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 :المستخمص

رت ثمانية اصناف من اختي .اصناف من البطاطا المزروعة خارج الجسم الحي لمنمو تحت االجياد الممحيدف البحث الى تقييم استجابة يي
. انشأت Almondo  ،Arizona ،Buren ،Everest ،Riviera ،Rudolph ،Sever ،Sylvanaالبطاطا اليولندية المستوردة ىي 

خارج الجسم  في صفات النمو الخضري NaClتراكيز مختمفة من ممح كموريد الصوديوم  تأثيرلدراسة مزرعة نسيجية ألفرع ىذه األصناف 
كاًل  Skoog (MS)و Murashige  ممي مول من ممح كموريد الصوديوم الى الوسط 200و 150، 100، 50، 0اضيفت التراكيز الحي.

عند  NaCl كموريد الصوديوم لممح صنف مقاوم متحمالً   Rivieraاظيرت النتائج ان الصنف  .وزرعت عقل بعقدة واحدةعمى حده 
عند  لكموروفيلا لمحتوى النبات مناما بالنسبة   Buren و Arizona صفات النمو الخضري يميو الصنف  قيد الدراسة في التراكيز 

حامض البرولين  فيمعنوية زيادة  وسببت  ممي مول 200و 150 المعاممتين أي محتوى الكموروفيل عند لم تعط المضافةالتراكيز الممحية 
اعطى الصنف  اذ الممح ية لمكاربوىيدرات بزيادة تركيزالنسبة المئو ب وسجل انخفاض  NaCl ممي مول 100عند في المجموع الخضري 

Riviera  أعمى استجابة لمصفات المدروسة يمييا الصنفArizona بعدىا االصناف  حازتBuren وSever وRudolph 
المعتمد عمى قيم البعد الوراثي  Dendogram. أظير مخطط الشجرة لمعالقة الوراثية بالتتابع Sylvanaو  Everestو Almondoو
ان اصناف البطاطا قد انقسمت الى  لمصفات المظيرية والفسمجية لالصناف الثمانية Euclideanواستنادًا الى دليل  UPGMAطريقة  ب

ن لتحسين الصفات يكمادة أساس في برامج التربية بالتيج االستفادة منياىذِه النتائج يمكن  .5.8مجموعتين رئيسيتين وببعد اقميدي 
  الكمية والنوعية لمبطاطا.

 البطاطا، زراعة األنسجة النباتية، اجياد ممحي، البرولين. الكممات المفتاحية: 
 البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث الثاني. * 
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ABSTRACT  
The objective of this study evalution response of  eight of potato cultivars growth to salt stress. Eight potato 

imported varieties were chosen: Almondo, Arizona, Buren, Everest, Riviera, Rudolph,Sever and Sylvana. In 

vitro cultures of these varieties were established in order to study the effect of various concentrations (0, 50, 100, 

150 and 200 mM of NaCl) on some in vitro growth parameters of shoots. Results showed that the Riviera variety 

was tolerate to NaCl salt stress condition at the saline concentrations used for vegetative growth parameters 

followed by Arizona and Buren. As for the chlorophyll content at the saline concentrations, no chlorophyll 

content was produced in 150 and 200 mM. There were significant differences in the content of proline with the 

increasing saline stress and increased the starch content in the vegetative parts at 100 mM NaCl and a decrease 

in the percentage of carbohydrates was observed by increasing saline concentrations. Dendogram of the genetic 

relationship using the UPGMA method and based on the Euclidean algorithm of phenotypic characteristics 

showed that the potato varieties were divided into two main groups and with 5.8 genetic distance. The above 

results can be employed in potato breeding and improvement for salts tolerance programs.    
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 المقدمة
التي تؤدي الى احداث خمل في  تعد المموحة من المجيدات

المموحة من جاىزية  تقمللمكائن الحي،  العمميات الفسمجية
اخل النبات وعميو فان ماء التربة وتغير من التوازن المائي د

والمتسبب عن المموحة يصعب فصمو عن  نمو البطيء لمنبات
الناتج عن االجيادات االخرى. قسمت  البطيءالنمو 

المحاصيل الى حساسة المموحة ومتوسطة ومتحممة. وتقع 
البطاطا تحت المدى الذي تعد فيو متوسطة الحساسية و ىذا 

الممحي  التأثيريقترن بمعيار اخر ىو مستوى عتبة 
(Threshold salinity levelا ) لذي يعرف بانو المموحة

الصغرى المسموح بيا والتي تسبب خفض الحاصل الى 
 5.1مادون معاممة المقارنة غير الممحية ولمبطاطا يساوي 

ان العوامل التي تؤثر في معيار التحمل و  5-دي سيمينر.م
 والتغذية وادارة الري و والصنفالممحي ىي مرحمة النم

زراعة  اتبعت تقانة( 30) زموزيوالتأثيرات السمية والضغط األ
م يلتقيو  (16الدقيق لمبطاطا ) في االكثار نسجة النباتيةاال

الممحي ومنيا  لإلجيادالمختمفة   أصناف البطاطا تحمل 
تقنية زراعة البراعم واالفرع المتضاعفة في اوساط غذائية 

 ، كما(9و  5كموريد الصوديوم )من ذات مستويات ممحية 
عدة أصناف من  (29وآخرون)  Sudheysan غربل

 والمكثرة البطاطا الناتجة من الزراعة خارج الجسم الحي
   Murashige and Skoog  وسطعمى  المرستيم القميب

MS)عمى تراكيز مختمفة من  ( الحاويNaCl    51، 0ىي  ،
عمى وفق تحمل  النبات  5-ممغم .لتر  86و  15 ، 13، 51

 متحمل وحساسالبطاطا إلى  صنف محصولالى الممح. 
صنفًا من البطاطا  51من بين و  .الحساسية لممموحة وشديد

