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   لإلجهاد الملحياستجابة  (.Capsicum annum L)سلوكية بعض طرز الفليفلة 

 ( 1) صوفاجميل  ونضال (2)* بسام فهد العطا هللاو  (1) حسين زبيدة علي 
 سورية ،البعث جامعة الزراعية،  الهندسة كلية(. 1)               

 .سورية ، دمشق،الزراعية العلمية للبحوث العامة الهيئة ،بالسويداء الزراعية العلمية البحوث مركز(. 2)
، جوال:  bassamatalah@hotmail.comالبريد اإللكتروني: ، بسام العطا هللا: الباحث لمراسلةل*)

0997165063) 

 13/05/2020تاريخ القبول:   20                 18/03/20تاريخ االستالم: 

 
 الملخص 

ُنفذت هذه الدراسة في مركز بحوث السويداء/ الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية/ سورية خالل  
لعام   الصيفي  محلي  ال)  الفليفلة من  طرز  سبعة  سلوكية    تقييمبهدف    2019الموسم  ، 10496طراز 

الفليفلة الحلبية، الفليفلة  قرن الغزال،  ،  110ساللة نقية  ال،  129ساللة نقية  ال،  10743طراز محلي  ال
السميكة البوليالمزروعة    (الحلوة  من  أكياس  الملحيتجاه    إيتيلين  في  الشاهد،   اإلجهاد  )معاملة 

ومعاملة    30معاملة   مول  مول(  80ميلي  التقييم    داعتم  . ميلي  المؤشرات هذا  من  مجموعة  على 
ل  باإلضافة  والكمية  الملوحة.  بعض  الفيزيولوجية  تحمل  تصميم مؤشرات  الدراسة  هذه  في  اسُتخدم 

االتجاه.  الالقطع   ثنائي  التباين  تحليل  باستخدام  البيانات  وُحللت  النتائج  منشقة،  بالنسبة بينت 
الفيزيولوجية في   للمؤشرات  المدروسة  الطرز  سلوكية  اختالف  الشاهد   والكمية  معاملتي و   معاملة 

مول،  80و  30الملوحة   الفيزيولوجية  بالنسب  ميلي  للمؤشرات  نسبة ة  أعلى  الغزال  قرن  الطراز  حقق 
 80المعاملة  أدنى نسبة تراجع في  و   ميلي مول مقارنة مع الشاهد  30في المعاملة    %(3.64)  زيادة

( مول  النسبي  %(6.43ميلي  الماء  محتوى  مؤشر  الفي  الطراز  سجل  بينما  السميكة ،  الحلوة   فليفلة 
%( وأدنى نسبة زيادة في 35.36ميلي مول )  30أعلى نسبة تراجع مقارنة مع الشاهد في المعاملة  

)  80المعاملة   مول  المحلي  % 0.5ميلي  الطراز  سجل  حين  في  اإللكتروليتات،  تسرب  مؤشر  في   )
، كما لكلوروفيل أ وباأعلى نسبة زيادة مقارنة مع الشاهد في معاملتي الملوحة في مؤشري    10496

ميلي مول مقارنًة   30سجل الطراز الفليفلة الحلبية بالنسبة للكاروتينات أعلى نسبة زيادة في المعاملة  
( الشاهد  المعاملة  14.71مع  في  زيادة  نسبة  أعلى  الغزال  قرن  والطراز  مول    %80(،  ميلي 

الساللة  %(11.83) حققت  فقد  الكمية  للمؤشرات  بالنسبة  أما  مقارنة  129.  تراجع  نسبة  مع   أدنى 
%( في 30.66ميلي مول )  80للمعاملة    110%( والساللة  7.57ميلي مول )  30الشاهد للمعاملة  

في المعاملة    10496ُسجلت أدنى نسبة تراجع للطراز المحلي    مؤشر طول النبات، باإلضافة لذلك
في    %( 52.05ميلي مول )  80في المعاملة    10743%( وللطراز المحلي  17.94ميلي مول )  30

بتسجيل نسب التراجع األدنى في معاملتي   10743، كما استمر الطراز المحلي  وزن الجافمؤشر ال
أما % على التوالي(،  52.83و  23.45بالنسبة لمؤشر عدد األوراق )  ميلي مول(  80و  30)  الملوحة
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ميلي   30عدد الثمار فقد ُسجلت أدنى نسب التراجع للطراز قرن الغزال في المعاملة  مؤشر  بالنسبة ل
المعاملة  6.39)  مول في  الحلبية  الفليفلة  ولطراز   )%80  ( مول  حقق 54.05ميلي  حين  في   ،)%

الملوحة.   معاملتي  في  اإلنتاجية  لمؤشر  بالنسبة  األدنى  التراجع  قيم  الغزال  قرن  بالنسبة  الطراز  أما 
اإلجهاد  لمؤشرات النتائج  تحمل  بينت  فقد  الحساسية  ،  ومعامل  الغلة  ثباتية  مؤشر  في قدرة  لإلجهاد 

األ الطرز  من  الغزال(  )قرن  الملحي  لإلجهاد  تحماًل  األكثر  الطرز  حساسيةتمييز  )الطراز   كثر 
الطراز قرن الغزال في برامج التربية والعمل على رفع تقترح هذه الدراسة إدخال  .  (10743المحلي  

 إنتاجيته نظرًا لقدرته على تحمل اإلجهاد الملحي. 
تحمل ، مؤشرات التحليل العنقودي، الطرز المحلية،  اإلجهاد الملحيفلة، : الفليالكلمات المفتاحية

   الملوحة.

 المقدمة 
  طن   732524، حيث بلغ اإلنتاج العالمي  في سوريةو   في العالم  محصواًل خضريًا هاماً (  .Capsicum annum Lتشكل الفليفلة )

المجموعة  )هكتار    4577طن من مساحة    54116(، بينما بلغ اإلنتاج في سورية  FAO, 2018)  هكتار  586078من مساحة  
 (.   2018السنوية،  الزراعية اإلحصائية

اإلجهادات   أهم  أحد  التربة  ملوحة  سلباً   الالحيويةتعتبر  وتؤثر  المحاصيل  نمو  تعيق  العالم   في  التي  مستوى  على  اإلنتاجية 
(., 2019et alAhmad )،   الترب  و حوالي  تشكل  بالملوحة  عالمياً 20المتأثرة  المروية  األراضي  من  ثلث %  يشكل  ما  وهذا   ،

% وذلك يعود إلى عدة  10بمعدل  (، كما تزداد المساحة المتأثرة بالملوحة سنوياً  2018et alGregory ,.المنتجة للغذاء ) المساحة
المنخفض،  أسباب منها   المطري  الهطول  المالحة،  و معدل  المرتفع،  و تجوية الصخور األم  السطحي  الخدمات و التبخر  عدم تطبيق 

 متمثالً    كبيراً تحدياً (. بالتالي، يواجه العلماء  Shrivastava and Kumar, 2015الزراعية بالشكل الصحيح، والري بمياه مالحة )
 (. Shah and Wu, 2019الغذاء ) منياجات العالمية المتزايدة لتلبية االحت للملوحةبزيادة تحمل النبات 

الملحي   اإلجهاد  الفيزيولوجية    الصفات  فييؤثر  والعمليات  )  والبيوكيميائيةالشكلية  النبات  كما(Ashraf, 2004داخل  تسبب   ، 
، كما تسبب مما ينتج عنه خسارة في الكتلة الحيوية الناتجة  في معدل التمثيل الضوئي وكفاءة استخدام الماء  تراجعاً الملوحة الزائدة  

(. باإلضافة لذلك،  Shahid et al., 2018الجفاف الفيزيولوجي والتسمم الشاردي للنبات، وهذا ما يخفض إنتاجية النبات وغلته ) 
الشوارد  ت توازن  عدم  الملوحة  النبات  سبب  العناصر  وعجزاً داخل  امتصاص  األسموزي    ،في  اإلجهاد  وقوع  إلى  يقود  ما  وهذا 
(Rehman et al., 2019.)    تحدياً يوجد عدد من الطرائق المستخدمة لحل مشكلة الملوحة لكن تبقى إدارة مشكلة اإلجهاد الملحي  

