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تأثير اإلجهاد المائي في بعض الصفات الفيزيولوجية لهجينين وحيدي الجنين من الشوندر 
 (.Beta vulgaris Lالسكري )

 (2)وفادي عباس (1)انتصار الجباوي*

 دمشق، سورية. . الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،إدارة بحوث المحاصيل ،قسم بحوث الشوندر السكري .(1)
 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حمص، سورية.  ،مركز البحوث العلمية الزراعية في حمص .)2)
 (.dr.entessara@gmail.comالبريد اإللكتروني:  ،انتصار الجباويد.  للمراسلة:*)

 17/06/2015تاريخ القبول:    02/02/2015تاريخ االستالم: 
 

 الملخص:
دراسة تأثير اإلجهااد الماائي بهدف  ،2010و  2009العامين من شتوية ، خالل العروة الحمصنفذت هذه الدراسة في مركز بحوث 

 40في بعض الصفات الفيزيولوجية لصنفين من الشوندر السكري )بريجيتا ودوروتيا(، وقد تمثلت معاملة اإلجهااد بقعام ميااه الاري مادة 
مرحلاة أثار اإلجهااد الماائي فاي منتصاف وبثالثة مكررات.  القعم المنشقةصممت التجربة وفق تصميم يومًا بعد توقف موسم األمعار. 

( فااي أجاازا  %RWC( والمحتااو  المااائي النساابي  )%WCنمااو النبااات فااي جمياام الممشاارات المدروسااة، حيااث تراجاام المحتااو  المااائي )
النبااات، وكااان تراجاام المحتااو  المااائي للجااذور بقاايم أعلااق ماان أنصااال األوراق وأعناقهااا، فااي حااين كااان تراجاام المحتااو  المااائي النساابي 
لاووراق المكتملاة النماو أقال حادة مقارناًة بااألوراق القديماة والحديثاة. كماا انخفاض كااًل مان الاوزن الرعاع والجااف للمجماوعين الخ ااري 

أظهرت النتائج قدرة الشوندر السكري علق تعديل الجهد الحلولي تحت ظروف اإلجهااد، مان خاالل زياادة محتاو  المجماوعين  والجذري.
تبااين مساتو  العملياات الكيمياا الخ ري والجذري من الصوديوم والبوتاسيوم، كما زاد محتو  المجموع الخ ري من السكريات الذواباة. 

(، فاي حاين Foاإلجهااد، حياث زادت قيماة الفلاورة الصا ر  )عند الصنفين المدروسين تحات ظاروف  وئية في النظام ال وئي الثاني 
(، وقاد زاد هاذا االنخفااض مام زياادة فتارة Fv/Fm( ونتيجاة لاذلا انخف ات  لاة الكوانتاوم العظماق )Fmتراجعت قيمة الفلورة العظمق )

 دالت التراجم في العراز بريجيتا.اإلجهاد. وكانت معدالت التراجم في العراز دوروتيا أعلق من مع

 اإلجهاد المائي، الصفات الفيزيولوجية، الشوندر السكري.الكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة: 
وهو من المحاصيل ثنائية الحول التي  (Chenopodiaceae)للفصيلة السرمقية   .Beta vulgaris Lينتامي الشوندر السكري    

ار، وقد يختصر الشوندر السكري ثموفي السنة الثانية الشماريخ الزهرية وال ،تشكل في السنة األولق المجموع الخ ري والجذور
لمدة خف ة منتعر ه لدرجات حرارة أحيانًا موسم النمو الثاني ويسلا سلوا الحوليات ويععي الشماريخ الزهرية في نفس العام عند 

 .( (Smith,1987مراحل نموه األولقأثنا  عويلة 
يعد محصول الشوندر السكري المحصول الثاني بعد قصع السكر الذي تعتمد عليه عملية صناعة واستخراج السكر في العالم،    

جز   من أجل ت عيةوهو المصدر الوحيد في سورية الذي يستحصل منه علق السكر، وهذا ما يو ح أهمية زراعة هذا المحصول 
 .)2011)عباس،  احتياجات البلد من السكر من
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ألف هكتارًا أنتجت مليون طن من جذور الشوندر السكري،  22.5نحو  2012بلغت المساحة المزروعة بهذا المحصول عام 

 (.2012طن/هكتار )إحصائيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  45.5وبمردود قدره 
نتاج األعوام األخيرة لموجات حادة من الجفاف أدت إلق العديد من المشاكل الزراعية تمثلت بتراجم إتعر ت سورية في 

ومنم زراعة محصولي الشوندر السكري والقعن في بعض المناعق )محافظة حمص(، وت ررت بعض ، يةالحبوع في سور 
 (.2009)عباس،  ل ذا  المحليمما تسبع في ارتفاع أسعار االمحاصيل العلفية ال رورية لت ذية الماشية 

إن نجاااز زراعااة محصااول الشااوندر السااكري فااي سااورية يتعلااع حاال بعااض المشااكالت التااي قااد يواجههااا فااي بعااض المناااعق، ال 
سيما مشكلتي ندرة مياه الري والتملح، سيما أن مصادر المياه في المناعق الجافة وشبه الجافة آخذًة باالنخفاض المستمر. وفي ظل 

السااائدة فااي معظاام مناااعق الزراعااة فااي سااورية فاالن الماازارعين يحصاالون علااق مياااه الااري علااق أساااس الاادور الااذي تنظمااه نظاام الااري 
ذا ماا زرع أكثار مان مازارع نفاس الناوع المحصاولي ) ذرة  شاوندر ساكري ( فمان الصاعع أن يحصال  -قعان –الجمعيات الفالحية. وا 

يمدي إلق تعرض معظم األنواع المحصولية لإلجهاد المائي ألكثار مان مارة  كل المزارعين علق حصتهم من مياه الري بآن واحد. ما
خااالل موساام النمااو، وماان هنااا كااان ماان ال اارورة دراسااة تااأثير الجفاااف علااق نبااات الشااوندر السااكري فااي منعقااة حمااص و يرهااا ماان 

نتظاام توزعهاا علاق أشاهر الشاتا . المناعق السورية التي تتعرض لموجات متالحقة من الجفااف، وتادني كمياة ميااه األمعاار، وعادم ا
 .)2011)عباس، 

( مقارنًة مم النباتات األخر  من WUE) Water use efficiencyيتميز الشوندر السكري بكفا ة عالية في استخدام الما  
التربة (، وتختلف متعلباته المائية باختالف قوام 1998كالقعن وفول الصويا وعباد الشمس )كيال وآخرون، المجموعة نفسها 

والظروف المناخية السائدة والصنف ومرحلة النمو النباتي وعريقة الري المتبعة، حيث أنه يحتاج خالل مرحلة نموه إلق كمية من 
ما  )مهنا  3م 80(. ويلزم لتشكيل عن واحد من الجذور واألوراق 1998/هكتار )كيال وآخرون، 3( م4500–3500المياه قدرها )

 (.2009والشباا، 
كمال حيث يحتاج إلق عدد من الريات حتق ي ،مرويبشكل في المناعق الجافة والمناعق متوسعية المناخ ع الشوندر السكري يزر    