الحساسية  شديد صنفاً  55أصناف حساسة و 1تبين ىناك 
مما يستوجب االمر عمى المؤشرات المظيرية  اعتماداً  لممموحة

 لمنمو والحاصلالصفات الفسمجية لفيم استجابة النبات  دراسة
استنباط أصناف امكانية  يخدم الحقاً تحت الشد الممحي مما 

 .متحممة لممموحةالبطاطا 
 المواد وطرائق العمل

اجريت التجربة في مختبرات شركة الحياة الخضراء لمزراعة 
النسيجية المحدودة )قطاع خاص( خالل العامين 

البطاطا اليولندية  ف مناختيرت ثمانية اصنا 5051و5058
ئة العامة لفحص وتصديق اليي قبل درناتيا من التي استوردت

 Almondo،  Arizona ،Buren البذور اشتممت عمى
،Everest ،Riviera ،Rudolph، Sever، Sylvana  

 جيدة ومقاومتيا لألمراض وتتبع رتبةال بإنتاجيتياتتميز والتي 
Elite من قبل  لوجياً و كسر طور سكونيا وفحصت سير  و

. لمـتأكد من خموىا من األمراض الفيروسية الييئة المذكورة
مرات  عدة ئل غسمت الدرنات  بالماء الجاري  والصابون السا

ة مئوية في الظالم لمدة درج 50-51حضنت بدرجة حرارة  و
 (.31)( Sprouts) لتحفيز النموات الحديثةأسبوعين 

 تحضير وتعقيم الوسط الغذائي
( 26)الجاىز MS وسط غم من مسحوق  3.301 تم اذابة

 مل من الماء المقطر المعقم الخالي من االيونات 600في 
(Deionized water ) من السكروز  5-غم.لتر 10اضيف و

 1.1( لموسط الغذائي الى pHوعدلت الدالة الييدروجينية )
لغرض تصميب  5-. لترغم 8 ( بمقدارAgar)اضيف االكار

الوسط الغذائي المحضر، سخن الوسط الغذائي حتى درجة 
سم  5.1سم وبقطر  55في انابيب بطول  ووزعتالغميان 
سدادة من ب اغمقت فوىة االنبوبةمل لألنبوبة و  50وبواقع 

polycarbonate جياز ب يم الوسطالشفاف وجرى تعق
 5.03م وضغط مقداره º 555درجة حرارة المؤصدة عمى 

دقيقة بعدىا اخرجت االنابيب وتركت  51لمدة  5-. سم كغم
 فصمت رارة الغرفة لتصبح جاىزة لمزراعة.لتبرد بدرجة ح

سكين بباستعمال المفصولة )القمم النامية( االجزاء النباتية 
 بتركيز تعقيميا سطحياً و  من الدرنات بعد تزريعياتشريح 

في  دقائق 50و كمورات الصوديوم لمدة من ىايب 3.1%
مالح أ من مجموعة لزروعات المكونالوسط الخاص بنشوء ا

 MSصغرى والحديد لوسط وامالح  كبرى وامالحعضوية ال
 0.1و Thiamin 0.5: (5-لتر.مضافا اليو )ممغم

Nicotinic acid 0.1و Pyridoxine 5.0و Glycine  
أضيف  سكروز 5-غم.لتر 10مع  Myo-Inositol 500و

. حضنت  IAA 5-ممغم.لتر 5مع  GA3من  5-ممغم.لتر 0.5
 5000الزروعات في غرفة النمو تحت شدة ضوئية قدرىا 

 53بدرجة حرارة   ظالم -ضوء 6-58لوكس ولفترة اضاءة 
األفرع  عد أربعة اسابيع فصمتوبولمدة اربعة اسابيع  º5±م

تراكيز مختمفة  راسة تاثيرالناتجة وقطعت الى عقد مفردة لد
اضيفت  من ممح كموريد الصوديوم في صفات النمو الخضري

ممي مول من ممح  500و 510، 500، 10، 0التراكيز
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افراد ثانية بعقدة وزرعت  MSكموريد الصوديوم الى الوسط 
وحضنت في غرفة النمو  single node cultureواحدة 

ولمدة كس لو  5000وبشدة اضاءة  ºم 5±  53بدرجة حرارة 
يوم من تاريخ  55بعد الم و ساعة ظ 56ساعة ضوء و  58

طول و  عدد االفرع المتكونة القياسات التالية: الزراعة سجمت
 .الوزن الطري لمنبيتةو  طول الجذر )سم(و  عدد الجذورو  الفرع

حسب الوزن الجاف لمنبيتات بتجفيف المجموع الخضري 
ولمدة  م°81 درجة حرارةب( ovenوالجذري بالفرن الكيربائي )

قدرت  لمنبيتةوزن الجاف ال سجل، وبعد ثبات الوزن ساعة 36
 .Ranganna  (27)صبغة الكموروفيل الكمية وفقا لطريقة

في حين قدرت النسبة المئوية لمكاربوىيدرات حسب طريقة 
Joslyn (19) تم تقديره  ض األميني البرولين فقدمأما الحا 

دراسة حممت نتائج ال(. (11واخرون،  Bates حسب طريقةب
ا بوصفيا  تجارب احصائي الخاصة بالتجارب المختبرية

 Randomized  (CRD)تام التعشية  بتصميم عاممية
Design Completely اإلحصائي البرنامجب SAS 

تضمنت التجربة عشرة تكرارات  وجرى مقارنة المتوسطات 
 Least Significantحسب اختبار أقل فرق معنوي

Differences (L.S.D)  ( 7) 0.01وعمى مستوى احتمال
وحممت النتائج الخاصة بالمؤشرات المظيرية والفسمجية 
 والتعبير الجيني الخاصة لألصناف قيد الدراسة باالستعانة

