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أجهاد بيئي
CO2

من المعلوم ان النباتات بشكل عاام تصلال علا ل الماا

العنالال الئيا )ا

طاقا الشام

مان

الب) ا التااي تصاا)ط ب ااا  -وأن اي تئ)اال ااي نلااا الم اواد المورااودل )ااشرل بشااكل مباشاال او و)اال مباشاال عل ا نمااو
وتطول النبات  .ل يا )مكن ان نعلف األر اد النباتي -:
األر اد النباتي  -:هو اضطلاا ل)ولوري )صدث نت)ر تعلض النبات ألصد العوامل الب) ) الطب)ع)ا التاي تاشرل
ااي نمااو النبااات وأن تئ)اال هااي التاالوف وأرتع ااا )ااشرل عل ا النبااات بشااكل او ب ا رل  -ممااا )وق ا النبااات تصاات
ما)لم بالر د او الضئط الب) ي .
ان العوامل الب) ) الملابب لجر ااد النبااتي ل عوامال األر ااد تتمرال اي التالوف الكر)الل و)ال الم ضال لكر)المن
النباتاات والتااي توراد بلا ملااتد)م ل مرال الملوصا

او متاطعا مرال ل الر اااف

اي مكااان مااا وقاد )ااشدي الا

موت النبات .
األجهاد الملحي ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍSalt Stress
تشرل األمعح بشكل عام عل العد)د من العمل)ات اي النباات كاألنباات والنماو  -والشاكل التااهلي  -وعلا عادد
من العمل)ات ال ل)ولور) واأل)ض) التي )اوم ب ا النباات  .ونصان هناا اماام ناوع)ن مان الملوصا هماا ملوصا التلبا
 وملوصا ا الم ااا  .و)ال ااد بملوصا ا التلبا ا  -ب ن ااا تلا ا األ الض ااي الت ااي تتم) اائ ب لت ااا األم ااعح اليا با ا واهم اااالكلول)اادات والكبل)ت اات والكلبونااات بدلرا ضااالل للنبااات النااامي  .ان اصت اوا التلب ا عل ا األمااعح اليا ب ا بكم)ااات
عال) لوف تالل هي من الر د الما ي للما )لبح لالبا  .وان الر د الما ي هو اليي )صادد اتراا صلكا الماا
ب)ن -:
-aرل) وارلى  -b .التلب والريول  -c .الريول واألولاق .
و)تصال المااا نت)را ال االق با)ن المنطاا يات الر اد الملت ا والمنطاا يات الر ااد المانر ض  -ل والا)ما اللااالب
للمصلول تعتمد عل نو األمعح وكم) األ)ونات اليا ب ي الما

)درل الما الا الرايول عنادما )كاون الر اد

الما ي لمصلول التلبا اعلا مان الر اد الماا ي لمصلاول رع)اا الرايل الادارلي  .ان ئ)اادل تلك)ائ األماعح )الال مان
لاالع درااول المااا الا الراايول ممااا )لاابا هبااوط الر ااد المااا ي للراايول )توقااف امتلااا

المااا  -والاايي )ناات

عنا تعالض النباات الا شاد ماا ي كب)ال )اشدي ال ماوت النباات و)لام بالشاد األئماوئي Osomatic Stress
 .ان الت ا الر د األئموئي النات عن ئ)ادل نلب األمعح )شدي ال -:
 -aنا

عدد الرئول التي تنتح الما .