علاق ميااه  اعتمااداأما في بعض مناعق أوروبا مثل المملكة المتحدة وأجزا  من ألمانياا فلناه ينماو  بصورٍة عبيعية حتق الن ج،نموه 
بشاكل رياات ميااه الاري  ه األمعار تكون في بعض السانوات  يار كافياة وبالتاالي ال باد مان تاوفيرولكن كميات هذ ،األمعار الصيفية

 .(Jaggard et al., 1998)تكميلية 
بعض الدراسات التي تمت علق أدا  أصناف من الشوندر السكري باالستجابة لشح المياه لم تبِد أياة فاروق وراثياة ماا باين األصاناف 

(، قااد يعااز  ذلااا إلااق  اايق القاعاادة الوراثيااة لوصااناف (Fisher and Kerr, 1998; McGrath et al., 1999المدروسااة  
المدروسة في األبحاث السابقة. بينماا توصالت بعاض الدراساات األحادث إلاق كشاف بعاض التبايناات الوراثياة فاي اساتجابة عارز مان 

 .Bazrafshan et al., (2009) وSadeghian et al., (2004) الشوندر السكري لإلجهاد الجفافي مثل دراسات كل من 
من األوراق والجذور وكذلا نسبة الجذور إلق األوراق تحت ظروف الجفاف، كما تتناقص نسبة السكروز في  يتراجم نمو كل  

 Bloch andتفاعل بين العرز الوراثية وكمية مياه الري )وجود المادة الجافة وتزداد كمية اآلزوت األميني ولم يالحظ 

Hoffmann, 2005.)  ( 2004جاد )و كماAbd El-Motagally,  الوزن الرعع للمجموعين سبع تراجم أن اإلجهاد المائي
تتأثر أوراق الشوندر وعمومًا  % في الجذور. 37–25% باألوراق و38-30إلق ت نسبة االنخفاض الخ ري والجذري حيث وصل

 (.Shaw et al., 2002) السكري بالعجز المائي بشكل أكبر من الجذور
الورقي، بينما  هاودليل مسعحتها في نمو الورقة ومساحسلبية ن العجز المائي في مرحلة مبكرة من نمو النبات يسبع آثارًا إ

(. Abayomi and Wright, 2002يمدي العجز المائي في مرحلة متوسعة أو متأخرة من النمو إلق تأثير أقل في نمو األوراق )
اختالف في اآلثار الناجمة عن العجز المائي حسع مكان تو م الورقة، فكان التأثير وا ح بشكل أكبر علق معدل وقد وجد 

(. ويمدي الري بعد فترة عجز Milford and Riley, 1985استعالة األوراق القديمة السفلية أكثر من األوراق الحديثة العلوية )
 ,Abayomi and Wrightن النمو الورقي ولكنه ال ينعكس علق تزايد  لة السكر )مائي في حزيران وبداية تموز إلق إعادة اتزا
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علق كل حال يمكن استعادة قدرة النبات علق النمو النشع والعمليات الحيوية بعد التعرض لإلجهاد الجفافي باستعمال  (.2002
 (.Vomacka and Pospisilova, 2003)بعض المركبات التي ترش علق األوراق لتحسين التبادل ال ازي مم الوسع المحيع 

إجهادًا يعتبر مراحل مختلفة من النمو يومًا في  27مدة عن الشوندر السكري الري قعم مياه أن  (Choluj et al., 2004)وجد 
 .%6-3جفافيًا متوسعًا، وأد  ذلا إلق انخفاض المحتو  المائي النسبي لووراق الفتية والقديمة، وتراوز هذا االنخفاض بين 

محتو  الكلوروفيل في أوراق الشوندر السكري، وذلا  علقتأثير اإلجهاد الجفافي  Mohammadian et al., (2003درس )
حادًا في معدل  انخفا اً أوراق حقيقية، فالحظ  10-8يومًا حتق مرحلة  50بلحداث اإلجهاد حقليًا بقعم المياه عن النبات مدة 

للمستقبالت ال وئية، وكانت  لة الكوانتوم في لفلورة الص ر  )األولية( علق اولم يمثر سلبًا في األوراق، كلوروفيل العظمق الفلورة 
تباينت الكلوروفيل، و كما انخفض تركيز في الصانعات الخ را  أقل بشكل كبير،  (Photosystem II)النظام ال وئي الثاني 

خالل موسم فلورة ظت عالقة إرتباعية قوية بين  لة السكر األبيض ونسبة الكما لوح، عرز وراثية مدروسة 9في الممشرات السابقة 
 النمو، وبالتالي اعتبر أن الكلوروفيل يمكن أن يستخدم كممشر فعال لرصد تحمل اإلجهاد الجفافي المبكر في الشوندر السكري.

ات متعددة الهيدروكسيل تشكل رابعة وجدت بعض الدراسات أنه في الظروف الجافة فلن مجموعة الهيدروكسيل في المركب   
يقود إلق عدم فقد  (hydrophobic) كاره للما هيدرجينية مم الرموس القعبية لفوسفوليبيدات ال شا  الخلوي، وهو يعتبر تفاعل 

 (.Crowe et al., 1998; Villadsen et al., 2005الما  ويعتبر أساسًا لثباتية ال شا  الخلوي )
% من 60تأثير اإلجهاد الجفافي في نبات الشوندر السكري تحت نظامين مائيين، األول معاملة  Chołuj et al., (2008درس )

يومًا من اإلنبات في مرحلة بداية تعور  61% من رعوبة السعة الحقلية، وذلا بعد 35-30السعة الحقلية والثاني معاملة جفاف 
الحلولي ألع ا  النبات خاصًة الجذور، كما وجدوا تناقصًا جهد ال يوم، فالحظوا تناقص 35الجذر واستمرت هذه المعاملة مدة 

في كل من   Ca،Mg+2+2في أعناق األوراق وكذلا تركيز الكاتيونات الثنائية  +Na+ ،Kحادًا لتركيز الكاتيونات أحادية التكافم 
أنصال نسبة الكاتيونات األحادية إلق الثنائية في ادت ز كما األوراق القديمة والحديثة. بينما لم يتأثر تركيز الكاتيونات في الجذور. 

، كما سبع الجفاف تناقصًا حادًا في تركيز الفوسفور  ير الع وي في األوراق، أما البرولين فقد زاد تركيزه عناقهااألوراق الحديثة وأ
ولم يتأثر محتواه في الجذور في  في األوراق بيتينفي جميم أع ا  النبات ما عدا األوراق الحديثة، كما زاد محتو  ال اليسين 

أن هذه الت يرات ما هي إال  وا بالتاليوزاد تركيز السكروز في جميم أع ا  النبات، واستنتج ،حين زاد تركيز ال لوكوز في الجذور
 يًا والمحافظة علق نموه في ظروف الجفاف.حإلبقا  النبات جهد الحلولي آلية فعالة لتعديل ال

 Mohammadian)الكلوروفيل من قبل مربي النبات لدراساة اساتجابة النباات لإلجهاادات البيئياة المختلفاة  استخدمت حركية فلورة 

et al., 2003)   حيث تبدأ فلورة الكلوروفيل من قيمة أولية تسمق بالفلورة اإلبتدائية أو الص رFo والمقصود بهاا تأكساد المساتقبل ،
وتاازداد قيمااة هااذا الممشاار عنااد تعاارض النبااات ألي نااوع ماان اإلجهاااد ياامثر علااق نشاااع مجموعااه الخ ااري األولااي لفوتونااات ال ااو ، 

