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 الملخص
 ، 2017نفذت  ذذتا التبر ذة في مرذاار جذامعذة البعذث، كليذة الهيذدسذذذذذذذذذذذذذذذة الكيميذا يذة والبتروليذة     العذا  

  -6،  -3،  0إحداث عدة جهود حلولية )( اهدف 6000PEGغليكو  ) إيتيلينحيث اسذذذذذذذذذترد  مرك  اولي  
كامل  مالتصذذذذذذذذميق وف ،ضذذذذذذذذمن كروف متحكم اها الحّمص مسذذذذذذذذة  صذذذذذذذذياف من   إنبا بار( في وسذذذذذذذذ  

المدروسذذذذذذذة، في  األصذذذذذذذياف ث ثة مكررا .  كهر  اليتا ج وجود تباين وراثي اين و (،  CRDالعشذذذذذذذوا ية )
%، مع تراجع البهد نبا تراجعت نسذذذذذبة اإ حيث، اليمو وسذذذذذ  في 6000PEGتركيز لتغيرا  اسذذذذذتبااتها 

 كما (. على التوالي  %70.73،  93.67،  100)( بمعدال  ربا  6-،  3-،  0) نبا الحلولي لوسذذذذذذذذذذذذذ  اإ
، 4.98، 6.70) بحوالي بذذار(  6-، 3-، 0)عيذذد معذذدال  البهذذد الحلولي  نبذذا تراجعذذت سذذذذذذذذذذذذذذرعذذة اإ

 بهد لمسذذذذذذتويا  المرتلفة لال عيد(. تم حسذذذذذذاك  و  كل من السذذذذذذويقة البيييية والبتير  على التوالي2.22
تراجعًا ملحوكًا في   والهما مع تراجع البهد الحلولي للوسذذذذذذذذذذذذذ ، وكاع معد  التراجع   حيث وجد،  الحلولي

مقارنًة ابقية في ذتا الصذذذذذذذذفة  على  قل معدال  تراجع  5في  و  السذذذذذذذذويقة  على، وحافغ الصذذذذذذذذي  غاك
،     مرحلة 6000PEGالمدروسذذذذذذة إضذذذذذذافة مرك   األصذذذذذذيافتباين اسذذذذذذتبابة  من      و . األصذذذذذذياف

اين متحملة، وحسذذذذاسذذذذة   األصذذذذيافالتي يبين توزع  z. distribution باالعتماد على تحليل  تمّ  ،نبا اإ
للبفاف، و التالي  فضذذذذذذذذذذذذذلية ا تيارذما للزراعة في  ينكمتحمل  4وغاك  5الصذذذذذذذذذذذذذيفين غاك اعتبار  ،للبفاف

 األ رى.  األصيافعرضًة لظروف قلة المياا، مقارنًة مع  البيئا  األكثر
 .الحّمص، نبا مرحلة اإ  ،6000PEG غليكو   إيتيليناولي    ،حلوليال  اإجهاد  المفتاحية:الكلمات 

 المقدمة: 
والفصيلة   Leguminoseae البقوليا  )القرنيا ( رتبة إلى وييتمي التلقيح، ةذاتي  ةبقولي ال ا يبات من ال  (.Cicer arietinum L)الحّمصيعد 

 chickpeaالمزروع    الحّمص ذلك في بما  annualsحولية   ميها  نواع تسعة  ، نوعاً   Cicer  43البيس   ويضم  ،Papilionaceaeالفراشية  
، ويعتقد  ع ميا ق جيوك اً الد 45حو  العالم في  كثر من  الحّمص. وييمو اً دغير محدّ  اً واحد ونوعً  ،Perennialsنوعًا معمرًا 33 و

  12.7عالميًا في  الحّمص(. يزرع Lev-Yadun et al.,2000المحصو  )شرق تركيا وشما  شرق سورية تعد من ميا ق نشوء ذتا 
بسب  التغيرا    (2016-2012)السيوا  الرمس األ يرة    ، واإنتاج السيوي  صبح متقلبًا فياً مليوع  ي  12مع إنتاج سيوي    اً مليوع ذكتار 
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 الحّمصاالستقرار األولى والثانية، وتشكل المساحة المزروعة ببعً  في ميطقتي  في سورية الحّمص(. ويزرع (FAO,2018الميا ية 
كونه محصو  غتا ي مهم لإلنساع  الحّمص ذمية  تتأّتى (.2002% من مبموع المساحة الكلية في سورية )إيكاردا، 35الشتوي حوالي  

 Katerjiوالتي تعتمد على الزراعة المطرية )   اصة في الميا ق البافة   ،في المحافظة على  صو ة التر ة  اً مهم  اً ، كتلك له دور والحيواع
et al., 2001 .) 

