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األغشیة، النمو الخضري وسالمة اإلنباتتأثیر الشد المائي على 
Viciaمن الكشون أنواعالبالزمیة لثالثة  spp.

جنان عبد الرحیم جرجیسبشرى خلیل المعماري 
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٢٩/٦/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٢/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
س تــأثیر الشــد المــائي علــى االنبــات ، النمــو الخضــري وثبــات الغشــاء الخلــوي لالنســجة در 

الورقیـــة لثالثـــة انـــواع مـــن الكشـــون العلفـــي والتـــي یمكـــن زراعتهـــا فـــي المنـــاطق الدیمیـــة مـــن شـــمال 

  العراق.

أظهــرت النتــائج حــدوث اختــزال واضــح فــي ســرعة ونســبة االنبــات وكــذلك فــي دالئــل النمــو 

لطري والجاف ، إضافة إلى اختزال في محتوى االنسجة الورقیة من الكلوروفیـل الخضري كالوزن ا

للنباتات المعرضة للشد المائي . كمـا بینـت هـذه النتـائج زیـادة هـذا االختـزال بإطالـة فتـرة التعطـیش 

) یوم.١٤) الى (٧من (

أظهــرت  امــا بالنســبة لتــأثیرات الشــد المــائي علــى االغشــیة الخلویــة لالنســجة الورقیــة ، فقــد

النتــائج ارتفاعــًا فــي درجــة التوصــیل الكهربــائي لرواشــح هــذه االنســجة. كمــا وجــد بــان اكثــر االنــواع 

Viciaالثالثة من الكشون العلفي قید البحث تحمال للشد المائي كان النوع  dasycarpa.

The effect of water stress on germination, vegetative growth
and cell membrane stability of leaf tissues for three specie of

Vicia spp.

Boshra Kalel AlMoamary Jenan AbdulRaheem Jarges
College of Science- University of Mosul

Abstract:
The effect of water stress on germination, vegetative growth and

cell membrane stability of leaf tissues for three specie of Vicia, which can

be grown at the raining region in the north of Iraq, was studied. The

results showed a reduction in the rate and percent of germination. Also a
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reduction in the characters of vegetative growth (fresh and dry weights),

and chlorophyll contents in the leaf tissue under the effect of water stress.

The results also showed that the reduction increased with the increase of

drought period from (7) to (14) days.

As for the stability of cell membrane, the effect of water stress an

increase in the electrical conductivity of the efflux medium after boiling

and filtering the leaves.

The results also showed that the most tolerant of the three species

was Vicia dasycarpa.

المقدمة
یســتخدم الكشــون أساســا كمحصــول علــف أخضــر، ویســتعمل بنجــاح بخلطــه مــع النجیلیــات 

) نواعا في مختلف انحاء العالم ، ویتمیز ١٥٠حوالي (Viciaفي مخالیط العلف. ویضم الجنس 

Viciaالنوع  dasycarpa (الكشون ذو القرن الزغبي) بانه اكثر االنواع تحمال للجفاف وهو مـن

). إن جمیـع أنـواع الكشـون تالئمهـا ١٩٨٨تي اثبتت تفوقها في المنطقة الدیمیـة (صـفر، االنواع ال

المناطق ذات درجات الحرارة المعتدلة شتاًء، اما اجود الترب مالئمة لزراعته فهي الترب المزیجیـة 

، وان قســمًا مــن هــذه االنــواع یمكــن زراعتهــا فــي التــرب الرملیــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للكشــون 

غبي. وال یمكن عد الكشون من المحاصیل المقاومة للجفاف بالرغم من تحملـه لحموضـة التربـة الز 

  ).١٩٨٨(صفر، 

وتعـــد مرحلـــة االنبـــات مـــن المراحـــل الحساســـة والمهمـــة فـــي تحدیـــد االنتـــاج تحـــت الظـــروف 

) ان اختزال النسبة المئویة لالنبات قـد یكـون بسـبب Patil)1982و   Navalevالجافة فقد بین 

) ان للشــد المــائي تــأثیرًا معنویــًا فــي ٢٠٠٠تــزال ســرعة االنبــات . وقــد الحــظ (خلــف وآخــرون، اخ