 -bنا

ي ملاص الولق .
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 -cانر اض ي نمو المرمو الريلي .
ولجمعح ت ر)ل ارل باألضا ال الر اد األئماوئي  -هاو التا ر)ل المباشال علا

اعل)ا الرع)اا مان راعل ت اول

بعض التئ))لات ال ل)ولور) والمول ولور) .
أ -التغبرات الفسيولوجية  -:وتشمل ----
 -1ور ااود األ)ون ااات ااي الل ااا)توبعئم )ال اال م اان تلط) ااا الب االوت)ن واألنئ)م ااات مم ااا ) ااشدي الا ا رل اال ااي عم اال
األنئ)مات.
 -2نا

ي تلك)ئ ال  DNAو ال . RNA

 -3ئ)ادل ي للع التن

والتي )تبع ا ئ)ادل ي هدم المواد  -مماا )اشدي الا التال)ال اي نماو النباات وانر ااض

ي للع عمل) التلك)ا الضو ي .
 -4كما تورد هنا بعض ات ر)لات الرالا لابعض األ)وناات  -مارع ا)وناات اللاود)وم والمئن)لا)وم والبوتالا)وم
والكبل)ت والكالل)وم والكلول ل ا ت ر)ل مباشل عل الرل) النبات) .
 -5قلول ي الر ائ الرئلي للنبات ل ولق الرئول .
 -6تئ)ل ي قابل) امتلا

النبات للعنالل الئيا ) المرتل ل . K , P , N

 -7ترب)ط نشاط التطال الرع)ا وانالام ا .
ب التغيرات المورفولوجية  -:وتشمل ----
 -1تائم النبات .
 -2تلون اولاق بلون ارضل داكن .
 -3ئ)ادل لم األولاق .
 -4صلوق عل األولاق للنباتات الرشب)

التي تلمم ب )ونات اللاود)وم والكلول)اد  -ص)اث ان األرا ائ ألرضال)

اكرل ت ر ال باألمعح الضالل من الريول .
ان الباا الملوص ) -مكن ارمال ا باألتي -:
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-1التلب األم  ------ص)ث ان التصلل الملتمل لصب)بات التلب ب عل عوامل التل)

)تل امعح كر)لل مرل

الكلو)د واللود)وم والكلول وو)لها  -ملدلها اللرول األم والتي قد تترم اياكانت األمطاال قل)لا وو)ال كا )ا
.
-2قل األمطال  ------ص)ث ان ي األلاضي عد)م

األمطال )اتم اضاا

م)اا الالي راعل عمل)ا اللااي

ال التلب )تبرل الما وتتلاكم األمعح لنو)ا ي التلب  -وبيل تلبح التلب ملص) وتال لعص)ت ا للئلاع .
-3صلك الما األلضي  ------نت)ر للعود الما ال اللطح ب عال الرالا) الشاعل) وتبرالل مان اللاطح
 لوف تئداد األ)ونات وتتلكئ عند اللطح . -4اضا األلمدل  ------ان األضا الملتملل وبكم)ات و)ل منالب لجلمدل الك)م)او) التاي تصمال بعاض
األ)ونات الضالل  -لوف تشدي ال ئ)ادل تلك)ئ ا)ونات هي األمعح ي مصلول التلب .
 -5البصااال والمص)طااات  ------ان األ الضااي التااي كاناات مئمااولل بم)ااا البصااال والمص)طااات  -راام ر اات ا ن
مكونات ا الك)م)او) تتللا عل لولل لوالا الض) اهم ا كلول)د اللود)وم .
 -6التلوث الروي  -------ان الئعف الروي مصمل باألتلب الصامل لجمعح ولياي البصل والئائات المرتل ا
المتلاعدل من الملان او وهات البلاك)ن .
 -7الاالي بم)ااا و)اال لااالص  -------ان الاالي بم)ااا الباائول او م)ااا األبااال األلتوائ) ا شااد)دل الملوص ا )ااشدي
بالت ك)د ال ل ا ملوصا التلبا  -كماا ان األلالاف اي م)اا الالي )اشدي الا الت اا ملاتوى الماا األلضاي  -لايا
تكون األلاضي المنر ض علض للشح الم)ا من األلاضي الملت ع .
األضرار الناتجة بسبب الملوحة -:
 -1الر اف ال ل)ولوري  ------لوم وراود الم)اا بكم)اات كب)الل ا ان النباتاات تعرائ عان امتلالا بلابا
الر د األئموئي الناشا عان التلك)ائ العاالي لجماعح اي مصلاول التلبا اي ب) ا الرايول Osmatic Potential
 -ان الت ا الضئط األئموئي )شدي ال لعوب امتلا

الريول للما مما )شدي ال ر اف النبات .

