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االهجاد البيئي عملي
آليات مقاومة النباتات للجفاف :

من أهم المعاني التي يكتسبها مفهوم التأقلم مع الجفاف هو قدرة النبات على إعطاء إنتاا مبباو
تحت ظروف الجفاف .النبات المتأقلم هو ذلك الاذ يحتما أو يبااوم عجا ا مائياا معينااا ويساتطيع
اإلنتا بمستوى مببو مبارنة مع نبات آخر غير متكيف مع الجفاف .تستجيب النباتات لإلجهااد
المائي بآليات تختلف والنوع النباتي ،وهي اآلليات التي ال يمكن فصلها عن بعضها البعض ألنها
قاد تكاون متكاملاة .الحاظ  )Monneveux et Benlaribiمادى تعبياد الظواهاار الفي يولوجياة
للتأقلم مع العج المائي عند الحنطة  ،فبد سجاال تراكما للبرولين عند النباتات المعرضاة لإلجهااد
الماائي الااذ ياالد إلااى جفاااف األو ار المسنااة وتخفاايض الباادرة علااى إمتصااا

الماااء ماان طاارف

النبات مما يلد في النهاية إلى تبلي اإلنتا .
فالنباتات المعرضة لإلجهاد المائي تبد استجابات ملقتة لتنظيم حالتها المائية ،لوحاظ من خال
األبحاث العديدة في هذا المجا أن تلك اإلستجابات هي ذات طبيعة في يولوجياة مورفوفي يولوجياة
وأخرى مرتباطة بدورة حيااة النبات .ومن أهم هذه آليات هي:

 – 1آليات مرتبطـة بـدورة حيــاة النبات:
وهااي مااا يصااطلا عليهااا باساام الهااروب أو التفاااد

 )Echappementوتتمث ا فااي قاادرة النبااات

على إنهاء دورة حياته خاال الفتارة التاي يكاون فيهاا المااء متاوفرا ،فاالنمو الساريع واإل هااار المبااكر
يسمحان بتفاد فترة الجفاف .يطاور النباات آلياات تأقلمياة مرتبطااة بادورة حياتاه التبكياار) وأخاارى
في يولوجيااة مباومااة جفاااف األنسج ااة) لتف اااد الفت ارات الحرج ااة فااي حيات ااه  .فاألصنا اااف المبكا ارة
تستطيااع تجنااب فات ارة العج ا المااائي التااي تصااادف ع ااادة نهاي ااة دورة حياااة النبااات .فااالتبكير آليااة
تسااتعملها النباتااات لتجنااب الجفاااف .فبااد تبااين ماان النتااائح التااي تحص ا عليهااا  )Cecarelliأن
األصناف ذات الحاص العالي هي دائما تلك التي تحدث عندها مرحلتي األ هاار والنضاح مبك ار،
أما تلاك التاي تحصا عليااها  ) Nachit et al.,1992و )Kara et Bentchikou.,2002
فبيناات أن الحاصا العاالي االرتباااط بالتبكياار . )r = 0.75أُرجاع تحساان اإلنتااا تحاات طااروط
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الجفااف إلى التبكير .فبد بين  )Turner.,1986في دراسة على  53صنف من البماا ،الطعياار
أن التبكاير بياوم واحاد يلد إلى إرتفااع المحصو  3قنطار/هكتار.
في المباب الحاظ  )Fischer et Maurer.,1978أن النتائح االيجابية للتبكير تببى مرهوناة
بمدى حساسية النبات للفترة الضوئية ودرجات الح اررة المرتفعة.
 – 2آليات مورفوفيزيولوجية:
في قاادرة النبات على تفاد جفاف األنساجة بمواصالة إمتصاصاه للمااء مان

و هي آليات تتلخ

الوسط و بالتالي المحافظة على المحتوى المائي للخاليا.
يمكن إيجا تلك اآلليات فيما يلي:
أ– استمرار اإلمتصاص:
الباادرة علااى إمتص ااا

الماااء ف ااي ظ ا العجاا المااائي عنااد النجيلي ااات مرتبط ااة حسا ااب عاادد م اان

الباحثي اان بتطاور الجه ااا الج ااذر  .فالجاذور هاي العضااو الوحيااد لتا ود النباات بالمااء ،لااذا فالبادرة
على النب األفابي للنسيح في مساتوى الجاذور يمثا أعالى درجاات مباوماة الجفااف.

ب – التقليل من فقدان الماء:
للمحافظااة علااى محت ااوى م ااائي داخ االي ك ااافي ،يب ااد النب ااات جم االة ماان اآللي اااتف بع ااض الصف ااات
المورفولوجيااة لااقو ار مث ا  :إلتفاااف األو ار و التنظاايم الثفاار تساااهم فااي تبليا ا

فبا اادان الم اااء.

