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  الخالصة
أجريت هذه التجربة كجزء من دراسة شاملة لبحث ميكانيكية التحمـل الملحـي لبـادرات           

ريـد الـصوديوم     بمحلـول كلو   ريال تأثيروذلك عن طريق بحث     . نخيل التمر صنف الحالوي   
المساحة الورقيـة وقياسـات الجهـد        فيم  /يمنزديس) ٢٤ و ١٨ و ١٢ و ٦ و    ٠(بتراكيز مختلفة   
سـمك  (  لهـا لنقص في التشبع المائي للورقة وكذلك بعض الصفات التـشريحية           المائي ونسبة ا  

أظهـرت  . )الميزوفيل، وطول وقطر كل من خاليا البشرة والميزوفيـل   الكيوتكل والبشرة وسمك    
الجهد المائي للورقة  ضكما انخفسم  ١٤،٧٢سم الى   ٢٩،٩٩النتائج انخفاض المساحة الورقية من      

 ٢٤كلوريد الـصوديوم بتركيـز     في معاملة السقي ب    13.74- إلىنة   في معاملة المقار   -4.39من  
، في حين شهدت نسبة النقص في التشبع المائي للورقة زيادة مطردة مع الزيادة في الشد                منزديسي

 أما الصفات التشريحية فقد شهدت هي األخرى انخفاض في طول وقطر كل من خاليـا                .الملحي
  . الريمياةزيادة مع زيادة التركيز الملحي في  الكيوتكلالبشرة والميزوفيل في حين شهد سمك 

  المقدمة
 أوال بأنهـا  ،تاريخيـة الناحية المن  .Phoenix dactylifera Lتبرز أهمية نخلة الـتمر 

  واالستفادة منها في شتى المجـاالت      لتأهيلها وسعى جاهدا    اإلنسان التي استقطبت اهتمام     ألشجار
فقد بينت الدراسات األثرية أن أقدم ما عرف من النخيل كان في            ،  وخاصة في بالد مابين النهرين    

التاريخيـة  ) أور( وتعد مدينة أريـدو      ، سنة قبل الميالد   ٤٠٠٠بابل التي يمتد عمرها إلى حوالي       
التي تقع في جنوبي العراق منطقة رئيسة لزراعة النخيل حيث عثر فيها على الكثير من النقـوش    

دم النخيل في تلك المنطقة وكانـت نخلـة التمـر مقدسـة عنـد      السومرية التي تدل على مدى ق     
السومريين والبابليين واآلشوريين نظرا ألهميتها المعاشية واالقتصادية والغذائية، إذ كانت بمثابة           

  ).١٩٧٢البكر،(شجرة الحياة كما هي شجرة للزينة وإنتاج التمر 
المشاكل التي تواجه   من أهم   ) ملوحة التربة أو ملوحة ماء الري     (وتعد الملوحة   

ويعد العراق في  ،الزراعة على نطاق عالمي خصوصا في المناطق الجافة وشبة الجافة    
مقدمة البلـدان العربيـة واالسـيويه مـن حيـث المـساحة الكليـة المتـأثرة بالملوحـة                   

)Batanony,1996.( ويعد كلوريد الصوديوم مـن أكثـر        ،في الترب العراقية األمالح   تكثر   إذ 
 بدراسـة  Hassan (1991) فقد قـام . راضيتراكم بكميات كبيرة في معظم االنتشارا وياألمالح ا

 لنماذج من ترب بساتين النخيـل مـن منـاطق          EC)(ميدانية لقياس معدالت التوصيل الكهربائي    
توجد فيها مستويات عالية من الملوحة تتـراوح  تفوجد بعض الترب     مختلفة في محافظة البصرة،   

)  مـن المحلـول    ٣ سم ١تعني مقلوب المقاومة ل   والتي   ٣سم/ملي موز (،٣سم/ مليموز ٦٠-٢٠بين  
 بمقدار  ٣ سم/ ملي موز  ٤,٥ عند مستوى ملوحة     باالنخفاضعلماً بأن محصول أشجار النخيل يبدأ       

