیز الملحیة DMارتفاع ھذه المؤشرات مقارنة بالنمط 

 قیمة اكبر مقارنة أخد و  )(M mol/L ١٥٠ =S٣ في التراكیز الملحي المرتفع DMالذي تفوق فیھ النمط 

  .DMبالنمط 

 و نالبر ولی على تخلیق الكلوروفیل و التأثیر لىإ السلبي للملوحة على ھذین النمطین التأثیر أدىكذالك      

 تقص أما .)(pro/rs ٠٫٩٢١ = r كانت متبوعة بزیادة المقاومة الثغریة نالبر ولی الزیادة في أنحیث .السكریات

و  )    glu/ep    (الجلوكوز و زیادة  )(+glu/K ٠٫٨٥٣- = r   الجلوكوز كان متبوعا بزیادة البوتاسیوم

 . )(glu/ep ٠٫٨٥٦ = rرقياالستحثاث الو

  

         كما ان  الزیادة في  الكلوروفیل الكلي  كان  متبوعا  بزیادة  عدد  األوراق و األزھار  و الثمار

chl(t)/Nfl r =ا)        (٠٫٦١٣  (  r = ٠٫٧٦٢  chl(t)/Nfe )  (r = ٠٫٦٩٦ chl(t)/Nfr) اما الزیادة في

 ٠٫٧٨٧ = rو زیادة الصودیوم ) (+pro/K ٠٫٧٦٥- = r تاسیوم كانت متبوعة بنقص في البونالبر ولی

pro/Na+)(و زیادة في النمو النسبيr = ٠٫٧٩٦ pro/REG)( . 

  .)  (K+/Na+/LT ٠٫٦١٧ = r أما زیادة االختیاریة األیونیة آدت إلى الزیادة في طول الساق

  

 : نستخلص من ھذا البحث النتائج التا لیةأنو في الختام  یمكن 

Ø النمطاظھر SPمقاومة نسبیة للملوحة مقارنة بالنمط  DM على اكبر   و ھذا استنادا إلى احتوائھ 

 و التي تم DMالفیزیولوجیة و البیوكیمیائیة مقارنة بالنمط ’ نسب للتقدیرات المورفولوجیة 

 .ريمرحلة النمو الخضري و الثم, توضیحھا سابقا بمنحنیات بیانیة في مرحلة اإلنبات و نمو الشتلة 

 

Ø  ثبت من خالل النتائج أن تأثیر اإلجھاد الملحي كان أكثر حدة إثناء مرحلة اإلنبات و نمو الشتلة و

 بینما م سلوك النمط المقاوSPسلك من خاللھا النمط ’ اقل أثناء مرحلة النمو الخضري و الثمري 

DM  اثبت حساسیة للملوحة و منھ استنتجنا أن النمط SPط وراثي مقاوم   في ھذه الدراسة ھو نم

  . ھو نمط وراثي حساسDMبینما 
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  :العنوان

  

  دراسة میكانیزمات المقاومة الملحیة و تحدید التوتر المبكر لنمطین وراثیین من نبات الفلفل الحلو
Capsicum annuum L  

  

  الملخص

     

النمو     و نمو الشتلة و مرحلةاإلنبات مرحلة أثناء و الحساسیة الملحیة التأقلمھذه الدراسة مفھوم تناولت   

الفلفل الحلو ربتین عاملیتین على نمطین من نبات ج ھذا صممت تألجلالخضري و الثمري   

Capsicum annuum L.   Super marconi(sp) . ,  Var: Deux marconi (DM) 

)لتر / NaCl  )Mmol S1=25.S2=50.S3=150 على صورةتم معاملتھم بثالث تراكیز ملحیة  إلى باإلضافة

معاملة الشاھد   S0) وحدة  ٣٢ذا العمل انجزعلى  مرات و بالتالي فان ھأربعكررت كل معاملة   ) بدون ملوحة

.                                                                                                تجریبیة لكل مرحلة نمو 

 خاصة عند المعاملة مطین الوراثیین سلكا سلوكا متبایناتبین من ذالك أن الن                                   

S3  بالتراكیز =١٥٠ Mmol .لتر    أثناء مرحلة نمو الشتلة و النمو الخضري و الثمري/  

 مرحلة نمو الشتلة و انخفاض المقاومة الثغریة أثناء  األوراقتفوق محتوى ارتفاع الكلوروفیل الكلي في 

(لألوراق rs  اثر الفعل النوعي لمعامالت الملوحة ھذه إبرازلخضري و الثمري في  مرحلة النمو اأثناء )

 في  نالبر ولیمحتوى والسمات الفیزیولوجیة مرتبطة بانخفاض الماء النسبي و ارتفاع السكریات 

+Na نتیجة تراكم عنصر ھذه الظروف قد یكون   تحت األوراقالجذور و  و انخفاض محتوى عنصر  

K+ انعكس على انخفاض معامل النفادیة االختیاریة لھذه العناصر ھذه المتغیرات  في النبات األمر الذي 

 حتى مرحلة نمو و تطور النبات %TGساھمت في توضیح حالة النمطین المزروعین من بدایة اإلنبات 

PI.LPI.LT.LR.TER..chl(b (بدءا من نمو الشتلة حتى مرحلة النمو الخضري و ألثمري    .) 

chl(a  . glu Nfe.Nfl.  . chl(t).Na+.K+.K+/Na+.ep   . Nfr.pro إلى استنتاج                 .) 

أكثر مقاومة  للملوحة من   Super marconi(SP) نمط الأن  .Deux marconi   (DM)النمط      
Capsicum annuum L  ، الملوحة :  الكلمات المفتاحیة .،بیوكیمیائیة ،فیزیولوجة ،مورفولجیة   

 

 
 

 
  

 



Titre:  
Etud des mécanismes de résistance à la salinitè détermination de l’impact précoce chez 

Deux génotypes de Capsicum annuum L.                                     

  

  

Résumé  

                

          Cette étude a porté sur le concept d’adaptation et de sensibilité à la salinité pendant la phase 

de germination, de développement de l' appareil végétative et pendant la phase de fructification.   

A cet effect , deux expériences factorielles ont été planifiées sur deux génotypes de poivron doux:  

(Capsicum annuum L.)Var:Super marconi et Deux marconi traités par trois concentration de 

NaCl(S٢٥=١,S٥٠=٢ et S١٥٠=٣Mmol/l ) en plus du témoins S٠(sans salinité), avec quatre 

répétition  pour chacune des concentration. Ce travail a été èxécuté sur ٣٢ unités expérimentales 

pour chaque phase de développement dans des conditions semi- controlées.Il se dégage que les 

deux génotypes sont manifesté des comportements bien différenciés sous la hautes concentrations 

de  sel(S١٥٠=٣Mmol/l) pendant les deux phases de développement. 

         La composante principale expliquée par l’augmentation de la chlorophylle totale chl(t) 

pendant la phase de développement de la plantule et la diminution de la résistance stomatique 

pendant la croissance végétative et la fructification nous a  permis de quantifier la contribution de 

chacun de  ces trois concentrations ,ses critères physiologiques sont liés  à la baisse de la teneur 

relatif en eau(tre) et l'augmentation des solutés( glucos-proline) dans les feuilles et les racines dans 

les condition salines peut être due aux effets de l’accumulation de Na+ et la diminution de la 

teneur en K+ dans la plante. 

        La chose qui s’est percutée sur le rapport de la sélèctivité de ces éléments .Ces paramètres      

semblent avoir clarifier l état des deux cultivars depuis la germination(TG%) jusqu ‘au  

développement de la plantes(PI,LPI, LT,LR,Nfl,Nfe,Nfr,REG,ep,te, chl(a), chl(b), 

chl(t),K+,Na+ ,K+/Na+,pro, glu). 

       On peut conclue que la variété Super marconi(SP) et plus tolérante à la salinité comparant à la 

variété Deux marconi(DM). 

 
 
Mots clés: Salinité,Capsicum annuum L,Morphologique,Physiologique,biochimique.  

  

  

  

 



  

  ولوجیة و البیوكیمیائیة المقدرة على أوراق و جذور صنفي نبات  متوسط المتغیرات المورفولوجیة و الفیزینتائج:)١(ملحق

   مرحلة نمو الشتلةالفلفل  أثناء                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المتغیرات  متوسط المكررات   الصنفDM SPالصنف
٢٢٫٨٩ ١٦٫٧٨ S٠ 
٢١٫٠٨ ١٦٫٠٠ S١ 
١٩٫٨٦ ١٢٫٤٣ S٢ 
١٠٫٥٩ ١١٫٦٣ S٣ 

 
  موشرتطور عمرا لنبات

PI  

٣٥٫٢ ٢٠٫٢٦ S٠ 
٣٣٫٠٤ ١٥٫٤٠ S١ 
٢١٫٠٦ ١٥٫٢٩ S٢ 
٢٣٫٢٨ ٧٫٥٩ S٣ 

 
 موشر تطور عمر الورقة

LPI 

٠٫٣٦ ٠٫٢٩ S٠ 
٠٫٣١ ٠٫٢٦ S١ 
٠٫٢٧ ٠٫٢٣ S٢ 
٠٫٢ ٠٫٢١ S٣ 

 النمو االنسبي      
 

REG% 

٥ ٢٫٥ S٠ 
١٤٫٦٧ ١٣٫٧٥ S١ 
٢٥ ٢٣٫٧٥ S٢ 
٣٨٫٧٥ ٢٧٫٥ S٣ 

 
 االستحثاث الورقي

Ep(O°) 

٩٨٫٧٥ ٩٨ S٠ 
٩٨٫٧٥ ٩٧٫٢٥ S١ 
٩٨ ٩٦٫٢٥ S٢ 
٩٧٫٥ ٩١٫٥ S٣ 

 
     اإلنباتنسبة   

TG%                          

٩٦٫٦٩ ٩٥٫٦١ S٠ 
٩٦٫٥٦ ٩٥٫٠٥ S١ 
٩٤٫٩٣ ٩٣٫٧٤ S٢ 
٩٠٫٤٣ ٨٩٫٣٦ S٣ 

 
 محتوى الماء النسبي

Tre% 

١٫٦٨ ٠٫٩٣ S٠ 
٣٫١٦ ٣٫١٤ S١ 
٤٫٣٧ ٤٫١٥ S٢ 

٢٤٫١٩ ١٩٫٧٨ S٣ 

 
 المقاومة  الثغریة

rs(m-²s/mol-١) 

١٫٧٥ ١٫٦٤ S٠ 
٢٫٣ ١٫٨٨ S١ 
٣٫٥٣ ٢٫٥٥ S٢ 
٥٫٢ ٣٫٢٤ S٣ 

 
 (١٠٠g/MF/ug)proالبرولین

٣٫٢٤ ٢٫٤٥ S٠ 
٤٫١٧ ٢٫٩٧ S١ 

 

٤٫٧١ ٣٫٩٢ S٢ 
٧٫١٣ ٧٫٠٤ S٣ 

 الجلوكوز
Glu( 

٧٫٦٨ ٥٫٠٥ S٠   
 الكلوروفیل

chl(a)(ug/g/MF) 

 



  

  

  

  

  

  

 

٥٫٥٢  ٤٫٠٧ S٠ 

٣٫٨٢ ٣٫٠٧ S١ 
٢٫٧ ٢٫٥ S٢ 
٢٫٠٧ ١٫٣ S٣ 

 
 chl(b)الكلوروفیل

(ug/g/MF) 

١١٫٩١ ١٠٫٥٨ S٠ 
١٠٫٠٩ ٧٫٧٥ S١ 
٦٫٥٩ ٤٫٤٥ S٢ 

٣٫٤٩ ٣٫٥ S٣ 

 
  الكليالكلوروفیل

chl(t)(ug/g/MF) 

١٠٫٣١ ٧٫٥٢ S٠ 
١٢٫٠٩ ٨٫٤٨ S١ 
١٣٫٧٩ ٩٫٩ S٢ 

١٧٫٤٧ ١٠٫٣٨ S٣ 

 في األوراقالصودیوم
   

Na+(f)(ppm)      
 

٩٫١١ ٨٫٢٠ S٠ 
٨٫٦ ٨٫٥ S١ 
٨٫٢٤ ٨٫١٩ S٢ 
٨٫٠٢ ٧٫٤٠ S٣ 

 
 الصودیوم في الجذور

Na+(r)(ppm)       

٢٢٫٤٥ ٢٠٫٥٧ S٠ 
١٦٫٤٢ ١٨٫٧٧ S١ 
١٣٫٧٦ ١٥٫٠٧ S٢ 
١٢٫١٦ ١٣٫٤٤ S٣ 

 
 البوثاسیوم في األوراق  

K+(f)(ppm)       

 وكیمیائیةالدراسة البی

٢١٫٤٩ ١٣٫٥٨ S٠ 
٢٢٫٣٣ ١٧٫٧٩ S١ 

٢٣٫٦٥ ٢١٫٣٤ S٢ 
٢٥٫٠٢ ٢٣ S٣ 

 
  البوثاسیوم في الجذور

K+(r)(ppm)            

٣٫٢٤ ١٫٩٩ S٠ 

٤٫١٦ ١٫٥٥ S١ 

٤٫٧١ ١٫٠٦ S٢ 

٧٫٠٤ ٠٫٧٧ S٣ 

 
 معامل االنتقاء في األوراق

K+/Na+(f)             

٢٫٧٦ ٢٫٣٦ S٠ 

٣٫٥٥ ٢٫٦١ S١ 

٤٫٧٢ ٢٫٨٥ S٢ 

٥٫٤٩ ٣٫٣٥ S٣ 

 
 معامل االنتقاء في الجذور

K+/Na+(r)          

 



 البیوكیمیائیة الخضري و الثمرينمو النتائج متوسط المتغیرات المورفولوجیة و الفیزیولوجیة و أثناء مرحلة ): ٢(ملحق

  الخضري و الثمرينمو الالمقدرة على أوراق صنفي نبات الفلفل الحلو أثناء مرحلة 

  

  

 تاالمتغیر اتمتوسط المكرر SP الصنف DM الصنف
٨٥٫٠٤ ٥١٫٢٥ S٠ 
٣٥٫٢٧ ٤١٫٨٨ S١ 
٣٠٫٢٩ ٣٨٫٥٥ S٢ 
٢٥٫٧٩ ١٧٫٢٥ S٣ 

 
  عمرا لنبات ورشرتطؤم

PI  

٧٦٫٧١ ٣٧٫٢٥ S٠ 
٢١٫٧٦ ٣٠٫٨٤ S١ 
١٨٫٧٥ ٢١٫٥٧ S٢ 
١٢٫٢٥ ١٧٫٢٩ S٣ 

 
 شر تطور عمر الورقةؤم

LPI 

٠٫٥٦ ٠٫٥٣ S٠ 
٠٫٥٣ ٠٫٥١ S١ 
٠٫٥ ٠٫٤١ S٢ 
٠٫٤٩ ٠٫٤٠ S٣ 

 
 النمو النسبي
REG% 

٢١٫٠٢٥ ١٥ S٠ 
٣٨٫٧٥ ٣٠ S١ 

٥٣٫٧٥ ٥١٫٧٥ S٢ 
٦٦٫٢٥ ٦١٫٢٥ S٣ 

 
 االستحثاث الورقي

Ep) O°(  

٤٥ ٤٣٫٢٥  S٠ 
٤٢ ٤١٫٥ S١ 

٣٩٫١٣ ٣٧٫٧٥ S٢ 
٣٠٫٥ ٢٠ S٣ 

 
 طول الساق

 
cm)LT( 

٢٨٫٥ ٢٨٫٥ S٠ 
٢٨ ٢٧٫١٣ S١ 
٢٦ ٢٠٫٢٥ S٢ 
٢٥٫٥ ١٩٫٢٥ S٣ 

 
 طول الجذور

LR)cm( 
    

٤٢٫٢٥ ٤١٫٥ S٠ 
٣٦٫٢٥ ٢٩٫٢٥ S١ 
٣١٫٢٥ ٢٥٫٧٥ S٢ 
٢٣٫٧٥ ١٩٫٢٥ S٣ 

 عدد األوراق
 

Nfe 

٤ ٤ S٠ 
٣ ٢ S١ 
٣ ٢ S٢ 
٣ ٢ S٣ 

 عدد األزھار
 

Nfr 

٤ ٤ S٠ 
٣ ٢ S١ 

                   عدد الثمار         

 
 

 
 

 الدراسة المورفولوجیة
 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

٣ ٢ S٢ 
٢ ١ S٣ 

Nfr  
 

 
١١٫٧٧ ٧٫٤٦ S٠ 

٢١٫٧٥ ١٥٫٧١ S١ 
٤٣٫٧٥ ٢٩٫٢٥ S٢ 
٧٩٫٢٥ ٥٩٫٧٥ S٣ 

 
 المقاومة الثغریة              

Rs)m-²s/mol-١(  

 
 

 الدراسة الفیزیولوجیة

 
 

 



١٩٫٩ ١٦٫٢٥ S٠ 

٢٠٫٨٢ ١٨٫٧٥ S١ 

٣٠٫٤٧ ٢٥٫٥٢ S٢ 
٣٧٫٥٢ ٣٢٫٤٣ S٣ 

 
 البرولین                  

Pro)ug/١٠٠/MF(  

١٢٫٣٧ ٨٫٢٢ S٠ 

١١٫٦٨ ٦٫٦٣ S١ 
٨٫٦٩  ٤٫٧٥ S٢ 
٧٫٠٦ ٣٫١٣ S٣ 

 
 لالكلوروفی

  chl(a))ug/g/MF(  ل 

١٢٫٢٥ ١٠٫٦٨ S٠ 

١٢٫١٣ ٦٫٤٣ S١ 
١٠٫٩٣ ٦٫٠٦ S٢ 

٨٫٦٢ ٥٫٣١ S٣ 

 
 chl(b)الكلوروفیل   
)ug/g/MF( 

٢٣٫٠٦ ٢٠٫٤٧ S٠ 

١٨٫٧٥ ١٧٫٥٦ S١ 
١٥٫٦٢ ١٥٫١٨ S٢ 

١٢٫٦٢ ١١٫٧٣ S٣ 

 
   chl(t)الكلوروفیل

 
)ug/g/MF( 

٤٫١٦ ٤٫١٥ S٠ 

٣٫٠٧ ٢٫٥٤ S١ 

٢٫٠٤ ٢٫٠٣ S٢ 

١٫٥٦ ١٫٠٧ S٣ 

 
  K+/Naمعامل االنتقاء

                                                                                
 یةئالدراسة البیوكیمیا

S٢٧٫٠٣  ٢٧٫٨٤ ٠  
S١٨٫٦٤  ٢٢٫٥٢  ١  
S١٧٫٣٢  ١٨٫٩٥  ٢  

  
   )K+ )ppmالبوثاسیوم   

S١٣٫٣٣  ١٦٫٤٦  ٣  
S٦٫٧١  ٦٫٧٢  ٠  
S٧٫٢٨  ٧٫٣١  ١  
S٧٫٧٥  ٨٫٧٣  ٢  

  

  
 )Na+)ppmالصودیوم

S٨٫٥٩  ١٥٫٥  ٣  



  
   مرحلة نمو الشتلةأثناء) الكلوروفیل الكلي( بفاعلیة كبیرةفراداأل مثل الذي للمتغیر بالنسبة) ANOVA(جداول نتائج): ٣(ملحق

  
  

  اثر فعل الصنف): ١(الجدول

Les group  Moyne estimé  Modalité 

A  ٧٫٩٧  DM 

B  ٦٫٦١  SP  

  

  

  

  ةاثر فعل الملوح): ٢(الجدول
Les group  Moyne estimé  Modalité  
A  ١١٫١٦  S٠  
B  ٨٫٩٢  S١  
C  ٥٫٥٢  S٢  
D  ٣٫٥٨  S٣  

  
  
  
  
  اثر التداخل بین الصنف و الملوحة): ٣(جدولال

Les group  Moyne estimé  Modalité  
A  ١١٫٧٦  DMS٠  
B  ١٠٫٥٧  SPS٠  
B  ١٠٫٠٩  DMS١  
C  ٧٫٧٥  SPS١  
D  ٦٫٥٩  DMS٢  
E  ٤٫٤٥  SPS٢  
E  ٣٫٧٠  SPS٣  
E  ٣٫٤٦  DMS٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مرحلة النمو أثناء) اومة الثغریةقالم( بفاعلیة كبیرةداألفرا مثل الذي للمتغیر بالنسبة) ANOVA(جداول نتائج ):٤(ملحق
  ألثمريالخضري و 
  

  
  اثر فعل الصنف): ١(الجدول

Les group  Moyne estimé  Modalité  

A  ٣٨٫٠٥  DM  

B  ٢٩٫١١  SP  

  
  
  
  
  

  ةاثر فعل الملوح): ٢(الجدول
  

Les group  Moyne estimé  Modalité  
A  ٦٩٫٥٠  S٣  
B  ٣٦٫٥٠  S٢  
C  ١٨٫٧١  S١  
D  ٩٫٦١  S٠  

