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دراسة تحمل أصمي الموز كورشينسكي والشرقي لبعض الصفات الفيزيولوجية
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باحث

.في مركز بحوث حمص– الهيئة العامة لمبحوث العممية الزراعية
eng.saeed.alhasan@gmail.com
المستخمص

أجريت تجربة حقمية بهدف تقدير قدرة أصمي الموز كورشينسكي والشرقي عمى تحمل اإلجهاد الجفافي باستخدام عدة مستويات
. نمو الجذور, سمك األوراق, مع عدة مؤشرات منها عدد األوراق,) من السعة الحقمية%25 ,50 ,75 ,100( من ماء الري

أظهرت النتائج عدم حدوث تأثر كبير عمى أوراق الموز كورشينسكيعند تعرضه لإلجهاد الجفافي حيث بمغ عدد األوراق فيه
 في حين انخفض عدد األوراق الذي ترافق باحتراق حوافها تحت تأثير اإلجهاد الجفافي في, ورقة198 ,220 ,242 ,255
 من السعة الحقمية%25 ,50 ,75 ,100  ورقة عند مستويات ماء الري12 ,60 ,130 ,250 الموز الشرقيحيث بمغ

 سم) بالمقارنة مع الموز0.028 ,0.026 ,0.026 ,0.022(  تفوق الموز كورشينسكي معنوياً في سمك األوراق.بالتتابع
 من السعة الحقمية عمى%25 ,50 ,75 ,100 سم) عند مستويات ماء الري0.026 ,0.026 ,0.025 ,0.024( الشرقي
 وأظهرت النتائج المتحصل عميها تفوق الموز كورشينسكي بطول, التي لعبت دو ارً هاماً في تحمل اإلجهاد الجفافي,الترتيب
43.16 ,41.13 ,40.66 ,39.5  سم بينما في الموز الشرقي50.1 ,45.12 ,43.13 ,41.15 الجذور الرئيسي فكان

 مما انعكس إيجابياً عمى قدرته عمى تحمل اإلجهاد, من السعة الحقمية%25 ,50 ,75 ,100 سم عند مستويات ماء الري
.الجفافي

. طول الجذر, عدد األوراق, ماء الري:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
The study was conducted in order to know the ability of Korschinskii and Orientalis Almonds to
tolerance of the drought stress using several levels of water irrigation (100, 75, 50 and 25%) from the
field capacity, with several indicators (number of leaves, the thickness of the leaves, root growth). The
results obtained not affected by the stock in the KorschinskiiAlmonds drought stress (255, 242, 220,
198 leaves), while the number of leaves that accompany the burning edges under the influence of
droughtstress inOrientalis Almonds (250, 130, 60, 12 leaves) at levels of irrigation water (100, 75, 50,
25%) of field capacity respectively. Korschinskii Almond superiority in terms of morale in the
thickness of the leaves (0.022, 0.026, 0.026, 0.028 cm) compared with Orientalis Almond (0.024, 0.025,
0.026, 0.026 cm) at levels of irrigation water (100, 75, 50 and 25%) from the field capacity
arrangement, which played an important role in tolerance drought stress, and the results obtained
showed the superiority of the Korschinskii Almonds length on the main roots (41.15, 43.13, 45.12, 50.1
cm) while of Orientalis Almond (39.5, 40.66, 41.13, 43.16 cm) of irrigation water (100, 75, 50 and 25%)
from the field capacity arrangement, which reflected positively on the ability to withstand drought
stress.

Keywords: Irrigationwater, Number Leaves, Root Length.
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فينمو ,وقطر األشجار ,ونوعية ثمار الموز ,واستنتج أف

المقدمة

استخدـ ماء الري عند مستوى ( )%50مف السعة الحقمية ,لـ

تنتشر زراعة الموز  L.Prunus amygdalusفي الكثير مف

يؤثر في اإلنتاج ,وحجـ البذرة ,ومحتوى الثمار الغضة مف

مناطؽ سورية نظ اًر لممرونة البيئية التي تتمتع بيا ىذه الشجرة

الرطوبة ,بالمقارنة مع الشاىد( .)%100وجد Holaday

والتي سمحت ليا باالنتشار جغرافياً وبيئياً ,وتعد ىذه الزراعة

وآخروف أف تأثر الجذور باإلجياد الجفافي ,أسرع مف تأثر

خيا اًر زراعياً واستراتيجياً لجزء كبير مف األراضي في المناطؽ

األو ارؽ ,ويؤدي انكماشيا الناتج عف الجفاؼ ,إلى تمؼ كامؿ

الجافة وشبو الجافةُ .يعرؼ اإلجياد الجفافي بأنو فترة مف ندرة
المياه تواجو النبات خالؿ مراحؿ نموه تؤدي إلى الحد مف

لشبكة الجذور ,ومف ثـ موت النبات .يؤدي اإلجياد المائي
إلى تقميص المساحة الورقية ,مما يؤثر سمباً في بناء