الماء  حد  ذم العوامل األساسية المحددة لإلنتاج الزراعي في الميا ق البافة ونص  البافة، وانط قًا من  ذمية الماء ودورا  إتاحةتعد 
الماء سيؤثر بشكل مباشر في نمو اليبا  والعديد من العمليا  الحيوية، ااتداًء   إتاحةالحيوي على المستوى الرلوي، فإع  ي تراجع في 

 Photo-assimilatesبعملية نقل التا با   و نواتج التمثيل الضو ي  اً وانتهاء Photosynthesis من عملية التمثيل الضو ي 
translocation   ،فقداع  في  ل البفاف والملوحة والصقيع والحرارة المرتفعة  حيا ية مثإ(. وتسب  بعض العوامل ال  2008)العودة و يتي

 ويشكل البيئية، اإجهادا    ذم كأحد البفاف يأتي(، و 2007جزء كبير من اإنتاج االقتصادي على مستوى العالم )اهي الدين وآ روع،  
 نمو في المؤثرة العوامل  ذم  حد يعدّ  و التالي(، Tas and Tas, 2007التي تؤثر في اليبا  ) اإجهادا مبموع  من 26% حوالي
بأنه فترة من ندرة المياا تواجه المحصو      مراحل   Droughtيعرف  البفاف  (. Rampino et al., 2006) وتطورذا اليباتا 

( Wψ) نموا و تؤدي الى الحد من إنتاجية اليبا  في الطبيعة  و في اليظا  الزراعي،  و ذي الفترة التي يتراجع فيهذا محتذوى التر ذة الما ي  
Water potential   في ميطقة انتشار البتورRhizosphere   اليباتا  من نقص الماء، ال ز  ليموذا وتطورذا   إلى الحد التي تعاني فيه

اين التر ة و  يا المبموعة البترية، فتتراجع كمية الماء  Water potential gradientمما يقلل مذن فذرق التذدرج فذي البهد الما ي 
ن قبل البتور اليباتية، فيحصل   كبر من معد  امتصاصه م  Transpirationالممتصة، و التالي يكوع معد  فقد الماء بعملية اليتح

اق ا ت   في توازع محتوى الماء في اليبا ، وتدني في وتيرة عملية انقسا  واستطالة الر يا اليباتيذة، ثذم تراجذع نمذو واستطالة األور 
(Retta et al., 1996) الحراري والضو ي  اإجهادالبيئية األ رى مثل  اإجهادا . وعادة ما تترافق كروف البفاف مع العديد من

 . (Nayer and Heidari, 2008)التغتية  إجهادو 
(  Delachiave and de Pinho, 2003وسرعته ) نبا تراجع نسبة اإ في كل مراحل نموا، فهو يسب  الحّمص  في يؤثر البفاف 

التر ة  كثر مراحل اليمو  ذمية في حياة (. وتعد مرحلة استرساء البادرا  في Teixeria and Pereira, 2007ومعد  نمو البادرة )
الما ي     مرحلة اليمو   اإجهاد(.  ما  Soltani et al., 2006ويعد البفاف في ذتا المرحلة السب  الر يسي لمو  البادرا  )  ،اليبا 

ويمكن تقدير تأثير البفاف (.  Gunes et al., 2006الرضري  و مرحلة تشكل القروع فيعد من العوامل المحددة لزراعة ذتا المحصو  )
، والمؤشرا  (Daws et al., 2008)، وكهور البادرا  (Urbieta,2008)البتور  إنبا من المؤشرا  اليوعية والكمية متضمية 

 Turner et)التعديل الحلولي و ، (Mafakheri et al., 2010)والمؤشرا  البيوكيميا ية  (Rahbarian et al., 2011)الفيزيولوجية 
al., 2007) ) ، األكسدةالضارة ومستويا  مضادا   األوكسبينجتور و (Baby and Jini ,2011)  ، امتصاص المغتيا  وتشكل و

الما ي ابعض  اإجهادتتعلق آلية تحمل . و (Sabaghpour et al.,2006)الغلة ومكوناتها و ، (Gunes et al., 2006)العقد 
امتداد وتشع  البتور، وقدرتها على ا تراق الطبقا  المتراصة للتر ة، وحصولها على ر و ة  :الرصا ص المورفولوجية والتطورية مثل

 (. Pathan et al., 2004الطبقا  األعمق في التر ة )
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رفضة نسبيًا  و اتعريض اتور  و جتور اليبا  إلى  تعتمد دراسة تأثير البفاف في اليبا  على تعريض اليبا  إلى ايئذا  ذا  ر و ذة مي
 و باستردا  بعض المركبا   ، و في عدد مرا  الري  ،ايئة ذا  جهد ما ي ميرفض، ويتم ذلك إما من     التحكم في كمية ماء الري 

 PEG (Polyetheylen glycol)غليكو     إيتيلين و اذولي  Mannitol العضوية لترفيض جهد ماء التر ة، ومن ذتا المركبا  المانيتذو   
التي تعتمد على مبد   مسك جزيئا  الماء في الوس ، ما يؤدي الى حدوث فرق في البهد الحلولي ما اين الوس  الدا لي والرارجي 

الماء الضروري   إتاحة ع يسب  ذلك عد   .  و التالي يمكن  Skribanek and Tomcsányi. 2008)تركيذز المحلو  )  ذتا يتوق  علىو 
البهد الما ي للوس  الرارجي بشكل مشابه   فضليمو واستطالة األنسبة الرلوية اليباتية. مما  يعيق ويحد من نمو اليبا  من     

. وقد  شار  (Bressan et al.,1981)لبفاف التر ة في الحقل، و تلك فإع  اليبا  لن يكوع قادرًا على استمرار عملية امتصاص الماء  
بأع المانيتو  يد ل عبر غ ف البترة  ، وذواآللية الفيزيولوجية التي تفسر ذلك على المستوى االستق اي الرلوي إلى  1990) وشاع )