. (18)  5.85األصدار PASTالبرنامج األحصائي الحيوي ب
( وبحسب Dendrogramرسم مخطط شجرة القرابة الوراثية )

بطريقة المجموعة  والوراثية بين ىذه األصناف قميديةاألبعاد األ
 (UPGMAالزوجية غير الموزونة مع المتوسط الحسابي 

Unweighted pair group method with arithmetic 
average)   لبيان توزيع األصناف الى مجاميع أو عناقيد
Clusters بينيما الوراثي رئيسية وثانوية إعتمادًا عمى البعد 

 )ممي مول(  NaClتركيز 
 النتائج والمناقشة

في صفات النمو الخضري   NaClتأثير تراكيز الممح 
 .البطاطا المنتجة خارج الجسم الحيلثمانية أصناف من 

 1-نبيتة .عدد االفرع متوسط

في متوسط عدد   NaClر تراكيزتأثي 5نتائج الجدول  تبين
الى  NaClان اضافة تراكيز مختمفة من  فرع  يالحظاال

عدد االفرع لالصناف  معنويًا في متوسط اثرت الوسط الغذائي

 واعطي  Rivieraالثمانية قيد الدراسة  اذ تفوق الصنف  
  Severو Rudolph  تاله الصنفين  5-ةت. نبيفرع  1.48

، في حين بالتتابع 5-فرع . نبيتة 1.44و  1.46اعطيا و 
االصناف االخرى اذ اعطى الصنف  اختمفت معنويًاعن

Sylvana 1.24 جاءت بعدىا االصناف  5-تةفرعًا. نبي
Buren  وArizona وAlmondo وEverest لمتوسط عدد 

بالتتابع، اما  سم 1.16و 1.16و1.20  و 1.20افرع بمغ 
( ممحمة القياس)بدون معام النسبة لمتراكيز الممحية فقد سجمتب

واختمفت  5-فرعًا.نبيتو 1.64لعدد االفرع بمغ  اعمى متوسط
في الوسط   NaClان زيادة تراكيزو معنويًا عن بقية التراكيز 

 ل من عدد االفرع المتكونة اذ سجلالغذائي ادى الى التقمي
  1.48ممي مول عدد افرع  بمغا 100و50 التركيزين 

 فقد سجال 200و 150 لتركيزين اما 5-فرعًا.نبيتو 1.24و
اما  بالتتابع. 5-. نبيتوفرعاً  1.00و  1.04اعدد أفرع بمغ

أثير التداخل بين العاممين فكان معنويا" اذ سجل لت بالنسبة
اممة في وسط مع انالمزروع Rudolphو Sever الصنفان

لكل  5-. نبيتوفرعاً  2.1لعدد االفرع بمغ  القياس اعمى متوسط
وىو فرع واحد لعدد االفرع  ل متوسطمنيما في حين كان اق

 ممي مول لالصناف 500يو بالتركيز تم الحصول عم لمنبيتة
Almondo Sylvana, Buren ممي مول  510والتركيز

بينما   Riviera , Sylvanaلجميع االصناف عدا الصنفين و 
ممي  500جميع االصناف المزروعة بالتركيز  ظير في

المعنوي دليل باختالف استجابة االصناف عمى  التداخلمول.
تأثير  5توضح نتائج الجدول  .NaClالتراكيز المختمفة من 

الفرع اذ تفوق   ارتفاع في متوسط  NaClتراكيز الممح 
 8.16بمغ  رتفاعأل مسجاًل اعمى متوسط  Riviera الصنف 

 الصنف سجل، بينما فعن بقية أالصنا ، واختمف معنوياً سم
Buren   4.72تاله الصنف  سمAlmondo 3.81  ثم

 Everestو Rudolphو  Arizonaاألصناف توالت
 3.18و 3.11 متوسطات ارتفاع Sylvanaو Severو
وسجمت التراكيز  ،سم بالتتابع 1.50و 1.61و 3.51و

 الفرع وصمت فيو فروق معنوية في متوسط ارتفاع  الممحية
بعدىا  حصل  سم9.35اعمى متوسط بمغ معاممة القياس الى 

زيادة تراكيز الممح  في الوسط في ارتفاع االفرع مع  اً اضفانخ
 5-لتر .ممي مول 200التركيزبمعاممة  ال اذ سجمت  الغذائي

  التداخل بين العاممين وكان  ،سم1.90فرع  بمغ  اقل ارتفاع
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اذ  حيث اختمفت االصناف في استجابتيا لتراكيز الممح معنوياً 
لمعاممة القياس اعمى متوسط    Arizona الصنف  سجل

 في Sylvanaالصنف  سم في حين سجل55.31بمغ  ارتفاع
 .سم 1.16بمغ  ممي مول اقل ارتفاع 200التركيز 

في متوسط عدد األفرع لثمانية أصناف من البطاطا المنتجة خارج الجسم  NaClتأثير تراكيز مختمفة من  الممح  .1 جدول
 .من الزراعة بعد  اربعة اسابيع   MSالحي المزروعة في وسط 

 األصناف
 )ملي مول(  NaClتركيز 

 متوسط الصنف
0 50 100 150 200 

Almondo 1.5 1.3 1.0 1.0 1.0 1.16 

Arizona 1.2 1.4 1.4 1.0 1.0 1.20 

Buren 1.2 1.8 1.0 1.0 1.0 1.20 

Everest 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 1.16 

Riviera 1.9 1.6 1.7 1.2 1.0 1.48 

Rudolph 2.1 1.7 1.5 1.0 1.0 1.46 

Sever 2.1 1.5 1.0 1.0 1.0 1.44 

Sylvana 1.7 1.2 1.2 1.1 1.0 1.24 

  NaCl 1.64 1.48 1.24 1.04 1.0متوسط تراكيز 

L.S.D 

0.05 
 0.409للتداخل = NaCl = 0.144 0.183الصنف = 

 ارتفاع الفرع )سم(
 الفرع لثمانية أصناف من البطاطا المنتجة  خارج الجسم الحي ارتفاع في متوسطNaCl الممح  مختمفة من. تأثير تراكيز 2 جدول