إنتاجيتو في الطبيعة ,أو في النظاـ الزراعي ,وعادة ما تترافؽ

المركبات العضوية ,كما يؤثر اإلجياد المائي الشديد مباشرة

ظروؼ الجفاؼ مع العديد مف اإلجيادات البيئية األخرى مثؿ

في عمؿ األنظمة اليخضورية ,مؤدياً إلى انخفاض محتوى

اإلجياد الجذري والضوئي واجياد التغذية Nayera and

األوراؽ مف الكموروفيؿ .أوضح  Sohyoniازدياد نمو الجذور

 .Hidariوصؼ  Zhvظاىرة اإلجياد الجفافي بأنيا ظروؼ

في بداية الجفاؼ ,وينخفض نموىا فقط عند النقص الدائـ

عدـ توفر الرطوبة األرضية الكافية والضرورية لنمو النبات

لمماء في التربة ,وتجابو جذور بعض النباتات الجفاؼ ببعض

واكماؿ دورة حياتو الطبيعية .يعد الموز نباتاً متحمالً لمجفاؼ

الوسائؿ الدفاعية مثؿ التفمف ,واإلسراع في تمايز الخاليا التي

ويدؿ عمى ذلؾ بعض الخصائص ,كتعمؽ الجذر في التربة

أنيت المرحمة الميرستيمية .يؤدي الجفاؼ لفترة طويمة إلى

وضبط الضغط األسموزي مما يمكنو مف تحمؿ العجز المائي

نقص كبير في تركيز محتوى األوراؽ مف الكموروفيؿ

الشديد في الفصؿ الجاؼ ُ .Torrecillasيقدر التناقص في
كمية الماء المتاح بمفيوـ التناقص في الجيد الحمولي لمماء

والكاروتيف .Hammad

(تراجع الطاقة الحرة لمماء) ,ويستطيع النبات المتحمؿ لمجفاؼ

مواد البحث

ذات الجيود الحمولية المنخفضة ,ومف ثـ النمو عمى نحو جيد

أجريت الدراسة خالؿ األعواـ ()2013 ,2012عمى مجموعة

امتصاص الماء مع ازدياد اإلجياد الجفافي حتى مف األوساط

المادة النباتية:

مع نقص الماء المتاح في التربة . Nayera and Hidari

شتالت بعمر ثالث سنوات مف أصمي الموز كورشينسكي

أوضح  Ceccarelliأن النبات المتأقمـ مع الجفاؼ ,يستطيع

والشرقي.

اإلنتاج عمى نحو مقبوؿ تحت ظروؼ اإلجياد الجفافي

-1الموز

فإف كفاءة النباتات المتحممة لمجفاؼ عالية في االستفادة مف

جداً  1.2 – 0.5 × 4– 2سـ ,ذات أعناؽ طويمة نوعاً ما

يؤثر فقط في السنة التي يحدث فييا اإلجياد ,ولكف يؤثر

األزىار :تظير في عناقيد تضـ مف  6 – 3أزىار ذات عنؽ

كورشينسكيkorschinski

:Amygdalus

بالمقارنة مع نبات آخر غير متكيؼ مع الجفاؼ ,وبالتالي

شجرة ارتفاعيا  4 – 3ـ ,واألوراؽ متجمعة عمى فروع قصيرة

الماء المتاح في التربة .وجد  Maxineأف اإلجياد المائي ال

 1.5-1سـ .النصؿ منفرج ,مستدؽ أو مدبب النياية.

أيضاً في المواسـ التالية ,إذ يقؿ حجـ النمو الخضري ,مما

قصير جداً وىي غالباً ما تحمؿ عمى دوابر ,يتـ اإلزىار مف

ينعكس الحقاً عمى الغمة وحجـ الثمار ونوعيتيا ,ويرتبط ذلؾ

شباط حتى نيساف .الثمرة :حسمة )- 1 × 2 – 1 (Prupe

الموسـ يكوف الضرر كبي اًر نظ اًر لكوف النمو سريع ,ويتطمب

النواة الحجرية  1.5 –0.8 × 2 -1سـ قاسية جداً متخشبة

بتوقيت حدوث اإلجياد المائي ,فعند قمة الرطوبة في بداية

 1.5سـ منضغطة بيضاء اىميمجية غير حادة النياية رمادية.

توفر الماء لمعمميات الحيوية الفيزيولوجية الالزمة لمنبات,

غير حادة النياية ,مقموبة ,مصفرة الموف .البذور مسطحة

بينما يكوف النبات متحمالً عمى نحو جيد لإلجياد المائي قبؿ

قرفية الموف إلى بنية الموف .Shalabil

جني المحصوؿ حيث تخفض كميات الري بمقدار – 50

 -2الموز انشرقي :Amygdalus orientalisشجرة

ونوعيتو .درس  Goldhamerتأثير انقاص كمية مياه الري,

التفرع مف القاعدة,واألوراؽ ذات أعناؽ قصيرة نوعاً ما,

 %75دوف أف يؤدي ذلؾ إلى انخفاض في كمية اإلنتاج

ارتفاعيا  2-1ـ وأحياناً يصؿ االرتفاع حتى  5-3ـ ,كثيرة
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النصؿ بيضوي مقموب ,إلى بيضاوي متطاوؿ أو اىميمجي,

مستوى مف مستويات الري األربعة المستخدمة في التجربة

مستدقة عند القاعدة ,غير حادة منفرجة القمة ,مسننة أو

وفؽ القوانيف التالية.Alkader :

كاممة الحافة .األزىار :ذات كأس أجرد ,وبتالت أطوؿ منو ب ػ

كمية الماء الواجب أضافتيا في كؿ رية (ؿ/شتمة) = الرطوبة

 3 – 2مرة ,بيضاء الموف .يتـ اإلزىار في أواخر شباط

عند السعة الحقمية– الرطوبة الحالية.

وأوائؿ نيساف.الثمرة :حسمة بيضاوية ,أو متطاولة بيضاوية

الرطوبة عند السعة الحقمية (( )%100ؿ/شتمة)= السعة

أ .اإلجهاد الجفافي :استخدمت أربعة مستويات مف ماء الري

.1000

مستدقة 1.5 – 1 × 2.5 – 1.5 ,سـ .Shalabil
وىي:

الشاىد

,)B(%75

,)A(%100

الحقمية × الكثافة الظاىرية ×عمؽ الترطيب × المساحة ×
حيث

,)C(%50

 )D(%25مف السعة الحقمية .تمت عممية السقاية بطريقة

أف

الحقمية

السعة

,%32

الكثافة

الظاىرية

1.08غ/سـ ,3عمؽ الترطيب  60سـ.

