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 امتنانشكر و
 

 الحمُد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا 
 المیامینمحمد وعلى آلھ 

الت�ي  وف�اق امج�د القیس�ي ةال�دكتور ةإل�ى أس�تاذتي الفاض�ل امتنانيأتقّدم بخالص شكري و       

 س�تمرةالم اأبدت من جھد ف�ي إب�داء المالحظ�ات الس�دیدة ومتابعتھ� ماول على ھذه اطروحة تأشرف

 هللا خیر الجزاء.  ھافجزا بھذا الشكل طروحةالا من أجل إخراج

 اخالص عبد الكریم الكعبي ةالدكتور ةالفاضل ةستاذالشكري الجزیل وامتناني الكبیر الى ا       

وت��ذلیل  م��ن االحت��رام والتع��اون وجدت��ھ لم��ا الت��ي تفض��لت باالش��راف المش��ترك عل��ى اطروحت��ي

 هللا خیر الجزاء.  ھاحلة العملي وكتابة االطروحة فجزاالصعاب التي اعترضت طریقي في مر

 وة على تفض�لھم وتك�رمھم بالموافق� اشكر رئیس واعضاء لجنة المناقشة الكراموالبد ان     

 مة.ھم القیائوإبداء آر الطروحةلالمناقشة 

جامع�ة أود أن أسّجل شكري وتقدیري إلى عمادة كلیة التربیة للعلوم الصرفھ(ابن الھیثم)/       

 بغداد لتفضلھم في قبولي على شھادة الدكتوراه.

 عب�د الش�ھیدثامرم.د..ا واساتذه قس�م عل�وم الحی�اة الس�یماالى رئاسھ  الشكر الخاصاتقدم ب       

ال�ذي ل�م یت�ردد  عباس جاسم الس�اعديوا.د. صل لطالب الدراسات العلیالدعمھ المتوا االبراھیمي

 .البحث مدةلحظة في تقدیم المساعدة طیلة 

البح��وث ة نتس��بي مختب��ر الزراع��ة النس��یجیة/دائرمھ��ا االحت��رام والتق��دیر إل��ى ؤتحی��ةً مل        

/ وزارة العلوم والتكنولوجیا في توفیر مستلزمات العمل وتذلیل الص�عاب واخ�ص م�نھم  الزراعیة

 . وفاءوفرح و اشواقوجنان االخوات 

 .لعلیا الذین أكملوا المشوار معيدراسات اواحترامي إلى زمالئي طلبة ال محبتيأقّدم        

كلی�ة العل�وم عم�ادة المستنص�ریة و الجامع�ةرئاس�ة أن أش�كر  واج�ب الوف�اء كما ال یفوتني      

 باعطائي االجازه الدراسیة الكمال شھادة الدكتوراه. ھملتفضل

 

 

 وخیر الكالم قلیل الحروف             كثیر القطوف بلیغ االثر
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 الخالصة
 أ  

 الخالصة
 ةدائ�رلقس�م الھندس�ة الوراثی�ة /  العائ�د الزراعة النس�یجیة في مختبر النسیجیة التجربةنفذت         

التجرب�ة كم�ا نف�ذت ، تص�میم الت�ام التعش�یة حس�بوزارة العل�وم والتكنولوجی�ا /  البحوث الزراعیة

 حس�ب 2018م الزراع�يجامع�ة بغ�داد للموس� / الحقلیة في كلیة التربیة للعلوم الصرفة(ابن الھیثم)

 و NaClت�اثیر تراكی�ز كلوری�د الص�ودیوم دراس�ة  بھ�دف الكامل�ةش�وائیة لتصمیم القطاعات العاس

  .).Vigna radiata Lنبات الماش(على  وھرمون البراسینوالید C فیتامینال

 تعق�یم الب�ذور واختی�ار الج�زء النب�اتي المناس�ب لح�ث الك�السعة االنس�جة تجربة زرا شملت       

فض�ال كالس وتقدیر المادة الفعالة فیھ، الدراسة بعض موشرات وھرمونیة مختلفة،  تولیفات منض

 كاالتي: نتائجال اظھرتاالقلمة. االخالف والتجذیر ثم  عن

 NaOCl %2متبوعا ب�ـ  ثانیة30 مدةل یليثكحول ا %70عمال بذور قد تحقق باستالتعقیم  ان -1

 .دقیقة15لمدة 

) ف��ي اعط��اء اعل��ى Hypocotyl() والس��فلىEpicotyle(العلی��ان ت��یتین الجنینتف��وق الس��ویق  -2

 1-ملغم.لت�رNAA  +2.0م�ن  1-ملغم.لت�ر0.5 ةمونی�الھر لكالس عن�د التولیف�ةالستحثاث ا ةنسب

 .BAمن

 تراكی�ز المض�اف الی�ھ MS)( Murashige and Skoog الم�زروع ف�ي وس�ط ان الكالس -3

NaCl )6 ،9، 12 ،15مؤش�راتھ المدروس�ة ف�ي امعنوی�ت�دریجیا و انخف�ض 1-)دیسیسمنز.م 

، النس��بيالمطل��ق والنم��و  يھ��اد الملح��ي، مع��دلالط��ري والج��اف، دلی��ل تحم��ل االج یننل��وز(ا

السیما في  )البروتین نسبة) وN،P،K ،Ca، Mg(لعناصرامحتوى  الكتلة الحیویة، ةاستدام

، 38.51، 79.78، 79.84، 55.91، 55.91، 52.41(وبنس���بة 1-دیسیس���منز.م15 التركی��ز

معنوی����ة ف����ي وزی����ادة ، بالتت����ابع)% 29.51 ،71.90، 57.21 ،65.63، 54.21، 68.95

 وبنس���بة تركی���ز الب���رولینو الص���ودیوم والكل���ورمحت���وى و نض���ح االلكترولیت���ي النس���بيال

 .1-دیسیسمنز.م6 التركیزب قیاسابالتتابع  )333.67% ،37.09 ،41.48، 43.21(

، 0.02، 0( وھرم��ون البراس��ینوالید 1-)ملغم.لت��رC )0 ،20 ،40ل��وحظ ان تراكی��ز فیت��امین -4

و  1-رملغم.لت40ین تركیزالالكالس اعاله السیما  مؤشراتفي سببت زیادة  1-)ملغم.لتر0.04

 .بالتتابع الھرمونالفیتامین ومن  1-ملغم.لتر0.04

بص�ورة معنوی�ة،  ةم�وثر ال�ثالث ب�ین عوام�ل الدراس�ة ةوالثالثی ةالتداخالت الثنائیان لوحظ  -5

افض�ل  براس�ینوالید 1-ملغم.لت�ر0.02و Cفیتامین 1-ملغم.لتر40المركبة من  فةتولیالواعطت 

  .1-دیسیسمنز.م15الملحي  التركیزالسیما في  الملحي االجھاد ضرارالمعالجة 



 الخالصة
 ب  

 على 1-م)دیسیسمنز.12، 9، 6الملحیة( تراكیزللنباتات الناتجة من الكالس المعامل بااخلفت ا -6

، 0.2TDZ( مختلف���ةال ن التولیف���ات الھرمونی���ةان���واع م��� ةثالث��� الی���ھ امض���اف MSوس���ط 

1.01ZE ،(5BAP+20Ads.من  1-لتر.ملغم1 عمالباست لتجذیرلحثھا  ثمومن ، 1-لتر ملغم

 كيیالبی��ت البالس��تص��ص ف��ي ازراعتھ��ا ف��ي  و واقلمتھ��ا ،(IBA)كرتوان��دول بی�� ح��امض

 النم�و اتمؤش�ربع�ض  ف�ي  MSالنامیة في وس�ط من البذور ھتالنباتات المستنب وقورنت مع

 و ، ال��وزن الج��اف، محت��وى الكلوروفی��ل)ع��دد االف��رع (ارتف��اع النب��ات، المس��احة الورقی��ة،

 . )ةبذر100ة، وزن في القرن (عدد القرنات، عدد البذورمكونات الحاصل

ق النبات�ات تف�و م�ع ،الملحي جھاداالداء الحقلي للنباتات الناتجة من الكالس المعرض التقییم  -7

  في معظم الصفات المدروسة. 1-دیسیسمنز.م6 التركیزالناتجة من 

للكش�ف ع�ن التغ�ایرات  ئي المتع�دد االش�كال لسلس�لھ ال�دنامؤشر التضاعف العشوا اعتمد 

اظھ�رت  .المختلف�ة تراكی�زهالملح�ي ب جھ�ادالوراثیة للنباتات الناتج�ة م�ن الك�الس المع�رض لال

وج�ود  ال�دنا ةالش�كال لسلس�لئي المتع�دد االتض�اعف العش�وا ش�رؤمالدراسة الجزیئی�ة ان  نتائج

  عدد وحجم الحزم المتضاعفة.الى  تغایر وراثي استناداً 

 ،5.5(تراكی��ز(كلوری��د الص��ودیوم) بمی��اه مالحة عمالاس��تدراس��ھ  ش��ملت التجرب��ة الحقلی��ة

 فضال عن) (ماء حنفیھ1-دسیسیمنز.م0.9 ةفضال عن معاملة السیطر، 1-)دیسیسمنز.م15، 10

   )4، 2، 0( وھرم���ون البراس���ینوالید 1-)ملغم.لت���رC )0 ،60 ،120تراكی���ز فیت���امینرش بال���

 الزھ�ري والنم�و المظھری�ة والفس�یولوجیة و مؤش�راتوتداخلھما في تاثیر بعض ال 1-ملغم.لتر

 كاالتي:النتائج  اظھرتو ت الحاصل والمواد الفعالةمكونا

 ، ال�وزنع�دد االف�رع المس�احة الورقی�ة، (ارتفاع النبات، المدروسة نخفضت الموشراتا -1

ع���دد الن���ورات الزھری���ة، ع���دد  الكربوھی���درات، نس���بةالج���اف، محت���وى الكلوروفی���ل، 

 نس�بةحاص�ل الب�ذور، ، ةب�ذر100، وزن ةف�ي القرن� ت، عدد الب�ذوراالزھار، عدد القرنا

  1-دیسیسمنز.م15التركیز الملحیة السیما في  التراكیزبزیاده  معنویا البروتین في البذور)

، 38.82، 25.49، 33.61، 49.74، 23.88، 31.09(ةبوبنس��ة قیاس��ا بمعامل��ة الس��یطر

، بینم��������ا % بالتت��������ابع )26.18، 29.40، 32.86، 23.28، 37.09، 35.20، 36.50

البیروكسیدیز) وغی�ر  (الكاتیلیز واالنزیمیةاالكسدة مضدات الزیادة المعنویة في  ظھرت

، 124.22( وبنس��بة )كوفیرول، الف��اتCاالنزیمی��ة(البرولین، ح��امض السالس��یلك، فیت��امین

 % بالتتابع.  )13.10، 29.04، 282.87، 83.01، 123.03
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الس�یما  ھرم�ون البراس�ینوالیدو 1-ملغم.لت�ر120 التركی�زالس�یما  Cفیت�امینالادى الرش ب -2

دات االكسدة االنزیمی�ة المضاو ادة معنویة في جمیع الصفاتزیالى  1-ملغم.لتر4التركیز 

 . اعاله االنزیمیة غیرو

بص�ورة معنوی�ة ف�ي  ةوالثالثي بین عوام�ل الدراس�ة م�وثر تائج التداخل الثنائياظھرت ن -3

 ة وم��اء الحنفی��النبات��ات المروی��ة ب م��ع تف��وقومض��ادات االكس��دة الص��فات المدروس��ة 

النباتات  لتتابع عنبا 1-ملغم.لتر )2 و120( الفیتامین والھرمون ین منكیزبترة المرشوش

 1-دیسیسمنز.م15 ملحيال التركیزبالنباتات المرویة اقل القیم في  ت، في حین كاناالخرى

والھرم�ون ساھمت عملی�ة ال�رش بالفیت�امین بالفیتامین والھرمون، فیما  ةمرشوشال غیرو

لك�ال الع�املین اع�اله، عالی�ة د الملحي السیما في التراكی�ز اللالجھا بأختزال االثار السلبیة

  .ةالمدروس مؤشراتد في معظم الوھرمون البراسینوالی Cمع وجود تآزر بین فیتامین

الموج�ودة  ل�ةللكشف عن الم�واد الفعا ءعالي االداجھاز الكرموتوغرافیا السائل العمل است -4

 و 1-دیسیس�منز.م15فة م�ن المعاملة المولتفوق  اظھرت النتائج  ،الماش بذورو كالسفي 

 15 م�ن المولف�ةللكالس والمعاملة  براسینوالید 1-ملغم.لتر0.04و Cفیتامین 1-ملغم.لتر40

في معظ��م براس��ینوالید للب��ذور 1-ملغم.لت��ر4و Cفیت��امین 1-ملغم.لت��ر120و 1-دیسیس��منز.م

     . المواد الفعالة
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 الفصل االول
  ةالمقدم

 م�ن [Vigna radiata (L.)Wilczek syn. Phaseolus mungo] الم�اش یع�د نب�ات

 ,Fabaceae)Lambrides and Godwin البقولی�ة ةال�ى العائل� ینتميالذي  ،الصیفیة المحاصیل

اذ   وائیة وشبھ االس�توائیة،مناطق العالم السیما المناطق االست في مختلفزراعتھ  نشر)، المت2007

الھن�د  وعدت 1-ھطن.3-2.5وصلت ة بأنتاجیملیون ھكتار و5.5في العالم المزروعة  قدرت مساحتھ

)، فیما تبرز اھمیتھ Kole,2011(ھذا المحصولتایالند من اكثر الدول انتاجا لوبنغالدش والصین و

(الغنی�ھ  %29 -20 بین تراوحیبروتین ال من تركیز عالِ بذوره على  اءحتوالى ا البشریة التغذیة يف

مركب�ات و والفیتامین�ات الكاربوھی�درات والزی�وتكخ�رى ومركب�ات ا یس�ین)االمین�ي الالبالحامض 

 13الحتوائھ�ا عل�ى ب�روتین یت�راوح ب�ینللحیوان�ات  آعلفكذلك تستخدم اوراقھ الجافھ ، متعددة ثانویة

 ). ,.2018Pataczek et al%(21الى

ل�دى االنس�ان بس�بب التغی�رات  ساس�یةاال قلھ االنتاج الزراعي م�ن المش�اكل ةاصبحت مشكل

ف�ي ال�دول النامی�ة،  الس�یماوالزح�ف باتج�اه المن�اطق الزراعی�ة  الس�كاني البیئیة السلبیة وزیادة النم�و

اج الزراع�ي یرف�ع فان االنت� FAO منظمة االغذیة والزراعة الدولیةفي  العاملین باحثینالوبموجب 

ل�ذلك وج�ب ، 2050سكان العالم بحلول عام في عدد ة ملیار نسمة اضافی2.3% تلبیة لحاجة 70الى 

انخف�اض االنت�اج ف�ي اھ�م االس�باب م�ن ان و اعي لیواجھ النم�و الس�كاني المتزای�د،زیادة االنتاج الزر

المت��أثرة  ھراض��یامس��احة  رة ال��تملح ف��ي اراض��یھ، اذ ق��درتظ��اھانتش��ار  ف��ي الع��راق ھ��والزراع��ي 

 .)FAO,2009%(14بحوالي  بالملوحة

 مل�ح كلوری�د الص�ودیومس�یادة ھ�و ھ�ا لترب�ة عل�ى نس�ب مختلف�ة م�ن االم�الح واكثرتحتوي ا

NaCl ویحت��ل ای��ون الص��ودیوم ،Na+ و ملیم��ول470المرتب��ة الثانی��ة ف��ي می��اه المحیط��ات بتركی��ز 

، ك�ذلك یع�د (Epstein and Bloom,2005)%2.6المرتبة السادس�ة ف�ي القش�رة االرض�یة بنس�بة 

 ةمتحمل�ال غی�رالمفی�د للنبات�ات  غی�رو Halophyteللملوح�ة  ةالمتحمل� مفید لبعض النبات�اتال االیون

ل��ھ دور و عل��ى مواق��ع االمتص��اص +Kیتن��افس م��ع ای��ون البوتاس��یوم، اذ Glycophyteللملوح��ة 

تب�رز  ).Ca+2 )Turan et al.,2009 ومیس�ھ ألی�ون الكاللمزاحمت ةالخلوی ةفي بناء االغشی تخریبي

االزم�وزي جھ�اد الاو Hyperionicاالیوني الع�الي  جھادتولد االل نتیجھفي النبات  الملوحة مخاطر

وأض�رار ف��ي  Metabolic Dysfunctionمؤدی�ھ ال�ى تعطی�ل االی�ض  Hyperosmoticالع�الي 
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 م�ن ث�م موتھ�االنب�ات وخالی�ا ج�دران ف�ي  ، یتبعھ تص�لبالمغذیاتوخلل في توازن  ةالخلوی غشیةاال

)Al-Hattab,2018 .( 

 ةلع�دة اس�باب منھ�ا ط�ول الم�دعائق�ا ف�ي نب�ات مع�ین حقلی�ا  ةالفعال� ةالم�ادزیادة  تلقد اصبح  

فضال عن تع�رض النب�ات للعدی�د م�ن  ،ةالكبیر ةوالمساح الكافیھ للنمو والنضج(موسم النمو) ةالزمنی

، الجف�اف، ة(الملوح�ةجھ�ادات البیئیحیائی�ة كاالأاالم�راض والعوام�ل الالالعوامل االحیائیة كاآلفات و

ة ونوعیة الماده الفعال�ة ومن ثم كمیسلبا في نمو النبات وحاصلھ،  ةالمؤثر )ةالمعادن الثقیلو ةالحرار

حیائی��ة أتقان��ات ع��دة الب��احثون  لعوائ��ق اعتم��دتجاوزھ��ذه ا)، والج��ل Ramawat,2004(المنتج��ة

 Plant Tissueاألنس�جة النباتی�ة زراع�ة تقنی�ة منھ�اAgricultural Biotechnology زراعی�ة 

Culture Technique   وبشكل وحیز صغیر  ةریصق ةزمنیة وضمن مد ةالفعال ةالماد انتاجلزیاده

عن تداخل العوائق التي ذكرت  ةبعیدومن االمراض  ةخالیة ظروف معقمبعلى مدار السنھ و مستمر

 اتدراس�الف�ي جی�دة الس�بل الھ�ذه التقان�ة ایض�ا  تزودن�ا، و)Zhao and Verpoorte,2007مس�بقا(

اذ برز دور المزارع النسیجیة التي  ،النباتنمو االكثار الدقیق وتحسین و االعضاء تكوینوة یالوراث

م��ن مركب��ات ذات قیم��ة واطئ��ة ال��ى  Bioconversionیمك��ن وص��فھا بانھ��ا مص��انع تحوی��ل حی��وي 

ظ��اھرة الق��درة الذاتی��ة  ل��ىایس��تند  ھ��اان مب��دأ عمل، وet al.,2008 (Yongن��واتج ذات قیم��ة عالی��ة(

على االنقسام والنم�و والتكش�ف وانت�اج نب�ات  خلیة نباتیةكل  ابلیةقب رفتعو Totipotency للخالیا

ومنظمات النمو والحرارة  ةعناصرالغذائیكامل مطابق لألم اذا ما توافرت لھا العوامل المالئمة من ال

 ).2013،والرطوبة واالضاءة(شكري والمعیقل

انھ��ا تسلس��الت م��ن القواع��د عل��ى  Molecular Markersالجزیئی��ة  مؤش��راتالتع��رف       

ف���ي موق���ع مع���ین عل���ى  DNA الرایب���وزي منق���وص االوكس���جین لح���امض الن���وويل النتروجینی���ة

مجس تعرف عبر الویمكن  فرد ھویةالكروموسوم مرتبط بمؤشر مظھري او بایوكیمیائي یظھر فیھ 

ف��ي عل��م المس��تخدمة  ةالطرائ��ق المھم�� اھ��م  م��نتع��د لتحدی��د موق��ع وراث��ي مع��ین، ك��ذلك  Probم عل��م

 ك���ون ب���ین الكائن���ات الحی���ةوالمقارن���ة ز التمی���عب���ر  Molecular Geneticsالوراث���ة الجزیئی���ة 

إمكانی�ة تحدی�د موق�ع و االختالفات الجینیة قابلة للتتب�ع والتحق�ق ف�ي ك�ل مراح�ل تط�ور الك�ائن الح�ي

عل���ى عك���س المؤش���رات االخ���رى كالمظھری���ة  وراث���ي مطل���وب لط���رز وراث���ي مع���ین مباش���رة

 ةالمت��اثرة ب��الظروف البیئی�� Morphpology and Biochemical Markersائی��ة والبایوكیمی

 . )Kordrostami and Rahimi,2015عبر مراحل الكائن الحي( ةوالمختلف

، ةعمل�ت عل�ى الح�د م�ن مش�كلھ ال�تملح ف�ي الت�رب الزراعی�التي ھناك العدید من الستراتیجیات       

وإس��تنباط اص��ناف نباتی��ة ء منظوم��ات ري وب��زل، ع��ن طری��ق إنش��ا منھ��ا غس��ل األم��الح م��ن الترب��ة
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متحملة للملوحة عن طریق اإلنتخاب والتھجین، ونقل الجینات الخاصة بتحمل الملوحة م�ن النبات�ات 

 المتحملة الى النباتات غیر المتحملة للملوحة، اال ان ھذه التقنی�ات جمیعھ�ا تتطل�ب إمكانی�ات مادی�ة و

 Kordrostami)ن اللجوء الى بعض من ھذه الستراتیجیاتبشریة لذلك یصعب في كثیر من األحیا

and Rabiei,2019) .  

بیئی�ة س�تراتیجیات س�ھلة التطبی�ق وقلیل�ة التكلف�ة وآمن�ة م�ن الناحی�ة ال عتم�ادحاول الباحثین إ

الس���ایتوكاینینات و الجبرلین���اتو ألوكس��ینات(امنظم���ات النمو) وEو  C(الفیتامین��اتمنھ��ا اس���تخدام 

، ك��ل ھ��ذه األم��ور تقودن��ا ال��ى التفكی��ر (الزنك والس��لیكون)اتیمغ��ذالوبع��ض ) داتالبراسینوس��تیرویو

 ةال��ذي ین��درج تح��ت مجموع�� Cفیت��امین  عمالبس��تراتیجیة مكمل��ة وھ��ي س��تراتیجیة الم��زج ب��ین إس��ت

 الضاره لالجھاد الملحي ر امن اآلث للتخفیف البراسینوالیدھرمون و ةغیر االنزیمی ةمضادات االكسد

 وظروف الحقل. ةالنسیجی ةالزراعة تقنیعتماد بافي نبات الماش 

 : الدراسة الى تھدف ھذه

صفات تالئم استعمالھ في  ذاتالستحثاث الكالس جزء نباتي ھرمونیة و ةتولیفتحدید أفضل  -1

 التجارب الالحقة.