 .بعد اربعة اسابيع من الزراعة MSالمزروعة في وسط 
 الصنف

 )ملي مول( NaClتركيز 
 متوسط الصنف

0 50 100 150 200 

Almondo 6.51 5.44 5.28 4.72 1.38 4.67 

Arizona 12.47 4.35 2.79 1.93 1.33 4. 57 

Buren 11.68 4.27 3.12 2.36 2.15 4.72 

Everest 6.50 5.30 3.56 2.57 1.81 3.95 

Riviera 10.8 7.95 5.65 4.93 3.62 6.59 

Rudolph 8.97 4.29 3.76 2.83 1.94 4.36 

Sever 11.02 3.73 2.83 1.74 1.84 4.23 

Sylvana 6.81 3.68 2.72 1.64 1.16 3.20 

  NaCl 9.35 4.88 3.71 2.84 1.90متوسط تركيز 

 L.S.D 0.05  = 0.67 0.847الصنف  = NaCl  = 1.895للتداخل 

 1-عدد الجذور.نبيتة متوسط
اختالف االصناف معنويًا في  3 يالحظ من نتائج الجدول

 بتكوين  Rivieraعدد الجذور اذ تفوق الصنف  متوسط
عنويًا عن ولم يختمف م 5-. نبيتة جذر  7.88

تاله  5-جذر.نبيتة   7.46الذي أعطى  Arizonaالصنف
اما  .5-ةيتجذر.نب  6.00الذي اعطى   Burenالصنف 

فمم تختمف  Rudolphو AlmondoوSever االصناف 
واعطت  عدد الجذور في متوسطمعنوياً عن بعضيا 

بالتتابع وأعطى  5-جذر.نبيتة  4.86و 5.58و5.92
 5-نبيتو جذر. 1.16جذور بمغ  عدد  اقل  Sylvanaالصنف

اعمى متوسط عدد جذور عند التداخل اعطت معاممة القياس و 
عن بقية  والذي اختمف معنوياً  5-ةتيجذر.نب 12.04بمغ 

فقد سجمت ممي مول 510التركيز بمعاممة ال، اما االصناف
ولم تختمف معنويًا عن   0.437عدد جذور بمغ متوسط

ممي مول الذي يالحظ عدم تكون الجذور فيو   500التركيز 
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 اما بالنسبة لتأثير التداخل بين االصناف والتراكيز الممحية
  يظير نفس الجدول اختالف استجابة االصناف لمتراكيز

معاممة  في  Burenفقد اعطى الصنف ، الممحية المستخدمة
. 5-جذر. نبية 16.2القياس اعمى متوسط عدد جذور بمغ  

ع االصناف يفرع جمأل في حين لم يالحظ اي تجذير

ممي مول من ممح  510المزروعة في الوسط الحاوي عمى 
NaCl ( عدا الصنفArizona   جذر  1.1الذي اعطى

ممي  500اوي عمى ( وكذلك المزروع في الوسط الح5-نبيتة.
 .NaClمول من

عدد الجذور  لثمانية أصناف من البطاطا المنتجة خارج الجسم  توسطفي م  NaClالممح  مختمفة من . تأثير تراكيز3جدول 
 .الزراعة نبعد اربعة اسابيع م MS المزروعة في وسط الحي 

 الصنف
 )ملي مول(  NaClتركيز 

 الصنف متوسط
0 50 100 150 200 

Almondo 12.1 11.4 4.4 0.0 0.0 5.58 

Arizona 14.7 10.7 8.4 3.5 0.0 7.46 

Buren 16.2 9.4 4.4 0.0 0.0 6.00 

Everest 7.9 7.4 4.8 0.0 0.0 4.02 

Riviera 13.4 14.5 11.5 0.0 0.0 7.88 

Rudolph 9.6 8.4 6.3 0.0 0.0 4.86 

Sever 14.7 8.6 4.3 0.0 0.0 5.92 

Sylvana 7.7 6.7 4.5 0.0 0.0 3.78 

متوسط تركيز 

NaCl 
12.04 9.44 6.33 0.44 0.00  

 L.S.D 

0.05 
 3.466للتداخل =  NaCl=1.225 1.550الصنف = 

 طول الجذر )سم( توسطم
 متوسطأختالف االصناف  في  ،4يالحظ من نتائج الجدول

اعمى  سجالً مArizona  طول الجذر اذ تفوق الصنف 
سم والذي ا ختمف معنويا " عن بقية  7.84بمغ  متوسط

م تختمف معنويًا عن مفاالصناف اما االصناف االخرى 
 Almondoوأعطى الصنف  طول الجذر بعضيا في متوسط

لتأثير التراكيز اما بالنسبة  .سم  4.39بمغ  متوسط يااقم
ة بين المستويات فروق معنوية مختمف الممحية فقد سجمت 
زيادة تراكيز الممح  كما ادت طول الجذر الممحية  في متوسط

سجمت معاممة و طول الجذر  انخفاض مستوى الى المضاف
لم تختمف و  سم 9.45 طول جذر بمغ اعمى متوسط القياس

 واعطى متوسط 5-ممي مول .لتر  100معاممةالمعنويًا عن 
عند  ينما بمغ اقل متوسط طولسم ب 8.89طول جذر بمغ 