المساحة :ىي مساحة حوض السقاية لكؿ غرسة وتساوي

الري السطحي كؿ  20يوـ وذلؾ بدءاً مف منتصؼ شير

 ,πr2حيث  :rنصؼ قطر حوض الغرسة ويساوي  0.5ـ.

انتياء بشير أيموؿ في المواعيد التالية-5 ,4/15( :
نيساف و ً
 )9/22-2 ,8/13 ,7/24-4 ,6/14 ,5/25إذ تتميز ىذه

وبعدىا حسبت كمية ماء الري لممستويات األخرى مف السعة

الفترة بانقطاع األمطار وارتفاع درجات الح اررة مما يعرض

الحقمية كما يأتي:

النباتات لإلجياد الجفافي ,وأضيفت كمية الماء المحسوبة

كمية ماء الري عند المستوى ( )Bمف السعة الحقمية = كمية

ماء الري عند المستوى (.0.75 × )A

والمقدرة لكؿ مستوى رطوبة ,فقد تـ تحديد الرطوبة في التربة

كمية ماء الري عند المستوى ( )Cمف السعة الحقمية = كمية

عمى عمؽ  60سـ عف طريؽ أوكر لمعرفة كمية الماء

ماء الري عند المستوى (.0.50× )A

الواجب أضافتيا لرفع الرطوبة إلى الحد الطموب عند كؿ

كمية ماء الري عند المستوى ( )Dمف السعة الحقمية = كمية

ماء الري عند المستوى (.0.25× )A

جدول  .1الموازنة المائية لألصمين المدروسين عند مستويات الرطوبة األربعة(متوسط عامي)2013 – 2012 :
األصم انمدروش

مستوى
انرطوبة

كورشينسكي
انشرقي
كورشينسكي
انشرقي
كورشينسكي
انشرقي
كورشينسكي
انشرقي

%100
%75
%50
%25

انرطوبة عند
انسعة انحقهية
(ل/شتهة)
162
162
121.5
121.5
81
81
40.5
40.5

كمية انري انكهية
(ل/شتهة)

عدد انريات

كمية األمطار

998
980
797
710
513
518
318
310

9
9
9
9
9
9
9
9

0
0
0
0
0
0
0
0

الدراسات المورفولوجية والفيزيولوجية :جمعت األوراؽ مف

المواصفات والقياسات والتحاليل التي أجريت

لممعامالت المدروسة ,مكتممة النضج ,ومف كامؿ محيط

القمة النامية لمساؽ الرئيس.

شتالت األصميف المستخدميف بمعدؿ  50ورقة مف كؿ شتمة

ارتفاع الساق(سم) :قيس بدءاً مف سطح التربة وحتى نياية

الغرسة ,في نياية موسـ النمو (نياية شير أيموؿ وبداية

قطر الساق(سم) :قيس عمى ارتفاع 15سـ مف سطح التربة

والفيزيولوجية لألصميف المدروسيف وذلؾ اعتماداً عمى

عدد األفرع (فرع/شتمة) :تـ بطريقة العد المباشر ,ويمكف

ووفؽ المعايير الموصوفة.Kester and Asayr

 15فرع) – كثيرة (>15فرع) حسب قانوف المدى الفئوي

تشريف

األوؿ),

وُدرست

أىـ

الصفات

المورفولوجية

باستخداـ شريط القياس.

موصؼ الموز  Almond descriptorsالصادر عف (,)24

توزيعيا إلى ثالثة أقساـ :قميمة (< 10فروع)– متوسطة(-10
.Khaddam
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عدد

األوراق

المتشكمة

(ورقة/شتمة).

طول

انحسن
محتوى البروتين الكمي في األوراق (:)%

نصل

حسبت بطريقة كمداؿ وباستخداـ القانوف التالي:

الورقة(سم).عرض الورقة(سم).

سمك الورقة(سم) :حسبت اعتماداً عمى العالقة التالية
.K=W/S Alkaym
حيث أف :W:وزف الورقة الرطب (غـ) :S.مساحة الورقة

×1.4007=. Julianتركيز ×)0.1(HClحجـ المعايرة مف
HCl
البروتيف (= )%وزف العينة  /غـ×5.1

(سـ.)²

طول وقطر الجذر (سم) :تـ حفر مقطع طولي في التربة
بجانب كؿ غرسة لكؿ معاممة بعمؽ 1ـ ,ثـ تـ وضع ساتر

مساحة الورقة (سم :)2تـ حساب متوسط مساحة كؿ ورقة

باالعتماد عمى معادلة  ,Ajayiوتـ حساب الثابت باالستعانة

زجاجي وتـ قياس طوؿ وقطر الجذر الرئيسي.

بجياز قياس المساحة لمورقة (:0.785ثابت),

ثالثاً :تصميم التجربة والتحميل اإلحصائي:

اتبع في البحث التصميـ العشوائي الكامؿ .عدد المكررات =

) .S = 0.785 (L.Wحيث :Sمساحة الورقة (سـ)2

 ,3عدد المعامالت =  ,4عدد االصوؿ = .2العدد الكمي =

 :Lطوؿ الورقة (سـ) :Wعرض الورقة (سـ).