 الم�زروع (االجھاد الملحي) في مؤش�رات نب�ات الم�اشكلورید الصودیوم تاثیر ملح سة درا -2

 .  وداخلھ يالجسم الح خارج

الم��زروع خ��ارج  نب��ات الم��اشنوالید ف��ي تحم��ل وھرم��ون البراس��ی Cفیت��امیندراس��ة ت��اثیر  -3

 .  لالجھاد الملحي وداخلھ الجسم الحي

وت�راكم وھرم�ون البراس�ینوالید ف�ي انت�اج  Cوفیت�امین كلوری�د الص�ودیومل�ح دراسة تاثیر م -4

  في الكالس والبذور. المادة الفعالة

 ال��وراثي رالتغ��ای وفح��صالمختلف��ة  ةالملحی�� تراكی��زلس المع��رض للنبات��ات م��ن الك��اانت��اج  -5

ومقارنتھ�ا م�ع النبات�ات لسلس�لة ال�دنا  موشر التضاعف العشوائي المتعدد االش�كالعمال باست

   .)نسیجیا(الناتجة من البذور

 

 



 استعراض المراجع
   

4 

 الفصل الثاني
 استعراض المراجع

  Mung bean :نبات الماش  1- 2
 : أالسماء الشائعة لنبات الماش 2-1-1

) 1حس�ب دول الع�الم والموض�حة ف�ي الج�دول( ةیسمى نبات الماش بتسمیات شائعة ومختلف�

)Ganesan and Xu,2018.( 

 ): اسماء نبات الماش في بعض اللغات المختلفة.1جدول(

 اسم نبات الماش اللغة الماش اسم نبات اللغة
 Fasol ةالروسی Mash العربیة
 Bundou الیابانیة Haricot Mungo الفرنسیة
 Frijo ةاالسبانی Mung Bean,Green Gram ةاالنكلیزی
 Mungböna ةالسویدی Jerusalembohne األلمانیة
 Mung ةالھندی Fagiolino Verde االیطالیة
 Lü Dou ةالصینی Mungboon ةالنرویجی

 : التصنیف النباتي 2 -2-1

اه یوض�ح التص�نیف  یعود نبات الماش إلى نباتات مغطاة البذور وھو من ذوات الفلقتین وادن�

  ):(Lambrides and Godwin,2007النباتي للنبات

Kingdom: Plantae   
Sub kingdom: Tracheobionta   
Super division: Spermatophyta   
Division: Magnoliophyta   
Class: Magnoliopsida   
Sub class: Rosidae 

 Order: Fabales                
Family: Fabaceae 
Sub family: Papilionaceae 

 Phaseoleae Tribe: 
Genus: Vigna 
Sub genus Ceratotropis      
Species: radiata  

 : الموطن واالنتشار 2-1-3

 ف��ي الھن��د و 22ف��ي افریقی��ا و انوع��120دول الع��الم(ف��ي  اً ع��ا منتش��رنو170یض��م نب��ات الم��اش       

 ة كالص��ین وبل��دان المج��اورال)، اال ان موطن��ھ االص��لي الھن��د وةف��ي من��اطق مختلف�� ةمنتش��ر خ��رىاال

وجن��وب اس��یا، وھن��اك ادل��ھ ت��دعم وج��وده ف��ي الھن��د ف��ي بقای��ا المتحج��رات قب��ل  فلب��ینالب��نغالدش و



 استعراض المراجع
   

5 

م��ن الع�راق وای��ران وش��مال اس��ترالیا وامریك��ا  ةمن��اطق مختلف�� س�نھ قب��ل الم��یالد، وی��زرع ف�ي1500

 ). Mogotsi,2006وكندا وغرب افریقیا السیما في كینیا(

 نبات الماش وظروف زراعتھ :الوصف المظھري ل 2-1-4

 ص�ل، قائم اوشبھ قائم كثیر التفرع یة) من النباتات الصیفیة الحولی2n=22یعد نبات الماش(  

، ساقھ قائم كثیرالتفرع او اكثر، جذره وتدي متفرع یحتوي على عقد جذریة سم100ارتفاعھ حوالي 

طوی�ل،  م�ع س�ویق ةبیضویTrifiolate alternate ثالثیة ومغطى بشعیرات ویحمل أوراقا متبادلة

والت�����ویج فراش�����ي  Campanulateذات ك�����أس جرس�����ي  Bisexual ازھ�����اره ثنائی�����ة الج�����نس

Papilionaceous متح�دة وواح�دة  ة(تس�عةعشر ةاالس�دی عددراء اللون،متمیز بأوراقھ الخمس صف

)زھ�رة، ام�ا الثم��ار 20-5، مب�یض مرتف�ع ون�ورة متكون�ة م�ن(Single Styleح�رة)، مدق�ة مف�ردة 

  ة)ب��ذرة كروی��20-15( وتحت��وي عل��ى ودس��ا او خض��را ل��ونذات ) podةاس��طوانیة(بقل-ش��ریطیة

Globs ةبیضوی وا Ellipsoidal لویااخضر او بني وتنبت ع ذات لونEpigeal germination  

)Singh,2013)لنبات الماش. ظھریة) یوضح االجزاء الم1) والشكل         

 

 
 ).، القرناتلبذوراالورقة، ، ةلنبات الماش(الزھر ظھریة): االجزاء الم1شكل(

http://database.prota.org/PROTAhtml/Photfile%20Images/Vigna%20radiata%2021-4%20W.H.%20Schuster.jpg
http://database.prota.org/PROTAhtml/Photfile Images/Vigna radiata 21-4 W.H. Schuster.jpg�
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 -22و لھ یكون بمدى حراري بین (وافضل نم یزرع نبات الماش بموسمي الربیع والخریف

، ویع��د م��ن النبات��ات ذات النھ��ار القص��یر اذ ان التع��رض لظ��روف النھ��ار الطوی��ل یطی��ل م��ن °)م30

تزھی�ر ال عل�ى موع�دالتزھیر ویؤخر النضج، بینما تؤدي ظروف النھار القصیر ال�ى الت�أثیر  مرحلة

یوم�ا  90ال�ى 75حیات�ھ قص�یرة تت�رواح ب�ین ة ، كذلك تتمی�ز دور(Mogotsi,2006)وعقد األزھار

كمی�ات قلیل�ة م�ن المی�اه قیاس�ا بالنبات�ات ل ، ویحت�اجت�ھیوم�ا م�ن ت�اریخ زراع45ال�ى  30یزھر بع�د و

 بمق�دار یص�ل، فیما تمتاز جذوره بقدرتھا عل�ى تثبی�ت النت�روجین et al.,2006 (Anjumاالخرى(

 مع بكتریا الرایزوبیا Symbiotic relationshipوذلك بعالقتھا التكافلیة  1-سنھ.1-ھ.كغم58-109

Rhizobium)Singh and Singh,2011(.   

ذات االس  ةالرملی� ةالمزیج� ل اوجی�دة الب�ز ةفي الت�رب المزیجی� ة نبات الماشیفضل زراع

، اذ ل�وحظ ان ب�ذوره لھ�ا الق�درة ، ومتحمل جید للملوحة حسب مراح�ل نم�وهpH(5-8الھیدروجیني(

 18ال��ى  9 ف��ي ح��دود ملوح��ة، فیم��ا یتحم��ل النب��ات 1-دیسیس��منز.م6ال��ى  5 عل��ى االنب��ات ف��ي ح��دود 

)، وقدرت Rao et al.,2016(المرتفعة ةفضال عن تحملھ للجفاف ودرجات الحرار، 1-دیسیسمنز.م

 1-ھكغ��م.95.95ال��ى وص��لت ة وبأنتاجی��ھكت��ار 8256.75 المزروع��ة ف��ي الع��راق ح��والي مس��احتھ

 ).     2016(مدیریة االحصاء الزراعي،

 في نبات الماش: الفعالةالمحتوى الكیمیائي والماده  2-1-5

 و البروتین�ات(الكاربوھی�درات وةتنتج النباتات نوعین م�ن المركب�ات اولھم�ا المركب�ات االولی        

ات الخلی��ة المختلف��ة، وثانیھم��ا وتش��ترك ف��ي بن��اء مكون�� ن��اء الض��وئيم��ن عملی��ة الب ة) ناتج��ال��دھون

الفالفونی�دات تشمل القلوی�دات والكالیكوس�یدات والتي  ةنویة ناتجھ من المركبات االولیالمركبات الثا

 ).(Ramawat,2004)2والفینوالت والتانینات والزیوت الطیارة كما في الشكل(

 
 .مركبات الثانویةللالمنتجة  ة): المسالك االیضی2(شكل
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وبنس�ب متفاوت�ة، عموم�ا ف�ي  ةنبات الماش على العدی�د م�ن المركب�ات االولی�تحتوي اجزاء 

وغی�ر  %71 المش�بعة ة% متمثل�ھ باالحم�اض الدھنی�1.5ال�ى  1البذور الجافة یص�ل تركی�ز ال�دھون

ف���ي  linoleicو  oleicم���ن حامض���ي  %، وتركی���ز ع���الٍ 11 والمتع���ددة %18 االحادی���ة ةالمش���بع

، فض�ال ع�ن م�ن مجم�وع االحم�اض الدھنی�ة )% بالتت�ابع14 و 24یصل تقریبا( Sproutsالنبوتات 

) Campesterol، Stigmasterol، Beta-Sitosterolللمش���تقات الكولیس���ترول ( ةتراكی���ز قلیل���

)Anwar et al.,2007،(  بشكل نش�أ65الى55 منبینما یصل تركیز الكربوھیدرات في بذوره % 

)71.2 %Amylopectin ،28.8 %Amylose خ��رى (الریات اس��كال) فض��ال ع��نRaffinose ،

Stachyose،Verbascose )(Nair et al.,2013 تحتوي بذوره ایضا على تركی�ز ع�الٍ )، كذلك 

، وتراكی�ز عالی�ھ م�ن Albuminو  Globulin% واھمھ�ا 29ال�ى  20من البروتین یصل بح�والي 

، Lysine ،Arginine ،Phenylalanine ،Leucine ،Isoleucine( ةاالحم���������اض االمینی���������

Valine ،Tryptophan ،Methionine)(Yi-Shen et al.,2018.( 

احتوائھ�ا عل�ى  م�ع%، 4.5ال�ى  3.5صل تركیزھا یبااللیاف  ةبذوره ایضا بكونھا غنیتمتاز          

، Oxalic ،Malic ،Quinic ،Succinic ،Citric ،Aconitic(منھ������ا اَ عض������وی اَ حامض������  21

Fumaric  ،Phosphoric(ایشكل حامض، و Malic   وQuinic  بالتتابع من 86الى  55نسبة %

 ) والعناص�ر الكب�رىA،B،C،E ،K(ویة، ك�ذلك تحت�وي عل�ى الفیتامین�اتمجموع االحماض العض�

)Ca ،Mg،P،Kوالص��غرى ()Fe ،Mn ،Zn ،Cu(Silva et al.,2013) .(ب��ذوره و تحت��وي 

 Steroid ویداتوالس���تیر Phenols المتمثل���ھ ب���الفینوالت الفعال���ة ایض���ا عل���ى المركب���ـات نبوتات���ھ

 والتربین������ات Glycosidesالكالیكوس������یداتو Tanninsنین������ات اوالت Alkaloidsوالقلوی������دات 

Terpenoids والكومارینComarin (Shukla and Tyagi,2017). 

من مركب�ات االی�ض  ةوثاني اكبر مجموعوھي احدى المركبات الفعالة   Phenolsالفینوالت        

موع��ھ ھیدروكس��یل ك��اربون تحت��وي عل��ى مجالحلق��ة اروماتی��ة سداس��یة ف��ي النب��ات، تتمی��ز بالث��انوي 

كمض��ادت لالكس��دة وكس��ح  عملاو اكث��ر وذات وزن جزیئ��ي واط��ئ ولھ��ا فعالی��ة عالی��ة، فتس��ت واح��دة

تھاب�ات ، مض�اد لالAnti-carcinogenicطبیة(مض�اد ل�الورام الالجذور الحرة فض�ال ع�ن فائ�دتھا 

Anti-inflammatoryمجموعتین ىعللسكریات واالحماض العضویة وتقسم ) وترتبط عادة مع ا 

 ).   Tava et al.,2019((الفالفونویدات)Poly(االحماض الفینولیة) ومتعددة Simple بسیطة

حامض�یة  ةبمجموع� ةعلى حلقة البنزین مرتبط� Phenolic acidsاالحماض الفینولیة  تحتوي      

 الھیدروكسیل ةاحد او اكثر من مجموعبو ھافضال عن ارتباط COOHوھي مجموعھ الكاربوكسیل

OH المثیل ةواحیانا مجموعCH3 لى مجموعتین ع، وتقسمHydrobenzonic acids (C1-C6) 
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الش�یكمیك  مس�لك ح�امض عبرعھا في النبات ، اما تصنیHydroxycinnamic acids(C3-C6) و

Shikimic acid pathway اومسلك االستیت مالونیتAcetate malonate pathway  ویع�د ،

   الب����ادىء االول ف�����ي بن�����اء الفین����والت وبمس�����اعدة ان�����زیم  Phenylalanineالح����امض االمین�����ي 

)PAL(L-phenylalanine ammonia-lyase،االسدي)2018.( 

 ة وتع��رف بانھ��ا مركب��ات ذات ل��ون اص��فر مش��تق Flavonoids(C6-C3-C6)ام�ا الفالفونوی��دات    

ة س�كر اح�ادي او أت بشكل كالیكوسیدات عل�ى ھی�لنباتافي ا ةمنتشر diphenylpropane-1,3من 

)، وعموم�ا فھ��ي Karak,2019ثن�ائي، ذات طبیع��ة حامض�یة وجی��دة ال�ذوبان ف��ي المحالی�ل القطبی��ة(

تتواجد ف�ي االوراق، االج�زاء الزھری�ة وحب�وب اللق�اح ولھ�ا وظ�ائف عدی�دة منھ�ا تل�وین االزھ�ار و  

 ل��ى س��تعومض��ادات لآلكس��دة، وتقس��م  ت، ال��دفاع ض��د الممرض��اUVالثم��ار، الحمای��ة م��ن اش��عة 

 ).Nigula and Wairkar,2019)(3مجامیع موضحة في شكل(

 
 .): مجامیع الفالفونویدات3شكل(

الماش عل�ى ان�واع م�ن الفالفونوی�دات منھ�ا  تخلص المائي الحار والبارد لبذوریحتوي المس           

 ) والفالف�����ونRhamnetin  ،Kaempferitrin  ،Kaempferol3-o-rutinosideالفالفون�����ول(

)Luteolin ،Apigenin، Hypolaetin ،Chrysinواالیزوفالفون ()Genistein ،Daidzein 

 ،Glycitein، Pomiferin ،Genistin،Formononetin،Prunetin ،Dulcinoside( و 

 ) واالنثوس��یانیناتNaringenin ،Naringin ،Neohessperidin ،Eriodictyol( ف��انون الف��ال

)Delphinidi-3-o-glucoside( والك����الكون)2,4,4-Trihydroxychalcone،(  فض����ال ع����ن

 ) وScopoletin ،Scopolin ،Rhododendrin ،Coumestrolاالخ��رى( ةالمركب��ات الفینولی��

 ،Gallic acid) ،Vanillic acid ،Gentisic acid ،Caffeic acid الفینولی��ة االحم��اض

Ellagic acid،Syringic acid  ،Ferulic acid، Chlorogenic acid ،Coumaric acid  ،

Shikimic acid،  p-Hydroxybenzoic acid ،(Protocatechuic acid (Sosulski and 
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Dabrowski,1984)،  م�ن الفالفونوی�دات  اً نوع�12وج�د ایض�ا ان الب�ذور واالوراق تحت�وي عل�ى

ثن���ان م���ن ، واLeucoanthocyanins، واثن���ان م���ن Anthocyanineوھ���ي ك���االتي ث���الث م���ن 

Glycoflavones وخمسة من ،Flavanol  glycosides)(Tang et al.,2014.  تحتوي بذوره

 )Quercetin ،Quercetin-3-O-glucoside ،Myricetinایض��ا عل��ى الفالفونوی��دات اخ��رى (

)Meenu et al.,2016م�ن الفالفونوی�دات  اناخ�ر اننوع� )، فیم�ا وج�دVitexin  وIsovitexin 

بكمیات جیده في بذور والبادرات مثل  لكالیكوسیداتا توجد .)Huo et al.,2019في اغلفة البذور(

Daidzin  وGenistin ،ةفض�ال ع�ن المركب�ات الطی�ار)Hxanol ،Benzaldehyde،Benzyl 

alcohol ،Phenyl acetaldehyde()Silva et al.,2013    .( 

 :الطبیةاالھمیھ الغذائیة لنبات الماش وقیمتھ  2-1-6

س�نة وذل�ك بع�د  2000ن الكث�ر م�ن ینبات الماش كغذاء رئیس عند الھن�ود والص�ینی لقد عرف 

ب�ذوره ف�ي  تس�تعمل، اما في باكس�تان فةكحساء او یؤكل بشكل طازج كسلط عمالھغلیان حبوبھ واست

س�یما وراقھ وسیقانھ كغذاء للحیوانات ا عملوالحلویات والتوابل، فیما تست صناعة الخبز والمعكرونة

رخص ثمن�ھ )، ام�ا ف�ي ب�نغالدش فیع�د بمثاب�ة لح�وم للفق�راء نظ�را ل�Rafiq et al.,2012ال�دواجن(

، فضال عن فوائده العالجیة لمشاكل الجھاز البروتینالكربوھیدرات و من واحتوائھ على تركیز عالٍ 

 Refresh وانتع�اش ال�ذاكرة Heat stroke الھضمي وازالة السموم والحمای�ة م�ن ض�ربة الش�مس

mentality (Kahraman et al.,2014). �ب�ذوره كمس�حوق ف�ي ص�ناعة المستحض�رات  تعملتس

، Vitiligoق االحتوائھا على مواد مضادة للتھیج وعالجا مھما لمرض البھ Cosmeticsالتجمیلیة 

)، ویمكن تلخیص قیمتھ الطبی�ة Narcotic  )Ann et al.,2004مخدرة ةجذوره كماد عملفیما یست

 یأتي: كما

یحتوي مستخلص بذوره على عدید من المركبات  Antimicrobial:جھریة مضاد لالحیاء الم -1

الت�ي لھ�ا الفعالی�ة التثبیطی�ة لنم�و االحی�اء المجھری�ة، فم��ثال   Biocidesیطل�ق علیھ�ا بمص�طلح 

 نم������و الفطری������اتل ةالتثبیطی������ ةلھم������ا الفعالی������ Chitinase ان������زیمو Munginالب������روتین 

)Rhizoctonia solani  ،Coprinus comatus  ،Botrytis cinerea  ، oxysporum 

Fusarium و بكتریا (Staphylococcus aureus)Wang et al.,2005.( 

 Mung beanد م��ن البروتین��ات(: تحت��وي ب��ذوره عل��ى ع��دAntioxidantمض��اد لالكس��دة  -2

protein hydrolysateوالفین��والت المتع��ددة والس��كریات المتع��ددة دات المتع��ددةتی��) والب 

)Vitexin ،Isovitexinفیتامینات() وE، (C وانزیمSuperoxide dismutase  التي تعمل

                         یق��������وم بكس��������ح  ج��������ذر vitexinفم��������ثال مرك��������ب  عل��������ى كس��������ح الج��������ذور الح��������رة،
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(DPPH) 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazy  ویحم���ي الجل���د م���ن خط���ر االش���عة ف���وق

 ).UV)()Kim et al.,2005البنفسجیة 

: لوحظ عند حقن مستخلص بذوره في الفئ�ران یس�اعد  Antidiabeticمضاد لمرض السكري -3

 ).Yao et al.,2008تركیز االنسولین( زیادةسكر والكولیسترول والیوریا مع العلى خفض 

 ةس��كان اس��یا ق��دیما نب��ات الم��اش لمعالج�� عمل: اس��ت Anti-inflammatoryمض��اد لالتھاب��ات -4

ء ب�ذوره عل�ى المركب�ات تحف�ز الجھ�از اعراض ضربھ الش�مس وح�االت التس�مم نتیج�ة الحت�وا

 و Gallic acid، وم���ن ھ���ذه المركب���ات Macrophagesالمن���اعي والمتلھم���ات الكبی���ره 

Vitexin  و Isovitexin)Lee et al.,2011.( 

مسحوق ان تعاطي مستخلص او  ةدراس ت: اثبتAntihypertensiveمضاد الرتفاع الضغط  -5

 Systolicانخف��اض ض��غط ال��دم االنقباض��ي  نب��ات الم��اش ف��ي الفئ��ران ولم��ده س��اعات یس��بب

Blood Pressure)Hsu et al.,2011.( 

ورام الخبیث���ة واعاق���ھ تك���اثر المستخلص���ھ لمعالج���ة ا عمل: یس���تAntitumorمض���اد ل���ألورام  -6

 ).  (Yi-Shen et al.,2018وحركة الخالیا السرطانیة عبرمیكانیكیات مختلفة

 : تقانة زراعة األنسجة النباتیة :2-2

على انھا استئصال او عزل  Plant Tissue Culture(PTC)تعرف زراعة األنسجة النباتیة       

م��ن النب��ات األم ك��البراعم أو القم��م المرس��تیمیة أو أج��زاء الورق��ة أو  Explantج��زء مع��ین ص��غیر 

وزراعتھا في أوس�اط غذائی�ة ص�ناعیة مس�یطرعلیھا وداخ�ل ظ�روف معقم�ة لك�ي او السوق الجذور 

تجاه الھدف المطلوب من زراعتھ، كما یعرفھا البعض االخر بأنھا العلم ال�ذي یخ�تص یتطور نموه با

او االعض��اء المفص��ولة م��ن النب��ات األم ف��ي اوس��اط غذائی��ة  ی��ةالنباتخالی��ا او األنس��جة البزراع��ة 

). تس��تند ھ��ذه التقان��ة إل��ى مفھ��ومین 2007اص��طناعیة وتح��ت ظ��روف معقم��ة(الرفاعي والش��وبكي،

عل�ى تك�وین نب�ات كام�ل  ةوتعرف ق�درة الخلی� Totipotency طاقة الكامنة للنشوءاوال ال :أساسیین

وتع��رف قابلی��ة الخلی��ة غی��ر Plasticity  بمواص��فات وراثی��ة مش��ابھة للنب��ات االم، وثانی��ا اللدان��ة

یة م�ن خ�الل مختلفة كالج�ذور والنم�وات الخض�ر على التحول أو التخصص الى أشكال المتخصصة

ت المح�اوالت أ). ب�دMaheswaran et al.,1997كمنظم�ات النم�و النباتی�ة(ال�تحكم بعوام�ل النم�و 

 1839معا Schlidenو Schwannمع تزامن المفھوم المقترح من قبل  ةاألولى في زراعھ االنسج

 1902عامHaberlandمن قبل  Totipotencyةوطرحت فكرا،یوظیف ةوحدة مستقل ةعلى ان الخلی

لنب�ات لھ�ا الق�درة عل�ى االنقس�ام والنم�و إل�ى نب�ات كام�ل مش�ابھ التي تعرف أن أي خلیة م�ن خالی�ا ا 

بمحاول��ة  1904ع��ام  Hannigللنب��ات األم اذا م��اتوفرت الظ��روف البیئی��ة المناس��بة، بع��د ذل��ك ج��اء 
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باھ��داف  ةدراس��ات عدی��دتلتھ��ا )، Ramawat,2004لزراع��ة أجن��ة بع��ض نبات��ات العائل��ة الص��لیبیة(

ج نبات��ات قص��یرة وعل��ى م��دار الس��نة او ألنت��ا ف��ي م�دة ةات مختلف��االكث��ار ال��دقیق للنبات�� منھ��ا ةمتنوع�

إنت�اج المركب�ات  زی�ادةنباتات تخلو من االم�راض او لاو انتاج  مالئمةالغیر تتحمل للظروف البیئیة 

عل�وم االخ�رى كفس�لجة وام�راض لل ةت�وفیر المعلوم�ات الكثی�رالطبیة خارج الجسم الحي، فضال عن 

 ). Efferth,2019راثة، الخلیھ والكیمیاء الحیاتیة(وتشریح وتربیة النبات، الو

 : تعقیم األجزاء النباتیة :2-2-1

التي تواجھ زراعة األنسجة النباتیة،  ةمشكلة تلوث األجزاء النباتیة من أھم المشاكل االساسی تعد     

نب��اتي،             للج��زء ال ةبالدق�� ةغای��  Sterilizationل��ذلك یتطل��ب العم��ل ف��ي ھ��ذا المج��ال عملی��ات التعق��یم

الت��ي تنم��و عل��ى الس��طح الخ��ارجي للج��زء  ةوتع��رف عملی��ة التعق��یم بأنھ��ا إزال��ة االحی��اء المجھری��

، اذ أن نم��و ھ��ذه االحی��اء م��ع Surface sterilizationالمس��تعمل ل��ذلك تس��مى ب��التعقیم الس��طحي 

م�واد الغذائی�ة أو الجزء النباتي الم�زروع ت�ؤدي إل�ى ھالك�ھ بس�بب نموھ�ا الس�ریع ومنافس�تھا عل�ى ال

البعض منھا سام یؤدي الى قت�ل الج�زء النب�اتي وم�ن ث�م فش�ل الزراع�ة  ةج ایضیتنتیجة الفرازھا نوا

 باحثون انواع مختلفھ من المركباتال عمل)، والجراء ھذه العملیة یست1990عمر،(محمد و النسیجیة

النب�اتي فض�ال ع�ن ع�دم وط�ول م�دتھا وس�ھولة إزالتھ�ا ع�ن الج�زء  بموجب تركیزھا وش�دة فعالیتھ�ا

وھ��ایبوكلورات الكالس���یوم  NaOClھ��ایبوكلورات الص��ودیوم : م��ن ھ��ذه المركب��اتس��میتھا ل��ھ، و

Ca(OCl)2  والكحول االثیل�يC2H5OH  ونت�رات الفض�ةAgNO3 وكلوری�د الزئب�ق HgCl2 و 

 )، واكثرھا شیوعا ھي الكح�ول االثیل�ي وTrigiano and Gray,2011دات الحیویة(امضال بعض

یضاف ل�بعض الح�االت كما  )،Commercial Cloraxبوكلورات الصودیوم(القاصر التجاري ھای

الى محلول التعقیم عند وجود طبقات م�ن م�واد ش�معیة  Tween-20قطرات من المادة الناشرة مثل 

كالكیوتكل او السوبرین تغطي السطح الخارجي للجزء النباتي، بعدھا تغسل المواد بشكل جید بالماء 

 ).(Ramawt,2004 المعقم ولثالث مرات او اكثرمن اجل ضمان ازالة بقایا المادة المعقمةالمقطر 

وض�من  المس�تعملة  ةالم�ادة المعقم�تركیزبذور نب�ات الم�اش و تعقیمفي طریق  اختلف الباحثون      

دق�ائق وم�ن 10لم�دة  تعق�یمال%) في NaOCl )2 مادة Park et al.(2002)تعمل، اذ اسمتعددة مدد

 ةماد Sagare and Mohanty(2015) عملاست كذلك لھا ثالثة مرات بالماء المقطر المعقم،ثم غس

NaOCl)0.1 وم��رات  بالم��اء المقط��ر المعق��م ارب��ع م��ع غس��لھادق��ائق  لم��دة ث��الث تعق��یمال%) ف��ي 

  %) لم��ده دقیق��ة واح��دة ث��م تغس��ل مباش��رة بالم��اء المقط��ر المعق��م ارب��ع70كحول االثیل��ي(الب�� المعامل��ة

) بغم��ر الب��ذور 2018(وجمع��ةض��ا الزال��ة الكح��ول، فیم��ا كان��ت طریق��ة التعق��یم عن��د عب��ود م��رات ای

حج��م الم��ادة 1حج��م م��اء :2(NaOCl%) لم��دة دقیقت��ین ث��م تنق��ل ال��ى محل��ول 98ب��الكحول االثیل��ي(
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 عب�د ال�رزاق عملتاس�ت دق�ائق وبع�دھا تغس�ل بالم�اء المقط�ر المعق�م ع�دة م�رات.  ) لمدة س�بعةالمعقم

الكح�ول  Patra et al.(2018)عمل، في ح�ین اس�تدقائق %) ولمدة خمس1(HgCl2مادة  )2012(

 HgCl2ین ثم غسلت البذور بالماء المقطر مرتین وبعدھا غمرت بمحلول تدقیقة %) لمد70االثیلي(

 مرات بالماء المقطر المعقم.   %) لمدة ثالث دقائق بعدھا غسلت اربع0.1(

 : استحثاث الكالس  2-2-2

مفككھ غیر متمایزة وغی�ر ) Tumorعباره عن خالیا برنكیمیة (نسیج ورمي  callusالكالس        

لج��روح ف��ي األج��زاء النباتی��ة أو ف��ي من��اطق التطع��یم، ا ةالس��تجاب ةمنتظم��ھ الش��كل تنش��أ طبیع��ا نتیج��

 و ةواالعض�اء وف�ي المف�اعالت الحیوی� Somatic embryos ةفي تكوین االجنھ الجس�میعمل وتست

ی�ة نالالتی ة، وج�اءت التس�میة م�ن كلم�Trigiano and Gray,2011)(طبی�ا ھلمھمانتاج المركبات ا

“Callum”  نسجةالافي  سمكتوتعني الصالبة وطبیا تشیر الى)Ikeuchi et al,2013(. 