والذي لم تختمف سم  0.72بمغ  ممي مول150معاممة 
ممي المول الذي لم يسجل ظيور  200معاممة العن معنويا"

أثير التداخل بين العاممين فقد لت ولكل االصناف. اما رو جذ
والتراكيز الممحية المختمفو  ظيرت فروق معنوية  لالصناف

القياس عند معاممة Burenقيد الدراسة اذ اعطى الصنف 
. في حين لم يالحظ سم 12.07طول جذر بمغ  اعمى متوسط

في الوسط الحاوي عمى  يع االصنافاي تجذير في افرع جم
  Arizonaعدا الصنف )  NaClممي مول من ممح  510

سم( وكذلك المزروع في الوسط الحاوي  1.11 الذي سجل
 .ممي مول من الممح 500 عمى

 الوزن الطري لممجموع الخضري )غم( -5
 ختالف االصناف في متوسطأ ،1 ويالحظ من نتائج الجدول

في وزنو الطري وبمغ  Riveraالوزن الطري اذ تفوق الصنف
معنويًا  الذي  أختمفو  Almondo غم تاله الصنف 1.659

االصناف  غم ثم تمتيا 1.227 عن بقية االصناف اذ سجل
Everest  وSever وArizona وRudolph وSylvana 

التي لم تختمف معنويًا عن بعضيا وبمغت و  Burenو
 و 0.749و 0.789و 0.790و  0.811و  0.934بالتتابع

الوزن  متوسط لتأثير التراكيز الممحية في بالنسبة  .غم0.740
 ، اذالممحية اتفروق معنوية بين المستوي ، فقد سجمتالطري
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 غم. 1.449اعمى وزن طري بمغ  اعطت معاممة المقارنة
انخفض بعدىا الوزن بزيادة تراكيز الممح في الوسط الغذائي 

ممي   200وصواًل الى  اقل وزن طري عند المستوى الممحي 
 .غم0.507وبمغ  5-مول .لتر 

في متوسط طول الجذر لثمانية اصناف من البطاطا المنتجة خارج الجسم الحي  NaCl. تأثير تراكيزمختمفة من  الممح  4جدول
 بعد اربعة اسابيع من الزراعة MSالمزروعة في وسط 

 الصنف
 الصنف متوسط )ملي مول( NaClتركيز 

0 50 100 150 200 

Almondo 8.65 8.53 4.80 0.00 0.00 4.39 

Arizona 10.95 13.68 8.82 5.73 0.00 7.84 

Buren 12.07 7.64 6.81 0.00 0.00 5.30 

Everest 8.42 7.04 6.75 0.00 0.00 4.44 

Riviera 7.75 7.46 7.43 0.00 0.00 4.53 

Rodulph 9.71 9.39 7.12 0.00 0.00 5.24 

Sever 8.70 8.41 7.25 0.00 0.00 4.89 

Sylvana 9.20 8.90 8.34 0.00 0.00 5.31 

  NaCl 9.45 8.89 7.17 0.72 0.0متوسط 

L.S.D 

0.05 
 2.884للتداخل =  NaCl = 1.019 1.290الصنف= 

فكان معنويًا، اذ   التداخل بين العاممين اما بالنسبة لتأثير
اعمى  المزروع في معاممة القياس  Rivieraأعطى الصنف

في حين أعطى الصنف  غم، 2.568وزن طري بمغ 

Sever ممي مول اقل وزن طري  200المزروع في التركيز
 .غم  0.247بمغ 

الوزن الطري لثمانية أصناف من البطاطا المنتجة خارج الجسم  في متوسط  NaClالممح مختمفة من. تأثير تراكيز 5جدول 
 بعد اربعة اسابيع من الزراعة.  MSالمزروعة في وسط   الحي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوع الخضري )غم(الوزن الجاف لمم
اختالف االصناف معنويًا في  ،6 يالحظ من نتائج الجدول

معنويًا  Rivieraالوزن الجاف اذ تفوق الصنف  متوسط
نويًا غم اذ اختمف مع 0.166وأعطى اعمى وزن جاف بمغ 

 الذي سجل   Everestالصنف  عن بقية االصناف تالىا
ية اختمف معنويًا عن بقغم و  0.095وزن جاف بمغ 

 Arizonaو Burenاالصناف  وتمتيااالصناف، 

معنويًا عن االصناف االخرى اذ  اختمفتوالتي ، Rudolphو
 غم تمتيا  0.056و 0.056و 0.088 حققت

التي سجمت  Sylvanaو Almondoو  Severاالصناف
، مغ 0.040و 0.046و 0.049بالتتابع بمغ  جافًا و  وزناً 

طت اذ اعفي التراكيز الممحية  اختالفات معنوية  سجمت
اختمفت غم  و 0.112اعمى وزن جاف بمغ  معاممة المقارنة

 الصنف
 )ملي مول(  NaClتركيز 

 متوسط الصنف
0 50 100 150 200 

Almondo 1.685 1.624 1.244 1.064 0.520 1.227 

Arizona 1.258 1.055 0.587 0.531 0.516 0.789 

Buren 0.933 0.908 0.673 0.624 0.563 0.740 

Everest 1.252 1.139 1.123 0.607 0.547 0.934 

Riviera 2.568 1.781 1.611 1.344 0.992 1.659 

Rodulph 1.471 0.966 0.661 0.586 0.277 0.790 

Sever 1.508 0.991 0.812 0.498 0.247 0.811 

Sylvana 1.227 1.162 0.517 0.445 0.397 0.749 

متوسط تركيز 

NaCl 
1.449 1.203 0.902 0.712 0.507  

0.05L.S.D  = 0.213الصنف NaCl = 0.169  = 0.478للتداخل 
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  50معاممتين المزروعتين في التركزينمعنويًا عن ال
 غم تمتيا 0.075و  0.088ممي مول المتان سجمت100و