  
  
  
  

  اثر التداخل بین الصنف و الملوحة): ٣(الجدول
  
  
  

Les group  Moyne estimé  Modalité  
A  ٧٩٫٢٥  DMS٣  
B  ٥٩٫٧٥  SPS٣  
C  ٤٣٫٧٥  DMS٢  
D  ٢٩٫٢٥  SPS٢  
E  ٢١٫٧٥  DMS١  
F  ١٥٫٧١  SPS١  
G  ١١٫٧٦  SPS٠  
H  ٧٫٤٦  DMS٠  

  



  

  
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                                      

  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
   قسنطينة–جامعة منتوري 

  :                                                      الرقم علوم الطبيعة و احلياة: كلية
  :                                                                             السلسلةئة البيولوجيا و علم البي: قسم 

  :مذكرة
  قدمت لنيل شهادة املاجستري

  يف بيولوجيا النبات
 التنوع احليوي واإلنتاج النبايت: ختصص

  العنوان 

  
 بوعصابة كرمية: تقدمي

 

  :   أعضاء جلنة املناقشة                                       
   قسنطينة  جامعة منتوري         التعليم العايل أستاذ رئيسا    بن لعریبي          .م -
 جامعة منتوري قسنطينة             مقررا         أستاذة حماضرة            شوقي. س -
 جامعة منتوري قسنطينةحماضر              أستاذ عضوا         غروشة           . ح -
   قسنطينة          جامعة منتوريعضوا       أستاذة التعليم العايل          وھراني .غ -

             ٢٠٠٨/٢٠٠٩: السنة اجلامعية                                                     

 دراسة میكانیزمات المقاومة الملحیة و تحدید التوتر المبكر لنمطین  
       .Capsicum annuum L                 یین من نبات الفلفل الحلووراث

             



  

  

  
الحمد هللا ع دد خلق ھ ورض ي نف سھ وزن ھ عرش ھ وم داد كلمات ھ عل ى أن وفقن ا ف ي إتم ام ھ ذا               

  .العمل 

        الرص اص  وارد الوراثی ة النباتی ة ب شعبة    صمم ھذا العمل في مخبر تطویر و تثمین الم       

 إلش رافھا  او إلیھا أتوجھ بمعاني  الشكر و  التق دیر عرفان   "شوقي سعیدة   " االستادة ف    تحت إشرا  

  . ا لتقدیرو كل االحترام  لك مني. قیمة على ھذا البحث  وما تلقیتھ من مساعدات و توجیھات

  

              ب ن لعریب ي   "و بأصدق أسالیب االحترام أتق دم بال شكر الكبی ر إل ى األس تاذ ال دكتور           

 .البحث  رئیس المخبر المذكور أعاله على قبولھ رئاسة ھذه اللجنة و مناقشة ھذا    "مصطفى 

             أس تاذ محاض ر   " غروش ة ح سین  "كما أتقدم بشكري الخ الص إل ى األس تاذ ال دكتور          

  .بجامعة متنوري قسنطینة لقبولھ مناقشة ھذا البحث 

                  محاض رة أس تاذة  " وھران ي غنی ة  "ألس تاذة   الخ الص إل ى ا  يكم ا أتق دم ب شكر        

 .متنوري قسنطینة على قبولھا مناقشة ھذا البحث  بجامعة 

 

 الزمی  ل جم  ال قرق  اط عل  ى   إل  ى و بأص  دق أس  الیب االحت  رام و التق  دیر أتق  دم بال  شكر الجزی  ل        

خاص ة و إخ واني ال ذین    ین الك ریم  إل ى أف راد ع ائلتي وال داي       مساعدتھ لي في كتابة ھذه الم ذكرة و       

بالعون و المساعدة من قریب أو م ن   ساندوني في مشواري العلمي الطویل و إلى كل الذین أمدوني
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  :المقدمة

فمعظ م ھ ذه الح ضارات ازدھ رت     ,ثیقا بمنشأ وتقدم ال ري        لقد ارتبط ظھور الحضارات القدیمة ارتباطا و     

وترعرعت حول مجاري األنھار إذ أن الزراعة بالري تتمیز بإمكانیة التحكم في عوامل اإلنتاج بدرج ة أكف ئ        

یت رك اإلنت اج االقت صادي تح ت رحم ة      ,بینما االعتماد على األمطار كمصدر إلمداد النبات باحتیاجاتھ المائی ة    

  .یة التي یصعب التنبؤ بھا و التحكم فیھا العوامل الجو

      ال شك في أن اضطراب النمو السكاني بالعالم وخاصة بالجزائر یتطلب المزید من الغداء و الكساء وھ ذا   

ی  ستدعي ض  رورة التفكی  ر ف  ي ري معظ  م الم  ساحات القابل  ة للزراع  ة وجعلھ  ا أكث  ر إنتاجی  ة خاص  ة المن  اطق    

  .الصحراویة 

ب  ل بالن  شاط  , الت  ي تع  اني منھ  ا ھ  ذه المن  اطق لی  ست لھ  ا عالق  ة ب  الظروف المناخی  ة فح  سب            إن الملوح  ة

ف  شدة اإلش  عاع وقل  ة األمط  ار ألزم  ت    , إذ لظ  روف اقت  صادیة ط  ور زراع  ة مكثف  ة غی  ر مراقب  ة      ,اإلن  ساني

 ال سنین  الري بالمی اه الجوفی ة وم ع م رور    ,إلخ.......البطاطا  ,الفلفل, المزارعین للخضروات  خاصة الطماطم    

تراكمت األمالح على سطح التربة دون أمكانیة غسلھا نتیجة ندرة األمطار مما أدى إلى تلوث التربة بطریق ة        

  .غیر مباشرة 

  L  Capsicum annuum      تحدد الملوحة إنتاجیة معظم الخضروات من بینھا نبات الفلفل 

 التفكی ر ف ي انتق اء األص ناف المقاوم ة للملوح ة       أمام ھدا المشكل ب دء ,بسبب تأثیر بعض اآللیات الفیزیولوجیة      

لمختلف النباتات و البحث على سمات المقاومة لتمییز مختلف األصناف الوراثیة ذات المردودیة الثابت ة تح ت    

  .الظروف الملحیة 

        من ھنا بدء التفكیر في ھذا البحث بھدف إجراء دراسة انتقائیة لنمطین وراثیین من نبات الفلفل 

L  Capsicum annuum        وتحدی  د درج  ة تحملھم  ا للملوح  ة تح  ت مراقب  ة ع  دة مع  اییر مورفولوجی  ة  ,

  .  فیزیولوجیة وبیوكیمیائیة

  

  

  

  

          

  

  

١ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

   المراجعض  استعرا

٢ 



-I تاریخیةنبذة : 

  :األراضي المالحة تعریف -١-١

 +Na+ ، Ca في التربة وتتألف من أمالح  للذوبانقابلة تعتبر الملوحة الحالة الناتجة عن تراكم األمالح ال         

   +Mgغ ملوحة لكل غ ١كیز األمالح المذابة في محلول التربة بـ اترتقاس  .١٩٩٠.  وغیرھا حسب  محمد 

تعرف األراضي المالحة بتلك التي تحتوي على تراكیز من األمالح الذائبة المتعادلة   ) .Jacques.٢٠٠٥(تربة 

 نسبة , ٤mmohs/cm أكثر من Ecالمحاصیل ویكون فیھا التوصیل الكھربائي نمو سلبا على بكمیة تؤثر 

                                                                                                    ).٢٠٠١.منیر وآخرون  (٨،٥أقل من  pH الـ  وعادة %١٥ أكثر من   الصودیوم المتبادل

   :تصنف األراضي المتأثرة بالملوحة على أسس ھي

 ):التوصیل الكھربائي(ھربائیة الناقلیة الك -١

   .المأخوذة شكل أو حجم العینات ن بغض النظر عاألمالحالتي تتغیر بتغیر     

 :النسبة المؤیة للصودیوم المتبادل  -٢

  ).٢٠٠٤.سعد والعباس (في التربة بالصودیوم تعبر عن درجة تشبع مركب االد مصاص     

  :نمو النباتأثر الملوحة على --٢-١

أن زی ادة تركی ز   ٢٠٠١.Maillard; ٢٠٠٠.Pill and Killian  ;.٢٠٠١.وآخ رون   كل م ن منی ر  ش ار ا         

یؤدي إل ى ارتف اع ض غطھا األس موزي مم ا ی سبب معان ات النب ات عن د ح صولھ            األمالح الكلیة في محلول التربة   

 وكمی ة  لنوعیة ةالضاركیز ا وأن التر%١ – ٠٫٥ إلى ھاعلى الماء من التربة خاصة عندما یصل تركیز األمالح ب 

ویتوقف تأثیر الضغط األسموزي على النبات على عدة عوام ل متداخل ة أھمھ ا     .  %٠٫٢٥   إلى تصلالمحصول

:  

  .نوع النبات وعمره -١

 .نوع التربة و العملیات الزراعیة ونظام الري  -٢

  ).٢٠٠١.Shi et al(الرطوبة–الظروف المناخیة ودرجة الحرارة  -٣

 أن م شاكل ال  سمیة ترج ع إل  ى زی ادة كبی  رة ف  ي    .Maillard ٢٠٠١  ;٢٠٠١وآخ رون   منی  رب ین ك  ل م ن           

 معین أو إلى وجود أمالح غیر مرغوب فیھا مما یؤدي إلى زیادة أو عدم امتصاص النبات    كتیونتركیز أنیون أو    

  .الحتیاجاتھ من العناصر الغذائیة أو من الماء

  

  

  

  

  

٣ 



 

  :اإلنباتثر الملوحة على أ– ١-٢-١

التجرب ة أن كثی ر م ن الب ذور ألن واع       م ن خ الل    ;٢٠٠٠.٢٠٠٠Hardegree and Vactor . ال شحات ب ین       

ل ب سبب تل ف األع ضاء الجنینی ة وارتف اع      / غ٥كی ز أكث ر م ن    امختلفة من النبات ات ال تنب ت ف ي ملوح ة عالی ة التر      

  .) (٢٠٠١.Pill and Necker ضغط محلول التربة الذي یعیق امتصاص البذور للماء 

إنب ات     الح ظ  ل/ غ٥ نبات القم ح أن ھ ف ي تركی ز      في دراستھ على أصناف مختلفة من   John.٢٠٠١توصل        

 مقارن ة بال شاھد   %٦٦ل ال تتع دى  / غ١٠ ف ي تركی ز   ن سبتھا فیم ا كان ت    Oum rabia معتب ر ل بعض األص ناف   

 (١٩٩٨.Katemb et al  ) .                                      ی ة ملحلجمی ع األص ناف المزروع ة تح ت ظ روف      

  : أثر الملوحة على تطور النبات-٢-٢-١ 

أن النبات ات تت أثر بزی ادة األم الح ف ي       Oudja ;٢٠٠٢.and Ismail Magid et al.٢٠٠٢الح ظ ك ل م ن          

باإلض افة إل ى أن كربون ات    ,حیث یقل تطورھا ویتأثر نشاطھا الحیوي وینقص محصولھا كما ونوع ا     ,وسط النمو   

 فیق ل  pHلصودیوم أشد األمالح ضررا للنب ات فھ ي تف سد أغل ب الخ واص الطبیعی ة ل ألرض وترف ع م ن رق م ال ـ                ا

  .الك ذوبان أمالح الحدید و الفوسفاتذب

    :أثر الملوحة على األوراق* 

 نب ات الفاص ولیا وحت ى نب ات الطم اطم الن امي ف ي        ب ان  ١٩٩٩.Scholberg and Locaxio ك ل م ن    أك د        

 الج انبي م ع ظھ ور بع ض البق ع ال صفراء عل ى        عتفع الملوحة یكون ض عیف النم و الخ ضري قلی ل التف ر        وسط مر 

  .األوراق ثم ذبولھا وتساقطھا خاصة السفلیة منھا 

 أن النباتات النامیة في األراضي المتأثرة بالملوحة تع اني م ن العط ش    . Romero et al ٢٠٠١أكد كل من       

بالعطش الفیزیولوجي وذالك بسبب ت أثیر ال ضغط األس موزي ال ضار     نمو وھذا یعرف رغم توفر الماء في وسط ال    

  .على نظام إمداد النبات بالماء مما یؤدي إلى تقلیل المساحة الورقیة أي مساحة التبخر 

تح ت ظ روف     أن انخف اض ال وزن الج اف لنب ات الطم اطم ب سبب االنخف اض ف ي النم و          Jian.٢٠٠١كما أك د        

لھ عالقة  بتحفیز األمالح على االضطراب في التوازن المائي مما ی ؤدي إل ى نق ص        ) النمو(ن یكون  یمكن أ  ملحیة

درجة االمتالء النسبي وزیادة الضغط األسموزي نتیجة ارتفاع المحتوى األیوني ف ي الع صیر الخل وي وب شدة ف ي          

  .ل الضوئي خسارة االنتفاخ الخلوي الذي یمكن أن یخفض مساحة الورقة ومنھ انخفاض التمثی

     :أثر الملوحة على الساق*

أن الملوح ة تعم ل عل ى تق زم ال سیقان الرئی سیة وتقل ل        .Mezni  ١٩٩٩ ;٢٠٠٠ .ال شحات ن وج د ك ل م              

  .تكوین الفروع الجانبیة وتؤدي إلى موت الفروع الغضة حدیثة التكوین وھذا كلما زاد تركیزھا في الوسط

٤ 



لنشاط الكامبیومي الذي یؤدي إلى تقلیل تكشف األنسجة الناقلة ف ي الج ذور منعك سا    كما تعمل الملوحة على تثبیط ا     

وإلى زی ادة  Mmol/L ) ٥٠-٢٥(  ما بین وزنھا وقصر سالمیاتھا في التركیزاتض وخفمھاحجذالك على صغر 

  .)(٢٠٠٠.Jumsoon et al البنجر  نبات القمح وعند Mmol/L ٥طولھا في التركیز 

 في دراستھ التي أجریت على بعض أص ناف نب ات    .John  ,.١٩٩٨.Ahmed et al ٢٠٠١ بینما توصل        

ل الح ظ زی ادة ف ي النم و     /غ٨  أن ھ عن د المعامل ة بالملوح ة     , Oum rabia  Mohamed ben bachirالقم ح  

  .ي في الصنف الثان)خاصة الساق(بالنسبة للصنف األول مقارنة بالشاھد بینما الحظ نقصا طفیفا في النمو  

  :أثر الملوحة على الثمار*   

 أنھ توجد عالق ة طردی ة ب ین تركی ز األم الح ومق دار ال نقص        ,.١٩٩٦.Sakr ٢٠٠١ .نو آخرومنیریرى          

 العناص ر الغذائی ة م ع بع ضھا وھ ذا      ات زان في المحصول حیث یحدث اضطرابات في التغذی ة النباتی ة ب سبب ع دم        

 وارتف اع  ،أثن اء الن ضج  Ethylène  كم ا تظھ ر زی ادة ف ي محت وى      .شاھد  بال  ةالثم ار مقارن   یؤدي إلى صغر حج م  

  . في ثمار الطماطم المعاملة بالملوحة Poly galacturenase , Poly methyl galacturenaseالمحتوى من

 على القدرة  اإلنتاجیة للنب ات  تؤثر  أن الملوحة ١٩٩. ٨Gao et al ., ٢٠٠٤ .إبراھیموأكد كل من محمود       

 ف ي  ، فیق ل حجمھ ا وع ددھا ووزنھ ا    ، وتؤدي إلى عجز جزئي ف ي إنت اج الثم ار   ،خاصة في مرحلة ما قبل اإلزھار   

  . الفلفل و الطماطم  نباتكل من

نوع ، ومدة اإلجھاد ،، في الوسطNa Cl بكثافة تركیز اومنھ یتضح أن تأثیر الملوحة على نمو النبات مرتبط      

 أن الت أثیر ال ضار لألم الح    اس تنتجو او ،ور اإلنبات أشد األطوار حساسیة للملوحةحیث یعتبر ط. و عمره ،النبات  

  .یقل كلما تقدم النبات في العمر

  : العملیات االیضیةأثر الملوحة على -٣-١

  : الصبغاتقیتخلأثر الملوحة على -١-٣-١    

 )a  (یؤثر عل ى الكلوروفی ل   أن التوتر الملحي .Beatriz et al;١٩٩١ Younis et al ٢٠٠١ذكر كل من       

ي إلى انخف اض الكلوروفی ل بن سبة    ذ یؤMmol/L ١٧٠ تأثیرا جزئیا وأن معاملة النبات بملوحة  )b (والكلوروفیل

  )D -ROP(في األوراق نتیجة تثب یط إن زیم   % ٣٠بنسبة  ٥- eaminolevulinat  واالرتفاع في تركیب  %٥٠

. Porphobilinogene desaminase وبم   ا أن .إلن   زیم الم   سؤول ع   ن تخلی   ق الكلوروفی   ل     ال   ذي یمث   ل ا

.                       ن الب  ر ول  ی  تخلی  ق  فوض  عت فرض  یة التن  افس ف  ي تركی  ب الكلوروفی  ل و    glutamateالكلوروفی  ل یتك  ون م  ن   

  .و الخطوات التالیة تبین طریقة تكوین الكلوروفیل

  

  

  

  ٥ 



  

  

COA-SH                           GPR        

  

Glutamate          glutamate ١ semi aldéhyde……٥aminolevulinat.                 

  

  . ....chlorophylle    …..//…Tetrapyrole….. 

  

POR-D 

أن نقص الیخضور یعود إلى عدم احتوائھ على william et al  Jian;٢٠٠١..٢٠٠١كما یرى كل من       

   في تركیب الكلوروبالست  المسؤولة عن تخلیق وإنتاج البروتینات حیث تعیق عنصر الحدید الكافي لدخولھ

  الملوحة امتصاص الجذور لھذا العنصر من محلول التربة وأن أنیونات االمونیوم أثناء تجمعھا في األوراق

  .بفعل الملوحة تعیق تخلیق الكلوروفیل

  : أثر الملوحة على تراكم السكریات-٢-٣-١

المختزلة  و  أن زیادة محتوى السكریات الذائبة١٩٩٧.Pezeski et al ; ١٩٩٦.Locy et al  نوجد كل م      

مما یؤدي إلى نقص ال سكریات الذائب ة   +K وانخفاض محتوى -Clفي النباتات المجھدة لھا عالقة بارتفاع محتوى  

  .(١٩٩١.Younis et al)األمر الذي یحدث نقص النمو

تعمل الملوحة على تن شیط ت راكم الم واد الكربوھیدراتی ة       ٢٠٠٠. الشحات .C herki et al;٢٠٠٢وحسب       

  .السكریات الثنائیة خاصة السكروز وتقلیل السكریات األحادیة كالجلوكوز : الكلیة مثل 

  :نالبر ولی أثر الملوحة على تراكم -٣-٣-١

       ) C٥H٩O٢H(ن أن البر ول ی ١٩٩٠. El Mekkaoui ١٩٩٦.Peng and Verma; الحظ كل من      

   Acide pyroline ٢ carboxylique    األساس یة ف ي النب ات حی ث یلع ب دورا      األمنی ة  یعتب ر م ن األحم اض 

 فع اال إلنزیم  ات ال سیتوبالزم و الغ  شاء البالزم ي وتك  ون الزی ادة ف  ي محت واه متعلق  ة بالزی ادة ف  ي       اأس مو زی   واقی ا  

  .ة الملحیة ودلیل للتأقلم الملحي مؤشر للحساسی+K+/Na ونسبة +K ونقصان -CLمحتوى 

  أن الملوحة تؤدي إلى إیقاف دور م ساھمة   ١٩٩٨ .Smirnoff;١٩٩٨. Fujita et alوقد أوضح كل من       

  Ornithine   في تكوین البر ولین بدء من تثبیطArginine   والذي یتم تكوینھ عبر م سلك glutamate   وذال ك 

  :ونشاط إنزیمات ھذا المسلك كما ھو مبین في المخطط من خالل تأثیر الملوحة على تركیب 
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GPR                                                 GK       

    

 

glutamate              glutamyl phosphate …….glutamyl ٥ semialdehyde         

  

Proline         pyroline ٥ carboxylate            

  

P٥CR 

Glutamyl – kinase :   GK 

Glutamyl phosphate réductase : GPR  

Pyroline-٥- carboxylate réductase :P٥CR)Hong et al.٢٠٠٠;Roosens et al.٢٠٠٢(. 