 24 = 2 × 4 ×3غرسة .حممت النتائج إحصائياً باستعماؿ

دليل شكل الورقة :تـ تحديد شكؿ الورقة اعتماداً عمى حساب

تحميؿ التبايف ,وقورنت المتوسطات لمختمؼ المعامالت

نسبة العرض إلى الطوؿ حسب  Alkaymوتـ حسابيا لمعرفة

بحساب أقؿ فرؽ معنوي عند مستوى معنوية ( )%5أو

كيفية تغير مساحة وشكؿ المسطح الورقي والتفاؼ األوراؽ مع

(.)%1

ازدياد اإلجياد الجفافي.
الوزن الرطب لألوراق (غم) :وزنت األوراؽ مباشرة بعد

النتائج والمناقشة

الوزن الجاف لألوراق(غم) :بعد االنتياء مف قراءات الوزف

ارتفاع النبات (سم) :تبيف النتائج في الجدوؿ :2تفوؽ

105ـ˚ ,مدة  2ساعة ثـ وزف الناتج.

عمى جميع المعامالت المدروسة ,تمييا المعاممة 109(Bسـ),

تأثير اإلجهاد الجفافي في الصفات المدروسة

جمعيا باستخداـ ميزاف حساس.

المعاممة 117(Aسـ) في الموز كورشينسكي بطوؿ الساؽ

الرطب جففتا ألوراؽ المدروسة لكؿ غرسة عمى درجة ح اررة
نسبة الرطوبة في األوراق ( :)%حسبت وفؽ العالقة التالية:

مع عدـ وجود فروقاً معنوية بيف المعاممتيف Dو,103(C

الوزن الرطب لمورقة – الوزن الجاف لمورقة نسبة الرطوبة

المعاممة 107(Aسـ) عمى جميع المعامالت المدروسة تمييا

100سـ) عمى التتابع .أما في الموز الشرقي فقد تفوقت

.Sohyoni

المعاممة 95(Bسـ) ,ثـ المعاممة 79(Cسـ) ,ومف ثـ المعاممة

في األوراق(100×=)%الوزن الرطب لمورقة

65(Dسـ) ,وبالتالي يالحظ عدـ حدوث انخفاض كبير في

محتوى األوراق من الكموروفيل الكمي (ممغم/غم) :تـ تقدير

الموز كورشينسكي بصفة طوؿ الساؽ مع نقص ماء الري

الكموروفيؿ بواسطة جياز قياس الطيؼ الضوئي .تجمعت

عمى عكس الموز الشرقي ,وباعتبار أف ارتفاع النبات صفة

 50ورقة مف كممعاممة ,ثـ وزف 1غ مف األوراؽ لتكويف

دالة عمى قوة النمو ,وعدد التفرعات وحجـ المسطح

مستخمص مف أجؿ تقدير الكموروفيؿ الكمي.

الخضري ,فالنبات الذي لـ يحدث بو انخفاض كبير بارتفاع

تركيز كموروفيؿ O.D ×1.07 = aعند×0.094 _663

الساؽ عند نقص الماء ىو األكثر تحمؿ لمجفاؼ.Subbiah

 O.Dعند  664ممغـ/غـ.

قطر الساق (سم) :تظير مف البيانات في الجدوؿ 3تفوؽ

تركيز كموروفيؿ  O.D × 1.7 = bعند × 0.28 _664

المعاممة  Aفي الموز كورشينسكي(1.79سـ) عمى جميع

 O.Dعند 663ممغـ/غـ.
 :O.Dاالمتصاص الضوئي لممستخمص باستعماؿ جياز

المعامالت المدروسة ,مع عدـ وجود فروقاً معنوية بيف

الكموروفيؿ الكمي(ممغـ/غـ) = تركيز الكموروفيؿ  + aتركيز

المعاممة  1.6( Dسـ).أما في الموز الشرقي تفوقت المعاممة

المعاممتيف  1.66 ,1.7( C, Bسـ) عمى التوالي ,ثـ

الطيؼ الضوئي.

1.71( Aسـ) معنوياً عمى جميع العامالت المدروسة,

الكموروفيؿ .bSohyoni
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باستثناء المعاممة التي أعطت1.52(Bسـ) ,ثـ المعاممة

انمعامالت

1.1(Cسـ) ,وأخي اًر المعاممة 0.8(Dسـ) ,وبالتالي قطر
الساؽ في شتالت الموز الشرقي نقص بدرجة أكبر بازدياد
اإلجياد الجفافي ,مقارنة معا لموز كورشينسكيربما يعزى ذلؾ
إلى توقؼ االنقساـ الخموي بسرعة في الموز الشرقي عند

)B( %75

12a

9b

)C( %50

12ab

8b

b

b

)D( % 25

11

7

LSD 5%
CV%

3.05
12.22

3.60
18.97

وتفوقتا عمى المعاممة  220( Cورقة),والتي تفوقت عمى

لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي (سم)

المعاممة  198( Dورقة) .أما في الموز الشرقي فقد تفوقت

انهوز انشرقي
107a
95b
79c
65d
4.46
2.58

المعاممة  250(Aورقة) عمى كافة المعامالت المدروسة,
وتفوقت المعاممة 130(Bورقة)عمى المعاممة  60( Cورقة),
التي تفوقت عمى المعاممة  12( Dورقة) .يتضح مما سبؽ

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

عدـ حدوث انخفاض كبير في عدد األوراؽ في الموز

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

كورشينسكي مع ازدياد اإلجياد الجفافي ,أما الموز الشرقي

جدول .3تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل قطر الساق

الذي تأثر باإلجياد الجفافي بشكؿ واضح ,وانخفض عدد

لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي(سم)

األصول
انمعامالت
)A( %100
)B( %75
)C( %50
)D( % 25
LSD 5%
CV%

)A( %100

15

14

المعاممتيف 242 ,255( B, Aورقة) لموز كورشينسكي,

جدول .2تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل طول الساق

انهوز كورشينسكي
1.79a
1.7b
1.66b
1.6c
0.047
1.32

a

5إلى عدـ وجود فروقاً معنوية في عدد األوراؽ بيف

خاليا صغيرة الحجـ ونقص قطر الساؽ.