اختــزال قــیم كافــة صــفات النمــو الخضــري لنبــات العــدس. كمــا لــوحظ ان للشــد المــائي تــأثیرا علــى 

). كما سبب هذا الشد في ١٩٩٨ارتشاح االیونات من االنسجة الورقیة للشعیر (جرجیس وشاكر، 

نـــوي فــي الـــوزن االخضــر والجـــاف والمســـاحة الورقیــة لهـــذه النباتــات حیـــث ان تســـرب انخفــاض مع

الســوائل الســایتوبالزمیة یــؤدي الــى فقــدان جزئــي او كلــي لخصــائص الغشــاء الســایتوبالزمي الشــبه 

Cellمنفـــذ بســـبب التلـــف الـــذي یلحقـــه الشـــد المـــائي بســـالمة الخشـــاء الخلـــوي  membrane

stability ى المــائي للتربــة دورا هامــا فــي عملیــة امتصــاص المــواد الغذائیــة . كــذلك یلعــب المحتــو

,O'Toolوتراكمها داخل النبات حیث یشیر  Yambaow )الى ان امتصاص العناصر ١٩٨٤ (
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الغذائیة من قبل النبات یقل تحت هذه الظروف بسبب انخفاض عملیة النتح والنقل الفعال ونفاذیة 

ل االمتصاص في منطقة الجذر. االغشیة البالزمیة مما ینتج عنه تقلی

ـــد تتعـــرض لهـــا  ـــأثیر ظـــروف الجفـــاف والتعطـــیش التـــي ق ـــى بیـــان ت تهـــدف هـــذه الدراســـة إل

النباتات في المنـاطق الممطـرة احیانـا علـى إنبـات ونمـو ثالثـة انـواع مـن الكشـون التـي یمكـن نشـر 

االغشیة البالزمیة زراعتها في المناطق الدیمیة من العراق. كذلك تأثیر هذا التعطیش على سالمة 

لالنسجة الورقیة لها ، وانعكاساتها على إرتشاح االیونات المهمة للنمو.

المواد وطرق العمل
. التجربة المختبریة :١

Viciaاسـتخدم فـي هـذه التجـارب ثالثـة انـواع مـن الكشـون :  dasycarpa, V.sativa,

V.ervilliaم لدراســـة تـــأثیر  ْ ٢٢حـــرارة . وقـــد اجریـــت تجـــارب االنبـــات فـــي الحاضـــنة فـــي درجـــة

مستویات مختلفة من الجهـد االزمـوزي علـى نسـبة االنبـات وسـرعته. وقـد اسـتعمل اربعـة مسـتویات 

بـار)، حـددت هـذه الجهـور االرموزیـة باســتعمال  ١٥-،  ٩-،  ٣-مـن الجهـد االزموزیـة (صـفر ، 

لعدیـد مـن البـاحثین )، حیث استعمل المانیتول لهذا الغرض من قبل اC6H14O6مادة المانیتول (

Ashraf & Abu-Shakra   ).١٩٨٨وآخرون (Wintarو (1978)

ســم) لمنــع تبخــر المــاء والمحافظــة ١٠.٩تــم إنبــات البــذور فــي أطبــاق بتــري زجاجیــة (قطــر 

على الجهود االزموزیة ، ووضعت فـي كـل طبـق ورقتـي ترشـیح تحـت البـذور وغطیـت هـذه البـذور 

من الماء او محلول المانیثول/طبق. ٣سم١٠بورقة ترشیح ثالثة، ثم اضیف 

) وكـررت كـل معاملـة ثـالث CRDنفذت هذه التجربة بموجب التصمیم العشـوائي الكامـل (

% . اسـتمرت هـذه التجربـة لبضـعة ایـام ٦٥مرات ، وبلغت نسبة الرطوبة النسبیة داخـل الحاضـنة 

لحین اكتمال االنبات وثبات عدد البادرات النامیة لكل طبق.