)  ألن  كبيراً  المورثات  من  كبير  بعدد  مرتبطة  كمية  صفة  الملوحة  الطرائو (.  Ahmad and Rasool, 2014تحمل  هذه  ق، من 
استخدام البكتيريا المعززة لنمو النبات تحت ظروف و الهندسة الوراثية،  و   ،التقليدية  عبر طرائق التربية  تطوير طرز متحملة للملوحة

 ,.Khan et al(، باإلضافة إلى استخدام عنصر السيليكون في زيادة تحمل النبات للملوحة )Ibrahim et al., 2016الملوحة )

  (.Furtana and Tipirdamaz, 2010المتحملة للملوحة )  وغربلة الطرزانتخاب و (، 2019
الجنس   أنواع   (، وليس كلPenella et al., 2015)   للجفاف والملوحة  الحساسيةف الفليفلة من محاصيل الخضار المتوسطة  صن  تُ 

Capsicum  يملك نفس الحساسية تجاه اإلجهادات الالحيوية  (Penella et al., 2013.)   لذا فإن دراسة آليات ومستويات تحمل
الطرز الوراثية المختلفة من الفليفلة لإلجهادات الالحيوية يعتبر أمرًا هامًا جدًا، وذلك بهدف انتخاب وتربية أصناف جديدة يمكن أن  
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باإلضافة  من مشاكل الملوحة والجفاف،    كن أن تستعمل كمحصول جديد في األرض التي تعانيتتغلب على هذه اإلجهادات، أو يم
يوجد ظروف  لذلك  تحت  سلوكها  في  للفليفلة  الوراثية  الطرز  اختالف  حول  جدًا  قليلة  انتخاب  و الملحي.    اإلجهاد  معلومات  يبقى 

 حديثاً البيئات المتأثرة    في  وحة خاصةً للتغلب على مشكلة المل  استخداماً   أكثر الطرائق العملية  من  واستخدام الطرز المتحملة للملوحة
، وعند توفر عدد من السالالت لمورثات التحمل تجاه اإلجهادات  مصدرًا هاماً عند توفر الطرز المحلية التي تعتبر  أيضًا و بالملوحة،  

المتوافرة في   المحلية   طرز الفليفلةإلى دراسة سلوكية بعض    دراسةال   ه هذ  تهدفسبق،    على ما   بناءً .  النقية الناتجة عن برامج التربية
السورية النقية    ،البيئة  السالالت  الزراعية  المستنبطةوبعض  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  قبل  الملوحةت  من  على   اعتماداً   جاه 
 . بعض مؤشرات الملوحةلوفقًا باإلضافة إلى تحديد المتحمل منها  ،والكمية الفيزيولوجية مؤشراتالمجموعة من 
 وطرائقه مواد البحث

 والتربة  والمناخ الموقع
خالل الموسم   في موقع محطة بحوث حوط/ مركز بحوث السويداء/ الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية/ سوريةزرعت التجربة  

. يسود  عن سطح البحرم    1090وارتفاع    32.4789وخط عرض    36.6027، تقع المحطة على خط طول  2019الصيفي لعام  
 في أشهر حزيران خالل موسم النمو    (الصغرى )العظمى،  حيث بلغ متوسط دراجات الحرارة    ،في الصيف  جافاً و   حاراً   مناخاً المحطة  

  (، م    16.6،  28.8)  األول، تشرين  (م    18.7،  31.8)  ، أيلول (م    21.1،  33.2)  ، آب(م    20.9،  33.2)  ، تموز(م    20.6،  32.8)
ديسيسمنز/م، نسبة   0.3، الناقلية الكهربائية  7.4التربة    pHبينت نتائج تحليل التربة أن درجة    .( م    10.5،  22.4)تشرين الثاني  و 

   .ppm 8.6واآلزوت المعدني  ppm 468، البوتاسيوم ppm 7.3%، الفوسفور 0.65المادة العضوية 
 وظروف الزراعة  المادة النباتية

من قسم األصول الوراثية في الهيئة العامة    تم الحصول على بذارها  طرز محلية   خمسةو تين نقيتين  ساللت سبعة طرز منها  ُزرع
، ثم ُنقلت  25ُحضنت البذار في صواني تشتيل على درجة حرارة  .  (1)الجدول    للبحوث العلمية الزراعية/ سورية    الفتية   البادرات  م 

تم تعبئة األكياس من الطبقة    .هور الورقة الحقيقية الخامسةعند ظوذلك  سم(    25سم وقطر    50)ارتفاع  يتيلين  إبولي  أكياس    إلى
 قوام% لتحسين  5بنسبة    بعد خلطها مع الطف البركاني)  ل كيسكغ لك   19سم( بمعدل    30السطحية لتربة المحطة )حتى عمق  

ُوضعت األكياس على مصطبة  .  لمنع التبخر من سطح األكياس  كغ(  1)  الطف البركاني  من  ، وتم تغطية األكياس بـطبقة(التربة
باستخ من  مرصوفة  بطبقة  ومغطاة  الحجارة،  البركاني،دام  األكياس.   االنتشارلتجنب  وذلك    الطف  من  الراشحة  للمياه  الجانبي 

في سورية  الزراعي  عن وزارة الزراعة واإلصالح  الصادرة  السمادية  التوصية  التربة وحسب  تحليل  يتوافق مع  بما   ُأضيفت األسمدة 
أُ  نبات    فضيحيث  )السماد  من    غ  30لكل  األولى)  دفعات  أربععلى    (N  :12  ،P  :8  ،K  :0الذواب    التشتيل   بعد  الدفعة 

، كما تم رش النباتات بالمبيدات المناسبة حسب التراكيز المنصوح (لكل منها  ثم الدفعات الثالث بفاصل ثالثة أسابيعبأسبوعين،  
 يوم.  15فيها من قبل الشركات المصنعة )حشرية وفطرية( كل 

 . الطرز المستخدمة ومواصفاتها. 1الجدول 
المستخدمة الطراز  المواصفات 

الثمرة مربعة الشكل، الطعم حلو، اللون أخضر فاتح عند النضج االستهالكي وأحمر عند    10496طراز محلي/

 النضج البيولوجي.

10743طراز محلي/  االستهالكي  الثمرة مربعة الشكل، الطعم حار، واللون أخضر فاتح المع عند النضج  

 وأحمر عند النضج البيولوجي

الجيل السابع  /129 ساللة نقية الثمرة بلحية الشكل صغيرة الحجم، الطعم حريف جداً، اللون أخضر عند النضج   

 االستهالكي وأحمر عند النضج البيولوجي 
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الجيل السابع  /110 ساللة نقية النضج االستهالكي وأحمر   الثمرة مستطيلة الشكل، الطعم حلو، اللون أخضر غامق عند 

 عند النضج البيولوجي

الثمرة رفيعة جداً وقصيرة، الطعم حريف جداً، اللون أخضر غامق عند النضج   طراز محلي/ قرن الغزال

 االستهالكي وأحمر عند النضج البيولوجي 

لنضج االستهالكي وأحمر  الثمرة رفيعة وطويلة، الطعم حريف، اللون أخضر فاتح عند ا طراز محلي/ الفليفلة الحلبية 

 عند النضج البيولوجي

الثمرة عريضة مضلعة، الطعم حلو، اللون أخضر غامق عند النضج االستهالكي وأحمر   طراز محلي/ الفليفلة الحلوة السميكة 

 عند النضج البيولوجي

 تطبيق اإلجهاد الملحي 
( الملوحة  تجاه  الحساسية  متوسط  الفليفلة  نبات  اسPenella et al., 2015يعتبر  لذلك  هذتُ (،  في  الدراسةخدم   معامالت ثالثة    ه 

تطبيق  ملوحة   تم  الشاهد.  إلى  الطعام    معامالتباإلضافة  ملح  باستخدام  المعاملة  Nacl  النقيالملوحة  مول    30  وهي   3) ميلي 
مول    80  والمعاملة  ديسيسمنز/م( مول    120  والمعاملة،  ديسيسمنز/م(  7)ميلي  إلى ديسسيمنز/م(  11)ميلي  النباتات  نقل  بعد   .