في الوسط الغذائي المناسب من العملی�ات  ةالمزروع ةان عملیة استحثاث الكالس لالجزاء النباتی     

واالنقس�ام Induction بمراح�ل تطوری�ة ھ�ي االس�تحثاث التي تم�ر  لنسیجیةا الزراعةفي  ةاالساسی

Division  والتم����ایزDifferentiation  كبن����اء  ةتح����دث تغی����رات عدی����د االول����ىمرحل����ة الفعن����د

لتمھد الى المرحلة الثانیة وھي انقسام الخالی�ا بش�كل س�ریع وتك�وین  DNAالبروتینات واالستنساخ 

ھ�ش ولون�ھ أص�فر قوام الكالس المستحث أما ص�لب او الكالس)، ویكونُ (ةكتلة من خالیا غیر متمایز

 وھ��ي مرحل��ة توس��ع الخالی��ا المرس��تیمیة وتمایزھ��ا ةاالخی��رمرحل��ة الأو أب��یض أو أخض��ر، لتلیھ��ا 

)، وھن��اك 1990عوام��ل النم��و المناس��بة(محمد وعم��ر،ص��ھا) ال��ى أجن��ة الجنس��یة بش��رط توفر(تخص

ا الحیویة(الجزء النب�اتي، التركی�ب ال�وراثي، عم�ر النب�ات)، عوامل مھمھ تؤثر في نشؤء الكالس منھ

لیف�ة منظم�ات و(مكونات الوسط الغذائي، تالفیزیائیة(درجة الحرارة، االضاءة، الرطوبة) والكیمیائیة

 ). 2017(الصمیدعي،)pHالنمو، 

الجزء  وع نواثھ اعتماداً على محتویات الوسط یؤثر الوسط الغذائي في نشوء الكالس واستحث          

  SkoogوMurashige(1962)  ع إلنت�اج الك�الس وظ�روف الحض�ن، وق�د ابتك�رروزالنب�اتي الم�

 Staba)2000واش�ار( ،ةالنباتی� ةالنس�جفي زراعھ اعماال واشھرھا است ةالغذائی ةللبیئ ةأفضل تركیب

 IAA  ین األعض�اء، إذ ینش�ط الض�وء أن�زیمتك�و إن الك�الس یحض�ن ع�ادة ف�ي الظ�الم لك�ي یتجن�ب

oxidase  الذي یؤكسد االوكسینات ومن ثم تحطیمھا، لذلك ف�ان إع�ادة الزراع�ة للك�الس ف�ي أوس�اط

جدیدة واستمرار تحضینھ في الظالم یزی�د م�ن كمی�ة الك�الس المس�تحث م�ن األج�زاء النباتی�ة، فض�ال 

ع��ن التحض��ین ف��ي الظ��الم ی��ؤدي إل��ى تثب��یط الم��واد الفینولی��ة وانع��دام ظھ��ور البق��ع الس��وداء ف��ي 
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  Nunez-Palenius et al.(2006)، م�ن جھ�ة اخ�رى واس�تنادا ال�ى(Ramawat,2008)ك�السال

 فان نمو الكالس یمر بخمس مراحل ھي:

: وھو الطور التحضیري قبل بدء عملیة انقسام الخالی�ا النباتی�ة كبن�اء Lag phaseمرحلة االسیة -1

 .ةالبروتین واالحماض النووی

: وعن�دھا تب�دأ الخالی�ا Exponential phaseالتس�ارعیة  اوphase  Logمرحل�ة اللوغارتیمی�ة -2

 .   logarithmicزیادة لوغارتمیة ةباالنقسام وبنسب

: وھي الزیادة الخطیة في مجامیع الخالی�ا الت�ي ت�ؤدي ال�ى زی�ادة Linear phaseمرحلة الخطیة -3

 ال أنھ�ا ت�زداد ف�يالوزنین الطري والجاف للمزرعة النسیجیة، وتكون سرعة انقسام الخالیا بطیئ�ة إ

 الحجم.

یق��ل   :Deceleration phaseاو مرحل��ة التب��أطو  Diminishing phaseمرحل��ة التن��اقص -4

یات ف�ي الوس�ط الزرع�ي وت�راكم الفض�الت غ�ذمالس�تنفاذ ال ةالخالی�ا نتیج� ةاالنقسام واالستطال معدل

 التي تفرزھا الخالیا.

نقسام الخالیا ویبقى عدد وحجم الخالیا ثابتا : یتم توقف اStationary phaseمرحلة االستقرار  -5

او مایس�مى ب�المنحنى الس�یني  S) یوض�ح مراح�ل نم�و الك�الس بش�كل ح�رف4على األغلب، وش�كل(

Sigmoid curve  . 

  
 ): مراحل نمو الكالس. 4شكل(

 ینین في استحثاث الكالس:اتأثیر االوكسین والسایتوك 2-2-2-1 

ول�ھ   Indoleویحتوي على حلق�ة وزن جزیئي عالٍ  وعضوي ذ یعرف األوكسین بانھ حامض       

س�تعمال الالقابلیة في التأثیـر على العملیات الحیویـة داخــل النبـ�ـات وبتراكیـ�ـز قلیلـ�ـة جـ�ـداً وذات ا

، )الج�ذورقمم السوق و(بنائھ ھي المناطق المرستیمیة النسیجیة، وان اھم مراكز الزراعةالواسع في 
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واالخ�رى الص�ناعیة مث�ل   Indole acetic acid(IAA)و األوكس�ـین الطبیع�يش�یوعا ھ� ھاواكثر

Indole butyric acid(IBA)  2,4 و-Dichlorophenoxy acetic acid(2,4-D) وNaph- 

thalene acetic acid(NAA))Farooq et al.,2018 واھ��م تاثیرات�ھ ھ��و تحفی�ز اس��تطالة ،(

األنس�جة المرس�تیمیة خ�الل نش�وء الك�الس، وق�د یك�ون  س�یما ف�يالاألنسجة وزیادة االنقس�ام الخل�وي 

لنوع األوكسین تأثیر في سلوك الكالس اذ یؤدي إل�ى إح�داث تغی�رات كروموس�ومیة لألنس�جة خ�الل 

والغش�اء  ة)، وان مواقع فعلھ ھي االحماض النووی2000مراحل نمو وأنقسام خالیا الكالس(أبو زید،

 ).Leyser,2018البالزمي(

 D-ribosنین فھو عبارة عن قاعدة عضویة ذات أوزان جزیئیة عالیة تتكون من ییتوكااما السا      

و     Ortho-Topolin (oT)، منھ طبیعي N6-substitused adenineو phosphoric acidو 

 Zeatin(ZT) 2وip) (2-Isopentenyl Adenine )وص��ناعيBA ( Benzyl Adenine و

)(Kin Kinetin  وThidiazuron(TDZ)االنقسام الخلوي فھي  ةفي عملی ةلھ تاثیرات تحفیزی، و

م�ن انس�جة الك�الس  ةتساعد االوكسینات على استحثاث الكالس، فضال عن تش�جیع الب�راعم العرض�ی

)، وان Osugi and Sakakibara,2015(ةوتكوین االفرع وتاخیر الش�یخوخ ةوكسر السیادة القمی

الحتوائ�ھ  2ipو  Kinل ھ اكث�ر فعالی�ة مقارن�ة ب�الكون� BAفي زراعة االنسجة ھو عماال اكثرھا است

 ). Krishnamurthy et al.,1984على اكثر من اصرة مزدوجة(

الوس�ط ینات ف�ي بین تركیز األوكسینات والس�ایتوك ةاصبح من الضروري تكوین موازنھ دقیق        

رع الخض�ریة، بینم�ا ین إلى األوكس�ین یحف�ز تك�وین األف�ـین، ففي حال زیادة تركیز السایتوكاالغذائي

المتوازن�ـة  التراكی�زنین یحف�ز تك�وین الجـ�ـذورالعرضیة ویدة تركیز األوكسین إل�ى الس�ایتوكافي زیا

اظھ�رت العدی�د م�ن الدراس�ات تفاوت�ا ف�ي  ).Huan et al.,2004تؤدي إل�ى ظھ�ور الك�الس ونم�وه(

 ف��يم��اش المختلف�ة، فتراكی�ز االوكس��ینات والس�ایتوكینات ف��ي ح�ث الك�الس الج��زاء نب�ات ال عمالاس�ت

م�ن  1-ملغم.لتر1 ان اضافة Mojumder et al.(2014)وKhatun et al.(2008) دراسة كل من

Benzylaminopurine(BAP) م��ن  1-ملغم.لت��ر2.5وNAA  ال��ى وس��طMS  ق��د اعط��ت اعل��ى

)م�ایكرومول م�ن 3.65، 1.8ان اض�افة ( Rafiq et al.(2012)ك�الس، فیم�ا اك�دالستحثاث النسبة 

BAP  وNAA  بالتتابع الى وسطMS فلق�ات والقم�م النامی�ة الاس�تحثاث للك�الس م�ن  اعطى افض�ل

 عملةالمس�تو بالتت�ابع NAA و BA 1-)ملغم.لتر0.5، 2(نھ منكواعطت التولیفة المتواالوراق، فیما 

ان  Patra et al.(2018)، كذلك توصللكالساستحثاث الافضل نسبة  )2012عبد الرزاق(من قبل 

 بالتتابع.  NAAو BAP 1-)ملغم.لتر1.5، 2.5(لكالس عند التولیفة المركبةاحثاث ستال اعلى نسبة
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  :إدامة الكالس 2-2-3

بعد إنتاجھ لعدد غیر مح�دود م�ن الم�رات ع�ن طری�ق  Subcultureیمكن إعادة زراعة الكالس      

ول عل�ى تقطیع نسیج الكالس المتكون إلى قطع ذات وزن مناسب ونقلھ الى وسط غذائي جدید للحص

والوس��ط الغ��ذائي  عملكمی��ة كافی��ة من��ھ، وتعتم��د م��دة نقل��ھ عل��ى الن��وع النب��اتي والج��زء النب��اتي المس��ت

)Tripathi and Tripathi,2003 إن إع��ادة زراع��ة الك��الس عل��ى أوس��اط غذائی��ة جدی��دة وف��ي .(

ي نفس�ھ أوقات زمنیة منتظمة تعدُّ أساس�یة ف�ي نم�و وتط�وره، إذ أن اس�تمرار نم�وه ف�ي الوس�ط الغ�ذائ

فض�الً ع�ن تجم�ع وت�راكم الن�واتج النھائی�ة  ،یؤدي إلى اس�تنزاف الم�واد الغذائی�ة م�ن الوس�ط وجفاف�ھ

السامة تؤثر بصورة مباشرة في نمو وتطور الكالس، ل�ذا  التراكیزللفعالیات األیضیة حتى تصل إلى 

اثھ، وتع�اد یوم�ا م�ن اس�تحث28ال�ى  21بع�د ح�والي عادة زراعة الك�الس أوصى الباحثون بضرورة إ

 ).1990الزراعة بعد المدة نفسھا إلى أن یتم الحصول على الكمیة المطلوبة منھ(محمد وعمر،

 : ع انسجة الكالسراتطبیقات مز 2-2-4

ممایس��مح اج��راء العدی��د م��ن الدراس��ات منھ��ا  ءع الك��الس بكونھ��ا ذات نم��و بط��يارزتتمی��ز م��        

 ):2017(الصمیدعي،

 الجزیئي. التركیزللنبات عبر  دراسة االحتیاجات الغذائیة -1

 دراسة تمایز الخالیا واالعضاء النباتیة. -2

 دراسة وانتاج مركبات االیض االولي والثانوي وتنظیمھما. -3

 التحري واالستفادة من التغایرات الجسمیة . -4

 سھولة الحصول على المعلقات الخلویة والخالیا المفردة. -5

 مراحل االكثار الدقیق : 2-2-5

 : ,.George et al)2008لى خمس مراحل(عخارج الجسم الحي  ت مراحل االكثارقسم           

: ھي المرحلة التي  Preparation stageاو مرحلة التحضیر Zero stageمرحلة الصفر  -1

المیكانیكی�ة،  واألض�راریة من االصابات المرض�یة یتم فیھا اختیار نباتات أصل نموذجیة سلیمة خال

والحال�ة التغذوی�ة الجی�دة، والت�ي س�تكون مص�دراً لتجھی�ز  Juvenilityوتتصف بالحیویة والحداث�ة 

في تأسیس المزارع النسیجیة وتؤثر الحالة الفس�یولوجیة للنب�ات األم عن�د  عملةاألجزاء النباتیة المست

 أخذ األجزاء النباتیة في استجابتھا.

ل األج�زاء ھ�ي المرحل�ة الت�ي ی�تم فیھ�ا فص� Initiation stage:مرحل�ة نش�وء الزروع�ات  -2

النباتیة المراد زراعتھا وتعقیمھا وزراعتھا في ظروف معقمة للحصول على مزارع نسیجیة خالی�ة 

 .من التلوث
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یح�دث فیھ�ا زی�ادة  ھي المرحلة الت�ي Shoot multiplication stage:مرحلة التضاعف  -3

 تكون لدینا مزرعة نسیجیة واسعة ممكن ادخالھا في التجارب الالحقة.المزروعات و

: ان الھدف م�ن ھ�ذه المرحل�ة ھ�و تج�ذیر األف�رع الناتج�ة Rooting stageرحلة التجذیر م -4

من مرحلة التضاعف وتھیئتھا للنقل خارج انابیب االختب�ار ال�ى ظ�روف البی�ت الزج�اجي او الحق�ل 

الن�ھ یمت�از ب�بطء انتقال�ھ  IBAویتم ذلك بمس�اعدة ان�واع وتركی�ز االوكس�ینات واكثرھ�ا ش�یوعا الـ�ـ 

نبات وثبات�ھ كیمیائی�اً وعن�د اض�افتھ ال�ى الوس�ط الغ�ذائي یك�ون ت�أثیره محص�وراً ف�ي منطق�ة داخل ال

 ).  Paduchuri et al.,2010(االجزاء المزروعة فيمو نالالمعاملة والیؤدي الى تحفیز 

تب��رز اھمی��ة ھ��ذه المرحل��ة م��ن خ��الل اكس��اب الق��درة الذاتی��ة للنم��وات الخض��ریة الناتج��ة م��ن         

یات الالزم���ة للنم���و، وان عملی���ة نش���وء الج���ذور غ���ذمنس���جة عل���ى امتصاص���ھا للم���اء والزراع��ة اال

العرضیة خارج الجسم الحي تتم بم�ایلي: تب�دأ بنش�وء من�اطق مرس�تیمیة نتیج�ة عملی�ة فق�دان التم�ایز 

لخلیة او عدد م�ن الخالی�ا ف�ي الس�اق (انس�جة اللح�اء او الك�امبیوم او الل�ب) بع�د ذل�ك تتض�اعف ھ�ذه 

كون��ة بش��كل مج��امیع كروی��ة، وم��ع اس��تمرار عملی��ة التض��اعف تح��دث انقس��امات مبرمج��ة الخالی��ا م

لتك��وین مرس��تیمات الج��ذور والت��ي تس��تطیل الخالی��ا الموج��ودة ف��ي الج��زء القاع��دي للمرس��تیمات 

     .)Blakesley et al.,1991المتطورة لتكون بروزات الجذور الجدیدة(

 Acclimatization  stage :مرحلة األقلمة   -5

 Inداخ�ل اوعی�ة الزراع�ة  تھیئة النباتات للتكیف من ظروف النمویتم فیھا التي ھي المرحلة     

vitro  الى الظروف الطبیعیةIn vivo  متمثلھ بانخفاض الرطوبة وارتفاع شدة االضاءة، وتعد ھ�ذه

لتربة، بسبب من اھم المراحل، اذ تفشل وتموت فیھا اعداد كبیرة من النبیتات المنقولة الى امرحلة ال

ال�ى التغذی�ة الذاتی�ة  Heterotrophicصعوبة تح�ول ھ�ذه النبیت�ات ف�ي تغ�ذیتھا م�ن التغذی�ة الرمی�ة 

Autotrophicط��ي س��طح االوراق ، كم��ا ان ھ��ذه النبیت��ات تتص��ف بغی��اب طبق��ة الكیوتك��ل الت��ي تغ

لرطوب�ة ل�ذا بوظیفتھا بصورة طبیعی�ة وذل�ك بس�بب نم�و النبیت�ات ف�ي بیئ�ة عالی�ة ا وعدم قیام الثغور

% رطوب�ھ قب�ل نقلھ�ا ال�ى االص�ص، فض�الً ع�ن 90تحتاج النبیت�ات ف�ي االس�بوع االول تقریب�ا ال�ى 

تض��اف مرحل��ة أخ��رى  ).Gray,2011 and Trigianoتعرض��ھا لالص��ابة بالمس��ببات المرض��یة(

م��ن خ��الل تع��ریض النبیت��ات  Hardening stageاحیان��ا قب��ل عملی��ة األقلم��ة ھ��ي مرحل��ة التقس��یة 

ھذا ب�دوره  MSالى أضاءة عالیھ ووضعھا في محالیل حاویة على نصف قوة أمالح وسط  المجذرة

یشجع نمو الجذور الحدیثة قبل النقل الى الترب�ة، تتطل�ب عملی�ة نق�ل النبیت�ات م�ن ظ�روف الزراع�ة 

داخل الزجاج الى مخالیط التربة عنایة فائقة تبدأ بغسل الجذور الزالة االكار وبقای�ا الوس�ط الغ�ذائي 

الملتص��ق بھ��ا، ث��م تنق��ل بع��دھا النبیت��ات للزراع��ة ف��ي أوس��اط زرعی��ة معقم��ة مكون��ة م��ن ال��زمیج 
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واخ�رى لتقلی�ل  م�دةب�ین  ةومغطاة بأغطیة زجاجیة شفافة، وترفع ھذه االغطی 1:1والبتموس بنسبة 

الرطوبة الناتجة من عملیة النتح ومنع نم�و الفطری�ات وتس�تمر لم�دة اس�بوعین او اكث�ر لك�ي تص�بح 

 ;2016التمیم���ي،(یجیة مس���تعدة للنم���و ف���ي ظ���روف الحق���لم���ن الزراع���ة النس��� ةبات���ات الناتج���الن

2017Ahmad,.( 

 : الثبات الوراثي في النباتات الناتجة خارج الجسم الحي 2-2-6

اوض��حت العدی��د م��ن الدراس��ات ال��ى وج��ود تط��ابق وراث��ي ب��ین النبات��ات الناتج��ة م��ن الزراع��ة      

عن طریقة االكثار، فیما اوضحت دراسات اخ�رى ال�ى وج�ود العدی�د  النسجیة وامھاتھا بغض النظر

 Somaclonal من التغ�ایرات ف�ي م�زارع الخالی�ا واألنس�جة النباتی�ة وت�دعى ب�التغیرات الجس�میة 

Variations(SVs) ،ف��ي االنس��جة )، وان مث��ل التغ��ایرات الحاص��لة 2014(الس��اھوكي والخف��اجي

او لم�دة طویل��ة  subculture منھ�ا اس�تمرار اع��ادة الزراع�ة النباتی�ة ناتج�ة م�ن تاثیرعوام��ل متع�ددة

الھرمونی��ة المض��افة ف��ي الوس��ط الغ��ذائي الخ��اص  ةس��بب التولیف��تالج��زء النب��اتي الم��دروس او ق��د 

 Leva(مث�ل ھ�ذه التغ�ایراتدورا كبیرا في اح�دات  وديالتي تباستحثاث الكالس كاالوكسینات مثال 

et al.,2012 Mallaya and Ravishankar,2013 ; وق�د توك�د الدراس�ات االخ�رى ان ھ�ذه ،(

وانم�ا ھنال�ك عوام�ل اخ�رى محتمل�ة  DNAالتغایرات لیس لھا عالقة بتغییر عدد او تتابع قواع�د ال�ـ

 منھا: 

 .Transposable Elements(TS)وجود مایسمى بالجینات القافزة -1

اح�د اط�راف  تغی�ر موقع�ھ ال�ىاو   Acentricمن الكرموسومحدوث حالة فقدان سنترومیر  -2

 اتح��اد كروموس��ومین یحم��الن قطعت��ین م��ن س��نترومیراو  Acrocentricالكروموس��وم 

Dicentric . 