ة البیت الزجاجي :. تجرب٢
زرعـت بــذور االنـواع الثالثــة مـن الكشــون (المسـتخدمة فــي التجربـة المختبریــة) فـي ســنادین 

بذور/سندانة. تركـت  ١٠كغم تربة وبواقع  ٥سم مملوءة بالتربة الزراعیة بكمیة ٢٥بالستیكیة بقطر

وم / جامعة الموصل .هذه السنادین لتنمو في البیت الزجاجي العائد لقسم علوم الحیاة / كلیة العل

ــــــى  ــــــة إل ــــــادرات النامی ــــــم خــــــّف الب  ٤رویــــــت هــــــذه الســــــنادین یومیــــــا بصــــــورة متســــــاویة . ت

بادرات/سندانة . تم تنفیذ معاملة التعطیش بعد ثالثة اشهر من الزراعة وذلك بقطع میاه الري كلیا 

بموجـــب ) یـــوم، مـــع االســـتمرار بـــري ســـنادین المقارنـــة . نفـــذت هـــذه التجربـــة١٤و  ٧عنهـــا لمـــدة (
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ســندانة/مكرر وتــم  ٢) مــرات وبواقــع ٤) وكــررت كــل معاملــة (CRDالتصــمیم العشــوائي الكامــل (

اجراء القیاسات التالیة :

. نســبة وســرعة االنبــات : تــم عــد البــادرات النابتــة یومیــا عنــد بــروغ الرویشــة . كــذلك تــم حســاب ١

. ومنها تم ایجاد النسبة المئویة المجموع الكلي للبذور النابتة لكل معاملة بعد اكتمال االنبات 

لالنبات وكما یلي :

عدد البذور النابتة
١٠٠×نسبة االنبات% = ـــــــــــــــ 

عدد البذور المزروعة

) وكما یلي:١٩٨٩كما تم ایجاد سرعة االنبات بموجب المعادلة التالیة (محمد سعید وآخرون ، 

عدد البذور النابتة في العد االول
سرعة االنبات (بادرة/یوم)  = ــــــــــــــــــــ 

عدد االیام من الزراعة حتى ھذا العد

عدد البذور النابتة في العد الثالثعدد البذور النابتة في العد الثاني
  + ــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــ

االیام منذ الزراعة لحین ھذا العدعددعدد االیام من الزراعة لحین ھذا العد

. وزن النبات : تم قیاس الوزن الطري والـوزن الجـاف (غم/نبـات) بعـد تجفیـف النباتـات فـي فـرن ٢

) ساعة .٧٢م) ولمدة ( ْ ٧٠كهربائي بحرارة (

) وارتشاح االیونات:CMS. ثبات الغشاء الخلوي (٣

لرواشــح عینــات جهــزت مــن اوراق تــم تقــدیر ارتشــاح االیونــات بقیــاس التوصــیل الكهربــائي 

غم/عینــة . اخــذت هــذه العینــات بعــد تنفیــذ كــل معاملــة تعطــیش ١النباتــات الكاملــة االتســاع بــوزن 

Premachandraولنباتات المقارنـة ایضـا وحسـب طریقـة ( & Shimada, ) . وتـم قیـاس 1988

CMالتوصــــیل الكهربــــائي لمحالیــــل الرشــــح بجهــــاز ( 205 meterالثــــة ) . وقــــد تــــم تهیئــــة ث

ـــاس التوصـــیل الكهربـــائي  ـــد قی ـــان واعی ـــات حتـــى الغلی ـــة . بعـــدها ســـخنت هـــذه العین مكررات/معامل

ـــــــى درجـــــــة حـــــــرارة الغرفـــــــة ( ـــــــدیر ارتشـــــــاح  ْ ٢٠لرواشـــــــحها بعـــــــد تبریـــــــدها ال ـــــــا وذلـــــــك لتق م) تقریب

ــــى محالیــــل الرشــــح بعــــد قتــــل هــــذه االنســــجة . وبموجــــب هــــذه  االیونــــات مــــن االنســــجة الورقیــــة ال

Injuryجاد دلیل الضرر (المعلومات تم ای index بموجب معادلة (Hubac) ١٩٨٩وآخرون .(

كــذلك تــم تقــدیر تركیــز ایونــات الصــودیوم والبوتاســیوم والكالســیوم المرتشــحة الــى المحلــول بجهــاز 

)Flame photometer.(

. تركیز الكلوروفیل الكلي : جمعت العینات الخاصة بقیـاس الكلوروفیـل مـن االوراق الطریـة بعـد٤