( ال يمكيه د و   6000ذو الوزع البزيئي العالي ) PEGفيقلل من فرق تدرج البهد الحلولي اين الر يا والوس  المحي ،  ما مرك  
(، ويعد  فضل من المواد األ رى المستردمة كالمانيتو  كونه ال يد ل إلى الر يا واليسب  آثارًا Oertli, 1985ثقوك الر يا اليباتية )

 البهد الحلولي وتبقي البترة، غ ف عبر تد ل ال متشردة، غير مركبا  إضافة الى كونها ،(Verslues et al., 1999سمية لها )
 (. Valifard et al., 2012التبر ة ) فترة  يلة ثاات للوس 

التابعة لليوع نفسه  األصيافكما ترتل  اين  ،عيد البهود الحلولية نفسها اين اتور األنواع اليباتية المرتلفة نبا ترتل  نماذج اإ
(Nayer and Heidari, 2008  .)  ففي القمح وجدRao et al., (2002)     ع البهد الحلولي الميرفض المتسب  عن استردا  اولي 

 ,.Pereyra et alاليها ي، كتلك وجد    نبا وتسب  التراكيز العالية ميه تراجعًا في نسبة اإ  ،بشكل واضح  نبا غليكو  يؤ ر اإ  إيتيلين
   والباف،  الر   ووزنها السويقة،  إلى تراجع ملحوظ في  و   د  6000PEG مرك  من  20%ايسبة   القمح بادرا  تعريض  ع   (2006)

%( ليباتا  الشاذد مقارنة مع  (92.57تراوحت ما اين  نبا  ع معدال  اإ  Kouakou et al., (2008)وفي محصو  القطن وجد 
، وقد تباييت ذتا اليسبة حس  الصي  المدروس مما يشير إلى إمكانية استردا  ذتا الطريقة PEG(  g/l  50عيد تركيز )     %((15.33

وسرعته    نبا تراجع نسبة اإ(  2010 ما في الشوندر السكري فقد وجد عباس وآ روع ) في غر لة الطرز المتحملة عن مثي تها الحساسة.  
كاع بمثابة مستوى مثب  لعشرين  راز مرتبر، في حين توق    MPa 1-مع انرفاض البهد الحلولي لوس  اليمو، ووجد  ع البهد  

وذلك   اإجهاد، وحافظت الطرز على قدرة عالية على استعادة اليمو بعد زوا  كروف MPa 0.8-بعض الطرز عيد البهد    إنبا 
في استبااتها  الحّمصف و رز تباييًا اين  صيا Sleimi et al., (2013)وجد  الحّمصبسب  عد  تأثر حيوية البتور لديها. وفي 

إلى   Kassebفي الصي   نبا حيث تراجعت نسبة اإ 4000غليكو   إيتيلينغ/لتر من البولي  10الحلولي المحدث اتركيز  جهادلإل
 ،و و  البادرا  ،نبا لى ترفيض نسبة اإإ%( 4% و 2والمانيتو  ) PEG -6000 دى البفاف المحدث اواسطة %.  كما 51

من محلو     MPa 0.4-كما  ع تركيز  ،مع الشاذد مقارنةً  معيوي   ، بشكل  الحّمصواألوزاع الر بة والبافة لبادرا  عشرين صيفًا من 
PEG    الحساسة والمقاو   الحّمص كاع عامً  مساعدًا للتمييز اين  صياف  (Randhawa and Kaur, 2014) ،    في حين وجدYucel 

et al., (2010)    الحلولي و زيادة تركيز    اإجهادقد تأثر  ب  الحّمصلتسعة  صياف من    نبا لإل ع اليسبة المئويةPEG    حتى    0من-
0.8 MPA  0.8-التي توق  بالكامل عيد  نبا  دى الى تياقص معيوي ليسبة اإ MPA . 
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 صياف من الشعير المصري  ع زيادة نسبة البولي  على عشرة Hellal et al., (2018)  كهر  نتا ج الدراسة المربرية التي قا  اها 
 بشكل مضطرد.   وسرعته، و و  البتيرا  والسويقا  والوزع الباف لها نبا غليكو  في وس  اليمو يؤدي إلى تراجع نسبة اإ إيتيلين

، وتقييم الحّمصلرمسة  صياف من    نبا الحلولي المتزامن     مرحلة اإ  اإجهاداياًء على ما سبق يهدف ذتا البحث إلى تحديد  تأثير  
 .  نبا نتيبة وجود تراكيز متزايدة من مرك  اولي اتيلين غليكو  في وس  اإ األصيافالتباين في استبابة تلك 

 مواد البحث وطرائقه:  
اهدف تقييم  داء  مسة  صياف ، 2017لدراسة في مراار كلية الهيدسة الكيميا ية والبترولية في جامعة البعث،     العا  نفت  ذتا ا

والبلدي والفرنسي(، تم الحصو  عليها من المؤسسة العامة إكثار البتار )فرع حمص(، تم تعقيم   5وغاك    4وغاك    3)غاك    الحّمصمن  
% لمدة دقيقة واحدة، ثم غسلت البتور بعد ذلك بالماء المقطر عدة   0.1اتركيز  2HgCl  كلوريد الز بق البتار سطحيًا باستردا  محلو 

اترة في الطبق، و ث ثة مكررا . ثم  25، بمعد  paper Whatmanالترشيح  اين  بقتين من  وراقمرا ، ثم زرعت في   باق اتري 
في   Osmotic potential( إحداث عدة جهود حلولية 6000PEG)غليكو   إيتيلينر بت  وراق الترشيح بمحاليل محضرة من اولي 