والااذي يقااوم بتمثياال الكربااون باالسااتفادة ماان ال ااو  الساااقع عليااه، إذ أن أي إجهاااد )إجهاااد الحاارارة أو الجفاااف أو الملوحااة أو نقااص 
يامدي إلااق تراجاام اساتفادة النبااات ماان  ة فااي النظاام ال ااوئي الثاااني، يساابع ت يارات بنيويااة فااي مساتويات األصااب العناصار الم ذيااة( 

 (.Anonymous, 1993فوتونات ال و  الساقعة عليه وتحولها إلق عاقة حرارية  ير كيميائية مبددة ال يستفيد منها النبات )

ظااروف المثالياة ترتفاام قيمااة الفلااورة وفااي العان الحالااة التااي تصاابح فيهاا جمياام مراكااز التفاعال م لقااة،  Fmتعبار الفلااورة العظمااق     
يعبااار عااان الكفاااا ة القصاااو  (، كماااا Fv) variable Fluorescence، ويعبااار عااان الفااارق باااين نقعتاااي الفلاااورة بالمصاااعلح عظماااقال

جهااادات عاادم اتاازان العناصاار، أمااا PSIIلمراكااز التفاعاال ال ااوئي  ، وتاانخفض قيمااة هااذا الممشاار عنااد التعاارض لإلجهااادات البيئيااة وا 
( وهاي ماا يعبار عناه ب لاة الكوانتاوم العظماق فاي النظاام ال اوئي الثااني، وهاي المامثرة بشاكل Fv/Fmزيادتها فهي ترفم من النسبة )

مباشاار فااي النشاااع التمثيلااي للنبااات، حيااث أن انخفاااض قيمتهااا عاان القيمااة المثاليااة تاادل علااق تعاارض الجهاااز التمثيلااي فااي المجمااوع 
 .(Ranalli et al., 1997الخ ري للنبات إلق خلل معين )
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بناً  علق ما سبق فقد هدف هذا البحث إلق دراسة االستجابة الفيزيولوجية لنبات الشوندر السكري تحت ظروف اإلجهاد الجفافي 
ت من خالل دراسة بعض ممشرات العالقات المائية في األوراق والجذور، ودراسة آلية التعديل الحلولي وفلورة الكلوروفيل أوراق النبا

 خالل فترة اإلجهاد. 
 مواد وطرق البحث:

. يرتفم موقم حمص عن سعح 2010و 2009نفذ هذا البحث في موقم مركز بحوث حمص خالل العروة الشتوية من العامين    
صيف حار وجاف وشتا  بارد ماعر،  ، ويسود هذه المنعقة34.4وخع العرض  36.4م، ويقم علق خع العول  487البحر 

ت المناخية اليومية المأخوذة من محعة األرصاد الجوية بحمص إلق ارتفاع درجات الحرارة صيفًا حيث بلغ متوسع وتشير المععيا
في شهر نيسان، وبلغ معدل الهعول السنوي وتوقف األمعار ، 2010ْم في شهر آع من العام  36.47درجات الحرارة العظمق 

 .ملم 439
األسمدة األساسية قبل الفالحة األخيرة حسع المعادلة  وأ يفتاألرض فالحتين متعامدتين باستخدام المحراث القرصي  حرثت   

كغ يوريا/هكتار(، أ يف نصفها مم الزراعة والنصف  435) N آزوت وحدة 200المنصوز بها في العروة الشتوية لموقم حمص: 
كغ سلفات  K (240 بوتاس وحدة 120غ سوبر فوسفات/هكتار(، ك 260) P فوسفات وحدة 120اآلخر بعد التفريد، 

/هكتار بعد خلعها مم Bكغ  0.5البوتاس/هكتار(، وقد أخذ تحليل التربة بعين االعتبار. كما تمت إ افة األسمدة البوراتية بمعدل 
 األسمدة ل مان توزيعها بشكل جيد .

ا تربة عينية ثقيلة، محتواها من المادة الع وية متوسع، ومتوسعة ( تبين أنه1من تحليل تربة موقم مركز بحوث حمص )الجدول 
 المحتو  باآلزوت والفوسفور والبوتاس، ناقليتها الكهربائية منخف ة. 

في العام  5/8/2010في العام األول، و 9/8/2009، وتم القلم بتاريخ في العامين األول والثاني 7/2زرعت التجارع بتاريخ 
 الثاني. 

 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة موقع حمص. 1جدول ال

 العام

 التحليل الكيميائي التحليل الفيزيائي

 رمل
% 

 سلت
% 

 طين
% 

مادة 
عضوية 

% 

EC 
dS.m

-1
 

PH 
CaCo3  

% 

 الفوسفور
 المتاح

 البوتاس
 المتبادل

 اآلزوت
 المعدني

 البورون
 المتاح

2009 25.8 12.4 61.8 1.34 0.37 7.5 2.8 22.4 325 63.4 0.49 

2010 28.0 12.0 60.0 1.26 0.43 7.6 2.3 21.2 308 56.6 0.35 

ا من الهيئة العامة للبحوث العلمية م، تم الحصول عليهالوحيد الجنين من الشوندر السكريهجينين صنفين  مت المادة النباتية 
 .بعض صفات هذين الصنفين (2الجدول ) ويبينالزراعية، 

 في الدراسة ينالشوندر السكري المستخدمصنفي . بعض صفات 2الجدول 

 طبيعة الطراز نموذج الطراز الصيغة الصبغية نوع البذار المصدر الهجين

 Diploid E Hybrid الجنين وحيد ألمانيا بريجيتا

 Diploid N Hybrid الجنين وحيد السويد دوروتيا

 

يومًا )عادًة يتوقف الهعول  40حقليًا بعدم ري المحصول بعد آخر تسجيل للهعول المعري با  المائيعبقت معاملة اإلجهاد    
ورقة، حيث تعتبر األوراق من  16-14المعري في منتصف شهر نيسان في ظروف حمص(، حيث يكون النبات قد كون بحدود 

تم معاملة المحصول بالري بدً  من بداية الشهر  (. ومن ثم2007األكفأ من حيث القدرة التمثيلية واإلنتاجية، )عباس،  20 -10
 السادس )مرحلة الت عية العظمق(. باإل افة إلق المعاملة الشاهد التي تم فيها الري بشكل منتظم حسع حاجة المحصول.
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 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:
، وبثالثة مكررات. حيث تو عت معامالت اإلجهااد الماائي )بادون Split plot designزرعت التجربة وفق تصميم القعم المنشقة 

بثالثااة  2م 24وذلااا فااي قعام تجريبيااة مساااحتها ري( والشااهد )ماام ري( فااي القعام الرئيسااية ووزعاات األصاناف فااي القعاام الثانوياة، 
لنباتاات  امن الخاع سام باين ا 20سام باين الخاع واآلخار، و 50م للخاع الواحاد، و 8مكررات،  امت القععاة ساتة خعاوع، بعاول 
 .Gene Statوحّللات البياناات إحصاائيًا باساتخدام برناامج ألاف نبات/هكتاار.  100نفسه، بحيث تحقق هذه األبعاد الكثافة النباتية 

