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 الملخص
، على صنفي 2014لعام أجريت التجربة في مخابر مركز البحوث العلمية الزراعية بحمص خالل ا

بهدف دراسة تأثير اإلجهاد الجفافي المحدث بواسطة  ،ريفال وسيمبر الشوندر السكري وحيد الجنين
بادرة، ودور عاملي البوتاس والرش بالميثانول في حلة الفي مر  PEG-6000بولي ايتيلين غليكول 

 .كغ تربة 10يتيلين سعة إلإلجهاد. تمت الزراعة في أكياس من البولي  ةالسلبي  تخفيف اآلثار 
ت بار(، واستخدم سلفات البوتاس بثالثة معدال 6-، 3-، 0ود حلولية )جهضت البادرات لثالثة عر  

 ،بعد اإلنبات بأسبوع ،أربع مرات  %25لرش بالميثانولغ/نبات(، وتم تطبيق ا 3، 1.5، 0)
ي لوسط النمو معنويًا في أظهرت النتائج تأثير الجهد الحلولوبفاصل أسبوع بين الرشة واألخرى. 

ولي ا، حيث زاد الزمن الالزم إلتمام المرحلة مع تراجع الجهد الحلميعهنمو المدروسة جمراحل ال
، (الزوج الفلقيو )اإلنبات، ظاهريًا في أطوار النمو األولى ه ن تأثير فقد كا أما البوتاس، لوسط النمو

أثير الرش بالميثانول ظاهريًا في أطوار ن كان ت، في حيأطوار األزواج الحقيقية الثالثةومعنويًا في 
. ي والثالثين الحقيقيين الثانومعنويًا في الزوج ،والزوج الحقيقي األول ،والزوج الفلقي ،تنباإلا

لألوراق والمساحة الورقية ومعدل التمثيل الصافي مع تراجع الجهد  كاًل من الوزن الجاف ت قيمتراجع
انول والميتس تأثير البوتا كانلفروق في هذه المؤشرات معنوية. الحلولي لوسط النمو، وكانت ا

ش الر و  ،ع زيادة مستوى البوتاس المضافحيث زادت قيم المؤشرات الثالثة السابقة م ،إيجابياً 
سيمبر في جميع الصنف تفوق الصنف ريفال على كما  .واضحةٍ  وبفروٍق معنويةٍ  الميثانولب

 المؤشرات المدروسة.
  ي.وندر السكر ة، الشالبادر البوتاس، الميثانول، ، إجهاد الجفافاحية: الكلمات المفت
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 المقدمة:
لشوندر السكري لإلجهاد المختلفة لطرز التجابة التباينات الوراثية في اس ى كشف بعضإل دراساتنتائج العديد من التوصلت 

لإلجهاد بشدة الشوندر السكري طرز (، ويرتبط تحمل  2010، عباس وآخرون،Bazrafshan et al., 2009)الجفافي مثل 
 (.AL-Jbawi and Abbas, 2013اد )ترة تعرضها لإلجهاإلجهاد وطول ف

لنسبة لكتلة النبات الكلية لبيئات المجهدة مائيًا بزيادة وزن الجذر الرئيسي بالسكري المزروعة في اباتات الشوندر اة نتتجسد استجاب
(Wittenmayer and Schilling, 1998). اتي، نمو والتطور النبجة االستجابة خالل موسم النمو حسب مرحلة اللف در وتخت

 اد مع فترة التشكل األعظمي لهذه المكوناتقت فترة حدوث اإلجهال سيما إذا ترافة، ل مكونات الغلإلى تأخير تشك   ي ذلكويؤد  
(Entz and Fowler, 1988 عمومًا .) نسبة الجذور إلى األوراق تحت ظروف يتراجع نمو كلٍ  من األوراق والجذور، وكذلك

كما  (.Bloch and Hoffmann, 2005) ينيفي المادة الجافة وتزداد كمية اآلزوت األم تناقص نسبة السكروزما تالجفاف، ك
حيث  ،ب تراجع الوزن الرطب للمجموعين الخضري والجذري اإلجهاد المائي سب   أن  Abd El-Motagally, (2004) ـد جو 

لشوندر السكري بالعجز المائي ومًا تتأثر أوراق اعمو  % في الجذور.37–25% باألوراق و38-30نخفاض إلى وصلت نسبة اال
 Valliyodan and Nguyen, (2006)(. كما ذكر;Werker et al., 1999 Shaw et al., 2002لجذور )ن ابشكل أكبر م

نخفاض او ، مثل انغالق المسام ،سلة من األحداث المترابطةة تنخفض تحت ظروف اإلجهاد، ويعود ذلك إلى سلالكفاءة التمثيلي   أن  
 مساعدة في التمثيل.نشاط األنزيمات ال