 ترل  2بمعدل    أسبوعياً بق اإلجهاد الملحي مرتين  وذلك لضمان قوة نمو النباتات، ثم طُ   أسبوعيناألكياس، تم ريها بماء عذب مدة  
 . طيلة فترة النمو بينما تم ري نباتات الشاهد بماء عذب ،لكل كيس حتى نهاية موسم النمو 

 الفيزيولوجية   المؤشرات 
   :يوم من التشتيل باستخدام األوراق المأخوذة من القسم المتوسط للنبات 60بعد  التاليةُقدرت المؤشرات الفيزيولوجية 

المائي وُوزنت مباشرة لتحديد الوزن الطري، ثم ُوضعت في أطباق بتري مغلقة وُغمرت بالماء األوراق    ُجمعت:  النسبي  المحتوى 
م     70. بعد ذلك، ُجففت األوراق على الدرجة  بالماء  ثم ُأخذ الوزن الرطب المشبععلى درجة حرارة الغرفة  ساعة    24المقطر مدة  

الجاف.  س  48مدة   الوزن  ُأخذ  ثم  وفقاً   المائيمحتوى  ال  ُحسب ثم  اعة  )  النسبي  باستخدام  Smart and Bingham, 1974لـ   )
 : التالية العالقة

   .الوزن الجاف( -)الوزن الرطب المشبع /100  × الوزن الجاف(   –النسبي% = )الوزن الرطب  المحتوى المائي 
اإللكتروليتات المؤشر    :(Electrolyte leakage)  تسرب  بهذا  األغشية  ُيقصد  من  الشوارد  الموقع  تسرب  تشكل  التي  البالسمية 

 (، Hassanein et al.¸  2012لـ )  وفقاً هذا المؤشر  ُقدر  (،  Mansour and Salama, 2004األول لضرر اإلجهاد الملحي ) 
  30مل ماء معقم ومقطر مدة  30أنابيب اختبار حاوية على حيث ُقطعت العينات الورقية إلى أقراص بحجم متساوي، وُوضعت في 

حرارة   درجة  على  حرارة    40د  درجة  على  األنابيب  ُوضعت  ثم  الكهربائية،  الناقلية  ِقيست  ثم  مدة    100م   وُسجلت   ،دقيقة  15م  
ثم   الكهربائية  =  ُحسب  الناقلية  اإللكتروليتات  تسرب  نسبة  التالية:  العالقة  باستخدام  اإللكتروليتات  الكهربا)تسرب  على الناقلية  ئية 

 .  X 100 (100/ الناقلية الكهربائية على الدرجة 40الدرجة 
 (.Metzner et al., 1965در كال من الكلوروفيل أ والكلوروفيل ب والكاروتينات وفقا لـ )قُ  :صبغات التمثيل الضوئي

 المؤشرات الكمية 
التربة حتى قمة    90بعد   النبات من سطح  التشتيل تم قياس طول  للنباتيومًا من  الكلي  الجاف  )وزن المجموعين    النمو، والوزن 

والجذري( )   الخضري  بالتجفيف  Supanjani, 2006حسب  الدرجة  (  )  م    70على  الوزن  ثبات  األوراق ساعة(  96حتى  وعدد   ،
الثمار   الخضراء، )لون  االستهالكي  للنضج  الثمار  وصول  عند  نبات  الثمار/  ووزن  نبات،  الثمار/  عدد  ِقيس  لذلك،  باإلضافة 
 أخضر(. 

 في المؤشرات الفيزيولوجية والكمية حسب العالقة التالية:  )االنخفاض( ُقدرت نسبة التراجع
 ( Al-Ouda, 1999)  100×  ( (الشاهد  في القيمة/ ( المعاملة في  القيمة – الشاهد في القيمة% = )) االنخفاض نسبة
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 تحمل اإلجهاد الملحي  مؤشرات 
 ,Rosielle and Hambline)  إنتاجية الملوحةمتوسط  – نتاجية الشاهدإمتوسط = TOL  (Tolerance index )  التحمل  دليل

1981).    
فرنانديز نتاجية الطراز إ  X  الملوحة   ظروف  الطراز تحت  نتاجيةإ)  = STI   (Stress tolerance index  )  اإلجهادتحمل  ل  دليل 
    .( Fernandez, 1992) 2( الشاهدالطرز تحت ظروف  كافة نتاجية متوسط إ )/ (الشاهد تحت ظروف

لإلجهاد   الحساسية  ]SSI  (Stress susceptibility index  )معامل  الملوحة)  -1=  ظروف  تحت  المختبر  الطراز   / إنتاجية 
متوسط إنتاجية كافة الطرز تحت /متوسط إنتاجية كافة الطرز تحت ظروف الملوحة)  –  1([/ ]تحت ظروف الشاهدإنتاجية الطراز  
 . (Fischer and Maurer, 1978([ )ظروف الشاهد

الغلة ثباتية  الملوحة=  YSI  (Yield stability index  )  مؤشر  ظروف  تحت  الطراز  ظروف   /إنتاجية  تحت  الطراز  إنتاجية 
 (. Bouslama and Schapaugh, 1984) الشاهد

  التصميم اإلحصائي وتحليل البيانات
تصميم وفق  التجربة  المالقطع  ال  ُصممت  مستويات  ُوزعت  حيث  الرئيسمنشقة،  القطع  على  المستخدمة  كل   حيث  ،ةلوحة  شكلت 

روسة  يست المؤشرات المدقِ .  نبات/ مكرر(  20)  ضمت الطرز السبعة المستخدمة بثالثة مكررات  قطاعًا عشوائيًا كامالً ة  قطعة رئيس
مكرر  5على   لكل  المعاملة  .  نباتات  بيانات  ُتدخل  مول    120لم  نباتات  ميلي  ألن  التحليل  تحملالفليفلة  في  تستطع  ُحللت .  هالم 
، وُقورنت المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق معنوي باستخدام تحليل التباين ثنائي االتجاه  المؤشرات الفيزيولوجية والكمية  بيانات

 .  12النسخة  GenStat باستخدام البرنامج اإلحصائي% 5وى معنوية على مست
 النتائج والمناقشة

كافةً  المدروسة  المؤشرات  قيم  تستطع    تراجعت  لم  المستخدم.  الملحي  المستوى  تزايد  المدروسة  مع  الفليفلة  مستوى تحمل  طرز 
فقط، وهذا   ميلي مول  80ميلي مول و  30للمعاملتين    المدروسة  مناقشة استجابة الطرزلذلك تم  ميلي مول،    120  اإلجهاد الملحي

 . Penella et al., (2015)يؤكد أن نبات الفليفلة متوسط الحساسية تجاه الملوحة، ويتوافق ذلك مع ما توصل إليه  
 الفيزيولوجية  المؤشرات في الملوحة تأثير 

المدروسة   والطرز  الملوحة  مستويات  بين  التفاعل  النسبي  مؤشر  أن  (2)الجدول  أظهر  الماء  ال  محتوى  من  كل  محلي الطراز  في 
الحلبية  و   129نقية  الساللة  وال  10496 السميكة  و الفليفلة  الحلوة  في  الفليفلة  معنويًا  انخفض  مول    80  المعاملةقد  ، 64.43)ميلي 
التوالي%  64.49و  %  66.22،  69.64 الشاهد    مقارنةً (  على  التوالي %  80.34و  %  78.40،  83.42،  78.46)مع  ( على 