 %. 5عند مستو  داللة T testواختبار  LSDوحسبت الفروق بين المتوسعات باستخدام اختبار أقل فرق معنوي  12
 الصفات المدروسة:

 . مؤشرات العالقات المائية وتطور الوزن الرطب والجاف للنبات: 1
 يومًا من قعم مياه الري. 40و 20قدرت هذه الممشرات بعد مرور 

 Water Content (WC%)المحتوى المائي   
ا بتجفيف عينات وذلحسبت نسبة المادة الجافة في كل جز  من أجزا  نبات الشوندر السكري )أنصال األوراق وأعناقها والجذور(، 

. ثم حسع المحتو  المائي بعرز الوزن ْم حتق ثبات الوزن 80علق درجة حرارة  غ( في فرن التجفيف 100معروفة الوزن الرعع )
 الجاف من وزن العينة الرعع وتحسع كنسبة مئوية علق أساس الوزن الجاف، بتعبيق المعادلة التالية:

WC%= (FW-DW) /(DW)*100 

FW  ،الوزن الرعع للعينةDW .الوزن الجاف للعينة 
 Relative Water Content (RWC %)المحتوى المائي النسبي 

، حيث أخذت عينات ورقية رعبة من ثالثة أنواع Abdalla and ElKhoshiban (2007)المحتو  المائي النسبي حسع حدد 
ة النمو(، قديمة )سفلية(، وتم وزنها مباشرًة علق ميزان كهربائي من األوراق حسع عمرها، أوراق حديثة )علوية(، متوسعة )مكتمل

ساعات، وتم حساع وزن العينة المشبم بالما ،  8حساس، وسجل الوزن الرعع للعينة، ثم  مرت هذه العينات بالما  المقعر مدة 
تعبيق المعادلة اآلتية لحساع المحتو   ْم حتق ثبات الوزن، وسجل الوزن الجاف لووراق، وتم 80ثم تم تجفيفها بالفرن علق حرارة 

 المائي النسبي:
RWC%= (FW-DW) /(TW-DW)*100 

FW  ،الوزن الرعع للعينةDW  ،الوزن الجاف للعينةTW  الوزن عند التشبم بالما 
 الوزن الرطب والجاف للنبات:

سم،  1نباتات من كل قععة تجريبية، حيث قلعت النباتات ونظفت من التراع وأزيل الذيل حتق قعر  10أخذت عينة مملفة من 
ومباشرًة تم فصل األوراق عن الجذور وأخذ وزن الجذور وتم تحديد وزن األوراق عن عريق عرز وزن الجذور من الوزن الكلي 

 .ْم حتق ثبات الوزن 105علق درجة حرارة  لتجفيفتمت عملية التجفيف في فرن اللنبات. ثم 
 . تقدير محتوى الشوارد األحادية: 2

(. حيث أخذت Pakniyat and Armion, 2007باستخدام عريقة ) ( +K( والبوتاسيوم ) +Naمحتو  شوارد الصوديوم ) قدر
غ من العينات  0.5أخذ  .ساعة، ثم عحنت العينات 48 في فرن التجفيف مدة  ْ م 65عينات جذرية وورقية وجففت علق درجة 

لكل  2Nمل من حمض كلور الما   5ساعات. تم ه م العينات بل افة  5ْم مدة  550الجافة ورمدت في مرمدة علق درجة 
ّقدر البوتاس والصوديوم مل. ثم  50( في دوارق معيارية Whatmanعينة ومزجت مم ما  مقعر م لي ورشحت بورق الترشيح )

 ومتر( وحولت القرا ة إلق ملغ/غ من الوزن الجاف.مباستخدام جهاز التحليل باللهع )فال
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 . تقدير محتوى السكريات الذوابة  في المجموع الخضري:3
 100مل، وأكمل الحجم حتق  100غ من العينة الورقية الرعبة، سحقت جيدًا ثم نقلت كميًا بالما  المقعر إلق دورق سعة  10أخذ 

مل من العينة وو م  50دقائق بالرجاج ورشحت العينة بعد ذلا بواسعة قمم بوخنر. أخذ  10مل بالما  المقعر. حرا المزيج 
ساعة. في اليوم التالي  24مل( وتركت مدة  7كمية كافية من حمض كلور الما  ) مل، وأ يف 100في دورق عياري سعة 

%، حتق ظهور اللون الوردي الخفيف، وأكمل الحجم NaOH 20أ يف كاشف فينول فتالين وعوير المحلول بما ات الصوديوم 
لنار، وعند بد  ال ليان أ يفت في بيشر وتم التسخين علق ا A+Bمل من محلول فهلنغ  5مل بالما  المقعر. و م  100حتق 

قعرات من أزرق الميتيل، ثم بدأت اإل افة من المحلول السكري ببع  وحذر حتق اختفا  اللون األزرق، وحسبت الكمية الالزمة  3
 /القرا ة.100 الختفا  اللون األزرق، وبالنهاية حسبت كمية السكر من العالقة: كمية السكر=

: غلة الكوانتوم العظمى  في Fv/Fm: الفلورة العظمى، Fm: فلورة الكلوروفيل الصغرى، Foئية ). قرائن العمليات الكيمياضو 4
 (:PSIIالنظام الضوئي الثاني 

تم دراسة العور السريم لفلورة الكلوروفيل باستخدام جهاز يومًا من قعم مياه الري، حيث  40و 20قدرت هذه الممشرات بعد مرور 
 Plant Efficiency Analyzer-PEA))( ،Handy PEA Hansatech, instrument وميترتحليل كفا ة النبات، الفلور 

England, وقد أجريت عملية تكييف األوراق مم الظالم )Dark adaptation  باستخدام مالقع األوراق الملحقة بالجهاز والحاوية
دقيقة قبل أخذ القرا ات، وذلا لجعل مراكز التفاعل ساكنة، أي ال  15علق شريحة متحركة يتم إ القها إلحداث حالة الظالم لمدة 

 تشترا بأي تفاعالت  وئية.  ومن ثم تم قياس الممشرات التالية:
. Fluorescence maximum (Fm) . فلورة الكلوروفيل العظمق Fluorescence origin (Fo)فلورة الكلوروفيل الص ر  

تعبر الفلورة العظمق (، photo system-II)والتي يعبر عنها ب لة الكوانتوم العظمق في النظام ال وئي الثاني  Fv/Fmالنسبة 
Fm  ،ويعبر عن الفرق عظمقية ترتفم قيمة الفلورة الوفي الظروف المثالعن الحالة التي تصبح فيها جميم مراكز التفاعل م لقة ،

 variable Fluorescence (Fv .)بين نقعتي الفلورة بالمصعلح 
صباحًا( وذلا لمجانسة الظروف  11صباحًا وحتق الساعة  9أخذت القياسات كلها في نفس الموعد من الصباز )من الساعة 

القرا ات علق األوراق الوسعق للنبات، حيث استبعدت األوراق الحديثة المحيعة باألوراق المدروسة قدر المستعاع، وأخذت 
 والقديمة علق السوا .

