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الملخص
ُنفّــذت تجــارب لدراســة تأثيــر التشــعيع ومســتويات ملحّيــة مختلفــة فــي إخــالف النباتــات مــن كالّــس صنفــي البطاطــا 
Riviera وBurren خــارج الجســم الحــي. أظهــرت النتائــج فعالّيــة التشــعيع فــي تحفيــز إخــالف النباتــات مــن 
كالّــس الصنــف Riviera النامــي فــي المســتوى الملحــي )dS.m-1  10( وكالّــس الصنــف Burren النامــي فــي 
المســتويين الملحييــن )and 12 dS.m-1 8(، ولغــرض التأّكــد مــن توريــث صفــة التحّمــل للملوحــة للســالالت 
الخضريــة المنتخبــة ُدرس ســلوك الســالالت الطافــرة المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة )الناميــة فــي 
ــحية and 12 dS.m-1 8,10 ( وغيــر المتحّمــل للملوحــة )التــي تــّم إخالفهــا مــن كاّلــس األفــرع  األوســاط الملـ
غير المشععة والنامية في الوسط الملحي ) dS.m-1 6( فضاًل عن الصنفين  Riviera وBurren عن طريق 
 .)6  dS m-1( تعريــض النباتــات إلــى ظــروف اإلجهــاد الملحــي، ومقارنتهــا مــع تلــك الناميــة فــي معاملــة المقارنــة
أظهــرت النتائــج بــأّن أقــل نســبة مئويــة لالنخفــاض فــي ارتفــاع النبــات وعــدد العقــد علــى النبــات وتكويــن الدرينــات 
كانــت فــي الســالالت الطافــرة والمســتحدثة مــن الكاّلــس المتحّمــل للملوحــة. لذلــك يمكــن اعتمــاد ارتفــاع النبــات 

وعــدد العقد/نبــات كمعيــار انتخابــي لصفــة التحّمــل للملوحــة خــارج الجســم الحــي.

الكلمات المفتاحية: البطاطا، التشعيع، الملوحة، اإلخالف، خارج الجسم الحي.
المقدمة:

ُتعــّد الملوحــة مــن المشــاكل الرئيســّية التــي تقّلــل مــن زراعــة كثيــر مــن المحاصيــل الزراعّيــة، فضــاًل عــن أّنهــا تمثّــل إحــدى العقبــات أمــام 
زيــادة اإلنتــاج الزراعــي، بســبب تأثيراتهــا الســلبّية المباشــرة وغيــر المباشــرة. وتوجــد خيــارات لمعالجــة مشــكلة الملوحــة، منهــا اســتصالح 
األراضي المتأّثرة بالملوحة أو التعايش معها باســتخدام تراكيب وراثّية تتحّمل الملوحة، عن طريق اســتحداث تغايرات بالتراكيب الوراثّية 
المزروعــة عــن طريــق المطفــرات، أو االعتمــاد علــى تقانــة زراعــة األنســجة مــع /أو عــدم اســتخدام المطفــرات، مــن خــالل االعتمــاد علــى 
االختالفــات الجســمية Somaclonal variations التــي تحــدث نتيجــة زراعــة الكالّــس الــذي يتــّم تطويــره إلــى نباتــات متغايــرة وراثّيــًا 
عــن األصــل. ُتعــّد هــذه التقانــة مصــدرًا للحصــول علــى ســالالت خضرّيــة ذات صفــات زراعّيــة مرغوبــة ومتحّملــة لإلجهــادات البيئّيــة 
كالملوحــة والجفــاف )Bairu et al., 2006; Rai et al., 2011(. إّن اختبــار تقييــم ســلوك النباتــات الناتجــة مــن الكاّلــس المتحّمــل 
وغيــر المتحّمــل مــن خــالل االنتخــاب األّولــي خــارج الجســم الحــي Pre-selected in vitro ُتعــّد ضرورّيــة للتأّكــد مــن االنتخــاب 
لصفــة التحّمــل للملوحــة للســالالت المســتحدثة )التكريتــي، Saleem et al., 2005 ; 2002(. إّن عمليــة إنتــاج الدرينــات الّدقيقــة 
)Microtubers( خــارج الجســم ُتعــّد ضرورّيــة فــي تأميــن الحصــول علــى نباتــات خاليــة مــن المســببات المرضّيــة، مــع ضمــان الحصــول 
علــى بــذار البطاطــا فائقــة النقــاوة خــالل مــدٍة زمنيــٍة قصيــرة. نجــح )1999( ,.Ochatt et al فــي إخــالف )تكويــن( نباتــات مــن كاّلــس 
البطاطــا المتحّمــل للملوحــة، حيــث أظهــرت هــذه النباتــات المســتحدثة تحّملهــا للملوحــة عنــد زراعتهــا فــي الحقــل وســقيها بميــاه مالحــة 
)90 ملــي مــول/ل كلوريــد الصوديــوم(، ووجــد )Sajid )2010 أّن تكويــن النباتــات مــن الكاّلــس غيــر المعــّرض للّشــد الملحــي 
كان 50 و55% في الصنفين Desiree وCardinal على التوالي، وتقّل قدرة الكاّلس على التكوين بزيادة التراكيز الملحّية لتصبح

7 و12% فــي الكالّــس الــذي كان معــّرض إلــى 60 ملــي مــول/ل كلوريــد الصوديــوم فــي الصنفيــن Desiree وCardinal علــى التوالــي.  
قّيــم )Yaycili and Alikamanoglu, )2012 الطفــرات الناتجــة مــن تشــعيع عقــل ســاقية لصنــف البطاطــا Marfona بعــّدة جرعــات 
إشــعاعية مــن أشــعة غامــا )5، 10 ، 15، 20، 30 و 50 غــري( لتحّمــل الملوحــة عــن طريــق زراعتهــا علــى أوســاط تحــوي مســتويات 

مختلفــة مــن ملــح كلوريــد الصوديــوم )50، 100 و 150 ملــي مــول/ل(. 
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أظهــرت نتائــج هــذه الّدراســة بأّنــه لــم يتــّم الحصــول علــى أي نباتــات متحّملــة للملوحــة عنــد التشــعيع بالجرعــات 0، 5، 10 و 25 غــري، 
فــي حيــن تــّم الحصــول علــى طفــرات متحّملــة للملوحــة فــي الجرعــات 15 و20 و30 غــري. 

إّن انتشــار مشــكلة الملوحــة فــي أراضــي واســعة مــن العــراق، مــع الحاجــة الملّحــة لتراكيــب وراثّيــة متحّملــة للملوحــة، فضــاًل عــن نــدرة 
الّدراســات والبحــوث فــي مجــال اســتحداث تغايــرات وراثّيــة لصفــة تحّمــل الملوحــة فــي البطاطــا باســتخدام تقانــة زراعــة األنســجة. كان 
الهــدف األساســي مــن هــذا البحــث هــو الحصــول علــى ســالالت خضرّيــة متحّملــة للملوحــة، مــع تقييــم ســلوكها للتأكيــد علــى أّن صفــة 

التحّمــل للملوحــة قــد تــّم توريثهــا.
مواد البحث وطرائقه: 