حيث تؤثر الملوحـة    %). ١,٤٨٤(٣ سم/ ملي موز  ٢٣,٢عند مستوى  ويتوقف نهائياً %) ٠,٢٨٨(
 أليونـات  والتأثير الـضار  Osmotic Stress ألزموزيفي نمو النبات وتطوره من خالل الشد ا

الـصوديوم والكلـور      الناجم عن زيادة تراكيز    األيونيوعدم التوازن    السامة الصوديوم والكلور 
Sairam and Tyagi, 2004).(  
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نخلة التمر من األشجار متحملة للملوحة ولكن كما أسلفنا الـذكر بـان أنتاجهـا           إن شجرة   
 بحثنا الحالي، نبحث جانباً من ميكانيكية التحمل الملحـي          يز الملحي وفي  ينخفض مع زيادة الترك   

كيز الملحية على الجهد المـائي لخاليـا        االشجار نخيل التمر وذلك عن طريق دراسة تأثير التر        
 . الملوحة في التركيب التشريحي لهاتأثيرأنسجة الورقة لبادرات نخيل التمر وكذلك 

  مواد وطرائق العمل
الحالوي في تربة رملية ناعمة بعـد أن غـسلت بالمـاء            صنف  نخيل التمر    زرعت بذور 

-٢المقطر لعدة مرات، وزرعت البذور ورويت بصورة متتالية بالماء المقطر حتى ظهـور أول     

الـى   Taiz and Zeiger,2006) ) (هوكالند( ورقة حقيقة ثم تم ريها بواسطة محلول مغذي ٣

 NaClبدأت التجربة بري النباتات بمحاليـل ملحيـة مـن           أن بلغت البادرات عمر السنة، بعدها       
م ولمدة أربعة اشهر بعدها أخذت القياسـات  /منزديسي) ٢٤ ، ١٨ ، ١٢ ، ٦صفر،  ( بخمسة تراكيز 

  :التجريبية والتي شملت
  :  نسبة النقص في التشبع المائي للورقة-١

خل أكيـاس نـايلون   وحفظت دا. أخذت الوريقات األولى من الورقة الثانية الكاملة االتساع       
 ،ثـم سـجلت أوزانهـا     ) ٢ سم ٣(ونقلت إلى المختبر حيث تم تقطيعها إلى قطع صغيرة بمساحة           

غلقـت  .  نـصفها  حتـى مملوء بالماء المقطر    ) ٣ سم ١٠٠(حفظت في قناني زجاجية شفافة سعة       
القناني وحفظت داخل المختبر إلى اليوم التالي حيث أخرجت القطع الـصغيرة لـألوراق وتـم                

فها باستخدام ورق الترشيح للتخلص من بقايا الماء العالق بها ووزنت بـالميزان الكهربـائي               تنشي
ولمدة أسبوع ثـم أخـذت أوزانهـا       )  م ٦٠(بعدها وضعت في أكياس ورقية وجففت على درجة         

 الجافة وبعدها تم حساب نسبة النقص في التـشبع المـائي للورقـة وحـسب المعادلـة اآلتيـة                  

)(Dedio,1975.  
   وزن الورقة عند القطف–وزن الورقة عند التشبع                                     

  ١٠٠×                                                =نسبة النقص في التشبع المائي للورقة  
   وزنها الجاف–وزنها عند التشبع                                          

  :للورقة الجهد المائي -٢
، Spomer,1985)(تم قياس الجهد المائي للورقة باستخدام طريقة التغيير الوزني للنـسيج    

 جليكـول ف باستخدام البـولي أثيلـين   حيث تم تحضير ثمانية محاليل ذات جهد أزموزي مختل
(Ploy Ethylene Glycol)  والمذاب فيالماء المقطر وهذه المحاليل ٦٠٠٠ذي الوزن الجزيئي 