 . نسبة التراجع أو نسبة التباين )%(:5
 قّدرت هذه الصفة لكافة الصفات المدروسة وفقًا للمعادلة:

 *100ا ة في المعاملةالقرا ة في المعاملة(/القر  -)القرا ة في الشاهد نسع التراجم أو نسبة التباين )%(: 
 النتائج والمناقشة:

 :(%W.C). تأثير اإلجهاد المائي في المحتوى المائي 1
( 3أثار توقاف ميااه الاري سالبًا فاي المحتاو  الماائي ألجازا  نباات الشاوندر الساكري )أنصاال، أعنااق، جاذور(، ويالحاظ مان الجادول )

يومااًا ماان  20احتااوا  المجمااوع الخ ااري علااق كميااة ماان المااا  أعلااق ماان الجااذور فااي كاال  ماان الظااروف الشاااهدة والمجهاادة، فبعااد 
% فااي كاااًل ماان الظااروف الشاااهدة والمجهاادة علااق التااوالي، فااي حااين 78.8، 81.7الجااذور اإلجهاااد بل اات قاايم المحتااو  المااائي فااي 

يوماًا بل ات القايم الساابقة فاي  40%(، وبعد  88.3، 90.6%(، وفي أعناقها ) 87.3، 89.1كانت هذه القيم في أنصال األوراق )
%(. وبالتاالي يالحاظ دائماًا  79.0، 85.7%(، وفاي أعناقهاا ) 82.0، 87.9%(، وفاي أنصاال األوراق ) 70.2، 77.4الجذور )

 أن المحتو  المائي في األوراق كان أعلق من الجذور وبفروق معنوية، قد يعود السبع إلق كون جذور الشوندر السكري درنّية.
لي كااان إذًا تحات ظااروف اإلجهاااد المااائي تااأثر المحتاو  المااائي للمجمااوع الجااذري بشااكل أكباار مان تااأثر المجمااوع الخ ااري وبالتااا   

، 2.1يومااًا انخفااض المحتااو  المااائي  لكاال ماان أنصااال األوراق وأعناقهااا والجااذور بالنسااع اآلتيااة ) 20معاادل التراجاام أعلااق، فبعااد 
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% علاق 10.3، 8.5، 7.2يوماًا كماا يلاي: ) 40% علق التوالي(، في حين كانت نسبة االنخفااض مقارناًة بالشااهد بعاد 3.5، 2.6
 التوالي(.

 40، حياث بل ات بعاد الصنفين المدروسين لإلجهاد المائي، فكان معادل االنخفااض األعلاق فاي الصانف دوروتياا تباينت استجابة   
، أماا معادل االنخفااض األقال فكاان %13.6%، فاي حاين بل ات فاي الجاذور 10.6%، وفي أعناقها  9.3يومًا في أنصال األوراق 

 %( في الجذور. 7.2أعناقها، و)%( في  6.3%( في أنصال األوراق، و)5.1في الصنف بريجيتا )
أظهاارت النتااائج السااابقة تباااين اسااتجابة الحالااة المائيااة ألجاازا  نبااات الشااوندر السااكري المختلفااة عنااد تعر ااها لإلجهاااد، وهااذا ياادل    

ا فاي نباات الشاوندر الساكري، إال أناه يمتلا  (Hydrodynamic equilibrium) امنيًا علاق عادم وجاود آلياة لتاوازن حركياة الماا  
(. فعناد قعام ميااه الاري يانخفض جهاد ماا  Shaw et al., 2002آلية فعالة للتعديل الحلولي في أنسجة كاًل من الجذور واألوراق )

)العبقة الخارجية( إلق خاليا الميزوفيل )العبقة المتوسعة(، أماا فاي الجاذور فيحاافظ  Xylumالورقة ما يمنم انتقال الما  من خاليا 
 Choluj etمنحنق الجهد علق درجات ثابتة ما يدل علق أنه بعد زوال اإلجهاد تستعيد الجاذور عافيتهاا بسارعة أكبار مان األوراق )

al., 2004.) 

 .(2010-2009السكري خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين ) ( ألجزاء نبات الشوندر%WC. المحتوى المائي )3الجدول 
 الصنف

(V) 

 الجزء النباتي

(T) 
 شاهد 

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 20بعد 
 شاهد تراجع %

 معاملة اإلجهاد

 يوم 40بعد 
 تراجع %

 بريجيتا

 5.1 83.5 87.8 1.6 87.8 89.2 أنصال األوراق

 6.3 79.0 84.0 1.7 88.8 90.3 أعناق األوراق

 7.2 72.1 77.3 1.9 79.6 81.2 الجذور

 دوروتيا

 9.3 80.4 87.9 2.5 86.7 88.9 أنصال األوراق

 10.6 79.0 87.4 3.4 87.7 90.8 أعناق األوراق

 13.6 68.2 77.5 5.1 78.0 82.2 الجذور

متوسط 

 الصنفين

 7.2 82.0 87.9 2.1 87.3 89.1 أنصال األوراق

 8.5 79.0 85.7 2.6 88.3 90.6 أعناق األوراق

 10.3 70.2 77.4 3.5 78.8 81.7 الجذور

LSD 0.05 

V=1.3* 

 T=2.0* 

V*O=3.6* 

V=2.4ns 

T=3.1ns 

V*O=4.3ns 

V=0.2* 

T=0.5* 

V*O=1.3* 

V=2.2* 

T=3.2* 

V*O=4.7* 

V=3.1* 

T=4.0* 

V*O=5.8* 

V=0.3* 

T=0.6* 

V*O=2.2* 

CV% 6.3 5.5 4.1 7.0 6.5 7.2 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          

 (:%RWC. تأثير اإلجهاد الجفافي في المحتوى المائي النسبي )2
تراجااام المحتاااو  الماااائي النسااابي فاااي األوراق العلوياااة )الحديثاااة( والمتوساااعة )مكتملاااة النماااو( والسااافلية )القديماااة( تحااات الظاااروف    

( أن قيمة المحتو  الماائي النسابي فاي األوراق القديماة كاان أعلاق، ثام فاي األوراق مكتملاة النماو، 4المجهدة،  ويالحظ من الجدول )
فااي األوراق القديمااة فااي كاااًل ماان  RWCيومااًا ماان اإلجهاااد بل اات قاايم  20فااي األوراق الحديثااة.  بعااد  فااي حااين كااان قيمتااه األدنااق
%(، 87.1، 88.2%( علق التوالي، في حين كانت هذه القيم في األوراق مكتملاة النماو )87.3، 91.4الظروف الشاهدة والمجهدة )

، 87.8سابقة في األوراق القديمة والمتوساعة والحديثاة علاق التاوالي: )يومًا بل ت القيم ال 40%(، وبعد  81.1، 84.8وفي الحديثة )
فاااي جميااام أوراق النباااات، وكاااان معااادل  RWC(. تراجعااات قيماااة 4%(، )الجااادول  73.1، %80.3(، ) 81.3، %84.3(، ) 80.2