فروق   ةأي  المعاملتين األخيرتين  ظهرتُ بينما لم    (على التوالي%  75.94و%  79.72،  79.33،  79.66)ميلي مول    30  والمعاملة
بين  الطرز   همامعنوية  هذه  في    ،(2)الجدول    في  انخفض  110نقية  الساللة  الأما  النسبي  فقد  الماء  معنوي    محتوى  في بشكل 
فروق   ةأي  سجلفي حين لم تُ %(  81.75)  مع الشاهد  مقارنةً %(  71.92)ميلي مول    30و  %(62.76)  ميلي مول  80  المعاملتين

الطراز أن    ميلي مول  30في المعاملة    أما بالنسبة لنسبة التراجع في مؤشر محتوى الماء النسبي، فقد بينت النتائج  .همابين معنوية  
المرتبة   10743، بينما سجل الطراز المحلي  %(3.64)  مقارنًة مع الشاهد  يزيادة في محتوى الماء النسبأعلى  قرن الغزال حقق  

االولى بنسبة تراجع ميلي مول فقد استمر الطراز قرن الغزال في المرتبة    80، أما في المعاملة  %10.58بلغت    تراجع  األخيرة بنسبة
 مؤشر محتوى   عتبر(. ي2% )جدول  23.34المرتبة األخيرة بنسبة تراجع    110مع الشاهد في حين احتلت الساللة    % مقارنةً 6.43
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 فكلما  ،(Gonzalez and Gonzalez-Vilar, 2001)  اإلجهاد  ظروف   تحت  المائي  االتزانلتقييم حالة   مهماً   معياراً   النسبي  الماء
 . ( Noreen et al., 2010) لألمالح الضار األثر تقليل وبالتالي  الخلية محلول تمديد إلى ذلك أدى أكبر النسبيماء ال محتوى  كان

دراسة على أربعة أصناف من الفليفلة ُعرضت لعدة تراكيز ملحية  ( في  Özdemir et al., 2016)  تتفق النتائج السابقة مع نتائج
أن محتوى الماء النسبي انخفض مع زيادة تركيز الملوحة، كما بينت اختالف سلوكية جد  حيث وُ ميلي مول(    250و  100،  50)

المدروسة الملوحة  الطرز  النتائج    أيضاً   توافقتكما  .  تجاه  اس  معهذه  تقييم  حول  البطاطاتجابة  دراسة  من  أصناف  سبونتا )  ثالثة 
حيث كان االنخفاض األقل في محتوى الماء ميلي مول(    200،150،100،50،0( لسلسلة من التراكيز الملحية )ودراجا وديامونت

المعاملة   في  مول  50النسبي  المعاملة  %(  88.4)  ميلي  في  كان  األعلى  االنخفاض  مول    200بينما  البشارة  )  %( 62.1)ميلي 
  (.2013، آخرون و 

البي    اإلو الطرز  بين  تفاعل  ن  الملحيمستويات  اإللكتروليتات  جهاد  تسرب  لمؤشر  ال  بالنسبة  من  كل    10496محلي  الطراز  في 
% على 44.9،  35.39،  38.54) ميلي مول    80المعاملة    وجود زيادة معنوية في   110نقية  الساللة  الو   10743محلي  الطراز  الو 

التوالي(28.05،  25.39،  24.48)  الشاهد  معمقارنًة  التوالي(   على  مول    30  والمعاملة  %  %  24.01،  25.25،  23.14)ميلي 
بينت نتائج هذه الدراسة أن طراز   . (2)الجدول    ميلي مول  30والمعاملة  فروق معنوية بين الشاهد    ةظهر أيتبينما لم    ،على التوالي(

نسبة زيادة أدنى  % و 35.36  نسبة تراجعأعلى  ث سجل  الفليفلة الحلوة السميكة كان األفضل بالنسبة لمؤشر تسرب اإللكتروليتات حي
صنف على  توافقت هذه النتيجة مع دراسة  .  (2)جدول    ميلي مول على التوالي  80و  30% مقارنًة مع الشاهد في المعاملتين  0.5

على تسرب   ميلي مول(  200،  100،  50)لتقييم تأثير االجهاد الملحي  (  (Capsicum annum L.cv.orlandoالفليفلة الحلوة  
العظمى من تسرب اإلحيث ت  ،لكتروليتاتاإل القيم  في  م تسجيل  القيم األقل في  و %(  20.5)  ميلي مول  200  المعاملة لكتروليتات 

Abu-Muriefah%(  14.8)ميلي مول    50  المعاملة فروق   ة فلم تظهر أيالفليفلة الحلبية  و   129نقية  الساللة  أما في ال  .((2015̧ 
ميلي   80فروق معنوية بين التركيز  ةلم تظهر أيالفليفلة الحلوة السميكة و قرن الغزال ، بينما في الطرازين كافة معنوية في المعامالت

حينوالشاهد  مول   مول  80  المعاملة  سجلت  في  التوالي(33.85،  38.75)  ميلي  على  مقارنةً معنويزيادة    %   30  المعاملة  مع  ة 
ُتسبب الملوحة ضررًا واضحًا على األغشية الخلوية مؤديًا ذلك لتخريب نفوذية هذه .  % على التوالي(21.77،  29.96)  ميلي مول

ال يتجزأ من آلية تحمل جزًء  يعتبر الحفاظ على سالمة األغشية الخلوية تحت ظروف اإلجهاد الملحي  األغشية وموت الخلية، لذلك  
( وبالتالي(Stevens et al.¸ 2005الملوحة  المؤشر  ُيعد  ،    المتحملة   الطرز  انتخاب  في  المستخدمة  المهمة  المؤشرات  من  هذا 

 . (Tiwari et al., 2010) للملوحة
 الفليفلة الحلوة السميكة و   110نقية  الساللة  الو   10743محلي  الطراز  وال  10496محلي  الطراز  ال  أظهر كاًل منبالنسبة للكلوروفيل أ  

،  1.36،  1.14،  1.007)على كل من الشاهد  (  مغ على التوالي  2.57،  1.53،  1.5،  1.51)ميلي مول    30  للمعاملة  تفوقًا معنوياً 
  معنوية   بينما لم يظهر فروق   ،(مغ على التوالي   0.77،  0.82،  0.28،  1.15ميلي مول )  80( والمعاملة  مغ على التوالي  1.95

و  الشاهد  مول    30المعاملة  بين  الغزالو   129نقية  الساللة  الفي  ميلي  حين  قرن  على  في  كالهما  مول   80  المعاملة  تفوق  ميلي 
مغ(   1.3ميلي مول )  30  معاملتي الملوحةعلى  (  مغ  1.65)الشاهد معنويًا  فقد تفوق    الفليفلة الحلبيةأما في  .  (2)الجدول    معنوياً 

)  80و مول  نسبة  . مغ(  0.4ميلي  مقارنة  عند  الدراسة  المحلي    أظهرت  الطرز  أن  أ  الكلوروفيل  مؤشر  في  كان    10496التراجع 
ع الشاهد، وأن الطراز الفليفلة الحلبية سجل أعلى نسبة تراجع % مقارنًة م50.05بنسبة زيادة  ميلي مول    30األفضل في المعاملة  

% مقارنًة مع 14.2لى بنسبة زيادة في المرتبة االو  10496ميلي مول فقد استمر الطراز المحلي  80، أما في المعاملة %(21.21)
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بالنسبة للكلوروفيل و .  (2)جدول    % مقارنًة مع الشاهد 75.76الشاهد، في حين احتلت الفليفلة الحلبية المرتبة األخيرة بنسبة تراجع  
تفوقت   ،ب مول    30المعاملة    فقد  الشاهد  ميلي  من  كل  على  مول    80والمعاملة  معنويًا  معنوية  ةأي  اظهر تُ لم    تيناللميلي   فروق 

وقد ميلي مول    30والمعاملة  لم تظهر فروق معنوية بين الشاهد    بينما،  10743محلي  الطراز  الو   10496محلي  الطراز  في ال  بينهما
الحلوة الفليفلة  و   الفليفلة الحلبيةو   قرن الغزالو   110نقية  الساللة  الو   129نقية  الساللة  لفي اميلي مول    80  المعاملة  على  تفوقا معنوياً 