ُنفّــذت هــذه الّدراســة فــي مخابــر قســم الهندســة الوراثّيــة العائــد لمركــز التقانــة الحيويــة وتكنولوجيــا الغــذاء، دائــرة البحــوث الزراعّيــة فــي وزارة 
العلــوم والتكنولوجيــا عــام 2013. ُنقــل الكالّــس المســتحدث مــن زراعــة الســالمّيات )مــا بيــن العقــد، طــول 1-1.5  ســم( مــن أفــرع العقــل 
الســاقية غيــر المشــععة للصنفيــن  Burren وRiviera والمشــّععة بالجرعــة المثلــى 12 و18 غــري علــى التوالــي، خــارج الجســم الحــي 
 )Murashige and Skooge, 1962( MS الذي يتكّون من أمالح )إلى وسط اإلخالف )وسط تكوين األفرع من الكاّلس المستحدث
مضافــًا إليــه الثايميــن- Hcl، البايرودوكســين، المايوانوســيتول، الكاليســين، حامــض النيكوتيــن، البنــزل أدنيــن، الجبرليــن وحامــض 
النفتاليــن اســيتك أســيد، والّســكر بمقــدار 0.1، 0.5، 100، 2, 0.5 ، 3، 0.5،  0.03 و30000 مــغ/ل علــى التوالــي، المضــاف 
إليه كلوريد الصوديوم، بحيث تصبح الناقلّية الكهربائّية 8، 10 و12 ديسي سيمنز/م، فضاًل عن معاملة المقارنة )الوسط الغذائي ذو الناقلّية 
الكهربائّيــة 6 ديســي ســيمنز/م(، بواقــع 3 مكــررات لــكّل معاملــة وبمعــّدل 6 قطع/مكــرر. ُحّضنــت الزروعــات فــي الحاضنــة علــى درجــة 

ضــاءة 16 ســاعة/يوم، وُحســبت النســبة المئويــة لإلخــالف وعــدد األفــرع الخضرّيــة المتكّونــة بعــد 45 يومــًا.     حــرارة 25±2 م˚ واإ
االنتخاب األّولي خارج الجسم الحي: 

ــم ســلوك الّســالالت الطافــرة للنباتــات الناتجــة مــن الكاّلــس المتحّمــل للملوحــة )التــي تــّم إخالفهــا مــن كاّلــس األفــرع المشــّععة الّنامــي  ُقّي
فــي األوســاط الملحّيــة ذي الناقلّيــة الكهربائّيــة 8 و 10 و 12 ديســي ســيمنز/م( وغيــر المتحّمــل للملوحــة )التــي تــّم إخالفهــا مــن كاّلــس 
األفــرع غيــر المشــّععة والّنامــي فــي الوســط الملحــي ذي الناقلّيــة الكهربائّيــة 6 ديســي ســيمنز/م(، ونباتــات األصــل المكاثــرة  نســيجيًا )غيــر 
ــة  6 ديســي ســيمنز/م( مــن خــالل االنتخــاب األّولــي خــارج الجســم الحــي  ــة الكهربائّي المشــّععة والّناميــة فــي الوســط الملحــي ذي الناقلّي
Pre-selected in vitro بزراعــة العقــل الســاقية )بطــول 1-2 ســم والحاويــة علــى عقــدة واحــدة( فــي أنابيــب اختبــار تحــوي 15 مــل 
مــن الوســط الخــاص باإلكثــار الخضــري، والــذي يتكــّون مــن أمــالح MS مضافــًا إليــه التياميــن، المايوانوســيتول، الكاليســين، حامــض 
النيكوتيــن، االنــدول حامــض الخليــك، والّســكر بمقــدار 0.4، 100، 2، 1،2 و 30000 مــغ/ل علــى التوالــي، ذات الناقلّيــة الكهربائّيــة 

8، 10 و12 ديســي ســيمنز/م، باإلضافــة إلــى معاملــة المقارنــة )الوســط الغذائــي ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 6 ديســي ســيمنز/م(. 
قيــس ارتفــاع النبــات )ســم( وعــدد العقــد /نبــات بعــد شــهر مــن الزراعــة ) التكريتــي، 2002؛ Saleem et al., 2005(، كذلــك اختُبــر 
تقييــم ســلوك النباتــات الناتجــة مــن الكالّــس المتحّمــل وغيــر المتحّمــل علــى مســتوى تكويــن الدرينــات الدقيقــة، حيــث ُقّطعــت النبيتــات التــي 
تّم إخالفها من كاّلس األفرع المشــّععة وغير المشــّععة، والمزروعة في مســتويات ملحّية مختلفة إلى عقل ســاقية )1-2 ســم، تحوي عقدة 
أو عقدتيــن(، ثــّم ُزرعــت فــي أنابيــب اختبــار تحــوي 15 مــل مــن الوســط الغذائــي الخــاص بإنتــاج الّدرينــات الدقيقــة )الــذي يتكــّون مــن أمــالح 
MS مضافــًا إليــه التياميــن، المايوانوســيتول، الكاليســين، حامــض النيكوتيــن، االنــدول حامــض الخليــك، الكاينتيــن، والّســكر بمقــدار 0.4، 
100، 2، 1،4،2 و 80000 مــغ/ل علــى التوالــي( ذات الناقلّيــة الكهربائّيــة 8، 10 و12 ديســي ســيمنز/م باإلضافــة إلــى معاملــة 
المقارنة )الوســط الغذائي ذو الناقلّية الكهربائّية 6 ديســي ســيمنز/م(. ُحّضنت الزروعات تحت درجة حرارة 18 م˚ وظالم 16 ســاعة/يوم 
لمــدة ثالثــة أشــهر. ُأخــذت البيانــات عــن النســبة المئويــة لتكويــن الدرينــات الدقيقــة، عــدد الدرينات/عقلــة ســاقية، أوزانهــا )غ( وأقطارهــا )ســم(. 
ُحســبت النســبة المئويــة لالنخفــاض فــي النباتــات المتحّملــة وغيــر المتحّملــة للملوحــة لصفــات النمــّو الخضــري، واســتحداث الّدرينــات 

ــة التاليــة: حســب المعادل
              

)معّدل الّصفة في المستوى الملحي 6 ديسي سيمنز/م - معّدل الّصفة في المستوى الملحي المدروس(               
                                    معّدل الّصفة في المستوى الملحي 6 ديسي سيمنز/م ×100. 

ُطّبقــت تجــارب عاملّيــة باســتخدام تصميــم القطاعــات العشــوائّية الكاملــة ) RCBD( لجميــع المؤشــرات المقاســة، ثــم ُحّللــت البيانــات 
 .GenStat V. 12 إحصائّيــًا بموجــب اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود عنــد مســتوى معنوّيــة 5 % باســتخدام البرنامــج اإلحصائــي
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النتائج والمناقشة:
 تأثير المستويات الملحّية والتشعيع في النسبة المئوّية إلخالف النباتات من الكاّلس: 

أظهــرت النتائــج فــي الجــدول )1( أّن للّصنفــان والتشــعيع والمســتويات الملحّيــة والتداخــل الثنائــي بيــن الصنفيــن والتشــعيع، وبيــن الّصنفيــن 
والمســتويات الملحّيــة التأثيــر المعنــوّي فــي النســبة المئويــة إلخــالف النباتــات مــن الكالّــس، فــي حيــن أثّــر معنوّيــًا التداخــل الثنائــي 
للمســتويات الملحّيــة والتشــعيع والتداخــل الثالثــي بيــن الصنفيــن والمســتويات الملحّيــة والتشــعيع فــي النســبة المئويــة إلخــالف النباتــات. 
لوحــظ بالنســبة للتداخــل بيــن المســتويات الملحّيــة والّتشــعيع فشــل فــي تكويــن نمــّوات خضرّيــة )النباتــات( بوجــود التشــعيع فــي حيــن كانــت 
النســبة المئويــة إلخــالف النباتــات 5.56% بمعاملــة مــن دون تشــعيع للمســتوى الملحــي 6 ديســي ســيمنز/م. لــم يتــّم الحصــول علــى أي 
نبــات فــي المعاملــة مــن دون تشــعيع بالمســتويين الملحييــن ذي الناقلّيــة الكهربائّيــة 8 و10 ديســي ســيمنز/م. أثّــر التداخــل الثالثــي معنوّيــًا 
فــي نســبة اإلخــالف )الجــدول 1(، )الشــكلين 1، و2(. فشــل كالّــس الصنــف Burren فــي المعاملــة بــدون الّتشــعيع فــي تكويــن الّنمــّوات 
فــي المســتويات الملحّيــة ذات الناقلّيــة الكهربائّيــة 8 ، 10 و12 ديســي ســيمنز/م، ونجــح فــي المســتوى الملحــي ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة

6 ديســي ســيمنز/م ) 5.56%(، أّمــا بالنســبة الصنــف Riviera فلــم يتــّم الحصــول علــى أي نبــات فــي المســتويين الملحييــن ذي الناقلّيــة 
الكهربائّية 8 و10 ديســي ســيمنز/م، في حين نجح بالمســتويين الملحيين ذي الناقلّية الكهربائّية 6 و12 ديســي ســيمنز/م ) %5.56(. 
ــز التشــعيع علــى إخــالف النباتــات فــي كاّلــس الصنــف Riviera النامــي فــي المســتوى الملحــي ذو  ــا فــي معاملــة التشــعيع، فقــد حّف أّم
الناقلّيــة الكهربائّيــة 10 ديســي ســيمنز/م )5.67%( وكالّــس الصنــف Burren النامــي فــي المســتويين الملحييــن ذي الناقلّيــة الكهربائّيــة 

8 و12 ديســي ســيمنز/م ) 5.56 %(.

 Burrenو Riviera  الجدول 1.  تأثير المستويات الملحية والتشعيع في النسبة المئوية إلخالف النباتات من كالّس  الصنفين
بعد 45 يوم من التحضين

الصنفينالتشعيع
المستويات الملحية ديسي سيمنز/م

681012

بدون تشعيع
Riviera   5.56a0.00b0.00b5.56a 

Burren5.56a0.00b0.00b0.00b

تشعيع
Riviera0.00b0.00b 5.67a0.00b

Burren0.00b 5.56a0.00b5.56a

2.78a1.39a1.42  a2.78aمتوسط المستويات الملحية

متوسط الصنفينالمستويات الملحية * الصنفين

Riviera 2.78a  0.00a2.83a2.78a  2.08a

Burren2.78a   2.78a  0.00a  2.78a    2.10a

المستويات الملحية * التشعيع

 5.56a  0.00b0.00b 2.78abبدون تشعيع

  0.00b2.78ab  2.83ab   2.78abتشعيع

الصنفين * التشعيع

متوسط التشعيع
التشعيع

الصنفين

RivieraBurren

2.78a  1.39a     2.08aبدون تشعيع

  1.42a  2.78a  2.10aتشعيع
المعدالت التي تحمل حروفا֓ متشــابهة  للعوامل الرئيســية وتداخالتها الثنائية والثالثية التختلف عن بعضها  معنويّاً  وحســب اختبار دنكن متعدد الحدود وعلى مســتوى 

احتمال 5%.
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 تأثير المستويات الملحّية والتشعيع في عدد النباتات من الكاّلس: 
ُيشــير الجــدول )2( الــى عــدم اختــالف الصنفــان للتشــعيع والمســتويات الملحيــة والتداخــل الثنائــي بيــن الصنفيــن والتشــعيع والتداخــل بيــن 
الصنفيــن والمســتويات الملحيــة معنوّيــًا فــي معــّدل عــدد النباتــات الناتجــة مــن الكاّلــس، فــي حيــن أثّــر التداخــل بيــن المســتويات الملحّيــة 
والتشــعيع فــي تلــك الصفــة لوحــظ تفــّوق معنــوي لعــدد النباتــات /كالّــس )0.17 نبــات /كالّــس( فــي معاملــة مــن دون تشــعيع وفــي المســتوى 
الملحــي ذو الّناقلّيــة الكهربائّيــة 6 ديســي ســيمنز/م تبعــه عــدد النباتــات فــي المعاملــة ذو الّناقلّيــة الكهربائّيــة 10 ديســي ســيمنز/م وبوجــود 
التشــعيع )0.08 نبات/كاّلــس(، أّمــا فــي المعامــالت ذات الّناقلّيــة الكهربائّيــة 12 ديســي ســيمنز/م وبــدون تشــعيع والمســتويين الملحييــن 
ذي الّناقلّيــة الكهربائّيــة 8 و12 ديســي ســيمنز/م بوجــود التشــعيع فــكان عــدد النباتات/كالّــس 0.03 نبــات. وفيمــا يخــّص التداخــل الثالثــي 
ُيالحظ في الصنف Riviera وفي معاملة من دون تشعيع إّن الملوحة أّثرت على عدد النباتات/كاّلس، إذ كان 0.22 و 0.06 في المستويين 
الملحييــن ذي الّناقلّيــة الكهربائّيــة 6 و 12 ديســي ســيمنز/م علــى التوالــي فــي معاملــة بــدون تشــعيع،أما فــي الصنــف Burren وفــي 

معاملتــي التشــعيع وبــدون تشــعيع فلــم يكــن للملوحــة التأثيــر المعنــوي لعــدد النباتــات.  

الشكل 1. تكوين النموات الخضرية من اليمين لليسار : كالّس الصنف Burren النامي في الوسط  ذو النّاقليّة الكهربائيّة 6 ديسي سيمنز/م 
والمستحدث من األفرع غير المشععة، كالّس  الصنف  Riviera النامي في الوسط  ذو النّاقليّة الكهربائيّة 6 ديسي سيمنز/م والمستحدث 

من األفرع غير المشّععة، كالّس الصنف  Riviera النامي في الوسط  ذو النّاقليّة الكهربائيّة 12 ديسي سيمنز/م والمستحث من األفرع غير 
المشععة.

الشكل 2.  تكوين النموات الخضرية من  اليمين لليسار : كالّس  الصنف  Burren النامي في  المستوى الملحي 8 ديسي سيمنز/م 
والمستحدث من األفرع المشععة بالجرعة اإلشعاعية 12 غري، كالّس  الصنف  Burren النامي في  المستوى الملحي 12 ديسي سيمنز/م 
والمستحدث من األفرع المشععة بالجرعة اإلشعاعية 12 غري، كالّس  الصنف  Riviera النامي في المستوى الملحي 10 ديسي سيمنز/م 

والمستحدث من األفرع والمشععة بالجرعة اإلشعاعية 18 غري.
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Burrenو Riviera  الجدول 2. تأثير المستويات الملحية والتشعيع في عدد النباتات )نبات/كالّس( الناتجة من كالّس الصنفين
بعد 45 يوم من التحضين.

الصنفينالتشعيع
المستويات الملحية ديسي سيمنز/م

681012

بدون تشعيع
Riviera0.22a  0.00b  0.00b  0.06ab

Burren0.11ab0.00b  0.00b  0.00b  

تشعيع
Riviera0.00b  0.00b 0.17ab0.00b  
Burren0.00b 0.06ab0.00b  0.06b  
  0.08a 0.01a  0.04a  0.03aمتوسط المستويات الملحية

متوسط الصنفينالمستويات الملحية * الصنفين

Riviera0.11a 0.00a 0.08a 0.03a 0.06a

Burren0.06a 0.03a 0.00a 0.03a 0.03a

المستويات الملحية * التشعيع

0.17a 0.00b 0.00b 0.03abبدون تشعيع

0.00b 0.03ab0.08ab0.03abتشعيع

الصنفين * التشعيع

متوسط التشعيع
التشعيع

الصنفين

RivieraBurren

 0.07a 0.03a 0.05aبدون تشعيع

 0.04a 0.03a 0.04aتشعيع
المتوسطات التي تحمل حروفا֓ متشابهة للعوامل الرئيسية وتداخالتها الثنائية والثالثية  التختلف عن بعضها  معنوياً  حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى 

معنوية 5%.