( عاان األوراق المتوساعة مكتملاة النمااو التاي بلااغ P ≤ 0.05التراجام متقارباًا فااي كال ماان األوراق القديماة والحديثاة، وبفااروق معنوياة )
 (.4، )الجدول يومًا علق التوالي 40و 20% بعد 3.7، 1.3معدل التراجم فيها 
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 Choluj etيستنتج مما سبق انخفاض المحتو  المائي النسبي في األوراق الحديثة والمتوسعة والقديمة، ويتوافق ذلا مم )   

al.,2004ة النمو األقل تأثرًا، أما األوراق الحديثة فكان محتواها المائي أخفض من األوراق المكتملة (، وكانت األوراق مكتمل
والقديمة، ربما يعود ذلا إلق اختالف سلوا المسام في هذه األوراق في استجابتها لت يرات الجهد الحلولي، ويتفق ذلا مم 

(Choluj et al., 2004حيث بينوا أن الناقلية المسامية في ا ،) .ألوراق الحديثة أكبر بمقدار ثالثة أ عاف من األوراق النا جة
 %RWC(، حيث أو حت نتائجهم أن الجفاف يمدي إلق انخفاض قيمة Painawadee et al., 2009وتتفق النتائج السابقة مم )

نتائج مم بشكل كبير. ويكون انخفاض هذا الممشر في األصناف الحساسة للجفاف أعلق من المتحملة، وتتفق هذه ال
(Arunyanark et al., 2008(  الذين وجدا انخفا ًا معنويًا لقيمة المحتو  المائي في الجذور )RWC بعد )يومًا من  35-33

 تعرض النبات لإلجهاد.

 (.2010-2009( في األوراق خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين )%RWC. المحتوى المائي النسبي )4الجدول 
 الصنف

(V) 

 موقع األوراق

(T) 
 شاهد

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 20بعد 
 شاهد تراجع %

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 40بعد 
 تراجع %

 بريجيتا

 8.7 82.6 89.8 4.1 88.4 92.0 القديمة

 2.5 84.1 86.2 1.1 88.2 89.2 مكتملة النمو

 8.6 75.7 82.2 3.6 83.2 86.2 الحديثة

 دوروتيا

 10.4 77.7 85.8 5.5 86.1 90.8 القديمة

 5.0 78.4 82.3 1.4 86.0 87.2 مكتملة النمو

 11.2 70.5 78.4 5.6 78.9 83.3 الحديثة

 المتوسط

 9.5 80.2 87.8 4.7 87.3 91.4 القديمة

 3.7 81.3 84.3 1.3 87.1 88.2 مكتملة النمو

 9.8 73.1 80.3 4.6 81.1 84.8 الحديثة

LSD 0.05 

V=1.2* 

T=1.9* 

V*O=3.8* 

V=2.3* 

T=3.3* 

V*O=4.0* 

V=0.4* 

T=0.7* 

V*O=2.0* 

V=1.9* 

T=2.8* 

V*O=4.4* 

V=3.2* 

T=3.5* 

V*O=5.4* 

V=0.4* 

T=0.5* 

V*O=3.1* 

CV% 6.7 5.8 4.5 7.7 6.8 6.9 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          

 تأثير اإلجهاد الجفافي في الوزن الرطب والجاف للشوندر السكري:. 3
 . الوزن الرطب )غ(:1.3  
 20( انخفاض الوزن الرعع للمجموعين الخ ري والجذري للصنفين المدروسين وذلا بعد 5تظهر النتائج المو حة في الجدول ) 
يومًا من تعبيق اإلجهاد انخفض الوزن الرعع  20د يومًا من تعبيق اإلجهاد الجفافي، )متوسع موسمي الزراعة(. فبع 40و

غ وانخفض في الظروف  602.8% )متوسع العرازين في عامي الدراسة(، حيث بلغ في الشاهد 7.3للمجموع الخ ري بنسبة 
وتباين الصنفين في نسبة االنخفاض بالمقارنة مم الشاهد، حيث حقق الصنف بريجيتا أقل معدالت في  ،غ 561.6المجهدة إلق 

، %9.1%(. كذلا تراجم الوزن الرعع للمجموع الجذري في الصنفين بنسبة 5.0تراجم الوزن الرعع للمجموع الخ ري بنسبة )
(، وحقق الصنف بريجيتا أقل P ≤ 0.05روق معنوية )بف 342.8وانخفض في الظروف المجهدة إلق  374.1فبلغ في الشاهد 

يومًا من تعبيق اإلجهاد استمر انخفاض الوزن الرعع  40وبعد %(. 4.4معدالت في تراجم الوزن الرعع للجذور بمقدار )
 لتععيش.للمجموعين الخ ري والجذري تحت ظروف اإلجهاد الجفافي، ولكن بقيم أعلق بسبع تزايد شدة اإلجهاد مم زيادة فترة ا

( حيث وجدوا انخفاض نمو كل  من المجموع الخ ري Munns, 2002 ،Munns et al., 2000تتفق النتائج السابقة مم )
والمجموع الجذري تحت ظروف اإلجهاد المائي، وعزوا ذلا إلق تراجم استعالة األوراق، أو نتيجًة لبعض االفرازات الهرمونية التي 

 للعجز المائي. يفرزها المجموع الجذري نتيجةً 



 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 2 , Dec 2015 

87 

 

 (.2010-2009. الوزن الرطب للمجموعين الخضري والجذري خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط الموسمين )5الجدول 
 الصنف

(V) 

 المؤشر

(T) 
 شاهد

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 20بعد 
 شاهد تراجع %

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 40بعد 
 تراجع %

 بريجيتا
 45.8 507.9 740.6 5.0 595.7 625.5 المجموع الخضري

 49.1 319.0 475.7 4.4 373.6 390.1 المجموع الجذري 

 دوروتيا
 111.2 298.3 630.0 10.0 527.4 580.0 المجموع الخضري

 77.1 230.3 407.9 14.8 311.9 358.0 المجموع الجذري 

 المتوسط
 70.0 403.1 685.3 7.3 561.6 602.8 المجموع الخضري

 60.8 274.7 441.8 9.1 342.8 374.1 المجموع الجذري 

LSD 0.05 

V=60.3 

T=85.7 

V*O=87.8 

V=90.4 

T=91.0 

V*O=96.1 

V=0.5 

T=1.0 

V*O=1.9 

V=90.4 

T=100.8 

V*O=112.9 

V=24.2 

T=30.9 

V*O=39.6 

V=1.4 

T=1.8 

V*O=2.5 

CV% 9.6 12.5 5.3 10.5 13.0 4.8 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          

 :الوزن الجاف )غ( .2.3
% )متوسع الصنفين في موسمي الدراسة(، حيث بلغ في الشاهد 10.0يومًا زاد الوزن الجاف للمجموع الخ ري بنسبة  20بعد   

كذلا زاد الوزن الجاف للمجموع الجذري في العرازين المدروسين بنسبة  ،غ73.54غ وزاد في الظروف المجهدة إلق  66.15
%( علق التوالي.  19.0، 0.1يومًا فقد تراجم كل من الوزن الجاف للمجموعين الخ ري والجذري بنسبة )  40، أما بعد 4.1%

 (.6جدول ال% )8.82يومًا بنسبة  40مم مالحظة أن الصنف بريجيتا قد زاد الوزن الجاف للمجموع الخ ري بعد 
 70( حياث الحظاوا انخفااض الاوزن الجااف لنباات الفاول الساوداني بعاد Painawadee et al., 2009تتفاق النتاائج الساابقة مام ) 

اا يومااًا نتيجااًة  20يفساار زيااادة الااوزن الجاااف بعااد زي ذلااا إلااق انخفاااض الجهااد الحلااولي لااووراق. يومااًا ماان اإلجهاااد وعنااد الحصاااد وع 
 Hussien et (2006. كما وجاد )لزيادة نسبة المادة الجافة في أجزا  النبات بالنسبة لوحدة الوزن الرعع الذي انخفض بنسع أقل

al.,  مان رعوباة 40، 60غ عناد الاري عناد  24.79، 22.46ي إلاق غ عناد الاري المثاال16.21ازدياد الوزن الجاف للشوندر من %
 السعة الحقلية علق التوالي.