 على التوازن ة أن البر ولین یساھم في المحا فظ٢٠٠٢ .Roosens et al;٢٠٠٠. Allam et alأوضح       

و األوراق لنبات الشعیر فیؤثر على األقطاب المحبة للماء للفوسفولبیدات من خالل الغشائي على مستوى الجذور 

  .السیتوبالزمسموزیة عند تراكمھ في االتأثیره على الطبقة الداخلیة للغشاء ویؤدي إلى إبطال التأثیرات األیونیة و 

وبالزم تب دور الحمای ة ف ي ال سی    التي تلع  سموزیةاالالحامیات   أن البر ولین یعتبر من ٢٠٠٨. Mehdiبین       

   . على مستوى الخلیة,-Na+  CLالعملیات الكیمیائیة المھمة وأن تراكمھ یساھم في تثبیط التسمم   بـ تنشط والتي 

  : البروتینات تمثیلأثر الملوحة على-٤-٣-١

وتین ي عل ى     أن اإلجھاد الملحي یحث على إخالل التركیب البر ٢٠٠٥ .Chakib and Ahmed كل منذكر    

 Dimethyl sulfonium propinorate: مث ل  .مستوى الغ شاء الخل وي بینم ا ین شط تمثی ل البروتین ات الكبریتی ة       

Choline-O-.sulfate    .  

 ىعل  )  ال سكر بق ص , ال شعیر , القم ح ( احتواء النباتات النامیة في أوس اط ملحی ة   ٢٠٠٨ .Mehdiحدیثا وجد       

                              مث ل  والمركب ات  ,proline   glycine betaine : الح رة و األمین ات مث ل   ی ة األمنض كمی ات مرتفع ة م ن األحم ا    

β.alanine betaine ,proline betaine, ،     إال أن ج  زء م  ن ھ  ذه الم  واد النتروجینی  ة تمث  ل م  صدرا ض  ارا

  .للنباتات نتیجة تأثیرھا السام الذي یعمل على منع النمو

  :ة على فیزیولوجیة النبات أثر الملوح-٤-١

  : أثر الملوحة على عملیة النتح-١-٤-١   

  ك ان  المحتوى المائي في أوراق نب ات اللیم ون  نوأ. معدل النتح أثناء الملوحة في كامل أجزاء النبات         ینخفض     

 ض غطھا  فیرتف ع ،لالمت صاص م ن المحل ول األرض ي     . المی سر  ،كی ز الملحی ة  ا جمیع الترتحتیقل بسبب قلة الماء    
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ویالح ظ أن ھ   .كم ا یع زى نق ص الن تح إل ى عملی ة غل ق الثغ ور         األسموزي داخل الخالیا ویصعب فقد الم اء منھ ا             

  ) .٢٠٠٥. Chougui;١٩٩٢.Kato(توجد عالقة سلبیة بین الملوحة و النتح 

  :أثر الملوحة على عملیة التنفس-٢-٤-١

حی ث الح ظ ف ي    ،O٢ارتب اط ب ین النم و وامت صاص     أن ھ ھن اك    ١٩٩٩.Li et al ; ٢٠٠١.Jian ك ل م ن   ب ین      

 وأن  ، أن ت   نفس الج   ذور ی   ستبعد ملوح   ة الوس   ط   ،بع   ض األص   ناف المقاوم   ة للملوح   ة وذات النم   و الطبیع   ي    

  Sorbitol.الكربوھیدرات المتكونة و المساھمة في التنفس ھي من مركبات 

  : أثر الملوحة على عملیة التمثیل الضوئي -٣-٤-١

 أن مع دل التركی ب ال ضوئي    Garcia et al ١٩٩٣ Perera et al ; . ٢٠٠٥٩٩٤.Chougui;  م ن الح ظ ك ل  

 داخ ل الخالی ا   CO٢مما یؤدي إلى انخفاض انتشار،لك نتیجة انخفاض الناقلیة الثغریة ذ و ، الملحیة فیتأثر بالظرو 

فق  دان األوراق  تجمی  ع كمی  ات كبی  رة م  ن األیون  ات داخ  ل األوراق، أو    إل  ى، ذال  كوق  د یع  ود  .  ل  ألوراقالثغری  ة

حیث أن تجم ع  . لمیز وفیال  لخالیا وھو عامل غیر ثغري یتعلق  بسمیة الملوحة على التركیب الضوئي،النتفاخھا

ا م   تحط  یم بنیتھإل  ى ف  ي الع  ضیات الخلوی  ة ف  ي الورق  ة خاص  ة المیثوك  و ن  دري والكلوروبالس  ت ی  ؤدي     األم  الح

  .)(١٩٩٩.Sultana et alالدقیقة

ل  ك ع  ن ذ أن الملوح  ة تث  بط التركی  ب ال  ضوئي و Jian..William et al٢٠٠١;.٢٠٠١ أش  ار ك  ل م  ن          

 ،النخفاض انتق ال الم اء والعناص ر الغذائی ة الممت صة       ،) ٢٠٠٥.Chougui(طریق االنخفاض في الناقلیة الثغریة      

  إنزیملیة بسبب نقص فعا، )الفسفرة الضوئیة( االنخفاض بصفة خاصة في كفاءة الكیمیاء الضوئیةإلىي ذمما یؤ

Ribulose biophosphate ،   األنظم  ة ب  ینرون  ي تا نظ  ام النق  ل االلكذوك،كم  ا ت  ؤثر عل  ى بروتین  ات الح  شوة 

  .الضوئیة في خالیا الكیوتیكل

  :اثر الملوحة على طبیعة الغشاء الخلوي-٤-٤-١

أن   . Vera et al١٩٩٤Grunberg and Taleisnikm; .١٩٩٩ Cherki et al;. ٢٠٠٢الحظ كل من       

 حھعلى سط) تلف( كما تسبب ضرر،زیادة تركیز األمالح تسبب االختالل في الغشاء بسبب زیادة نفاذیة الغشاء

 التغییر إلىیؤدي NaCl ل  وأن التراكم المفرط ، )Necrose ( التي تصبح مبرقعة موت موضعي للخالیا نتیجة

 وطبیعة الفوسفولبیدات، ھنیةذالألحماض  حیث یكون مصحوب بتغییر في مكونات ا،في البروتینات الغشائیة

  . فالمعاملة الملحیة الضعیفة تعمل على تحسین التوازن الغشائي

 إخ الل  أن اإلجھ اد الملح ي یح ث عل ى     Chakib and Ahmed .٢٠٠٥ ; . ٢٠٠٨Mehdiی رى ك ل م ن           

الحمای ة للغ شاء ف ي ظ روف      ف ي ح ین تن وع نظ ام     ، عل ى م ستوى الغ شاء الخل وي       يالبر وتین  و   ،التركیب اللیبیدي 

 حی ث تعم ل عل ى من ع أك سدة لبی دات األغ شیة        س موزیة لالالحامی ات  ویتمث ل ف ي    ،نظام ض د األك سدة  اإلجھاد مثل   

       اللت ان تعم الن عل ى تنظ یم دخ ول كتی ون ،      ألی وني  ا  االختیاری ة األیونی ة والحج ز      لألكسدةالمضاد  ونظام  . الخلویة
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 إل ى إیق اف االخ تالل الفیزیوكیمی ائي للغ شاء ف ي ظ روف اإلجھ اد        ) النظ ام  ( ديی ؤ . أ نیون عب ر األغ شیة الخلوی ة       

  .)   (٢٠٠٠.Sivritep and Eris بالملوحة

 ١٠٠=Na+  Mmol   ف ي الوس ط  +Na أنھ عند تركی ز   .Chakib and Ahmed ٢٠٠٥كما أكد كل من       

K+=  Mmolتدفق ضئیل لـ  إضافة إلى إزالة االستقطاب للغشاء البالزمي،یحدث أیضا        ١ K+   إل ى ال سیتوبالزم 

 عب  ر الناق  ل +H ث  م إل  ى الفج  وة ویع  ود للخ  روج م  ن جدی  د إل  ى ال  سیتوبالزم م  ع   ،HAKوHKT عب  ر النواق  ل 

HAKویتراكم ھناك بالسیتوبالزم .  

  :میكانیزم مقاومة النبات للملوحة -٥-١

 أي أن ،عن د ض غط أس موزي مع ین     المقاومة الملحیة ھي إمكانی ة امت صاص المحالی ل      Cherki.٢٠٠٢عّرف     

نوع  النبات للملوحة حسب نوع النبات، من األمالح، وتختلف مقاومةةكیز معیناالنباتات یمكنھا النمو في وجود تر    

  . التربة أو النشاط الحیوي لھا

   :إلى أن النباتات تقسم ٢٠٠٤. وعن محمود

                                                                      .                                  :  نباتات حساسة للملوحة

وھي التي یحدث بھا خلل في نموھا وانخفاض إنتاجیتھا عند أدنى      

 .  Phaseolus  vulgaris٠٫٢٥  نسبةارتفاع للملوحة وتتحمل %   مثل نبات الفاصولیاء  

  :نباتات نصف حساسة للملوحة

 Gossypium مث ل القط ن    % ٠٫٥  ن سبة خل ل ض عیف ف ي نموھ ا وتتحم ل الملوح ة حت ى        ھي التي یح دث بھ ا   

hursutum  و نبات الفلفل الحلو L Capsicum annuum .  

  :نباتات مقاومة للملوحة

  . Atriplesc prostatas  مثل نبات  % ٥  نسبة تتحمل أكثر من

 Ajustementس  موزي االالتع  دیل :  و ھ  ي توج  د ع  دة میكانزم  ات لمقاوم  ة الملوح  ة متداخل  ة م  ع بع  ضھا       

Osmotique أو التكیف االسموزي Adaptation osmotiqueفیعرفھ كل من :  

     ١٩٩٩. al Vera et            بارتف اع ال ضغط االس موزي و انخف اض الجھ د الم ائي للمحت وى الخل وي نتیج ة ت راكم

  .األمالح أو المواد الدائبة من اجل میكانیزم المقاومة

    فـــــھو التحكـــــم في االنتفاخ أو حجـــم الخالیا  Régulation Osmotiqueلتنظیم األسموزي  أما ا     

  ).٢٠٠٣.Nayyar (االیضیةو المنظم بواسطة األنشطة 

أن الملوح ة ت ؤدي إل ى اخ تالل الت وازن الم ائي ذل ك ب سبب تغی ر            ٢٠٠.٢Roosens et al و أش ار ك ل م ن        

  .ل في تشبع البروتوبالزم و تمییھ البروتینات اإلنزیمیة أثناء المسارات االیضیةالضغط االسموزي الذي یدخ
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  : للملوحةالمقاومة اتالنبات-١-٥-١

 النم و  تقل ل بعض النباتات تستجیب لإلجھاد الملح ي حی ث    ان ١٩٩٩.Shannon and Grieve ذكر كل من      

لخالی ا البرن شیمیة الورقی ة و یالح ظ نق ص تك ون األن سجة         الشعیر ، كم ا تتم ایز أن سجتھا ف ي ا    –نبات القمح   : مثل

السكلورون  شیمیة  و الن  سیج الوع  ائي و الطبق  ة الخارجی  ة إذ تك  ون أن  سجتھا تح  ت ض  غط اس  موزي مرتف  ع بحی  ث    

 .١٩٩٨.Wang)  . (٢٠٠٠. Yeonok et al,ل من الملح/  غ ١٠ أنسجتھا  عبرذ تنف تستطیع أن 

 ب صورة ب سیطة ف ي خ شب الج ذور للنبات ات المقاوم ة ث م یخ زن ف ي           +Naانتقال  أنھ یتم ٢٠٠١. Jianالحظ      

                                                                        .األوراق

 أن بع ض األن واع النباتی ة تق وم بتع دیل ض غطھا       ; ٢٠٠٢ Magid et al ٢٠٠٧. Faouzi et al ب ین كم ا        

 األیونات المعدنیة من الوسط و حجزھا داخل الفجوة مما ی ؤدي إل ى دخ ول الم اء إل ى داخ ل           االسموزي باستھالك 

 للملوحة  حی ث تجم ع األم الح فی ستمر دخ ول الم اء إل ى النبات ات  ف ي          المقاومةالخالیا و ھذا ینطبق على النباتات   

  .االتجاه السالب بعملیة االنتشار

ن وع م ن   ( امة تنتق ل باتج اه األوراق وتخ زن خاص ة ف ي الفج وات        أن األیون ات ال س  ٢٠٠٨ .Mehdiبین          

أو ترمى عن طریق غدد متخص صة بط رد األم الح عب ر الب شرة وأن میكانیزم ات الحج ز             ). Inclusifاإلدخال  

 من الجذور نحو الج زء الھ وائي أو م ن    +Kو التي تسمح بحركة Apoplasme  نحو+Na األیوني تسمح بطرد 

   .)(٢٠٠١.Zhu.لى الفتیةاألوراق المسنة إ

/ mg ٩٠٠ ت صل إل ى ح والي    +Na أن النبات المقاوم تتراكم بھ نسبة كبیرة من ٢٠٠٢ .Cherki et alأشار     

  إل ى األوراق  +Na و تنق ل قیم ة اق ل م ن     النبات الواحد/ mg ٦٠٠ أما النبات الحساس تحجز نسبة النبات الواحد

 الداخل إلى النبات یعتبر ص فة تأقلمی ة مھم ة ت ساھم ف ي مقاوم ة       +Naبواسطة الماء الممسوك و أن حساب  كمیة         

  .النبات للملوحة

  : للملوحة الحساسة  النباتات-٢-٥-١

    الحامی  ة لالس  موریة  ت  راكم الم  واد الع  ضویة النبات  ات الح  ساسة للملوح  ة یح  دث بھ  ا أن ٢٠٠٨.Mehdiالح  ظ    

  ) . الجلوكوز–الفركتوز ( عیة ھي السكریات البسیطة  كما یتم تخلیق مواد دائبة طبیتحت الظروف الملحیة

Polyoles      ) عدید البیبتید ( Inositol méthyl – glycerol  

  .Tréhalose ,Les fructanes raffinose  سكریات ثالثیة ):المعقدة( السكریات المركبة  •

 .Proline betaine – Glycine betaine – Proline β. alanine betaine  :األحماض اآلمنیة •

 . carboxyl Pyrinidine -٤- methyl -٢ -tetrahydro ,١،٤،٥،٦ :نيیالحمض اآلم •

ü  ھذه الحامیات نشاط اإلنزیمات في المحلول الملحي و تساعد على ثبات بنیة البروتیناتتشجع.  
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ü     الملح   ياإلجھ   اد أثن   اء البالزم   ي الغ   شاءتح   افظ عل   ى مرون   ة الغ   شاء البالزم   ي، الثیالكوی   د و  

)Mehdi.٢٠٠٨(.  

 ) ROS (إستراتیجیة فعالة إلزالة سمیة نازع األكسجینانھ توجد  ٢٠٠١.Ashraf and Rauf بین          

 Réactive oxygène  spécifiques    یقوم بنزع األكسجین على شكل- O٢  ، H٢O٢ ،  OH- و یزداد نشاطھ 

و إن إبطال نشاطھ یكون عن طریق . حماض النوویةبازدیاد الملوحة على مستوى لبیدات الغشاء، البروتینات األ

  .  Glutathion réductase ,Ascorbate peroxydase ,Superoxide dismutase إنزیمیة ھي مكونات

  . Glutathion ,Les caroténoïdes, les anthocyanines, Ascorbate غیر إنزیمیة ھيمكوناتو

إخراج االیونات إلى منطقة   یكون Glycophytes للملوحة مةالمقاو أن في النباتات ٢٠٠٥.Neilأشار        

التركیب الضوئي و األنسجة التي ینشط نموھا في وسط مالح حیث تتكاثف االیونات وتتراكم على مستوى 

   ).Exclusifنوع من اإلخراج ( الجذور 

تب ین أن الخالی ا    Arabidopsis ان ھ ف ي األن واع الح ساسة لنب ات      ٢٠٠٥ .Chakib and Ahmedح سب         

ا یدل عل ى أن زی ادة م ستوى    ذ وھ+Naفي الغشاء البالزمي بل تقوم بإخراج   Na+- ATPase إنزیم التغیر من

Na+ ف  ي Cytosol    یمك  ن أن ت  تم ع  ن طری  ق حج  ز أی  ون Na+    داخ  ل ع  ضیات خلوی  ة داخلی  ة حی  ث وج  د أن 

ن واع البری ة المجھ دة و الح ساسة وج د أن       مرات بینما ف ي األ ٨  داخل األنواع الغیر حساسة أكبر بـ+Naمحتوى  

Na+ مرات ٤ أكبر بـ .  

 أن ال صودیوم ینتق ل ف ي خالی ا خ شب الج ذور ع ن طری ق النق ل          ٢٠٠٧.Faouzi et alك ل م ن    ذك ر         كم ا  

السالب و أن عدم تراكمھ في األوراق یعود إلى طرح األی ون م ن الخ شب و إع ادة توزیع ھ ف ي اللح اء مم ا ی ؤدي             

  .ھ باتجاه الجذورإلى إرجاع

 :  النباتتغذیةاثر الملوحة على -٦-١

 نح و  -CL و+Na أن النب ات یق وم بنق ل كمی ة معتب رة م ن       ١٩٩٩.Mezni; ١٩٩٣.Garcia et alأش ار          

ي د ف ي النبات ات المجھ دة ی ؤ    -CL و  +Na و الساق كي یحافظ عل ى توازن ھ وأن الت راكم الكبی ر ألی وني      وراقاأل

  .لكتلة الحیویة و االنخفاض الجاد في النمو متبوع بجفاف وموت النباتإلى السمیة في ا

 و ال  ذي ی  ؤثر   الترب  ة pH  ی  سبب ارتف  اع -CL و+Na ي أن ارتف  اع الزائ  د ألی  ون  Maillard .٢٠٠١ع  ن       

كم ا یح دث عرقل ة امت صاص      و الزن ك و المنغنی ز،  بطریقة غیر مباشرة على عدم امتصاص الحدی د و الفوس فات           

+K المحلول األرضي بسبب المنافسة بین  منNa+لتثبت على النواقل البروتینیة .  

 +K+/Naفی رون أن اإلجھ اد األی وني ین تج ع ن تغی ر ن سبة        ;٢٠٠٠.Eduardo et al ٢٠٠٢. Cherkiأم ا       

   یحدث التغیر في معدل االیونات بسبب تدفق الصودیوم  كما الغیر مالئم للنبات-CL و +Naوتركیز
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سالك ونظ  را لتماث  ل مواق  ع االمت  صاص لل  صودیوم و البوتاس  یوم فإن  ھ ی  صعب التمیی  ز ب  ین األی  ونین م  ن   عب  ر الم  

  ..طرف النواقل البروتینیة مما یسبب السمیة بالصودیوم

 أغلب مشاكل السمیة ترجع .Miallard;٢٠٠٢ Magid et al;٢٠٠٢ .Cherki et al ٢٠٠١أرجع كل من 

 حیث تتراكم االیونات في األوراق بكمیة ، أو البورون، أو الكلورید،مإلى زیادة امتصاص النبات للصودیو

ویرجع التأثیر الضار لكل ملح ، وموت حوافھا وخاصة األوراق المسنة،الك یحدث احتراق األوراقذ عند ،كبیرة

  .إلى تأثیر كتیونھ أو أنیونھ 

   :+Kو   +Naعنصر ةیذنفا جیةیإسترات -٧-١

حی ث تمن ع أك سدة لبی دات     NaClمھ فعالة تعمل على إزالة سمیة األم الح ب ـ   ظي على أنیحتوي الغشاء البالزم      

         كم  ا تحت وي عل  ى نواق ل أیونی  ة تك ون ق  ادرة عل ى ض  مان إبع اد األیون  ات أو حجزھ ا ف  ي الفج وات ح  سب        ,الغ شاء 

 )١٩٩٩. Kasuga  Yu and Rengel. ١٩٩٩.,(.  

  :  الى الخلیة+Na عنصر یةذ نفا-١-٧- ١ 

  : وبالزمت السیالى +Naیة عنصر ذنفا-ا 

 أنھ یوجد على السطح الخارجي للغشاء قنوات  Schachtman;٢٠٠٠. Blumwald. ٢٠٠٠ذكر كل من       

                                         : إلى داخل الخالیا وھي+Naأیونیة یمكن أن تلعب دور الوسیط في تدفق 

Outward reactifying channal:NORC ھي قناة ال اختیاریة مسؤولة عن نقل الكتیونات أحادیة التكافؤ

Na+/K+إلى خارج النبات .  

   Voltage insensitive channal :VIC       ھي قنوات مسؤولة عن نق ل الكتیون ات أحادی ة التك افؤ وھ ي أحادی ة

  ).+Na+/K(االتجاه

Non selective channal:NSC سؤولة عن نقل  أحادیة االتجاه مالختیاریة قناةNa+/K+.  