) ١٣,١٧ -( ،) ١٠,١٣ -( ،) ٧,٠٩ -(،  ) ٥,٠٧ -(،  ) ٣,٠٤ -( ،  ) ١,١-( ،   )صـفر (هي  
، ) ١٧,٤(،  ) ١٤(، ) ٧,٢( ، )صـفر  (  وبمعـدل  PEGبار عن طريق إذابة   ) ١٥,٠٢ -(و  
 Williams and( مل ماء مقطر على التـوالي  ١٠٠/غم) ٢٧( و ) ٢٥,٤( ، ) ٢٢,٩( ، ) ٢٠(

Shaykewich,1969 .(   حيث ملئت)من كـل تركيـز مـن       ) ٣سم١٠٠(اني زجاجية سعة    قن) ٣
التراكيز التي تم تحضيرها ولكل مكرر ووضعت في كل زجاجة ثالثة قطـع ورقيـة صـغيرة                 

بعد تسجيل أوزانها وغلقت بإحكام وتركت إلى اليوم الثاني في المختبر حيـث           ) ٢ سم ٣( بمساحة  
بائي وكان الجهـد المـائي      أخرجت ونشفت باستخدام ورق الترشيح وسجلت أوزانها بميزان كهر        

 القطع الورقيـة    ألوزانللورقة المعنية يعادل الجهد االزموزي للمحلول الذي لم يحصل فيه تغير            
، Aura)١٩٧٥(  في مثل هذه الدراسات حسب ما أوصـى بـه          PEG وقد تم استخدام  . الصغيرة

  .  وعدم نفوذه في األنسجة النباتيةاءتهوذلك لكبر حجم جز
 قدرت على أساس العالقة الوزنية بين وزن الورقـة والمـساحة            :ة   المساحة الورقي  -٣

  .(Dvorinic, 1965)لسنتمتر مربع واحد من الورقة
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 أخذت المقاطع التشريحية بطريقـة التقطيـع بالتجميـد بجهـاز          : الصفات التشريحية  -٤
Freezing  microtome وكما يأتي:  

علـى   )Frigocut-2700موديـل   Reichert -Jung (تم تهيئة جهاز التقطيع بالتجميـد  
بعمل قالب التحميل باستعمال حامل ألمنيوم اسطواني من خـالل وضـع      ) ْ م ١٠-(درجة حرارة   

تـم  .  الماء حول الثمرة في قرص التحميلتجمدبعد  .الجزء المراد تقطيعه في الماء داخل الحامل 
ـ      ١٠التقطيع باستعمال شفرات خاصة موضوعة بزاوية        ن المقـاطع    درجة، أخذت مجموعـة م

 وغيـر   الورقـة  مايكرو متر واختير منها المقاطع المناسبة فـي وسـط            ١٠-٨النسيجية بسمك   
المشوهة أو المتكسرة، حملت المقاطع المنتقاة على شرائح زجاجية مهيأة بدرجة حرارة الغرفـة              

، اذ سحب الماء حول المقطع النـسيجي بواسـطة           لغرض سحب المقطع من على سطح الشفرة      
لسيرين لغرض الترويق ، فحصت المقاطع النسيجية       لجطرة من ا  ق القطن ووضعت علية  فتيل من   

وضع عليهـا غطـاء     ووبعد التأكد من أن المقطع صالح للحفظ، صبغت المقاطع          . تحت المجهر 
عبـد  (، تم العمـل علـى تثبيـت المقـاطع لغـرض حفظهـا       Cover Slideزجاجي شفاف 

لم تكـن    ديسيمنز ٢٤ج العينات في التركيز الملحي       ومن الجدير بالذكر ان نماذ     )أ٢٠١١الواحد،
صـممت  . جيدة لجفافها بشكل كبير وغير صالحة ألخذها كنموذج تشريح لذا أهملت من النتـائج      