ممي مول 200و  150المعاممتين  المزروعتين في التركيزين
معنويًا عن  الم تختمف غم المتان 0.039)و 0.054)

داخل بين العاممين الت لتأثيرما، سجمت تأثيرات معنوية بعضي
 سجل معاممة القياسل  Riviera الصنفي فكان معنويًا ف

، في غم 0.284أعمى وزن جاف لممجموع الخضري بمغ 
 200في التركيز   Elmondoمعاممة الصنف  حين سجمت

قد يعود سبب  .غم 0.016اقل وزن جاف  بمغ  ممي مول
 NaClات في التراكيز العالية من اتيلمنبصفات النمو  تدىور

مجموع الجذري في وسط نمو لم المائي الجيدى انخفاض ال
 رافقيا كذلكاص الماء، قمل من قابمية النبات عمى امتصمما 

ذائية من الخاليا النباتية العناصر الغ انخفاض في امتصاص 
 (.15الرطب والجاف لمنبات ) ينمن الوزن وادت الى انخفاض

راكيز الممحية سببت عدم او ربما يعود السبب الى ان زيادة الت
يادة نشاط انزيمات االكسدة التي وكذلك ز  تنظيم االزموزية

 البروتينات والكموروفيالت وضعفو   DNA في ت ضرراً سبب
تمثيل مواد مؤكسدة في  سببب في فعالية االغشية،

وىذه  Peroxisomesالمايتوكوندريا والكموروبالست والـ 
لظروف االجياد الممحي  تنشط االستجابة قد المواد المؤكسدة

ينينات السايتوكالممموحة اثرًا سمبيًا في تراكم  .(20)
 حامض االبسسيكك والجبريمينات وتسبب زيادة مثبطات النمو

 (5عمى نمو النبات ) انعكس سمباً  مما

الوزن الجاف لثمانية أصناف من البطاطا المزروعة  خارج  متوسطفي   NaClالممح  مختمفة من  تأثير تراكيز .6جدول 
 .بعد اربعة اسابيع من الزراعة  MSفي وسط  الجسم الحي

 

 الصنف

 )ملي مول(  NaClتركيز 

 متوسط الصنف
0 50 100 150 200 

Almondo 0.090 0.063 0.032 0.022 0.016 0.044 

Arizona 0.073 0.072 0.059 0.058 0.020 0.056 

Buren 0.097 0.096 0.091 0.088 0.069 0.088 

Everest 0.136 0.132 0.091     0.074 0.042 0.095 

Riviera 0.284 0.212 0.194 0.074 0.070 0.166 

Rudolph 0.088 0.053 0.054 0.044 0.039 0.056 

Sever 0.084 0.044 0.045 0.043 0.030 0.049 

Sylvana 0.047 0. 039 0.037 0.033 0.0 26 0.036 

متوسط تركيز 

NaCl 

0.112 0.088 0.075 0.054 0.039  

L.S.D0.05  = 0.029االصنف NaCl = 0.022  = 0.064للتداخل 

 محتوى النبات من الكموروفيل الكمي
في محتوى النبات من  معنوية بين االصناف اتفروقسجمت 

اعمى  Burenاذ اعطى الصنف  1جدول الكموروفيل الكمي 
واختمف  5-ممغم.غم   0.280محتوى كموروفيل كمي بمغ

 ,0.176 بمغااذ  Almodo   Everestمعنويا عن الصنفين 
ويًا عن بقية والذي لم يختمف معن 5-ممغم.غم 0.171

ل محتوى الكموروفي االصناف كما اثرت التراكيز الممحية في
المستويات  في تأثيرالكمي بالنبات قد سجمت فروقات معنوية 

كموروفيل ال من ، اعطت معاممة القياس اعمى محتوىالممحية
انخفاضًا ممحوظًا  وسجل .5-.غم  .ممغم0.295كمي بمغ  ال

في محتوى الكموروفيل الكمي مع زيادة التراكيز الممحية اذ 
 بمغ يكموروفيممحتوى 5-ممي مول .لتر   200اعط التركيز  

اذ  سجل التداخل فروقات معنويةو  5 –ممغم .غم   0.119
 0.390معاممة القياس  محتوى كموروفيل بمغ ل Burenاعطى

اقل  5-. لتر ممي مول 500عند التركيز  Sylvanaالصنف و 
قد يعزى سبب و 5-. غم ممغم 0.060بمغ  يمحتوى كمورفيم

لقمة عنصر الحديد  NaCl فاض الكموروفيل بزيادة تراكيزانخ
 (.5بالستيدات )الو  فيلفي تركيب الكمور  والذي يعد ضرورياً 

عدد ونقص سببت المموحة اختزال النمو الخضري 
ىدم الكموروفيل وبطء سرعة  ( سببت8البالستيدات الخضراء )
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تكوينو لعدم وصول كميات كافية من النتروجين وقمة فعالية 
ة انتاج غاز االثيمين ( وزياد3) Nitrate reductaseانزيم 

الذي يعمل عمى ىدم صبغة الكموروفيل والسيما في التراكيز 

زيادة فعالية  في المموحة ( سبب زيادة4العالية من المموحة )
 من ثمو  Chlorophylaseاالنزيم المحمل لمكموروفيل 

 (.23انخفاض محتوى الكموروفيل )
( لثمانية أصناف من 1-في محتوى النبات من الكمورفيل الكمي )ممغم .غم   NaClتأثير تراكيز مختمفة من الممح  . 7جدول 