 10496استمر الطراز المحلي    باالعتبار،   مع الشاهد  عموما عند أخذ معدل التراجع للكلوروفيل ب مقارنةً (.  2)الجدول    السميكة
راز الفليفلة ميلي مول على التوالي، بينما احتل الط  80و  30% في المعاملتين  35.14% و89.19في المرتبة األولى بنسبة زيادة  

توافق لم ت  . (2)جدول    ميلي مول على التوالي   80و  30% في المعاملتين  74.63% و14.93خيرة بنسبة تراجع  الحلبية المرتبة األ
، حيث أظهرت النتائج أن زيادة اإلجهاد الملحي الحريفة  فليفلةال  منتونسية    أصناف  ةعلى خمسجرت  كليًا مع دراسة  هذه النتائج  

، بينما توافقت هذه النتيجة مع دراسة على الفليفلة الحلوة (Zhani et al.¸ 2012) الكلوروفيل أ وبكان لها تأثير سلبي على كمية 
ميلي مول    200و  100أ، في حين سببت التراكيز األعلى    كلوروفيل  في  خفيفة  زيادة  سبب  مول  ميلي  50  الملحي  التركيز  تبين أن
Abu-Muriefah)في الكلوروفيل مقارنة مع الشاهد    معنوياً   تخفيضاً   ̧ إلى المعاملة    الكلوروفيل استجابةً   عقد يعود ارتفا  .(2015

ألن المستويات المتدنية من الملوحة عادة تنتج أوراقًا    ،(Bizhani and Salehi, 2014الورقة )ميلي مول إلى تخفيض نمو    30
(، وبالتالي تنتج  Garcı́a-Sánchez et al., 2002وأكثر سماكًة تحتوي عددًا أكبر من الخاليا في وحدة المساحة )  أصغر حجماً 

بدء تدهور الكلوروفيل، لكن    إلى عتبة محددة قبل ميجب أن يصل تركيز شوارد الصوديو   كمية أكبر من الكلوروفيل، باإلضافة لذلك
 م/  ديسيسمنز  6استجابة لمستويات ملوحة تصل إلى    ةإلى تلك العتب  مالصوديو باعتبار نبات الفليفلة قادر على منع تراكم شورد  

(Ziaf et al., 2009)   ،عموماً   ميلي مول بل على العكس ازدادت كميته.    30للمعاملة    استجابةً   لم يحدث تدهور للكلوروفيل  ،
 ,.Jaleel et alتؤثر الملوحة على تركيب البروتينات المساهمة في تشكيل بنية الكلوروفيل وبالتالي تؤدي إلى تخفيض تشكيله )

في   لم تظهر فروق معنوية بين جميع المعامالتفأما بالنسبة للكاروتينات  عندما تكون مستويات الملوحة مرتفعة.  خاصًة  (  2008
عدا الطراز  الطرز   السميكة  كافة  الشاهد  الفليفلة الحلوة  على  (  مغ  0.71)ميلي مول    30و(  مغ  0.65)الذي تفوقت فيه معاملتي 

مول  80المعاملة   الكاروتينات    .(مغ  0.38)  ميلي  انخفاض  عدم  يعود  الملوحة  استجابةً معنويًا  قد  دورها  لمعاملتي    الفعال   إلى 
أفضت مقارنة    (.Ashraf and Harris, 2013بذلك من تأثير األكسدة الناتجة عن اإلجهاد الملحي )  كمضادات أكسدة مخففةً 

% والطراز 14.71التراجع في الكاروتينات مقارنًة مع الشاهد إلى وجود الطراز الفليفلة الحلبية في المرتبة األولى بنسبة زيادة    نسبة
تراجع    10496المحلي   بنسبة  األخيرة  المرتبة  المعاملة  14.83في  في  وذلك  الغزال   %30  قرن  طراز  كان  حين  في  مول،  ميلي 

المعاملة   في  م  80األفضل  زيادة  ميلي  بنسبة  تراجع  11.83ول  بنسبة  األخيرة  المرتبة  في  السميكة  الحلوة  والفليفلة   %41.54% 
 . (2)جدول 

 .الصفات الفيزيولوجية للتفاعل بين الطرز ومستويات اإلجهاد الملحي .2جدول ال
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 وزن رطب( غ  1

  /كلوروفيل ب )مغ

 غ وزن رطب(  1

غ    1 /نات )مغكاروتي

 وزن رطب( 

طراز  

محلي 

10496 

 3.1abcd   24.48  ±7.2 jk   hi0.09±1.007 0.37±0.11bcd 0.364± 0.05bcd±78.46 الشاهد 

30 79.66 ±6.1abc jk ±2.123.14   1.51± 0.08 cde 0.70 ±0.07  h 0.31±0.02 abc 

 14.83 89.19- 50.05- 5.47 1.53- 30ن ت 

80 64.43± 2.7 ef 38.54± 0.5 abcd 1.15±  0.12gh   0.50±  0.04def 0.358± 0.00 bcd 

57.43- 17.88 80ن ت   -14.2  -35.14  1.65 
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طراز  

محلي 

10743 

 2.6abc 25.39  ± 1.9hijk  1.14 ± 0.18gh  0.08± 0.45cde   0.35 ±0.03abcd ±80.88 الشاهد 

30 72.32  ±3.1bcde 25.25  ±3.2 ijk 1.50±  0.04cde 0.66±   0.04gh 0.33 ± 0.02abcd   

  5.71 46.67- 31.58- 5.51 10.58 30ن ت 

80 12.4 ±72.64bcd  bcdef 8.4±35.39  0.28   ±0.10k 0.25  ±0.12ab 0.03ab  ± 0.30 

  14.29 44.44 75.44 39.39- 10.19 80ن ت 

ساللة  

نقية 

129 

 a 38.37± 4.2 abcde 1.26 ±   0.01fg 0.54 ± efg 0.00  0.39    ±0.01d 3.7 ± 83.42 الشاهد 

30 79.33 ± 8.5abc 38.94± 5.7 abc 1.41 ±0.05 def   0.60  ±0.03efgh  0.35 ± 0.00 abcd   

1.49- 4.9 30ن ت   -11.9  -11.11  10.26 

80 69.64± 2.9def 42.23 ±7.7 ab   0.14±0.79ij  0.31  ±0.06abc 0.32  ±0.04 abcd 

10.06- 16.52 80ن ت   37.30 42.59 17.95 

ساللة  

نقية 

110 

 1.2ab 28.05±  5.3fghijk 1.36  ±0.04defg 0.58  ±0.04efgh 0.365   ±0.00 bcd   ±81.75 الشاهد 

30 71.92± 7.9cdef 24.01  ±3.6 jk 1.53 ±  0.01cd 0.63 ± 0.15fgh  0.364 0.09± bcd 

 0.27  8.62-  12.5-  14.4 12.02 30ن ت 

80 62.76± 5.6f 44.90 ±3.9 a 0.82   ±0.01ij 0.35   ±0.01bcd 0.33 ±0.07 abcd   

 9.58  39.66  39.71  60.07-  23.34 80ن ت 

قرن  

 الغزال 

 1.1abcd 33.94± 3.2bcdefg 1.42   ±0.07def 0.59  ±0.08efgh 0.35   ±0.02 bcd ±76.34 الشاهد 

30 79.126.5±abcd 29.96±4.9efghijk 1.33± 0.14defg 0.62  ±0.00fgh  0.33  ±0.00 abcd 

3.64- 30ن ت   11.73 6.34  -5.08  5.71  

80 71.43± 5.6cdef 38.75 ± 7 abcd 0.89 ±   0.09ij   0.37 ±0.05bcd   0.01± 0.39 d 

  11.83-  37.29  37.32  14.17- 6.43 80ن ت 

الفليفلة  

 الحلبية 

 4.7abcd 27.62 ±2fghijk 1.65  ±0.19c 0.67  ± 0.12gh 0.28  ±0.05 a ±78.40 الشاهد 

30 79.72± 7.5abc 26.70±    1.6ghijk 1.30  ±0.14efg 0.57  ±0.09efgh  0.32±0.00  abcd  

