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االجهاد المائي Drought stress

يعتمد نمو أي نبات نمواً طبيعياً على حالة اإلتزان بين ما يمتصه ذلك النباات مان المااب وباين ماا
يفقاادقد تااد تلااون حالااة عااد( اإلت ازان م ا يلة ا أي أن مااا يمتصااه النبااات ماان الماااب باللاااد يلف ا
لتغطيااة مااا يفقاادق ال

يااا والتلااون ا حالااة اماات بي د وتااد يلااون حالااة عااد( اإلتازان لبيا

تظها

آثا ق على هي ة ذبول مؤتت أما إذا لانت لمية الماب المفقود من النباات تفاوم ماا طايتطين النباات
امتصاصااه وعلااى د بااة لبيا

االن أعا اا الااذبول الاادا ( تباادو وامااحة عليااه و البااً ينتها ا ما

بمااوت النبااات د وبااال ( ماان أن للماااب أهميااة لبيا
مبهد وي بن اإلبهاد الما

ا حيااا النبااات إال أنااه تااد يلااون عاماال بي ا

إلى:

 -1إجهاد زيادة الماء إجهاد الغمر:
تااؤدي زياااد ال طوبااة إلااى تثباايط اإلنبااات ن الظ ا وم ال هوا يااة المتلونااة تعياام عمليااة اإلنبااات
ت تنم البذو لح مانها من ا لطبين الح  .تحتاج البذو إلى ا ولطبين إلنباتهاا حياي يازداد
تنفس البذو أثناب اإلنبات وبالتال ألطد وهد( مثبط موباود ا الباذ وبالتاال تطامن باإلنبااتد
تااد يحاادي تاانفس ال ه اوا

حيااي تتماازم أ لفااة البااذ ويصاابن التاانفس ه اوا

ا لحالااة ناااد ي د

وتلون البذ مقاومة لإلبهاد إذا زادت نطبة اإلنبات عن  % 50وبالتال يملن تيااس تاد الباذ
على مقاومة اإلبهاد عن ط يم حطاب معدل نطبة إنبات البذو .
 -2إجهاد نقص الماء إجهاد الجفاف:
اإلبهاااد المااا

هااو الما

الااذي يصاايب النبااات نتيبااة التعا ا لاانقب أو زياااد الماااب ا بي ااة

النبااات عاان الحااد ا مثاال للنمااو .لمااا يعا م إبهاااد البفااام باإلبهاااد المااا

وتااد يطاابب البفااام

تبفيم لألنطبة النباتياة حياي أن تبفيام النباات يحادي عنادما يفقاد  % 50أو ألثا مان محتاواق
الماا

وبنااب علااى ذلاك لبهااد البفااام هاو العامال القاااد علاى إحاداي قااد  % 50أو ألثا ماان

المحتوى الما

للنبات.
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يعتب أبهاد البفام أحد أنواع االبهاد الما
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وينتج عن نفقاب المااب دون زيادتاه .ويعا م ب ناة

الحالااة التا تقاال يهااا باهزيااة الماااب إلااى نقطااة اليطااتطين عناادها النبااات أمتصاااب الماااب بط ا عة
لا ي ااة لتل ااا ىب متطلب ااات التب ا ا – ن ااتن .تن ااتج التا ا ثي ات الط االبية لإلبه اااد الم ااا
ياااد فقاادان الماااب يااؤدي إلااى انلمااا

ب وتااوب ز( ال

الب وتااوب ز( ومنااه إ تفاااع ت ليااز المحالياالد

الش ب الذي يطبب أم ا ا لبي على المطاتوى البنياوي .واإلبهااد الماا
إن فاماً

ع اان بف ااام

الشاديد يملان أن يحادي

لمية إلى مطتويات الدنيا ومنه توتم أو تبطاىب بعاا الوظاا م الحيوياة لالت لياب

المو .

بعض المعايير المورفوفيزيولوجية في ظـل االجهاد المائي:
 – 1الورقــة:
الو تاة ه العمو ا لث تا ث اً باإلبهااد الماا

حياي يتوتام نماو النصال ثا( تلتام الو تاة و بعاد

إزها النبات تشيخ ا و ام بط عة .لوحظ ت ثي اإلبهاد الما
يلااون هااذا المعيااا أطاطاايا ا

بقياس طاول ا و ام النها ياة د إذ

هاا( آليااة مقاومااة اإلبهاااد المااا  .لمااا أن اإلبهاااد المااا

المطاحة الو تية أي يقلب المطاحة المطتقبلة للموب مما يؤث طلبا

يقلااب

بناب الم لبات العموية.