انمعامالتاألصول
)A( %100
)B( %75
)C( %50
)D( % 25
LSD 5%
CV%

a

-4عدد األوراق (ورقة/شتمة) :تفسر البيانات في الجدوؿ

نقص الماء وخاصة في مرحمة االستطالة مما يؤدي تشكؿ

انهوز كورشينسكي
117a
109b
103c
100c
4.46
2.08

األصول

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

األوراؽ فيو بشكؿ كبير جداً وترافؽ باحتراؽ حوافيا ,وىذا

انهوز انشرقي
1.71a
1.52a
1.1b
0.8c
0.20
8.14

يتوافؽ مع مابينوLawlar and Cornicالذي أكد أف زيادة
اإلجياد الجفافي يؤدي إلى انخفاض نسبة الماء في األنسجة
النباتية مما يؤدي إلى تساقط األوراؽ واحتراؽ حوافيا في
األصوؿ قميمة التحمؿ لمجفاؼ.

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

جدول .5تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل عدد األوراق

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا .عدد األفرع

لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي

(فرع/نبات):يالحظ مف الجدوؿ 4عدـ وجود فروقاً معنوية

انمعامالت

بعدد األفرع في الموز كورشينسكي بيف المعامالت C, B,

األصول

)A( %100

Aعمى التوالي ( 12 ,12 ,15فرعاً) ,ولـ يوجد فروقاً معنوية

)B( %75

بيف المعاممتيف 11 ,12( D, Cفرعاً) ,أما في الموز الشرقي

فقد تفوقت المعاممة 14(Aفرع) عمى كافة المعامالت

المدروسة ,في حيف لـ تظير فروقاً معنوية بيف المعامالت

انهوز
كورشينسكي
255a

250a

242ab

130b

انهوز انشرقي

c

)C( %50

c

220

60

)D( % 25

198d

12d

LSD 5%

13.73

14.66

CV%

3

4.35

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

 7 ,8 ,9( D,C,Bفرع) عمى الترتيب .أي أف الموز الشرقي

الواحد ال توجد فروقا معنوية فيما بينيا.

تأثر باإلجياد الجفافي وانخفض فيو عدد التفرعات في

طول نصل الورقة (سم) :تظير النتائج في الجدوؿ  6عدـ

المعامالت بشكؿ واضح وخصوصاً في المعاممتيف,D, A

وجود فروقاً معنوية بيف المعاممتيف 4.59 ,4.84( B, Aسـ)

ويعكس ذلؾ نقص نمو الساؽ في ىاتيف المعاممتيف والذي قد

لموز كورشينسكي في طوؿ الورقة ,وكذلؾ عدـ وجود فروقاً

يفسر ببطء عممية االنقساـ الخموي الذي يؤدي إلى بطء النمو

معنوية بيف المعاممتيف4.09 ,4.59( C, Bسـ) ,وتفوقت

وقمة عدد األفرع بازدياد اإلجياد الجفافي.Saqr

جميعيا عمى المعاممة  3.69( Dسـ) .في حيف لـ تكف فروقاً

جدول .4تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل عدد األفرع لغراس

معنوية بيف المعاممتيف 3.56 ,3.95( B, Aسـ)لموز

أصمي الموز كورشينسكي والشرقي
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الشرقيحدثانكماش في مساحة الورقة مما سبب خمؿ في نمو

الشرقي ,وكذلؾ لـ تكف فروقاً معنوية بيف المعاممتيف D,

2.3 ,2.59(Cسـ) .يتضح مما سبؽ أف طوؿ الورقة في
الموز كورشينسكيمـ يتأثر بشكؿ كبير باإلجياد الجفافي ,عمى

النبات نظ اًر إلى قمة المواد المصنعة بالتركيب الضوئي

باألوراؽ ,وىذا يتفؽ مع ما أكده  Adjabأنو كمما زاد اإلجياد

عكس الموز الشرقي ,وقد اعتبر  Aitأف قياس طوؿ نصؿ

المائي كمما تقمصت المساحة الورقية أكثر ,ويختمؼ ذلؾ

معيار في فيـ آلية مقاومة النبات
الورقة يمكف أف يكوف
اً

باختالؼ النوع النباتي.

لمجفاؼ مف خالؿ التفاؼ األوراؽ أو نقص مساحتيا أو

جدول .7تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل عرض الورقة

احتراقيا أو زيادة عدد الشعيرات في وحدة المساحة مف سطح

لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي (سم)

الورقة وغير ذلؾ مف آليات تحمؿ الجفاؼ.