ميعًا  باإضافة إلى   باق احتو  على ماء مقطر فق ، اعتبر  كشاذد  يلة فترة التبر ة، غطيت   باق اتري،  ،(6-،  3-)وس  اليمو  
 (. ISTA, 1985ْ  ) 20لفقد الماء بالتبرر، ووضعت في الحاضية في الظ   على درجة حرارة 

  (. و  ت  القراءا  التالية: Mokhberdoran et al., 2009ملم )2 اعتبر  البترة نااتة عيد ا تراق البتير لغ ف البترة بمقدار 
 . (ISTA, 1985)يومًا  8، 4ًا  بيعيًا بعد إنبات: اتعداد البتور اليااتة نبا . اليسبة المئوية لإل1
 Vigor index   (Pezzani and Montana, 2006  .): تم تحديدذا باستردا  مؤشر اليشاط نبا . سرعة اإ2

)/( DXNXVI = 
NX  عدد البتور الميبتة حتى اليو :X ،DXوحتى اليو   با ن: عدد األيا  من اداية ا تبار اإX. 
: بغسل البتور غير الميبتة في جميع المستويا  الحلولية المدروسة بعد انتهاء مدة اال تبار باليو ، اإجهادالمسترد من    نبا . نسبة اإ3

في   باق احتو  على ماء مقطر فق  و عيد  إلى الحاضية. و عدذا تم عد البتور الميبتة وذلك لحساك اليسبة المئوية   نبا ثم نقلت لإل
 (.      2002المسترد )دي ،  نبا لإل
جة، ثم .  و  البتير والسويقة البيييية )ملم(: في نهاية فترة اال تبار تم قياس  و  كل من البتير والسويقة البيييية بمسطرة مدر 4

 حسبت نسبة االنرفاض في الطو  مقارنًة بالشاذد كيسبة مئوية. 
التي يوزع الطرز إلى حساسة ومتحملة   Z-distrobutionالحلولي باستعما  التحليل اإحصا ي  جهادلإل األصيافتم تقييم تحمل 

 جهادومتوسطة التحمل لإل
و ث ثة مكررا . وتم تحليل التباين لبميع الصفا  المدروسة وحساك ، CRDصممت التبر ة المربرية وفق التصميم العشوا ي الكامل 

 . 0.01قيمة  قل فرق معيوي عيد مستوى احتمالية 
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 النتائج والمناقشة:
 )%(:  نباتغليكول في نسبة اإل إيتيلين. تأثير الجهد الحلولي المحدث باستخدام بولي 1

( 6000PEG(سلبًا مع انرفاض البهد الحلولي لوس  اليمو، حيث تياقصت بشكل معيوي مع زيادة تركيز    الحّمص لبتار    نبا تأثر  نسبة اإ
بار على    6-) ,  3-وتراجعت عيد البهود الحلولية   ) ،  %74.33بعد  ر عة  يا     األصياففي وس  اليمو حيث الغت بالمتوس  لبميع  

(% عيد  70.73،  (93.67%، تراجعت إلى 100في الشاذد  نبا  يا  الغت نسبة اإ 8و عد %، 17.07)،  31.40 (التوالي بالقيم 
    (. 1، )البدو ،(0.01بار على التوالي، و فروق معيوية واضحة عيد مستوى المعيوية ) 6-) ,3- )البهدين 

متوس  جميع مستويا  البهد  ه فيإنباتفي نسبة  5المرتبرة للبهد الحلولي فقد تفوق الصي  غاك الحّمصتباييت استبابة  صياف 
 4غاك األصيافعيد بقية  نبا %(، و بالمقاال تدنت نسبة اإ 96.11) األصيافالحلولي لوس  اليمو بفروق معيوية على بقية 

%(، في حين حقق 85.78%( دوع وجود فروق معيوية اييهما، ثم حل الصي  البلدي رابعًا ايسبة )87.22 ) 3، غاك)%(89.22
 . (1  جميعها )البدو  األصياف%( بفرق معيوي عن باقي 82.33) إنبا الصي  الفرنسي  قل نسبة 

 أيام.  8و 4بعد   الحّمص% لبذور أصناف   نباتغليكول في نسبة اإل  إيتيلين. تأثير الجهد الحلولي المحدث بالبولي 1 الجدول

 اإجهاد(، حيث  ع  Macar et al.,2009)   Nayer and Heidari, 2008 ;اليتا ج التي توصليا إليها مع العديد من الدراسا تتوافق  
الفيزيولوجي،    نبا الحلولي يؤدي إلى قلة كمية المياا الممتصة من قبل البتور، وإ الة الزمن ال ز  الكتما  مرحلة التشرك و دء مرحلة اإ

معد  امتصاص الماء من قبل البتور، ويؤثر تراجع كمية   فيتراجعكما يتراجع فرق التدرج في البهد الما ي اين البتور ووس  االمتصاص  
إلى مواد  المياا الممتصة سلبًا في نشاط األنزيما  المحللة للمد را  الغتا ية المعقدة والمرزنة في  ندوسبير  و يرسبر  البتور، وتحويلها 

(، باإضافة إلى  ذمية الماء في نقل نواتج   Guerrier, 1988; Dahal et al.,1996بسيطة يستفيد ميها المحور البيييي اليامي )
التحلل من األنسبة الرازنة إلى المحور البيييي، مما يؤدي إلى تراجع معد  انقسا  واستطالة وتمايز   يا المحور البيييي إلى جتير 