يّتضــح مــن النتائــج  فشــل الحصــول علــى أي نبــات مــن الكالّــس المــزروع فــي المســتويات الملحّيــة المختلفــة لكلوريــد الصوديــوم )باســتثناء 
المســتوى الملحــي ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 12 ديســي ســيمنز/م المــزروع فيــه كالّــس الصنــف Riviera ورّبمــا ُيفّســر ذلــك بــأّن زيــادة تركيــز 
أيونــي الصوديــوم والكلوريــد فــي الكاّلــس المــزروع فــي الوســط الملحــي قــد أحدثــت انخفاضــًا فــي قابلّيــة وكفــاءة الخاليــا علــى امتصــاص 
العناصــر الغذائّيــة التــي تحتاجهــا للنمــّو والتطــّور والتــي قــد تكــون ســببًا فــي انخفــاض قابلّيتهــا علــى التمايــز، أو رّبمــا يعــود إلــى عالقــة 
اإلخــالف بالتــوازن بيــن هرمونــات النبــات المختلفــة )Yoshida et al., 1983( وتحديــدًا الهرمونــات الداخلّيــة. جــاءت هــذه النتائــج 
مّتفقــًة مــع نتائــج العديــد مــن الباحثيــن ) Bekheet et al., 2006؛ الشــمري، 2007 ؛ Azami et al., 2010(، مــن جانــٍب آخــر 
أظهــر اإلشــعاع تأثيــَره المتفــاوت فــي تثبيــط تكويــن النباتــات مــن الكالّــس الّنامــي فــي المســتوى الملحــي 6 ديســي ســيمنز/م فــي حيــن حفّــز 
على تكوين النباتات في الكاّلس النامي في مستويات ملحّيٍة أخرى، وقد يعود ذلك على أساس التغّيرات التي ُيحدثها اإلشعاع على المستوي 
 )Al-Hatab et al., 1992 ؛Zapata and Aldemita, 1989 ( الخلوي أو الجزيئي كالتغايرات الكروموســومية وكســر اإلرتباط

أو من خالل تأثيره في فعالّية ونشاط الخاليا. 
:Burren تأثير المستوى الملحي في الصفات المظهرية لنباتات الصنف

المستويان الملحيان 6 و8 ديسي سيمنز/م: 
ُتشــير نتائــج الجــدول )3( علــى أّن نباتــات األصــل اختلفــت معنوّيــًا عــن النباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس المتحّمــل وغيــر المتحّمــل 
للملوحــة فــي معــّدل ارتفــاع النبــات وعــدد العقــد معطيــًة أعلــى معــّدل بلــغ 7.26 ســم و7.53 عقدة/نبــات علــى التوالــي، فــي حيــن لــم تختلــف 
النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل وغيــر المتحّمــل للملوحــة فيمــا بينهمــا معنوّيــًا فــي معــّدل ارتفــاع النبــات، فــي حيــن تفــّوق معنوّيــًا 

الوســط ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 6 ديســي ســيمنز/م بإعطــاء أعلــى معــّدل لتلــك الصفتيــن. 
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أثّــر التداخــل بيــن النباتــات المتحّملــة وغيــر المتحّملــة للملوحــة ونباتــات األصــل والمســتويين الملحييــن معنوّيــًا فــي الصفــات المظهرّيــة، 
ففــي نباتــات األصــل أّدت الملوحــة إلــى انخفــاٍض معنــويٍّ فــي ارتفــاع النبــات، وعــدد العقــد، فــي المســتوى الملحــي ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 
8 ديســي ســيمنز/م، أّمــا فــي النباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس غيــر المتحّمــل للملوحــة فقــد أّدت زيــادة المســتوى الملحــي إلــى انخفــاٍض 
معنــويٍّ فــي صفــة ارتفــاع النبــات فقــط. فــي حيــن لــم تختلــف النباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس المتحّمــل معنوّيــًا فــي المســتويين الملحييــن 
ذي الناقلّيــة الكهربائّيــة 6 و8 ديســي ســيمنز/م فــي هاتيــن الصفتيــن، وعنــد دراســة النســبة المئويــة لالنخفــاض بســبب الملوحــة فقــد كانــت 
عاليًة في نباتات األصل )61.71 و68.24 % لصفتي ارتفاع النبات وعدد العقد على التوالي(، ومنحفضًة في النباتات المســتحدثة 

مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة. 

 الجدول 3. تأثير المستويين الملحيين 6 و 8  ديسي سيمنز/م  في ارتفاع  وعدد العقد لنباتات الصنف  Burren المستحدثة من الكالّس 
بعد 30 يوم من التحضين.

 النباتات

المستويين الملحيين 
المتوسط)ديسي سيمنز/م(

 %
لالنخفاض

68

ارتفاع  النبات )سم(

نباتــات األصــل  المكثــرة نســيجيا֓ )غيــر مشــعع والنامــي فــي المســتوى الملحــي ذو الناقليـّـة 
 10.50a  4.02d  7.26a  61.71 الكهربائيّــة 6 ديســي ســيمنز/م(

نباتــات مســتحدثة مــن الكالـّـس غيــر المتحمــل للملوحــة ) التــي تــم اخالفهــا من كالـّـس األفرع 
5.07b  4.01d  4.54b 20.91 غيــر المشــععة والنامــي في المســتوى الملحــي ذو الناقليّة الكهربائيّة 6 ديســي ســيمنز/م(

ــس األفــرع  ــس المتحمــل للملوحــة ) التــي تــم اخالفهــا مــن كالّ نباتــات مســتحدثة مــن الكالّ
ــة 8 ديســي ســيمنز/م( ــة الكهربائيّ ــي المســتوى ذو الناقليّ 4.69bc 4.54c 4.62b 3.20المشــععة  والنامــي ف

 6.76a  4.20bالمتوسط

عدد العقد/نبات

نباتــات األصــل  المكثــرة نســيجيا֓ )غيــر مشــعع والنامــي فــي المســتوى الملحــي ذو الناقليـّـة 
11.43a  3.63d 7.53a  68.24الكهربائيّــة 6 ديســي ســيمنز/م(

نباتــات مســتحدثة مــن الكالـّـس غيــر المتحمــل للملوحــة ) التــي تــم اخالفهــا من كالـّـس األفرع 
5.33c   5.11c  5.22c  4.13غيــر المشــععة والنامــي في المســتوى الملحــي ذو الناقليّة الكهربائيّة 6 ديســي ســيمنز/م(

ــس األفــرع  ــس المتحمــل للملوحــة ) التــي تــم اخالفهــا مــن كالّ نباتــات مســتحدثة مــن الكالّ
ــة 8 ديســي ســيمنز/م( ــة الكهربائيّ ــي المســتوى ذو الناقليّ 6.22b    6.00b  6.11b 3.54المشــععة  والنامــي ف

 7.66a  4.91aالمتوسط
المتوســطات التــي تحمــل حروفــاً متشــابهة للعوامــل الرئيســية وتداخالتهــا  ضمــن الصفــة الواحــدة التختلــف عــن بعضهــا معنويـّـا֓ وحســب اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود عنــد 

مســتوى معنويــة %5.