 – 2التركيب الضوئي:
ألدت اللثي من ا بحاي ت ثي اإلبهاد الما

على م تلم تفاع ت عملية الت ليب المو .

وبصفة عامة ي ى الباحثون أن ذلك يت( بط يقتين :
أ -إ تفاااع المقاومااة الثغ يااةد ممااا يحاادد إنتشااا

اااز  CO2إلااى دا اال ا و ام ومنااه تحديااد معاادل

الت ليب المو .
ب -الت ثي علاى تفااع ت ال لياة .حياي تعمال ال ا يا الثغ ا ية و ي هاا ا حالااة اإلبهااد الماا
على تقليل معادل الت لياب المو

عناد الحنطاةد وذلاك بغلام الثغاو وبتقليااب المطااحة الو تياة

والتقليال ماان قاادان الماااب مماا يااؤدي إلااى ت فاايا الحاصاال .لماا أن اإلبهاااد المااا

الشااديد يااؤث

مباش على عمل ا نظمة الي مو ية المو ياة ويؤدي إلى فاا محتاوى ا و ام مان ا صابغة
الي مو ية.
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 – 3الجــذور:
تليلة ه الد اطات الت بحثت الصفات البذ ية

ظل اإلبهاد الما

البفام .ت تلم مو ولوبية البهاز البذ ي من ناوع نباات إلاى آ ا

ا( أهميتهاا ا مقاوماة
ها محاادد باالنوع الاو اث

لمااا أنهااا م تبطااة بال صااا ب الت بااة والمنااا  .حيااي وبااد أن ع اادد البااذو يت ا ث لثي ا اً ا حالااة
العباز الما .

دورة حياة النبات في ظل اإلجهاد المائي وتأثير ذلك على الحاصل ومكوناته:
لإلبهاد الما

ت ثي متبااين على م احل تطو النباات حيي تتغي حطاطياة النبات بتغي م احل

النمو .
 – 1مرحلة النمو الخضـري:
البفام يقلاب لل مان طاول وتطا الطاامد طاول الط مياااتد عادد ا و ام ومطااحتها وهاذا عناد
النباتاات بصاافة عامااة .أن حطاطااية المطاااحة الو تااية تبااق إبهاااد مااا
تليفية تطاه(

المتوطااط ها بمثااابة آليااة

نقل المواد الممثلة من أبل نمو البذو وبالتال تحطيان الحااالة الما يااة للنباات.

و ا د اط ااة علااى عب اااد الشاامس إطاات لب أن العبااز المااا

ا ل الم حلااة ال م ا ية يقلااب

بشاالل ملحااوظ طااول الطااام ويثاابط ايلاابني ت ليااب الماااد البااا ة .لمااا بيناات النتااا ج التا تحصاال
عليه ااا ا ا د اط ااة عل ااى مط ااة أص اانام م اان الحنط ااةد ع م اات لمط ااتويات مت ازي ااد م اان االبه اااد
الما د أنه للما لان االبهاد الما

شديداًد تقلصت المطاحة الو تية ألث .

 – 2مرحلة النمو التكاثري والنضج:
بين اات بعااا الد اطااات أن الفتا ا بااين م حلت ا اإلزهااا والنم ااج ه ا ا لثا ا حطاطي ااة لإلبه اااد
المااا

وأه اا( عااا ا لااذلك هااو ظ اااه اإلبيم اااا اGlaucescenceي الااذي يااؤدي إلااى تقلياال

الحاصل عن ط يم تحديد عادد الطنابل وابهااا الطانيب ت ا ط ا الطانبلة لماا ي فاا مان
حيوية حبوب الطلن الذي الحاظ لذلك أن بطبب نقب الماب و العناص المغذية.
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الذي يصادم م حلة النماج هو ي م ا( تماما حياي ي فاا بشلال لبيا

وزن  1000حباةد وذلك بتا ث عملية إمتا ب الحباوب نتيابة تباطاؤ أو توتام ح لة المواد الم لباة
ا و ام وهو ما تاد يمثال الطبب ال ياط

محدودية الحاصل النها .