، كما  ع انرفاض جهد الماء يؤثر سلبًا على العمليا  االستق اية من     زيادة نبا يييية، مما يميع من اكتما  عملية اإوسويقة ج
(، والدور السلبي التي يلعبه وجود مادة Rehman et al., 1997) نبا تراكم المركبا  الفييولية، مما يؤدي  إلى انرفاض نسبة اإ

 ,Blumالتي تؤدي إلى ترفيض البهد الحلولي للوس  و التالي قلة الماء المتاح للبتور لكي تيتش بصورة  بيعية )غليكو  و   إيتيلينالبولي  
2008; Imanparast and Hassanpanah, 2009 وكتلك تأمين الوس  الما ي ال ز  النتقا  مرزونا  البترة إلى البيين ،)

(Misra et al., 2002 .) 

 الصنف  

(A ) 

 ( Bالجهد الحلولي بار )

 أيام  8)%( بعد    نباتنسبة اإل أيام  4)%( بعد    نباتنسبة اإل

 المتوسط  6- 3- 0 المتوسط  6- 3- 0

 87.22 68.67 93.00 100.00 41.78 20.00 32.33 73.00 3غاب  

 89.22 72.00 95.67 100.00 45.89 20.67 36.00 81.00 4غاب  

 96.11 88.33 100.00 100.00 51.67 24.33 40.67 90.00 5غاب  

 82.33 57.67 89.33 100.00 29.78 8.33 20.00 61.00 الفرنسي 

 85.78 67.00 90.33 100.00 35.56 12.00 28.00 66.67 البلدي 

 - 70.73 93.67 100.00 - 17.07 31.40 74.33 المتوسط 

LSD0.01 A=2.543,  B=2.977,  A*B=5.982 A=3.518,  B=3.146,  A*B=7.035 
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 :نباتغليكول في سرعة اإل إيتيلين. تأثير الجهد الحلولي المحدث باستخدام بولي 2
،  6.70بالقيم ) نبا ، حيث تياقصت سرعة اإالحّمصاتار  إنبا بصورة سلبية في سرعة  نبا  ثر البهد الحلولي الميرفض لوس  اإ

 ( بار.  6-،  3-، 0مع زيادة مستوى البهد الحلولي )  معيوي   ( بشكل  2.22، 4.98
 4( وغاك4.99) 3( ت ا غاك5.90) إنبا  على متوس  سرعة  5معيوية، حيث حقق الصي  غاك األصيافكانت الفروق اين 

 األصياف ( بفروق معيوية عن بقية 3.18) إنبا ( ، ت ا الصي  الفرنسي التي حقق  قل متوس  سرعة 4.06(، ثم البلدي )4.71)
%  1كانت كاذرية عيد مستوى المعيوية    األصياف( نبد  ع الفروق اين  0ماعدا البلدي. عيد المقارنة مع الشاذد )مستوى البهد الحلولي  

( للصي  الفرنسي كاذرية،  صبحت معيوية في  5.92والقيمة األدنى ) 5غاك  للصي   (7.95)حيث كانت الفروق اين القيمة األعلى 
 . ( 2( بار، )البدو   6-، 3-) البهود الميرفضة 

 . نباتغليكول في سرعة اإل  إيتيلين. تأثير الجهد الحلولي المحدث بالبولي 2جدول ال

 على تتميز بقوة البادرة ويزداد  إنبا ، فالطرز التي تتميز بسرعة اإجهادمن المؤشرا  التي تسترد  لتقييم تحمل  نبا تعد سرعة اإ 
عيد الطرز الحساسة   نبا الحلولي  على من سرعة اإ جهادفي الطرز المتحملة لإل نبا احتما  نموذا بشكل  فضل، وتكوع سرعة اإ

(Misra et al.,2002; Farzaneh et al., 2008 وعمومًا نستيتج  ع .)التي تحملت البهود الحلولية الميرفضة وكانت  األصياف
عالي   إجهادها  على، وذتا يشير إلى قوة الصي  ونشا ه حتى تحت تأثير مستوى إنباتها  على فإنه بالضرورة تكوع سرعة إنباتنسبة 

( في الترة الصفراء، حيث وجد  Farsiani and Ghobadi, 2009نتا ج )المرتبرة، وتتوافق ذتا اليتا ج مع    األصيافبالمقارنة مع بقية  
عيد انرفاض البهد الحلولي لوس  اليمو، ويعود ذلك إلى تأ ير إنتباج البتور نتيبة تبا ؤ حركة المياا إلى   نبا انرفاض سرعة اإ

 (.  Jamil et al., 2006البتور بسب  انرفاض البهد الحلولي للوس  )
 المسترد:  نباتغليكول في نسبة اإل إيتيلين. تأثير الجهد الحلولي المحدث باستخدام بولي 3

 نبا تبين نتا ج التحليل االحصا ي الى عد  وجود فروق معيوية اين مستويا  البهد الحلولي لوس  اليمو، حيث انرفضت نسبة اإ
بار( حيث   3-وى البهد، حيث سبلت  على قيمة عيد البهد الحلولي ) )استعادة اليمو( بشكل كاذري مع تراجع مست  اإجهادالمسترد من  
%( عيد البهد 81.43%(، وتراجعت إلى )82.00)  5ماعدا غاك    األصيافبالمتوس  لبميع    اإجهادالمسترد من    نبا كانت نسبة اإ