، وذلك لتقليد الظروف البيئية جهاد الرطوبي في ظروف المخبرالكيميائية التي تحث على اإلمركبات ال يمكن استخدام بعض
الجزيئي لوزن ذو ا PEGمركب بولي ايتيلين غليكول نتشار الواسع المواد ذات االهذه السائدة في الحقل من حيث قلة المياه، ومن 

اد األخرى المستخدمة ضل من المو (، ويعد أفOertli, 1985ا النباتية )اليال يمكنه دخول ثقوب الخوبالتالي  ،(6000العالي )
إلجهاد الجفافي ار السلبية ل(. وتعد اآلثVerslues et al., 1998)ة سمي  الكالمانيتول كونه ال يدخل إلى الخاليا ويسبب 

(، Thill et al., 1979الحقلية )وف مشابهة لإلجهاد الجفافي تحت الظر  PEGغليكول سطة بولي ايتيلين المصطنع مخبريًا بوا
 كما تختلف بين األصناف التابعة للنوع ،ج اإلنبات عند الجهود الحلولية نفسها بين بذور األنواع النباتية المختلفةلف نماذوتخت

 (.Nayer and Heidari, 2008نفسه )
قد أدى إلى انخفاض نسبة  ،كولن غليييليتإاإلجهاد الجفافي المحدث بواسطة البولي  ن  أ ,.Farzaneh et al 2008)وجد )

إلى ت التراكيز العالية للوسط من هذه المادة م وتراجع شديد في نمو بادرات الشوندر السكري، وأد  ز  إلنبات وسرعته وبالتالي تقا
ر من نمو أكبا كانت حساسية السويقة الجنينية للنمو طبيعية من اإلنبات(، كمذج غير زيادة نسبة اإلنبات غير المنتظم )نما

 الجذير.
ات كبيرة ب كمي  تتطل   ،)جذور درنية( في أنسجة تخزينية ،تراكم مدخراتها البروتينية أو الكربوهيدراتية )كالشوندر(ت النباتات التي إن  

من ها محتوا زيادة و  ،زيادة غلة الجذورلتسميد البوتاسي تؤدي إلى دة ازيا أن   Ghaly et al., (1984وجد )بوتاسيوم. وقد من ال
وف اإلجهاد، ربما يكون ذلك بسبب أهمية هذا العنصر في عملية نسبة البوتاسيوم تحت ظر يالحظ بشكل عام ازدياد كر. و الس  

البوتاسيوم يعمل على تنظيم  ن  أ Mahdi et al., (2012)وقد ذكر. االنتفاخ الخلوي محافظة على ضغط التعديل الحلولي، وال
رته على آلية فتح الثغور التنفسية ك إلى سيطويرجع ذل ،سموزي للخالياع الضغط األرف من خالل ،وى النبات من الماءمحت
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حيث  ،وانتقال نواتجه ،لضوئيم من معدل التمثيل اكما يزيد البوتاسيو  ،وعند نقص البوتاسيوم يزداد نتح النبات ويذبل ،وإغالقها
 نشاء والسيللوز. الية كالل المركبات ذات األوزان العتشكاألوزان المنخفضة ويعيق نقصه إلى تجمع الكربوهيدرات ذات يؤدي 

 ،ان المائي في الخالياوالمحافظة على االتز  ،يلعب كاًل من عنصري البوتاسيوم والصوديوم دورًا هامًا في عملية التنظيم الحلولي
تراح زيادة كمية وبالتالي يمكن اق اد،المتحملة لإلجه الطرز ت التي تبديهاندر السكري، وهي من اآللياوذلك في أوراق وجذور الشو 

ع على زيادة امتصاص عنصر البوتاس ليستعيد األمر الذي يشج  ألسمدة البوتاسية عند الزراعة تحت ظروف اإلجهاد، وهو ا
 .(Abbas et al., 2012عالياته الحيوية وتخفيف أضرار اإلجهاد )النبات ف

وتركيز غاز ثاني  ،ودرجة حرارة الجو ،ل الرطوبةعلى العوامل البيئية، مثرة في النبات بدرجة كبي يعتمد إنتاج الكتلة الحيوية
الغاز يعطي المحصول غلة أفضل أوكسييد الكربون في المنطقة المحيطة بالمجموع الهوائي للنبات، فمع زيادة تركيز هذا 