نـوع  ( بتجربة عامليه ذات عـاملين       CRBDالتجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة       
اين وقورنت المتوسطات باستعمال اقل فـرق       وقد حللت النتائج بطريقة تحليل التب     ) اللقاح والزمن 
 الجـاهز   اإلحصائيواستعين ببرنامج التحليل    ٠,٠٥ على مستوى احتمال     RLSDمعنوي معدل   

SPSS-19اإلحصائية التقديرات إلنجاز.  
  النتائج والمناقشة

قياسات الجهد المائي للورقة ونسبة الـنقص       المساحة الورقية و    يوضح قياسات   ) ١(جدول  
 ظهراً حيـث حـصل   ١٢ -١١  في الساعةاألوراق بأخذ أجريت والتي المائي للورقةفي التشبع   

ويتضح من النتائج ان نسبة النقص فـي التـشبع المـائي            .  قيمة للجهد المائي للورقة    ادنىعلى  
 في التركيز الملحي لمياة الري وقد وصلت قـيم الـنقص فـي     زيادة مع   باالزديادللورقة قد اخذ    

 أمـا %. ٤٧,٦٧ ةوالبالغ ميزي ديس ٢٤قيمة عند التركيز الملحي     ة الى اعلى    التشبع المائي للورق  
فيما يخص في الجهد المائي للورقة فقد انخفضت مع الزيادة في الشد الملحي بـين المعـامالت                 

منز كلوريـد   ديـسي ٢٤لمائي للورقـة فـي معاملـة       وبفارق معنوي اذ بلغت ادنى قيمة للجهد ا       
نخفاض في الجهد المائي وزيادة في نسبة النقص فـي          ال ا إن،  ) بار ١٠,١٣-(الصوديوم والبالغة   

التشبع المائي للورقة ربما يعود الى انخفاض نسبة الماء الجاهز للنبات نتيجة الرتفـاع الملوحـة         
صـول الـى    والذي نعلم ان احد تأثيرات ارتفاع الملوحة هو تقيد الماء الحـر ومنعـة مـن الو                

في الثغـور    ABAتراكم حامض   نتيجة ل انغالق الثغور   الى  يعزى  كذلك   ،(Levitt,1980)النبات
الذي يتم تصنيعه في بالستيدات طبقة الميزوفيل ومن ثم نقله إلى الثغور ليقوم بغلقها ومنع النـتح        

 Losanka etو  Elmar et al.,1982( لنسيج الورقـة  والذي يساهم في خفض الجهد المائي 
al., 2002.(   وتتفق هذة النتيجـة مـع ) Mwanamwenge et al.,1999 وKaterji et al., 

ان المـساحة الورقيـة     ) ١( فيما يخص المساحة الورقية فقد بينت النتائج في جدول           أما. )2003
 غيـر  التأثيراتمنز، وربما يعود ذلك الى      ديسي١٢ باالنخفاض وبشكل معنوي بعد المعاملة       أخذت

 اإلنزيمـات  فعاليـة بعـض   فاءة عملية البناء الـضوئي وخفـض  لملوحة في خفض ك المباشرة ل 
عبـد  (لمـساحة الورقيـة     والهرمونات النباتية التي تـنعكس علـى الزيـادة الـسطحية فـي ا             

  .)٢٠١٢ب و٢٠١١الواحد،
ت على نسيج الورقة الناتج     أالتغيرات التشريحية التي طر   ) ١(وشكل) ٢(يتضح من جدول    

 الـى   أدى يتضح ان الزيادة في التركيز الملحـي         إذ بملح كلوريد الصوديوم ،       المعاملة تأثيرمن  
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 سمك الميزوفيل فيالحظ انخفاضة مع زيادة فـي التركيـز           أما الزيادة في سمك طبقة الكيوتكل ،     
 هـذه ، من    وخاليا البشرة   النتيجة لوحظت مع طول وعرض خاليا الميزوفيل       هذهالملحي وكذلك   

دة في التركيز يدفع النبات على القيام ببعض التكيفات خاصة مـن الناحيـة           لزياالنتيجة يعتقد ان ا   
 ومنعها من التبخـر وذلـك      أنسجته على اكبر محتوى مائي في داخل        الحفاظالتشريحية من اجل    