دور البرولين والسكريات الذائبـة في مقاومة الجفاف:
أبماان العديااد ماان الباااحثين علااى أن أهاا( آليااات الت ا تل( ماان البفااام هااو التعااديل االزم ااوزي الااذي
يطما اان بالحفا اااظ عل ااى إنت اااج

ي ااا النباتا ااات المبها ااد بتا ا ال( ع ااد ما اواد منحل ااة ل ااالنت ات اNO-

3يدالطل ياتد ا حماا ا مينياة الالب ولينيد ا حماا العماوية وأم ا ا البوتاطيااو(د؛ لماا أن
الب ولين والطل يات تت لاب بط عة ألب تحات ت ثيا اإلبهااد الما

.

 -1دور البروليـن :
لوحااظ أن تا ال( البا ولين عنااد النباتااات المبهااد يعتبا عااام ً محاادداً لتا ثي اإلبهاااد المااا د لمااا
أُعتُبا مؤشا اً علااى التا تل( ماان إبهاااد معااين ابا ود د ملوحااة أو إبهاااد مااا ي د ذلااك ن الب ولياان
يحا اظ على مغاط لوي م تفن .لما أن ت الا( الب وليان عناد الحنطة ي ا م تبااط بم حلااة معينااة
ماان النم ااو إنمااا هااو ناااتج عاان اإلبهاااد المااا  .بين اات اللثي ا ماان الد اط ااات أن ت ا ال( الب ولي اان ال
يحا اادي اال عنا ااد النباتا ااات المبها ااد د قا اد ألا ااد أن إ تفا اااع محت ااوى الب وليا اان ه ااو نتيبا ااة مبااش ا ا
لإلبه اااد المااا  .ا تف اااع محت ااوى الب ولي اان هااو إطتباب ااة وتا ي ااة للنباتااات تب اااق لاال العواماال الت ا
ت فاا نطبة الماب

ال ا يا.

 -2السكريات الذائبـة:
أن تحمال البفاام تد يلون ابعاً لإلطتعماال التد يب لل زونات النشوية .و أشا اللثيا من
الباحثيان الى الدو الوتا
عامة وا

الذي تلعباه الطل يات الذا بة على مطتاوى ا نظماة الغشا ياة بصفة

شية الميتولوند ياة بصفة اصة بالإلما اة إلى ذلاك لن الطال يات الذا باة تطاها(

حمااية الظاواه االتفاع تي المؤدية إلى ت ليب ا نزيمات الش ب الذي يطمن للنبات بتحمل
أ مل لمؤث ات البفام .لوحاظ أن تغي ات محتوى الحنطة من الطل يات الذا باة أمعم بلثي
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منها بالنطبة للب وليان وأن ألب النطاب تطبال إنط تا من اليو( الثان عش ا12ي من االبهااد
الما .
الطل يات و الب ولين من مواد أ ى تطاه(

ظاه التعديال ال لوي الت تحما ا

وا نظماة ا نزيمياة وذلك بالمحا ظاة على إنتاج ال ا يا لتعويا إالنحفاا الما

شياة
لألو ام.

الهرمونات النباتية واالجهاد المائي:
الهرمونات النباتيـــــة:
اله مونات النباتياة عبا عن م لبات عموية طبيعية أو اصطناعية تؤثا
العامه عند النباتات الت ينتج عنها تغي اً

بعا العمليات

مظاه نموها الم تلفاةد اله مونات تعمال

للشا ات ليميا ياة أو حاثات لتنشياط أو تثبياط نمو النبات .يا حاظ على اله مونات النباتياة
اعلس اله مونات الحيوانياةي أنها تؤثا

عمليات يزيولوبياة عديد وم تلفة

بطا( النبات

ينعلس ذلك على ألث من مظه من مظاها نموقد ومنه لن ما ن حظاه من مظاها نمو
وتطاو النباات تد يلون محصلاة لت ثيا اله موناات الم تلافة.
هناك عاد أنواع من اله مونات النباتياة ت تلم عن بعمها

ت ليبها الليميا

وت ثي ها

البيولوبا  :تد تلون  -1ه مونات منشاطة  :ا ولطينات ااصة  AIA -البب يلينات
واالطيتولينيناتي.
 -2ه موناات مثبطاة لااليثيلين و حاما ا بطيطيك.
 -3تلون م لبات أ ى لا ميناات المتعدد د حاما الطلطيلياكد حاما الباطماونيك
والب اطينوطتي وويد.
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الجــدول( )3أهم أنواع الهرمونات النباتيـة وبعض وظائفها الفيزيولوجية