(Delvin et al., 1994 )وتتسارع ( مرحلة اإلزهار بالنباتFisher et al., 1996)، من  النباتات كمية أكبر ن خز  وت
في  2COتأثيرًا واضحًا لتركيز غاز   ,Besford)1993(. وقد وجد )1996et alLatif -Abdel ,.ات الممثلة )الكربوهيدر 

لتي حصلت األوراق ا كالفن في نبات البندورة، والحظ أن   وتحفيز عمل األنزيمات الداخلة في حلقة ،ل الضوئيتحسين عملية التمثي
 ج عنه غلة أعلى للنبات.ثيل الصافي، مما نتزاد فيها معدل التم 2COأكبر من غاز ية على كم

 ,Nonomura and Benson يث وجدح (،Makhdum et al., 2002يعد الميثانول من مصادر غاز الكربون البديلة للنبات )
الخلوي  زيادة االمتالء نتبي  كما  ،المعاملةير من النباتات غ معاملة بالميثانول أظهرت معدالت نمو أعلىتات الالنبا أن   (1992)

ة قة الضائعل من الطاالميثانول يقل   أن   Rowe et al., (1994) ق هذه النباتات، وبالتالي أعطت إنتاجية أعلى. كما وجدفي أورا
مثل ربون المالك% من 25 أن   Desclaux et al., (2000س، حيث وجد )ن معدل التنف  في عملية الفسفرة الضوئية مما يخفف م

والتي   2CO الكمية الزائدة من غاز أن    ,Grimmer and Konor)1996في حين وجد ) الضوئية.يضيع في عملية الفسفرة 
الميثانول يستقلب  البناء الضوئي. ذلك أن  ى تحول عملية الفسفرة الضوئية من الهدم إلى ي إلتؤد ،توفرها المعاملة بالميثانول

 (. 2000et alGout ,.ته )حجم جزيئابسبب صغر  2COأسرع من غاز  تية بشكلنباجة البسرعة في األنس
دي فوسفات خالل عملية التمثيل  –5 ،1والتي تنتج مركب ريبلوز 3Cراسات أنه فقط النباتات ثالثية الكربون وجدت بعض الد  

من األكسدة  2COينتج غاز ة، حيث يويالح ادة كتلتهايفوسفو غليسييريك تستجيب للميثانول في ز  -3حمض الضوئي، ثم مركب 
 (. Nonomura and Beson, 1993) ريعة للميثانولالس

التعرض المباشر  والبندورة ونبات البيتونيا، أن  في دراستهم عن تأثير الميثانول على الفليفلة  Hemming et al., (1995وجد )
إلى مركبات  2COز مما يزيد من كفاءة تحول غا ،ةلحرارية اطاقيزيد من معدل االستقالب واالستفادة من ال لمحلول الميثانول

من خالل التقليل  ،فافالمعاملة بالميثانول تساهم في تعزيز قدرة النبات على مقاومة الج دراسات أخرى توصلت إلى أن  ة. تخزيني  
 ;Dahlman, 1993)لصافي ل امثيالمحافظة على معدل مقبول من الت ثم   نتحملية اللتخفيف من عوبالتالي ا ،من فتح المسام

Karczmarczyk et al., 1995; Camporredondo et al., 1996). 
تعرض الميثانول ألكسدة سريعة عندما ي، لتاليبالشكل ا العالقة بين الميثانول ومقاومة الجفاف Zbiec et al., (2003شرح )

خاصة السكروز  نسجة الخلوية، وهذه المركباتفي األ كمةمترامن جزيئاته في بنية المركبات ال نسبةوالذي تدخل  2COز غا نتجي
ن الرطوبة الحصول على متطلباتها معلى ما يزيد من قدرة هذه األنسجة مفي أنسجة النبات،  ي زيد من ضغط االمتالء الخلو ت

 ذه األنسجة والوسط المحيط.درج بالجهد الحلولي بين هبسبب فرق الت
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أغشية يثانول والبروبانول والبوتانول في تحفيز د الكحولية مثل الميثانول واإلالموا بعضير تأث Andress et al., (1990درس )
 الذي يعد أحد أهم األنزيمات التي تتحكم باختزال بيزفوسفات، -1،6الثيالكوئيد في الصانعات الخضراء بواسطة األنزيم فركتوز

م روابط بين هذا األنزي%( تساهم في تثبيت ال20-2فيفة )يز خاكر تهذه المواد الكحولية ب ًا. فوجدوا أن  ل ضوئي  الكربون الممث  
 ,.Ivanova et al و  Omer et al., (2004)والبروتينات األخرى الموجودة على األغشية وتزيد من نشاطه. كما وجد كل من 

 :بعض منظمات النمو مثل جنتلى نمو بعض األنواع البكتيرية على األوراق التي تكن أن يؤدي إالميثانول يمبالرش  أن   (2001)
 ات.والسيتوكينيناألوكسينات 