الحااظ  ) Clarke et Townley-Smith.,1986أن ظاااهرة إلتفاااف األو ار هااي فااي نف ا
الوقاات ملطاار علااى إنكمااا

الخاليااا ووساايلة لتفاااد جف اااف األنس ااجة بالتبل ااي ماان عملي ااة النتا ااا.

تتمث أهم آليات المحافظة على المحتوى الماائي خاال فتارات الجفااف فاي غلا الثفاور ،إلتفااف
األو ار و تبليا ا

إمتصااا

اإلطااعاعات الضااوئية ) فعمليااة النت ااا مرتبط ااة بع اادة عوام ا داخليااة

أهمهااا :المساااحة الورقيااة ،ساامك طببااة الكي ااوتيك  ،عاادد الثفااور و مكااان توضااعها علااى سااطحي
الورقة و هي العوام التي يكيفها النبات حسب طدة اإلجهاد المائي.
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 )Monneveux.,1989أهم معايير التكيف مع الجفاف كما هو مبين في الجدو

.)2
الجدول (: )2المعاييـر المورفـوفيـزيولوجية للتأقلـم مع الجفـاف حسب
()Monneveux.,198

ج – دور البرولين والسكريات الذائبـة:
أجمااع العديااد ماان الباااحثين علااى أن أهاام آليااات التااأقلم مااع الجفاااف هااو التعاادي اال م ااو

الااذ

يسما ااا بالحفا اااظ عل ااى إنت ااا خالي ااا النباتا ااات المجها اادة بتا اراكم ع اادة ما اواد منحل ااة ك ااالنت ارت NO-
،)3السكريات ،األحماض األمينياة كالبرولين) ،األحماض العضاوية وأمااالا البوتاسيااوم،ف كماا أن
البرولين والسكريات تتركاب بسرعة أكبر تحات تأثيار اإلجهااد المائي .
 -1دور البروليـن:
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لوحااظ أن تاراكم الباارولين عنااد النباتااات المجهاادة يعتباار عااامال محااددا لتااأثير اإلجهاااد المااائي ،كمااا
أُعتُباار ملطا ار علااى التااأقلم مااع إجهاااد معااين باارودة ،ملوحااة أو إجهاااد مااائي)  ،ذلااك ألن البرولياان
يحافاظ على ضفاط خلو مرتفع .كما أن ت اركام البروليان عناد الحنطة غياار مرتبااط بمرحلااة معينااة
ماان النم ااو إنمااا هااو ناااتح عاان اإلجهاااد المااائي .بين اات الكثي اار ماان الد ارس ااات أن ت اراكم البرولي اان ال
يح اادث اال عن ااد النبات ااات المجه اادة ،فب اد أك ااد Nemmar

in

 )Hubacأن إرتف اااع محتااوى

البرولي اان هااو نتيج ااة مبااطا ارة لإلجه اااد المااائي .كمااا بيناات األعمااا التااي قااام به ااا  )Adjabأن
المستاويات العالياة لمحتاوى البروليان سجلاات فاي حالااة اإلجهاااد الماائي الطديااد ،نف ا