 -2األرل اللام لبعض األ)ونات رال الكلول واللود)وم . Ion Toxicity
 -3عدم األتئان العنللي او األ)وني Ion Imbalanceدارل النبات نت)ر ت رل واضطلاا عمل)ا األمتلاا
وتوئ) وانتاال هي األ)ونات .
 -4الت ا لقم صموض التلب ل  - PHعندما تلبح دلر ال  PH = 10ن كات)ون اللود)وم لوف )لود
ي مصلول التلب  -م صلول انر اض ي نلب األمعح اليا ب  -عند يل تلم تلب ملص) لود)
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 - Salineممااا )ااشدي الا تلااف وتاادهول الراوا

alkaline

بلوتوبعئم رع)ا الريل تضعف قدلت عل امتلا
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الطب)ع)ا للتلبا  -ممااا )ااشرل علا الملااام) ااي

األوي) النبات) .

ان األر ااد الناشا عاان ملوصا التلبا وم)ااا الالي )لام باألر اااد الملصاي Stress

 Saltو )ا تصادث اضالال

ناتر عن ار اد الما .Water Stress
النبات لجمعح تشدي لئ)ادل تلك)ئها ي انلرت عموما و اي اللاا)توبعئم وال راوات العلاال)

ان ئ)ادل امتلا

بل رال مما )شدي ال ترب)ط النشاط األ)ضي ي التبات واهم ا ----
 -1بنااا وتمر)اال البلوت)نااات  -2 .اااد الرع)ااا للمااا  -3 .ولااق الرئااول -4 .الت ا ر)ل اللااام لج)ونااات الرال ا
باألمعح ال ائ دل.
وبشااكل عااام نلااتط) ان ناااول با ن تا ر)ل الشااد الملصااي الصالاال بلاابا ئ)ااادل تلك)ائات الملوصا علا نمااو النبااات
)مكن ارمال ا باألتي -:
 -1نا

معدل األنبات ونلابت .

 -4نا ا ا
 -6نا ا

 -2ناا

اي المرماو الرضالي للنباات  3 .ناا

ا ااي الا ااوئن األرضا اال والرا اااف للنبا ااات -5 .نا ا ا

ملا اااص األولاق ومصتواه ا ااا م ا اان الكلولو )ا اال .

المصتااوى المااا ي للراايول والمرمااو الرضاالي  -7 .نا ا

والرضلي .

اي طاول الرايول .

مصتااوى الكلبوه)اادلات للمرمااو الراايلي

 -8ئ)ادل البلول)ن .

العوامل التي تؤثر على استجابة النبات للملوحة
اوأل -:عوامل التربة  -----وتشمل -:
 -1رلوب التلب  ---ان صلال) النباتات للملوص ترتلف تبعا لرلوب التلبا
تت ل اعلاض الملوص ونا

اي األ الضاي و)ال الرلاب

األنتاج مضاع ا .

 -2دلر ص اللل التلب  ----ص)ث تشرل عل درول األ)وناات وصلكت اا اي الرايول  -كلماا قلات دلرا صالالى
التلب تئداد لئور الما وتئداد مااوم الريل لصلك الما )ئداد ت ر)ل الشد النات من ورود األمعح .
 -3المصتااوى اللطااوبي  ----عنااد الااتعمال اللااناد)ن ااي الئ الع ا ا ن التلب ا تكااون مصاادودل الكم) ا )تئ)اال ب ااا
مصتوى اللطوب بللع  -ان شدل ت ر)ل األمعح تتنالا ما تلك)ئهاا اي مصلاول التلبا ولا)

ما كم)ت اا  -عناد

تبراال المااا ماان التلبا تااال كم)ا المااا )اائداد تلك)اائ األمااعح لواام باااا كم)ا األمااعح رابتا ااي التلبا  -تلك)اائ
األمعح عندما تكون لطوب التلب  %50تلاوي نلف تلك)ئها عندما تلل اللطوب ال . %25
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 -4الت و)  -----ان لو الت و) )ئ)د من تلك)ئ ا)ونات الكلبوناات  -و)ترما الكصاول مان التان
 -تئداد مااوم الريل لصلك الما و)ال نشاط ي امتلا

الجهاوا ي

العنالل الئيا ) الضلول) .