الورقي النشط  وتزيد من المسطح ،المعاملة بالميثانول تزيد من قوة البادرات وتسرع نموها أن   Zbiec et al., (1999وجد )
البندورة بحدود ، و %12المعاملة بالميثانول زادت غلة الشوندر السكري بحدود  أن   Zbiec et al., (2003ئيًا. كما وجد )ضو 
ى إلى زيادة دليل المسطح الورقي في الميثانول أد   أن   Makhdum et al., (2002كما وجد )%. 20د %، والفول بحدو 30

ى إلى تحسين الوزن % أد  21انول بتركيز ميثال فقد وجدوا أن   Nadali et al., (2010اف. أما )القطن وتحسين مقاومته للجف
 %. 32شوندر السكري بحدود في ال سكرالجاف وزيادة غلة ال

استجابة بادرات صنفين من الشوندر السكري لإلجهاد الجفافي المحدث بواسطة إلى دراسة هذا البحث  هدفعلى ما سبق فقد ًء بنا
 .والرش بالميثانول في الحد من اآلثار السلبية للجفاف يالبوتاسالتسميد عاملي لي ايتيلين غليكول، ودور و بال

 ه:ث وطرائقلبحمواد ا
من البولي ايتيلين زراعية الزراعة في أكياس حيث تمت  ، 2014خالل العام  ث العلمية الزراعية بحمصنفذ البحث في مركز البحو 

جيـدة  ،بالكربونـات الكليـةمتوسطة القـوام منخفضـة المحتـوى  نت نتائج تحليل هذه التربة أنهابي   ة. من التربكغ تقريباً  10احتوت على 
 .3غ/سم 1.20اهرية وبلغت كثافتها الظ ،عضويةبالمادة الوى المحت

 العوامل المدروسة:

ن األصــناف المالئمــة للزراعــة فــي تمــت الدراســة علــى صــنفي الشــوندر الســكري وحيــد الجنــين ريفــال وســيمبر، وهمــا مــ لصنن: :. ا1
 ي منطقة حمص. العروة الشتوية ف

د تحليلهــا، ربــة بخلطــه مــع التربــة بعــقبــل ثالثــة أشــهر مــن التج م إضــافتهي تــالــذســلفات البوتاســيوم اســتخدم ي: البوتاسنن لتسننميد. ا2
 ppm ،150 ppm ،300 0اليـة: وهـي تعـادل المسـتويات الت)وحـدة نقيـة( نبـات ( غ/3، 1.5، 0) معـدالت ثالثةبوتمت اإلضافة 

ppm  كغ تربة. 10على  يحوي نبات واحد في كيس زراعي  راعةتم ز أنه باعتبار 
اإلنبـات  األولـى بعـدالرشـة  ت، بحيـث بـدأة واألخـرى بوع واحد بين الرشفاصل أسمرات ب 4بالميثانول  تم الرش ثانول:لميالرش با. 3

فقـط رش هنـا بالمـاء المقطـر لـاحيـث تـم الميثانول وبـدون رش )هنا معاملتين: رش ب%. وبالتالي لدينا 25ز الرش يترككان بأسبوع، و 
 لتقليل الخطأ التجريبي(.

سط النمو باستخدام مركب بولي ايتيلين غليكول بتراكيز مختلفة، حلولي لو الجهد ال تم تحضيرو: ال:م لولي لوسطالحالجهد . 4
 ي الجهد الحلولي المحدد.من المحلول ذ بكمية مناسبة النبات ار. حيث تم ري ( ب6-، 3- ، 0)

 حليل اإلحصائي: جربة والتتصميم الت
ة مستويات من السماد يث تضمنت صنفين وثالثريبية بكيس زراعي(، حلت الوحدة التج)مثوحدة تجريبية  108من  مكونة التجربة

وحدة  36 الواحد وبالتالي ضم المكرر ،ث مراتثالرت كر   .وثالثة جهود حلولية لوسط النمو ،باإليتانولومعاملتين للرش  ،البوتاسي
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اإلحصائي لكافة  يلالتحل وأجري   ،)كون التجربة مخبرية( عةفي توزيع أكياس الزرا تخدم التصميم العشوائي الكامل اس جريبية.ت
 %. 1 ليةتمااح عند مستوى  L.S.D)وتقدير أقل فرق معنوي ) GeneStat 11برنامج  الصفات التي شملتها الدراسة باستخدام