تلاك النتائااح

توصا إليهااا  )Bamoun., 1997و  . )Adjab et Khezane.,1998فارتفاااع محتااوى
البروليان هو إستجاباة وقائياة للنباتات تجااه ك العوام التي تخفّاض نسبة الماء في الخااليا.
 -2السكريات الذائبـة:
الحاظ  )Bensariأن تحما الجفااف قد يكون راجعا لإلستعماا التدريجي للخ وناات النطاوية .و
أطار الكثيار من الباحثيان الى الدور الوقاائي الاذ تلعبااه الساكريات الذائباة علاى مستااوى األنظمااة
الفطائياة بصفة عامة واألغطاية الميتوكوندريااة بصافة خاصاة بالإلضافااة إلاى ذلااك فارن السااكريات
الذائباة تساهام في حمااية الظاواهر التفاعالت) الملدية إلى تركيب األن يمات الطايء الاذ يساما
للنبااات بتحما أفضا لماالثرات الجفاااف  .)Duffus.,1989 in Bamoun.,1997الحااظ
 )Ali dib et al.,1990أن تفيارات محتاوى الحنطاة مان الساكريات الذائبااة أضاعف بكثيار منهاا
بالنسبة للبروليان وأن أكبر النساب تسجا إنطالقا من اليوم الثاني عطر  )12من االجهااد المائي.
أما النتائح التي توص إليها  )Adjab.,2002خال معايارته للسكريات في الورقاة الخامسة عند
خمسة أصنااف من البما الصالب فبينات أن هاذه األخيارة تباد تراكماا ضاعيفا لهاا أ للساكريات
الذائباة).
السكريات و البرولين مع مواد أخرى تساهم في ظاهرة التعديا الخلو التي تحماي األغطياة
واألنظماة األن يمياة وذلك بالمحافظاة على إنتا الخااليا لتعويض إالنحفاض المائي لقو ار .
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دور بعض أعضاء النبات في تحقيق أفضل حاصل في ظل العجز المائي:
يتحبا ا الحاصا ا النه ااائي بت ااداخ مجموع ااة م اان اآللي ااات تس اااهم فيه ااا أعض اااء النب ااات المختلف ااة
باإلضافة الى مورفولوجية النبات.
 – 1دور األوراق:
تلعاب الورقااة النهائيااة ورقااة العلام) دو ار أساساايا فااي إمااتالء الباذرة ،فمصاادر الماواد العضااوية التااي
تُخ ا ن فااي البااذرة هااو عمليااة التركيااب الضااوئي التااي تح ادث فااي األو ار خااال المرحل ااة مااا بع ااد
اإل هااار .فااي ظ ا العج ا المااائي تطاايل الورقااة النهائيااة الطاايخوخة) بس اارعة ممااا يحاادد فعاليتهااا،
فتأخاذ بعض األعضااء دو ار مكماال لهاا خاصاة السااا حياث تخ ا ن فيااه الم اواد المركبااة ثام تتحارك
نحااو البااذرة .أعتب اار  ) Gates et al.,1993أن حياااة الورقااة النهائيااة تباادر بتطااور مساااحتها
الخضراء وهو ملطار علاى مسااتوى عم ا جهاا التركيااب الضاوئي فاي وجاود عجا ماائي .تسااهم
الورقاة النهائياة خااال مرحلتااي األ هاار والنضاح بطااك كبيار فاي تحبيا الحاصا عناد النجيليااات،
ومنه فبتأخر طيخوخة األو ار يمكن تحسين إمتالء الحبوب .
 – 2دور السنبـلة :
أظهارت عادة دراسات أهمية السنبلاة في تركيب المواد العضاوية التاي تسااهم فاي إمتااالء الحبااوب.
يلد االجهااد المائي إلى إضعاف األعضاء التي تبااوم بالتركيااب الضاوئي األو ار خاصاة) مماا
يستادعي تدخا السنبلاة  .تمتا بعاض أصاناف الحنطاة بسافاه طويلاة قاادرة علاى تعاويض األو ار
الميتااة فيمااا يخ ا

عمليااة التركيااب الضااوئي  .الساافاه أقاا تأثاا ار بااالح اررة المرتفع ااة مب ااارنة بالورق ااة

النهائية ،لذلك فهي تسااهم فاي رفاع الماردود فاي المنااط الحاارة والجافاة  .حياث بيناات العدياد مان
األبحاث التي أجرياات علاى كثياار مان األصناااف تحاات ظاروف األجهاااد الماائي أن السفاااه تساااهم
في إمتاالء الحبوب.

 – 3دور السـاق:
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الساا هو المصدر الرئيساي للمااادة الجافااة ويتكاون أساااسا مان الكليكاو  ،الفريكتاو و الساكرو )
والتي تتحرك فيماا بعاد نحو الحبوب للمساهمة في امتالئها ،تساهم الماادة الجاافاة التي تتطكا فاي
الساا قبا اإل هار بنسباة  3إلاى

 30فاي إمتا ااالء الحباوب ،كماا أن

 50مان الماواد الناتجااة

عن التركيب الضوئي و المتكونه بعد اإل هار تُخا ن أوال فاي الساا لمادة عطارة أياام أو أكثاار قبا
أن تتحرك نحو الحبوب ،وترتفع مساهمة الساا في إمتالء الحباوب فاي حالااة وجاود عجا ماائي
ويمكان أن يكون ذلك بنسباة تفاو

40من الماادة الجافاة للحبوب.

 – 4طـول النبات:
منذ مادة طويلة أرتبط طو النباات بمباومة الجفااف ،حيث كلماا كاان النبااات مرتفعاا كاناات جاذوره
أكثاار عماابا وبالتااالي إمتصااا

كميااة أكباار ماان الماااء ومنااه يكااون الحاصا أحساان .قاادرة النبااات

على مق الحبوب مرتباط بكمية المواد المخ نة في الساا  ،وببدرتاه علاى تحرياك تلاك المخ وناات
نح ااو الحب ااوب خاص ااة تح اات ظ ااروف العجا ا الم ااائي ال ااذ يص ااادف نهاي ااة دورة حي ااات النب ااات.
فاألصن اااف ذات السيب ااان البصيا ارة ليس اات قااادرة علااى تخا ا ين الم اواد بكمي ااات كافي ااة ممااا يجعلهااا
ضعيفاة المباومة أمام إجهادات الوسط .