المستويان الملحيان 6 و12 ديسي سيمنز/م: 
تبّيــن نتائــج الجــدول )4( تفــّوق نباتــات األصــل فــي ارتفــاع النبــات ) 6.25 ســم( وعــدد العقــد ) 7.05 عقدة/نبــات( تبعتهــا النباتــات 
المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة، ثــم النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس غيــر المتحّمــل للملوحــة. أّدت زيــادة الملوحــة الــى 
انخفــاٍض معنــويٍّ لــكال الصفتيــن. أثّــر التداخــل بيــن النباتــات والمســتويين الملحييــن معنوّيــًا فــي الصفــات المظهرّيــة، إذ أّدت الملوحــة ذات 
الناقلّيــة الكهربائّيــة 12 ديســي ســيمنز/م إلــى انخفــاٍض معنــويٍّ فــي ارتفــاع النبــات، وعــدد العقــد لجميــع نباتــات الصنــف قيــد الدراســة. 
لوحــظ أّن النســبة المئويــة لالنخفــاض بســبب الملوحــة هــي األقــّل فــي النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة 

)25.73 و13.34% في ارتفاع النبات وعدد العقد على التوالي(.
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الجدول 4. تأثير المستويين الملحيين 6 و12  ديسي سيمنز/م في ارتفاع وعدد عقد  النباتات المستحدثة من الكالّس  
Burren  بعد 30 يوم من التحضين للصنف

النباتات

المستويين الملحيين 
% لالنخفاضالمتوسط)ديسي سيمنز/م (

612

ارتفاع النبات )سم(

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو 
الناقليّة الكهربائيّة  6 ديسي سيمنز/م(

  
10.50a2.00c  6.25a  80.95

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع 
5.07c  0.90f    2.99c82.24غير المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو الناقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس 
5.89b  4.33d  5.11b  25.73األفرع المشععة والنامي في المستوى 12 ديسي سيمنز/م( 

  7.15a  2.41bالمتوسط

عدد العقد/نبات

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو 
الناقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

  
11.43a2.68d  7.05a  76.55

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع 
5.33c  2.89d  4.11c  45.78غير المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو الناقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس 
6.67b  5.78c  6.22b  13.34األفرع المشععة والنامي في المستوى 12 ديسي سيمنز/م( 

  7.81a  3.78b المتوسط
المتوســطات التــي تحمــل حروفــا֓ متشــابهة للعوامــل الرئيســية وتداخالنهــا ضمــن الصفــة الواحــدة التختلــف عــن بعضهــا معنويــا֓ وحســب اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود 

عنــد مســتوى معنويــة 5%.

:Riviera تأثير المستوى الملحي في الصفات المظهرية لنباتات الصنف
 المستويان الملحيان 6 و10 ديسي سيمنز/م:

بّينــت نتائــج الجــدول )5( تفّوقــًا معنوّيــًا فــي ارتفــاع النبــات فــي نباتــات األصــل )10.98 ســم( مقارنــًة بالنباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس 
المتحّمــل وغيــر المتحّمــل للملوحــة، أّمــا عــدد العقــد فقــد انخفضــت معنوّيــًا فــي النباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس غيــر المتحّمــل للملوحــة 
)4.57 عقدة/نبــات( مقارنــًة بعــدد عقــد نباتــات األصــل Riviera ) 8.56 عقدة/نبــات(، والنباتــات التــي تــّم إخالفهــا مــن كالّــس األفــرع 
المشــّععة والّنامــي بالمســتوى الملحــي ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 10 ديســي ســيمنز/م ) 8.31 عقدة/نبــات( واّللــذان لــم يختلفــا معنوّيــًا فيمــا 
بينهمــا فــي تلــك الصفــة ) 8.50 و8.31 عقدة/نبــات(. تفــّوق معنوّيــًا الوســط ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 6 ديســي ســيمنز/م فــي معــّدل 
الصفتيــن مقارنــًة بالمســتوى ذو الّناقلّيــة الكهربائّيــة 10 ديســي ســيمنز/م. أّمــا التداخــل فقــد كان معنوّيــًا فــي ارتفــاع النبــات وعــدد العقــد، 
ــًا لهاتيــن الصفتيــن بزيــادة الملوحــة فــي نباتــات األصــل والنباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس غيــر المتحّمــل  إذ كان هنــاك انخفاضــًا معنوّي
للملوحــة، فــي حيــن لــم تــؤدي زيــادة الملوحــة الــى تأثيــر معنــوي فــي هاتيــن الصفتيــن فــي النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل 
للملوحــة، يبــدو مــن الجــدول انخفــاٍض عــاٍل فــي تلــك النســبة لنباتــات األصــل والنباتــات غيــر المتحّملــة للملوحــة بالمقارنــة مــع النباتــات 

المتحّملــة للملوحــة. 
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الجدول 5. تأثير المستويين الملحيين 6 و10  ديسي سيمنز/م في ارتفاع وعدد العقد  للنباتات المستحدثة من الكالّس 
Riviera  بعد 30 يوم من التحضين لصنف

النباتات

المستويين الملحيين )ديسي 
% لالنخفاضالمتوسطسيمنز/م (

612

ارتفاع النبات )سم(

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى 
14.02a7.94b    10.98a  43.37الملحي ذو الناقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها 
من كالّس األفرع غير المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو 

الناقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(
3.82d1.53e2.68c 59.94

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من 
6.54c 5.78c 6.16b 11.62كالّس األفرع المشععة والنامي في المستوى 10 ديسي سيمنز/م(

  8.13a 5.08bالمتوسط

عدد العقد/نبات

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى 
12.00a5.11c 8.56a57.42الملحي ذو الناقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها 
من كالّس األفرع غير المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو 

الناقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(
5.30c 3.83d 4.57b27.74

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من 
b8.638.00b  8.31.30 كالّس األفرع المشععة والنامي في المستوى 10 ديسي سيمنز/م(

 a8.645.65b المتوسط
المتوســطات التــي تحمــل حروفــا֓ متشــابهة للعوامــل الرئيســية وتداخالنهــا ضمــن الصفــة الواحــدة التختلــف عــن بعضهــا معنويــا֓ وحســب اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود 

عنــد مســتوى معنويــة %5.