 فتصبح فعالة لظرف معین.  Silent genesاحیانا یتم حث بعض الجینات الساكتة  -3

معین  Intronعندما یتم إزاحة انترون  Splicingالتغایرات التي تحدث اثناء عملیة الربط  -4

 .)(Elsahookie,2007محلھ Exonلیحل اكسون  من الصبغیات
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 مفھوم االجھاد : 2-3

من الناحیة الفیزیائیة الى القوة المیكانیكیة المجھزة للجسم ف�ي  Stressیشیر مصطلح االجھاد         

ي یث�بط الوظ�ائف الطبیعی�ة للكائن�ات الحی�ة ومنھ�ا ت�یا فیعرف بأنھ الق�وة الوحدة المساحة، اما بیولوج

 .)Munns and Tester,2008فسلجة ایض الكائن الحي(ل المعیقةباتات او الظروف الن

ناتج عن المس�ببات الBiotic stress لى نوعین االجھاد الحیوي عیقسم اإلجھاد في النبات  

 Abiotic stress) والألحیائي ة، طفیلیة(فطریة، بكتیریة، فایروسیة، حشریPathogensالمرضیة

ع وانخف�اض درج�ة االشعاع، ارتف�امفرطة، التعطیش(الجفاف)، یئیة كالملوحة الناتج من العوامل الب

 ).Wang et al.,2013)(5في الشكل( ثقیلة وغیرھا الموضحة تفاصیلھاالمعادن الالحرارة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 ):Laniewski and Grayson,2004(الى مایليلى أضراره على األحیاء اجھاد ایضا یقسم إال    

ل م�دة وجی�زة عن�د لنب�ات خ�الام�وت ی اذ ق�دلضرر االبتدائي المباشر: وھو تأثیر س�ریع لإلجھ�اد ا-1

 جھاد.التعرض لذلك اال

ف��ي جھ��اد، فم��ثال ق��د یح��دث نق��ص لمباش��ر: وھ��و ت��أثیر طوی��ل الم��دى لالالض��رر االبت��دائي غی��ر ا-2

دي لخلوي وال�ذي ی�ؤنتاج مواد سامة نتیجة اضطرابات في األیض ااالمركبات االیضیة الوسطیة أو 

 لمدة طویلة.  ئھإلى ضرر واضح للنبات عند بقا

 جھادا ثانویا.اكل مباشر أوغیر مباشر لكنھ یحدث الضرر الثانوي: ال یؤثر اإلجھاد بش-3

 

 حیائیة المؤثرة في النبات.أ): انواع الشدود الال5(شكل
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 االجھاد الملحي : 2-3-1

 مالح الذائبة في وسط نمو النب�اتبأنھ زیادة تركیز اال Salt Stressیعرف االجھاد الملحي 

موت�ھ  ةا خلل ف�ي العملی�ات األیض�یة للنب�ات وفعالیت�ھ االنزیمی�ة واخت�زال نم�وه م�ع احتمالی�ینتج عنھ

)Zhu,2007��ھ��ي كلوری��د الص��ودیوم ة ف��ي الت��رب العراقی�� ة)، وان اھ��م االم��الح الذائب NaClو 

وكبریت�ات المغنس�یوم  MgCl2.6H2Oوكلوری�د المغنس�یوم الم�ائي  Na2SO4كبریتات الصودیوم 

، وتص��نف الترب��ة عل��ى انھ��ا ملحی��ة عن��دما یك��ون التوص��یل الكھرب��ائي MgSO4.7H2O المائی��ة

ملیم�ول م�ن 40، والت�ي تك�ون مكافئ�ة ح�والي 1-م.دیسیس�منز4 لمستخلص محلولھا المشبع أعل�ى م�ن

NaCl)Muhaimeed et al.,2018فیما صنف ،(Pitman and Lauchli(2002) المیاه  نوعیة

 ).2في الجدول( ةز االمالح الموضحوفق تركی

 .نوعیة المیاه وفق تركیز االمالح ): تصنیف2(جدول

 )mg.l-1تركیزالملح( dS.m-1)(الملوحة نوع الماء
 Fresh water >0.6 >  500الماء العذب 

 Slightly brackish 0.6-1.5 500-1000ماء مالح قلیال 
 Brackish 1.5-3.0 1000-2000ماء مالح 

 Moderately saline 3.0-8.0 2000-5000معتدل الملوحھ 
 Saline 8.0-15.0 5000-10000مالح 

عب�ر ال�زمن  ةیوثر االجھ�اد الملح�ي ف�ي نم�و النبات(مظھری�ا وخلوی�ا) وبش�كل اح�داث متسلس�ل       

 ).Munns,2002)(3والموضحة في الجدول(

 . الملحي في نمو النبات عبر الزمن ): تاثیراالجھاد3جدول(

المدة 
 تالتاثیرا المسببات الزمنیة

ثواني 
 الى دقائق

 .ةالجذور والورق ةمظھریا: اختزال مؤقت في استطال االجھاد المائي
 خلویا: انكماش حجم الخلیة.

االجھاد المائي  ساعات
 ونقص الكالسیوم

 الجذور والورقة. ةمظھریا: اختزال دائم في استطال
 خلویا: تغیرفي سلوك جدار الخلیة.

االجھاد المائي  ایام
 ومونقص الكالسی

لى المجموع مظھریا: اختزال ظھور الورقة وزیادة حجم الجذورع
 تثبیط تطور الخلیة. الخضري.      خلویا:

االجھاد المائي  اسابیع
 وسمیة االیونات

 .ةمظھریا: قلة تكوین االفرع وموت االوراق القدیم
 خلویا: تراكم كبیر الیونات الكلورید والصودیوم

االجھاد المائي  اشھر
 الیوناتوسمیة ا

مظھریا: تحویر وقت التزھیر وخفض انتاج البذور والموت المبكر. 
 خلویا: تحویر تطور االعضاء التكاثریة وقلة انتاج المواد الممثلة.
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كعملی�ة  االیض�یة للنب�ات فعالی�ةمس�ارات الكذلك یؤثر االجھاد الملحي فسلجیا في فعالی�ة االنزیمی�ة و 

دة انت�اج والنقل عب�ر األغش�یة والبن�اء الض�وئي وزی�ا النتحو والتنفس راتبناء البروتین والكاربوھید

او ح�دوث مایس��مى باالجھ��اد  Reactive Oxygen Species(ROS)ج�ذور األوكس��جین الفعال�ة

 ةاالیونی وسمیة االزموزي الجھد ةسالبی ةوزیاد)،2016(الحمزاوي،Oxidative Stressالتآكسدي 

 ب�اختزالة المتمثل� ةاالع�راض المظھری� لتظھ�ر الم�اء متص�اصونق�ص ا خ�تالل الت�وازن األی�ونياو

مؤشرات االنبات وضعف المجموع الخض�ري وتق�زم الج�ذور وانخف�اض ال�وزنین الط�ري والج�اف 

 ).Taher et al.,2018(مساحة االوراق واحتراق نھایاتھال واختزا

 : االجھاد التآكسدي 2-3-2

لتي تش�ترك ف�ي تكوینھ�ا ا  Free radiclesةجذور الحرال ةبانھ زیاد یعرف االجھاد التآكسدي        

البالزم��ي المركب��ات تب��دا م��ن مركب��ات الغش��اء  ةعل��ى اكس��د ةعالی�� ةالت��ي تتمی��ز بفعالی��االوكس��جین 

وحدوث الطفرات والتش�وھات ك�ون ھ�ذه الج�ذور  )DNA(تمزیق اشرطھةوصوال الى المادة النووی

 ،)Singh et al.,2016(لھا مع المركبات االخ�رىكیمیائیا وتمیل نحو االستقرار بتفاع ةغیرمستقر

O2•)(أوكس������ید الس������وبر :مجموع������ة كبی������رة منھ������ا وتش������مل أن������واع االوكس������جین الفع������ال
 و -

O2(والبیروكس��ید (•OH)الھیدروكس��یل
 ، وO)3(واألوزون  (H2O2)الھی��دروجین) وبیروكس��ید 2-

   ).Engwa,2018() یوضح انواع االوكسجین الفعال6شكل(ال

 
. واع االوكسجین الفعال): ان6(شكل  

 : الحرةمواقع تولید الجذور  2-3-3

لوحظ ان جمیع الكائنات الحیة الھوائیة وم�ن ض�منھا النبات�ات تن�تج أن�واع االوكس�جین الفع�ال         

والبیروكسیس��ومات) بش��كل طبیع��ي المایتوكون��دریا الخض��ر وف��ي العض��یات الخلویة(البالس��تیدات 

 ).    Hasan et al.,2016ة(وتحت ظروف االجھادات المختلف

الض�وء  ة، وان عملیة اث�ارROSالبالستیدات الخضر: تعد ھذه العضیات المصدر الرئیس في انتاج -1

لجزیئات الكلوروفیل ینتج عنھا حث لعملیة التحلل الضوئي المائي ومن ثم یتحرر جذر االوكسجین 
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وس��ریان  PSIIاني ف��ي النظ��ام الض��وئي الث�� Cytochrome fف��ي موق��ع  ATPالمف��رد وانت��اج 

التي تحتوي على  Electron Transport Chain(ETC)االلكترونات عبر سلسلة نقل االلكترون

ال�ذي ی�دخل  NADPHال�ى  NADPیخت�زل ) وبالنھایة Ferredoxinانزیمات وعوامل مختزلة(

ف���ي دورة ك���الفن، لك���ن ف���ي ح���االت االجھ���اد ف���أن ج���زء م���ن االلكترون���ات المتدفق���ة تنح���رف ع���ن 

¯O* وتتح��د م��ع االوكس��جین لیتك��ون ج��ذر الس��وبر اوكس��ید  Ferredoxinحام��ل
وھ��ذا مایس��مى 2

 ).Oukarroum,2016كما في المعادلة ادناه ( Mhlar reaction بتفاعل ملر

)Mhlar reaction( O2 + e- → •O2- 

على ان المایتوكوندریا تن�تج 1966المایتوكوندریا: اكدت العدید من الدراسات التي ابتدئت من عام  -2

من الج�ذور الح�رة وبش�كل طبیع�ي م�ن خ�الل نق�ل االلكت�رون عب�ر السلس�لة التنفس�یة  مختلفة اانواع

)، اذ تنطل�ق Belt et al.,2017وتزداد انتاج ھذه الجذور في ظروف االجھاد الحیوي والالحیوي(

¯O*جذر  ةااللكترونات متحدة مع االوكسجین منتج
الذي یختزل مرة اخ�رى بفع�ل ان�زیم الس�وبر  2

) والذي یتفاعل مع Haber-Weiss reactionكسید دسمیوتیز الى جذر بیروكسید الھیدروجین(أو

Fe+2  اوCu+2  النت��اج(Fenton reaction)OH* ع��الي الس��میة المخت��رق لالغش��یة الخلوی��ة و 

،  Hydroy-2-nonenal-4( ةس��اموتین��ات مول��دا ب��ذلك مركب��ات المس��بب اكس��دة ال��دھون والبر

Malondialdehydeلعملی�ة الم�وت الخلی�ة الم�رمج  ة) المنش�طProgrammed Cell Death 

(PCD) ،2016كما في المعادلتین ادناه(الحمزاوي .( 

)Fenton reaction( 2 •O2
- + 2H+ → H2O2 + O2 

(Haber-Weiss reaction)              Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + OH- 

 Single lipid bilayerمنفرد ثنائي الطبقة الدھنیة البیروكسیسومات: تمتاز ھذه العضیات بغشاء  -3

membrane ��لالنت��اج ج��ذر  انوذات ای�ض م��ن الن��وع التاكس��دي، وان ھن��اك موقع*O¯
بمس��اعدة  2

 -Xanthine and Hypo، فاالول یح�دث ف�ي االرض�یة عب�ر مس�ار اكس�دة Oxidases انزیمات

xanthine  الى حامض الیوریكuric acid  بمساعدةxanthine oxidase) Corpas et al., 

نق�ل االلكت�رون م�ن  ةاذ تتكون سلس�ل NAD(P)Hوالثاني یحدث في الغشاء ویعتمد على  ،(2001

¯O*وھنا فان  bوسایتوكروم NADH و Flavoproteinالفالفوبروتین 
ینتج خ�الل سلس�لة نق�ل  2

 Monodehydroascorbate reductaseف��ي البیروكسیس��وم وبمس��اھمة ان��زیم  االلكت��رون

(MDHAR))del Rio et al.,2002.( 

 :آلیات تحمل االجھاد الملحي  2-3-4

 : نذكر منھا ةآلیات تحمل االجھاد الملحي بمجموعة متنوع تمثلت   
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نح�و المجم�وع  لى إمتصاصھا في الجذور وانتقالھ�ااالمتصاص االختیاري لالیونات والسیطرة ع-1

خالی�ا الج�ذور تمت�از بص�فة د ملح�ي) ان (عدم وج�ود اجھ�اةالخضري: لوحظ في الظروف االعتیادی

ف�ي امتص�اص االیون�ات البوتاس�یوم ع�ن الص�ودیوم، لك�ن ھ�ذه الص�فة تفق�د  Selectivity ةاالنتقائی

عل��ى مواق��ع  ةالش��دید ةف��ي وس��ط النم��و نتیج��ة للمنافس�� ةالتراكی��ز الملحی�� زی��ادة ةوظیفتھ��ا ف��ي حال��

 االنس�جھ، ولك�ي ی�تخلص النب�ات م�ن ایون�ات الص�ودیوم ف�ي  االمتصاص في الجذور ومن ث�م ت�راكم

في فج�وات داخ�ل الج�ذر وتقلی�ل مع�دل انتقال�ھ ال�ى المجم�وع  الیون یقوم النبات بحجزهلتراكم ھذا ال

 تركی�زهفي تخفیض  Sodium-Potassium pumpبوتاسیوم -الخضري وحث مضخة الصودیوم

یعم��ل كناق��ل ث��انوي  زموزی��ة فإن��ھل��وحظ دور الكالس��یوم ف��ي معادل��ة األ م��ا)، ك2013(الحم��زاوي،

ھ�ذه المنظوم�ة  SOS(Save Our Souls( ستحثاث منظومة االستغاثةاشارة وكذلك یعمل على لال

نتیجة تعرض الخلیة الحیة الى اإلجھاد  DNAمن ضمن منظومات معالجة الضرر الذي یصیب الـ 

ج رعلى إنت�االتي تشف SOS3و  SOS2و  SOS1وتتضمن حث مجموعة واسعة من الجینات منھا 

عاقة دخول الص�ودیوم عب�ر الغش�اء البالزم�ي وف�ي الوق�ت نفس�ھ تحف�ز نق�ل االبروتین المسؤول عن 

 ).  (Zhu,2007ایونات الصودیوم وإحتجازه داخل الفجوة العصاریة

 Compatible او المحالی�ل المتوافق�ةOsmolytes إالنتاج المتزای�د م�ن المنظم�ات األزموزی�ة -2

Solutes الجھد االزموزي وتقلیل الض�غط االنتف�اخي ف�ي  خفضتعمل على  ة: وھي مركبات ایضی

الغش��اء  pHوالمحافظ��ة عل��ى  المغ��ذیات) ومس��تودع ل��بعض ةالبلزم�� ةالخلی��ھ دون انكماش��ھا(عملی

االرجن��ین (البرولین وةاالحم��اض االمینی�� ه المركب��اتالخل��وي وازال��ة الس��موم م��ن الخالی��ا، واھ��م ھ��ذ

االحم�اض (المالتوز والفركت�وز والس�كروز) ووالسكریات )ئینوالسیرین والكالسین والكالیسین بیتا

 .(Bahmani et al.,2015)ةالصغیر ة(المالیت واالوكزاالت) ذات االوزان الجزیئیةالعضوی

 ). 2009(الوھیبي،الخلویة ةألغشیلالكیمیائي في التركیب الكیمائي التحویر-3

 -Enzymatic and Non زیمی��ةنت��اج مض��ادات األكس��دة اإلنزیمی��ة وغی��ر االنازی��ادة ح��ث  -4

enzymatic antioxidants)Saisanthosh et al.,2018:( 

 مضادات األكسدة اإلنزیمیة :-1  

   EC1.15.1.1) (Superoxide dismutase(SOD)إنزیم السوبر أوكسید دسمیوتیز  -1

أكتشافھ من قبل   یعد ھذا االنزیم من االنزیمات التي توفر الخط الدفاعي االول في النبات، وتم         

Mann  وKeilin ل��ھ  ع��ن ب��روتین م��رتبط بالنح��اس، وكان��ت ةن إعتق��دا ان ھ��ذا االن��زیم عب��اریالل��ذ

، اال ان ت��م Erythrocuprein ،Indophenol oxidase  ،Tetrazolium oxidaseتس��میات 

، ولھ�ذا  Superoxide dismutaseاطلق علی�ھو Fridovichو MacCord تعرف علیھ من قبل 
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واحد الى بیروكسید الھی�دروجین واالوكس�جین  ھي اختزال جذر السوبرأوكسید ةمھم ةیم وظیفاالنز

 Abouzariفي عموم االحیاء الھوائیة فضال عن بعض االحیاء الالھوائیة كما في المعادلة اآلتی�ة (

and Fakheri,2015:(                                  SOD                                                                                   

                H2O2 + O2                                                                                  2·O2
- + 2H+               

 دةصغرى كعوامل مساعلوحظ في النباتات الوعائیة ان ھذا االنزیم یرتبط مع بعض العناصر ال      

 ): (Perry et al.,2010وھي لألنزیم

(Cu/Zn SOD)-1المتواجد في السایتوسول : Cytosol وم. سوالكلوروبالست والبیروكسی   

(Mn SOD)-2ومسفي المایتوكوندریا فضال عن وجوده في البیروكسی ةسائد ة: المتواجد بصور. 

3-)Fe SODست فضال عن وجوده في السایتوسول.في الكوربال ةسائد ة): المتواجد بصور 

 : Catalaes(CAT) (EC.1.11.1.6) إنزیم الكاتلیز -2

  Proshetic یعد ھذا االنزیم من إنزیمات األكسدة واإلختزال الحاویة على ج�زء غی�ر عض�وي    

group مكمل لالنزیمال وھو عنصرالحدیدSODالھوائیة ویعمل  ة، ویتواجد في عموم الكائنات الحی

طة اس��ومات بوالبیروكس��ی م��ن بیروكس��ید الھی��دروجین الن��اتج Dismutateزیم عل��ى قل��ب ھ��ذا االن��

التي تدخل في اكسدة األحماض الدھنیة والت�نفس الض�وئي وھ�دم البی�ورین و  Roxidasesانزیمات 

 كما في المعادلة اآلتیة ةفي الدقیقة الواحد ةمالیین جزیئ ةتحویلھ الى أوكسجین وماء وبما یقارب ست

    2H2O2  →2H2O + O2                                    : )2016زاوي،(الحم

 :  POD(Peroxidase( (EC1.11.1.7)إنزیم البیروكسیدیز 2 -3

ویض��م ھ��ذا  Oxidoreductaseواالخت��زال  ةنزیم��ات االكس��دیع��د إن��زیم البیروكس��یدیز م��ن ا      

 Non-hemeالول�ى فاق�دة للحدی�دم�ن االنزیم�ات تص�نف ال�ى مجم�وعتین ا ةكبی�ر ةاالنزیم مجموع�

peroxidases ��حاوی��ة للحدی��د ةوالثانی Heme peroxidases  ل��ى ع��ائلتین ھم��ا عوالت��ي تقس��م

Peroxidase-Cyclooxygenase  الموجودة ف�ي الخالی�ا الحیوانی�ة وPeroxidase-Catalase 

 : )Zamocky and Obinger,2010صفوف( ةلى ثالثعالتي تقسم 

1- PeroxidasesIف����ي بكتری����ا وخالی����ا حقیق����ة الن����واة ومثالھ����ا ة: منتش����رAscorbate 

peroxidase ،Catalase peroxidase ،Cytochrome c-peroxidase. 

2-  :PeroxidasesIIا ف�ي الفطری�ات ومثالھ� ةمنتشرLignin peroxidases ،Versatile 

peroxidases ،peroxidases Manganese.   
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3- PeroxidasesIIIباتی�ة وذات االھمی�ة ف�ي كس�ح الج�ذور الح�رة : وھي سائدة في الخالیا الن

)ROS، RNS وایض االوكسین والتئ�ام الج�روح (Wound healing  وعملی�ة التلك�نن و

 .  Fruit ripeningونضج الثمار Lignification and Suberizationالتسوبر 

            ف���یمكن تختص���ر ب���ثالث خط���وات     ةام���ا میكانیكی���ة عم���ل االن���زیم ف���ي كس���ح الج���ذور الح���ر     

)Pandey et al.,2017:( 

Peroxidase + H2O2 → Compound I + H2O ………... (1) 
Compound I + RH → Compound II + R°………….  (2) 
Compound II + RH → Peroxidase + R° + H2O……  (3) 
2RH + H2O2 → 2R° + 2H2O   

  مضادات األكسدة غیر اإلنزیمیة :   -2

  :Vitamin C (Ascorbic acid or(ك یمض االسكورباو حا Cفیتامین  -1

ھذه الخاصیة الى وجود مجموعة  ودْم وتع25) في درجة حرارة C6H8O6حامض قوي نسبیا(     

OH  االیونیة الحامضیة علىC التي ت�زداد حامض�یتھا بوج�ود كاربونی�ل الالكت�ون المج�اورة ل�ـC ،

المنطق�ة ف�وق البنفس�جیة ویختل�ف الط��ول ك امتصاص�ا قوی�ا مخت�ارا ف�ي یویظھ�ر ح�امض االس�كورب

 266و pH =2ف�ي  اً ن�انومتر 244الموجي لقیمة االمتصاص مع الرقم الھی�دروجیني للمحل�ول فھ�و 

ھ�ذه الخ�واص ال�ى  ود، وتع�10أعل�ى م�ن  pHف�ي  انانومتر 294في حین  pH =6-10نانومتر في 

 -Dehydroتحول الى حامض عند األكسدة یفقد  ذرتي ھیدروجین ویفللجزیئة،  Enediolمجامیع 

ascorbic(DHAR) )7كما في شكل(Hossain et al.,2017) .( 

 
 ): تحوالت حامض األسكوربیك.7(شكل

 ةمن�اطق القائم�ف�ي ال االنسجة النباتیة ولك�ن بتركیزع�الٍ یوجد حامض االسكوربیك في مختلف        

 ،)Smirnoff,2000روفیلي الع�الي(االوراق الحدیثة ذات المحتوى الكل�و السیما بھا البناء الضوئي

  Glucoronic acid pathwayف�ي النب�ات كن�اتج وس�طي الی�ض ح�امض الكلوكورن�ك  ئ�ھیتم بناو

)Smirnoff-Wheeler pathway ()ثم بع�د ذل�ك یت�وزع ال�ى  8في المایتوكوندریا كما في شكل ،(
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وبش�كل  ةدالبالس�تیملیم�ول ف�ي حش�وة 300 -20 االجزاء االخرى م�ن الخلی�ة لیص�ل تركی�زه الع�الي

 Deملیمول في مابین الخالیا(2-0.2 و في السایتوبالزم ملیمول50-20 مختزل، فیما یصل تركیزه

Gara,2004.( 

 
   .البناء الحیوي لحامض االسكوربیك ):8شكل(

 : لھ وظائف عدیده منھا Cفیتامین اثبت العدید من الدراسات ان

وتحویل  α-tocopheroxyl radicalتوكوفیروكسیل مــن جـذر ألفا  Eاعادة تولـــید فیتامین  -1

 ). (Noctor and Foyer,1998الكلوتاثیون الموكسد الى المختزل

 ةالمھ�م ف�ي بن�اء ص�بغviolaxantin de-ePODidase  یش�ترك كعام�ل مس�اعد ف�ي ان�زیم -2

Zeaxanthin)Blokhina et al.,2003.( 

 ،كس�دة واالخت�زال للبروت�وبالزملح�االت األ نش�یط عملی�ات البن�اء الض�وئي وم�نظمیعمل على ت -3

ال��ى  NADPH، وی��دخل ف��ي انتق��ال ای��ون الھی��دروجین م��ن كس��دة ونش��اط االنزیم��اتف��ي أ وی��ؤثر

 ).  2006(عبد الحافظ،ةوحمایة النبات من المسببات المرضی ة، ومھم لتنظیم الشیخوخاألوكسجین

و اخم�اد الت�أثیر الض�ار ق�درة عل�ى تقلی�ل أل�ذي ل�ھ الاتأكس�د غی�ر األنزیمی�ة یعد احد مض�ادات ال -4

السیما في قابلیتھ على اعطاء االلكترونات للعدید م�ن التف�اعالت األنزیمی�ة في النبات  للجذور الحرة

ج���ذور لس���وبر أوكس���ید وج���ذر اویس���تطیع حمای���ة األغش���یة باالخم���اد المباش���ر ل ،وغی���ر األنزیمی���ة

 أنزیم  لماء عن طریق تفاع لھیدروجین إلىاألوكسجین المفرد واختزال بیروكسید االھیدروكسیل و

 Ascorbate peroxidase)كما في المعادلھ ادناهAthar et al.,2008:( 

 2H++ + ascorbate + H2O2 →2H2O + dehydroascorbate  
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ان��زیم   ةالس��لبي لالجھ��اد الملح��ي م��ن خ��الل تحفی��ز بن��اء الب��روتین واخت��زال فعالی�� یخف��ف االث��ر -5

Protase والتوازن االیوني( وزيعلى الجھد االزم ةوالمحافظEl-Hariri et al.,2010.( 

 mRNAیش��جع ف��ي تك��وین العق��د الجذری��ة والب��راعم الجانبی��ة وعملی��ة التزھی��ر وتحفی��ز بن��اء  -6

)(Azzedine et al.,2011. 