انمعامالت

جدول .6تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل طول الورقة
لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي (سم)

انمعامالت
األصول
) A( %100

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

4.84a

3.95a

) B( %75

4.59ab

3.56a

) C( %50

b

4.09

b

2.59

) D( % 25

3.69c

2.3b

LSD 5%

0.51

0.39

CV%

6.03

6.45

األصول

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي
a

a

) A( %100

1.9

1.25

) B( %75

1.6b

1.19a

) C( %50

1.43c

1b

) D( % 25

d

1.21

0.8

LSD 5%
CV%

0.11
3.79

0.103
4.9

c

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف
العمود الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

جدول .8تأثير اإلجهاد الجفافي في مساحة الورقة لغراس
أصمي الموز كورشينسكي والشرقي (سم)2

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

عرض نصل الورقة (سم):

يظير الجدوؿ 7تفوؽ المعاممة  1.9( Aسـ) لموز
كورشينسكي بعرض الورقة بداللة معنوية عمى بقية المعامالت
المدروسة ,وتفوقت المعاممة  1.6( Bسـ) ,تمتيا المعاممة C

انمعامالت
األصول
)A( %100

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

7.21a

4.87a

)B( %75

5.76b

3.32b

)C( %50

c

4.59

c

2.03

)D( % 25

3.5d

1.44d

LSD 5%

0.99

0.45

CV%

9.49

7.75

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

( 1.43سـ) ,وأخي اًر المعاممة  1.21( Dسـ) .أما في الموز

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

الشرقي فال توجد فروقاً معنوية بيف المعاممتيف,1.25(B,A

سمك الورقة (سم) :تظير النتائج في الجدوؿ  9تفوؽ

1.19سـ) ,تمتيا المعاممة  1( Cسـ) ,ثـ المعاممة 0.8( D

المعاممة 0.028( Dسـ) في الموز كورشينسكي بداللة معنوية

سـ) ,أي عرض الورقة في الموز كورشينسكي لـ تتأثر بشكؿ

مف حيث سمؾ الورقة عمى كافة المعامالت ,مع عدـ وجود

كبير باإلجياد الجفافي ,عمى عكس الموز الشرقي.

فروقاً معنوية بيف المعاممتيف0.026( C,Bسـ) ,واحتمت

مساحة الورقة (سم :)2يالحظ مف الجدوؿ 8تفوؽ المعاممة

المعاممة  0.022( Aسـ) المرتبة األخيرة ,في حيف لـ توجد

7.21( Aسـ )2بداللة معنوية لموز كورشينسكي مف حيث

فروقاً معنوية بيف كافة المعامالت في الموز الشرقي بسمؾ

معدؿ مساحة الورقة عمى بقية المعامالت المدروسة ,ثـ

الورقة ,والتي كانت في المعامالت D, C,B,Aىي كالتالي

المعاممة  5.76( Bسـ ,)2تمتيا المعاممة  4.59( Cسـ,)2

( 0.026 ,0.026 ,0.025 ,0.024سـ) عمى التوالي,

ثـ المعاممة  3.5( Dسـ.)2أما في الموز الشرقي تفوقت

ويتضح مما سبؽ ازدياد سمؾ الورقة في الموز كورشينسكي

المعاممة 4.87( Aسـ )2لمساحة الورقة عمى كافة

بدرجة أكبر مف الموز الشرقي مع ازدياد اإلجياد الجفافي,

المعامالت ,تمتيا المعاممة  3.32( Bسـ ,)2ثـ المعاممة C

وىذا ما مكنو مف تحمؿ الجفاؼ أكثر ,ويعود سبب سمؾ

( 2.03سـ ,)2واحتمت المعاممة 1.44( Dسـ )2المرتبة

الورقة إلى زيادة الكيوكتيؿ الذي يخفؼ مف فقد الماء,

األخيرة ,وبالتالي الموز كورشينسكي لـ يحدث فيو انخفاض

وبيف Ludlowبأف النبات يمجأ لتقميؿ النتح وتحمؿ الجفاؼ

كبير في مساحة الورقة تحت تأثير اإلجياد الجفافي ,أماالموز
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مف خالؿ زيادة سماكة األوراؽ عف طريؽ زيادة سمؾ طبقة

نحو أفضؿ تحت ظروؼ اإلجياد الجفافي ,وىذا يتفؽ مع ما

الكيوكتيؿ.

أكده  Aldakhilعندما بيف أف زيادة الوزف الرطب يؤدي إلى
زيادة المادة العضوية والمادة الصمبة في النبات التي تساعد

جدول .9تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل سمك الورقة

النبات عمى النمو المنتظـ ,ومف ثـ زيادة المحتوى مف الماء

لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي (سم)

انمعامالت
األصول
) A( %100

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

0.022c

0.024a

) B( %75

0.026b

a

) C( %50

b

0.026

a

0.026

) D( % 25

0.028a

0.026a

الضروري لمعمميات الحيوية.
جدول  :10تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل دليل شكل

0.025

الورقة لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي
انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

انمعامالت

LSD 5%

0.0011

0.0099

) A( %100

0.39a

0.31c

CV%

2.26

1.97

) B( %75

0.34b

b

0.33

) C( %50

0.34b

0.38a

) D( % 25

0.32b

0.34b

LSD 5%

0.020

0.019

CV%

2.99

2.82

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف
العمود الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

دليل شكل الورقة :تبيف النتائج في الجدوؿ 10تفوؽ المعاممة

األصول

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

)0.39(Aبداللة معنوية لموز كورشينسكي مف حيث دليؿ

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

شكؿ الورقة عمى كافة المعامالت المدروسة ,ولـ يوجد فروقاً

جدول .11تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل الوزن الرطب

معنوية بيف المعامالت )0.32 ,034 ,0.34( D, C, B

لمورقة لغراس أصمي الموز كورشينسكي والشرقي(غم)

عمى التوالي .بينما تفوقت المعاممة )0.38( Cبداللة معنوية

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

انمعامالت

) A( %100

0.16a

0.12a

) B( %75

0.15a

0.083b

) C( %50

b

0.12

c

0.054

مااكسب الموز كورشينسكي القدرة عمى تحمؿ الجفاؼ ىو

) D( % 25

0.1b

0.038d

LSD 1%

0.028

0.015

الورقة المتطاولة اإلىميجية السميكة وتمتؼ عند اشتداد

CV%

7.18

6.79

في الموز الشرقي مف حيث دليؿ شكؿ الورقة عمى كافة
المعامالت ,ولـ يوجد فروقاً معنوية بيف المعاممتيفD, B