خرج من جدید إلى ی ل أثناء التراكیز العالیة للملوحة   عبر اللحاء+Na  دخولیحدثه القنوات الثالثة    ذعبر ھ       

  .الممرنفس ب +Kخارج الجذور ویحدث إدخال 

Lctھو ناق ل م سؤول ع ن نق ل      ١ Na+        تواج د   الكتیون ات ثنائی ة التك افؤ م ن الوس ط الخ ارجي إل ى ال سیتوبالزم وی

  .بالغشاء البالزمي

 ب سبب  مع اكس  إل ى الخلی ة عموم ا یك ون بطری ق      +Naأن دخ ول    ٢٠٠٢. Magid et alب ین ك ل م ن           كما

 وتجنبا لسمیتھ یخزن ف ي   Cytosolاالختالف في الضغط الكھربائي للغشاء البالزمي مما یؤدي إلى ارتفاعھ في         

 ف  ي الغ  شاء H- ATP ase ن  شاطھ بزی  ادة ن  شاط  ال  ذي ی  زداد+Antiporter Na+ / Hحج  رات بواس  طة 

                   ١،٥=  pH ی صبح  م رات عن دما   ١٠ أكب ر ب ـ   +Na ت راكم  یك ون   حی ث  +Hا حفاظ ا عل ى ت درج    ذالبالزم ي وھ   

)Kord and Khalil.١٩٩٥(.  
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  : الفجوة إلى +Naیة عنصرذ نفا–  ب 

وھن اك    الناقلركبیرة عبوبكمیات  یحدث  +Naـ ل التدفق السریع ان Cherki et al .  ٢٠٠٢ كل من أشار

   .SOS١جزء قلیل منھ یخرج إلى الوسط الخارجي عبر الناقل ویخزن في الفجوة 

أن ھ توج د عل ى م ستوى أغ شیة الفج وات       ١٩٩٩ .Gasciola et al;١٩٩٥ .Moons et al ب ین ك ل م ن          

  . إلى داخل الفجوات +Na حیث تضخ على اإلفراز النشطATPase تعمل بمساعدة إنزیمات ،أنظمة ضخ

 تم  نح طاق  ة للغ  شاء البالزم  ي  H+ النت  زاع  ATPaseم  ضخة  أن   ٢٠٠١.Golladack and Dietzب  ین    

 عب ر غ  شاء الفج وة غی ر ثاب  ت    +Na كم ا أن میك  انیزم ت دفق   ∆ pHفیتك ون جھ د غ  شائي یح دث تغی ر ن  سبي ف ي      

تمنحان لغشاء الفج وة جھ د غ شائي وتغی ر      ) +H(  النتزاع  ATPaseومضخة  Pyrophosphatase  فمضخة

 الغ  شاء ∆ pHع  صارة الفج  وة ونتیج  ة لھ  دا التغی  ر ف  ي الجھ  د الكھرب  ائي و التغی  ر ق  ي        ف  ي   pHل  ـ     ن  سبي 

       +Kالبالزم  ي وغ  شاء الفج  وة تتحف  ز ع  دة نواق  ل متخص  صة عل  ى م  ستوى الغ  شائي إلح  داث ت  وازن أی  وني ب  ین     

  .  )  (٢٠٠٠.Na+  Yeonok et alو 

 من +Na+/H ناقل ثنائي االتجاه مسؤول عن نقل ھو NHX١ أن .Blumwald;٢٠٠١. Jian ٢٠٠٧بین   

  .الفجوة إلى السیتوبالزم ویتواجد بالفجوة

  : إلى الخلیة +Kعنصریة ذنفا -٢-٧-١

  : وبالزمتلسی اإلى +Kنفادیة عنصر  -ا     

  تنشطان في حالة وجود خلل في كمیةالبالزمي قناتان  تتواجد في الغشاء أنھ٢٠٠٥.Munns et al أوضح      

 K+    إذ تقل كمیة ،سواء الداخلة أو الخارجة من وإلى الخلیةK+  الداخلة إلى النبات أثناء التراكیز الملحیة الكبی رة 

ط  فق ط إل ى الخلی ة النباتی ة لتع دیل ال ضغ      +K فتنشط ھاتان القناتان تسمحان ب دخول  +Naلتنافس بینھ وبین    لنظرا  

  :و ھما  +K على كمیة مناسبة من ةظاألسموزي و المحا ف

IRK : Inward ractifying K+channal اسیوم ت قناة التعدیل الداخلي للبو .  

ORK: Outward ractifying K+channalاسیومت قناة التعدیل الخارجي للبو                                   .   

  :جوةلفإلى ا +Kیة عنصر ذ نفا-ب.    

ف ي   أنھ توج د نواق ل خاص ة بنق ل الكتیون ات واألنیون ات        .٢٠٠١Blumwald; . Jian ٢٠٠٧كشف كل من      

  :الفجوة و ھي

HAK :   ھ  و ناق  ل أح  ادي االتج  اه م  سؤول ع  ن نق  ل K+/H+  النق  ل م  ن  حی  ث ت  م ,ویتواج  د بالغ  شاء البالزم  ي

  .وبالزم تإلى السیعصارة الفجوة 

ITR:  یقوم بنقل االتجاهھو ناقل أحادي K+من الفجوة إلى السیتوبالزم .  
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 م ن الفج وة   +Kتق وم بنق ل   . وھي قنوات تفتح عندما یحدث تغیر في الجھ د الكھرب ائي    VK,SV,FV:و القنوات 

  ).٢٠٠١.Ramon and Alonso(وبالزم تإلى السی

  و في الوسط  ١٠٠Mmol/L= Na + أنھ عند تركیزChakib and ٢٠٠٥.Ahmed  كما أكد كل من         

 ١Mmol/L=K+       ت  دفق ض  ئیل ل  ـ  أی  ضاإض  افة إل  ى إزال  ة االس  تقطاب للغ  شاء البالزم  ي یح  دث K+ إل  ى  

   . ویتراكم ھناك HAK عبر الناقل +Hوبالزم مع توبالزم ثم إلى الفجوة ویعود للخروج من جدید إلى السیتالسی

   :عوامل تجنب األثر السمي للملوحة-٨-١ 

  : مقاومةأصناف  انتخاب-١-٨- ١      

للح  صول عل  ى س  الالت نباتی  ة مقاوم  ة لألم  الح یمك  ن اللج  وء لالنتخ  اب      ٢٠٠٤. العب  اس وس  عد أش  ار           

ور بمحالی  ل ذ الملحی  ة ومعامل  ة الب  يض  اال  صناعي وذال  ك باس  تمرار  زراع  ة ص  نف مع  ین لع  دة س  نوات ف  ي األر  

  . مقاومةسالالتاختیار ملحیة،كذالك یمكن زیادة مقاومة أشجار الفاكھة للملوحة ب

  : المالئم تصمیم نظام الري-٢-٨-١    

 یؤدي إلى فقد المیاه وتدھور األراضي وخف ض إنت اج المحاص یل خاص ة إدا       المفرط استغالل نظام الري     إن       

ة كانت المیاه جوفیة و التي عادة ما تكون عالیة الملوحة،األمر الذي یتسبب في حدوث ترسبات ملحی ة عل ى الطبق       

    ).٢٠٠٤.  العباس وسعد(  یتسبب في غسل العناصر الغذائیة أسفل منطقة الجذوركذالكالسطحیة، 

  :عامل التسمید أھمیة   -٣-٨-١

إضافة األسمدة تخفف م ن ت أثیر الملوح ة عل ى النب ات خ صوصا إذا أض یفت بطریق ة ص حیحة وبكمی ات             إن        

  ).٢٠٠٤. العباس و  سعد(لى النتروجین في صورة نترات مناسبة ویفضل عامة إضافة األسمدة التي تحتوي ع

  : استعمال منظمات النمو -٤-٨-١

عل ى النب  ات     م ن أھ م التطبیق ات الزراعی ة المفی دة ف ي اإلنت  اج النب اتي إللغ اء الت أثیر ال ضار للملوح ة            تعتب ر       

في صورة محالی ل لل رش الخ ضري    الك بمعاملة المجموع الخضري بأحد أو أكثر من منظمات النمو الكیمیائیة  ذو

   ).  ٢٠٠٠.الشحات (  نتاجھا الثمريا قبلالستئناف نشاطھا في النمو 
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II - مواد وطرق البحث :  

                                                        الھدف من التجربة                                                                             -١- ٢

 Capsicum  ت تحت ظروف ملحیة أثناء موسم نمو نبات الفلفلذیتمثل ھدا العمل في تجربة عاملیة نف     

annuun L. ا المیكانیزمات المورفولجیة و الفیزیولوجیة و   البیوكیمیائیة للنبات على مراحل من خال عولج

  .وتر المبكر لكل صنف تحت الدراسة مختلفة من النمو بھدف تحدید الت

  :تصمیم التجربة --٢٢

 Capsicum annuum L. لنمطین وراثیین من نبات الفلفل     صممت ھذه التجربة في قطاعات عشوائیة كاملة

   )S٣,S٢,S١,NaCl):S٠ كلوری  د ال  صودیوم مع  امالت م  ن الملوح  ة عل  ى ص  ورة      عل  ى أرب  ع   احت  وتثبحی  

   وحدة تجریبیة ٣٢ علىكررت كل معاملة أربع مرات وبالتالي فقد احتوت التجربة 

   :المعامالت-ا

  :ة تم سقي النباتات أثناء مرحلة نمو الشتلة و النمو الخضري و الثمري بالتراكیز التا لی

  .بدون إضافة ملح ) S٠ (الشاھدمعاملة 

  .Mmol/L ٢٥ بتركیز NaCL):S١(األولىالمعاملة 

  . Mmol/L ٥٠ بتركیز :NaCL)S٢(الثانیةالمعاملة 

  . Mmol/L ١٥٠ بتركیز :NaCL)S٣ (الثالثةالمعاملة 

  : المستویات -ب

                  ) SP(  :األول Capsicum annuum L .تم إجراء ھذه الدراسة على نمطین وراثیین من نبات الفلفل      

Super marconi:Var  أصلھ من الوالیات المتحدة األمریكیة و الثاني )DM (Deux marconi:: Var      

   . في والیات الوطناھمتلزراعھذین الصنفین تستورد الجزائر بذورھما . من الدانمارك أصلھ

    :سم إلى فنبات الفلفل یق١٩٨١.Cronquistحسب     

  

  Division :Spermatophyta  

SB division : Angiosperae 

Class :Dicotyladonea 

Sb class:Asteridae 

Ordre:Solanales 

Famille:Solansceae 

Genre :Capsicum  
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Espece :Capsicum annuum 

Var :Deux marconi 

                                                                                                           Super marconi    

 : المكررات-ـج

ة دوح   ٣٢= ٤x٢x٤ : بأربع ة مك ررات وبالت الي فق د احت وت التجرب ة عل ى         ىح د     ك ررت ك ل معامل ة عل ى     

  :الكذوجدول توزیع المعامالت یوضح  .تجریبیة

  ــــالتتــــوزیــــــــع المعامــ) ١-٢(جـــــــــدول
DM                                  SP                          

   التراكیز

  

  

  المكررات

 

S٠ 

 

S١ 

 

S٢ 

 

S٣ 

 

S٠ 

 

S١ 

 

S٢ 

 

S٣ 

١  ١DMS١ ٠DMS١ ١DMS١ ٢DMS١ ٣SPS١ ٠SPS١ ١SPS١ ٢SPS٣ 

٢  ٢DMS٢ ٠DMS٢ ١DMS٢ ٢DMS٢ ٣SPS٢ ٠SPS٢ ١SPS٢ ٢SPS٣ 

٣  ٣DMS٣ ٠DMS٣ ١DMS٣ ٢DMS٣ ٣SPS٣ ٠SPS٣ ١SPS٣ ٢SPS٣ 

٤  ٤DMS٤ ٠DMS٤ ١DMS٤ ٢DMS٤ ٣SPS٤ ٠SPS٤ ١SPS٤ ٢SPS٣ 

  

  :   التجربة تنفیذ-٣-٢

  ظ روف  تح ت االول ى ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في منطق ة ش عبة الرص اص خ الل الموس م الج امعي       تین التجربتنفیذتم        

 ال شتلة لم  دة  ورحل ة نم   ملدراس ة  س  م ١٠ xس م  ١٠م نھ ارا ف ي أص  ص ص غیرة    °٢٥-٢٠ درج ة حرارت  ھ  مخبری ة 

 تح ت  أش ھر  ٥لدراسة مر حل ة النم و الخ ضري و الثم ري لم دة      سم  x٢٣سم٢٣،وأصص ذات حجم كبیر     شھرین  

لتجن  ب بم اء الحنفی  ة   حی ث تم  ت مع  املتھم یومی ا بالملوح  ة یتخل  ل ك ل معامل  ة ال  سقي     ،ظ روف البی  ت البالس  تیكي 

                                        .الجذور منطقة أمام  تراكم األمالح

  :مرحلة اإلنبات -١-٣-٢

 %٢بواس طة م اء جافی ل     DM( iDeux marcon(و Super marconi )SP(      تم تعقیم بذور صنفي الفلفل

  فوق ورق ) طبق/بذرة١٠٠(م إنباتھا في أطباق بیتري توبعد غسلھا بماء الحنفیة عدة مرات ثم بالماء المقطر 

  
١٧ 



 م ن  Mmol/L ٠،٢٥ ،(NO٣)Mg م ن Mmol/L ٠،٢ول غدائي أول ي متك ون م ن      الترشیح مبلل بواسطة محل   

K٢SO٠،٠٥ ٤ Mmol/Lمن Ca(NO٣)H٢O تبعا لطریق ة Christenson and Jakson. م ضاف  . ١٩٨١

  ).الشاھد بدون ملوحة (: NaCL  S٠إلیھ تراكیز مختلفة من 

S٢٥=١ Mmol/L.   S٥٠= ٢ Mmol/L.       S١٥٠= ٣ Mmol/L.  

 أس  ابیع خ  الل ھ  ذه الفت  رة ت  م ح  ساب الن  سبة المئوی  ة    ٣ اس  تمرت المالحظ  ات یومی  ا لم  دة  ىح  د ك  ل تركی  ز عل  ى 

   .لإلنبات

  :  مرحلة نمو الشتلة - ٢-٣-٢

 إل ى   الب ادرات المتجان سة ف ي النم و    نقل ت  و ال سویقة ، ر یذالج إلى غایة ظھور  سابقا ذكر  كما بذورال      تم إنبات   

ث م نقل ت    أص یص  بمع دل نبت ة لك ل    ١:١:١ت ورب بن سبة   + رمل + تربة  بخلیط منة سم مملوء  ١٠ ھاأصص قطر 

ل یال ،اس تغرقت التجرب ة    ° م٢٠-١٨نھ ارا وب ین   ° م٢٥-٢٠ درج ة حرارتھ ا   بالمخبراألصص إلى غرفة نموذجی ة   

المعامالت الملحیة لألصناف تح ت الدراس ة   تطبق ه الفترة كانت ذ أثناء ھ٧-٣مدة شھرین إلى غایة ظھور الورقة  

فیزیولوجی   ة ، دراس   ات مورفولوجی   ة  عل   ى الوح   دات التجریبی   ة  إج   راءت   م ا ال   سقي بم   اء الحنفی   ة وق   د  یتخللھ   

  .وبیوكیمیائیة على األوراق و الجذور

  :    مرحلة النمو الخضري و الثمري -٣-٣ -٢

 عت وض   الطریق  ة ال  سابقة، بع  د االعتن  اء بالب  ادرات و وص  ولھا إل  ى مرحل  ة الورق  ة ال  سابعة         نف  س إتب  اع    ت  م 

 البی  ت  ظ  روفتح  تس  م ٢٣ X س  م ٢٣حج  م كبی  ر ب أص  یص ش  تالت ف  ي ك  ل  ٣ال  شتالت المتجان  سة ف  ي النم  و  

بع دھا ب دأت المع امالت الملحی ة لألص ناف تح ت الدراس ة ،یتخللھ ا ال سقي بم اء الحنفی ة لتجن ب ت راكم                    البالستیكي

 على األزھ ار  تمحصول الثمري وطبق أشھر إلى غایة نھایة ال٥األمالح أمام الجذور،استغرقت ھذه التجربة مدة       

  .یمیائیةبیوكوالثمار و األوراق،دراسة مورفولوجیة ،فیزیولوجیة و

 : الدراسة التحلیلیة المطبقة-٤-٢

 :الدراسة المورفولوجیة ١-٤-٢

v حساب نسبة اإلنبات : %  

مالت ابذور للمعالفلفل لتقدیر حساسیة ال نبات  مننمطین   علىتمت ھذه الدراسة أثناء مرحلة اإلنبات   

  .اى كل صنف على حدعملیة حساب عد البذور النابتة یومیا إلى غایة ثبات العدد الملحیة تمت

v  النموتقدیر مؤشر تطور)LPI، PI: (  

      لتقدیر مدى حساسیة القمة   ) ١٩٧٦.Warren and Richard( تم تطبیق المعادلة المتبعة من طرف       

  .ىحدامالت الملحیة أثناء مرحلة نمو الشتلة لصنفي الفلفل كل على و األوراق للمع النامیة    
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v حساب االستحثاث الورقيEpi(O°) : 

       ه الدراسة على صنفي الفلفل الحلو في مرحلة الشتلة ومرحلة النمو الخضري و الثمري حیث تم ذتمت ھ

  ٢٠٠٠.Youssef)   النبات للملوحةتحملحساب زاویة میل الورقة األكثر توترا و األقل توترا لمعرفة    

v حساب النمو النسبي %REG: 

 الشتلة ومرحلة النمو الخضري و الثمري لتحدید تأثیر الملوحة على  نمو مرحلةأثناء تم حساب الماء النسبي      

 نمو النبات حیث أجریت قیاسات على سرعة نمو النبات من بدایة ظھور الورقتین األولیتین إلى غایة نزع    

 .(١٩٩٣.Bernastein et al)  ىحد المرحلتین، كل معاملة على اللنبات في كا

v  حساب عدد األوراق)NFE(  

     تمت ھ ذه الدراس ة أثن اء مرحل ة النم و الخ ضري و الثم ري وذال ك بح ساب ع دد األوراق المركب ة لك ل وح دة                 

  .حسبت المتوسطاتو) كانت عملیة العد مرتین في األسبوع(تجریبیة إلى غایة نھایة التجربة 

v  حساب طول الساق)LT: ( 

ه الدراسة أثناء مرحلة النمو الخضري و الثمري لمعرفة مدى تأثیر الملوحة على طول النبات وتمت ذ ھأجریت

  . بواسطة مسطرة مدرجة بعدھا حسبت المتوسطات یومیاعملیة القیاس

v  الجذورحساب طول) LR:( 

 ىح د ،ك ل ص نف عل ى     الج ذور  رفة مدى تأثیر الملوحة على ط ول   لمع  في نھایة المحصول  ه الدراسة   ذھأجریت  

  .وتمت عملیة القیاس بواسطة مسطرة مدرجة بعد نزع النبات ونھایة المحصول

v  حساب عدد األزھار)NFL: ( 

 ظھورھ ا یومی ا إل ى    ذ تح ت الدراس ة ب دأ ع د األزھ ار من       األص ناف عل ى       لتقدیر مدى تأثیر المعامالت الملحیة   

  . ىحدكل معاملة على ھار ثم حسبت المتوسطات  فترة اإلزغایة نھایة

v  حساب عدد الثمار)NFR:(  

 بدای ة اإلثم ار إل ى    ذ     بدأ عد الثمار الناضجة لألصناف المدروسة لنبات الفلفل المعاملة بالملوح ة م ع ال شاھد من       

  .تم حسبت المتوسطات.  مرتین في األسبوع و كان ھذاغایة نھایتھ

  :الفیزیولوجیة الدراسة  -٢-٤-٢

v النسبي .الماء%TER:  

  .)(١٩٧٩.Coudretه الدراسة أثناء نھایة مرحلة نمو الشتلة وتم حساب الماء النسبي تبعا لطریقة ذ ھأجریت     
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v ١ (ةالمقاومة الثغری m-²/mol- (rs :  

غی ر مف صولة ع ن     ،حیث تم قی اس المقاوم ة الثغری ة للورق ة ال     ىحدالخضري و الثمري لكل معاملة على            

 .ثبات الجھاز تعدیل و  حیث بدأ التسجیل بعد  Chamber analyser type LCA٤النبات بواسطة جھاز 

  : الدراسة البیوكیمیائیة -٣-٤-٢

v  نالبر ولیتقدیر) Pro µg/١٠٠mg(: 

 ال  شتلة  الن امي تح  ت ظ  روف تجریبی ة أثن  اء مرحل ة نم  و   ص نفي الفلف  ل  ف  ي أوراق نالب ر ول  ی أجری ت مع  ایرة         

 م   ن ط   رف  و المعدل   ة١٩٥٥ .Lindslay and Trollومرحل   ة النم   و الخ   ضري و الثم   ري تبع   ا لطریق   ة  

Moneveux and Nemmar.و التل   وین بكاش   ف   %٤٠بع   د االس   تخالص بواس   طة المیث   انول     ١٩٨٣ 

Ninhydrine      ت عل ى  تم ت ق راءة الكثاف ة ال ضوئیة لمختل ف العیین ا        .  بوجود حامض الستریك و االرثوفوس فوریك