  14.29-  14.93  21.21  3.33  1.68- 30ن ت 

80 66.22± 4.4ef 30.3±5.6defghij 0.40   ±0.09k  0.17±   0.08 a     0.08± 0.31abc 

  10.71-  74.63  75.76  9.81-  15.54 80ن ت 

الفليفلة  

الحلوة  

 السميكة 

 3.2abc 33.68±7.6cdefghi 1.95 ± 0.35b 0.89   ±0.22i 0.65±0.08e ±80.34 الشاهد 

30 75.94± 4.5abcd 21.77  ±1.5 k  2.57 ±0.20a 0.98  ±0.14I  0.71  ±0.03e 

  9.23-  11.11-  31.79-  35.36 5.48 30ن ت 

80 64.49± 7.5ef 33.85  ±7.6 bcdefgh   0.77±0.77j 0.37   ±0.01bcd 0.38±0.03cd 

  41.54  58.43  60.51  0.50- 19.73 80ن ت 

 0.07 0.15 0.22 8.49 9.50 أ ف م 

CV% 7.7 16.3 10.7 17.3 11.5 

% )اختبار أقل  5االنحراف المعياري. تشير األحرف المختلفة في كل عامود إلى وجود فروق معنوية على مستوى معنوية    ± تمثل القيم المتوسط الحسابي  
ميلي مول مقارنًة مع الشاهد،    30  في المعاملة)%(    تراجع المؤشر  نسبة:  30  ت  ن،  %: معامل االختالف % CVأ ف م: أقل فرق معنوي،    فرق معنوي(. 

 .مقارنة مع الشاهد المؤشرشارة السالبة على معدل الزيادة في ميلي مول مقارنًة مع الشاهد. تدل اإل 80في المعاملة )%(    تراجع المؤشر  نسبة: 80ت  ن

 الصفات الكميةفي تأثير الملوحة 
جدول  الاختالف سلوكية الطرز المدروسة تجاه الملوحة ) تحليل التباين للتفاعل بين الطرز المدروسة ومعامالت الملوحة  نتائج  بينت  

النبات  عموما  (.  3 طول  لمؤشر  هذا  فقد  بالنسبة  قيمة  ففي  اانخفضت  المطبق،  الملحي  التركيز  زيادة  مع  محلي الطراز  اللمؤشر 
السميكة  و   10743 الشاهد  تتفوقالفليفلة الحلوة  على التوالي(  60.33،  63)  معاملة  عل  سم  ميلي   30  المعاملتين  ىبشكل معنوي 

لوحظ عدم وجود فروق معنوية بين  ، بينما  سم على التوالي(  31.33،  43.33)ميلي مول    80و  سم على التوالي(   45،  53)  مول
والمعاملة   مول    30الشاهد  الميلي  الغزال  و   110نقية  الساللة  الو   129نقية  الساللة  الو   10496محلي  الطراز  في  الفليفلة  و قرن 

ط  .الحلبية مؤشر  في  الشاهد  مع  مقارنًة  التراجع  نسبة  حيث  من  الشاهد  أما  مع  مقارنة  تراجع  نسبة  أدنى  ُسجلت  فقد  النبات،  ول 
المعاملة  7.57)  129للساللة   في  وللساللة    %30(  مول،  المعاملة  30.66)  110ميلي  في  سجل   %80(  حين  في  مول،   ميلي 

السميكة   الحلوة  الفليفلة  االطراز  في  تراجع  نسبة  بلغت  80و  30لتين  لمعامأعلى  مول  و25.41  ميلي  التوالي. %48.07  على   %
النتيجةتوافقت   دراسة    هذه  الفليفلة مع  صنف  النبات  Capsicum annum var balady red  على  طول  بلغ  حيث   ،50.7 ،
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 Hussein etعلى التوالي )المختبرين  م    /ديسيمنز  9.38و  4.69سم استجابة لمعامالت الشاهد ومستويي الملوحة    35.5،  36.5

al., 2012  .)80وميلي مول    30  المعاملتين  معنويًا على   كافة  الطرز   تفوق الشاهد في  اف، بينت النتائجوزن الجأما بالنسبة لل 
والفليفلة    ،مقارنًة مع الشاهد%  17.94  ميلي مول أقل نسبة تراجع  30في المعاملة    10496حقق الطراز المحلي    ، حيثمول  ميلي

أقل نسبة تراجع  ميلي مول    80في المعاملة    10743% بينما سجل الطراز المحلي  47.03الحلوة السميكة أعلى نسبة تراجع بلغت  
توافقت هذه النتيجة مع دراسة على الفليفلة الحلوة %.  76.8أعلى نسبة تراجع    129% والساللة النقية  52.05مقارنًة مع الشاهد  

ميلي   200و 100و 50حة و استجابة لمعامالت المل % 56% و 39% و27 فاض في الوزن الجافانخفحصل  Orlandoصنف 
Abu-Muriefah)  ، على التواليمول  ̧ محلي الطراز  في ال  معنوياً   لوحظ تفوق الشاهدفقد  في مؤشر عدد األوراق،  أما  (.  2015

الحلبية  و قرن الغزال  و   129نقية  الساللة  الو   10743محلي  الطراز  الو   10496  169.33،  158.5،  125،  113،  166.5)الفليفلة 
التوالي(   مول  30  المعاملتين  علىعلى  التوالي(  75.67،  72.67،  83،  86.5،  114.5)  ميلي  مول    80و  على   معنوياً ميلي 

 مقارنةً في مؤشر عدد األوراق  أقل نسبة تراجع    10743سجل الطراز المحلي    . على التوالي(  46،  61.5،  31.3،  53.3،  33.67)
 80ميلي مول، بينما في المعاملة    30% في المعاملة  55.31ة أعلى نسبة تراجع  سجلت الفليفلة الحلبي%( و 23.45)  مع الشاهد
مول المحلي    ميلي  الطراز  األدنى  10743استمر  التراجع  نسبة  تسجيل  وسجل  %52.83)  في  المحلي  (،  نسبة   10496الطراز 

(  .Capsicum frutescens Lعلى أصناف الفليفلة الحريفة التونسية ) قت هذه النتيجة مع دراسةتواف (. %78.58)ى التراجع األعل
جهاد الملحي مع زيادة تركيز اإلحيث تناقص عدد األوراق في كل األصناف    (غ/ل  0  ،2  ،4  ،6  ،8  ،10  ،12)  Nacl  ـوملت بعُ 
(Zhani et al.¸2012)ميلي مول   80وميلي مول    30  المعاملتين  الشاهد معنويًا على  فقد تفوق نتاجية  واإللثمار  . وبالنسبة لعدد ا

الغزال  عدا  كافة  الطرز    في الشاهدقرن  تفوق  مول  80  المعاملة  على  فقط  معنوياً   فقد  لذلك،.  ميلي  قرن    باإلضافة  الطراز  سجل 
ميلي مول   30% على التوالي( في المعاملة  11.36و  6.39الغزال القيم األقل لنسبة التراجع في مؤشري عدد الثمار واإلنتاجية )

بالنسبة لمؤشر اإلنتاجية فقد استمر قرن الغزال بتسجيل نسبة التراجع االدنى  ميلي مول    80في المعاملة  ، أما  مع الشاهد  مقارنةً 
المحلي  60.23) الطراز  سجل  بينما   )%10496  ( األعلى  التراجع  السميكة 83.82نسبة  الفليفلة الحلوة  الطراز  سجل  حين  في   ،)

توافقت هذه    %(. 68.81ميلي مول )  80لمعاملة  %( ول41.93ميلي مول )  30للمعاملة  أعلى نسبة تراجع في مؤشر عدد الثمار  
وملت هذه عُ حيث  ،Lamuyoو Sonar( .Capsicum annum L) من الفليفلةالنتيجة مع دراسة حول اإلجهاد الملحي لهجينين 