 بعد اربعة اسابيع من الزراعة. MSالبطاطا المزروعة خارج الجسم الحي في وسط 
 

 الصنف

 )ملي مول(NaClتركيز 
 متوسط الصنف

0 50 100 150 200 

Almondo 0.250 0.220 0.170 0.160 0.080 0.176 

Arizona 0.160 0.350 0.220 0.200 0.110 0.208 

Buren 0.390 0.370 0.340 0.170 0.130 0.280 

Everest 0.270 0.180 0.150 0.146 0.110 0.171 

Riviera 0.370 0.320 0.270 0.170 0.160 0.258 

Rudolph 0.280 0.260 0.160 0.140 0.120 0.192 

Sever 0.320 0.270 0.220 0.210 0.180 0.240 

Sylvana 0.320 0.160 0.110 0.080 0.060 0.146 

متوسط تركيز 

NaCl 
0.295 0.266 0.205 0.159 0.119  

L.S.D 

0.05 
 0.205للتداخل =  NaCl =0. 072 0.091الصنف = 

في النسبة المئوية  لمكربوىيدرات  لثمانية أصناف من البطاطا المزرعة     NaCl. تأثير تراكيز مختمفة من الممح 8جدول 
 بعد اربعة اسابيع من الزراعة.  MSخارج الجسم الحي  في وسط 

 

 الصنف

 )ملي مول(  NaClتركيز 
 متوسط الصنف

0 50 100 150 200 

Almondo 26.46 25.50 17.10 16.40 12.50 19.60 

Arizona 18.33 10.50 10.43 10.16 7.56 11.40 

Buren 27.00 24.75 21.00 19.80 16.40 21.80 

Everest 24.00 23.50 21.70 21.40 21.30 22.38 

Riviera 18.70 17.70 16.70 10.60 10.56 14.85 

Rudolph 20.20 12.00 11.70 10.70 10.30 12.98 

Sever 16.40 13.60 13.00 13.00 12.00 13.60 

Sylvana 24.94 19.62 11.70 10.70 9.81 15.35 

  NaCl 22.00 18.39 15.41 14.09 12.55معدل تركيز 

 L.S.D0.05  = 0.316الصنف NaCl =0.250  = 0.707للتداخل 

 محتوى النبات من الكاربوىيدرات
لمكاربوىيدرات اعمى نسبة مئوية  في Everestتفوق الصنف 

الصنفين  عنويًا عن% ولم تختمف م55.16بمغت 
Almondo وBuren 21.80و  19.60اعطيا المذان %

االصناف معنويًا عن باقي لم تختمف و  (6جدول ) بالتتابع
انخفاض في النسبة المئوية لمكاربوىيدرات   سجلو  .بعضيا

اعمى  بزيادة المستويات الممحية اذ اعطت معاممة القياس
  ت بعدىاانخفضو % 22.00بمغت  لمكاربوىيدرات نسبة مئوية

التداخل  %، اما بالنسبة لتأثيرNaC 55.11تراكيز   بزيادة
في    Buren اذ اعطى الصنف  كان معنوياً ف بين العاممين

اعمى نسبة مئوية لمكاربوىيدرات بمغت  معاممة المقارنة
 عند  Arizonaمعاممة الصنف سجمت % في حين 27.00
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بمغت  اقل نسبة مئوية 5-لتر .ممي مول  200التركيز 
7.56.% 

 محتوى النبات من البرولين
أن البرولين يمكن وصفو بأنو مصدر لمطاقة في الخمية ويرى 

عمى الكثير من الباحثين أن زيادة البرولين في النبات دليل 
في  Riviera تفوق الصنف .تحمل النبات لإلجياد الممحي

. مايكرومول 2.496بمغ  واعطى اعمى تركيز برولينال تركيز
اقل محتوى   Rodulphالصنفوسجل  (6جدول )5–غم 

تراكم  ، كما زاد5-. غم مايكرومول  0.978برولين بمغ 
 لممحية اذ اعطت معاممة القياسالبرولين مع زيادة التراكيز ا

في الوقت الذي ، 5-. غم مايكرومول  0.499ىاقل محتو 
بمغ  اعمى تركيز 5-. لتر ممي مول  200التركيز  ىاعط

أما بالنسبة لتأثير التداخل بين  .5-مول .غم  مايكرو 3.302
  Arizonaمين فيالحظ أنو كان معنويًا اذ أعطى الصنفالعام

أعمى مستوى لمبرولين  5-. لتر ممي مول  200في التركيز
  Rodulphو Buren ان الصنففي حين سجل  3.88بمغ 

مول  ممي 0.17أقل محتوى برولين  بمغ  معاممة القياس
 ده وىذا مااك .NaClازداد تركيز البرولين  بزيادة تركيز 5-.لتر

Dezeh yee (13) توى البرولين مع زيادة في مح سجل
 التركيز د اعمى مستوياتو عن زيادة االجياد الممحي، بمغت

 ( ان اعمى محتوى1وآخرون ) Abdجد و  .الممحي العالي
في المستوى المعرض لإلجياد الممحي عند التركيز  لمبرولين

ان ىذه الزيادة قد تكون ناجمة عن  العالي من الممح،
 ذ يزداد انتاج ىذااالختالل في التوازن االزموزي داخل الخمية ا

االنسجة المعرضة لإلجياد الممحي داخل الخمية  في الحامض
زيادة  عد( ب21لتعديل االزموزية بين الفجوة والسايتوبالزم )

 (22فعاليات االنزيمات الداخمة في البناء الحيوي لمبرولين )
قد يعود الى  تراكم البرولين افترضت الدراسات الحديثة ان 

 Osmotic tolerance genesالمسماة  سيطرة الجينات
التي تقوم  نتاج البرولين والكاليسين بيبتينالتي تسيطر عمى ا

المموحة الرطوبة و فقد ازموزيًا من الخمية ومحتوياتيا بحماية 
في  (، فضاًل عن دوره50) Oroojو  Ashraf وىذا مابينو