%( متفوقًا بفروق معيوية على  94.33مسترد ) إنبا  على قيمة ايسبة  5بار(،  ما باليسبة لألصياف، حقق الصي  غاك 6- الحلولي )
 .  (3البقية والتي كانت الفروق اييها كاذرية )البدو    األصياف

 

 

 ( Aالصنف )
 ( Bالجهد الحلولي بار )

 المتوسط  6- 3- 0

  4.99 3.02 5.19 6.77 3غاب  

  4.71 2.48 4.84 6.82 4غاب  

  5.90 3.67 6.07 7.95 5غاب  

  3.18 0.15 3.47 5.92 الفرنسي 

  4.06 1.78 4.35 6.05 البلدي 

  2.22 4.98 6.70 المتوسط 

LSD0.01 A=1.103,  B=0.987,  A*B=2.207 
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 ( %)  اإلجهادالمسترد من  نباتغليكول في نسبة اإل  إيتيلين. تأثير الجهد الحلولي المحدث بالبولي 3جدول ال

في قدرتها على استعادة اليمو   األصيافوفقًا للصفا  السابقة عد  وجود ا ت فا  كبيرة اين    األصيافتبين ليا من     دراسة استبابة  
المرتلفة  عطت  على نسبة   اإجهادها جيدة تحت مستويا   إنباتالتي كانت نسبة    األصياف(، إال  نيا الحظيا  ع  5)ماعدا الصي  غاك  

مسترد، و التالي قدرة عالية على استعادة نموذا. تعد صفة القدرة على استعادة اليمو من الصفا  البيولوجية المرتبطة اتحمل  إنبا 
، والمحافظة على اإنتاجية عيد انقضاء العامل البيئي المحدد لليمو. وتعكس ذتا الصفة كفاءة الطراز الوراثي في المحافظة على  اإجهاد

(. تتفق اليتا ج التي توصليا لها مع العديد من نتا ج الدراسا  السابقة،  2006)اللحا  وآ روع، اإجهاديباتية     فترة حياة الر يا ال
استعاد  جميع البتور   اإجهادليس له  ي آثار سمية على البتور، وعيد إنهاء مرحلة  PEG ع  Kaya et al., (2006فقد وجد  )

الفيزيولوجي، حيث تميع من د و  جزيئا  الماء إلى البتور،   اإجهادالتي تحدثه ذتا المادة ب اإجهاد ، لتلك يسمىنبا قدرتها على اإ
 ,.Kalefetoglumacar et al إلى نتا ج مماثلة على محصو  زذرة الشمس، كما توصل ,.Ahmad et al( (2009وقد توصل 

 . الحّمصإلى اليتيبة نفسها على محصو     (2009)
 غليكول في طول الجذير والسويقة الجنينية )ملم(:  إيتيلين. تأثير الجهد الحلولي المحدث باستخدام بولي 4

 األصيافمعيويًا مع تياقص البهد الحلولي لوس  اليمو حيث الغ  و  البتير بالمتوس  لبميع  الحّمصتراجع  و  البتير لبادرا  
  %، 14.55بار، و لغت نسبة االنرفاض مقارنًة بالشاذد  3-عيد البهد الحلولي  ملم 53.8ملم، ثم انرفضت إلى  62.6عيد الشاذد 

المدروسة فروقًا معيوية  األصياف%. كما  كهر  45.29 بار ايسبة انرفاض 6- ملم عيد البهد الحلولي  34.9واستمر التياقص إلى 
ملم محققًا  قل نسبة انرفاض مقارنًة بالشاذد   64.0في  و  البتير بقيمة )  5فيما اييها في مؤشر  و  البتير حيث تفوق الصي  غاك

ملم( على التوالي. الغت نسبة   41.3،  43.2،  48.8،  54.9، البلدي، الفرنسي )3، غاك4غاك  األصياف( معيويًا على بقية  20.27%
   (. 4( % )البدو  39.88،  36.89،  28.64،  23.93مقارنًة بالشاذد )  على التوالياالنرفاض في ذتا الطرز 

  

 ( Aالصنف )
 ( Bالجهد الحلولي بار )

 المتوسط  6- 3-

 81.42 79.50 83.33 3غاب  

 87.04 85.19 88.89 4غاب  

 94.33 94.33 ----- 5غاب  

 73.37 71.74 75.00 الفرنسي 

 78.62 76.67 80.56 البلدي 

 - 81.43 82.00 المتوسط 

LSD0.01 A=9.22,  B=6.12,  A*B=17.54 
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 المدروسة  الحّمصلوسط النمو في طول الجذير)ملم( في أصناف   PEG. تأثير الجهد الحلولي المحدث باستخدام 4جدول ال

 ( Aالصنف )

 ( %نسبة االنخفاض مقارنةً بالشاهد )  طول الجذير )ملم( 

 ( Bالجهد الحلولي بار ) ( Bالجهد الحلولي بار )