 و حسبت النتائج م ن خ الل منحن ى قیاس ي     ٢٠D Spectrophotometre نانومتر بواسطة جھاز٥٢٨طول موجة

  .(١٠٠mg/ug)نالبر ولیللحامض االمیني 

v تقدیر السكریات µg/١٠٠mg/ MF) :(  

ین ول   بواس طة مخل وط م ن محل ول الف    )في ثم ار ص نفي الفلف ل   ) الجلوكوز( تم استخالص السكریات الدائبة            

 ق راءة الكثاف ة ال ضوئیة   تم ت  .)١٩٥٦.Dubois (ة طریق  تبع ت  حی ث ا  و حامض الكبریتی ك المرك ز   %٥بتركیز 

وح سبت النت ائج م ن خ الل       ن انومتر ٤٨٨عل ى ط ول الموج ة    Spectrophotometre   ٢٠  Dبواس طة جھ از  

  .)Glucose' ) mg/ µgمنحنى قیاسي لـ 

v - تقدیر الكلوروفیلT.b.a)mg/g. MF:(  

 و الكلوروفیل الكلي في أوراق ص نفي نب ات الفلف ل تح ت مع امالت الملوح ة أثن اء        b)  ()(a  قدر الكلوروفیل      

تم ت   ١٩٩٨.Hecazie etal. مرحلة نمو الشتلة ومرحلة النمو الخضري و الثم ري حی ث اس تعمل ل ذالك طریق ة     

 تر بواس     طة جھ     از ن     انوم٦٦٥ و ٦٤٩ق     راءة الكثاف     ة ال     ضوئیة لمختل     ف العین     ات عل     ى ط     ول الموج     ة  

Spctrophotometr٢٠D    .  

v  تقدیر العناصر المعدنیة K+ و(ppm)Na+:  

 أثن اء  ،ه الدراس ة عل ى عین ات أوراق وج ذور ص نفي نب ات الفلف ل النامی ة تح ت مع امالت ملحی ة               ذ أجریت ھ          

 ریقة الھ ضم المبت ل   وذالك بإتباع طى،كل وحدة تجریبیة على حد،مرحلة نمو الشتلة و النمو الخضري و الثمري       

 و بع  د ظھ  ور الراس  ب ، عل  ى الترتی  ب٥:٢:١:بن  سبةHNO٣,HClO٤,H٢SO٤  األحم  اضبواس  طة مخل  وط 

-sher wood Flamme ٤١٠ بواس طة جھ از  +K و+Naوتم ت ق راءة ك ل م ن     . خفف ت بالم اء المقط ر   األب یض 

photometre   نت  ائج م  ن خ  الل   وح  سبت ال، ن  انومتر عل  ى الترتی  ب ٧٦٧ ن  انو مت  ر و  ٥٨٩ ة عل  ى ط  ول الموج

٢٠ 



ال   دوري (عل   ى الترتی   ب    ) (ppm NaCl ، K٢PO٤ م   ن أم   الح  ، +K و +Naمنحنی   ات قیاس   یة لك   ل م   ن   

 ).١٩٨٩.وآخرون 

  :الدراسة اإلحصائیة--٥-٢

أفضل متغیر مثل األفراد أحسن تمثیل في إظھار اثر الفعل النوعي للملوح ة عل ى نمط ین وراثی ین م ن      لمعرفة      

  .إلنبات و مرحلة نمو الشتلة و النمو الخضري و الثمريالفلفل أثناء مرحلة ا

     )(ACP وصفیة تمثلت في إتباع تحلیل المركبات النموذجیةإحصائیةطبقت على نتائج ھذه التجاري دراسة 

Lanalyse en coposant principals        اس  تنتج م  ن خاللھ  ا االرتباط  ات االیجابی  ة و ال  سلبیة ب  ین مختل  ف

 األف راد بكف اءة عالی ة دراس ة     ا كما طبقت على نتائج المتغیرات لكل مرحل ة و ال ذین مثل و   المتغیرات تحت الدراسة  

 إلظھار اثر الفعل الكمي للملوح ة تح ت جمی ع      Split-platتحت تصمیم المنشقة    ) ANOVA(إحصائیة استداللیة 

 عل ى  new-man keuils المجموع ات المتباین ة و المت شابھة تبع ا لتق سیم      فو اس تنتاج مختل   . التراكیز المقترح ة  

  .٢٠٠٨ XL State version دعمت ھذه الدراسة بواسطة برنامج إحصائي %٥مستوى 
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    تحلیل النتائج                      
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III-تفسیر النتائج  

  : التحلیل الوصفي ألثر الفعل النوعي للملوحة على األصناف الوراثیة المدروسة -١- ٣

بیوكیمیائی  ة ف  ي ھ  ذه التجرب  ة أثن  اء مرحل  ة اإلنب  ات ونم  و      مرفولوجی  ة، وفیزیولوجی  ة، وطبق  ت ع  دة مع  اییر      

لمعرف ة     .Capsicum annuum Lالثم ري عل ى ص نفین م ن نب ات الفلف ل       ال شتلة، مرحل ة النم و الخ ضري و    

تحلی  ل وت م إج  راء عل  ى النت  ائج دراس ة إح  صائیة وص  فیة تمثل ت ف  ي إتب  اع     .  النم  و ف ي وس  ط ملح  ي أثن  اءس لوكھم  

 أث ر الفع ل الن وعي للملوح ة عل ى      ظھ ار إو، واستنتاج المتغیر األكثر تمثیال لألف راد،  )ACP(المركبات النموذجیة  

  . األصناف المختبرة ومدى مقاومتھم لھاھده

 :ه الدراسة الوصفیة ضمن ثالث مستویات تحلیلیة مختلفةذتم تحلیل نتائج ھ

  .االرتباطات لعلى مستوى معام   *    

 .على مستوى حلقة االرتباطات    * 

  .على مستوى المنحنى البیاني لألفراد    * 

  :مرحلة نمو الشتلة-أ 

  :التحلیل الوصفي على مستوى مصفوفة معامل االرتباطات •

) ٠٫٩٣١ =r (PI / LP Iس جل ب ین    يأن أكبر ارتباط إیج اب ) ١-٣(بینت مصفوفة االرتباطات المدونة في الجدول

- =r)ن ی ارتباطات متباینة تتراوح ما ب  أظھرتبینما  . glu(r) / chl(t) (٠٫٩٤١-= r) بین  أكبر ارتباط سلبي و

٠٫٨٨٨- ,٠٫٠٠٥/ r= ٦-٣)(٥-٣(شكل في باقي المتغیرات  (٠٫٠١٦،٠٫٩٢٩(.  

  

  :التحلیل الوصفي علي مستوى حلقة االرتباطات •

% ٩٧ لألف راد تح ت الدراس ة بن سبة     أوضحت حلق ة االرتباط ات أن الكلوروفی ل الكل ي ھ و المتغی ر األكث ر تمث یال              

 ٢مقارن ة م ع المح ور   % ٥١٫٤٧ بم صداقیة ق درھا   ١مقارنة مع باقي المتغی رات، و س اھمت ف ي ت شكیل المح ور        

مقارن  ة م  ع ب  اقي % ٨٩بن  سبة  ف ي األوراق    +K+/Naوال  ذي مثل ھ المتغی  ر  % ٢١٫٤٩ال ذي كان  ت م  صداقیتھ  

 )+K+/Na(" االختیاری ة  النفاذی ة " ٢ و المح ور  "chl(t)  التمثیلی ة الكف اءة " ١ المح ور  إلى لذلك أسند . المتغیرات

  .(٣-١)شكل
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الكلوروفیل الكلي و محتوى الجلوكوز اثناء   مرحلة  لعالقة بین ااثر معامالت الملوحة على  ) ٥-٣(شكل

  لشتلةانمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      لوروفیل الكلي و محتوى البوتاسیوم أثناء مرحلةاثر معامالت الملوحة على العالقة بین الك) ٦-٣(شكل

  نمو الشتلة
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مصفوفة معامل االرتباطات لمختلف المتغیرات المقدرة على أوراق صنفي نبات الفلفل أثناء ) ٣-٣(جدول 

  الشتلةمرحلة نمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

  

  

       أثن اء  ٢-١ ین صنفي نبات الفلفل في تمثیل المحورجذور و فاعلیة المتغیرات المقدرة على أوراق ) ٢-٣(جدول

  :نمو الشتلةمرحلة 
  

  ٢المحور                  ١المحور                   المتغیرات           

   الدراسة المورفولوجیة                                                       

PI                                       ٠٫٦٧٨  ٠٫٦٣٠  

LPI                        ٠٫٧٠١  ٠٫٦١٥-  

Tg%                        ٠٫١٥٤  -٠٫٨٠٦-  

REG                                   ٠٫٢٨٥                ٠٫٤٧٠  

ep                                       ٠٫١١٢  -٠٫٨٩٥  

  الدراسة الفیزیولوجیة                                             

rs(m-٢ s/mol-١)      ٠٫١١٤  -٠٫٨٩٥-  

Ter                  ٠٫٢١١  ٠٫٥٢٤-  

   الدراسة البیوكیمیائیة                                                         

Pro(ug/١٠٠mg/MF  ٠٫٤٩٧  -٠٫٨١٨-  

chl(a)(mg/g/MF)   ٠٫٢٤٢  ٠٫١٤٧-  

chl(b)( mg/g/MF)                    ٠٫٢٢٠    ٠٫٨٨٤-  

chl(t) (mg/g/MF)  ٠٫٠٩٩  ٠٫٩٧١-  

K+(f)   (ppm)          ٠٫٠٢٤  ٠٫٩٠٨-  

K+(r)  (ppm)          ٠٫٦٠١  -٠٫٥٤٨-  

Na+(f)  (ppm)       ٠٫٨١٠  -٠٫٥٥٥-  

   )   ppm( Na+(r)  ٠٫١٦١  ٠٫٥٦٠  

K+/Na+(f)             ٠٫٨٩٨  -٠٫٢٦٥  

K+/Na+(r)             ٠٫٦١٤  -٠٫٧٠٥  

glu(ug/١٠٠mg/MF  ٠٫١٠٥  -٠٫٩١٧  

  ٢١٫٤٩  ٥١٫٤٧     %    مصداقیة المحورین
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 ٢                  المحور                                                 

 

 

 

 

 

 

 

    ١               المحور

   

 

   

 

 

  

  

 

   

فلفل أثناء  وجذور صنفي نبات ال حلقة معامل االرتباطات بین المتغیرات المقدرة على أوراق)١-٣ (شكل

  مرحلة نمو الشتلة  

 +K+/Na النفادیة االختیاریة ٢المحور   
٢١٫٤٩ %  

٢٧ 



  :التحلیل الوصفي على مستوى المنحنى البیاني لألفراد

محت  وى ب الممث  ل ١والمح  ور  )+K+/Na( بالنفادی  ة االختیاری  ة   الممث  ل٢إن توزی  ع األف  راد ح  ول المح  ور        

  ).٢ – (٣شكل أربع مجموعات مختلفة و ھي كما یلي شكل . الكلوروفیل الكلي في األوراق

  :المجموعة األولى

فتواج  دھم ف  ي الجھ  ة الموجب  ة  ) S١.S٠( ھ  ذه المجموع  ة ب  التراكیز  المنخف  ضة م  ن اللوح  ة   أف  راد تمی  زت       

 Super marconi ال صنف  أفرادحیث اشتملت على .  نسبة الكلوروفیل الكلي فیھم مرتفعةأن یدل على ١للمحور

 أن أيسبي و ن  سبة كبی  رة م  ن ال  صودیوم ف  ي الج  ذور     ن  لال  ذین تمی  زو بارتف  اع النم  و الن  سبي و محت  وى الم  اء ا     

   ).S١.S٠( سلك نفس السلوك في التركیزینSPالصنف

  :المجموعة الثانیة

  )٢٥Mmol/L=S١(و(٠=S٠) ةالملحیة المنخفض في التراكیز DM الصنفأفرادمثلت ھذه المجموعة      

’ موشر تطور عمر الورقة ’)b(الكلوروفیل’t)chl(الكلوروفیل الكلي’   بارتفاع محتوى البوتاسیوم احیث تمیزو

فنواجذھم في االتجاه الموجب للمحور یدل على أن ھذه األفراد سلكت نفس السلوك . موشر تطور عمر النبات 

  .لم یسبب توترا في النمو لھذه األفراد) S١(بمعنى أن ) S٠.S١(عند التركیزین 

  :    المجموعة الثالثة

 فتواج دھم ف ي االتج اه    )Mmol/L١٥٠(ب التراكیز الملحی ة المرتفع ة    التي عومل ت  SP أفرادھا الصنفاشتملت    

       ل  دیھمchl(t)ی دل عل  ى أنھ  م ج د مت  وترین بالملوح ة مم  ا أث  ر عل ى انخف  اض الكلوروفی ل الكل  ي       ١ال سالب للمح  ور 

       م ن األوراق   ف ي ك ل   (+K+/Na) ی ة االختیاری ة  ذو النفا ep) )االس تحثاث ال ورقي  وglu) (زالجلوك و  ارتف اع   و

  )S٢.S٣ (أنھ ذا یعن ي   ) S٢.S٣( سلك سلوك ال صنف المت وتر عن د التركی زین     )SP(و الجذور آي أن الصنف 

  .SP الصنف أفرادأثرا بنفس المستوى على 

 :المجموعة الرابعة

ج دھم  فتوا ) Mmol/L٥٠( ب التراكیز الملحی ة المرتفع ة    اال ذین عومل و    DM ھذه المجموعة أفراد الصنف      ت مثل 

  chl(t) یدل على أنھم متوترین بالملوح ة مم ا أدى إل ى انخف اض الكلوروفی ل الكل ى       ١في االتجاه السالب للمحور 

 ف ي  K+(r)البوتاس یوم  (pro) , ن الب ر ول ی  rs),(ارتف اع المقاوم ة الثغری ة   , TG)(انخف اض ن سبة اإلنب ات     .ل دیھم  

 ك  ان مت وترا بالملوح  ة و س لك نف  س   DMمم ا ی  دل عل ى أن ال صنف    . ف  ي األوراق Na+(f)الج ذور و ال صودیوم  

  ).S٢.S٣(السلوك عند التركیزین 
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  . نمو الشتلة مرحلة صنفي نبات الفلفل أثناء وجذورمنحنى توزیع أفراد أوراق) ٢- ٣(شكل                  
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  : و الثمريحلة النمو الخضريرم-ب

  

  :االرتباطاتالتحلیل الوصفي على مستوى مصفوفة معامل 

س جل أكب ر    ،PI/ LPI (٩٢٧ .٠=r) : إیج ابي ب ین  ارتب اط  أكب ر  االرتباط ات عل ى م ستوى م صفوفة           ل وحظ  

أث ر مع امالت الملوح ة عل ى العالق ة ب ین        أوض حت ف ي ح ین   ) ٣-٣ج دول   . (rs /LT (٠٫٩١٣-=r)س لبي ب ین   ارتباط

       ب   اقي المتغی   رات ارتباط   ات متفاوت   ة تت   راوح ب   ین     ة وط   ول ال   ساق أثن   اء مرحل   ة النم   و الخ   ضري    المقاوم   ة الثغری    

)٠٫٩٢١،   (r=٠٫٨٨٦-   ،٠٫٠٢)،(r = -شكل٠٫٠١٥)٨-٣)(٧-٣.(  

  

  

  ى حلقة االرتباطاتالتحلیل الوصفي على مستو

ل  ى األص  ناف تح  ت  ع  ل الملوح  ة ع ف  ي تمثی  ل األف  راد و إظھ  ار أث  ر ف  (rs)تف  وق المتغی  ر المقاوم  ة الثغری  ة        

المحور ف     و بھ ذا %٥٨٫٩٤ بمصداقیة ق درھا  ١وعبر المحور . مقارنة مع باقي المتغیرات  % ٢٨الدراسة بنسبة   

 ٢ المح ور  عب ر ع ن  ح ین   ف ي  ) rs(النمو المت وتر را عن ب الدراسة معاألصناف تحت ھو الذي تحكم في توزیع      ١

كفاءة المعبرا عن  %  ٣٧بنسبة مثل األفراد تحت الدراسة و%   ٨٫٨٨بمصداقیة قدرھا  (a)محتوى الكلوروفیل 

  .)٣-٣ ( شكل)٤-٣(جدول chl(a) یةالتمثیل
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اثر معامالت الملوحة على العالقة بین المقاومة الثغریة و طول الساق أثناء مرحلة النمو )  ٧- ٣(شكل  
  الخضري

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أثناء مرحلة النمو نمالت الملوحة على العالقة بین المقاومة الثغریة و محتوى البر ولیاثر معا)  ٨-٣(شكل
 الخضري

  

  

  

  
٣١ 



 أثن اء النم و   ٢-١ المح ورین   فاعلیة المتغیرات المقدرة على أوراق أصناف نبات الفلفل في تمثیل  ) ٤-٣(جدول

  الخضري 

  ٢المحور               ١المحور                  المحاور/  المتغیرات

  الدراسة المرفولوجیة                                                        

PI                 -٠٫٢٧٧                  ٠٫٢٤٥                 

         LPI               -٠٫٣٢٧                  ٠٫٢٣٣                 

REG             -٠٫٢٨٣-                  ٠٫٢٣٢                 

ep                 -٠٫١٤١-                  ٠٫٢٦٨                 

LT                -٠٫٢٧١-                  ٠٫٢٦٢                 

LR                -٠٫١٦٤-                  ٠٫٠٠٥                 

Nfe                -٠٫٠٢٧٤-                  ٠٫٢٤١                

Nfl                -٠٫٠١٤٨-                  ٠٫١٧٦               

Nfr                -٠٫١٦٥                  ٠٫٢٠٢                 

 لدراسة الفیزیولوجیة   ا                                                    

Rs                  ٠٫٢٢٣                 ٠٫٢٨٩                 

                                         

 الدراسة البیوكیمیائیة                                                         

Pro(ug/ ١٠٠g/ MF)             ٠٫١٢١                        ٠٫٢٨٠                

Chl(a)(mg/MF)  -٠٫٣٧٣             ٠٫١٧٨                 

Chl(b) (mg/g/MF) -٠٫٣١٣-             ٠٫٢٠١                

Chl(T)mg/g/MF -٠٫٩٢             ٠٫٢٧٣                 

K+(ppm) -٠٫٠٨٢            ٠٫٢٧١                

Na+ (ppm)  ٠٫٣٦٥             ٠٫٢٣٤                

K+ /Na+ -٠٫١٣٥             ٠٫٢١٥               

Glu(ug/ mg) ٠٫١٥٦-             ٠٫٢٨٢              

 %  ٨٫٨ ٨              % ٥٨ . ٩٤          %مصداقیة المحورین 
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 النمو  مرحلة أثناءي نبات الفلفل صنفأوراقحلقة معامل االرتباطات بین المتغیرات المقدرة على ) ٣-٣(شكل

  الخضري
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  :التحلیل الوصفي على مستوى المنحنى البیاني لألفراد 

 ٢ المقاومة الثغریة ف ي توزی ع األف راد باعتب اره أكث ر م صداقیة م ن المح ور         على الذي عبر ١تحكم المحور         

  ).٤-٣شكل ( تم توزیع األفراد على النحو التاليىلذو

  :ألولىالمجموعة ا

إض  افة إل  ى بع  ض )٠=S٠( الغی  ر معامل  ة بالملوح  ة DM,SPاش  تملت ھ  ذه المجموع  ة عل  ى أف  راد ال  صنفین       

 ی دل  ١فتواجدھم ف ي االتج اه ال سالب للمح ور     ) ٢٥Mmol/L=S١( المعاملة بالتركیز الملحي   DMأفراد الصنف   

ش ر تط ور نم و    ؤم’ (LPI) النب ات ومتطور نشر ؤ في م ارتفاعكما لوحظ   .منخفضة) (rsعلى أن مقاومتھم الثغریة   

و محت    وى ) t(الكلوروفی    ل’(a) محت    وى الكلوروفی    ل (Nfr)ع    دد الثم    ار ’(Nfe)ع    دد األوراق ’ (PI)الورق    ة

  SPوDM نف س س لوك أف راد   اس لكو  ) S١(ف ي التركی ز  ) (DMمما ی دل عل ى أن أف راد ال صنف         . (+K)اسیومتالبو

  ).S٠(في التركیز

  :المجموعة الثانیة 

 إض افة ) ٢٥Mmol/L (الملح ي   المعامل ة ب التركیز  DMوSPذه المجموعة بوجود أف راد ال صنفین        ھمیزت  ت      

 ٢-١فتواج دھم ح ول تق اطع المح ورین    ). ٥٠Mmol/L=S٢ (  المعامل ة ب التركیز الملح ي   SPصنفإل ى أف راد ال    