یعمل كمرافـق مھـم في الـتصنیـع الحـیاتـي للعـدید من الھرمون�ات النباتی�ة الس�یما الجب�رلین م�ن  -7

       واالثیل��ین م��ن خ��الل تحفی��زه الن��زیم   Gibberellin 3-β-dioxygenaseخ��الل تحفی��زه الن��زیم

1-aminocyclopropane-1-carboxylateoxidase، تاثـیره في ارسـال االیـعازات الجـینـیة و

 ).Khan et al.,2011للھرمونات النباتـیة تحت ظروف االجـھاد(

 ).2016(االركوازي،H2O2لالجھاد  ةدورا كبیرا في تخفیف االثار السلبی وديی -8

 ).2017تحمل النبات للتعطیش واالجھاد المائي(عبد العظیم واحمد، زیادةیساھم في  -9

 ).Smirnoff,2018آلوزون(اضرر االول في حمایھ النبات من  یعد الخط الدفاعي -10

 ).Oxygenase)Fenech et al.,2019و  Hydroxylaseعامل مساعد لالنزیمات  -11

 :Proline acid البرولین حامض  -2

م��ن االحم��اض االمینی��ة C5H9NO2( Pyrrolidine-2-carboxylic acid( یع��د الب��رولین     

في البالستیدات او  ؤهالمھمة وذات االوزان الجزئیة الصغیرة المستقطبة التي ینتجھا النبات، ویتم بنا

ن�زیم او Pyrroline-5-carboxylate synthaseف�ي السـایـتـوب�ـالزم م�ن خ�الل اس�تحثاث ان�زیم 

Pyrroline-5-carboxylate reductase  المسؤولین عن تحویل حامض الكلوتامین الى حامض

 ). Kavi Kishor et al.,2015)(9في شكل( ةالبرولین الموضح

 
 برولین.حامض ال): تحویل حامض الكلوتامین الى 9شكل(

اخ��ل الخلی��ة ی��ؤدي الب��رولین دورا مھم��ا ف��ي الس��یطرة عل��ى العدی��د م��ن العملی��ات الحیوی��ة د 

الس��ـیطرة عل��ى و وی��ؤثر ف��ي انزیم��ات البن��اء الض��وئي، النباتی��ة فیعم��ل كمض��اد لالكس��دة غیرانزیم��ي

م یظ�). تكم�ن اھمیت�ھ ایض�ا ف�ي تن2015انتاج االوكسجـین الفـعـال والمـوت الخلی�ة المبرمج(وھی�ب،
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س�اعد ف�ي الجھد االزم�وزي ف�ي الخالی�ا وحف�ظ الطاق�ة ومخ�زن لعنص�ري النت�روجین والك�اربون وی

الكسـ�ـدة المض�ادة ل PODو  CATوذلك م�ن خ�الل تـشج�ـیع انزی�ـمات  H2O2لتقلیل االثر السمي 

وب�ذلك یع�د  ال�دھونھیدروكس�یل واالوكسجـی�ـن المف�رد وتـث�ـبیط اك�ـسدة ال وبقـدرتھ في اخم�ـاد ج�ذر

 ). Dar et al.,2016(للجذور الحرة Quencherكقانص 

 :Salicylic Acid السالسیلكحامض -3

مرك���ب ) (C6H4(OH)CO2H  Orthohydro-xybenzoic acidالسالس���یلكح���امض      

 ام��ن حلق��ة بن��زین ت��رتبط بھ��ا مجموعت�� ینتم��ي ال��ى مجموع��ة المركب��ات الفینولی��ة، یتك��ون كیمی��ائي

ف�ي مدین�ة می�ونخ االلمإنی�ة  1828)، وع�زل الول م�رة ع�ام 10كاربوكسیل(الشكلال ھیدروكسیل وال

 Salicylicب�ـ  ھس�نوات ت�م تس�میت10وبع�د  Salicinاطل�ق علی�ھ اس�م من قلف شجرة الصفصاف و

acid  وذلك من  قبل العالمRaffaele Piria)Protasiuk and Olejnik,2018    .( 

 
 .السالسیلك): التركیب الكیمیائي لحامض 10شكل(

عدی�د م�ن یعمل على تنظیم ال الھرمونات االخرى بصفات فریدة اذ عن السالسیلكحامض یتمیز       

)، 2016اخ�رون،الس�عدي والعملیات الفسیولوجیة للنبات السیما أثناء التعرض لالجھادات المختلفة(

التعرض النبات لإلجھ�اد في الحفاظ على الجبرلیــنات واالوكسینات الداخلیة عند  هكذلك لوحظ  دور

  ق�ـط االوراق، فض�الً وتسا ةشیـخوخـ مــضاد لالثــلــین المؤدي الــىحامض االبسیسك و وفي تثبیط

 Nitrate reductase)Khamو Protein kinaseعن ذلك فانھ یعمل على زی�ادة فعالی�ة انزیم�ي 

et al.,2010�ول�ھ دور ف�ي زی�ادة ات المتع�ددة والمنظم�ات األزموزی�ة)، والحث على إنت�اج األمین ،

 بن�اء الفیت�امین الذي یسھم في Ascorbate oxidaseعن طریق زیادة نشاط انزیم  Cكمیة فیتامین 

)Yusuf et al.,2013.( البالستیدات م�ن الھ�دم  اغشیة حامض دوراً ھاماً في الحفاظ علىالان لھذا

اذ یح��د م��ن أنت��اج الج��ذور الح��رة م��ن ثایوكلی��دات البالس��تیدة ویرف��ع م��ن تركی��ز مض��ادات االكس��دة 

فعی�ل آلی�ات ، ویس�اھم ایض�ا ف�ي تChlorophylase، وتثبیط عم�ل ان�زیم POD،(CATاالنزیمیة(

 ). Mg+2 )Khan et al.,2019و Ca+2 و+K متصاص ایوناتاوزیادة  Cl–و+Na إستبعاد ایوني 
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     α-Tocophyrol:توكوفیرول الفا-4

ھ��و  5,7,8Trimethyl-tocol)((C29H50O2او Vitamin E( αTOC)الف��ا توك��وفیرول(       

 α-Tocopherolطة ان��زیم اس��بو اتف��ي البالس��تید ص��نعیوم��ن الفیتامین��ات الذائب��ة ف��ي ال��دھون، 

methyltrsansferase، سداسیة نواة من یتكونواغشیة الكرانا،  ویوجد في اغشیة الخالیا السیما 

 ایزوبرنیوی�د وبسلس�لة Chromanol headتس�مى  8، 7، 5المواق�ع  ف�ي المثی�ل استبدلت مجموعة

Isoprenoid یس�مى 2الموق�ع  ف�ي متفرع�ةPhytyl tailر فعالی�ة ع�ن بقی�ة )، وھ�و اكث�11(ش�كل

 ).δ()Mène-Saffrané,2018) ودالتا(γ) وكاما(βاالشكال االخرى(بیتا(

 
 .ئي الفاتوكوفیرولالتركیب الكیمیا ):11شكل( 

من خالل حمایة االغش�یة الخلوی�ة م�ن  یةالفاتوكوفیرول مستضدا لعدد من االجھادات البیئ مثلی      

االحماض الدھنیة غیر المشبعة خارج الخالی�ا وم�ن ث�م  ةومنع اكسد ةاالكسدة واقنتاص الجذور الحر

م�ن النظ�ام الض�وئي  ةالناتج� الح�رةالج�ذور  الضوئیة وكسح كسدةیحمي البالستیدات الخضر من اال

 عب�رعن بناء الكربوھیدرات اغشیة البالستیدات وتثبط الفعالیة االنزیمیة المسؤولة  التي تدمرالثاني 

الذي یع�اد م�رة اخ�رى  hydroperoxytocopherone-8 لى ا αTOCمنح االلكترونات وتحویل 

    م�ن ةجزیئ�120تكس�ح  αTOC، ولق�د ثب�ت ان جزیئ�ة واح�دة م�ن Cفیت�امین ةطاس�بو  αTOC ال�ى
1-O2 وكذلك یح�افظ عل�ى بع�ض المركبات(فیت�امین ، AوCةوم�ن ث�م من�ع الش�یخوخ ة) م�ن االكس�د 

 ). 2009واطالة عمر الخالیا(الوھیبي،

 : BRs (Brassinosteroids( ستیرویداتالبراسینو 4-2 

 ةاالمریكی� الزراع�ة ةمن الب�احثین الع�املین ف�ي وزار ةمع مجموع .Mitchell J. Wاكتشف        

الموض�ح  Brassinolide)في الس�یتینات ف�ي حب�وب اللق�اح مركب�ا فع�اال اطلق�وا علی�ھ براس�ینوالید(

)، Brassinosteroidالبراسینوس�تیروید()، ث�م اع�ادوا تس�میتھ ال�ى 12تركیبھ الكیمی�ائي ف�ي ش�كل(

م�ن انس�جة نب�ات الكس�تناء ال�ذي  Castasterone وبعد سنوات قلیلة اكتشف علماء یابانیون مرك�ب

 ةتع�د البراسینوس�تیرویدات المجموع� ).Rao et al.,2002االول في بناء البراسینوالید( سلفیعد ال

وتتمی�ز بانھ�ا تحم�ل اوكس�جین  ةات النباتی�الھرمون� ةمن الھرمونات الت�ي اض�یفت ال�ى قائم� ةالسادس

الھیدروكس���یل لمرك���ب  ة، اوھ���ي مش���تقات متع���دد23، 22، 6، 3، 2 عل���ى ذرات الك���اربون رق���م
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Chsolestane  م��ن انقس��ام الخالی��ا وتوس��عھا ھ مھم�� ةت��اثیرات فس��یولوجی اولھ�� ،النبات��اتف��ي الس��ائد

 ). Haubrick and Assmann,2006ونموھا(

 
 .Brassinolideلكیمیائي للمركب ): التركیب ا11شكل(

والنبات����ات الواطئ����ة(عاریات الب����ذور  ةتوج����د البراسینوس����تیرویدات ف����ي النبات����ات البذری���� 

في اجزاء النب�ات  ةوالسرخسیات والحزازیات وبعض الطحالب الخضر)، كذلك وجدت بتراكیز قلیل

توج��د و ،ح والب��ذورف��ي االزھ��ار وحب��وب اللق��ا ةبینم��ا بتراكیزعالی��واالوراق،  وقكالج��ذور والس��

بمركب���ات اخ���رى كالس���كریات  ةاومتح���د ةالبراسینوس���تیرویدات ف���ي النب���ات بش���كل مركب���ات ح���ر

 (BR1یزھ��ا یتمل واعطی��ت لھ�ا ارقام��ا امركب��60، وق��د ت�م اس��تخالص اكث��ر م�ن ةالحم�اض الدھنی��وا

-24و brassinolideة فسیولوجیة( یفعال ات )، كذلك وجد البعض منھا ذBR4 و BR3و BR2و

epibrassinolide  28و-homobrassinolide ()Zullo,2018(. 

و    Brassica napusم��ن حب��وب اللق��اح لنب��اتي ةاستخلص��ت ھ��ذه المركب��ات الول م��ر 

Alnus glutinosa  وسمیت بمصطلحBrassins ھا عمالوتم است، وبعدھا اكتشف في نباتات اخرى

ت فسیولوجیة في اس�تطالة وانقس�ام الخالی�ا تأثیرامن حدیثاً في مجال زراعة االنسجة النباتیة لما لھا 

وتمایز االوعیة الناقلة وفعلھا التعاوني مع االوكسین، فضال عن دورھا في تحفیز االنبات والتزھیر 

 ).Peres et al.,2019وتاخیر شیخوخة االوراق وزیادة امتصاص العناصر(

  البناء الحیوي للبراسینوستیرویدات : 2-4-1

 Sitosterol و Campesterol براسینوستیرویدات من مركبات ستیرویدیة وھي  یتم بناء ال        

ال�ذي یع�د الس�لف االول  Campesterolاالولى تبدا م�ن  مرك�ب  ة، اذ ان الخطوCholesterolو  

Primary precursor ث��م یتح��ول ال��ى مرك��بCampestanol   بع��د ن��زع الھی��دروجین م��ن قب��ل

عب�ر اكس�دة اولی�ة مبك�رة -hydroxyl campestanol  6-Alphaث�م یتح�ول إل�ى    DET2الج�ین

)Early C-6 Oxidation pathway 6) ث�م إل�ى-Oxocampestanolعملی�ة  ، بع�د ذل�ك تح�دث

طة اس��وبو Cathasteroneلیتح��ول إل��ى  Dwarf4اكس��دة ل��ذرة الك��اربون السادس��ة بوج��ود الج��ین 
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بفع�ل عملی�ة ن�زع  Typhasterolث�م یتح�ول إل�ى  Teasteroneیشفر المركب إل�ى  cpdبروموتر 

 C-6 اكس�دة ، ام�ا مس�ارBrassinolideثم لیتحول بعدھا إلى  Castasteroneالھیدروجین ثم إلى 

بشكل مباش�ر  Campestanol) فیتم تحویل المركب Late C-6 Oxidation pathwayالمتاخر(

ال��ذي  Deoxoteasteroneلیتح��ول إل��ى  DWF4م��ن قب��ل الج��ین  Deoxocathastheroneإل��ى 

لیتك�����ون   castasterone deoxo-6وم�����ن ث�����م ال�����ى  -Deoxotyphasterol 6 یتح�����ول إل�����ى

Brassinolide )وم���ن المحتم���ل یك���ون بن���اء 13كم���ا ف���ي الش���كل ،(Brassinolide ف���ي الش���بكة 

 .)(Tanveer et al.,2018بالزمیة الداخلیةال

 
 .Brassinolide): البناء الحیوي لمركب 13شكل(

 ة للبراسینوستیرویدات :الوظائف الفسیولوجی 2-4-2

 وظائف فسیولوجیة عدیده منھا: االبراسینوستیرویدات لھالعدید من الدراسات ان  تاثبت 

 ). Sasse,1990خالیا(للمع عمل االوكسین في االستطالة  Synergisticallyلھا الدور التآزري -1

تواس�عھا وانحن�اء لھ تاثیرات فسیولوجیة منھا تحفی�ز انقس�ام الخالی�ا و Brassinolideان مركب  -2

 ).Brassin activity)Davies,1995البراسین ةالسالمیة الثانیة لنبات الفاصولیا ویعرف بفعالی

 ).Wang et al.,1995(ةاالزموزی عملیةالغشاء البالزمي وتنظیم ال ةتعمل على ثبوتی  -3

ى بن�اء كما وجد انھا تش�جع عل�زیادة بناء صبغات البناء الضوئي ومحتوى السكریات،  تساھم في -4

)ACC(1-Amino Cyclopropane-1-Carboxylic acid  الذي یعد المركب الوس�طي ف�ي

  ). Kandil et al.,2007بناء االثلین في النباتات(
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 Ribulose-1,5-bisphosphateان�زیم فعالی�ة زی�ادةعن طریق  NaCl ةتعمل على ازالھ سمی -5

carboxylase(Rubisco)  ةنزیم���ات المض���ادالا ی���ةفعالمحت���وى الس���كریات و زی���ادةوم���ن ث���م 

 ).Ali et al.,2008(الحرةومن ثم كسح الجذور  كسدةلال

 Potent floral repression معی�ق االزھ�ار ة التزھیر من خالل تقلیل مستوى ق�و عملیةتحفز  -6

 . )Divi and Krishna,2009االفرع الزھریة( زیادةو

 ).Shu et al.,2016للنتروجین( ةتساھم في تحفیز االنزیمات المثبت -7

(البرولین و االنزیمی�ةوغیر POD)،SOD،CAT(االنزیمی�ة كس�دةتعمل عل�ى ح�ث مض�ادات اال -8

 ).2016لالجھاد المائي(المنتفنجي، ةوالكلوتاثیون) المقاوم Cفیتامین

والقلوی��دات و  ةك��الزیوت الطی�ار ةف�ي النبات��ات الطبی� الفعال��ةمحت��وى المركب�ات  زی�ادةتس�اھم ف��ي  -9

 ).2017الكالیكوسیدات(الجبوري،

 ).Sharma et al.,2018النبات لالمراض( ةتقلل من سمیة المبیدات وزیادة مقاوم -10

 وديت�، ك�ذلك تشجع على عملیة إنبات الب�ذور ونم�و الب�ادرات وتكش�ف وتم�ایز النظ�ام الوع�ائي -11

 ).Anwar et al.,2018(ةجھاد المعادن الثقیلال ةدورا مھما في تخفیف االثار السلبی

 ). Peres et al.,2019ط فعالیة حامض االبسیسك(دورا فعاال في تثبی وديت -12

 تأثیر االجھاد الملحي في نمو الكالس: 2-5

ف�ي  عململح كلورید الصودیوم ال�ى الوس�ط الغ�ذائي المس�ت زیادةاكدت العدید من الدراسات إن        

ف�اض عم�ل الخلوی�ة لخالی�ا الك�الس وانخ ةلالغشی ةالنفاذی ةختیاریالزراعة الكالس یؤدي الى فقدان ا

واختزال االنقسام الخلوي ومن ثم انخفاض نم�و الك�الس وتغی�ر مظھ�ره الخ�ارجي  ةالعضیات الخلوی

 NaClملیمول من 100). لوحظ ان التركیز Sami et al.,2016نتیجھ لتاثیر االیوني واالزموزي(

م�ول ملی150الط�ري والج�اف لك�الس نب�ات الم�اش، بینم�ا التركی�ز  ینمعنوی�ة ف�ي ال�وزن زی�ادةسبب 

 )،Rao and Patil,2012الس�یطرة( ةبمعامل� قیاس�االطري والجاف  ینللوزن امعنوی اسبب انخفاض

للك�الس المس�تحث لنب�ات الفلف�ل الن�امي ف�ي  ن الطري والجافیكذلك لوحظ انخفاضا معنویا في الوز

)، فیم�ا ل�وحظ ان 2016(الكعب�ي،1-دیسیس�منز.م12ملحي ال تركیزبال  NaClمضاف الیھ MSوسط 

% 0.5فیم��ا س��بب التركی��ز  ،ف��ي ال��وزن الط��ري امعنوی�� اس��بب انخفاض�� NaCl% م��ن 1.5ركی��ز الت

)، ك�ذلك 2016زیادة معنویة قیاسا بمعاملة السیطرة لكالس ص�نفین نب�ات الحنط�ة(الكعبي واخ�رون،

معنوی�ة ف�ي ال�وزنین الط�ري والج�اف لك�الس  زیادةسبب  NaClملیمول من 150لوحظ ان التركیز 

ف�ي ال�وزنین الط�ري والج�اف  امعنوی� املیم�ول س�بب انخفاض�200بینم�ا التركی�ز  ،نبات الفاص�ولیاء
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الب�رولین  ىمحت�وف�ي  معنوی�ة)، فیما وج�دت زی�ادة Hamad,2017السیطرة( بمعاملةللكالس قیاسا 

تركیز البوتاسیوم والوزن الطري في نسیج  وتركیز الصودیوم وانخفاض وفعالیة االنظمة االنزیمیة

ال��ى  ةالمض��اف 1-دیسیس��منز.م)18.5، 12.7، 8.5( الملحی��ة التراكی��ز بزی��ادة ةك��الس نب��ات الطماط��

)، بینم�ا وج�د Abdul-Qadir,2017)(1-دیسیس�منز.م2.75الس�یطرة( بمعامل�ة قیاساالوسط الغذائي 

  Cl- و +Na ف��ي ای��وني وزی��ادة KوPوN العناص��رالط��ري والج��اف وتركی�ز  ینال��وزنف��ي أنخف�اض 

 NaCl)% م�ن2.0، 1.5، 1.0، 0.5مجھ�ز بتراكی�ز(ال MS ي وس�طلكالس نبات الحنطة الن�امي ف�

 الط�ري و ینس�بب انخف�اض ال�وزن NaClملیم�ول م�ن 200)، فیما لوحظ ان تركی�ز 2017،(زیدان

كذلك ل�وحظ  )،Alhasnawi et al.,2017وزیادة في تركیز البرولین في كالس نبات الرز( الجاف

 Hyoscyamus nigerالب�نج االس�ود لس نب�اتالبروتین في كا نسبةانخفاض تدریجي ومعنوي في 

 ).Samsampour et al.,2018)ملیمول (NaCl)50 ،100 ،150بزیادة تراكیز 

ازدادت ف�ي الفالفونویدات الفینولیة و ان تركیز الموادHussein and Aqlan(2011) ذكر         

%، فیم��ا 0.3ولك��ن انخفض��ت عن��د التركی��ز ،NaCl% م��ن 0.1ك��الس نب��ات الحلب��ة عن��د التركی��ز

 بزی��ادةنب�ات الحلب�ة ازدادت ان بع�ض القلوی�دات ف�ي ك��الس  Hassan and Jassim(2018)ذك�ر

 -Al، ك�ذلك اش�ارت1-غم.لت�ر2زداد عن�د التركی�ز ت�وال�بعض االخ�ر  NaClمن   1-غم.لتر1 زالتركی

Amin(2018)  الى تفوق المواد الفینولیة ف�ي ك�الس نب�ات الس�جادColeus blumei  عل�ى انس�جة

   في وسط النمو. )ملیمولNaCl)100 ،200 ،300من  الملحیةتراكیز ال بزیادة االمت النبا

 تاثیراالجھاد الملحي في نموالنباتات في ظروف الحقل : 2-6

تاثیر السلبي لالجھاد الملحي في النم�و المظھ�ري واألی�ض الاشارت العدید من الدراسات على        

انخف�اض معن�وي اخ�ر ف�ي ارتف�اع النب�ات  وج�د الم�اش، اذالم�ادة العض�ویة لنب�ات  الخلوي ومحت�وى

 ینكی�زبتر ةالمروی� لكلوروفیل ومكونات الحاصل لص�نفینمحتوى اعدد االفرع و ةالورقی ةوالمساح

)،ووج��د ایض��ا اخت��زال معن��وي ف��ي Sehrawat et al.,2015(NaClم��ن ملیم��ول )75، 50(

ف��ي ترب��ة ملوحتھ��ا  ةاخ��رى نامی��مؤش��رات النم��و المظھ��ري ومحت��وى الكلوروفی��ل الربع��ة اص��ناف 

، 25( NaCl التراكی�زان زی�ادة  .)Ullah et al.,2016الس�یطرة( بمعامل�ةقیاس�ا  1-منز.میس�دیس5

 )SOD  ،CAT( دات االكس�دة االنزیمی�ةاالزیادة المعنویة لمض� الىملیمول تقود النبات )100، 50

)Ghosh et al.,2015 ،(ملیم�ول م�ن 50یز سببت میاه السقي بترك وحول الموضوع نفسھNaCl 

االف�رع) ومكون�ات الحاص�ل (ارتف�اع النب�ات وال�وزن الج�اف وع�دد  سلبیة في صفات النمو اً اضرار

، 90، 60، 30(بتراكی�ز میاه السقي )، كذلك اثرتRahman et al.,2017قیاسا بمعاملة السیطرة(

 لتفرع��ات) و(ارتف��اع النب��ات وع��دد ا ب��اختزال معن��وي ف��ي ص��فات النم��و  NaClم��ن)ملیم��ول 120
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)، ومن جھة Hasan etal.,2017حبة ووزن الحاصل)(100مكونات الحاصل(عدد القرنات، وزن 

الكلوروفی�ل  محت�وىیمول لھا تاثیرات سلبیة في )مل100، 50( نیالملحیین كیزاخرى لوحظ ان التر

ة )، فیم�ا ل�وحظ ف�ي دراس�Tayde et al.,2018الكاربوھی�درات ووزن الم�ادة الجاف�ة(والب�روتین و

 NaClمض�ادة لالكس�دة بزی�ادة تراكی�ز مل�حنزیم�ات الالزیادة في تركی�ز الفین�والت الكلی�ة وا اخرى

 ).Ramzan et al.,2018)ملیمول في میاه السقي(50، 40، 30(

 التراكی�زت�اثیر االجھ�اد الملح�ي ف�ي نم�و البقولی�ات االخ�رى، فتس�ببت  تناولت دراسات اخرى        

بانخفاض مؤش�رات النم�و ومكون�ات الحاص�ل وزی�ادة  1-)دیسیسمنز.م6.25، 3.13، 0.23( الملحیة

)، ك�ذلك س�بب ري نب�ات Ebtihal et al.,2018في تركیز البرولین والفینوالت في نبات الحمص(

 ) انخفاض��ا ف��ي النم��و المظھ��ري والمحت��وى الم��ائي النس��بي1-دیسیس��منز.م6مالح��ة(الحم��ص بمی��اه 