 (.2010-2009. الوزن الجاف )غ( للمجموعين الخضري والجذري خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين )6الجدول 

 الصنف

(V) 

 المؤشر

(T) 
 شاهد

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 20بعد 

نسبة التباين 

% ± 
 شاهد

 معاملة اإلجهاد 

 يوم 40بعد 

 نسبة التباين

 % ± 

 بريجيتا
 8.0- 97.95 90.07 7.0- 72.48 67.41 المجموع الخضري

 21.0 89.34 108.13 3.6- 76.16 73.43 المجموع الجذري 

 دوروتيا
 10.4 76.48 84.46 13.0- 74.60 64.89 المجموع الخضري

 16.8 80.52 94.06 4.7- 70.20 66.88 المجموع الجذري 

 المتوسط
 0.1 87.22 87.27 10.0- 73.54 66.15 المجموع الخضري

 19.0 84.93 101.10 4.1- 73.18 70.16 المجموع الجذري 

LSD 0.05 

V=1.9* 

T=2.0* 

V*O=2.6* 

V=1.7ns 

T=1.9ns 

V*O=2.2ns 

V=3.2* 

T=4.1* 

V*O=5.0* 

V=6.4* 

T=7.8* 

V*O=10.1* 

V=2.4ns 

T=2.7ns 

V*O=3.5ns 

V=5.3* 

T=6.1* 

V*O=10.7* 

CV% 9.0 8.9 3.1 10.0 10.4 2.0 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          
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 . تأثير اإلجهاد الجفافي في نسبة الشوارد األحادية والسكريات الذوابة:4
%، في حين زادت في 16.1زادت نسبة شوارد الصوديوم في المجموع الخ ري للصنفين المدروسين تحت ظروف اإلجهاد بنسبة 

%( علق  8.5، 11.3%. كذلا زادت نسبة البوتاسيوم في المجموعين الخ ري والجذري بنسبة )16.7المجموع الجذري بنسبة 
(. أما السكريات الذوابة فقد زادت 7تا أعلق من الزيادة في الصنف دوروتيا، )الجدول،التوالي، ودائمًا كانت الزيادة في الصنف بريجي

%(، 8.3%( أعلق مقارنًة بالصنف دوروتيا )30.5%، وكانت الزيادة في الصنف بريجيتا )21.5في المجموع الخ ري بنسبة 
 (.  7)الجدول 

( اللااذان وجاادا زيااادة نساابة الصااوديوم فااي المجمااوعين Abdalla and El-Khoshiban, 2007تتفااق النتااائج السااابقة ماام )   
( الاذي الحاظ زياادة نسابة الصاوديوم Nejad, 2010الخ ري والجذري، في العرز الحساساة والمتحملاة مان القماح، كماا تتفاق مام )

عاديل الجهاد الحلااولي فاي جاذور الااذرة مام زياادة مسااتو  اإلجهااد الجفاافي. فالصااوديوم يمكان أن يقاوم بجااز  مان دور البوتاسايوم فااي ت
 ,.Martinez et alتحت ظروف الجفاف في الشوندر السكري، وبالتاالي يازداد تاراكم هاذا العنصار تحات ظاروف اإلجهااد الماائي )

(. إن زياادة البوتااس فاي جاذور العارز المدروساة تعتبار دلاياًل علاق قادرة النباات علاق امتصااص هاذا العنصار عناد انخفااض 2004
وهاو ماا يادل علاق  نوع من التكيف الاذي يبدياه النباات للمحافظاة علاق وظائفاه الحيوياة تحات ظاروف الجفااف، جهد ما  التربة، وهو

أهميااة المجمااوع الجااذري فااي امتصاااص البوتاااس تحاات هاااذه الظااروف والسااماز لااه للقيااام بوظائفااه الفيزيولوجيااة واسااتعادة الفعالياااات 
ديها الجاذر لمقاوماة الملوحاة والجفااف. نتاائج مماثلاة توصال لهاا دياع وآخارون الحيوية للنبات، وتعد هذه اآللية من التكيفاات التاي يبا

أ ااعاف كميااة  3-2أنااه فااي بعااض حاااالت اإلجهاااد يمااتص النبااات  Nejad( 2010علااق محصااول القمااح، وقااد وجااد ) (2006)
اع قوية بين تراكم السكريات في البوتاسيوم الموجودة في النبات تحت الظروف المثالية. ذكرت العديد من الدراسات وجود عالقة ارتب

(. Taji et al., 2002  ،Abd-El Baki et al., 2000 ،Gilmour et al., 2000أنساجة النباات وتحمال اإلجهااد الحلاولي )
، El-Tayeb, 2006وتازداد نسابة الساكريات المرجعاة بشاكل رئيساي بسابع تحلال النشاا  لتلباي متعلباات نشااع أنزيماات الحلمهاة )

Sawhney and Singh, 2002.وهذا يتفق مم ما توصلنا له في الدراسة الحالية ،) 
 (.2010-2009. الشوارد األحادية والسكريات الذوابة خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين )7الجدول 

 الصنف

(V) 

 صوديوم

)ملغ.غ 
-1

 من الوزن الجاف( 

 بوتاسيوم

)ملغ.غ
-1

 من الوزن الجاف( 

 السكريات الذوابة

)ملغ.غ
-1

 من الوزن الرطب( 

 المجموع الخضري

 ±% إجهاد شاهد ±% إجهاد شاهد ±% إجهاد شاهد 

 30.5- 90.77 63.13 20.2- 47.10 37.58 22.4- 5.90 4.58 بريجيتا

 8.3- 61.27 56.20 3.8- 55.65 53.52 8.2- 4.64 4.26 دوروتيا

 21.5- 76.02 59.67 11.3- 51.38 45.55 16.1- 5.27 4.42 المتوسط

T test(V) 5% 0.80ns 1.24* 11.87* 5.98ns 6.84* 16.63* 5.83* 18.38* 21.34* 

CV% 3.5 2.9 1.8 4.0 1.9 1.0 5.3 2.3 2.0 

 المجموع الجذري

    ±% إجهاد شاهد ±% إجهاد شاهد 

    10.3- 6.33 5.68 18.5- 0.27 0.22 بريجيتا

  7.0- 6.59 6.13 14.3- 0.21 0.18 دوروتيا

  8.5- 6.46 5.91 16.7- 0.24 0.20 المتوسط

T test(V) 5% 0.017* 0.025* 5.89* 1.09ns 0.431ns 2.765*  

CV% 3.1 2.3 2.0 4.6 2.4 3.0  

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          
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 اإلجهاد الجفافي في مستوى العمليات الكيمياضوئية:. تأثير 5
%( بعاد  22.3، 7.1عناد الصانفين المدروساين بزياادة فتارة اإلجهااد، حياث زادت باالقيم )( عاردًا Fo)ازدادت قيمة الفلاورة الصا ر  