 المدروسة: المؤشرات
 لى.ثة األو قية الثالواألزواج الحقي ،زوج الفلقيلا وكذلك عدد األيام حتى اكتمال ،لزراعة حتى اإلنباتاأليام من ا تم تسجيل عدد - 
             تىح م   72بالتجفيف في فرن كهربائي على درجة حرارة  ،اإلختبار ذلك في نهاية فترة موت :الوزن الجاف لألوراق - 

 ثبات الوزن.
 (Gohari and Rouhy, 1993) معادلتي مساحة األوراق بعد شهرين من اإلنبات حسب بتحس: مساحة األوراق -

LA= -201.2558 + 12.401 L + 13.35...(1) 
 LA= 6.4736 + 0.84138 L.....(2) 

 ع مساحة جميع األوراق. بات= مجمو مساحة الن : طول كل ورقة بمفردها.L، كل ورقة بمفردها: مساحة LAحيث 
 سم. 16وراق التي يقل طولها عن لألسم، بينما المعادلة الثانية  16 عنيزيد طولها  ى لألوراق التيالمعادلة األول

 عبارة عن كمية المادة الجافة المطلقة التي يـتم تمثيلهـا فـي وحـدة المسـاحةو وه: (ملغ/نبات. يوم) الصافيالتمثيل الضوئي  دلمع -
 ويحسب بالمعادلة التالية: ،(ملغ/نبات. يوم)ـ ويعبر عنه ب ،من المسطح الورقي خالل فترة محددة

))((

))((
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1212

LLtt

WWLLogLLog
NAR ee

−−

−
= −

 
 ..يوم2م/غل الضوئي، اجية التمثي: صافي إنتNAR حيث

1        L ،2L مساحة األوراق في بداية ونهاية فترة القياس. 
     1W ،2W ة ونهاية فترة القياسوزن النبات الجاف في بداي. 

       2t -1tلتين.م بين المرح: عدد األيا 
 ال:تائج والم:اقشة:

 السكري ومراحلفي إنبات الشوندر  س والرش بالميثانولالبوتايكول و بولي ايتيلين غلالحدث بواسطة مالتأثير الجهد الحلولي  .1
 نمو األوراق األولى:

، حيث زاد الزمن (2و 1)الجدولين  المدروسة جميعهاالنمو معنويًا في مراحل النمو  نتائج تأثير الجهد الحلولي لوسطالأظهرت 
بار(  0يوم في الشاهد ) 12.36لالزم لإلنبات من اد الزمن االجهد الحلولي لوسط النمو، فمثاًل ز  جعالالزم إلتمام المرحلة مع ترا

ية الثالثة األولى ل الزوج الفلقي واألزواج الحقيقم الالزمة إلكتمازيادة عدد األيا لوحظبار(، كذلك -6 يوم عند الجهد ) 21.42إلى 
رحلة اإلنبات وظهور الزوج نويًا في مه غير معالنمو، ففي حين كان تأثير حسب مرحلة  رهباإلتجاه نفسه. أما البوتاس فقد اختلف تأثي

مع زيادة يام الالزمة الكتمال هاتين المرحلتين دة عدد األولوحظ زيا احل األزواج الحقيقية الثالثة،، كان تأثيره معنويًا في مر الفلقي
ام مراحل النمو زمة إلتمن حيث انخفاض عدد األيام الاليمبر مسف لصنمعدل البوتاس المضاف. كما تفوق الصنف ريفال على ا

راحل النمو األولى م فيبالميثانول . وكان تأثير الرش (3)الجدول  وبفروق معنويةماعدا مرحلة اإلنبات المدروسة جميعها 
لثاني رحلتي الزوجين الحقيقيين امي ، في حين كان معنويُا ف(1)الجدول  زوج الحقيقي األول( ظاهرياً )اإلنبات، الزوج الفلقي، ال

  (.2 ثالث )الجدولوال
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 المدروسة املالعويقي األول تحت تأثير لعدد األيام الالزمة إلتمام مرحلة اإلنبات والزوج الفلقي األول والزوج الحقتحليل التباين  .1 الجدول

مصادر 

 باينالت

للعوامل 

 األساسية

درجة 

 الحرية

 اإلنبات

 )يوم(

 يلقالزوج الف

 (يوم)

 الزوج الحقيقي األول

 )يوم(

 التباين

نسبة 

التباين 

)%( 

االحتمالية 

(P) 
 التباين

نسبة 

التباين 

)%( 

االحتمالية 

(P) 
 التباين

نسبة 

التباين 

)%( 

ة االحتمالي

(P) 