المستويان الملحيان  6 و12 ديسي سيمنز/م:
تبّيــن نتائــج الجــدول )6( تفاوتــًا فــي اســتجابة نباتــات األصــل )المكثــرة نســيجيًا( والنباتــات التــي تــّم إخالفهــا مــن كالّــس األفــرع غيــر 
المشــععة والنامــي بالمســتوى الملحــي ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 12 ديســي ســيمنز/م )المتحّملــة للملوحــة(، والنباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس 
التــي تــّم إخالفهــا مــن كالّــس األفــرع غيــر المشــععة والمــزروع فــي الوســط ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 6 ديســي ســيمنز/م )غيــر المتحملــة 
للملوحــة( للصنــف Riviera فــي الصفتيــن المظهريتيــن المدروســتين عنــد الزراعــة فــي المســتويين الملحييــن ذي الناقلّيــة الكهربائّيــة 
ــًا نباتــات األصــل فــي ارتفــاع النبــات وعــدد العقــد مقارنــًة بالنباتــات المتحّملــة وغيــر المتحّملــة  6 و12 ديســي ســيمنز/م. تفّوقــت معنوّي
ــة 6 ديســي ســيمنز/م فــي ارتفــاع النبــات وعــدد  ــة الكهربائّي ًالوســط ذو الناقلّي ــًا  للملوحــة. أّمــا بالنســبة لمســتوى الملوحــة فقــد تفــّوق معنوّي
ــًا فــي ارتفــاع النبــات وعــدد العقــد، إذ أّدت زيــادة الملوحــة ذات الناقلّيــة الكهربائّيــة 12 ديســي ســيمنز/م إلــى  العقــد. أثّــر التداخــل معنوّي
انخفــاٍض معنــويٍّ فــي جميــع النباتــات فــي ارتفــاع النبــات، إذ كان فــي نباتــات األصــل 14.02 و5.10 ســم والنباتــات المســتحدثة مــن 
الكالّــس غيــر المتحمــل للملوحــة 3.82 و 0.93 ســم، وفــي النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة 5.41 و4.19 ســم 
فــي المســتويين 6 و 12 ديســي ســيمنز/م علــى التوالــي. أّمــا بالنســبة لعــدد العقــد، فــإّن زيــادة الملوحــة أثّــرت معنوّيــًا فــي نباتــات األصــل 
والنباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس غيــر المتحّمــل للملوحــة. وعنــد حســاب النســبة المئويــة لالنخفــاض فــي المســتوى الملحــي ذو الناقلّيــة 
الكهربائّيــة 12 ديســي ســيمنز/م بالمقارنــة مــع المســتوى الملحــي ذو الناقلّيــة الكهربائّيــة 6 ديســي ســيمنز/م كانــت فــي ارتفــاع النبــات 
63.62، 75.65 و22.55%، وفــي عــدد العقد/نبــات 74.00، 41.32 و3.24% فــي نباتــات األصــل والنباتــات غيــر المتحّملــة 

والمتحّملــة للملوحــة علــى التوالــي. 
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ــًا مــن النتائــج التبايــن فــي االســتجابة للنمــو لــكلٍّ مــن نباتــات األصــل المكاثــرة نســيجّيًا والنباتــات المتحّملــة وغيــر المتحّملــة  يّتضــح جلّي
للملوحــة لــكال الصنفــان Burren وRiviera، وقــد ُيعــزى هــذا التبايــن إلــى حــدوث تغايــرات وراثّيــة ســواًء عــن طريــق التشــعيع 
أو نتيجــة حــدوث التغايــرات النســيلية الجســمية )Lutts et al., 1998 ؛Ahloowalia, 1997(. إّن التأثيــر العكســي للملوحــة فــي 
نمــو النباتــات مقارنــًة بتلــك الناميــة فــي الوســط ذو الّناقلّيــة الكهربائّيــة )6 ديســي ســيمنز/م( وتتوافــق هــذه النتائــج مــع العامــري، )2007(؛

البشــارة وآخــرون، )2013(؛ الحمدانــي ومحمــد، )2014( و)Zaman et al., )2015  اّلذيــن أوضحــوا عالقــة االرتبــاط العكســي 
بيــن ازديــاد مســتويات األمــالح وارتفــاع النبــات، حيــث تفاوتــت النســبة المئويــة لالنخفــاض فــي األصنــاف المختبــرة، وكان التأثيــر كبيــرًا 
فــي نباتــات األصــل والنباتــات غيــر المتحّملــة للملوحــة، فــي حيــن كان تأثّــر النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة منخفضــًا 
ــًا عــن إمكانيــة االنتخــاب لصفــة تحّمــل الملوحــة تحــت الظــروف  ــًا وأولّي بزيــادة الملوحــة، وبذلــك فــإّن هــذه التجربــة أعطــت تصــّورًا مبدئّي
المخبريــة، وبالتالــي يمكــن اعتبارهــا مــادة وراثّيــة جاهــزة لالختبــارات الحقليــة المســتقبلّية، ومــن جانــٍب آخــر يّتضــح فــي أّنــه يمكــن اعتمــاد 

ارتفــاع النبــات وعــدد العقد/نبــات كمعيــار لتحّمــل الملوحــة خــارج الجســم الحــي.

الجدول 6. تأثير المستويين الملحيين 6 و 12  ديسي سيمنز/م في الصفات المظهرية للنباتات المستحدثة من الكالّس بعد 30 يوم من 
Riviera التحضين للصنف

النباتات

المستويين الملحيين 
% المتوسط)ديسي سيمنز/م (

لالنخفاض
612

ارتفاع النبات )سم(

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو الناقلية 
الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

  
 14.02a5.10b  9.56a 63.62

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير 
3.82c  0.93d  2.37c 75.65 المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو الناقلية الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير 
5.41b 4.19c  4.81b 22.55 المشععة والنامي في المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

 7.75a  3.41b المتوسط

عدد العقد/نبات

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو الناقلية 
12.00a 3.12d  7.56a  74.00الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير 
5.30c   3.11d  4.21c41.32 المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو الناقلية الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير 
6.78b   6.56b 6.67b 3.24  المشععة والنامي في المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

 8.03a  4.26bالمتوسط
المتوســطات التــي تحمــل حروفــا֓ متشــابهة للعوامــل الرئيســية وتداخالنهــا ضمــن الصفــة الواحــدة التختلــف عــن بعضهــا معنويــا֓ وحســب اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود 

عنــد مســتوى معنويــة %5.

:Burren تأثير المستوى الملحي في الصفات المظهرية للدرينات الدقيقة المتكونة في نباتات الصنف
 المستويان الملحيان 6 و8 ديسي سيمنز/م:

تبّيــن نتائــج الجــدول )7( أّن النباتــات المتحّملــة وغيــر المتحّملــة للملوحــة ونباتــات األصــل لــم تختلــف معنوّيــًا فيمــا بينهــا فــي صفــة عــدد 
الدرينــات، فــي حيــن تفّوقــت النباتــات المتحّملــة للملوحــة فــي النســبة المئويــة لتكويــن الدرينــات )89%( ووزن الدرينــة )0.38 غ(، 
أّمــا قطــر الدرينــة فقــد كان 0.63، 0.35 و 0.44 ســم  لنباتــات األصــل والنباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس غيــر المتحّمــل للملوحــة 
والنباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة علــى التوالي.كمــا ســببت الملوحــة انخفاضــًا معنوّيــًا لجميــع الصفــات المقاســة، وعنــد 
دراســة التداخــل بيــن النباتــات والملوحــة ُيالحــظ مــن النتائــج أّن زيــادة الملوحــة أّدت إلــى انخفــاض معنــويٍّ فــي جميــع الصفــات بالنســبة 
لنباتــات األصــل، أّمــا فــي النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس غيــر المتحّمــل للملوحــة فــإّن الملوحــة أثّــرت معنوّيــًا فقــط فــي صفــة عــدد 
الدرينــات، فــي حيــن لــم تؤثــر الملوحــة معنوّيــًا فــي جميــع الصفــات للنباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة فقــد كانــت النســبة 
المئوية لتكوين الدرينات 89 و 89% وعدد الدرينات 0.89 و1 درينة/عقلة ســاقية وقطر الدرينة 0.45 و 0.42 ســم، ووزن الدرينة 

0.39 و0.37 غ فــي المســتويين ذي الّناقلّيــة الكهربائّيــة 6 و8 ديســي ســيمنز/م علــى التوالــي. 
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وُيالحــظ مــن النتائــج أّن النســبة المئويــة لالنخفــاض بســبب الملوحــة لجميــع الصفــات باســتثناء عــدد الدرينــات كانــت األعلــى فــي نباتــات 
األصــل، تبعهــا النباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس غيــر المتحّمــل للملوحــة، ومــن الجديــر بالمالحظــة فــي النباتــات المتحّملــة للملوحــة 
أّن النســبة المئويــة لالنخفــاض فــي تكويــن الدرينــات كانــت 0%، فــي حيــن كانــت النســبة المئويــة لالنخفــاض فــي صفــة عــدد الدرينــات 

-12.36% أي حــدوث زيــادة فــي هــذه الصفــة بســبب الملوحــة.