 المتوسط  6- 3- المتوسط  6- 3- 0

 28.64 44.05 13.23 48.8 33.7 52.3 60.3 3غاب 

 23.93 36.67 11.19 54.9 41.3 58.0 65.3 4غاب 

 20.27 31.99 8.55 64.0 50.3 67.7 74.0 5غاب 

 39.88 58.56 21.20 41.3 23.3 44.3 56.3 فرنسي 

 36.89 55.21 18.58 43.2 25.7 46.7 57.3 بلدي 

 - B 62.6 53.8 34.9 - 14.55 45.29متوسط 

LSD 0.01 A=3.93,  B=5.05,  A*B=9.76 A=2.23,  B=5.23,  A*B=9.11 

معيويًا مع تياقص البهد الحلولي لوس  اليمو حيث الغ  و  السويقة بالمتوس  لبميع   الحّمصكتلك األمر تراجع  و  السويقة لبادرا   
بار، و لغت نسبة االنرفاض مقارنًة بالشاذد   3- عيد البهد الحلولي  ملم 21.4ملم، ثم انرفضت إلى  38.7عيد الشاذد  األصياف
 األصياف. كما  كهر  %80.98انرفاض وصلت إلى  بار ايسبة 6- ملم عيد البهد الحلولي  7.9واستمر التياقص الى  45.87%

ملم والتي    34.5في  و  السويقة بقيمة )  5المدروسة فروقًا معيوية واضحة فيما اييها في مؤشر  و  السويقة حيث تفوق الصي  غاك
،  27.8الفرنسي )، البلدي، 3، غاك4غاك  األصياف( معيويًا على بقية % 54.41حقق  قل نسبة ل نرفاض مقارنًة بالشاذد الغت 

،  67.03، 58.69مقارنًة بالشاذد )  على التوالي األصيافملم( على التوالي. الغت نسبة االنرفاض في ذتا  15.2، 15.6، 20.2
   (.5( % )البدو   67.52،  69.49

 المدروسة  الحّمصلوسط النمو في طول السويقة )ملم( في أصناف    PEG. تأثير الجهد الحلولي المحدث باستخدام 5جدول ال

 ( Aالصنف )

 ( %نسبة االنخفاض مقارنةً بالشاهد )  طول السويقة )ملم( 

 ( Bالجهد الحلولي بار ) ( Bالجهد الحلولي بار )

 المتوسط  6- 3- المتوسط  6- 3- 0

 67.03 84.34 49.71 20.2 5.7 18.3 36.7 3غاب 

 58.69 78.17 39.20 27.8 10.0 27.7 45.7 4غاب 

 54.41 70.44 38.38 34.5 16.0 33.3 54.3 5غاب 

 67.52 87.99 47.04 15.2 3.3 14.7 27.7 فرنسي 

 69.49 83.94 55.03 15.6 4.7 13.0 29.0 بلدي 

 - B 38.7 21.4 7.9 - 45.87 80.98متوسط 

LSD 0.01 A=2.21,  B=4.76,  A*B=7.54 A=4.23,  B=5.6.45,  A*B=10.13 

معيويًا مع تياقص البهد الحلولي لوس  اليمو، وكاع معد  التراجع    الحّمصتراجع  و  البادرة ألصياف    5و  4نستيتج من نتا ج البدولين  
البتور تيتج باألساس عن   إنبا في  و  السويقة  على من معد  التراجع في  و  البتير. إع عملية تطاو  البتير والسويقة بعد 

ميرستيمية للبتير والسويقة اتراجع ضغ  االمت ء االنقسا  الرلوي واستطالة الر يا، ويفسر التياقص في تطاولها بسب  تأثر الر يا ال
 .  (Hellal et al., 2018)، ما يؤثر سلبًا في عملية االنقسا  الرلوي وتوقفها عيد مستويا  معييةاإجهادتحت كروف 

 Okcu، والفو  )(Kalefetoglu et al., 2009)  الحّمصتتفق ذتا اليتا ج مع العديد من الدراسا  السابقة وفي محاصيل مرتلفة مثل  
et al., 2005 والقمح ،)(Tian and Lei, 2006)  ،(. في جميع الدراسا  السابقة تراجع نمو البادرة مع 2011والريار )عبيد وحداد
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الما ي تسب  تأ ير ازوغ بادرا  الترة كيتيبة لتياقص انقسا   اإجهادزيادة مستويا  تراجع البهد الحلولي لوس  اليمو. كتلك لوحغ  ع 
 . (Partheeban et al., 2017)الر يا والعمليا  االستق اية دا ل اليبا  

وسرعته وكتلك تراجع  و  البادرة مع تياقص البهد    نبا ع نسبة اإ كهر  نتا ج التحليل االحصا ي لليتا ج التي تم التوصل اليها تراج 
 األصياف ، و ياًء على ذلك صيفت اإجهادقدرة عالية على استعادة نموذا بعد زوا  كروف  األصيافالحلولي لوس  اليمو، فيما  اد  

 الى:   نبا الحلولي في مرحلة اإ جهادتبعًا لتحملها لإل
( على  4.71- 5.90 ) (،89.22%، 96.11بمعدال  ) إنبا التي  كهر   على نسبة وسرعة  األصيافالمتحملة: وذي  األصياف -

 . 4غاك –  5التوالي، وذي: غاك
( على  3.18، 4.06)-( 82.33%-85.78بمعدال  ) إنبا التي  كهر   قل نسبة و سرعة  األصيافالحساسة: وذي  األصياف -

 رنسي.   الف –وذي : البلدي ، التوالي
 قيمًا متوسطة اين المبموعتين السابقتين و التالي اعتبر صيفًا متوس  التحمل. 3 عطى الصي  غاك  -

 وسرعته. نبا حس  تحملها اياء على مؤشري نسبة اإ األصياف ( توزع 1ويبين الشكل )

 
     Z- distribution                الحلولي حسب نتائج التحليل اإلحصائي جهادإلى متحملة، وحساسة لإل الحّمصتوزع طرز   .1الشكل   