الجهد 

 الحلولي
2 

747.51

** 
783.80 <.001 

273.04

** 

641.0

4 
<.001 96.78** 

402.0

0 
<.001 

 0.002 6.58 **1.58 0.03 3.54 1.51 0.098 2.40 2.29 2 البوتاسيوم

 0.17 1.88 0.45 0.66 0.20 0.08 0.172 1.90 1.81 1 الميانول

 0.33 0.96 0.23 0.18 1.76 0.75 0.328 0.97 0.93 1 الصنف

الخطأ 

 التجريبي
72 0.95 - - 0.43 - - 0.24 - - 

 .0.01مستوى ثقة  عند: وجود فروقات معنوية **

 

 المدروسة املالعوتحت تأثير  الثالثوالزوج الحقيقي  الثاني الحقيقيالزوج إلتمام مرحلة لعدد األيام الالزمة تحليل التباين  .2 ولالجد

 مصادر التباين

للعوامل 

 األساسية

 درجة الحرية

 ي الثانيالزوج الحقيق

 )يوم(

 الحقيقي الثالثالزوج 

 ()يوم

 التباين
نسبة التباين 

)%( 
 التباين (Pية )االحتمال

نسبة 

 باينلتا

)%( 

 (Pاالحتمالية )

 99.75 001.> 631.12 **99.34 2 الجهد الحلولي
448.88*

* 
<.001 

 001.> **26.38 5.86 001.> 37.47 **5.90 2 البوتاسيوم

 34.45 001.> 204.76 **32.23 1 الميانول
155.04*

* 
<.001 

 001.> **84.38 18.75 001.> 17.00 **2.68 1 الصنف

 - - 0.22 - - 0.16 72 الخطأ التجريبي

 .0.01مستوى ثقة  عندوية : وجود فروقات معن**
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لسكري  ومراحل نمو ا في إنبات الشوندر لتأثير الجهد الحلولي المحدث بواسطة بولي ايتيلين غليكول والبوتاس والرش بالميثانو. 3الجدول 

 األولىاألوراق 

 العامل
 مام المرحلة باليومعدد األيام الالزمة إلت

باتناإل فلقيالزوج ال  لالزوج الحقيقي األو  ي الثالثالزوج الحقيق الزوج الحقيقي الثاني   

I- بار( الجهد الحلولي( 

 الشاهد

-3  

-6 

12.36 

16.00 

21.42 

6.53 

8.53 

11.97 

6.19 

7.92 

9.47 

6.97 

8.00 

10.22 

6.22 

7.22 

9.47 

0.01LSD 0.61** 0.26** 0.31** 0.25** 0.30** 
II- بات()غ/ن اسالبوت 

0  

1.5  

3  

16.36 

16.56 

16.86 

8.78 

9.08 

9.17 

7.89 

8.06 

7.64 

7.94 

8.53 

8.72 

7.22 

7.67 

8.03 

0.01LSD 0.61 0.26 0.31** 0.25** 0.29** 

III- الصنف 

 ريفال

 مبريس

16.50 

16.69 

8.93 

9.09 

7.82 

7.91 

8.24 

8.56 

7.22 

8.06 

0.01LSD 0.497 0.09** 0.02**   0.20** 0.24** 

IV .الرش بالميثانول 

 بال رش

 رش

16.46 

16.72 

8.98 

9.04 

7.93 

7.80 

8.94 

7.85 

8.20 

7.04 

0.01LSD 0.50 0.33 0.25 0.20** 0.24** 

 وراق:أل في بعض مؤشرات نمو ا والرش بالميثانولبولي ايتيلين غليكول والبوتاس الالمحدث بواسطة  تأثير الجهد الحلولي .2
النمو، وكانت  قية ومعدل التمثيل الصافي مع تراجع الجهد الحلولي لوسطالمساحة الور لوزن الجاف لألوراق و من ا تراجعت قيم كالً 

ت الثالثة السابقة مع زيادة تاس فكان إيجابيًا حيث زادت قيم المؤشراثير البو . أما تأ(4)الجدول  الفروق في هذه المؤشرات معنوية
ن الرش بالميثانول من شرات المدروسة. كذلك حس  مبر في جميع المؤ صنف ريفال على سيوق التفودائمًا  وتاس المضاف،مستوى الب

  (.5 )الجدول قيم هذه المؤشرات وبفروٍق معنوية واضحة
 وسةمدرال املالعوتحت تأثير  فيلصااالضوئي يل للوزن الجاف لألوراق ومساحتها ومعدل التمثتباين تحليل ال .4 الجدول

مصادر 

 التباين

ل امعولل

 اسيةاألس

درجة 

 الحرية

 قاف لألوراالوزن الج

 )غ/نبات( 

 مساحة األوراق

 نبات(/2)سم 

معدل التمثيل الصافي 

 )ملغ/نبات.يوم(

 التباين

نسبة 

التباين 

)%( 

ية تمالاالح

(P) 
 التباين

نسبة 

التباين 

)%( 

 االحتمالية

(P) 
 التباين

نسبة 

التباين 

)%( 

لية االحتما

(P) 

الجهد 

 يالحلول
2 13.27 

 

1032.9 
<.001 

16031.