 ول ط     REG)إض   افة إل   ى نم   وھم الن   سبي, متوس   طة الت   أثر بالملوح   ة (rs)ی  دل عل   ى أن مق   اومتھم الثغری   ة 

 ف ي  SPال صنف ھ ذا یعن ي إن      . (+K+/Na)االختیاری ة األیونی ة   و)b( الكلوروفیل ,(LT)طول الجذور ,(LT)الساق

  ).S١(في التركیز) DM(سلكا نفس سلوك الصنف)S١.S٢(التركیزین

  :المجموعة الثالثة

المعامل       ة ب      التركیز الملح       ي  DMوSPأف       راد ال      صنفین اش      تملت ھ       ذه المجموع      ة عل       ى جمی      ع          

  .)٥٠Mmol/L=S٢(المعاملة بالتركیز الملحي  DMإضافة إلى أفراد الصنف ) =١٥٠Mmol/L S٣(المرتفع
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  خضري النمو ال مرحلة نبات الفلفل أثناء صنفيالمنحنى البیاني لتوزیع أفراد أوراق) ٤-٣(شكل
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  :التحلیل االستداللي ألثر الفعل الكمي للملوحة على األصناف الوراثیة المختبرة والتداخل بینھم-٢-٣

  :مرحلة نمو الشتلة*     

 ف ي مرحل ة النم و    rs)  ( و المقاوم ة الثغری ة   ةنمو ال شتل  في مرحلة  chl(t)صممت نتائج المتغیرین محتوى       

ان تفوقا في تمثیل األفراد تحت الدراسة أحسن تمثیل ، وأظھرا أثر الفعل النوعي للصنف     اللذ و الثمري الخضري  

 وذل ك لتحدی د أث ر الفع ل الكم ي لھ ذین       Split-plot   (ANOVA)المنشقةوالملوحة والتداخل بینھم تحت تصمیم 

 البیانی ة   (F)ادا ل ـ ف اس تن  % ٠٫١فتبین أن ھذا الفعل الكمي معنوي على مستوى أكب ر م ن   ) األوراق(المتغیرین 

   .)٥-٣( الجدولیة والمدونة في الجدول (F)مقارنة بـ  ف

وعلى ھذا األس اس ت م تق سیم س لم ت أثیر الفع ل الكم ي لل صنف          % .٩٩  بنسبةأي أن أثر الملوحة على األفراد كان

  :كما یلي% ٥ على مستوى new man keuilsوالملوحة والتداخل بینھم بطریقة 

  

  نب ات الفلف ل   قرا ب أو chl(t)ن الملوح ة وال صنف والت داخل بی نھم عل ى محت وى        یل التباین ب    تحلی) ٥-٣(جدول

  : نمو الشتلة مرحلةأثناء
مجم     وع متوس     ط   متوسط المربعات  درجة الحریة  مصدر التباین

  المربعات
  االحتمال   البیانیة-ف

          ٣٣  التباین الكلي

  ٠٫٠٠٠١  ٣٥٫٣٣٨  ٨٣٫٦٣٥  ٩٢٫١٧٣  ٣  معامالت الملوحة

          ٩  الخطأ التجریبي

  ٠٫٠٠٠١  ٢٢٠٫٥٣٥  ١٤٫٧٧٠  ١٤٫٧٧٠  ١  الصنف

          ١٦  الخطأ التجریبي

  ٠٫٠٠٠١  ٦٫٦٠٤  ٨٫٢٨١  ٢٫٧٦٠  ٣   V/Sالتداخل بین

  
  

 :مرحلة نمو الشتلة  - أ

  :أثر فعل الصنف* 

ختلفتین ة األفراد بغض النظر عن معامالت الملوحة، فأعطى مجموعتین مبأثر اختالف الصنفین على استجا      

  . مما یوحي ان الصنفین متبایني السلوك في الوسط الملحي)٧-٣) (٦-٣جدول (

  .M (Deux marconi) D أفرادھا مثلث الصنف:Aالمجموعة  -

  .sp (supeur marconi ) أفرادھا مثلث الصنف :Bالمجموعة  -

  

  

٣٦ 



  :أثر فعل الملوحة* 

  المطبقة على التجربة ،تب ین أن الملوح ة أث رت    لبیوكیمیائیةاالفیزیولوجیة والمورفولوجیة و  الدراسةمن خالل         

غ ض النظ ر ع  ن ال صنف بحی  ث ت وزع ھ ذا الت  أثیر عل ى األف  راد إل ى أرب  ع        بعل  ى األف راد المختب  رة  ت أثیرا متباین ا   

  :)٧-٣) (٦-٣جدول( مجموعات مختلفة

  .، نموھم كان عادیا  S٠)(أفرادھا غیر معاملة بالملوحة  :Aالمجموعة 

  ).نصف حساسة(  فكانت نصف متوترة L Mmol/  ٢٥ )(S١ملت بتركیزوأفرادھا ع : Bوعة المجم

  .)متوترة( فكانت حساسة للملوحة  (S٢) ٥٠ Mmol/Lملت بتركیز و أفرادھا ع:Cالمجموعة 

  .)جد متوترة( فكانت جد حساسة للملوحة )( S٣) ١٥٠ Mmol/Lملت بتركیز وأفرادھا ع :Dالمجموعة 

  :بین الصنف والملوحةأثر التداخل * 

ü      ت شابھ ت أثیر تركی ز الملوح ة(S١)  NaCl Mmol/L عن د ال صنف  ٢٥ M D    م ع تركی ز الملوح ة 

Sعند الصنف ٠ SP و شكال المجموعة B SPS٠, DMSوالتي كان ت أفرادھ ا غی ر ح ساسة     )  (١

  .للملوحة

ü  بینما أعطى الصنفDM    الغیر معامل بالملوحة(S٠) المجموعة (DM S٠ ) A.  

ü الصنف أعطى SPالمعامل بالملوحة ) Sالمجموعة) ١ (SPS١) Cكانت أفرادھا نصف ح ساسة    و

  .للملوحة

ü  بینما أعطى تركیز الملوحةMmol/L ٥٠)Sفي ال صنف ٢M D  المجموع ة D (DMS٢)  وكان ت 

  .أفرادھا حساسة للملوحة

ü    تماث  ل ت  أثیر تركی  ز الملوح  ة(Mmol/L ٥٠)Sو٢ S٣ (Mmol/L ١٥٠) عن  د ال  صنفین  SP 

 موالت  ي كان  ت أف  رادھ    ) SPS ٢ و ٣SPS و ٣DMS    (E ف  أعطى المجموع  ة   DMنف وال  ص 

  .ا متشابھا سلوكا سلك) S٣( في التركیز M D وSPأي أن أفراد (حساسة للملوحة 

   مرحل ة نم و ال شتلة   أثن اء  سلم ترتیب أثر فعل الصنف والملوحة والتداخل بینھم على نبات الفلف ل ) ٦-٣(جدول

  %.٥ على مستوى new man keuilsتبعا لطریقة 
  S٠  S١  S٢ S٣  المعامالت/ الصنف

ADA  ACA  ABA  AAA  

ADB  ACB  ABB  AAB  

ADC  ACC  ABC  AAC  

ADD  ACD  ABD  AAD  

DM 

ADE  ACE  ABE  AAE  

  

  ٣٧ 



 أثناء مرحلة نم و ال شتلة   سلم ترتیب أثر فعل الصنف والملوحة والتداخل بینھم على نبات الفلفل       ) ٧-٣(جدول  

  % ٥ على مستوى  new man keuilsقة تبعا لطری
  S٠  S١  S٢ S٣  المعامالت/ الصنف

B* D** A***  BCA  BBA  BAA 

BDB  BCB  BBB  BAB  

BDC  BCC  BBC  BAC  

BDD  BCD  BBD  BAD  

SP  

BDE  BCE  BBE  BAE  

  

  أثر فعل الصنف* 

  أثر فعل الملوحة** 

  .أثر فعل التداخل بینھما*** 

  : مرحلة النمو الخضري و الثمري  - ب

 التي مثلت األفراد المختب رة وأظھ رت أث ر الفع ل الكم ي لل صنف         )rs( الثغریة ة المقاوم المتغیرصممت نتائج         

  تحلی  لج  دول فتب  ین م  ن خ  الل ANOVA القطاع  ات الع  شوائیة الكامل  ةالملوح  ة والت  داخل بی  نھم تح  ت ت  صمیم  /

 معنوی ا عل ى م ستوى اكب ر      الكم ي فعلال اثر أن و ھذا یدل على ةالجد ولی ف البیانیة اكبر من ف     أن) ٨-٣(التباین

   .%٠٫١من 

 في المقاومة الثغریة تحلیل التباین بین أثر معامالت الملوحة والصنف و التداخل بینھم على )٨- ٣(جدول

 .الخضرينمو ال مرحلة أثناءنبات الفلفل   أوراق
مجموع متوس ط      المربعاتمتوسط  ةیدرجة الحر  مصدر التباین

  المربعات

  االحتمال  لبیانیة  ا-ف

          ٣٣  التباین الكلي

  ٠٫٠٠٠١  ١٠٤٥٫٨٦٠  ١٦٧٤٩٫١١٣  ٥٥٨٣٫٠٣٨  ٣  معامالت الملوحة

          ٩  الخطأ التجریبي

  ٠٫٠٠٠١  ١١٩٫٦٠٨  ٦٣٨٫٤٩٥  ٦٣٨٫٤٩٥  ١  الصنف

          ١٦  الخطأ التجریبي

التداخل ب ین ال صنف     

  والملوحة

٠٫٠٠٠١  ٤٠٫٧٤٠  ٦٥٢٫٤٣١  ٢١٧٫٤٧٧  ٣  

  

  

  
٣٤ 



  :نفأثر فعل الص*

) ٩-٣(  تم توزیع أثر فعل الصنف بغ ض النظ ر ع ن مع امالت الملوح ة إل ى مجم وعتین متب اینتین ج دول             

)١٠-٣.(  

  . DM (Deux marconi )مثلث أفرادھا الصنف  : Aالمجموعة

 SP (Supeur  marconi) . مثلث أفرادھا الصنف  :Bالمجموعة       

  :أثر فعل الملوحة *

  ل الملوحة بغض النظر عن األصناف إلى أربعة مجموعات متباینة  تم توزیع أثر فع      

  .  جد متأثرة بالملوحة:A (S٣ = ١٥٠ Mmol/L)المجموعة 

 . متأثرة بالملوحة:) B ( S٢ = ٥٠ Mmol/Lالمجموعة 

  .متوسطة التأثیر بالملوحةC (S١ = ٢٥ Mmol/L ):  المجموعة 

  ).نموھا عادي (بالملوحة ر معاملة  أفرادھا غی:)الشاھد (  S٠ = ٠ ( Dالمجموعة 

  :أثر فعل التداخل بین الصنف والملوحة *

 تأثیرا متباینا حیث توزع أثر الفعل الكم ي عل ى األف راد    (S٠)ر معامل بالملوحة ی النبات الغ  أوراقاظھر تحلیل      

  .بالملوحة غیر متأثرة م أفرادھH (DMS٠)  والمجموعة G (SPS٠) المجموعة :مختلفتینإلى مجموعتین 

ü  ٢٥معدل  بعند معاملة النبات بتركیز ملحي/L  ( S١) NaCl  Mmol أعطى مجموعتین متب اینتین ، :

 متوس طة  ام  أفرادھE (DMS١ )سطة التأثر بالملوحة و المجموعة  أفرادھا متو F (SP١) مجموعة 

  .التأثر بالملوحة

ü  ٥٠عند معاملة النبات بتركیز ملحي بمعدل /LM mol   Na Cl (S٢) أعطى مجموعتین ، 

 أفرادھا متأثرة C(DMS٢) أفرادھا متأثرة بالملوحة،  و مجموعة D (SPS٢ )مجموعة : متباینتین

  .بالملوحة

ü  عند معاملة النبات بتركیز ملحي بمعدل(S٣) NaCl  M mol/L أعطى تأثیر ھذا التركیز ١٥٠ 

 جد م أفرادھ A (DMS٣)ة    و المجموع B (SPS٣)المجموعة : مجموعتین متباینتین أیضا ھما

 ).توتر حاد(.متأثرة بالملوحة

  

  

  

  

  

  

٣٩ 



 أثن  اء م  ر حل  ة النم  و  س  لم ترتی  ب أث  ر فع  ل الملوح  ة و ال  صنف و الت  داخل بی  نھم نب  ات الفلف  ل     ): ٩-٣( ج  دول

  % ٥  على مستوى  new man Keuilsتبعا لطریقة   و الثمريالخضري
  S٠  S١  S٢ S٣  المعامالت/ الصنف

AAA  ABA ACA ADA  

AAB ABB ACB ADB 

AAC ABC ACC ADC 

AAD ABD ACD ADD 

AAE ABE ACE ADE 

AAF ABF ACF ADF 

AAG ABG ACG ADG 

SP 

AAH  ABH ACH ADH 

  

  

 أثن اء مرحل ة النم و     عل ى نب ات الفلف ل    بی نھم، سلم ترتیب أثر فعل الملوحة والصنف والت داخل    ) ١٠-٣(جدول  

  % ٥ على مستوى  new man keuils قةلطریتبعا   و الثمريالخضري

  
  S٠  S١  S٢ S٣  المعامالت/ الصنف

BAA  BBA  BCA  BDA  

BAB  BBB  BCB  BDB  

BAC  BBC  BCC  BDC  

BAD  BBD  BCD  BDD  

BAE  BBE  BCE  BDE  

BAF  BBF  BCF  BDF  

BAG  BBG  BCG  BDG  

DM 

BAH  BBH  BCH  BDH  

  

  

 
  

  

 

 

  

٤٠ 



  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
    

 النتائج                         مناقشة

٤١ 



 IVالمناقشة:  

        الت  ي طبق  ت عل  ى المتغی  رات المختب  رة عل  ى أوراق    (ACP) الوص  فیة اإلح  صائیةاس  تنادا إل  ى الدراس  ة    

تب ین أن محت وى الكلوروفی ل الكل ي ف ي        Deux Marconiو  Super Marconi نب ات الفلف ل    نمط ي و ج ذور  

رتی  ب ھ  ذه المتغی  رات أظھ  رت الفع  ل     عل  ى الت% ٩٦ ، %٩٧ م  ثال األف  راد بن  سبة   المقاوم  ة الثغری  ة و األوراق 

م ت  ل االس تداللي  ی  النوعي للملوحة والصنف والتداخل بینھم مقارن ة ب المتغیرات األخ رى المختب رة ، بتطبی ق التحل             

استنتاج مدى فاعلیة الملوحة على األوراق والجذور وتحدید أثر الفع ل الكم ي للملوح ة و ال صنف والت داخل بی نھم           

تبین أن ت أثیر الملوح ة عل ى النب ات معن وي      . وعة الفعالة التي مثلت األفراد أحسن تمثیل  تم تحلیل متغیرات المجم   

   تحلیل التباین إلىاستنادا % ٠٫١على مستوى أكبر من 

  :ظاھر المورفولوجیةمأثر فعل الملوحة على ال -١-٤

إال أن درجة الحساسیة ،  )٢٠٠٤ .إبراھیممحمود و ( یعتبر نبات الفلفل من النباتات النصف حساسة للملوحة 

تختلف من صنف آلخر وعلیھ سجل تأثیر الملوحة على نمو و إنبات صنفي الفلفل المختبرة مقارنة مع الشاھد 

   (٢٠٠١.John)         نسبة اإلنبات انخفاض مما أدى إلى .حیث تأثرت البذور بكل التراكیز الملحیة المختبرة

(r =٠٫٥٣٦) Na/TG+  ٢٠٠١.الشحات (ة ینیذور على اإلنبات بسب تلف األعضاء الجن عدم قدرة البةنتیج (

متباینا و بشكل واضح في ) S١.S٢(تبین أن الصنفین كان سلوكھما في التركیزین) ١- ٤(فمن خالل الشكل,

  ).DM(أكثر مقاومة من الصنف ) (SPفكان الصنف ) S٣(التركیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
   من الفلفل الحلونمطینل اإلنبات الملوحة على نسبة تأثیرتباین (٤-١)شكل                            

  
  
  
  ٤٢ 



ن ااھد وك  ش نم وه ، مقارن ة بال    مؤش ر نب ات والت ي تح دد     الملوح ة عل ى القیم ة النامی ة لل    ث رت أ إض افة إل ى ذل ك فق د    

 أثن  اء Super Marconiمقارن  ة بال  صنف الث  اني    Deux marconiتأثیرھ  ا ملحوظ  ا خاص  ة عل  ى ال  صنف   

 أنیتب ین  )٢-٤(شكلفم ن خ الل ال    (١٩٩٥ . Huang)    ( Na+ /PI ٠٫١٦٢ = r)    مرحل ة النم و الخ ضري   

 بالملوح  ة م  ن ال  صنف  ت  أثرااق  ل ) (SP ال  صنفإنی  ة مختل  ف ج  دا و  س  لوك ال  صنفین ف  ي جمی  ع التراكی  ز الملح  

)DM.(  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  مرحلة نمو الشتلةأثناء  من الفلفل الحلونمطینلشر نمو النبات ؤ الملوحة على  متأثیر  تباین)٢-٤(شكل 

  

قارن  ة  مDeux marconi   ال  ورقي خاص  ة ف  ي ال  صنف االس  تحثاث ى عل  للملوح  ةت  أثیر ال  سلبي الكم  ا ظھ  ر . 

ف ي   ال صنفین ك ان س لوكھما    أنیب ین  )٣-٤(شكل و ال  )٠٫٣٧٨ = Super marconi  )Na+/ep  r  بال صنف 

  . التراكیز الملحیة متناظراجمیع

 

  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
   أثناء مرحلة نمو الشتلة من الفلفل الحلولنمطین تباین تأثیر الملوحة على االستحثاث الورقي (٤-٣)شكل        

  
 
  

٤٣ 



 النب ات خاص ة عن  د    ال ساق تأثیرھ ا معنوی ا ج دا عل  ى ط ول ال ساق حی ث أدت إل ى نق ص ف  ي ط ول          ك ان  كم ا        

 ال صنفین  آن یتب ین  )٤-٤(شكلفم ن خ الل ال     )  (٠٫٨٨٦  =SP  Na+ / LT   r مقارن ة بال صنف  DM  ال صنف 

  ب دا االخ تالف ف ي ال سلوك واض  حا    )S٣(ش بھ متن اظر بینم  ا ف ي التركی ز     ) S١.S٢(ینتركی ز ك ان س لوكھما ف ي ال   

  . SP أكثر مقاومة من الصنف DMفكان الصنف

  

                                                                                                                     

  
 

 

 

 

 

 

  مرحلة النمو الخضريءالحلو أثنا من الفلفل لنمطین الملوحة على طول الساق تأثیر  تباین   )٤-٤(شكل        

  

  الصنف المقاوم بمقارنة    DM   نقص في طول الجذور خاصة عند الصنف الحساسإلى ا لملوحة أدتكما 

SP  ٠( في التركیزینامتنا ضر لصنفین  كان سلوكھما اأنتبین ) (٤-٥فمن خالل الشكلS.Sبینما في ) ١

  .  في السلوك واضحاف بدا االختال)S٣.S٢(التركیزین
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  مرحلة النمو الخضري أثناء من الفلفل الحلو لنمطین الجذور الملوحة على طول تأثیر تباین )٥-٤(شكل  
 

  لثمرياو 

٤٤ 



    النمو النسبي بصفة عامة حیث أظھر تأثیر سلبیا معنویا للملوحة على النمو اضانخفو ھي نتیجة أكدھا        

 والذي یفسر بتوقف القمم النامیة وتوقف النشاط الكامبیومي سبب ( Na+/ REG ٠٫٨٤٢- = r)النسبي للنبات  

الضغط زیادة  النسبي واالمتالء في التوازن المائي مما یؤدي إلى نقص درجة االضطرابتحفیز األمالح على 

  ).٦- ٤(شكل; ١٩٩٩ Mezni) ٢٠٠٠ الشحات (٢٠٠١ .Jion;  األسموزي عند الصنف الحساس

  

                                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من الفلفل الحلو أثناء  مرحلة النمو الخضريلنمطینوحة على  النمو النسبي  الملتأثیرتباین ) ٦-٤(شكل            
 
    

الثم ري   ضري وخ   ع دد األوراق خاص ة أثن اء مرحل ة النم و ال     ب اختزال كعملی ة للت أقلم    ما یقوم ال صنف الح ساس   ك

الی ا  خ الماء م ن ال ة األوراق ثم سقوطھا ، وھو میكانیزم لتجنب فقدان خخویبسبب تأثیر الملوحة الذي یؤدي إلى ش      

  ..(٤-٧)شكل) (٢٠٠٥ . Chougui ; ١٩٩٢. Katoعند النبات المتوتر

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو الخضري و الثمريلنمطیتباین تأثیر الملوحة على عدد األوراق ) ٧-٤(شكل
  

٤٥ 



  

  

  

  

  

  

  

  
   الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو الخضري و ألثمريطینلنمتباین تأثیر الملوحة على عدد األزھار ) ٨-٤(شكل

 مقارنة Deux marconi    عدد األزھار لدى الصنف الحساسانخفاض على انعكست و ھذه الظاھرة   

  فالملوحة تؤثر على )r= Nfl/  Nfe٠٫٦٠٦ (أثناء النمو الخضري  iMarcon Superبالصنف المقاوم 

   نضج حبوب اكتمالسقوط األزھار وعدم   في مرحلة اإلزھار وقد تؤدي إلىالقدرة اإلنتاجیة للنبات خاصة 

 )    ٢٠٠٤محمود و أحرون ، ( مما یؤدي إلى عجز جزئي في إنتاج الثمار وصغر حجمھا وقلة عددھا اللقاح 

إلنتاج  اانخفاض حجمھا مما یؤدي إلى اكتمالإضافة إلى ذلك فالملوحة تسرع في نضج الثمار قبل .) (٤-٩شكل 

 للصنفین عند جمیع االزھاریبین وجود اختالف غي عدد )٨-٤(شكلال و(٢٠٠٠. Alam et al)   الثمري

الذي أبدى مقاومة   SP معنوي  مقارنة مع الصنف DM عند الصنفضالتراكیز الملحیة حیث كان االنخفا

                           .                                                   للملوحة

  

                      

  

  

  

  

  

                                                                                    

                                                                                                           
  الثمري من الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو الخضري و نلنمطی الملوحة على عدد الثمار تباین تأثیر )٩-٤(شكل  

  

  

  
٤٦ 



  :أثر الملوحة على الظاھرة الفیزیولوجیة - ٢- ٤     

 الثغ ور أثن اء   انغ الق  عند الصنفین مقارنة بالشاھد وھ ذا نتیج ة   (rs)أدت الملوحة إلى زیادة المقاومة الثغریة             

یتب ین أن ال صنفین س لكا س لوكا ش بھ      )١٠-٤(ال شكل   فم ن خ الل  ( Na+ /rs  ٥٩٧ .٠ = r )تلة مرحل ة نم و ال ش   

فك  ان ال  صنف  . ب  دا  االخ  تالف ف  ي ال  سلوك واض  حا   ) S٣(بینم  ا ف  ي التركی  ز   ).S١.S٢(متن  اظر ف  ي التركی  زین  

SPأكثر مقاومة من الصنفDM.  