 االنخفاض فـي طبقـة      أما خاليا البشرة،    عددعن طريق زيادة سمك طبقة الكيوتكل وزيادة في         
التي تعاني من الـشد الملحـي        البنائية في داخل الورقة      األنسجةلى  أو إنها فيرجع الى    الميزوفيل

نخفاض عمليات البناء مـن     انخفاض الجهد المائي من ناحية و     ويقل طول وقطر خالياها نتيجة ال     
جدر االشارة الى ان نسيج الورقة قد عانى بعض التشقق والتحطم خصوصا في             ، وت أخرىناحية  

 أنـسجة د يعود لزيادة الفروق في الجهود االزموزية على خاليـا           التراكيز الملحية العالية وهذا ق    
  ).١شكل،(الورقة 

  

    
  تأثير الشد الملحي في أنسجة ورقة بادرات نخيل التمر) ١(شكل 

  
  والمساحة الورقية ألوراق بادرات نخيل التمرالعالقات المائية بعض في  تأثير الشد الملحي .١جدول 

لمائي للورقة الجهد ا  )٢سم(مساحة الورقة 
  )بار(

نسبة النقص في التشبع 
  %المائي للورقة 

  الشد الملحي
  ديسيسيمنز

٠  ١٢,٦٧  ٤,٣٩-  ٢٩,٩٩  
٦  ٢٤,٦٧  ٦,٤٢-  ٢٧,٩٨  
١٢  ٢٩,٦٧  ٩,١٢-  ٢٢,٥٦  
١٨  ٤٣,٠٠  ١١,١٤-  ١٥,٩٦  
٢٤  ٤٧,٦٧  ١٣,٤٧-  ١٤,٧٢  
٢,٤٣  ٢,٥٩٠-  ١,٨٩  LSD  

  



Assiut J. Agric. Sci., (47) No. (5)  2016 (185-191)                           ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                      E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 189 

  شريحية ألوراق بادرات نخيل التمرالصفات التبعض  تأثير الشد الملحي في .١جدول 
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٠  ٩,٦٣  ٨,٦٥  ١٤,٢٢  ٣٥,٥  ٣٢,٧١  ٢,٣١  ٢٧٢,٤  
٦  ١٢,٠٨  ٧,٠٢  ٩,٤٢  ٣٣,٥  ٣١,١١  ٣,٨٥  ٢٣٩,٩  
١٢  ١٥,٨٠  ٦,٤٧  ١٢,٢٣  ٣١,٠  ٢٧,٣٣  ٤,٤٧  ٢١٦,٣  
١٨  ١٤,٦٥  ٦,٠٨  ١٢,٩٣  ٢٦,٤  ٢٥,٥٩  ٤,٩٧  ٢١٣,٣  
٣,٥٤٢  ١,٧٩٣  ٣,٦٢٧  ٨,٧١  ٣,١٢٧  ١,٢٧٦  ٢٥,٦٦ LSD  
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Mechanisms of Date Palm Salt Tolerance 
Study of some Water Relationship and Histological Characteristics of 

Date Palm (Phoenix dactylifera L.) Seedlings under Salt Stress Condition 
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Summary 

This study was carried out as apartial study to search the mechanisms of salt 

tolerance in date palm tree (Hillawi) by the study of the effect of salty irrigation 

water by NaCl (0, 6, 12, 18, 24) dS/m on leave area, water potential and the de-

crease percentage in water saturation of leaves, Moreover, to study of some his-

tological characteristics (width of cuticle, epidermis, mysophyll, and the diameter 

of each cell in this tissue). The results showed that the salinity causes a decrease 

in both the leave area and water potential, where the increase in salinity lead to a 

more decrease in water saturation of leaves. The histological characteristic 

showed a decrease in length, width of epidermis and mesophyll with increased 

salinity but the cuticle is increased with elevated salinity. 