2 

 

792.3 
<.001 0.02394  1.92  0.154 

 5.53 2 البوتاسيوم
 

430.32 
<.001 412.90 

 

20.41 
<.001 0.19 

 

15.39 
<.001 

 3.91 1 الميانول
 

303.98 
<.001 

1240.3

3 

 

61.31 
<.001  0.23 

 

18.18 
<.001 

 1.48 1 الصنف
 

115.17 
<.001 

1825.3

3 

 

90.22 
<.001 0.27 

 

21.79 
<.001 

الخطأ 

 التجريبي
72 0.01 - - 20.23 - - 0.01 - - 

 .0.01مستوى ثقة  عند: وجود فروقات معنوية **
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ا وراق ومساحتهالوزن الجاف لأل ول فيالرش بالميثانطة بولي ايتيلين غليكول والبوتاس و( تأثير الجهد الحلولي المحدث بواس5الجدول )

 صافيي الثيل الضوئومعدل التم

 نبات(/2مساحة األوراق )سم ت(الوزن الجاف لألوراق )غ/نبا عامللا
معدل التمثيل الصافي 

 )ملغ/نبات.يوم(

I- بار( الجهد الحلولي( 

 الشاهد

-3 

-6 

4.27 

3.60 

3.06 

156.1 

133.4 

113.9 

1.137 

1.107 

1.086 

0.01LSD ** 0.071 ** 2.81 ** 0.070 

II- غ/نبات( تاسلبوا( 

0  

1.5  

3 

3.26 

3.62 

4.05 

130.9 

134.8 

137.7 

1.026 

1.142 

1.162 

0.01LSD **0.071 **2.81 ** 0.069 

III- الصنف 

 ريفال

 مبريس

3.76 

3.53 

137.9 

131.1 

1.160 

1.060 

10.0LSD **0.058 ** 2.29 ** 0.057 

IV .الرش بالميثانول 

 بال رش

 رش

3.45 

3.83 

130.4 

138.6 

1.064 

1.156 

10.0LSD ** 0.058 ** 2.29 ** 0.057 

ه النتيجة تتفق مع عدد من تراجع كمية المادة الجافة في األوراق، وهذب سب  الجهد الحلولي المنخفض  ج السابقة إلى أن  تشير النتائ 
ضة لمعر الجافة في هجن الذرة اكمية المادة  أن   Grzesiak et al., (1999)فقد وجد محاصيل مختلفة، السابقة وفي  اساتدر ال

في معامالت كبيرة  المادة الجافة انخفضت بنسبة أن   Ramesh, (2000الشاهد، كما وجد )جهاد الجفافي كانت أقل مقارنًة بلإل
انخفاض الوزن الجاف للمجموع  El-Tayeb and Hassanien, (2000لفول وجد )الجفاف الشديدة ومتوسطة الشدة، وفي ا

 ر ذلك بأن  ويفس  تحت الظروف المجهدة، حة الورقية ال مماثل تراجعت المسبشك ف.افلجبير مع ازدياد مستوى االخضري بشكل ك
ن، الباحثي ق ذلك مع نتائج العديد منف(، ويت  Dadkhah and Grrifiths, 2006منع تطاول األوراق ) فيز رك  يت تأثير اإلجهاد

احة الورقية بسبب تراجع عدد ض المسنخفاا Brugnoli and Lauteri, (1991)و De-Herralde et al., (1998حيث وجد )
ه تحت ظروف اإلجهاد قد تقوم بعض األوراق بتخفيض فقد وجدا أن   Witkwski and Lamont, (1991) ايا وحجمها، أم  الخال

 أصغر وأكثر سماكًة. طحي مما يؤدي إلى إعطاء أوراقالس  معدل النتح 
المسـطح الـورقي فـي وحـدة لمـادة الجافـة لكـل وحـدة مسـاحة مـن ة فـي ازيـاديـل الضـوئي عـن مقـدار اليعبر مؤشر صافي إنتاجيـة التمث

ت يعبـر عنهـا بغلـة التمثيـل النبات بشكل كامل بمحصلة عمليـة التمثيـل الضـوئي، لـذلك فـتن إنتاجيـة النبـانمو وتطور  الزمن، ويتعلق
زيـادة غلـة المحصـول ال بـد (، ولSharma-Natu and Ghildiyal,2005للنبـات مطروحـًا منهـا الفاقـد فـي عمليـة التـنفس )الكليـة 