 االستنتاجات والتوصيات: 
مع زيادة تركيز مرك    ا،وسرعته  ،المدروسة  الحّمص رز    إنبا لى تراجع كلّ  من نسبة  إ  نبا .  سّب  تراجع البهد الحلولي لوس  اإ1

  (.6000PEGغليكو  ) إيتيلينالبولي 
  إلى: نبا الحلولي     مرحلة اإ جهادالمرتبرة تبعًا لتحملها لإل األصيافتباييت استبابة  .2
(  4.71- 5.90 )   (، 89.22%،  96.11بمعدال  )  إنبا التي  كهر   على نسبة وسرعة    األصيافالمتحملة للبفاف: وذي    األصياف  -

 . 4غاكو  ، 5على التوالي، وذي: غاك
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(  3.18، 4.06)-( 82.33%-85.78بمعدال  ) إنبا التي  كهر   قل نسبة وسرعة  األصيافالحساسة للبفاف: وذي  األصياف -
 الفرنسي.   ، و وذي: البلدي ،على التوالي 

 قيمًا متوسطة اين المبموعتين السابقتين و التالي اعتبر صيفًا متوس  التحمل. 3 عطى الصي  غاك  -
الما ي تحت الظروف الحقلية، عيد مراحل  جهادلإل األصيافاياًء على ما سبق الاد من إجراء المزيد من الدراسا  لمعرفة استبابة ذتا 

  رى من اليمو الرضري وحتى مرحلة اليبا  الكامل، لتأكيد اليتا ج التي تم التوصل إليها، بحيث ت  م ما يتعرض له المحصو  عيد  
 العر ي السوري. زراعته في القطر

 المراجع: 
 (. التقرير السيوي الصادر عن المركز الدولي لدراسا  الميا ق البافة واألراضي القاحلة. 2002إيكاردا )

. تطبيقا  الهيدسذذذذذذة الوراثية لمواجهة الظروف البيئية غير )2007اهي الدين،  حمد وذالة عيسذذذذذذى و حمد رمضذذذذذذاع وعلي عبد السذذذذذذ   )
 .58-50:(5)الم  مة لإلنتاج الزراعي. مبلة االستثمار الزراعي. 

 مسة  صياف من القمح القاسي. مبلة باسل   إنبا البفافي المصطيع اواسطة المانيتو  في    اإجهاد(. تأثير  2002دي ،  ارق علي )
 . 129-111(:15) األسد للعلو  الزراعية. 

 ص. 365. فيزيولوجيا المحاصيل الحقلية. البزء اليظري، ميشورا  جامعة حل ، كلية الزراعة. )1990 وشاع، حياة )
غليكو   إيتيلينالبفافي المحدث باسذذذذذذتردا  اولي  اإجهادتأثير (.  2010عباس، فادي  و حمد مهيا وغسذذذذذذاع اللحا  وانتصذذذذذذار البباوي )

(6000PEG  في ) إنبا ( الشذذذذذوندر السذذذذذكريL. Beta vulgaris  .مبلة جامعة البعث للعلو  الهيدسذذذذذية .)39(:  17)  32 -
54. 

البفاف.  جهادإ  (Cucumis Sativa)اتور  صذذذذذياف مرتلفة من الريار  إنبا (. تقييم اسذذذذذتبابة  2011عبيد، حسذذذذذاع وسذذذذذهيل حداد )
 .97-114(:1)27مبلة جامعة دمشق للعلو  الزراعية. 

كلية الزراعة.  ،ميشذذورا  جامعة دمشذذق .(. فسذذيولوجيا المحاصذذيل الحقلية ) البزء اليظري(2008الشذذحاذة ومأموع  يتي )العودة،  يمن  
 ص.  93-101-125

 Sorghum  bicolor (L.) Moench(. تقويم اسذتبابة صذيفين من الترة البيضذاء 2006اللحا ، غسذاع ومحمود صذبوح و يمن العودة )
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Abstract 

This experiment was conducted in the labs of Chemistry and Petroleum 

Engineering Faculty at AL-Baath University, Homs, during 2017. PEG6000 was 

applied to the germination media with low osmotic potentials (OP) i.e. 0, -3 and 

-6 bar, for screening 5 chickpea varieties under controlled conditions. Complete 

randomized design (CRD) with three replicates was used. The results exhibited 

a genetic difference between the varieties concerning the response to the 

application of PEG6000 in the media. The germination percent was decreased with 

the decline of osmotic potential 0, -3 and -6 bar. The percentages of germination 

were 100, 93.67 and 70.73 % respectively, as compared with the control. While 

the speed of germination was 6.70, 4.98 and 2.22 respectively. The length of 

epicotyl and radicle were estimated in all of tested osmotic potentials, and the 

results showed that with decreasing the osmotic potential the length decreased, 

and the decrement in epicotyl was more than radicle. The variety Ghab5 achieved 

the lowest scores in growth declaim compare to the other varieties. The 

differences between genotypes in the response to drought stress using PEG6000 

during germination, and the z-distribution analysis whish classified the varieties 

to tolerant and sensitive. Ghab5 and Ghab4 were considered as tolerant genotypes 

for drought stress, and could be sown successfully under the most drought 

conditions, compare to other varieties. 

Key words: Osmotic potential, Polyethylene Glycol PEG6000, Germination stage, 

Chickpea. 

 