  

  

  

  

  

  

  

  
           مرحلة النمو الخضري أثناء من الفلفل الحلو لنمطینریة  الملوحة على المقاومة الثغتأثیرتباین ) ١٠-٤(شكل

  و الثمري 
  

ب األوراق      محت وى الم اء الن سبي    انخف اض  ت وترا مائی ا عن د ال صنف الح ساس مح دثا       كما ت سبب الملوح ة          

)٠٫٤١٢ TER  r=  /Na+ (عند الصنف الحساس خاصة Deux Marconi لمقاوم ا مقارنة بالصنفSuper 

Marconi  سر للنب   ات م  ن المحل   ول األرض   ي  ی      وھ  ذا ب   سبب نق  ص الم   اء الم( Kato .١٩٩٢)    شكل وال            

 أكث  ر) SP(فك  ان ال  صنف . ال  صنفین ال  وراثیین س  لكا س  لوكا متباین  ا ف  ي جمی  ع التراكی  ز الملحی  ة   أنیب  ین )١١-٤(

  ).DM(مقاومة من الصنف 

  

                                                                                                          

 

 
 
 
  
  
   

          
 

 ةا لشتل من الفلفل الحلو أثناء  مرحلة نمولنمطین الملوحة على النمو النسبي تأثیر تباین  )١١-٤(شكل       
 

٤٧ 



  :أثر الملوحة على الظاھرة البیوكیمیائیة-٣-٤

بمقدار احت واءه    iMarconDeuxعلى الصنف الحساس  Marconi Super المقاوم للملوحة تفوق الصنف     

 في األوراق أثناء مرحلة نمو الشتلة ومرحلة النم و الخ ضري   chl(t)  ،والكليb).chl (a) (chlروفیل لوعلى الك

  وتجمی ع   س تقطاب اال مراك ز    وك ذالك ص یانة    ال ضوئي  ھ مراك ز تفاع ل نظام      استطاع صیانة ھذابالثمري و  و

 =r ) -    (٠٫٤٥٩   +Na+/chl(b)  chl(t)/Na ٠٫٣١٦-=r) .PS II    وPSI    ال ضوئیة  لألنظم ة   الطاقة

 انخف  اضستوى األوراق مم  ا أدى إل  ى م    عل  ىاالس  تقطابومراك  ز  س بب إت  الف مراك  ز تفاع  ل نظام  ھ ال  ضوئي 

فم ن خ الل         ٢٠٠٥ .Chougui ; Kurasova etal٢٠٠٢  ; ٢٠٠١ Romer et alالمواق ع فاعلی ة ھ ذه   

 تب  ین أن ال  صنفین س  لكا س  لوك متب  این ف  ي جمی  ع التراكی  ز الملحی  ة حی  ث ك  ان     (٤-١٤))١٣-٤)(١٢-٤(األش  كال

 ح سا س باحتوائ ھ عل ى كمی ة      بینما كان ص نفا (b) مقاوما باحتوائھ على كمیة معتبرة من الكلوروفیل        DMالصنف

  ).SP(سبة لسلوك الصنفقلیلة من الكلوروفیل الكلى و العكس بالن

  

   .   
 

 

 

 

 

 

  

   مرحلة النمو الخضري و الثمريأثناء من الفلفل الحلو لنمطین (a) الملوحة على الكلوروفیلتأثیرتباین ) ٢١-٤(شكل         

  

  

 

                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  

               من الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو  الخضريننمطیلb)(ى الكلوروفیلتباین تأثیر الملوحة عل) ١٣-٤(شكل
 و ألثمري  

      
٤٨ 



 
  

  

  

 

 

  

   

 ثمريال مرحلة النمو الخضري و أثناءمن الفلفل الحلو لنمطین  الملوحة على الكلوروفیل الكلى تأثیرین اتب) ١٤-٤( شكل 

 

اھد أثن اء مرحل ة نم و    ال ش  ف ي ال صنفین المختب رین مقارن ة ب    نالبر ول ی میني حفزت الملوحة تراكم الحامض اآل         

فھ ذا الت راكم   .  عل ى الترتی ب   ( +pro / Na : ٠٫٧٨٧ , ٠٫٨٩٣= r )الثم ري   الشتلة ومرحلة النم و الخ ضري و  

 Super عند الصنف المقاوم نالبر ولیتر بالملوحة، حیث لوحظ أن محتوى و مت اتبیعتبر إشارة على أن نمو الن

Marconi       أكث ر من ھ عن د ال صنف الح ساسDeux Marconi        ل ذا یعتب ر میك انیزم الت أقلم ل دى ال صنف المق اوم 

(EL Mekkoui .١٩٩٠)  حیث یلعب دورا واقیا اسموزیا فعاال ، و ذلك بتراكمھ في السیتوبالزم مما یؤدي إل ى 

دث اإلنتب اج الخل وي ل دى یعتب ر م ن المنظم ات        الخالیا النباتیة فیتحقق بذلك دخول الماء إلى النب ات ویح    pHرفع  

 Na+      (rه متعلقة بالزیادة في محتوى اوأن الزیادة في محتو)  (١٩٩٦ .Peng et al األسموزیة األساسیة 

= -٠٫٧٠٧ pro / K+ / Na+ ).  (r = ٠٫٨٩٣ pro / Na+ ) مرحلت ي نم و ال شتلة و المرحل ة الخ ضریة        ف ي 

.(Fujuata et al, ١٩٩٨ ;Smirnof . ١٩٩٨)  ١٥-٤(األش كال  فم ن خ الل(  (٤-١٦)  یتب ین أن ال صنفینSP)   

فك ان  ).S٣( شبھ التن اظر ف ي ال سلوك عن د التركی ز     بدابینما ). (S١.S٢( سلكا سلوكا متباینا في التركیزین  DM)و

  .حساسا) DM(مقاوما و الصنف ) SP(الصنف 

 
                                                                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من الفلفل الحلو أثناء مرحلة نمو الشتلةلنمطین نتباین تأثیر الملوحة على محتوى البر ولی) ١٥-٤(شكل
  

٤٩ 



  

  

  

  

  

  

  
               

  

   مرحلة النمو الخضري و الثمريأثناء من الفلفل الحلو طینلنم نالبر ولی الملوحة على محتوى تأثیرتباین ) ١٦-٤(شكل        

                                                                                   

 في أوراق الصنفین الوراثیین المختبرین النامیین تحت الظروف الملحیة أثناء مرحل ة نم و   نالبر ولیكما أن تراكم  

    خاصة   ( pro / glu ٠٫٧٥٣ = r),  +Naلخضري والثمري مرتبط بتراكم السكریات وارتفاع  الشتلة والنمو ا

  ٢٠٠٢.al ٢٠٠٠  .  ار كل من الشحاتشكما أ al (Locy et . (١٩٩٦الثمريو    الخضري وم الن في مرحلة

Cherki et         ن شاط إن زیم   ارتف اع أن س بب ت راكم ال سكریات بفع ل الملوح ة یع ود إل ى Sucrose synthase   ف ي 

  ).١٧-٤(شكل. السكریات في النباتارتفاعالثمار حیث یشكل میكانیزم مسؤول عن 

 

 

 

 

  

  

 

 
  

  

   مرحلة نمو الشتلأثناء من الفلفل الحلو لنمطین الملوحة على محتوى الجلوكوز تأثیرتباین ) ١٧-٤(شكل      
  

  

  

٥٠ 



  :النبات في +K+ / Na  و +Naو +Kأثر الملوحة على محتوى عنصر -٤-٤

  في الجذور عند الصنفین ال وراثیین المختب رین مقارن ة بال شاھد ، إال      +K محتوى انخفاضسببت الملوحة        

   Deux Marconi وال صنف الح ساس   Super Marconi تباین ت ف ي ال صنف المق اوم     االنخف اض أن درج ة   

قد یعود ھذا   مرحلة نمو الشتلةأثناء  % ٩٠ألوراق بینما كانت مرتفعة في ا% ٥٣حیث كانت نسبتھ في الجذور  

 لیثب ت عل ى النواق ل    +Naب سبب المناف سة بین ھ وب ین       م ن المحل ول األرض ي   +K امت صاص  إلى عرقلة االختالف

 تع ود إل ى    ٢٠٠٧.Faouzi et al , ٢٠٠٢  . Majid et al  ، أم ا ن سبتھ العالی ة ف ي األوراق فح سب     الروتینی ة 

 األیون  ات باس تھالك ت ات المحب ة للملوح  ة والت ي تق وم بتع دیل ض  غطھا األس موزي       حج زه داخ ل الفج وات ف  ي النبا   

 ال سالب  االتج اه المعدنیة من الوسط وحجزھا داخل الفجوات مما یؤدي إلى دخول الم اء داخ ل الخالی ا النباتی ة ف ي        

ین   ا ف   ي  یتب   ین أن ال   صنفین ك   ان س   لوكھما متبا  (٤-٢٠) (٤-١٩))١٨-٤(األش   كال  م   ن ح   اللاالنت   شاربعملی   ة 

  ).S٣(و اقل تباینا في التركیز ) S١.S٢(التركیزین

  

  

  

  

  

  

  

  
   مرحلة نمو الشتلةأثناء من الفلفل الحلولنمطین  األوراق محتوى البوتاسیوم في تباین اثر الملوحة على) ١٨-٤(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   مرحلة نمو الشتلةأثناء من الفلفل الحلو طینلنم الجذور الملوحة على محتوى البوتاسیوم في تأثیرتباین ) ١٩-٤(شكل    

٥١ 



  

  

  

  

  

  

 

 

  

) مرحلة نمو الشتلة% (٥٣ من نسبتھ في األوراق اقل% ٤٢ فقد كانت نسبتھ في الجذور +Naأما بالنسبة لعنصر 

 إل ى أن النبات ات الح ساسة تق وم بنق ل ال صودیوم ف ي        (٢٠٠٧.Fouzi et al ; ٢٠٠١. Jian) وھ ذا یع ود ح سب    

یا خشب الجذور عن طریق النقل السالب وأن ع دم تراكم ھ ف ي األوراق یع ود إل ى ط رح األی ون م ن الخ شب                  خال

یب ین أن  (٤-٢٢)     )٢١-٤(االش كال ووإعادة توزیعھ في اللحاء مما یؤدي إلى إرجاع ھذا العنصر باتجاه الجذور        

) SP(فك ان ال صنف   ) S٣(ف ي التركی ز   و بدا االختالف معنویا ) S٢(كھما متناظرا في التركیز  سلوالصنفین كان   

  ).DM(أكثر مقاومة من الصنف 

                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  
  حلو أثناء مرحلة نمو الشتلةمن الفلفل اللنمطین تباین تأثیر الملوحة على  محتوى الصودیوم في األوراق )٢١-٤(شكل

  
  
  
  
  
  
  

٥٢ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                            مرحلة  من الفلفل الحلو أثناء لنمطین الجذورتباین تأثیر الملوحة على محتوى الصودیوم في )٢٢-٤(شكل

  نمو الشتلة                

  

  

فقد ل وحظ أن ھ   .  في الجذور واألوراقانخفاضھى  حیث أدت إل +K+ / Na االنتقاءكما أثرت الملوحة على معامل 

   +K+/Naو+Na وب ین     (+K+ / Na+ /K  ٠٫٧١٨ -= r)  +K+ / Na   و +K ب ین  س لبیة توج د عالق ة   

٠٫٦٠٧) r=-(في مرحلة نمو الشتلة.  

 ف ي مرحل ة النم و    (+K+ / Na+ /Na  ٠٫٥٨٥- = r)  +K+ / Na  و +Na ب ین بینم ا توج د عالق ة س لبیة           

 ب سبب الملوح ة   +K+ / Na  معام ل االنتق اء  انخف اض  أن (٢٠٠٢. Cherki et al)الثمري ، وحسب  لخضري وا

  +Na العالیة ، مما ی ؤدي إل ى ت دفق س ریع ل ـ      التركیزلتي تؤدي إلى زوال استقطاب الغشاء البالزمي خاصة في ا

 عب ر النواق ل البروتینی ة الموج ودة     +Kبینم ا یح دث ت دفق ض ئیل ل ـ       عبر القنوات الموجودة ف ي الغ شاء البالزم ي،      

  فإن ھ   +Naو +K  امت صاص  إلى تشابھ مواق ع  (٢٠٠٥.Chakib)على سطح الغشاء البالزمي ویعود ذلك حسب 

  +K  عل  ى ح  ساب +Naی  صعب التمیی  ز ب  ین األی  ونین م  ن ط  رف النواق  ل البروتینی  ة، مم  ا ی  سبب ت  دفق كبی  ر ل  ـ      

یب ین أن ال  صنفین س لكا س لوكا متباین  ا ف ي جمی  ع     (٤-٢٤)  )٢٣-٤(لاالش كا  ووبالت الي تح دث ال  سمیة بال صودیوم   

  ).DM(أكثر مقاومة من الصنف ) SP(فكان الصنف. التراكیز الملحیة 
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   مرحلة نمو الشتلةأثناء من الفلفل الحلو لنمطین الملوحة على معامل االنتقاء تأثیرین تبا)٢٣-٤(شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

              من الفلفل الحلو أثناء مرحلة النمو الخضري لنمطینتباین تأثیر الملوحة على معامل االنتقاء ) ٢٤-٤(شكل
  و الثمري 

 
  

  
٥٤ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مةخالصة عا                
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  :الخالصة

  

 تحت ظروف .Capsicum annuumL  تضمن ھذا العمل دراسة نمطین وراثیین من نبات الفلفل الحلو   

ملحیة بغرض معرفة مختلف االستجابات للنمطین الوراثیین المختبرین و تحدید مفھوم المقاومة و الحساسیة 

  .للملوحة

خالل ,مورفولوجیة و بیوكیمیائیة تحت الدراسة على االوراق و الجذور , یةوضعت عدة معاییر فیزیولوج     

  .مرحلة  نمو الشتلة و مرحلة النمو الخضري و الثمري’  مرحلة   االنبات 

  : و نمو الشتلةاإلنباتمرحلة /أوال

وره النابتة خاصة  الباس بھ للملوحة و ذالك بارتفاع عدد بذتأقلما احد صنفي الفلفل یبدي أن النتائج أظھرت    

) SP( الصنف أبدىكما ) DM(بالصنفمقارنة ) SP(عند الصنف)١٥٠Mmol/L=S٣(ركیز المرتفعتفي ال

و ) ep/rs  ٠٫٨٢٥=r( یقابلھا زیادة في المقاومة الثغریة (ep) زیادة االستحثاث الورقيإلى باإلضافة. جیدانموا 

  .  اظر في التراكیز الملحیة سلوك شبھ متن SP و  DM   الذي سلك من خاللھما النمطین

في   یقابلھ زیادة . طان فیھ نفس السلوك في كل التراكیز الملحیةم و الذي سلك النREGزیادة النمو النسبي                -

قصان في محتوى الماء النسبي مع الن أنكما لوحظ , ) +REG/K   ٠٫٥٣٧=r(األوراقمحتوى البوتاسیوم في 

                        )tre/glu  ٠٫٥٦٠-= r(   یقابلھ زیادة  في الجلوكوز و المقاومة الثغریةزیادة التراكیز الملحیة

(r= -٠٫٥٥٥   rs/glu)            في كال النمطینSPو. DM  

 و الجلوكوز و زیادة نالبر ولی الى نقص المحتوى الیخضوري الكلي یقابلھ زیادة في باإلضافة

 r),(chl(t)/glu  ٠٫٨٧٩-  =r ),)(chl(t)/pro  ٠٫٧٤٠-  =rصودیوم في الجذورالبوتاسیوم في االوراق و ال

= ٠٫٨٧٥  chl(t)/K+(f)),( r = ٠٫٥٢٦  chl(t)/Na+(r(r r ( عند النمطینSPو DM اللذان سلكا سلوكا

 على نسبة ھ في التركیز الملحي المرتفع باحتوائ  SPالصودیوم الذي تفوق فیھ النمط عدا محتوى. متشابھا

الداخلیة في توزیع الصودیوم بین SPالنمط  و یدل ذالك على كفاءة آلیات  +Naمعتبرة من الصودیوم 

بتعدیل ضغطھا االسموزي من   قیمة معتبرة من البوتاسیوم حیث تقومالسیتوبالزم و الفجوات و الحفاظ على 

ھذا راجع لتأقلم  و األوراق  في +Naكما تقوم بحجز ’  و الجلوكوزنخالل إنتاج كمیات معتبرة من البر ولی

  .قلاات الذي سلك نفس السلوك لكن بكمیDM مقارنة بالنمط   SP   النمط

  :مرحلة النمو الخضري و الثمري/ ثانیا

        و عدد  فعل الملوحة كان سلبیا على كل من طول الساق و عدد األوراقأن          لوحظ في ھذه المرحلة 

           بوعا بزیادة الصودیوم   و نقص مؤشر نمو الورقة كان متLPI/L ٠٫٥٠٧ = LPI/Nfe)) (r ٦٨٦األزھار

(r =  -٠٫٥٣٨  PI/Na+)  زیادة كبیرة في مؤشر نمو النباتإلى أدتو زیادتھ )( r = ٠٫٩٢٧ PI/LPI أن و   

  

٥٦ 



 SP فقد اظھر النمط (+LT/Na ٠٫٨٨٦- = r)الزیادة في طول الساق مقرون بنقص في محتوى الصودیوم 

عدا طول الساق . الذي سلك نفس السلوك في كل التراكیز الملحیة DMارتفاع ھذه المؤشرات مقارنة بالنمط 

 قیمة اكبر مقارنة أخد و  )(M mol/L ١٥٠ =S٣ في التراكیز الملحي المرتفع DMالذي تفوق فیھ النمط 

  .DMبالنمط 

 و نالبر ولی على تخلیق الكلوروفیل و التأثیر لىإ السلبي للملوحة على ھذین النمطین التأثیر أدىكذالك      

 تقص أما .)(pro/rs ٠٫٩٢١ = r كانت متبوعة بزیادة المقاومة الثغریة نالبر ولی الزیادة في أنحیث .السكریات

و  )    glu/ep    (الجلوكوز و زیادة  )(+glu/K ٠٫٨٥٣- = r   الجلوكوز كان متبوعا بزیادة البوتاسیوم

 . )(glu/ep ٠٫٨٥٦ = rرقياالستحثاث الو

  

         كما ان  الزیادة في  الكلوروفیل الكلي  كان  متبوعا  بزیادة  عدد  األوراق و األزھار  و الثمار

chl(t)/Nfl r =ا)        (٠٫٦١٣  (  r = ٠٫٧٦٢  chl(t)/Nfe )  (r = ٠٫٦٩٦ chl(t)/Nfr) اما الزیادة في

 ٠٫٧٨٧ = rو زیادة الصودیوم ) (+pro/K ٠٫٧٦٥- = r تاسیوم كانت متبوعة بنقص في البونالبر ولی

pro/Na+)(و زیادة في النمو النسبيr = ٠٫٧٩٦ pro/REG)( . 