الص الكلوروفیـل الكلـي حسـب طریقـة ) یومـا حیـث تـم اسـتخ١٤تنفیذ معالجة التعطیش لمدة (
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)Goddwin, ملــل باضــافة االســیتون  ٢٥) واكمــل الحجــم النهــائي للمســتخلص الــى 1965

بجهـــاز المطیـــاف Bو  A%. بعـــد ذلـــك تـــم ایجـــاد تركیـــز الكلوروفیـــل الكلـــي وكلوروفیـــل ٨٠

,Ross) نـــانومیتر، وبموجـــب طریقـــة (٦٦٣و  ٦٤٥الضـــوئي وعلـــى االطـــوال الموجیـــة ( 

) حسب المعادلتین التالیتین :1974

(ملغم/غم نسیج الورق الطري)=Aتركیز كلوروفیل 

(ملغم/غم نسیج ورقي طري)=Bتركیز كلوروفیل 

= قراءة المطیافEحیث ان : 

Vحجم العینة =

Wوزن العینة =

A+Bوان تركیز الكلوروفیل الكلي = تركیز كلوروفیل 

النتائج والمناقشة
) ان كــال مــن نســبة االنبــات وســرعته قــد انخفضــتا بصــورة مطــردة مــع ١یوضــح الجــدول (

زیادة مستوى الشد المائي لالنواع الثالثة من الكشون ، وان اقل قیمة لها كانت عند اعلى مستوى 

ویعــود هــذا الــى تــأثیر الشــد المــائي حیــث ان تــأخیر ترطیــب البــذور بــار)  ١٥-مــن الشــد المــائي (

بالمــاء وقلتــه ینــتج عنــه ضــعف فــي انقســام واســتطالة خالیــا الجنــین فضــال عــن ضــعف فــي قــدرة 

االنزیمات المفككة للمواد الغذائیة المخزونة في الفلق وانتقالها الى محور الجنـین والـذي ینـتج عنـه 

ر الرویشـــة والجـــذیر. لقــد أكـــدت هــذه النتـــائج فــي دراســـات ســـابقة انعــدام او تـــأخیر فــي نمـــو وتطــو 

)David & Johan, ) . كـذلك یالحـظ وجـود تبـاین بـین االنـواع الثالثـة مـن الكشـون فـي 1982

اعلـى نسـبة وسـرعة انبـات مقارنـة بـالنوع V.dasyearpaنسبة وسرعة االنبات حیث اظهر النوع 

V.ervilliaع قــد یعــود إلــى التبــاین الــوراثي فیمــا بینهــا (خضــر ، . ان هــذا االخــتالف بــین االنــوا

١٩٨١.(  
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) : تأثیر الشد المائي على نسبة وسرعة االنبات للكشون١جدول (

متوسط الشدV.dasycarpaV.ervilliaV.sativeالشد المائي

نسبة االنبات 

%

  a٨٩.٣ b٩٨ a٧٠ ١٠٠  صفر/المقارنة

  a٨٥.٥ b٩٥ a٦١.٧ ١٠٠  بار ٣-

  a٨٣.٩ b٩٠ a٦١.٧ ١٠٠  بار ٩-

  b٧٢.٧ c٨٥ a٤٠ ٩٣.٣  بار ١٥-

    ٩٨.٣٥٨.٤٩٢  متوسط االنواع

سرعة االنبات 

(بادرة/یوم)

  a١٠.٥ c١٣.١٧ ٤.٨٧  a ١٣.٥  صفر/المقارنة

  b٩.٦ d١١.٤٦ a٣.٨٧ ١٣.٥  بار ٣-

  b٧.٨ ٨.٤٦  d b٣.١٦ ١١.٦٣  بار ٩-

  c٣.٩ e٥.٠٧ c١.٢ ٥.٥٣  بار ١٥-

١١.٠٤٣.٢٨٩.٥٤  متوسط االنواع

) یظهـــر ان تـــأثیر الشـــد المـــائي كـــان واضـــحا فـــي ٢ومـــن النتـــائج المدرجـــة فـــي الجـــدول (

اختزال الـوزن الطـري والـوزن الجـاف للنباتـات المعاملـة ولكافـة االنـواع ، ویالحـظ ان هـذا االختـزال 