)Neelam and Kumar,2018في نب�ات الب�اقالء عن�د س�قیھا ةصل الى نتائج مشابھ)، كما تم التو 

ومكون���ات  ةانخف���ض وزن الم���ادة الجاف���اذ ، 1-)دیسیس���منز.م7.5، 5.0، 2.5، 0.5( بمی���اه مالح���ة

زی�ادة ف�ي تس�بب  1-دیسیس�منز.م12 التركی�ز، ف�ي ح�ین ل�وحظ ان ) 20et alRezaie,.19الحاصل(

، )Singh and Dwivedi,2018ب�ازالء(محت�وى الب�رولین ومض�دات االكس�دة االنزیمی�ة لنب�ات ال

) والب�رولین لنب�ات الحلب�ة PODو  CATكذلك وجد ارتفاع في تراكیز مضدات االكسدة االنزیمی�ة(

 ). Mickky et al.,2019)ملیمول(NaCl)50 ،100 ،150 ،200بزیادة تراكیز 

 التراكی�ززی�ادة ھناك دراسات اخرى اجریت على نباتات عدیدة توك�د عل�ى زی�ادة الفین�والت ب        

وم�ن  PAL(Phenylalanin ammonia-lyaseاالجھاد الملحي، اذ لوحظ زیادة في فعالیة انزیم(

 )NaCl)(50 ،75 ،125ثم زیادة المواد الفینولیة ف�ي ب�ذور نب�ات الكم�ون الم�روي بتراكی�ز ملحی�ة(

 )225، 150(ینالملحی� ینكی�زان التر Alla et al.(2019) ). ذك�رRebey et al.,2017(ملیمول

  البرولین والفینوالت في نبات الحنطة. سببت زیادة في تركیز NaClملیمول من 

 وھرمون البراسینوالید في معالجة االجھاد الملحي: Cدور فیتامین 2-7

في نمو النبات لحفاظھ على نظام المضاد لالكـسدة التي تحـمي النـبات من  ةاھمی Cان لفیتامین       

 دراس�ة، اذ اش�ارت Athar et al.,2009)م�ن االجھ�ادات المختلف�ة( ةالناتج�اضرار الجذور الح�رة 

)2006 Arab and Ehsanpour(يكی�زان تر )فیت�امینم�ن  )ملیم�ول2و1C  المض�افة ال�ى وس�ط

MS ال�ى الت�اثیر االص�الحي تالن�امي فی�ھ ك�الس نب�ات الج�ت ادAmeliorative effect   الجھ�اد

NaCl)120بالمقاب�ل في الوزن الط�ري ومحت�وى ای�ون البوتاس�یوم و ةالمعنوی زیادةال ملیمول) عبر

ان  .Munir et al)2013االنخفاض المعنوي في محتوى ایون الصودیوم، ك�ذلك اش�ارت دراس�ة (

ك��الس نب��ات قص��ب الب��روتین ل نس��بةن ال��وزن الط��ري وق��د زاد م�� Cملیم��ول م��ن فیت��امین0.5 تركی��ز
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 Alhasnawi et، فیما لوحظ NaClفة من المضاف الیھ تراكیز مختل MSالسكر النامي في وسط 

al.(2016)  تراكیز المضافة من فیتامینالانC )0.5 ملیم�ول ال�ى وس�ط1و(MS   ادت ال�ى ازدی�اد

نزیم�ات المض�ادة لالكس�دة ف�ي الالب�رولین واتركی�ز الوزنین الطري والجاف ومعدل النم�و النس�بي و

 Cملیمول من فیت�امین2تركیز حظ ان لوملیمول). 200كالس نبات الرز المتعرض لالجھاد الملحي(

محت�وى الفین�والت الكلی�ة لنب�اتي في النمو وتركیز مض�دات االكس�دة وادى الى حدوث زیادة معنویة 

)، 2015(العل�وي،NaCl)ملیم�ول م�ن 100، 50(ینكیزبتر المرویةلشمس والذرة الصفراء زھرة ا

ادى ال��ى ح��دوث  Cفیت��امین م��ن)ملیم��ول 2.0، 1.0، 0.5ك��ذلك ل��وحظ ان ال��رش ال��ورقي بتراكی��ز (

حاص�ل ن�ـبات الم�اش الم�روي بمی�اه ملوحتھ�ا و الجاف�ة ةزیادة معنویة في ارتفاع النبات ووزن الم�اد

 Cم�ن فیت�امین 1-غم.لت�ر0.4تركی�ز ال)، ك�ذلك ادى NaCl)Nagda et al.,2017ملیم�ول م�ن 150

وحاص��ل نب��ات الفاص��ولیا  الجاف��ة ةالم��ادو الورقی��ة ةالمس��احو ارتف��اع النب��اتف��ي  معنوی��ة زی��ادةال��ى 

 .(AL-Amery and Mohammed,2017)1 -)دیسیسمنز.م8 و 4المروي بمیاه مالحة(

م�ن  1-ملغم.لت�ر100ان نق�ع ب�ذور نب�ات الس�لجم بتركی�زMittal et al.(2018) دراس�ةاشارت       

ف�ي  معنوی�ة زی�ادةمن خالل  NaClساعة ادى الى تقلیل الضرر النسبي للملوحة  24لمدة  Cفیتامین

 ،معامل�ةالقیاسا م�ع النبات�ات غی�ر  ةلنباتات المعامل ةصفات النمو الخضري ومحتوى المادة العضوی

س�بب  Cم�ن فیت�امین 1-ملغم.لت�ر100ان تركی�ز  Neelambari et al.(2018) فیما اشارت دراس�ة

 Zaki and Mohamedا، ك�ذلك اش�ارة لالجھ�اد الملح�ي ف�ي نب�ات الحنط� ةاختزال االث�ار الض�ار

ادى ال��ى تخفی��ف االث��ار  Cملیم��ول م��ن فیت��امین1نب��ات الب��اقالء بتركی��زان ال��رش ال��ورقي ل (2018)

مض�دات االكس�دة ی�ز ال�وزن الم�ادة الجاف�ة وتركف�ي زی�ادة ال عب�رملیمول) NaCl)150السلبیة لملح 

ان نقع بذور  Hamed and Abd Elgawad (2018) كوفیرول)، في حین اشاروالفات C(فیتامین

 NaClادى ال��ى اخت��زال االث��ار الس��لبیة لمل��ح  Cملیم��ول م��ن فیت��امین0.5یاء بتركی��زنب��ات الفاص��ول

 مضدات االكسدة والفینوالت. لزیادة في النمو الخضري وتركیزا عبرملیمول) 100(

االجھاد الملح�ي للعدی�د  ةالبراسینوستیرودات في معالج ةاشارت العدید من الدراسات الى اھمی       

م�ن البراس�ینوالید ادى ال�ى تحفی�ز نش�اط   0.5ppmظ ان الرش الورقي بتركیزمن النباتات، اذ لوح

االنزیمی��ة وتالف��ى الت��اثیرات الض��ارة لالجھ��اد الملح��ي ف��ي نب��ات  االكس��دة االنزیمی��ة وغی��ر االنظم��ة

البراسینوالید الى  من1ppmبتركیز  ادى الرش.)El-Mashad and Mohamed,2011اللوبیاء(

 Riaz etلنب�ات الم�اش( PODوالكلوروفیل وفعالی�ة ان�زیم البروتین وات الكاربوھیدر تركیززیادة 

al.,20148-10)، ایضا ساھم التركیزM  24من-epibrassinolide  في ارتف�اع  معنویة زیادةالى

ملیم��ول م��ن 100بتركی��ز  ى الكلوروفی��ل لنب��ات الم��اش الم��رويمحت��ووالجاف��ة  ةالنب��ات ووزن الم��اد
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NaCl)Mir et al.,20151لوحظ ان تركیز )، كذلكppmادى الى حدوث زی�ادة  دالبراسینوالی من

 )8 و NaCl)4م��ن  تركی��زینمعنوی��ة ف��ي النم��و الخض��ري والحاص��ل لنب��ات الحنط��ة الن��امي تح��ت 

 0.4 ان تركی�ز Machado et al.(2016)). اشارت دراسةJangid et al.,2017(1-دیسیسمنز.م

µM لالجھاد الملحي(البراسینوالید ادى الى التاثیر االصالحي  منNaCl (في  معنویةال زیادةالعبر

 Lalotraت اللوبیاء، كذلك اش�ارت دراس�ةورقیة لنباالجافة والمساحة ال ةارتفاع النبات ووزن الماد

et al.(2017) الى تقلیل الضرر النس�بي  براسینوالید ادى )ملیمول من0.05 و 0.01( ان تركیزي

 .في ارتفاع النبات ومحتوى الكلوروفیل والبرولین ةمعنوی زیادةعبر في نبات الماش  للملوحة

       المؤشرات الجزیئیة: 2-8

على موقع معین من  بھایمكن األستدالل  DNAعلى انھا تسلسالت معینة من الـ ھایمكن تعریف       

ن االف��راد الناتج��ة ع��ن طری��ق ختالف��ات الوراثی��ة ب��یلدراس��ة اال تعملتس��والمج��ین،  الكروموس��وم او

او  Rearrangementأو أع�����������ادة الترتی�����������ب Insertionأو الحش�����������ر Deleationالح�����������ذف

راد المدروسة، وتتصف للنیوكلوتیدات في األف Inverationاو االنقالب  Subututionalاالستبدال

 :)Kordrostami and Rahimi,2015(منھا ةبصفات ممیز

ن��ة م��ع المؤش��رات : ومنعاھ��ا ع��دم تأثرھ��ا ب��الظروف البیئی��ة مقارStabilityاالس��تقراریة  .1

 ) .Biochemicalو البایوكیمیائیة  Morphological االخرى(المظھریة

ھا لجمیع الكائن�ات الحی�ة احادی�ة الخلی�ة ومتع�ددة عمال: ویقصد بھا استUniversalالشمولیة  .2

 الخالیا.

وھ��ي الق��درة عل��ى كش��ف أع��داد ھائل��ة م��ن   DNA Fingerprinting:البص��مة الوراثی��ة .3

 .Numerous polymorphicالتباینات 

 ة) ف�ي وقتن�ا الحاض�ر م�ن الطرائ�ق المھم�DNAلقد اصبحت المؤشرات الجزیئیة(مؤش�رات ال�ـ     

، فضال ع�ن ق�درتھا ف�ي الكش�ف ع�ن أع�داد كبی�رة م�ن التباین�ات  ةلمعرفة االرتباط بین الكائنات الحی

تتبع التغیرات في درتھا بین األفراد، كذلك ق اطفیف مھما كان علھا قادرة على أیجاد أي أختالفمما ج

 ).  Weigand  et al.,1993لى قوانین مندل في التوریث(اراثیة عبر األجیال لكونھا تستند الو

 حسب نوع التقانة وطریقة الكشف عنھا ال�ى ع�دة تقان�ات منھ�ا مای�أتي DNAتقسم مؤشرات الـ     

Singh et al.,2014):( 

ومثالھ��ا مؤش��رات مق��اطع تب��این التقیی��د   :المعتم��دة عل��ى التھج��ین الجزیئ��ي DNAتقان��ة ال��ـ .1

Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)    . 
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: ومثالھ��ا مؤش��رات العش��وائي المتض��اعف DNAتقان��ة التض��اعف العش��وائي لقط��ع م��ن ال��ـ .2

Random Amplified Polymorphic-DNA)(RAPD. 

مؤش��رات مق��اطع تب��این :ومثالھ��ا DNAتقان��ة التض��اعف  الش��بھ العش��وائي لقط��ع م��ن ال��ـ .3

 ).Amplified Fragment Length Polymorphism)AFLPالتضخیم  

) أحد المؤش�رات (Simple Sequence Repeats SSRتقانة المقاطع البسیطة المتكررة  .4

التي لھ�ا تتابع�ات  DNAالجزیئیة التي تتسم في أمكانیة الكشف عن التباینات لمناطق من الـ

 متكررة ترادفیاً. 

  ذات التضاعف العشوائي: DNAؤشرات الـم 2-8-1

 1990 عام Welsh and McClellandت المحاولة االولى لھذه المؤشرات من قبل ألقد بد         

 ةوبمس�اعد ةعش�وائیة ومجھول�ة التسلس�ل والوظیف� DNA ةفي تض�خیم قطع� PCRتقنیة  عمالباست 

عل��ى مواق��ع االرتب��اط الت��ي یج��دھا واعتم��ادا  ةزوج قاع��د 10ال��ى  8طولھ��ا ح��والي  ةبادئ��ات متش��ابھ

م��ع دن��ا المج��ین والبع��د ب��ین ھ��ذه المواق��ع ین��تج التب��این ف��ي ع��دد احج��ام الح��زم  عملالب��ادئ المس��ت

اثناء  ةالتضاعف، وان ھذا التباین ینتج اما طبیعیا من االتحادات الجدید عملیةمن  ةالناتجة المتضاعف

وان أي تغی�ر حت�ى ل�و ك�ان عل�ى مس�توى  راتاما عن طریق مختلف انواع الطفاالنقسام الخلوي، و

لحذف او االضافة أو التبدیل یسبب فقدان أو اكتساب موق�ع ارتب�اط للب�ادئ مم�ا ی�ؤدي اب ةواحد ةقاعد

ان   RAPDتتمیز موشرات. RAPD)(Baum et al.,1998الى ظھور أو حذف حزمة في تقنیة 

و  Cytosinم���ن قواع���د % 50بادئاتھ���ا ذات تسلس���ل عش���وائي قص���یر وتحت���وي عل���ى أكث���ر م���ن 

Guanine لمختلف الكائنات الحیة( عملوشمولیة بحیث تستWilliams et al.,1990.( 

ذات التض���اعف العش���وائي م���ن األكث���ر المؤش���رات اس���تعماال ف���ي  DNAتع���د مؤش���رات ال���ـ        

 Polymerase Chainفاع�ل البلم�رة المتسلس�ل تث�ة الجزیئی�ة وتعتم�د عل�ى تقنی�ة مختب�رات الورا

Reaction(PCR)  وتع��رف بأنھ��ا الطریق��ة الت��ي یتض��اعف بھ��ا مواق��ع م��ن تت��ابعDNA  مع��ین

لین��تج عنھ��ا المالی��ین م��ن  DNA polymeraseعش��وائي واح��د وبمس��اعدة أن��زیم  ب��ادئ عمالباس��ت

القطع المتضاعفة ذات االوزان الجزیئیة المختلفة خارج الجسم الحي تشابھ لم�ا یحص�ل ف�ي الطبیع�ة 

 . )Kumar and Gurusubramanian,2011في داخل الجسم الحي(

  تفاعل البلمرة المتسلسل :تقانة  2-9

تفاعل البلمرة المتسلسل من التقانات المھمھ في مجال البایولوجیا الجزیئیة، ی�تم م�ن تعد تقانة          

بالتض��اعف اللوغ��ارتمي، اذ ك��ل دورة من��ھ نحص��ل عل��ى  DNAخاللھ��ا تض��خیم قطع��ة معین��ة م��ن

 عمالشریط حتى نصل الى مالیین من النسخ في وقت قصیر فضال عن امكانیة اس�تنسختین من كل 
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لق�د اص�بحت ھ�ذه التقان�ة القاع�دة االساس�یة ). (DNA  Mousumi et al.,2010شریط منفرد م�ن

لكثی��ر م��ن الدراس��ات والبح��وث الت��ي تتن��اول مج��االت عدی��دة، منھ��ا دراس��ة التن��وع ال��وراثي وإیج��اد 

األمراض الوراثیة والوبائیة واإلصابات الفیروسیة لإلنس�ان فض�ال ع�ن  البصمة الوراثیة وتشخیص

 ,.Rahman et al(ب، التحقی�ق الجن�ائي والط�ب الع�دلياس�تعمالھا الواس�ع ف�ي مج�ال اثب�ات النس�

من المؤشرات لغرض معرفة البصمة الوراثیة واكثرھ�ا  الكثیر PCR). تستخدم في تقانة الــ 2013

عمل للكش��ف ع��ن التغ��ایرات الوراثی��ة ف��ي النبات��ات الناتج��ة م��ن ال��ذي اس��ت RAPDش��یوعا مؤش��ر 

 ).  Yadav et al.,2019الزراعة النسیجیة(

 ھي وجود جھاز البلمرة الحراري PCRاما المتطلبات التي یجب ان تتوفر الجراء عملیات الـ       

 Thermalcyclerیة التي تشمل علىئومجموعة من المواد الكیما)Williams et al.,1990( : 

 Taq DNA polymerase. إنزیم بلمرة الدنا .1

 Deoxynucleosid triphosphates. (dNTPs)ثالثیة الفوسفات نیوكلیوتیدات .2

 .Primers البادئات .3

 . DNA template قالب الدنا .4

 ).Mg+2الحاوي على ایونات المغنیسیوم ( PCR buffer المحلول الدارئ .5

 :  )Williams et al.,1990(ات اساسیة موضحة كاالتيبثالث خطو یمرالتفاعل البلمرة المتسلسل 

عب�ر رف�ع  DNAلل�ـ فك ارتباط ش�ریطي الحل�زون الم�زدوج: وھي denaturationالمسخ  .1

ْم للحص�ول عل�ى ش�ریطین منف�ردین یعم�ل ك�ل )95-92حرارة محلول التفاع�ل ال�ى (درجة 

 .لبناء القطعة المكملةTemplet واحد منھم كقالب 

م��ع التتابع��ات م��ن القواع��د  : وھ��ي ارتب��اط البادئ��ات Primer annealingارتب��اط الب��ادئ .2

باالواص�ر الھیدروجینی�ة المنفرد، ویتم ذل�ك عب�ر االرتب�اط  DNAالنتروجینیة في شریط الـ

 ) ْم.65-35حرارة التفاعل الى (مع العلم تنخفض درجة 

ق��ة م��ن الب��اديء ف��ي منط OHف��ي النھای��ة  dNTPs: وھ��ي اض��افة Extensionاالس��تطالة  .3

-72م�ع ارتف�اع درج�ات ح�رارة ال�ى ( لتك�وین الش�ریط المكم�ل، DNAارتباطھ بشریط ال�ـ

) 100-35وال�ذي ل�ھ الق�درة عل�ى بن�اء ( TaqDNA polymerase)ْم وبس�اعدة ان�زیم 75

   .نیوكلیوتیدة في الثانیة
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 الفصل الثالث
 المواد وطرائق العمل

 : التجربة النسیجیة  3-1

  /العائ��د لقس��م الھندس��ة الوراثی��ة نف��ذت التجرب��ة النس��یجیة ف��ي مختب��ر زراع��ة األنس��جة النباتی��ة        

 Cفیت��امینم��ن  زتراكی�� ت��اثیر ة، بھ��دف معرف��العل��وم والتكنولوجی��ا ةالبح��وث الزراعی��ة/ وزار ةدائ��ر

) في كالس نب�ات الم�اش NaClاالجھاد الملحي( تراكیزوتداخلھما في تحمل  وھرمون البراسینوالید

مع تقدیر المادة الفعالة واخالف واقلمة النبیتات الناتجة من الكالس   Vigna radiataصنف المحلي

 .وبموجب التصمیم العشوائي الكامل الوراثي تغایرالمعرض للملوحة ودراسة ال

 الوسط الغذائي :   3-1-1

) الج��اھز والمدرج��ة  MS)and Skoog,1962  Murashige ل الوس��ط الغ��ذائياس��تعم 

 عدلت الدالة الحامض�یة). 5جدول(السكروزو الفیتامینات ) مع اضافة4تفاصیل مكوناتھ في الجدول(

)pH1يمحل�ولب 5.7) للوسط إلىM  أكم�ل و ھیدروكس�ید الص�ودیومأو ح�امض الھی�دروكلوریكم�ن

 Himediaم�ن ش�ركة Agar Agarن�وع  1-غم.لت�ر6 اض�یف االك�اربالماء المقط�ر و الحجم النھائي

حت�ى الغلی�ان ث�م  Magnetic stirrer باس�تعمال جھ�از الخ�الط المغناطیس�ي س�خن الوس�ط الھندی�ة.

 ºم121عل�ى درج�ة ح�رارة autoclave  معقم�ة ونقل�ھ ال�ى جھ�از المعق�ام زجاجی�ةص�ب ف�ي قن�اني 

 دقیقة.   20لمدة  2-كغم.سم1.04وضغط 

 .MSفي وسطاألمالح الالعضویة  :)4جدول(

 )1-التركیز(ملغم.لتر یةئالصیغة الكیمیا أسم المركب المجموعة

 NH4NO3 1650 نترات األمونیوم النترات
 KNO3 1900 نترات البوتاسیوم

 
 الكبریتات

 MgSO4.7H2O 370 كبریتات المغنیسیوم المائیة
 MnSO4.H2O 22.3 كبریتات المنغنیز المائیة

 ZnSO4.7H2O 8.60 ات الخارصین المائیةكبریت
 CuSO4.5H2O 0.025 كبریتات النحاس المائیة

 
 الھالیدات

 CaCl2.2H2O 440 كلورید الكالسیوم المائي
 CoCl2.6H2O 0.025 كلورید الكوبلت المائي

 KI 0.83 یودید البوتاسیوم

 
B-P-Mo 

 KH2PO4 170 فوسفات البوتاسیوم ثنائیة الھیدروجین

Na2MoO4.2H2 ولبیدات الصودیوم المائیةم
O 0.25 

 H3BO3 6.20 حامض البوریك

الحدید 
 المخلبي

 FeSO4.7H2O 27.84 كبریتات الحدیدوز المائیة
حامض الخلیك  أثلین ثنائي األمین رباعي

 Na2-EDTA 37.25 ثنائي الصودیوم
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  .MSالمركبات العضویة في وسط : )5(جدول

 

 

 

 

 

 

 تعقیم األجھزة واألدوات:   3-1-2

 تعقیم منضدة سریان الھواء الطبقي :   3-1-2-1

م رشت المنضدة العمل ث ةقبل بدای ةساع ةلمد UVةن خالل تشغیل اشعھ فوق البنفسجیعقمت م      

 .Tissue papersمع مسحھا بورق النشاف  %70بتركیز ليثیبالكحول اال

  تعقیم المیزان : 3-1-2-2

 .%) ومسحھ مباشرة بورق النشاف70(ليالثیا حولقي برشھ بكعقم داخل منضدة الھواء الطب     

 قیم أدوات العمل :تع 3-1-2-3

عقمت جمیع األدوات المستعملة ف�ي عملی�ة الزراع�ة م�ن مالق�ط ومش�ارط وزجاجی�ات بجھ�از        

دقیق��ة وبع��د أخراجھ��ا  20لم��دة  2-كغم.س��م1.04وتح��ت ض��غط  ºم121المعق��ام عل��ى درج��ة ح��رارة 

 24ولم�دة  ºم50) عل�ى درج�ة ح�رارة Dryer ovenوضعت المالقط والمشارط في فرن التجفی�ف(

ساعة، عند الزراعة یتم إدخال جمیع متطلبات العم�ل داخ�ل منض�دة س�ریان الھ�واء الطبق�ي المعقم�ة 

%) 95ثیلي(الكحول اال باستعمالمسبقاً، أما الشفرات والمالقط  فَتعقم قبل البدء بالعمل وأثناء العمل 

ن االض�افي االحمرار وتركھ�ا لتب�رد للض�ما درجةللحرق الى Burner مع تعریضھا الى اللھب من 

تعق�یم االطب�اق ) ف�ي تعق�یم األی�دي، ام�ا %70للقضاء عل�ى الملوث�ات م�ع اس�تَعمال الكح�ول االثیل�ي(

) وتوضع في جھاز المعقام بدرجة حرارة Canisters(ةالزجاجیة فیتم وضعھا داخل حاویات معدنی

 دقیقة. 20لمدة  2-سم.كغم1.04وتحت ضغط  ºم121

 راعتھا :التعقیم السطحي للبذور وز 3-1-2-4

) %70(ثیل�يق�ي س�طحیا بع�د نقعھ�ا ب�الكحول االعقمت البذور داخل منضدة س�ریان الھ�واء الطب      

%) 6(ى محل�ول ھ�ایبوكلورات الص�ودیومعل� ةحاوی معقمةثانیة، ثم نقلھا إلى قناني زحاجیة 30لمدة 

 )دقیقة مع التحریك المستمر. 15، 10( )% ولمدة2، 1، 0( بتراكیز

 )1-لتر.التركیز(ملغم ائیةالصیغة الكیمی المادة
Pyrodoxine- HCl (B6) C8H11NO3.HCl 0.5 