تـالي فهـو مؤشـر دقيـق لمحصـلة الفـرق بـين عمليتـي التمثيـل الضـوئي (. وبالYing et al., 1998ة غلـة التمثيـل الضـوئي )مـن زيـاد
مــا يرفــع مــن م ،لمســاموانغــالق ا روف اإلجهــاد إلــى انخفــاض معــدل نمــو النبــاتيعــزى انخفــاض قيمــة هــذا المؤشــر فــي ظــوالتــنفس. و 

، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة لجافـةالالزمــة إلنتــاج المــادة ا 2COالتــالي انخفــاض كميــة غـاز وب ،ويقلــل التبـادل الغــازي  ،لنبــاترارة اجـة حــدر 
خفـاض صـافي إنتاجيـة التمثيـل الضـوئي إلـى العالقـة انكما يمكن تفسـير  تين العمليتين.وبالتالي انخفاض محصلة ها ،عملية التنفس

والـذي الزائـد فـي األوراق تحـت الظـروف المجهـدة لسـكريات تـراكم ا إذ أن  (، Richards, 2000وراق )لـأل ة مـع الـوزن النـوعيلبي  السـ
 التمثيل الصافي.يد من الوزن النوعي لألوراق قد يكون السبب الرئيسي لتراجع معدل يز 
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 ،الهرمـوني للنبـات لتـوازن اب اظـروف المجهـدة إلـى اضـطر جع مؤشرات النمو النباتي المدروسة بشكل عـام تحـت اليمكن أن يعزى ترا
ر كأعضـاء تحسـس لوسـط التربـة، حيـث ترسـل الجـذور ل واضطراب في إنتاج الهرمونات في الجذور، التـي تعتبـى تبد  والذي يرجع إل

ـن للجـذور مصـدر العديـد مــمو األجزاء الخضرية، وتعتبر المنطقـة الميريسـتيمية هرمونية لها القدرة على التحكم بنرسائل ذات طبيعة 
لـذي يـتم تصـنيعه ( اABA. ومنهـا حمـض األبسيسـيك )(Poljakoff-Mayber and Lemer,1993ت النمــو فـــي النبـــات )نظمــام

يترافـق مـع تراجـع  ،ة فـي األعضـاء الهوائيـةوجي ـلرات فيزيو ن قادرًا على إحداث تغي ـفي قمم الجذور عند تعرض النباتات لإلجهاد ويكو 
(. لـذلك Kefu et al., 1991لالمـتالء الطبيعـي والنمـو ) نبات بالماء الضـروري أن تزود ال   ور علىالجذعلى الرغم من قدرة  ،والنم

 Gowingبـه اإلجهـاد )سب  ـذي يلنمو قبـل ظهـور األذى المرئـي الالهرمونية المرسلة من قبل الجذور تكون قادرة على تقليل افالرسائل 
et al., 1993 .) 

وذلك في أوراق وجذور  ،فظة على االتزان المائي في الخالياوالمحا ،ي عملية التنظيم الحلوليامًا فًا هب عنصر البوتاسيوم دور يلع
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Abstract 

This experiment was conducted at Homs Agriculture Research Center Lab, 

during 2014, using two monogerm sugar beet varieties (Rival and Semper), 

to study the effects of drought induced by polyethylene glycol (PEG-6000) 

on seedling stage, and the role of potassium and foliar spray of methanol in 

reducing the negative effects of drought. Plants thinned to one plant per 

polyethylene sac which contains 10 kg of soil. Three osmotic solutions (0, -

3, -6 bar) were applied, using three levels of potassium sulfate (0, 1.5, 3 

g/plant), besides spraying 25% of methanol (four times), one week after 

emergence, then one-week interval between treatments. Results showed a 

significant effect of osmotic potential on growth stages, because of that, the 

time needed to complete each stage increased with decreasing osmotic 

potential level. Potassium had no significant effect on the early growth 

stages (germination, cotyledon pairs), while this factor affected the 

following stages (first, second and third true leaves pairs) significantly. 

Methanol had no significant effect on the early growth stages (germination, 

cotyledon pairs and first true leaves pairs), while it affected the following 

stages (second and third true leaves pairs) significantly. The values of leaves 

dry matter, leaves area and net assimilation rate decreased with the 

reduction of osmotic potential, and the differences were significant. Also, 

potassium and methanol enhanced growth, and had a positive effect on these 

attributes significantly. Rival variety surpassed Semper in all of studied 

attributes.   
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