)تراكيز  عدة  ب  الهجن مول   150،100،50،25،10،0ملحية  الإلنتاجية  أن اوحظ  لُ و   ،(ميلي  كال  في  بشكل   هجينينالكلية  تناقصت 
Chartzoulakis and Klapaki) الملوحةتأثير ب وحجم الثمارعدد الثمار   تناقص، كما العليا من الملوحةمستويات المعنوي في   ̧

2000.)  
 .للتفاعل بين الطرز ومستويات اإلجهاد الملحي الكميةالصفات  .3الجدول 

المعاملة  الطراز 

)ميلي مول  

NaCL ) 

  الوزن الجاف طول النبات )سم( 

 )غ( 

 عدد الثمار/ نبات /عدد األوراق

 نبات 

 اإلنتاج غ/ نبات 

طراز 

محلي 

10496 

  63.33ab 54.96  3.8± ±8.1 الشاهد 

 ab 

166.5  ±9.5 a 47.67  5.5± 
c 

1234.1  161.5± 
bc 

30  10± 55bcde 45.1 ±5.9 
cde 

 18.5± 114.5b  4.5± 34.67e  65.6± 751.9e 

  39.07  27.27  31.23  17.94  13.15 30ن ت 

80  2.1± 38.33hi 13.71 ±0.7 
k 

 7.8± 35.67h  2± 15h  34.7± 199.7gh 

  83.82  68.53  78.58  75.05  39.48 80ن ت 
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طراز 

محلي 

10743 

 63abc 45.69 ±6.4 ±8.2  الشاهد 
cd 

 1± 113b 3.5± 43.67cd  110.3± 1389.1a 

30  5.3± 53def 36.01 

 0.97±fg 

 4.5± 86.5c 1.7± 29f  32.4± 730.1e 

  47.44  33.59  23.45  21.19  15.87 30ن ت 

80  0.6± 43.33gh 21.91 ±6.2 
ij 

 14.5± 53.3fgh  4.6± 15.64h  72.6± 257.5g 

  81.46  64.19  52.83  52.05  31.22 80ن ت 

ساللة  

نقية  

129 

 48.33efg 40.34 ±4.1 ±0.6  الشاهد 
def 

 4.6± 125b  4± 76.67a  75.6± 1016.5d 

30  1.2± 44.67fgh 28.38 ±2.4 
hi 

 18.2± 83cde  2.5± 54.67b  34.4± 754e 

  25.82  28.69  33.6  29.65  7.57 30ن ت 

80  0.6± 31.67i  0.9± 9.36k  5.5± 31.3h 30.33 ±3.1 
ef 

 43.5± 393.4f 

  61.23  60.44  74.96  76.8  34.47 80ن ت 

ساللة  

نقية  

110 

 54.33cde  3.7± 48.3bc  9.2± 85.67cd  3.2± 42.33d  103± 1299.2ab ±5.7  الشاهد 

30  2.7± 49efg 38.06 ±5.1 
efg 

 5.5± 63.5defg  4.2± 29.33f  104.5± 713.7e 

  45.07  30.71  25.88  19.13  9.81 30ن ت 

80  1.5± 37.67hi  4.3± 15.7jk  8.5± 32.5h  2.1± 17.33h  38.9± 321.2fg 

  75.28  59.06  62.03  67.49  30.66 80ن ت 

قرن  

 الغزال 

 64a  10.3± 61a  7.5± 158.5a  3.8± 78.3a  21.6± 302fg ±10.4  الشاهد 

30 58.33 ±4.9 
abcd 

37.08 ±5.2 
fg 

 16.5± 72.67cdef  0.6± 73.3a  6.5± 267.7g 

  11.36  6.39  54.15  39.21  8.86 30ن ت 

80  2.5± 39.33hi 16.18 ±2.4 
jk 

 7.5± 61.5efg 33.67 ±1.5 
ef 

16.9± 120.1h   

  60.23  57  61.2  73.47  38.55 80ن ت 

الفليفلة  

 الحلبية 

 52.67def 57.74 ±4.5 ±1.5  الشاهد 
a 

 32.6± 169.33a  1.5± 33.3ef  39.6± 1190.5bc 

30  5.9± 44.64fgh 41.9 ±6.2 
cdef 

 16.8± 75.67cde 1.5± 23.3g  50.9± 708.2e 

  40.51  30.03  55.31  27.34  15.25 30ن ت 

80  3.8± 33.67i 13.48 ±2.3 
k 

 10± 46gh  5± 15.3h  143.4± 405.5f 

  65.94  54.05  72.83  74.03  36.07 80ن ت  

الفليفلة  

الحلوة 

 السميكة

 8.5abcd  61.13 ±2.2a 85.67  ±17.9 efg  31± 0ef 1145.3± 11.4 c ±60.33 الشاهد 

30 45 ± 6.1 fgh  32.38 ± 3.4  

   gh 

61.67  ± 8.1def 18  ±1.7 h 675.3  ±68.7e 

  41.04  41.93  28.01  47.03  25.41 30ن ت 

80 31.33  ±1.5 i 14.34±2.0 k 41.5  ±0.5 gh 9.67 ± 1.5 i 216.1 ± 35.8gh 

  81.13  68.81  67.3  76.54  48.07 80ن ت 

  122.69 5.28 22.31 7.51 8.67 أ ف م 

CV% 10.9  13 16.1 8.9  11.1 

االنحراف المعياري. تشير األحرف المختلفة في كل عامود إلى وجود فروق معنوية على مستوى   ±تمثل القيم المتوسط الحسابي 
: نسبة تراجع الصفة  30 ت %: معامل االختالف %، نCVأ ف م: أقل فرق معنوي،  % )اختبار أقل فرق معنوي(.5معنوية 

ميلي مول مقارنًة مع  80تراجع الصفة )%( في المعاملة : نسبة 80ميلي مول مقارنًة مع الشاهد، ن ت  30)%( في المعاملة 
 . الشاهد
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 تحمل اإلجهاد الملحي مؤشرات 
تحت ظروف اإلجهاد مع المدروسة  ز  اء الطر اسُتخدم العديد من مؤشرات تحمل اإلجهاد في انتخاب الطرز المتحملة عبر قياس أد

هذ  األخذ سلوك  الشاهدالطر   هباالعتبار  ظروف  تحت  كل  ز  وسلوك  الطرز،،  بقية  مع  بالمقارنة  من و   طراز  العديد  في  ذلك 
 ,.Ekbic et al)  األصفر  البطيخ( و Krishnamurthy et al., 2016( واألرز )Singh et al., 2015كالقمح )  المحاصيل

والفليفلة  2017 الطرز  اً نظر .  Showemimo and Olarewaju, 2007))الحلوة  (  سلوكية  معاملتي   المدروسة  الختالف  تجاه 
 للوقوف على االستجابة اإلجمالية للطرز المدروسة (  ميلي مول  80و  30سبت متوسطات مؤشرات الملوحة للمعاملتين )الملوحة، حُ 

الملحي اإلجهاد  الباحثين  تجاه  عمد  اإلجهاد  استخدام إلى    اً حديث.  تجاه  المدروسة  للطرز  اإلجمالية  انتخاب   االستجابة  في  كطريقة 
المتحملة  الطبيعة.  Kakar et al., 2019)  الطرز  في  الملحي  اإلجهاد  مستويات  بين  فاصلة  حدود  يوجد  ال  أنه  خاصة  يبين ( 

مؤشرات  قيمتوسطات  (  4)الجدول   التحمل  م  لدليل  فبالنسبة  الملحي،  اإلجهاد  قبلالمعرف  تحمل   Hamblin و   Rosielleمن 
بينما كان الطراز المحلي   (442.7)  129( تلته الساللة  108كان الطراز قرن الغزال األفضل حيث سجل القيمة األقل )(  1981)

 Fischerالمقترح من قبل  (. أما بالنسبة لمعامل الحساسية لإلجهاد  781.7)  110( سبقته الساللة النقية  895.3األسوأ )  10743
األقل حساسية )  Mourer  (1978)و الغزال  الطراز قرن  كان  النقية  0.96فقد  المحلي    129( تلته الساللة  الطراز  في حين كان 