وتبااااين الصااانفين الاااوراثيين فاااي نسااابة (، 8(، )الجااادول 2010و 2009يومااًا مااان اإلجهااااد علاااق التاااوالي )متوساااع العاااامين  40، 20
% فاي الصانف بريجيتاا. فاالفلورة الصا ر  تمثال انبعااث 25.1% في الصنف دوروتيا و19.5يومًا بين  40الزيادة، إذ تراوحت بعد 

الثااني  جزيئات الكلوروفيل المتهيجة في النظام ال وئي الثاني والتي تادل علاق أكسادة اإللكتارون المساتقر المساتقبل للنظاام ال اوئي
  (.Ranalli et al., 1997)ويحدث هذا االنبعاث أو تهيج جزيئات الكلوروفيل تحت ظروف اإلجهاد 

%( 36.8، 6.1عند الصنفين المدروسين بزيادة فترة اإلجهااد، حياث تراجعات باالقيم )( عردًا Fmانخف ت قيمة الفلورة العظمق )  
و بل ت نسبة التراجم في الصنفين (، 8(، )الجدول 2010و 2009الموسمين يومًا من اإلجهاد علق التوالي )متوسع  40، 20بعد 

%( علاااق التاااوالي. فاااالفلورة العظماااق تعبااار عااان الكفاااا ة القصاااو  لمراكاااز التفاعااال  41.2، 32.8يوماااًا ) 40بريجيتاااا ودوروتياااا بعاااد 
  .(Ranalli et al., 1997)ن اإلجهاد وانخفا ها دليل علق تأثر هذه المراكز بسبع عدم اتزان العناصر الناتج ع PSIIال وئي 

عنااد الصاانفين المدروسااين  Fv/Fmانخف اات  لااة العمليااات الكيميا ااوئية ) لااة الكوانتااوم العظمااق فااي النظااام ال ااوئي الثاااني(    
يومااًا ماان اإلجهاااد علااق التااوالي )متوسااع العااامين  40، 20%( بعااد 26.9، 3.6بزيااادة عااول فتاارة اإلجهاااد، حيااث تراجعاات بااالقيم )

% 24.5يوماًا باين  40وتباين العرازين في نسبة االنخفاض بالمقارنة مم الشاهد، إذ تراوحات بعاد (، 8(، )الجدول 2010و 2009
لخ اري إلاق خلال نااتج عان % في الصنف دوروتيا. وذلا نتيجة تعرض الجهاز التمثيلي في المجموع ا29.5في الصنف بريجيتا  

  .(Ranalli et al., 1997)اإلجهاد 

 (.2010-2009. مستوى العمليات الكيمياضوئية خالل فترة اإلجهاد المائي، متوسط العامين )8الجدول 

 الصنف

(V) 

 المؤشر

(T) 
 شاهد

 اإلجهاد معاملة

 يوم 20بعد 
التباين نسبة 

% ± 
 شاهد

 اإلجهاد معاملة

 يوم 40بعد 
التباين نسبة 

% ± 

 بريجيتا

Fo 676 731 -7.5 643 859 -25.1 

Fm 3548 3383 4.9 3179 2394 32.8 

Fv/Fm 0.809 0.784 3.2 0.798 0.641 24.5 

 دوروتيا

Fo 685 735 -6.8 695 863 -19.5 

Fm 3317 3090 7.3 2997 2122 41.2 

Fv/Fm 0.793 0.762 4.1 0.768 0.593 29.5 

 المتوسط

Fo 681 733 -7.1 669 861 -22.3 

Fm 3433 3237 6.1 3088 2258 36.8 

Fv/Fm 0.801 0.773 3.6 0.783 0.617 26.9 

T test 
0.05 

Fo 20.2ns 18.3ns 0.12* 22.5* 10.11ns  7.34* 

Fm 177.8ns 123.5* 1.34* 131.5* 131.43* 4.76ns 

Fv/Fm 0.131ns 0.012* 0.056* 0.021* 0.321* 2.12* 

 %. 5: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة ns%، 5*: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة          
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 الخالصة:
في منتصف مرحلة نمو النبات في جميم الممشرات المدروسة، حيث تراجم المحتو  المائي في يومًا  40أثر اإلجهاد الجفافي لمدة 

والجذري للعرازين المدروسين، كما تراجم المحتو  المائي النسبي في أجزا  النبات، وكان تراجم المحتو  المجموعين الخ ري 
المائي للجذور بقيم أعلق من أنصال األوراق وأعناقها، في حين كان تراجم المحتو  المائي النسبي لووراق المكتملة النمو أقل حدة 

 انخفض كاًل من الوزن الرعع والجاف للمجموعين الخ ري والجذري.مقارنًة باألوراق القديمة والحديثة. كما 
زادت نسبة الشوارد األحادية )صوديوم وبوتاسيوم( تحت ظروف اإلجهاد، وهذا يدل علق قدرة الشوندر السكري علق تعديل الجهد   

اين مستو  العمليات الكيميا وئية كما تبالحلولي تحت ظروف اإلجهاد، كما زاد محتو  المجموع الخ ري من السكريات الذوابة. 
(، في حين Foاإلجهاد، حيث زادت قيمة الفلورة الص ر  )في النظام ال وئي الثاني عند العرازين المدروسين تحت ظروف 

(، وقد زاد هذا االنخفاض مم زيادة Fv/Fm( ونتيجة لذلا انخف ت  لة الكوانتوم العظمق )Fmتراجعت قيمة الفلورة العظمق )
 إلجهاد. وكانت معدالت التراجم في الصنف دوروتيا أعلق من معدالت التراجم في الصنف بريجيتا.فترة ا
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Abstract: 

The experiment was carried out in the General Commission for Scientific Agricultural Research 

(GCSAR) at Homs Agricultural Research Center, Homs, Syria, during 2009-2010 seasons, at winter 

time, to study the effect of early water stress on some physiological characteristics of sugar beet. 

Two genotypes (Brigita and Dorotea), were subjected to water stress by withholding water for 40 

days after rainfall ceased. A split plot design with three replicates was used. Results showed that, 

early drought stress had a significant effect on the studied parameters. Water content (WC%) and 

relative water content (RWC%) were decreased in all plant parts under drought condition as 

compared to control.  However, WC% in taproot decreased more than blades and petioles. RWC% 

decrement was less in mature leaves than in old and new leaves. Under drought stress, fresh and dry 

weight of tops and roots were decreased. Sugar beet genotypes showed the capability to regulate its 

osmotic potential by increasing sodium, potassium, and soluble sugars in both, tops and roots. 

Results also Indicated that drought stress caused an increasing value of fluorescence origin (fo), 

decreasing the values of fluorescence maximum (fm), and maximum yield of quantum in photo 

system-II, (fv/fm). The reduction in Dorotea genotype was more drastically compare to Brigita. 

Key words: Water stress, Physiological characteristics, Sugar Beet.  
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