Nicotinc acid (B3) C2H5NO2 0.5 
Glycine C6H5O2 2.0 

Thiamine- HCl (B1)   OS.HCl4ClN17H12C 0.1 
Myo-Insitol C6H12O6 100 

Sucrose C12H22O11 30000 
Agar C24H38O19 0006 
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ذور بالماء المقطر المعقم اربع مرات من اجل إزالة بقایا المادة المعقم�ة م�ن س�طحھا، غسلت الب      

داخ�ـل  قنین�ةلك�ل ب�ذور  عش�رةمل وبواقع 125 ةسع معقمةا في قناني زجاجیة ھمقیعت بعد تعثم زر

) بقوة أمالح كاملة والخالي من المنظمات 5و4(الجدولMSمنضدة سریان الھواء الطبقي على وسط

 Incubator Chamber تكررات لكل معاملة، ثم وضعت في غرفة التحضین عشرة واقع النمو وب

ساعة ظالم وعلى درجة الحرارة 8 ساعة ضوء و16لوكس ولمدة 1000وعلى شدة إضاءة مقدارھا 

 Contamination التل�وث و االنب�ات تينس�ب). س�جلت النت�ائج ع�ن 14كم�ا ف�ي الش�كل(° م±2 25

percrntage  تیةالمعادلة اال عتمادبا) 15أیام من الزراعة كما في الشكل(بعد مرور سبعة: 

/ المزروع�ة ف�ي قنین�ة واح�دة و وثالت�ي ظھ�ر فیھ�ا التل�مع�دل ع�دد الب�ذور =  النسبة المئوی�ة للتل�وث

 100× القناني الكلیة  البذور في عددمعدل 

 
 .االیام ش بعمر سبعة):بادرات نبات الما15شكل(     من نبات الماش. معقمةالبذور ال ):14شكل(

 
 استحثاث الكالس من االجزاء النباتیة المختلفة لبادرات نبات الماش :  3-1-3

 النامی��ة المستأص��لة م��ن ب��ادرات نب��ات الم��اش وھ��ي القم��ة النباتی��ةاجری��ت زراع��ة االج��زاء   

Shoot tip(Sh.)  واالوراق الفلقی���ةCot.)(Cotyledon leaves الس���ویقة الجنینی���ة العلی���او 

)Epicotyle(Ep. والسویقة الجنینیة السفلىHypocotyl(Hyp.) )ف�ي 16والموضحة في الشكل (

) وبواق�ع عش�رة تك�ررات لك�ل معامل�ة 6الج�دولمختلفة( ھرمونی�ةعلى تولیف�ات الحاوي   MSوسط

وداخل منضدة السریان الھواء الطبقي، ثم نُقلت الزروعات الى غرفة التحضین تح�ت ظ�روف الت�ي 
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الزراعة تم حساب  من تاریخ یوما 30حثاث الكالس، وبعد ) من اجل است4-2-1-3(الفقرةذكرت في 

 ):Atabaki et al.,2018النسبة المئویة الستحثاث الكالس(%) الموضحة في المعادلة االتیة(

 100× استحثاث الكالس(%)=عدد االجزاء النباتیة الناتج منھا الكالس/ العدد الكلي لالجزاء النباتیْة 

 
 ): االجزاء النباتیة المستأصلة من بادرات نبات الماش.16شكل(

 ) التولیفات الھرمونیة في استحثاث الكالس.6جدول(

 الجزء النباتي المصدر )1-(ملغم.لترالھرمونیة لیفةؤالت ت
 جمیع االجزاء  ةالسیطر 1
  
 

2 

 
 

BA(0.5) 
 

 

Himabindu et al.(2014) االوراق الفلقیة 
Prasad et al.(2014) االوراق الفلقیة 
Patra et al.(2018) االوراق الفلقیة 

Sagare and Mohanty(2015) االوراق الفلقیة 
Wahyuni et al.(2017) االوراق 

3 NAA(0.1) Sagare and Mohanty(2015) االوراق الفلقیة 
4 BA(0.1)+NAA(0.2) ------------ االوراق الفلقیة 
5 BA(0.5)+NAA(2) Sagare and Mohanty(2015) االوراق الفلقیة 
6 BA(1)+NAA(1) Patra et al.(2018) االوراق الفلقیة 
7 BA(2)+NAA(0.5) Patra et al.(2018) االوراق الفلقیة 
8 KINT(0.5)+IAA(0.5) El-kaaby et al.(2015) االوراق الفلقیة 
9 KINT(1)+IAA(1)  

)2016الكعبي(  
الفلقیة،  النامیة، االوراق ةالقم 

 KINT(2)+IAA(2) 10 السویقة الجنینیة السفلى
11 KINT(4)+IAA(4) ------------ جمیع االجزاء 
12 KINT(6)+IAA(6) ------------ جمیع االجزاء 
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 إدامة الكالس : 3-1-4

أعط�ت افض�ل النتائج(ك�الس  الھرمونی�ة الجی�دة الت�ي التولیف�ةحدد الج�زء النب�اتي المناس�ب و

 subcultureمتماسك القوام) تمت زراعة الكالس الناتج م�ن مرحل�ة االس�تحثاث م�رة ثانی�ة ومكلنن 

بالتتابع  1-)ملغم.لتر2و  BA)(0.5و NAA(التولیفةجدید مجھز ب MSفي وسط  یوما21بعد مرور 

 من اجل زیادة كمیة الكالس.

     : معامالت تجربة الزراعة النسیجیة 3-1-5

م��ن الك��الس  ملغ��م)100(بالكمی��ة المطلوب��ة أُعتم��د وزن ثاب��ت المس��تحث بع��د إكث��ار الك��الس        

كلوری�د مختلف�ة م�ن  تراكی�زع اض�افة الم�ذكورة اع�اله م� ةالھرمونی التولیفةوب MSوزرع في وسط 

(قیست اإلیص�الیة الكھربائی�ة 1-)دیسیسمنز.مNaCl Analar %99.9)( )6 ،9 ،12 ،15مالصودیو

 1-)ملغم.لت�رVit.C( )20 ،40(Cفیت�امینم�ن  ینكی�زوتر )ECmeterجھ�از  عمالبأس�ت MSلوسط 

 ملغ�م. )BR( )0.02 ،0.04ھرمون البراس�ینوالید(فضال عن معاملة السیطرة صفر وتركیزین من 

حض��رت تراكی��ز  .ةعوام��ل الدراس��ة الثالث��ل ب��ین ت��داخالوفض��ال ع��ن معامل��ة الس��یطرة ص��فر  1-لت��ر

ك�ال الم�ركبین بالم�اء المقط�ر وأكم�ل الحج�م إل�ى  من غم1الفیتامین والھرمون اعاله من خالل إذابة 

وحس�ب ق�انون  )، ثم حضرت التراكیز المطلوب�ةStockمل من الماء المقطر(محلول االصل 1000

   C1 × V1  =C2 × V2            :االتي  التخفیف

 : حجم المحلول االصل  V1   ،   : تركیز المحلول االصل  C1إذ ان :   

:C2                                  2     ،       التركیز المطلوبVب: الحجم المطلو 

وحض��نت ف��ي  وبموج��ب التص��میم العش��وائي الكام��ل تك��رارات لك��ل معامل��ة ةنف��ذت التجرب��ة بثالث��  

 .مؤشرات الكالسیوما تم حساب 30) وبعد مرور4-2-1-3(الفقرةفي  المذكورةالظروف السابقة 

 كالس:المؤشرات المدروسة في ال 3-1-6

ورق ترش��یح  عل��ىبع��د وض��ع ك��الس  حس��اسمی��زان  باس��تعمال حس��ب ال��وزن الط��ري(ملغم): .1

  .شفره جراحیة باستعمال ایا االثر المتبقي لالكارالزالة بق

س��اعة وبدرج��ة 48لم��دة ف��ي ف��رن كھرب��ائي  حس��ب بع��د تجفی��ف ك��الس ال��وزن الج��اف(ملغم): .2

 .ولحین ثبوت الوزن° م 70-65حرارة ترواحت 

تی�ة المعادل�ة اال بموج�بحسب دلیل تحمل االجھ�اد الملح�ي  الجھاد الملحي(%) :دلیل تحمل ا .3

(Bagci et al.,2007): 

 100× لسیطرة معاملة ادلیل تحمل االجھاد الملحي(%)= الوزن الجاف للمعاملة / الوزن الجاف ل
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ترح�ة معادل�ة المقلوفق�ا ل المطل�ق للك�السنم�و الحسب معدل  ) :1-یوم(ملغم.المطلق نموالمعدل  .4

 )/W2 - W1) = (1-(ملغم.ی�ومالمطلقنموالمع�دل : .El-Yacoubi et al)2010(م�ن قب�ل

∆t     :اذ یمثل W1 ،W2 .الوزن الطري(ملغم) للكالس في بدایة ونھایة التجربة بالتتابع =   

∆t                )یوم). 30= مدة تحضین الكالس في غرفة الزراعة 

معادل�ة المقترح�ة م�ن قب�ل لوفق�ا لك�الس للنمو النسبي الل حسب معد النسبي(%) : نموالمعدل  .5

.El-Yacoubi et al.(2010) 

  100×لسیطرة معاملة االنسبي(%)=معدل نمو الكالس للمعاملة/معدل نمو الكالس ل نموالمعدل     

معادلة المقترحة من لوفقا ل حسبت استدامة الكتلة الحیویة الكتلة الحیویة(ملغم.یوم) : استدامة .6

  W2+W1 ( ∆t ×  /2 الكتلة الحیویة(ملغم.یوم)= ( استدامة:  Kvent et al.(1969)قبل

 : النضح االلكترولیتي النسبي(%) .7
م�ن خ�الل  Relative Electrolyte Leakage (REL)ق�در النض�ح االلكترولیت�ي النس�بي

مقط�ر مل م�ن الم�اء ال10الیھ  املغم من الكالس الطري ووضعھ في انبوبة اختبار مضاف100وزن 

ساعة ، ثم قرئت التوصیلیة 24ولمدة  °م25 حرارة ثم وضعت االنابیب في حمام مائي على درجة

 درج�ة ح�رارة المعق�ام عل�ى جھ�از  ، بعد ذلك وضع االنابی�ب نفس�ھا ف�يEC1الكھربائیة ورمز لھا 

ب��ردت عل��ى درج��ة ح��رارة المختب��ر، ث��م م��رة اخ��رى قرئ��ت  دقیق��ة وبع��د أخراجھ��ا15 لم��دة ºم121

 ):Sullivan,1972(المعادلة االتیة باعتمادو EC2لیة الكھربائیة ورمز لھا التوصی

REL=EC1 / EC2 ×100  

 ): 1-(مایكروغرام.غمالعناصرمحتوى  .8

في انابیب االختبار واضیف  ضعوبشكل جید، و ھطحنتم والمجفف الكالس  من اخذ وزن معین      

 H2O2وكس���ید الھی���دروجین بیرم���ل م���ن 2%) و H2SO4)98تی���كیح���امض الكبرم���ل م���ن 5الی���ھ 

ثم وضعت على مصدر حراري(ھیت�ر كھرب�ائي) لح�ین الحص�ول عل�ى  %) ورجت المحتویات36(

 Agiza et)م��ل بالم��اء المقط��ر(50اكم��ل الحج��م ال��ى والل��ون الرائ��ق للمس��تخلص الحامض��ي 

al.,1960 النت�روجین، الفس�فور، البوتاس�یوم،  المدروس�ة العناص�ر، لیصبح جاھزا لتقدیر محت�وى)

 ) بموجب الطرائق االتیة:  1-)(مایكروغرام.غمرالمغنسیوم، الصودیوم والكلو الكالسیوم،

 جھ�از مایكروكل�دال عمالالنت�روجین: ت�م تق�دیره حس�ب طریق�ة كل�دال باس�ت عنص�ر محتوى           

)Micro- Kjeldahl((Chapman and Pratt,1961)  . 
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 لمطی��اف الض��وئي جھ��از ا باس��تعمالالفوس��فور: ت��م تق��دیره  عنص��ر محت��وىSpectro- 

photometer 880حامض االسكوربیك ومولبیدات االمونیوم عند الط�ول الم�وجي وnm 

)John,1970.(                       

 جھ����از  بوس����اطةت����م تق����دیرھم  :البوتاس����یوم والص����ودیوم والمغنس����یوم العناص����ر محت���وى

 .Atomic absorption spectrophotometerاالمتصاص الذري 

 االثیل�ین ثن�ائي ام�ین رب�اعي  ةمع�ایر ةالكالسیوم: تم تق�دیره باس�تعمال طریق� عنصر محتوى

بمس��اعدة دلی��ل  )EDTANa2 ،Versinate)(0.01Nح��امض الخلی��ك ثن��ائي الص��ودیوم(

یوم لترس�یب العناص�ر م�ل م�ن س�یانید الص�ود2(بربرات االمونیوم) م�ع اض�افة المیروكسید

 ). Wimberely,1968(لعینةالثقیلة في ا

 طریق��ة م��ور  بموج��ب: ت��م تق��دیره الكل��ور عنص��ر ت��وىمحMohr نت��رات الفض��ة عمال باس��ت

)AgNO3) (0.05Nعتم��اد%) با1قط��رات م��ن دلی��ل كروم��ات البوتاس��یوم( )م��ع بض��ع 

 ):,2004Erwin and Houbaالمعادلة االتیة(

 عامل التخفیف ×حجم النموذج  ×عیاریتھا  ×(مل) AgNO3(%)=حجم -Clتركیز 

  10 × (ملغم)الوزن الجاف ×)= تركیز العنصر(%) 1-یكروغرام.غم(ماعنصرمحتوى ال

 البروتین(%):  نسبة .9

 Protein(%)=N(%) × 6.25:(Vopyan,1984) االتیة البروتین وفقا للمعادلةت نسبة قدر     

 ):1-.غم مایكروغرامتركیز البرولین(  .10

أخ�ذ  اذ ،.Bates et al)1973ق�در تركی�ز ح�امض الب�رولین ف�ي الك�الس بموج�ب طریق�ة(        

م��ل ح��امض 10ملغ�م م��ن الك��الس الج�اف ووض��ع ف��ي جفن�ة خزفی��ة وطحن��ھ بع�د إض��افة 100 وزن

غ��م م��ن الح��امض ف��ي 3(ت��م تحض��یره بأذاب��ة %3تركی��زه  Sulfosalicylic acidسلفوسالس��لیك 

مل من الماء المقطر) وترك مدة من الزمن، ث�م وض�ع الم�زیج بجھ�از الط�رد المرك�زي عل�ى 100

م�ل م�ن 2س�حبث�م ورق الترش�یح،  باس�تعماللمدة عشر دقائق ورش�ح  1-دورة.دقیقة 2000 ةسرع

م�ل ك�ل م�ن ح�امض الخلی�ك الثلج�ي ومحل�ول 2الراشح ووضعھ في انابیب االختبار وأض�یف إلی�ھ 

مل 30غم من ننھایدرین في 1.25(تم تحضیره باذابة Acidic ninhydrinالننھایدرین الحامضي

وعن�د درج�ة  ة) وحفظھ في الثالج6Mمن حامض الفسفوریك( مل20من حامض الخلیك الثلجي و

ثم ترك المزیج على نارھادئة حت�ى ظھ�ور الل�ون األص�فر، )، ةساع24 لمدةواستعمل ° م4حرارة 

 الی�ھ  وإض�یفواح�دة  لم�دة س�اعة° م100وضع األنابیب في حمام مائي بدرج�ة ح�رارة بعد ذلك تم 

تظ�ر لیظھ�ر الل�ون االحم�ر، نثم ن ةثانی30 لمدةر مع الرج المستم Tolueneمل من مادة تولوین 4
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 جھ��از المطی��اف الض��وئي عن��د الط��ول الم��وجي  بوس��اطةث��م قیس��ت ش��دة اللون(الكثاف��ة الض��وئیة) 

520nm، .وتمت مقارنة ھذه القراءات مع المنحنى القیاسي للبرولین النقي 

 ):1-المواد الفعالة في الكالس(مایكروغرام .مل 3-1-7  

 المـواد الفعالة في كالس نبات الماش وھي كاالتي: معامالت لتقدیر ثمانياختیرت       

 .  1NaCl-دیسیسمنز.م6 -1

 .Vit.C 1-ملغم.لترNaCl +40 1-دیسیسمنز.م6 -2

 . 1BR-ملغم.لتر NaCl +0.04 1-دیسیسمنز.م6 -3

 . 1BR-ملغم.لترVit.C +0.04 1-ملغم.لترNaCl +40 1-دیسیسمنز.م6 -4

 . 1NaCl-دیسیسمنز.م15 -5

 . Vit.C 1-ملغم.لترNaCl +40 1-منز.مدیسیس15 -6

 . 1BR-ملغم.لتر NaCl +0.04 1-دیسیسمنز.م15 -7

 . 1BR-ملغم.لترVit.C +0.04 1-ملغم.لترNaCl +40 1-دیسیسمنز.م15 -8
شخصت الم�واد الفعال�ة للمع�امالت اع�اله ف�ي ش�ركة الحق�ول البیض�اء لالستش�ارات البیئی�ة             

  High مال جھ��از الكروموت��وغرافي الس��ائل ع��الي االداء   والھندس��یة/الحارثیة/بغداد باس��تع

Performance Liquid Chromatography(HPLC)  ن��وعShimadzu 2010 FLC 

اعتم��ادا عل��ى النم��اذج  Arae ومس��احة حزم��ة العین��ة Retention time لتحدی��د زم��ن االحتج��از

م الحصول علیھا م�ن ش�ركة ) التي ت1في الملحقالتركیبیة الموضح صیغھا  مادة فعالة11(القیاسیة

 م��ایكرو25فص��ل المركب��ات القیاس��یة بتركی��ز س��كما للتج��ارة العام��ة، م��ن تثبی��ت الظ��روف المثل��ى ل

 ). 7في الجدول( الموضحةو 1-غرام.مل

 HPLC.) ظروف الفصل في جھاز7جدول(

 HPLC نوع العمود
 2.0mm I.D×50 طول العمود

 acetonitrile:methanol:0.1 الطور المتحرك
phosphoric acid(6:3:1 v/v) 

 UV 280 nm نوع الكاشف
 m1.min-1 1.2 الجریان سرعة

 °25c الفصل درجة الحرارة
 ϻL20 حجم العینة
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 ت���م قی���اس زم���ن االحتج���از ومس���احات الح���زم للنم���اذج القیاس���یة مق���درة بالمایكروفول���ت و

للمعامالت كمیاً باس�تعمال  )، ثم حددت تراكیز المواد الفعالة17) والشكل(8الموضحة في الجدول(

 تحت الظروف نفسھا.المراد قیاسھا ذج انمالالقیاسي و النموذج المقارنة بین

 .1-مایكروغرام.مل25 وبعض مواصفاتھا بتركیز 11) المركبات القیاسیة 8جدول(

Area Retention time Compound Seq. 
126907 1.69 Hydroxy benzonic acid 1 
126107 2.67 Tannic acid 2 
145941 3.39 Gallic acid 3 
119001 4.52 Quercetin 4 
169188 4.90 Syringic acid 5 
209820 6.11 Ferulic acid 6 
321777 7.49 Chlorogenic acid 7 
221127 8.66 Gentisic acid 8 
117700 9.80 Shikimic acid 9 
179703 10.50 Coumaric acid 10 
179419 11.39 Protocatechuric acid 11 

 
جھ��از  باس��تعمال): منحن��ي النم��وذج القیاس��ي للم��واد الفعال��ة ف��ي ك��الس نب��ات الم��اش 17ش��كل(

HPLC. 
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 ستخالص المواد الفعالة :     طریقة ا 3-1-7-1

حضرت النماذج المراد قیاسھا من خالل اخ�ذ وزن مع�ین م�ن مس�حوق الك�الس واض�یف الی�ھ       

تخلص بجھ�از الموج��ات ف��وق الص��وتیة ) وت��م معامل��ة المس��v/v% كح��ول المیث�انول(80م�ل م��ن 5

ك ل��بع��د ذو دقیق��ة، 25ولم��دة ° م25الح��رارة  % وف��ي درج��ة60وعن��د درج��ة فعالی��ة  ةدور 60ب

 العینةالراشح الرائق لكل  دقیقة. مرر15ولمدة  ةدور7500م جھاز الطرد المركزي بسرعة استخد

لغ��رض تجفی��ف   وارعل��ى عم��ود الفح��م الزال��ة االل��وان قب��ل عملی��ة تبخی��ره بجھ��از المبخ��ر ال��د

وار المبخرال�د من المستخلصة للبقایا مل1 المیثانول بحجم إضافة تم°، م45 درجةالمستخلص عند 

ت�م حق�ن الجھ�از بع�د ذل�ك  °،م4 حرارة وخزن في الثالجة تحت درجة فلتر بوساطةورشح الخلیط 

 )7م���ایكرولیتر وتح���ت ظ���روف الفص���ل الم���ذكورة ف���ي الج���دول(20بمحالی���ل النم���اذج بحج���م 

)Rodrı́guez Delgadoa et al.,2001 وم�ن ث�م ت�م القی�اس الكم�ي للمركب�ات الموج�ودة ف�ي ،(

معلوم�ة للم�واد القیاس�یة م�ع مس�احات الح�زم ال ق مقارنة الحزم المجھول�ة للنم�اذجالنماذج عن طری

 ج) ف�ي ك�ل نم�وذ1-(مایكروغرام.م�ل ) وتم حس�اب تراكی�ز المركب�ات المشخص�ة8(جدولالمطلوبة

 دلة اآلتیة: المعا بموجب

× مساحة حزمة النم�وذج القیاس�ي)  \)=(مساحة حزمة المركب 1-تركیز المركب(مایكروغرام.مل

 عدد مرات التخفیف  × تركیز النموذج القیاسي 

 10عدد مرات التخفیف =   ،    1-مایكروغرام.مل 25علما إن تركیز المحلول القیاسي =

  :اخالف النباتات 3-1-8

  1-)دیسیس��منز.م15، 12، 9، 6(ه تراكی�ز) بNaClلالجھ�اد الملح�ي( بع�د تع�ریض الك�الس  

یوم�ا م�ن تعریض�ھ لالجھ�اد، نق�ل الك�الس ال�ى 30) س�ابقا وبع�د م�رور 5-1-3(الفق�رةكما ذك�ر ف�ي 

ف��ي  ت��ھعاوزر من��ھ )1-.قطع��ةملغم100قط��ع( اخ��ذ خم��س، اذ ت��م regeneration مرحل��ة االخ��الف

 وكانت كاالتي: فةمعامالت ھرمونیة مختلالحاوي على  MSوسط 

1- Benzylamino purine(BAP))51-ملغم.لت�ر(+Adinosin sulfate (Ads) )20 

   .)Gatica Arias et al.,2010( )1-ملغم.لتر

2- Thidiazuron(TDZ))0.21-ملغم.لتر( )Nafie et al.,2013(. 

3-  Zeatin(ZE))1.011-ملغم.لتر( )Aftabi et al.,2018(. 