بينت النتائج أيضا في مؤشر (.  1.55( سبقه الطراز الفليفلة الحلوة السميكة )1.64األعلى حساسية تجاه اإلجهاد الملحي )  10743
  10743( في حين كان الطراز المحلي  0.56)  129( تلته الساللة النقية  0.64كان االكثر ثباتًا )  ثباتية الغلة أن الطراز قرن الغزال 

( ثباتًا  )0.36األقل  السميكة  الحلوة  الفليفلة  الطراز  سبقه  في    .( 0.38(  االولى  المرتبة  الغزال  قرن  الطراز  تسجيل  من  الرغم  على 
األ المرتبة  احتل  أنه  إال  السابقة  الثالثة  المعرف  المؤشرات  اإلجهاد  لتحمل  فرنانديز  لدليل  بالنسبة  قبل  خيرة   Fernandezمن 

الباحثين على مؤشر ثباتية الغلة في  اعتمد، ويعود ذلك إلى انخفاض إنتاجيته في المعامالت كافة مقارنًة مع باقي الطرز. (1992)
استجابةً  المتحملة  الطرز  الملحي )  انتخاب  على مؤشر ثباتية نتائج  (. تبين  Singh et al., 2015لإلجهاد  اعتمادًا  الدراسة  هذه 

كان األكثر   10743بينما الطراز المحلي    129تلته الساللة    ال كان أكثر الطرز تحماًل لإلجهاد الملحيأن الطراز قرن الغز الغلة  
لة السال  بقية الطرز من الطرز متوسطة الحساسية على الرغم من تسجيل  ، في حين كانتسبقته الفليفلة الحلوة السميكة  حساسية

مؤشر ثباتية الغلة مع  نتائج    توافقت.  110لة  والسال  10496الطراز المحلي  والفليفلة الحلبية قيمًا أفضل مقارنةً  مع    129النقية  
حيث سجل طراز قرن الغزال  نًة مع الشاهد  معامل الحساسية لإلجهاد، كما توافقت مع نسبة التراجع في اإلنتاجية مقار   مؤشرنتائج  

المدروستين المعاملتين  كال  في  األدنى  التراجع  الطراز    ،نسبة  في   10743المحلي  وسجل  اإلنتاجية  لمؤشر  األعلى  التراجع  نسبة 
 (. 3ميلي مول )جدول  80نسبة تراجع في المعاملة  ميلي مول وثاني أعلى 30المعاملة 
 . مؤشرات الملوحة للطرز المدروسة كافة .4الجدول 

دليل فرنانديز لتحمل  دليل التحمل  الطراز 

 اإلجهاد

معامل الحساسية 

 لإلجهاد

 مؤشر ثباتية الغلة

 0.39(5) 1.54(3) 0.49(5) 758.3(3) 10496طراز محلي 

 0.36(7) 1.64(1) 0.59(1) 895.3(1) 10743طراز محلي 

 0.56(2) 1.13(6) 0.50(4) 442.7(6) 129ساللة نقية 

 0.40(4) 1.53(4) 0.57(2) 781.7(2) 110ساللة نقية 

 0.64(1) 0.96(7) 0.05(7) 108.1(7) قرن الغزال 

 0.47(3) 1.36(5) 0.56(3) 633.6(5) الفليفلة الحلبية

 0.38(6) 1.55(2) 0.44(6) 699.5(4) الفليفلة الحلوة السميكة

 تشير األرقام بين األقواس إلى ترتيب الطرز المدروسة حسب كل مؤشر. 
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على الرغم من إدخال العديد من االستراتيجيات الحديثة في تربية النبات )الهندسة الوراثية، زراعة أحاديات الصيغة الصبغية(، ال 
دوراً  تلعب  التقليدية  التربية  طرائق  خاصةً   حيوياً   زالت  النبات  تربية  وراثية   في  مادة  استخدام  يتطلب  ذلك  ولكن  اإلجهادات،  تجاه 

في غربلة الطرز المتوافرة وانتخاب المتميز منها ليصار إلى إدخالها في برامج التربية تجاه  سبة. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسةمنا
عن طريق برامج التربية كونه قرن الغزال  العمل على رفع إنتاجية الطراز  ح  على نتائج هذه الدراسة نقتر   اإلجهاد الملحي. اعتماداً 

استقراراً  الملحي  أبدا  الطرز المدروسة  تجاه اإلجهاد  الثمار بين  عدد من  النقية  وأعطى أكبر  في   129، كما نقترح إدخال الساللة 
 برامج تربية الهجن كونها احتلت المرتبة الثانية في مؤشر ثباتية الغلة. 

 االستنتاجات 
 على المؤشرات الفيزيولوجية والكمية.اعتمادًا  اختالف حساسية الطرز المدروسة تجاه الملوحة  .1

 تفوق الطراز المحلي قرن الغزال في معظم المؤشرات المقاسة. .2

 نجاح مؤشر ثباتية الغلة ومعامل الحساسية لإلجهاد في تحديد الطرز المتحملة لإلجهاد الملحي.  .3
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                      Abstract: 

This study was conducted at Sweida Research Center/ General commission 

for Scientific Agricultural Research/ Syria during the summer season of 

2019. The aim of this study was to evaluate the behavior of seven pepper 

genotypes (local variety 10496, local variety 10743, pure line 129, pure line 

110, Aleppo pepper, thick sweet pepper and deer horn pepper) cultivated in 

polyethylene bags towards salinity (control, 30 mM and 80 mM). This 

evaluation was based on a group of physiological and quantitative indicators 

and in addition to some tolerance indices. Split plot was used as a statistical 

design and the data were analyzed by using two-way ANOVA analysis. 

Results for the physiological and quantitative indicators showed a different 

behavior of the genotypes studied in the control as well as the salinity 

treatments 30 and 80 mM. As for the physiological indicators, deer horn 

pepper achieved the highest increase ratio (3.64%) in 30 mM treatment 

compared to the control and the lowest reduction ratio in 80 mM treatment 

(6.43%) for the relative water content indicator. Whereas the thick sweet 

pepper registered the highest reduction ratio compared to the control in 30 

mM treatment (35.36%), and the lowest increase ratio in 80 mM treatment 

(0.5%) for electrolyte leakage indicator. The local variety 10496 registered 

the highest increase ratio compared to the control in both salinity treatments 

for chlorophyll a and b, whereas Aleppo pepper registered the highest 

increase ratio in 30 mM treatment compared to the control (14.71%) as well 

as the deer horn pepper registered the highest increase ratio in 80 mM 
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treatment (11.83%) for carotenoids indicator. As for the quantitative 

indicators, pure line 129 achieved the lowest reduction ratio compared to the 

control in 30 mM treatment (7.57%) as well as pure line in80 mM treatment 

(30.66%) for plant height indicator. In addition, the lowest reduction ratio 

was recorded for the local variety 10496 in 30 mM treatment (17.94%) and 

for the local variety 10743 in 80 mM treatment (52.05%) for dry weight 

indicator. The local variety 10743 also continued to record the lowest 

reduction ratios in both salinity treatments (30 and 80 mM) for leaf number 

indicator (23.45, 52.83% respectively). As for the fruit number indicator, the 

lowest reduction ratios were registered for deer horn pepper in 30 mM 

treatment (6.39%) and for Aleppo pepper in 80 mM treatment (54.05%) 

while deer horn pepper achieved the lowest reduction values for 

productivity indicator in both salinity treatments. For stress tolerance 

indices, the results showed the ability of yield stability index and stress 

susceptibility index to distinguish the most salinity stress tolerant genotypes 

(deer horn pepper) from the most sensitive genotypes (the local variety 

10743). This study suggested introducing deer horn pepper in breeding 

programs and working to raise its productivity due to its ability to tolerate 

salinity stress.  

Keywords: Pepper, Salinity Stress, Local varieties, Cluster analysis, 

Salinity tolerance indices. 
 