) یوم.١٤مطردا مع زیادة مدة التعطیش الى (

في الوزن الطري والجاف للنباتات النامیة تحت ظروف الشد المائي قـد یعـود ان االختزال 

Yassenالى اختزال عـدد خالیـا الورقـة او صـغر حجمهـا او كلیهمـا معـا ( et al., ) وربمـا 1988

ان انخفــاض بنــاء المركبــات الخلویــة مــن االحمــاض النوویــة والبروتینــات والكاربوهیــدرات ادى الــى 

عدد الخالیا . وقد یعود هذا الى ان زیادة الشد المائي یؤدي الى حصول زیادة في محتوى اختزال

البوتاسیوم في الخالیا الحارسـة وهـذا بـدوره یـؤدي الـى إنغـالق الثغـور وٕاعاقـة التبـادل الغـازي الـذي 

). كما ان الجفاف یعد ١٩٩٤وآخرون ، Lethieoینتج عنه انخفاض في معدل البناء الضوئي (

العوامل المحفزة لتـراكم السـكروز فـي جـدران الخالیـا الحارسـة والـذي یـؤدي الـى انغـالق الثغـور من

وآخــرون ، Katerjiممــا ینــتج عنــه انخفــاض واضــح فــي التركیــب الضــوئي (CD2ویحــدد دخــول 

) وجود عالقة سلبیة بین انخفاض الجهد المائي وعملیة ٢٠٠٣( Stephen) . كما الحظ ٢٠٠٣

ممــا یــؤدي الــى انخفــاض فــي قــدرة النبــات علــى تولیــد المخلقــات وتصــدیرها الــى التركیــب الضــوئي

V.sativaو  V.dasycarpaمناطق استنزافها . ومن هذا الجدول ایضا یتبین ان كال النـوعین 

الــذي اظهــر اختــزاال معنویــا واضــحا فــي الــوزن V.ervilliaكانــا اكثــر تحمــال للجفــاف مــن النــوع 

المعاملــة وقــد یعــزى هــذا االخــتالف فــي النمــو الخضــري بــین االنــواع الــى الطــري والجــاف للنباتــات

Yasseenالتباین الوراثي في حساسیتها للجفاف ومدى استجابتها له ( et al., 1988. (
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): تأثیر الشد المائي على صفات النمو الخضري للكشون٢جدول (ال

  دمتوسط الشV.dasycarpaV.ervilliaV.sativeالشد المائي

  الوزن الطري 

غم/نبات

  ٨.٨٩٤.٩٥٩.١٢٧.٦٥  ١مقارنة 

a ٥.٥٤٤.٢٥٥.٦٧٥.١٥  ١تعطیش 

  ١١.٤٣٦.٢٧١١.٢١٩.٦  ٢مقارنة 

b ٤.٢١.٦٤.٥٦٣.٥٤  ٢تعطیش 

a b٧.٦٤ a٤.٢٦ ٦.٧٦  متوسط االنواع

الوزن الجاف 

غم/نبات

  ١.٧٧٠.٨٧١.٣٧١.٣٤  ١مقارنة 

a ١.٣٤٠.٨١١.١٢١.٠٩  ١تعطیش 

  ١.٤١١.٢٤١.٧٦١.٤٧  ٢مقارنة 

b ١.٠٢٠.٢٧١.٣١٠.٨٧  ٢تعطیش 

a c١.٣٩ b٠.٨٠ ٠.٩٩  متوسط االنواع

Aدلیل كلوروفیل

ملغم/لتر

  ٠.٩٠٠.٩٤٠.٧٦٠.٨٧  مقارنة

  ١.١٢٠.٩٥٠.٨٢٠.٩٦  تعطیش

Bدلیل كلوروفیل 

ملغم/لتر

  ٠.٦٩٠.٧٦٠.٦٢٠.٦٩  مقارنة

  ٠.٧٨٠.٧٠٠.٦٤٠.٧١  تعطیش

دلیل الكلوروفیل 

الكلي ملغم/لتر

  ١.٥٩١.٧٠١.٣٨١.٥٥  مقارنة

  ١.٩٠١.٦٥١.٤٦١.٦٧  تعطیش

ومـــن النتـــائج المدرجـــة فـــي هـــذا الجـــدول ایضـــا یتبـــین ان تـــأثیر الشـــد المـــائي علـــى دلیـــل 