الحفاظ عمى االغشية الخموية واالنزيمات من اضرار المموحة، 
توازن بين الفجوة والسايتوبالزم اذ  ضعف  في البرولين عملي

 , Cl يبدا تراكم البرولين في السايتوبالزم بعد دخول ايونات 
Naحادية التكافؤ )داخل النسيج وتجمع االيونات اNa+ و- 

Cl( )12 .) تراكم ىذا الحامض داخل الخمية يزيد من يزيد
لتخفيف  الحقابميتيا عمى سحب الماء من الوسط الغذائي الم

االيونات المرتبطة باألضرار الناجمة عن سبب بسمية ال
قاية األنزيمات المموحة العالية، فضاًل عن اثره في و 

 Testerو Munnsوىذا ماشار اليو  والعضيات الخموية
(، ويرى 28البرولين مصدر لمطاقة في الخمية )ويعد  .(25)

النبات دليل  انسجة  الكثير من الباحثين أن زيادة البرولين في
 (.24عمى تحمل النبات لإلجياد الممحي )

 المزروعة  لثمانية أصناف من البطاطا (1-مايكرومول.غم )البرولين  محتوى النبات من في  NaCl. تأثير تركيز الممح 9جدول 
 .من الزراعة بعد اربعة اسابيع  MSوسط  خارج الجسم الحي في

 الصنف
 )ملي مول(  NaClتركيز 

 متوسط الصنف
0 50 100 150 200 

Almondo 0.33 2.25 2.50 2.65 3.38 2.222 

Airzona 0.85 1.26 1.36 3.69 3.88 2.208 

Buren 0.17 0.21 0.76 1.05 3.16 1.070 

Everest 0.73 1.50 1.59 2.47 2.75 1.808 

Riviera 1.12 1.69 2.59 3.24 3.84 2.496 

Rudolph 0.17 0.33 0.81 1.00 3.38 0.978 

Sever 0.22 1.18 1.21 1.72 3.48 1.942 

Sylvana 0.40 0.44 0.94 1.66 2.55 1.598 

  NaCl 0.499 1.260 1.47 2.185 3.302متوسط تركيز

0.05L.S.D  = 0.0.18الصنف NaCl =0.014  = 0.040للتداخل 

استجابة ثمانية اصناف من البطاطا لممموحة  توضح نتائج 
أعمى  Rivieraخارج الجسم الحي اذ اعطى الصنف 

  Arizonaالصنف  استجابة في الصفات المدروسة تالىا

 Rudolphو Severو   Buren وتمتيا االصناف
إذ إن وجود   بالتتابع Sylvanaو  Everestو Almondoو

فيم شامل حول كيفية استجابة النباتات عمى مستويات مختمفة 



 خيرهللا وجواد                                                                   1162/ 48 (6): 6111 -6161 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

6116 

من اإلجياد الممحي والنيج المتكامل لمجمع بين الوسائل 
الجزيئية مع االليات الفسيولوجية والبايوكيميائية أمر البد منو 
الستنباط نباتات تتحمل االجياد الممحي وىذا يتفق مع جاء 

اثبتت نتائج عدد من و Huang (51 .)و Guptaبو  
ف تبعًا لممحي تختمالدراسات أن استجابة النبات لإلجياد ا

الواحد، شارت الكثير من لمجنس والنوع حتى ضمن الصنف 
مموحة بعض النباتات تمتمك آليات تحمل لمإلى إن  الدراسات

 .، وفسيولوجيةت جزيئيةمن خالل القيام بتغيرا
سة اعتمادًا عمى التحميل العنقودي لألصناف قيد الدرا

 الصفات المظيرية.
د عمى المعتم (Dendogram)راثيةلعالقة الو ظير مخطط اي  

واستنادًا الى دليل  UPGMA طريقةب قيم البعد الوراثي
Euclidean ية لالصناف الثمانية والفسمج لمصفات المظيرية

مجموعتين رئيسيتين وببعد  اشتممت عمى  قيد الدراسة انيا
في المجموعة   Arizonaالصنف  فييا انفرد  5.8اقميدي 

التي المجموعة الثانية  باقي االصناف و  بينما شممت  االولى

شممت  ، 3.1انقسمت بدورىا الى مجموعتين ببعد اقميدي 
( ضمت Bوالمجموعة )  Riviera ( الصنف Aالمجموعة )

 Almondoو Everestو  Bureenبقية االصناف
انقسمت الى واالخيرة Sylvana و Sever و Rudolphو

 Buren (B1) ضمت المجموعة  2.4عتين ببعد اقميديمجمو 
بدورىا انقسمت الى فرعين  التيو  Almondoو Everestو 

 والفرع  Burenالصنف االول ضمت الفرع  2.0ببعد اقميدي 
  Everestصنفينالالتي انقسمت بدورىا الى  الثاني

فقد  (B2، اما المجموعة ) 1.0ببعد اقميدي  Almondoو
 Severو  Rudolphقسمت الى فرعين االول ضم الصنفينان

  Sylvanaبالصنف الثاني انفرد والفرع  0.9وببعد اقميدي 
أصناف  من الدراسة الجزيئية ان يستنتج . 1.3وببعد اقميدي 

النتائج يمكن  وىذه، تنوع وراثي عال الدراسة ذات قيد البطاطا
سين الصفات في برامج التربية بالتيجن لتح االستفادة منيا

 لمبطاطا عيةالكمية والنو 

لمصفات  UPGMAالمعتمد عمى قيم البعد الوراثي بأستخدام طريقة   Dendogramمخطط الشجرة لمعالقة الوراثية  شكل
 تحت ظروف الشد الممحي النامية المظيرية والفسمجية لثمانية اصناف من البطاطا
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