 Burren  الجدول 7. تأثير المستوين الملحيين 6 و8 ديسي سيمنز/م في الصفات المظهرية للدرينات الدقيقة المتكونة من نباتات الصنف
بعد 90 يوم من التحضين

النباتات

المستويين الملحيين 
% المتوسط)ديسي سيمنز/م (

لالنخفاض
612

% لتكوين الدرينات

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   
693.30a 55.70d  74.4044.40 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير 
74.00bc 67.00cd  70.309.74المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة 
89.00ab89.00b  89.000والنامي في المستوى 8 ديسي سيمنز/م(

 85.40a 70.40b المتوسط

عدد الدرينات/عقلة ساقية

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   
61.22a 0.89bc 1.06a 27.05 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير 
1.05ab 0.67c 0.86a36.19المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة 
0.89bc 1.00ab 0.94a -12.36والنامي في المستوى 8 ديسي سيمنز/م(

 1.06a 0.85bالمتوسط

قطر الدرينة )سم(

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   
60.80a 0.46bc 0.63a 42.50 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير 
0.37d 0.32cd  0.35c 13.51المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة  6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة 
0.45c  0.42cd 0.44b  6.67والنامي في المستوى 8 ديسي سيمنز/م(

  0.54a 0.40bالمتوسط

وزن الدرينة )غ(

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   
60.47a 0.24c  0.36a  48.94 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير 
0.32bc  0.23c  0.28b  28.13المشععة والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة 
0.39ab 0.37b  0.38a  5.13والنامي في المستوى 8 ديسي سيمنز/م(

  0.39a  0.28bالمتوسط
المتوســطات التــي تحمــل حروفــا֓ متشــابهة للعوامــل الرئيســية وتداخالنهــا ضمــن الصفــة الواحــدة التختلــف عــن بعضهــا معنويــا֓ وحســب اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود 

عنــد مســتوى معنويــة %5.
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المستويان الملحيان 6 و12 ديسي سيمنز/م:
تظهــر النتائــج )الجــدول 8( عــدم وجــود اختــالف معنــوي بيــن النباتــات المتحّملــة وغيــر المتحّملــة للملوحــة فــي عــدد ووزن الدرينــات، 
فــي حيــن تفّوقــت نباتــات األصــل فــي قطــر الدرينــة )0.56 ســم( مقارنــًة بالنباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس غيــر المتحّمــل للملوحــة )0.26 ســم( 
والنباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة )0.3 ســم( والتــي لــم تختلــف معنوّيــًا فيمــا بينهمــا. ســببت الملوحــة انخفاضــًا معنوّيــًا 
فــي جميــع الصفــات المقاســة، وعنــد دراســة التداخــل بيــن النباتــات والملوحــة لوحــظ أّن زيــادة الملوحــة ســببت انخفاضــًا معنوّيــًا فــي جميــع 
التراكيــب الوراثيــة باســتثناء عــدد الدرينــات فــي النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل للملوحــة  فــي المســتويين 6 و12 ديســي ســيمنز/م 
علــى التوالــي، أّمــا النســبة المئويــة لالنخفــاض فــي النباتــات المتحّملــة للملوحــة فقــد كانــت أقــل بالمقارنــة مــع النســبة المئويــة لالنخفــاض 

فــي النباتــات غيــر المتحّملــة للملوحــة ونباتــات األصــل المكاثــرة باألنســجة فــي جميــع الصفــات باســتثناء قطــر الدرينــات.

 Burren  الجدول 8. تأثير المستوين الملحيين 6 و12 ديسي سيمنز/م في الصفات المظهرية للدرينات الدقيقة المتكونة من نباتات الصنف
بعد 90 يوم من التحضين

النباتات

المستويين الملحيين 
المتوسط)ديسي سيمنز/م (

 %

لالنخفاض  612
% لتكوين الدرينات

93.30a  38.70c  66.00a58.52 نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
74.00b  33.00 53.50a55.40في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة والنامي في 
67.00b  44.30c 55.70a33.88المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

  78.10a  38.70bالمتوسط  

عدد الدرينات/عقلة ساقية

1.22a  0.30c  0.76a  75.41نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة 6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
1.05a  0.33c  0.69c 68.57في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة والنامي في 
0.67bc  0.44c  0.56c  34.33المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

  0.98a  0.36bالمتوسط
قطر الدرينة )سم(

0.80a  0.31c  0.56a  61.25نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
0.37bc  0.15d  0.26b 59.46في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة والنامي في 
0.44b  0.15d  0.30b 65.91المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

  0.54a  0.20bالمتوسط
وزن الدرينة )غ(

0.47a  0.11c  0.29a  76.60نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
0.32b  0.12c  0.22b 62.5في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة والنامي في 
0.28b  0.16c  0.22b  42.86المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

  0.36a  0.13bالمتوسط
المتوسطات التي تحمل حروفا֓ متشابهة للعوامل الرئيسية وتداخالنها ضمن الصفة الواحدة التختلف عن بعضها معنويا֓ وحسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى معنوية %5.
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:Riviera تأثير المستوى الملحي في الصفات المظهرية للدرينات الدقيقة المتكونة في نباتات الصنف
 المستويان الملحيان 6 و10 ديسي سيمنز/م:

ُتظهــر النتائــج )الجــدول 9( تفّوقــًا معنوّيــًا لنباتــات األصــل بالمقارنــة مــع النباتــات المتحّملــة للملوحــة وغيــر المتحّملــة للملوحــة فــي جميــع 
الصفــات المقاســة باســتثناء وزن الدرينــات المتكونــة إذ ســببت الملوحــة انخفاضــًا معنوّيــًا فــي جميــع الصفــات المقاســة، وعنــد دراســة 
ــًا فــي جميــع الصفــات  ــه ُيالحــظ مــن النتائــج أّن الملوحــة ســببت انخفاضــًا معنوّي ــة المختبــرة فأّن التداخــل بيــن الملوحــة والتراكيــب الوراثّي
بالنســبة للنباتــات األصــل والنباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس غيــر المتحمــل للملوحــة، أّمــا فــي النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس المتحّمــل 
ــًا فقــط فــي عــدد ووزن الدرينــات. ويبــدو مــن الجــدول االنخفــاض العالــي فــي تلــك النســب لنباتــات األصــل  للملوحــة فإنهــا أّثــرت معنوي

والنباتــات غيــر المتحّملــة للملوحــة مقارنــًة بالنباتــات المتحّملــة للملوحــة. 