روفیــل الكلــي الكلوروفیــل الكلــي لــم یكــن ثابتــا واواضــحا حیــث لــوحظ زیــادة ملحوظــة فــي دلیــل الكلو 

بینما لم یكن التأثیر واضحا بالنسبة للنوعین االخرین.V.dasycarpaبالنسبة للنوع 

) تأثیرات الشد المائي على ثبات االغشیة البالزمیـة ٣وتبین النتائج المدرجة في الجدول (

لالنســجة الورقیــة ، حیــث یالحــظ زیــادة التوصــیل الكهربــائي لرواشــح هــذه االنســجة بســبب التــأثیر

على االغشیة البالزمیة لخالیاها وان هذا التأثیر لم یكن معنویا عند التعطیش االول بینمـا اصـبح 

) یـوم. كـذلك یالحـظ وجـود تبـاین معنـوي ١٤التأثیر معنویا واضحا عند اطالة مدة التعطیش الى (

وجـد واضح بین االنواع الثالثة من الكشون في مدى تحمـل اغشـیتها البالزمیـة للشـد المـائي حیـث

كان اكثر هذه االنواع تأثرًا بهذا الشد . V.dasycarpaان النوع 

ان زیــادة التوصــیل الكهربــائي لرواشــح االنســجة الورقیــة للكشــون النامیــة تحــت تــأثیر الشــد 

المائي كان بسبب زیادة تركیز االیونات والتي أهمها أیونات الصودیوم والبوتاسیوم والكالسیوم فـي 
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) یـوم. وكـان هـذا التـأثیر ١٤وخصوصـا بعـد تعـرض النباتـات للعطـش لمـدة (رواشح هذه االنسـجة 

اكثر وضوحا بالنسبة الیونات الكالسیوم.

ان فقــد االغشــیة البالزمیــة الجزئــي او الكلــي لخاصــیتها الشــبه نفــاذة بســبب تــأثر ســالمتها 

نـات الكلـي مـن وتلفها نتیجة ارتفاع مستوى الشد المائي في وسـط النمـو ادى الـى زیـادة تـدفق االیو 

. لقـد یل الكهربـائي لرواشـح هـذه االنسـجةخالل هـذه االغشـیة والـذي یـؤثر بـدوره علـى زیـادة التوصـ

) علـــى البـــاقالء وجـــرجیس وشـــاكر ١٩٩٦جـــاءت هـــذه النتـــائج متوافقـــة مـــع مـــا الحظـــه جـــرجیس (