  .)  (K+/Na+/LT ٠٫٦١٧ = r أما زیادة االختیاریة األیونیة آدت إلى الزیادة في طول الساق

  

 : نستخلص من ھذا البحث النتائج التا لیةأنو في الختام  یمكن 

Ø النمطاظھر SPمقاومة نسبیة للملوحة مقارنة بالنمط  DM على اكبر   و ھذا استنادا إلى احتوائھ 

 و التي تم DMالفیزیولوجیة و البیوكیمیائیة مقارنة بالنمط ’ نسب للتقدیرات المورفولوجیة 

 .ريمرحلة النمو الخضري و الثم, توضیحھا سابقا بمنحنیات بیانیة في مرحلة اإلنبات و نمو الشتلة 

 

Ø  ثبت من خالل النتائج أن تأثیر اإلجھاد الملحي كان أكثر حدة إثناء مرحلة اإلنبات و نمو الشتلة و

 بینما م سلوك النمط المقاوSPسلك من خاللھا النمط ’ اقل أثناء مرحلة النمو الخضري و الثمري 

DM  اثبت حساسیة للملوحة و منھ استنتجنا أن النمط SPط وراثي مقاوم   في ھذه الدراسة ھو نم

  . ھو نمط وراثي حساسDMبینما 
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  ة العربیةالمراجع باللغ  

٥٨ 



  
  

  :المراجع بالعربیة
  

  مقارنة الملوحة ألربعة تراكیب -  ١٩٨٩ ,. الشھداني يو,.العاني  و ,.س  السعداوي,.ر .  الدوري  م -  ١

  .٢٥- ١١,ص. ٨المجلد . لحیاة  االطبیعة و المجلة العراقیة لعوم.وراثیة من الشعیر  
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  :العنوان

  

  دراسة میكانیزمات المقاومة الملحیة و تحدید التوتر المبكر لنمطین وراثیین من نبات الفلفل الحلو
Capsicum annuum L  

  

  الملخص

     

النمو     و نمو الشتلة و مرحلةاإلنبات مرحلة أثناء و الحساسیة الملحیة التأقلمھذه الدراسة مفھوم تناولت   

الفلفل الحلو ربتین عاملیتین على نمطین من نبات ج ھذا صممت تألجلالخضري و الثمري   

Capsicum annuum L.   Super marconi(sp) . ,  Var: Deux marconi (DM) 

)لتر / NaCl  )Mmol S1=25.S2=50.S3=150 على صورةتم معاملتھم بثالث تراكیز ملحیة  إلى باإلضافة

معاملة الشاھد   S0) وحدة  ٣٢ذا العمل انجزعلى  مرات و بالتالي فان ھأربعكررت كل معاملة   ) بدون ملوحة

.                                                                                                تجریبیة لكل مرحلة نمو 

 خاصة عند المعاملة مطین الوراثیین سلكا سلوكا متبایناتبین من ذالك أن الن                                   

S3  بالتراكیز =١٥٠ Mmol .لتر    أثناء مرحلة نمو الشتلة و النمو الخضري و الثمري/  

 مرحلة نمو الشتلة و انخفاض المقاومة الثغریة أثناء  األوراقتفوق محتوى ارتفاع الكلوروفیل الكلي في 

(لألوراق rs  اثر الفعل النوعي لمعامالت الملوحة ھذه إبرازلخضري و الثمري في  مرحلة النمو اأثناء )

 في  نالبر ولیمحتوى والسمات الفیزیولوجیة مرتبطة بانخفاض الماء النسبي و ارتفاع السكریات 

+Na نتیجة تراكم عنصر ھذه الظروف قد یكون   تحت األوراقالجذور و  و انخفاض محتوى عنصر  

K+ انعكس على انخفاض معامل النفادیة االختیاریة لھذه العناصر ھذه المتغیرات  في النبات األمر الذي 

 حتى مرحلة نمو و تطور النبات %TGساھمت في توضیح حالة النمطین المزروعین من بدایة اإلنبات 

PI.LPI.LT.LR.TER..chl(b (بدءا من نمو الشتلة حتى مرحلة النمو الخضري و ألثمري    .) 

chl(a  . glu Nfe.Nfl.  . chl(t).Na+.K+.K+/Na+.ep   . Nfr.pro إلى استنتاج                 .) 

أكثر مقاومة  للملوحة من   Super marconi(SP) نمط الأن  .Deux marconi   (DM)النمط      
Capsicum annuum L  ، الملوحة :  الكلمات المفتاحیة .،بیوكیمیائیة ،فیزیولوجة ،مورفولجیة   

 

 
 

 
  

 



Titre:  
Etud des mécanismes de résistance à la salinitè détermination de l’impact précoce chez 

Deux génotypes de Capsicum annuum L.                                     

  

  

Résumé  

                

          Cette étude a porté sur le concept d’adaptation et de sensibilité à la salinité pendant la phase 

de germination, de développement de l' appareil végétative et pendant la phase de fructification.   

A cet effect , deux expériences factorielles ont été planifiées sur deux génotypes de poivron doux:  

(Capsicum annuum L.)Var:Super marconi et Deux marconi traités par trois concentration de 

NaCl(S٢٥=١,S٥٠=٢ et S١٥٠=٣Mmol/l ) en plus du témoins S٠(sans salinité), avec quatre 

répétition  pour chacune des concentration. Ce travail a été èxécuté sur ٣٢ unités expérimentales 

pour chaque phase de développement dans des conditions semi- controlées.Il se dégage que les 

deux génotypes sont manifesté des comportements bien différenciés sous la hautes concentrations 

de  sel(S١٥٠=٣Mmol/l) pendant les deux phases de développement. 

         La composante principale expliquée par l’augmentation de la chlorophylle totale chl(t) 

pendant la phase de développement de la plantule et la diminution de la résistance stomatique 

pendant la croissance végétative et la fructification nous a  permis de quantifier la contribution de 

chacun de  ces trois concentrations ,ses critères physiologiques sont liés  à la baisse de la teneur 

relatif en eau(tre) et l'augmentation des solutés( glucos-proline) dans les feuilles et les racines dans 

les condition salines peut être due aux effets de l’accumulation de Na+ et la diminution de la 

teneur en K+ dans la plante. 

        La chose qui s’est percutée sur le rapport de la sélèctivité de ces éléments .Ces paramètres      

semblent avoir clarifier l état des deux cultivars depuis la germination(TG%) jusqu ‘au  

développement de la plantes(PI,LPI, LT,LR,Nfl,Nfe,Nfr,REG,ep,te, chl(a), chl(b), 

chl(t),K+,Na+ ,K+/Na+,pro, glu). 

       On peut conclue que la variété Super marconi(SP) et plus tolérante à la salinité comparant à la 

variété Deux marconi(DM). 

 
 
Mots clés: Salinité,Capsicum annuum L,Morphologique,Physiologique,biochimique.  

  

  

  

 



  

  ولوجیة و البیوكیمیائیة المقدرة على أوراق و جذور صنفي نبات  متوسط المتغیرات المورفولوجیة و الفیزینتائج:)١(ملحق

   مرحلة نمو الشتلةالفلفل  أثناء                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المتغیرات  متوسط المكررات   الصنفDM SPالصنف
٢٢٫٨٩ ١٦٫٧٨ S٠ 
٢١٫٠٨ ١٦٫٠٠ S١ 
١٩٫٨٦ ١٢٫٤٣ S٢ 
١٠٫٥٩ ١١٫٦٣ S٣ 

 
  موشرتطور عمرا لنبات

PI  

٣٥٫٢ ٢٠٫٢٦ S٠ 
٣٣٫٠٤ ١٥٫٤٠ S١ 
٢١٫٠٦ ١٥٫٢٩ S٢ 
٢٣٫٢٨ ٧٫٥٩ S٣ 

 
 موشر تطور عمر الورقة

LPI 

٠٫٣٦ ٠٫٢٩ S٠ 
٠٫٣١ ٠٫٢٦ S١ 
٠٫٢٧ ٠٫٢٣ S٢ 
٠٫٢ ٠٫٢١ S٣ 

 النمو االنسبي      
 

REG% 

٥ ٢٫٥ S٠ 
١٤٫٦٧ ١٣٫٧٥ S١ 
٢٥ ٢٣٫٧٥ S٢ 
٣٨٫٧٥ ٢٧٫٥ S٣ 

 
 االستحثاث الورقي

Ep(O°) 

٩٨٫٧٥ ٩٨ S٠ 
٩٨٫٧٥ ٩٧٫٢٥ S١ 
٩٨ ٩٦٫٢٥ S٢ 
٩٧٫٥ ٩١٫٥ S٣ 

 
     اإلنباتنسبة   

TG%                          

٩٦٫٦٩ ٩٥٫٦١ S٠ 
٩٦٫٥٦ ٩٥٫٠٥ S١ 
٩٤٫٩٣ ٩٣٫٧٤ S٢ 
٩٠٫٤٣ ٨٩٫٣٦ S٣ 

 
 محتوى الماء النسبي

Tre% 

١٫٦٨ ٠٫٩٣ S٠ 
٣٫١٦ ٣٫١٤ S١ 
٤٫٣٧ ٤٫١٥ S٢ 

٢٤٫١٩ ١٩٫٧٨ S٣ 

 
 المقاومة  الثغریة

rs(m-²s/mol-١) 

١٫٧٥ ١٫٦٤ S٠ 
٢٫٣ ١٫٨٨ S١ 
٣٫٥٣ ٢٫٥٥ S٢ 
٥٫٢ ٣٫٢٤ S٣ 

 
 (١٠٠g/MF/ug)proالبرولین

٣٫٢٤ ٢٫٤٥ S٠ 
٤٫١٧ ٢٫٩٧ S١ 

 

٤٫٧١ ٣٫٩٢ S٢ 
٧٫١٣ ٧٫٠٤ S٣ 

 الجلوكوز
Glu( 

٧٫٦٨ ٥٫٠٥ S٠   
 الكلوروفیل

chl(a)(ug/g/MF) 

 



  

  

  

  

  

  

 

٥٫٥٢  ٤٫٠٧ S٠ 

٣٫٨٢ ٣٫٠٧ S١ 
٢٫٧ ٢٫٥ S٢ 
٢٫٠٧ ١٫٣ S٣ 

 
 chl(b)الكلوروفیل

(ug/g/MF) 

١١٫٩١ ١٠٫٥٨ S٠ 
١٠٫٠٩ ٧٫٧٥ S١ 
٦٫٥٩ ٤٫٤٥ S٢ 

٣٫٤٩ ٣٫٥ S٣ 

 
  الكليالكلوروفیل

chl(t)(ug/g/MF) 

١٠٫٣١ ٧٫٥٢ S٠ 
١٢٫٠٩ ٨٫٤٨ S١ 
١٣٫٧٩ ٩٫٩ S٢ 

١٧٫٤٧ ١٠٫٣٨ S٣ 

 في األوراقالصودیوم
   

Na+(f)(ppm)      
 

٩٫١١ ٨٫٢٠ S٠ 
٨٫٦ ٨٫٥ S١ 
٨٫٢٤ ٨٫١٩ S٢ 
٨٫٠٢ ٧٫٤٠ S٣ 

 
 الصودیوم في الجذور

Na+(r)(ppm)       

٢٢٫٤٥ ٢٠٫٥٧ S٠ 
١٦٫٤٢ ١٨٫٧٧ S١ 
١٣٫٧٦ ١٥٫٠٧ S٢ 
١٢٫١٦ ١٣٫٤٤ S٣ 

 
 البوثاسیوم في األوراق  

K+(f)(ppm)       

 وكیمیائیةالدراسة البی

٢١٫٤٩ ١٣٫٥٨ S٠ 
٢٢٫٣٣ ١٧٫٧٩ S١ 

٢٣٫٦٥ ٢١٫٣٤ S٢ 
٢٥٫٠٢ ٢٣ S٣ 

 
  البوثاسیوم في الجذور

K+(r)(ppm)            

٣٫٢٤ ١٫٩٩ S٠ 

٤٫١٦ ١٫٥٥ S١ 

٤٫٧١ ١٫٠٦ S٢ 

٧٫٠٤ ٠٫٧٧ S٣ 

 
 معامل االنتقاء في األوراق

K+/Na+(f)             

٢٫٧٦ ٢٫٣٦ S٠ 

٣٫٥٥ ٢٫٦١ S١ 

٤٫٧٢ ٢٫٨٥ S٢ 

٥٫٤٩ ٣٫٣٥ S٣ 

 
 معامل االنتقاء في الجذور

K+/Na+(r)          

 



 البیوكیمیائیة الخضري و الثمرينمو النتائج متوسط المتغیرات المورفولوجیة و الفیزیولوجیة و أثناء مرحلة ): ٢(ملحق

  الخضري و الثمرينمو الالمقدرة على أوراق صنفي نبات الفلفل الحلو أثناء مرحلة 

  

  

 تاالمتغیر اتمتوسط المكرر SP الصنف DM الصنف
٨٥٫٠٤ ٥١٫٢٥ S٠ 
٣٥٫٢٧ ٤١٫٨٨ S١ 
٣٠٫٢٩ ٣٨٫٥٥ S٢ 
٢٥٫٧٩ ١٧٫٢٥ S٣ 

 
  عمرا لنبات ورشرتطؤم

PI  

٧٦٫٧١ ٣٧٫٢٥ S٠ 
٢١٫٧٦ ٣٠٫٨٤ S١ 
١٨٫٧٥ ٢١٫٥٧ S٢ 
١٢٫٢٥ ١٧٫٢٩ S٣ 

 
 شر تطور عمر الورقةؤم

LPI 

٠٫٥٦ ٠٫٥٣ S٠ 
٠٫٥٣ ٠٫٥١ S١ 
٠٫٥ ٠٫٤١ S٢ 
٠٫٤٩ ٠٫٤٠ S٣ 

 
 النمو النسبي
REG% 

٢١٫٠٢٥ ١٥ S٠ 
٣٨٫٧٥ ٣٠ S١ 

٥٣٫٧٥ ٥١٫٧٥ S٢ 
٦٦٫٢٥ ٦١٫٢٥ S٣ 

 
 االستحثاث الورقي

Ep) O°(  

٤٥ ٤٣٫٢٥  S٠ 
٤٢ ٤١٫٥ S١ 

٣٩٫١٣ ٣٧٫٧٥ S٢ 
٣٠٫٥ ٢٠ S٣ 

 
 طول الساق

 
cm)LT( 

٢٨٫٥ ٢٨٫٥ S٠ 
٢٨ ٢٧٫١٣ S١ 
٢٦ ٢٠٫٢٥ S٢ 
٢٥٫٥ ١٩٫٢٥ S٣ 

 
 طول الجذور

LR)cm( 
    

٤٢٫٢٥ ٤١٫٥ S٠ 
٣٦٫٢٥ ٢٩٫٢٥ S١ 
٣١٫٢٥ ٢٥٫٧٥ S٢ 
٢٣٫٧٥ ١٩٫٢٥ S٣ 

 عدد األوراق
 

Nfe 

٤ ٤ S٠ 
٣ ٢ S١ 
٣ ٢ S٢ 
٣ ٢ S٣ 

 عدد األزھار
 

Nfr 

٤ ٤ S٠ 
٣ ٢ S١ 

                   عدد الثمار         

 
 

 
 

 الدراسة المورفولوجیة
 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

٣ ٢ S٢ 
٢ ١ S٣ 

Nfr  
 

 
١١٫٧٧ ٧٫٤٦ S٠ 

٢١٫٧٥ ١٥٫٧١ S١ 
٤٣٫٧٥ ٢٩٫٢٥ S٢ 
٧٩٫٢٥ ٥٩٫٧٥ S٣ 

 
 المقاومة الثغریة              

Rs)m-²s/mol-١(  

 
 

 الدراسة الفیزیولوجیة

 
 

 



١٩٫٩ ١٦٫٢٥ S٠ 

٢٠٫٨٢ ١٨٫٧٥ S١ 

٣٠٫٤٧ ٢٥٫٥٢ S٢ 
٣٧٫٥٢ ٣٢٫٤٣ S٣ 

 
 البرولین                  

Pro)ug/١٠٠/MF(  

١٢٫٣٧ ٨٫٢٢ S٠ 

١١٫٦٨ ٦٫٦٣ S١ 
٨٫٦٩  ٤٫٧٥ S٢ 
٧٫٠٦ ٣٫١٣ S٣ 

 
 لالكلوروفی

  chl(a))ug/g/MF(  ل 

١٢٫٢٥ ١٠٫٦٨ S٠ 

١٢٫١٣ ٦٫٤٣ S١ 
١٠٫٩٣ ٦٫٠٦ S٢ 

٨٫٦٢ ٥٫٣١ S٣ 

 
 chl(b)الكلوروفیل   
)ug/g/MF( 

٢٣٫٠٦ ٢٠٫٤٧ S٠ 

١٨٫٧٥ ١٧٫٥٦ S١ 
١٥٫٦٢ ١٥٫١٨ S٢ 

١٢٫٦٢ ١١٫٧٣ S٣ 

 
   chl(t)الكلوروفیل

 
)ug/g/MF( 

٤٫١٦ ٤٫١٥ S٠ 

٣٫٠٧ ٢٫٥٤ S١ 

٢٫٠٤ ٢٫٠٣ S٢ 

١٫٥٦ ١٫٠٧ S٣ 

 
  K+/Naمعامل االنتقاء

                                                                                
 یةئالدراسة البیوكیمیا

S٢٧٫٠٣  ٢٧٫٨٤ ٠  
S١٨٫٦٤  ٢٢٫٥٢  ١  
S١٧٫٣٢  ١٨٫٩٥  ٢  

  
   )K+ )ppmالبوثاسیوم   

S١٣٫٣٣  ١٦٫٤٦  ٣  
S٦٫٧١  ٦٫٧٢  ٠  
S٧٫٢٨  ٧٫٣١  ١  
S٧٫٧٥  ٨٫٧٣  ٢  

  

  
 )Na+)ppmالصودیوم

S٨٫٥٩  ١٥٫٥  ٣  



  
   مرحلة نمو الشتلةأثناء) الكلوروفیل الكلي( بفاعلیة كبیرةفراداأل مثل الذي للمتغیر بالنسبة) ANOVA(جداول نتائج): ٣(ملحق

  
  

  اثر فعل الصنف): ١(الجدول

Les group  Moyne estimé  Modalité 

A  ٧٫٩٧  DM 

B  ٦٫٦١  SP  

  

  

  

  ةاثر فعل الملوح): ٢(الجدول
Les group  Moyne estimé  Modalité  
A  ١١٫١٦  S٠  
B  ٨٫٩٢  S١  
C  ٥٫٥٢  S٢  
D  ٣٫٥٨  S٣  

  
  
  
  
  اثر التداخل بین الصنف و الملوحة): ٣(جدولال

Les group  Moyne estimé  Modalité  
A  ١١٫٧٦  DMS٠  
B  ١٠٫٥٧  SPS٠  
B  ١٠٫٠٩  DMS١  
C  ٧٫٧٥  SPS١  
D  ٦٫٥٩  DMS٢  
E  ٤٫٤٥  SPS٢  
E  ٣٫٧٠  SPS٣  
E  ٣٫٤٦  DMS٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مرحلة النمو أثناء) اومة الثغریةقالم( بفاعلیة كبیرةداألفرا مثل الذي للمتغیر بالنسبة) ANOVA(جداول نتائج ):٤(ملحق
  ألثمريالخضري و 
  

  
  اثر فعل الصنف): ١(الجدول

Les group  Moyne estimé  Modalité  

A  ٣٨٫٠٥  DM  

B  ٢٩٫١١  SP  

  
  
  
  
  

  ةاثر فعل الملوح): ٢(الجدول
  

Les group  Moyne estimé  Modalité  
A  ٦٩٫٥٠  S٣  
B  ٣٦٫٥٠  S٢  
C  ١٨٫٧١  S١  
D  ٩٫٦١  S٠  

  
  
  
  

  اثر التداخل بین الصنف و الملوحة): ٣(الجدول
  
  
  

Les group  Moyne estimé  Modalité  
A  ٧٩٫٢٥  DMS٣  
B  ٥٩٫٧٥  SPS٣  
C  ٤٣٫٧٥  DMS٢  
D  ٢٩٫٢٥  SPS٢  
E  ٢١٫٧٥  DMS١  
F  ١٥٫٧١  SPS١  
G  ١١٫٧٦  SPS٠  
H  ٧٫٤٦  DMS٠  

  