( ,)0.34 ,0.33وأخي اًر أتت المعاممة  ,)0.31( Aوىذا

األصول

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

الجفاؼ ,بينما الورقة في الموز الشرقيفيي إىميجية مما سبب

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

ازدياد سطح التبخر وحدوث احتراؽ لحوافا ألوراؽ ,وقد

 -11الوزن الجاف لمورقة (غم) :تظير النتائج في الجدوؿ

بيف  Arausوآخروف أف التفاؼ األوراؽ ىو مؤشر عمى

 12عدـ وجود فروقاً معنوية بيف معامالت الموز

انكماش الخاليا ,ووسيمة لتفادي جفاؼ األنسجة بالتقميؿ مف

كورشينسكي ,أما في الموز الشرقي تفوقت المعاممة A

النتحو تقميص المساحة الورقية المعرضة لمشمس.

(0.048غـ) عمى بقية المعامالت ,تمتيا المعاممة 0.04( B

 -10الوزن الرطب لمورقة (غم) :يتبيف مف الجدوؿ 11

غـ) ,ثـ المعاممة  0.031( Cغـ) ,التي تفوقت عمى

عدـ وجود فروقاً معنوية بيف المعاممتيف0.15 ,0.16( B, A

المعاممة 0.023( Dغـ) ,يظير مما سبؽ عدـ تأثر الوزف

غـ) في الموز كورشينسكي ,وتفوقتا بداللة معنوية عمى

الجاؼ لمورقة في الموز كورشينسكي باإلجياد الجفافي ,بينما

المعاممتيف 0.1 ,0.12( D, Cغـ) .في حيف تفوقت

تأثر عمى نحو ممحوظ في الموز الشرقي ,ألف ىناؾ عالقة

المعاممة 0.12( Aغـ) لموز الشرقي بداللة معنوية عمى كافة

عكسية ما بيف الوزف الجاؼ وبيف شدة الجفاؼ حسب مقدرة

المعامالت المدروسة ,تمتيا المعاممة 0.083( Bغـ) ,ثـ

كؿ أصؿ عمى تحمؿ الجفاؼ ,ألف الماء ضروري النقساـ

المعاممة 0.054( Cغـ) ,التي تفوقت عمى المعاممة D

واستطالة لخاليا النبات .Alnaimi

( 0.038غـ) .وبالتالي حدث نقص معنوي كبير في الوزف
الرطب لمورقة في الموز الشرقي بازدياد شدة اإلجياد الجفافي

عمى عكس الموز كورشينسكي ,وىذا ما مكنو مف النمو عمى
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عمى كافة المعامالت المدروسة ,تمتيا المعاممة 2.25(B

جدول .12تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل الوزن الجاف

ممغـ) ,ثـ المعاممة  1.51( Cممغـ) ,وأخي اًر المعاممة D

لمورقة لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي(غم)
انمعامالت
األصول
) A( %100
) B( %75
) C( %50
) D( % 25
LSD 1%
CV%

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

0.06a
0.06a
0.05a
0.05a
0.023
13.88

0.048a
0.04b
0.031c
0.023d
0.0015
1.39

( 1.33ممغـ) ,يالحظ مما سبؽ نقص تركيز الكموروفيؿ في
الموز الشرقي مع زيادة اإلجياد الجفافي ,وىذا قد يرجع إلى

أف أنزيمات ىدـ الكمورفيالت تنشط تحت ظروؼ اإلجياد,
ويحدث تحور وتشوه في حجـ وشكؿ البالستيدات الخضراء,

ونقص واضح في محتوى الكاروتيف الذي لو دور كبير في

 -12نسبة الماء في األوراق (:)%

حماية الكموروفيؿ مف اليدـ تحت ظروؼ اإلجياد .Saqr

يبيف الجدوؿ  13عدـ وجود فروقاً معنوية بيف المعاممتيف B,

جدول .14تأثير اإلجهاد الجفافي في تركيز الكموروفيل

 )%60 ,62.5( Aفي الموز كورشينسكي ,وكذلؾ لـ يوجد

الكمي في األوراق لغراس أصمي الموز كورشينسكي

فروقاً معنوية بيف المعاممتيف ,)%58.33 ,60( C, Bتمتيا

والشرقي(ممغم/غم)

المعاممة  .)%50( Dبينما تفوقت المعاممة  )%60( Aفي

انمعامالت
األصول
) A( %100
) B( %75
) C( %50
) D( % 25
LSD 1%
CV%

الموز الشرقي بداللة معنوية عمى كافة المعامالت المدروسة,
تمتيا المعاممة  ,)%51.80(Bفالمعاممتيف,42.59( D, C
 )%39.47لـ توجد فروقاً معنوية بينيما ,تظير النتائج عدـ
حدوث فرؽ معنوي كبير لنسبة الماء في األوراؽ في الموز

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

3.2a
3.01a
2.65b
2.45b
0.21
2.51

3.02a
2.25b
1.51c
1.33d
0.031
0.5

كورشينسكي بازدياد الجفاؼ ,عمى عكس الموز الشرقي ,نظ اًر

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

والتفافيا ,بينما انخفضت نسبة الماء في األوراؽ عند الموز

 -14محتوى البروتين الكمي في األوراق (:)%

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

لتكيفو مع اإلجياد الجفافي بسبب زيادة سمؾ األوراؽ

الشرقي مع زيادة اإلجياد الجفافي ,وىذا يتفؽ مع ما بينو

تظير النتائج في الجدوؿ 15تفوؽ المعاممة )%7.38( A

 Shehabعندما وضح أف اإلجياد الجفافي يؤدي إلى نقص

بداللة معنوية عمى كافة المعامالت المدروسة في الموز

محتوى األوراؽ مف الماء وجفافيا في األصوؿ واألصناؼ

كورشينسكي ,تمتيا المعاممة  ,)%7.25( Bفالمعاممة C

قميمة التحمؿ لمجفاؼ.