) على الشعیر.١٩٩٨(

الورقیة للكشون): تأثیر الشد المائي على ارتشاح االیونات في االنسجة ٣جدول (ال

متوسط الشدV.dasycarpaV.ervilliaV.sativeالشد المائي

التوصیل الكهربائي

مایكروسمنز/سم

  ١٩١.٠٢٥٣.٣١٧١.٠٢٠٥.١  ١مقارنة 

b ١٧٨.٣٢٢٦.٦١٦١.٦١٨٦.٨  ١تعطیش 

  ٢٣٢.٣١٨٥.٣٨٦.٦١٦٨.٠  ٢مقارنة 

٤٢٧.٣١٢٧.٣٢٨٧.٠٢٨٠.٥a  ٢تعطیش 

١٧٦.٥b  b a١٩٨.١ ٢٥٧.٢  عمتوسط االنوا

+Naتركیز 

)٣(ملغم/سم

  ١٠.٣  ١١.٠٩.٦١٠.٣  ١مقارنة 

b ١٠.٣٩.٠١١.٣١٠.٢  ١تعطیش 

  ١٢.٠١١.٠١١.٠١١.٣  ٢مقارنة 

١٨.٦٩.٠١٧.٣١٤.٩a  ٢تعطیش 

a b١٢.٥ a٩.٦ ١٢.٩  متوسط االنواع

+Kتركیز 

)٣(ملغم/سم

  ٥٧.٠٥٣.٣٥٤.٣٥٤.٨  ١مقارنة 

a ٦٢.٠٤٨.٦٦٣.٣٥٧.٩  ١تعطیش 

  ٥١.٠٤٤.٠٤٦.٠٤٧.٠  ٢مقارنة 

a ٧٨.٣٥٢.٦٧٠.٣٦٧.٠  ٢تعطیش 

a b٥٨.٥ a٤٩.٦ ٦٢.٠  متوسط االنواع

++Caتركیز 

)٣(ملغم/سم

  ٣٩٤.٣٣٩٦.٦٤٢٧.٣٤٠٦.٠  ١مقارنة 

b ٤١٨.٠٣٥٣.٠٥١٢.٦٤٢٧.٨  ١تعطیش 

  ٤٣١.٣٣٩٨.٣٤٣٥.٣٤٢١.٦  ٢مقارنة 

a ٦٢٢.٠٤٥١.٣٦٠٤.٠٥٥٩.١  ٢تعطیش 

a b٤٩٤.٨ a٣٩٩.٨ ٤٦٥.١  متوسط االنواع
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كذلك وجد تبـاین معنـوي واضـح بـین االنـواع الثالثـة مـن الكشـون فـي مـدى تضـررها بالشـد 

ـــواع تضـــررًا بالشـــد المـــائي هـــو ٤المـــائي (جـــدول  ـــر االن ) حیـــث یالحـــظ مـــن هـــذا الجـــدول ان اكث

V.ervilliaة بـــالنوعین اآلخـــرین مقارنـــV.sativa  وV.dasycarpa حیـــث اظهـــر النـــوع االول

اعلــى دلــیال للضــر بســبب تعرضــه للشــد المــائي . ویعــزى هــذا التبــاین بــین االنــواع الــى االخــتالف 

فیمــا بینهــا فــي تــدفق االیونــات الكلــي مــن انســجتها الورقیــة الــى وســط االرتشــاح بســبب التبــاین فــي 

ویة .ثبات سالمة اغشیتها الخل

): تأثیر الشد المائي على دلیل الضرر لالنسجة الورقیة للكشون٤جدول (ال

متوسط الشدV.dasycarpaV.ervilliaV.sativeالشد المائي

مستوى الشد 

المائي

  ٢٣.٣٤٢.١١٩.٤٢٨.٢  ١مقارنة 

b ٢٦.٩٢٣.٢٢٦.٦٢٥.٦  ١تعطیش 

  ٣١.٧٤٠.٦١٩.٦٣٠.٦  ٢مقارنة 

a ٣٤.٦٣٥.٧٣٧.٣٣٥.٧  ٢تعطیش 

b a٢٥.٧ b٣٥.٤ ٢٩.١  متوسط االنواع

المصادر :
). ثبــات الغشــاء الخلــوي كمقیــاس لتحمــل الملوحــة فــي ١٩٩٦، جنــان عبــد الــرحیم (جــرجیس -

Viciaالباقالء  faba ١٠٧-١٠٢، ( ١، العدد  ٢٨، مجلة زراعة الرافدین ، المجلد.(

). تأثیر الملوحـة علـى دلیـل الضـرر ١٩٩٨ر (جرجیس ، جنان عبد الرحیم وبشرى خلیل شاك-

Hordeumلالنسـجة الورقیــة للشــعیر  spp. ٢، العــدد  ٩. مجلــة علـوم الرافــدین ، المجلــد  ،

)١٣-٨.(

). تأثیر التعفیـر ٢٠٠٠خلف ، احمد صالح وبشرى خلیل شاكر وجنان عبد الرحیم جرجیس (-

نات الحاصل لنبـات العـدس صـنف ، اللقاح البكتیري والشد الرطوبي في النمو الخضري ومكو 

. ١، العدد  ٣٢البركة . مجلة علوم الرافدین ، المجلد 

). تبــاین اســتطالة غمــد الرویشــة لــبعض اصــناف الحنطــة ١٩٨١خضــر ، اســماعیل مهــدي (-

وعالقتــــه بعمــــق الزراعــــة واثــــره علــــى الحاصــــل ومكوناتــــه . رســــالة ماجســــتیر ، كلیــــة الزراعــــة 

والغابات ، جامعة الموصل.

). محاصـــیل العلـــف والمراعـــي. وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث ١٩٨٨، ناصـــر حســـین (صـــفر-

) صفحة .٢٨٠العلمي ، جامعة بغداد ، (
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