 Riviera الجدول 9.  تأثير المستوين الملحيين 6 و10 ديسي سيمنز/م في الصفات المظهرية للدرينات الدقيقة المتكونة من نباتات الصنف
بعد 90 يوم من التحضين

النباتات

المستويين الملحيين 
المتوسط)ديسي سيمنز/م (

 %

لالنخفاض 610
% لتكوين الدرينات

100.00a55.70b  77.80a 44.30 نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة 6 ديسي سيمنز/م( 

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
95.00a  22.00c  58.50b 76.84في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة 6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة والنامي في 
56.00b  44.70b  50.15b 20.18المستوى 10 ديسي سيمنز/م(

  83.70a40.70b المتوسط
عدد الدرينات/عقلة ساقية

1.67a  0.56bc   1.11a  66.47نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
1.5a  0.22d  0.86b  85.33في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة والنامي في 
0.56b  0.41cd  0.48c  26.79المستوى 10 ديسي سيمنز/م(

  1.24a  0.40bالمتوسط
قطر الدرينة )سم(

0.69a  0.42b  0.56a  39.13نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
0.59a  0.12d  0.35b  79.66في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع المشععة والنامي في 
0.31bc   0.21cd  0.26b  32.26المستوى 10 ديسي سيمنز/م(

  0.53a  0.25bالمتوسط
وزن الدرينة )غ(

0.41b  0.21cd  0.31a  48.78نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة 6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
0.52a  0.09c  0.31a  82.69في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع  المشععة والنامي في 
0.26c  0.17d  0.22b  34.62المستوى 10 ديسي سيمنز/م(

  0.40a  0.16bالمتوسط
المتوسطات التي تحمل حروفا֓ متشابهة للعوامل الرئيسية وتداخالنها ضمن الصفة الواحدة التختلف عن بعضها معنويا֓ وحسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى معنوية %5.
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المستويين الملحيين ذو الّناقلّية الكهربائّية 6 و12 ديسي سيمنز/م:
ُيالحــظ مــن النتائــج )الجــدول 10( عــدم وجــود اختالفــات معنوّيــة بيــن النباتــات غيــر المتحّملــة والمتحّملــة للملوحــة ونباتــات األصــل 
للصنــف Riviera فــي النســبة المئويــة لتكويــن الدرينــات ووزنهــا، أّمــا عــدد وقطــر الدرينــات فلــم تختلــف معنوّيــا֓ نباتــات األصــل بالمقارنــة 

مــع النباتــات المســتحدثة مــن الكاّلــس غيــر المتحمــل للملوحــة، ســببت الملوحــة انخفاضــًا معنوّيــًا فــي جميــع الصفــات المقاســة. 
كان التداخــل بيــن الملوحــة والنباتــات معنوّيــًا، إذ ســببت الملوحــة انخفاضــًا معنوّيــًا فــي جميــع الصفــات فــي النباتــات األصــل وفــي النباتــات 
المســتحدثة مــن الكالّــس غيــر المتحمــل للملوحــة، فــي حيــن لــم يكــن هنــاك أي تأثيــر معنــوي للملوحــة فــي النباتــات المســتحدثة مــن الكالّــس 
المتحمــل للملوحــة فــي جميــع الصفــات المقاســة، وأنعكــس هــذا الســلوك فــي كــون النســبة المئويــة لالنخفــاض فــي النباتــات المتحملــة 

للملوحــة كانــت أقــل بالمقارنــة مــع نباتــات األصــل والنباتــات غيــر المتحّملــة للملوحــة وفــي جميــع الصفــات المقاســة.

الجدول 10. تأثير المستوين الملحيين 6 و12 ديسي سيمنز/م في الصفات المظهرية للدرينات الدقيقة المتكونة من نباتات الصنف 
Riviera بعد 90 يوم من التحضين

النباتات

المستويين الملحيين 
% لالنخفاضالمتوسط)ديسي سيمنز/م (

612
% لتكوين الدرينات

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي 
100.00a44.30b 72.20a55.60سيمنز/م( 

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة 
95.00a 22.00b  58.60a76.63والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م( 

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
55.30b 44.30b 50.00a20.14في المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

 83.40a 37.00bالمتوسط
عدد الدرينات/عقلة ساقية

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي 
1.67a  0.44b  1.06a  73.65سيمنز/م( 

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة 
1.5a  0.22b  0.86a  85.33والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
0.56b  0.44b  0.50b  21.43في المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

  1.24a  0.37bالمتوسط
قطر الدرينة )سم(

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي 
0.69a  0.14bc  0.42a  79.71سيمنز/م( 

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة 
0.59a  0.10c  0.35ab 83.05والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
0.31b  0.22bc  0.27b  29.03في المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

  0.53a  0.16bالمتوسط
وزن الدرينة )غ(

نباتات األصل المكثرة نسيجيا֓ )غير مشعع والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي 
0.41ab  0.05d  0.23a  87.80سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس غير المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة 
0.52a   0.07d  0.30a  86.54والنامي في المستوى الملحي ذو النّاقليّة الكهربائيّة   6 ديسي سيمنز/م(

نباتات مستحدثة من الكالّس  المتحمل للملوحة ) التي تم اخالفها من كالّس األفرع غير المشععة والنامي 
0.27bc 0.19cd  0.23a  29.63 في المستوى 12 ديسي سيمنز/م(

  0.40a  0.10bالمتوسط
المتوسطات التي تحمل حروفا֓ متشابهة للعوامل الرئيسية وتداخالنها ضمن الصفة الواحدة التختلف عن بعضها معنويا֓ وحسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى معنوية %5.
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ــة ذات  يّتضــح مــن النتائــج تأثــر النباتــات غيــر المتحّملــة للملوحــة ونباتــات األصــل المكثــرة نســيجّيًا عنــد نمّوهــا فــي المســتويات الملحّي
الّناقلّيــة الكهربائّيــة 8، 10 و12 ديســي ســيمنز/م فــي كل الصفــات المقاســة وقــد يعــزى الســبب إلــى عــدم قــدرة النباتــات النامّيــة تحــت 
االجهــادات علــى إصــالح اإلضــرار الحاصلــة فــي الخاليــا بفعــل تكويــن الجــذور الحــرة Free radicals والمســّببة هــدم للبروتينــات 

 .)Motallebi-Azar et al., 2013( أو قد يعود ذلك إلى أّن اإلجهادات المختلفة تسبب تحدث اختالف في التعبير الجيني
كذلــك أظهــرت النتائــج االســتجابة الجيــدة للنباتــات المتحملــة للملوحــة للصنفيــن Riviera وBurren عنــد زراعتهــا فــي الوســط ذو الّناقلّيــة 
الكهربائّية 6 ديســي ســيمنز/م واألوســاط الملحية وقد يعود هذا إلى دور التطفير ســواء عن طريق الجرع اإلشــعاعية أو وجود االختالفات 
 Li et al., 2005; Yaycili and Alikamanoglu,( النســيلية الجســمّية فــي أحــداث تغايــرات وراثّيــة لهــا صفــة التحّمــل للشــذود البيئيــة

 .)2012
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Abstract 
Experiments were conducted to study effect of radiation and salt levels on plant 
regeneration from callus for two cultivars of potato i.e. Riviera and Burren, under 
in vitro condition. Results showed that the efficiency of radiation in induced 
regeneration from callus in Riviera cultivar at salt level of )10 dS m-1( and Burren 
cultivar at salt levels )8, 12 dS  m-1(. For the purpose of making sure inheritance 
of salinity tolerant, mutant clones )plants induced from salt tolerant calli, which 
planted at salt levels of 8, 10, 12 dS m-1 and plants induced from non salt tolerant 
calli, which planted at salt level of 6 dS m-1( and their parental cultivars )Riviera 
and Burren( by exposing to salt stress conditions and comparing them with control 
)6 dS m-1(. Results revealed that the lowest percentage of reduction in plant height, 
number of nods per plant and tuberization were observed in salt tolerant mutants. 
Plant height and number of nodes/plant can be considered as selective morphological 
markers for  in vitro salt tolerance .
Key words: Potato,  Radiation,  Salinity, Regeneration, in vitro.  