( ,)%6.62وأخي اًر المعاممة  ,)%5.92( Dأما في الموز

الشرقي تفوقت المعاممة  )%7.15( Aعمى كافة المعامالت

جدول .13تأثير اإلجهاد الجفافي في نسبة الماء في

المدروسة ,ولـ يوجد فروقاً معنوية بيف المعاممة AوالمعاممةB

األو ارق لشتالتالموز كورشينسكي والشرقي ()%

انمعامالت
األصول
) A( %100
) B( %75
) C( %50
) D( % 25
LSD 1%
CV%

انهوز كورشينسكي

انهوز انشرقي

62.5a
60ab
58.33b
50c
3.49
2

60a
51.80b
42.59c
39.47c
3.49
2.38

( ,)%7.12تمتيا المعاممة  ,)%6.89(Cواحتمت المعاممة D
( )%6.75المرتبة األخيرة ,وتبيف النتائج تفوؽ الموز
كورشينسكي عمى الموز الشرقي في كمية البروتيف التي تتحوؿ
إلى أحماض أمينية (البروليف) مع ازدياد اإلجياد الجفافي,

أيأف كمية البروليف في الموز كورشينسكي أكبر مف الموز

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

الشرقي ,مما يكسبو صفة التحمؿ لإلجياد الجفافي ,ألف ىذا

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا

الحمض األميني لو دور مباشر في تحمؿ الجفاؼ . Malky

 -13تركيز الكموروفيل الكمي في األوراق (ممغم/غم) :تبيف

 - 15طول الجذر (سم):

( 3.01 ,3.2ممغـ) لموز كورشينسكي ,ولـ يوجد فروقاً

عمى كافة المعامالت المدروسة في الموز كورشينسكي ,ولـ

مف الجدوؿ  14عدـ وجود فروقاً معنوية بيف المعاممتيفB, A

يبيف الجدوؿ 16تفوؽ المعاممة 50.1( Dسـ) بداللة معنوية

معنوية بيف المعاممتيف 2.45 ,2.65( D, Cممغ) .بينما

توجد فروقاً معنوية بيف المعاممتيف45.12 ,43.13( C, B

تفوقت المعاممة  3.02(Aممغـ) لموز الشرقي بداللة معنوية
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مما سبؽ ازدياد ممحوظ في قطر الجذر لموز كورشينسكي مع

سـ) ,وكذلؾ لـ توجد فروقاً معنوية بيف المعاممتيفB, A

(43.13 ,41.15سـ).أما في الموز الشرقي فقد تفوقت

ازدياد اإلجياد الجفافي أكثر مف الموز الشرقي ,وىذا ما جعؿ

المعاممة 43.16(Dسـ) بداللة معنوية عمى كافة المعامالت

الموز كورشينسكي أكثر تالئماً مع اإلجياد الجفافي ,وىذا

41.13سـ)عمى الترتيب ,واحتمت المعاممة  39.5( Aسـ)

لإلجياد الجفافي ,زيادة قطر الجذر وفعاليتو.

يتفؽ مع ما ورد في  Jameaبأف أحدى طرائؽ تحمؿ النبات

المدروسة ,دوف وجود فروقاً مع المعاممتيف , 40.66( C,B
المرتبة األخيرة ,ويبدو مف ذلؾ أف جذور الموز كورشينسكي

جدول  .17تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل قطر الجذر

تكيفت مع عممية اإلجياد الجفافي أكثر مف الموز الشرقي,

لشتالت الموز كورشينسكي والشرقي(سم)

مما يساعده عمى تحمؿ الجفاؼ ,وىذا يتفؽ مع وجده

انمعامالت
األصول
) A( %100
) B( %75
) C( %50
) D( % 25
LSD 5%
CV%

 Hammadعندما أكد أف النباتات المتحممة لمجفاؼ يمكف

أف تزيد مف سرعة امتصاص الماء خالؿ فترة الجفاؼ ,كمما

ازداد تعمؽ الجذور في التربة.
جدول .15تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل نسبة البروتين
انمعامالت

األصول

) A( %100
) B( %75
) C( %50
) D( % 25
LSD 1%
CV%

نستنتج مف ىذا البحث ما يمي :أظير أصؿ الموز

انهوز انشرقي

كورشينسكي مقدرة أكبر عمى تحمؿ اإلجياد الجفافي مقارنة

7.15a
7.12a
6.89b
6.75c
0.037
0.17

مع أصؿ الموز الشرقي في جميع الصفات المدروسة .ينمو
أصؿ الموز الشرقي عمى نحو جيد عند مستوى  %100مف

السعة الحقمية ,لكنو ال يستطيع التأقمـ مع اإلجياد الجفافي,

المعامالت التي تشترؾ في حرؼ واحد أو أكثر ضمف العمود

ويتجمى ذلؾ في ظيور أعراض احتراؽ األوراؽ ,وقصر طوؿ

الواحد ال توجد فروقاً معنوية فيما بينيا.

النبات ,وقمة عدد األفرع المتشكمة.

جدول .16تأثير اإلجهاد الجفافي في معدل طول الجذر
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