ثانيا  -:عوامل تخص النبات  -----وتشمل -:
 -1ارتعف الناف النبات  ----نا ارتع ات كر)لل ب)ن األلناف  -من ص)ث مااومت ا للملوص .
 -2ملصل ا نمااو النبااات ----وهااي ترتلااف ماان نبااات ألراال  -ااي ملصل ا انبااات الباايول  -قااد تمن ا األمااعح
المورااودل ااي م ااد الباايلل األنبااات او تا رل األنبااات لمااا تلاابب ماان الت ااا قااي الضاائط األئمااوئي بص)ااث تلااتط)
الب اايول األلا ات ادل م اان الم ااا المور ااود  .وق ااد ور ااد ان الم اادل العئما ا ألنب ااات الب اايول تتنال ااا طلد) ااا ما ا الض اائط
األئمااوئي  -اي م ا قاادلل الباايول علا ا امتلااا

المااا  .و ااي ملصلاا نمااو الب ااادلات قااد )كااون أل)ون ااات بعااض

األمعح الت ر)لات التال) -:
 -aتاا ر)ل لااام علا ا األرن ا والبااادلات  -نباتااات الطماااطم والاطاان تك ااون اكر اال صلالاا) للملوصاا رااعل النمااو
الرضلي .
 -bت ر)ل )شدي ال ال ال نض بعض المصال)ل بل ال رودل اقل .
 -3التالوف الب) )ا  ----ا ن للصا اللل العال)ا واللطوبا النلاب) تلابا ئ)اادل النااتح تئ)اد مان الشاد الماا ي الاايي
)تعلض ل النبات  .ن دلرات الص اللل العال) تئ)د من للع درول ا)ونات األمعح ال النبات ) -ئداد التا ر)ل
الضال ل ي األ)ونات ي الرع)ا  .كيل ا)ضا ن لمواد التلوث كالئبال وابرلل الماواد العضاو) تالال مان مااوما
النبات للملوص  .اما الضو الشاد)د )لابا ئ)اادل عمل)ا الناتح التاي بادولها قاد تعالض النباات للر ااف  -لايا نراد
ان النباتات ي الضل تكون مااوم اكرل من المعلض للضو الشد)د .
 -4الم اواد المضااا  ----ص)ااث )مكاان عك ا

الت ا ر)ل اللاالبي لاابعض األ)ونااات ويل ا ب ضااا ا)ونااات اراالى .

ماارع لتال)اال الت ا ر)ل اللاالبي أل)ونااات اللااود)وم  -نضاا)ف ا)ونااات الكاللاا)وم ألن ااا تالاال ن اي) ا األوشاا) الرلو) ا
ب)نما ا)وناات اللاود)وم تئودهاا  .و)رتلاف التا ر)ل العكلاي أل)وناات الكاللا)وم مان نباات ألرال  .كماا انناا نراد ان
بعض منتمات النمو تالل من الت ر)ل الضال لبعض األمعح مرل الربلال)ن  -الك)ن)ت)ن  -ال)ول)ا .
كما ان للت ر)ل النوعي للكات)ونات مرل اللود)وم اليا ا  -نرد ان ئ)ادت ا ال نلب  %70ي التلب تاشدي الا
ما ااوت النبا ااات  -ص)ا ااث ان ئ)ا ااادل امتلا ااا
والمئن)ل)وم.

اللا ااود)وم تا ااشدي ال ا ا نا ا ا

واضا ااح ا ااي البوتالا اا)وم والكاللا اا)وم