ة وداخ�ل منض�دة الس�ریان الھ�واء الطبق�ي، ث�م نُقل�ت الزروع�ات تكررات لكل معامل� عشرةوبواقع   

اخ��الف  تم��ایز اولغ��رض ) 4-2-1-3(الفق��رةظ��روف الت��ي ذك��رت ف��ي الال��ى غرف��ة التحض��ین تح��ت 
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من تاریخ الزراعة تم حساب النسبة المئویة لالخالف(%) المبینة ف�ي  یوما28مرور ، وبعد نباتاتال

 :)Arefin et al.,2018(ادلة االتیة وعدد االفرع العرضیھالمع

 100× طع الكالس قظھر بھا التمایز/ العدد الكلي لقطع الكالس التي عدد  = نسبة الخالف(%) 

 : ةتجذیر االفرع العرضیة المتمایز 3-1-9

 BAP +20 م�ن  1-ملغم.لت�ر5م�ن المعامل�ة الھرمونی�ة  ةزرع�ت االف�رع العرض�یة المتم�ایز         

بع�د  1-)دیسیس�منز.م12، 9، 6الملحی�ة ( تراكیزكالس المعام�ل ب�الالة من والناتج Adsمن  1-ملغم.لتر

والمجھ�ز ب�المنظم النم�و  ةكام�ل الق�و MSبقایا الكالس على وس�ط التج�ذیر المتك�ون م�ن وس�ط  ازالة

IBA  1-ملغم.لت��ر1وبتركی��ز)Prasad et al.,2014 منض��دة  وداخ��ل تك��ررات)، وبواق��ع عش��رة

ذك�رت ف�ي  ظ�روف الت�يالالزروع�ات ال�ى غرف�ة التحض�ین تح�ت  سریان الھ�واء الطبق�ي، ث�م نُقل�ت

  .من تاریخ الزراعة یوما28) لغرض تشجیع على نمو الجذور ولمدة 4-2-1-3(الفقرة

     :االقلمة  3-1-10

) 12، 9، 6الملحی�ة ( تراكیزالناتج�ة م�ن ك�الس المعام�ل ب�ال  Plantlesاس�تخرجت النبیت�ات

) 0ورم�ز لھ�ا ( MSف�ي وس�ط  نس�یجیا بذورزراعة الالناتجة من فضال عن النبیتات  ،1-دیسیسمنز.م

یحت�وي عل�ى  اً وغسلت بالم�اء الج�اري الزال�ة بقای�ا الوس�ط الغ�ذائي الملتص�ق بج�ذروھا كون�ھ وس�ط

ال�ى قن�اني زجاجی�ة حاوی�ة عل�ى م�اء ت�ات النبینقل�ت  .المساعد على نمو االحی�اء المجھری�ة السكروز

 .)18كما في الشكل(بعة ایام دة سوغطیت بأغطیة شفاقة لم فقطحنفیة 

  
 1-)دیسیس�منز.م12، 9، 6ملحی�ة (ال تراكیزمعامل بالالنبیتات الناتجة من الكالس الاقلمة )18شكل(

 .من الیمین الى الیسار
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رفع��ت االغطی��ة ف��ي االس��بوع ی��ام االول��ى، وة ارفع��ت االغطی��ة ت��دریجیا لم��دة س��اعتین لثالث��

الت��ابع ل��دائرة  poly-houseى ظ��روف البی��ت البالس��تیكي ال��المختب��ر  الث��اني ونقل��ت م��ن ظ��روف

تحویل تغ�ذیتھا م�ن رمی�ة الجل زراعتھا في التربة و عیة / وزارة العلوم والتكنولوجیاالبحوث الزرا

.غطی��ت فوھ��ات االص��ص بأغطی��ة Autotrophicال��ى ذاتی��ة المعیش��ة  Heterotophicالمعیش��ة 

رفع بش�كل ت�دریجي س�اعتین ال�ى ی�ة ح�ول النبیت�ات(تبالستیكیة شفافة للحفاظ على رطوبة نسبیة عال

 كم�ا ف�ي الش�كل ت بش�كل نھ�ائي ف�ي االس�بوع الث�اني)س�بوع االول ورفع�الساعات یومی�ا ف�ي ا ثالث

الحنفی�ة  ماءب بعدھا ثم نقل الزروعاتلمدة شھر من تاریخ و ةنصف القو MS، سقیت بمحلول )19(

 تك��ررات ثالث��ةص��میم عش��وائي كام��ل وبواق��ع وبموج��ب تجرب��ة عاملی��ة ذات ت لح��ین نھای��ة التجرب��ة

 .النمو ومكونات الحاصل مؤشراتلغرض دراسة بعض 

 
 ) النبیتات الناتجة من البذور(نسیجیا) والكالس في ظروف البیت البالستیكي.19شكل(

 
 ظروف الزراعة في البیت البالستیكي:  3-1-11

س بنس�بة والبتم�و ی�ةزمیجتربة من  غم من خلیط متكون2000ملئت االصص البالستیكیة ب         

 20ولم��دة  2-كغم.س��م1.04وض��غط ° م121عل��ى درج��ة ح��رارة  بجھ��از المعق��اممس��بقا عق��م ( 1:1

ف��ي  الت��ي ت��م تحلیلھ��ا ةللترب��الفیزیائی��ة و یمیائی��ةالك) یوض��ح بع��ض الص��فات 9والج��دول( ،دقیق��ة)
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 رة العل��وم والتكنولوجی��ادائ��رة البح��وث الزراعی��ة / وزا / مختب��رات مرك��ز الترب��ة ومعالج��ة المی��اه

 .  Page et al.(1982)وحسب الطرائق الموصوفة من قبل 

 .البیت البالستیكي تجربةالفیزیائیة لتربة والكیمیائیة  ) بعض الصفات9جدول(

 

 

 

 

 

 

  

 :المدروسةالنمو  شراتمؤ 3-1-12

مسطرة مدرجة من فوق سطح التربة إلى أعل�ى قم�ة  بوساطة قیس ارتفاع النبات(سم): .1

 نامیة في النبات. 

 ,.Baskaran et alاالتی�ة(معادل�ة الوذل�ك بتطبی�ق بت حس� ):2المساحة الورقیة(دس�م .2

 عرض الورقة(دسم)× )طول الورقة(دسم× 0.66) =2(دسم: المساحة الورقیة(2009

  تم حساب األفرع الجانبیة.): 1-ع.نباتعدد االفرع(فر .3

 48في ف�رن كھرب�ائي لم�دة  نباتات بمیزان حساس بعد تجفیف قدر الوزن الجاف(غم): .4

 ولحین ثبوت الوزن.° م70الى  65ساعة وبدرجة حرارة ترواحت 

بوس��اطة جھ��از تق��دیر  ق��در ):SPADوح��دةمحت��وى الكلوروفی��ل الكل��ي ف��ي األوراق( .5

المجھ�����ز م�����ن قب�����ل ش�����ركة  SPAD 50- ن�����وع Chlorophyllmeterالكلوروفی�����ل

Minolta ��نبات��ات م��ن ك��ل وح��دة  ثالث��ةوذل��ك بأخ��ذ متوس��ط ثالث��ة اوراق ولة الیابانی

 تجریبیة.  

 :مكونات الحاصل 3-1-13 

 نباتات ثم استخرج متوسطھا.لثالثة بت حس ):1-.نباتة.عدد القرنات(قرن1

من حاصل ثالثة  البذور الناتجة تبحس ):1-.قرنةةالواحدة(بذر ة. عدد البذور في القرن2

 نباتات ثم قسم على عدد القرنات الكلي.

بذرة بعد خلط البذور 100من خالل أخذ عینة عشوائیة من  سبحبذرة(غم): 100. وزن 3

 لكل وحدة تجریبیة وتم وزنھا بمیزان حساس.

 القیمة الصفة القیمة الصفة 
مفصوالت 

 التربة
(g.kg-1) 

    mmol.L-10.08  الجاھزN 925 الرمل
 mmol.L-1 0.05     الجاھزP 24 الغرین
 mmol.L-1 0.52 الجاھزK 51 الطین

 Ca mmol.L-1 8.51 رملیة نسجة التربة
 EC)(  dS.m-11.56 Mg mmol.L-1 3.25االیصالیة الكھربائیة 

 pH( 6.67 Na mmol.L-1 2.01درجة التفاعل (
 OM(  3.01 % Cl mmol.L-1 10.19( المادة العضویة
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 الدراسة الجزیئیة : 3-2

 : DNAاستخالص الحامض النووي 3-2-1

) MSمن اوراق النباتات النسیجیة(زراعة البذورفي وسط  DNAلنووي استخلص الحامض ا  

بموج��ب ع��دة  1-)دیسیس��منز.م12، 9، 6الملحی��ة ( تراكیزوالنبات��ات الناتج��ة م��ن الك��الس المعام��ل ب��ال

 االمریكیة. ABIOpure) من شركھ Kit )ABIOpureTM Total DNAاالستخالص 

 طریقة االستخالص: •

م�ل وم�ن ث�م اض�یف 1.5عت في انبوبة االستخالص سعة وراق ووضالملغم من ا100اخذ   -1

 م�ایكرولیتر م�ن200) و 1-ملغم.م�لProteinase K)20م�ایكرولیتر م�ن ان�زیم  20الیھ�ا 

Buffer BR  ومزجھا بجھاز الرجVortex  حمام م�ائي  بوساطةبعد ذلك حضنت العینات

 ولمدة لیلة كاملة.°) م56(

 .Vortexوتم مزجھا بجھاز الرج  يلایثمایكرولیتر من كحول 200نات اضیف الى العی -2

ف�ي انبوب�ة  توض�ع ، كم�ا Collection tubeنقل جمیع المزیج بعنای�ة ال�ى انبوب�ة جامع�ة  -3

زي لمدة دقیقة واحدة ل جھاز الطرد المركاباستعم المزیج نبذ، ثم Mini columnالترشیح 

، بع��د ذل��ك اخ��ذ الرائ��ق واھم��ل الراس��ب، ث��م نق��ل الرائ��ق ال��ى 1-دورة.دقیق��ة8000وبس��رعة 

ونب�ذت م�رة اخ�رى  Buffer BWم�ایكرولیتر م�ن 600انبوبة جامعھ اخرى واضیف الی�ھ 

جدی�دة واض�یف  ، واجمع الرائق في انبوب�ة1-دورة.دقیقة 8000ولمدة دقیقة واحدة وبسرعة 

وبس�رعة دة دقیق�ة واح�دة نب�ذ م�رة اخ�رى ولم� ، ث�م Buffer TWمایكرولیتر م�ن700 الیھ 

 ایضا. 1-دقیقة دورة. 8000

جھ�از بانبوب�ة جامع�ة جدی�دة ووض�عت ف�ي  نق�ل الراش�حاھمل السائل في االنبوبة الجامع�ة و -4

الزال�ة بقای�ا محل�ول بف�ر،  1-دورة.دقیق�ة13000ي لمدة دقیقة واحدة وبسرعة الطرد المركز

 مل.1.5جدیدة اخرٮسعة انبوبة  نقل الرائق في ومن ثم

 وحض�ن ،Buffer AEم�ایكرولیتر م�ن 100اض�یف الی�ھ ل الرائق في الخط�وة الس�ابقة ونق -5

ولم�دة دقیق�ة واح�دة وبس�رعة  م�رة اخ�رى نب�ذ، ث�م لمدة دقیقة واحدة وبدرجة ح�رارة الغرف�ة

 .1-دورة.دقیقة13000

 .   PCRحفظت العینة بالتجمید لحین بدء تقنیة التضاعف  -6

 :DNAقیاس تركیز الحامض النووي 3-2-2

) وذل��ك م��ن خ��الل اخ��ذ 1-(نانوغرام.م��ایكرولیترDNAقی��اس تركی��ز الح��اض الن��ووي ت��م

 خم��سالمخفف�ة وت��رك لم�دة  Quantyflourم�ایكرولیتر م��ن ص�بغة 199م�ایكرولیتر ومزج�ھ م��ع 1
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مریك�ي الا Quantus Fluorometerجھ�از  ةطاسبو ومن ثم قیس ،ة حرارة الغرفةجدقائق في در

 ).20المنشأ الموضح في الشكل(

 
 . DNAلقیاس تركیزQuantus Fluorometer ) جھاز20شكل(

     تفاعالت التضاعف العشوائي المتعدد االشكال:  تحضیر 3-2-3

في تحضیر التفاعل العشوائي وقد تم اختبار سبعة Lavanya et al.(2008)  اتبعت طریقة           

لمعرفة أي منھ�ا  Bioneer) والمجھزة من شركة 10بوادئ عشوائیة موضحة تفاصیلھا في جدول(

 .التجربةفي دنا عینات   Polymorphismتعكس تعدداً شكلیاً 

 .PCR- RAPDفي تقنیة عملة التسلسل النیوكلیوتیدي للبوادئ المست )10جدول( 

 

 

 

 

   

 

 

 

Primer code (RAPD) Sequence (5´-3´) 
OP-F06 GGGAATTCGG 
 OP-F07 CCGATATCCC 
 OP-F10 GGAAGCTTGG 
OP-G01 CTACGGAGGA 
OP-G02 GGCACTGAGG 
 OP-G03 GAGCCCTCCA 
OP-G05 CTGAGACGGA 
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 طریقة عمل تفاعالت التضاعف العشوائي المتسلسل : 3-2-4

  -جرى العمل بعد ارتداء القفازات وبالخطوات اآلتیة:  

1- Master Mixالمجھز من قبل شركة :  Promega)11والموضح مكوناتھ في الجدول( : 

  .Master Mix) مكونات محلول 11جدول(
 

 
 
 
 
 
 
 

 ):12اشتمل مزیج تفاعل التضاعف العشوائي لسلسلة الدنا لمكونات الموجودة في الجدول(  -2
 PCR- RAPD.مزیج تفاعل نات مكو )12جدول(

 

 

 

 

 

 -Thermoوضعت االنابیب في جھاز البلمره الحراري  PCRبعد تحضیر مزیج تفاعل  -3

cycler )13وفقا للبرنامج الموضح في الجدول.(  

  PCR- RAPD.)برنامح تفاعل13جدول(

 ادة المستعملةالم
MgCl2 

DNTPs (deoxynucleotide triphophates) 
(dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 

Taq DNA polymerase 
Tris-HCl  pH  9.0 

 μL) الحجم لعینة واحدة( المستعملة المادة
Master mix(Promega)    10 

RAPD  Primers 1 
DNA 3 

Nuclease Free Water 6 
20 μl الحجم النھائي لخلیط التفاعل   

 دورة واحدة مكونة من 
 درجة الحرارة الوقت التفاعل

Initial  Denaturation 4 م  94 دقائق° 
 دورة مكونة من  45

Denaturation 1  م  94 دقیقة° 
Annealing 1 م  36 دقیقة° 
Extension 2 م 72 دقیقة° 

 دورة واحدة مكونة من
Final Extension 10 م 72 دقائق° 

Final  Hold م4 حسب الرغبة° 
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بعد انتھاء التفاعل تم ترحیل الخلیط مع مؤشر الدلیل الحجمي على ھالم االك�ـاروز بتركی�ز 

دقیق�ة. ت�م تص�ویر  70فول�ت ولم�دة  100% بجھاز الترحیل االفقي علما ان ظروف الترحیل ھ�ي 1

  نانومیتر. 254وعلى طول موجي  Gel Imaging System جھاز ستعمالباالھالم 

 تحضیر ھالم االكاروز : 3-2-5

ت�م غل�ق ج�انبي الل�وح  ،د مناسبة لح�وض الترحی�ل الكھرب�ائيلوح زجاجي شفاف ذو ابعا عملاست -1

ن اشرطة الصقة لحین تصلب الھالم بعد صبھ كما تم تثبیت المشط الخاص لتكوی بوساطةباحكام 

 عند أحد أطراف الھالم. (wells)رالحف

غ�رام م�ن  1%) للكشف عن عینات الـدنا المعزول، وذلك بإذابة 1حضر ھالم اآلكاروز بتركیز( -2

 . 1×بقوة  Tris–Boric acid–EDTA (TBE)مل من محلول الـ  100اآلكاروز في 

ث��م ب��رد دقیق��ة (لح��ین اكتم��ال اإلذاب��ة)  2.5لم��دة  Microwaveس��خن الم��زیج ف��ي الف��رن ال��دقیق  -3

 Ethidium) من ص�بغة برومی�د األثی�دیومlµ1وأضیف لھ (° م60-50المزیج الى درجة حرارة

Bromideالفقاع�ات  ، ومن ثم صب المزیج في الح�وض الزج�اجي بھ�دوء وح�ذر لتجن�ب تك�وین

 حرارة الغرفة لحین تصلبھ. درجة فيو ثانیة30الھوائیة وترك لمدة 

 م االكاروز :عملیة الترحیل الكھربائي على ھال 3-2-6

رف��ع المش��ط بھ��دوء م��ن ھ��الم االك��اروز كم��ا ازیل��ت االش��رطة الالص��قة م��ن جوان��ب الل��وح  -1

 الزجاجي الشفاف.

 3 بحی�ث یعل�و المحل�ول الج�ل TBE )(1x وضع الھالم في ح�وض الترحی�ل وغم�ر بمحل�ول -2

 . 5mmالى 

 .Loading dyeمن محلول التحمیل  lµ3 الدنا مع  مایكرولیتر من عینات5مزج  -3

 Micropipetteالماص�ة الدقیق�ة  باستعمالDNA Ladder زعت العینات على الحفر مع و -4

 .مع مراعاة عدم خروج العینة من سطح الحفرة

وال�ذي   Power supplyأغلق جھاز الترحیل ووصلت أقطاب التیار الكھربائي بمجھزقدرة  -5

 75الموجب، بعد طب )، رحلت باتجاه الق1-فولت.سم 5فولت( 100تم ضبطھ بفولتیة مقدارھا 

 ف الترحیل.دقیقة أوق

  nm254وعل�ى ط�ول م�وجي  Gel Imaging System جھ�از باس�تعمالتم تصویر الھ�الم  -6

 . DNA Ladderلتتم دراسة الحزم المفصولة للعینات ومقارنتھا مع حزم الدلیل الحجمي 
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 -:  RAPDتحلیل نتائج مؤشرات الـ  3-2-7

 DNAللحص��ول عل��ى االوزان الجزیئی��ة لح��زم ال��ـ Photo captاس�تعمل البرن��امج الحاس��وبي        

) والنبات��ات الناتج��ة م��ن الك��الس MSللنبات�ات الناتج��ة م��ن النبات��ات النس��یجیة(زراعة الب��ذورفي وس��ط 

 DNAومقارنتھ�ا بحج�م ح�زم ال�دلیل الحجم�ي  1-)دیسیس�منز.م12، 9، 6الملحیة ( تراكیزالمعامل بال

Ladder زوج قاع��دي، وت��م تحوی��ل الحزم��ھ الت��ي  250-10000ی��ة ب��ین الجزیئ والت��ي كان��ت اوزان��ھ

  Absencesعن��د غی��اب الحزم��ة  0التوص��یف م�ن خ��الل وض��ع رق�م  ج��داولظھ�رت ف��ي الھ��الم ال�ى 

والنسبة  Polymorphsimنسبة المئویة للتعددیة الشكلیة ال. حسبت Presenceعند وجودھا  1ورقم 

 Primerوالنس��بة المئوی��ة لكف��اءة الب��ادئ  Discriminatory powerالمئوی��ة للمق��درة التمیزی��ة 

efficiency بموجب المعادالت ادناهAL-Judy and Majeed,2013)( : 

 = (عدد الحزم الكلیة في البادئ / عدد الحزم الكلیة في جمیع البوادئ) النسبة المئویة لكفاءة البادئ •

 100                                                                                                     x  

= (عدد الحزم المتباینة ف�ي الب�ادئ / ع�دد الح�زم المتباین�ة ف�ي جمی�ع  النسبة المئویة للمقدرة التمیزیة •

 x 100البوادئ) 

    = (عدد الحزم المتباینة في البادئ / عدد الحزم الكلیة في البادئ)  النسبة المئویة للتعددیة الشكلیة •

 x100      

 : ةالتجربة الحقلی 3-3

التربی�ة للعل�وم  ةحیاة/كلی�النباتی�ة التابع�ة لقس�م عل�وم ال ةالحقلی�ة ف�ي الحدیق� ةاجریت التجرب�       

وارتفاع  44.36 °وخط الطول  33.37°ضمن خط العرض 2018(ابن الھیثم) لموسم النموالصرفھ

، بھ��دف )4الموض��حة ف��ي الملح��ق(، فض��ال ع��ن العوام��ل المناخی��ة ع��ن مس��توى س��طح االرض م23

وھرمون البراسینوالید وتداخلھما في تحمل االجھاد الملحي لنبات  Cتراكیز من فیتامین معرفھ تاثیر

 الماش وحاصلھ مع تقدیر المادة الفعالة في البذور.

 : وتصمیم التجربةوتھیئتھا  ةتحضیر الترب 3-3-1

س�م والكث�ر م�ن موق�ع وخلط�ت 30راعة عل�ى عم�ق أخذت عینـات من تربـة الحقل قبل الز           

مل�م لغ�رض  2فتحات�ھ قط�ر بمنخ�ل ونخل�ت وطحن�ت ھوائی�ا لتكوین نموذج جید، بعد ذلك تم تجفیفھ�ا

في مختبرات التربة والماء ف�ي  (Page et al.,1982)تقدیـر بعض الصفات الكیمیائیـة والفیزیـائیـة

 ). 14في جدول( الموضحةجیا والبحوث الزراعیة/وزارة العلوم والتكنولو ةدائر
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 قبل الزراعة. الفیزیائیة لتربة الحقلوالكیمیائیة ) بعض الصفات 14جدول(

للوح�دة  2م1أجریت عملی�ات الحراث�ة والتنع�یم والتس�ویة للحق�ل بع�دھا قس�م إل�ى أل�واح بمس�احة       

. م ب�ین الوح�دات0.25، ترك�ت مس�افة فاص�لة بع�رض جورة15التي تحتوي على  التجریبیة الواحدة

 Rondomized Complete Blockت العش�وائیة الكامل�ةتص�میم القطاع�ا نف�ذت التجرب�ة ض�من

Design(RCBD)   4×3×3×3( وح�دة تجریبی�ة108مكررات، وعلیھ تضمنت التجربة وبثالثة( 

دفعة  1-كغم.ھـ75) بمستوى P2O5%46أضیف سماد السوبر فوسفات الثالثي(). 21كما في الشكل(

 1-.ھ�ـNكغ�م40) بمس�توى N%46س�ماد الیوری�ا( ی�أةزراعة، أما الس�ماد النتروجین�ي بھواحدة قبل ال

  ). 2012دفعتین األولى قبل الزراعة والثانیة في مرحلة التزھیر(علي،وأضیف على 

 ) تصمیم التجربة في الحقل قبل الزراعة. 21شكل(  

 :المستعملة في التجربةالمعامالت  3-3-2

 تضمنت التجربة المعامالت االتیة:         

 .1-یسیمنزم)دیس15.0و  NaCl) ()0.9 ،5.5 ،10.0من كلورید الصودیوم تراكیزاربعة  •

 فضال عن معاملة السیطرة. 1-لتر)ملغم.120و C)Vit.C) (60 من فیتامین ینكیزتر •

 فضال عن معاملة السیطرة. 1-)ملغم.لتر4و BR) (2من ھرمون البراسینوالید( ینكیزتر •

 القیمة الصفة القیمة الصفة 
مفصوالت 

 التربة
g.kg-1)( 

 mg.kg-1 88.00 الجاھز N 250 الرمل
 mg.kg-112.00  الجاھز P 300 الغرین
 mg.kg-176.00  الجاھز  K 450 الطین

 Ca mg.kg-1  7.18 مزیجیة طینیة جة التربةنس
 EC)(  dS.m-13.50 Mg mg.kg-1 5.12االیصالیة الكھربائیة 

 pH( 7.50 Na  mg.kg-112.22درجة التفاعل (
 OM(  3.72 % SO4 11.90 mg.kg-1المادة العضویة(
  FC( 25.60% Cl  mg.kg-19.70السعة الحقلیة(

 PWP( 13.20% SAR  3.48%(الدائم نقطة الذبول
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 :ةتحضیر عوامل الدراس 3-3-3

یوض�ح ) 15)، وج�دول(ھحنفی�(ماء 1-دیسیسیمنزم0.9): ة(السیطرNaClاالول من  التركیز

س��ب الت��ي اجری��ت حالتجرب��ة الحقلی��ة ف��ي عمل الكیمیائی��ة لم��اء الحنفی��ة المس��ت ص��فاتنت��ائج بع��ض ال

البح�وث  ةوالم�اء ف�ي دائ�رف�ي مختب�رات الترب�ة  .Page et al)1982الطرائ�ـق الموصوفـ�ـة ف�ي (

 1-م.دیسیس��منز)15.0، 10.0، 5.5( االخ��رى تراكی��زال ، ام��ا/ وزارة العل��وم والتكنولوجی��ا الزراعی��ة

 .حنفیةالماء  الى NaCl ملح نمبالتتابع  1-غم.لتر)8.7، 5.8، 2.9( فحضرت بأضافھ

 الحقلیة. ةتجربالفي  عملالكیمیائیة لماء الحنفیة المست الصفات) بعض 15جدول(

فق�د ت�م  1-ملغم.لتر)4 ،2( وھرمون البراسینوالید 1-)ملغم.لترC)60 ،120 اما تراكیز فیتامین        

من إذابة غرام واحد م�ن ك�ال الم�ركبین اع�اله بالم�اء  Stockتحضیرھا بعد تحضیر محلول االصل 

التراكی�ز المطلوب�ة من�ھ وحس�ب مل من الماء المقط�ر، ث�م حض�رت 1000المقطر وأكمل الحجم إلى 

 . )6-1-3 الفقرة(قانون التخفیف المذكور في التجربة النسیجیة

 الزراعة وخدمة المحصول : 3-3-4
ب�ذرة ف�ي الج�ورة  5ال�ى  3وبوض�ع  1/4/2018زرعت بذور الماش للموسم الربیعي بتاریخ         

 جھ�از ةطاس�ماء الجاھز للترب�ة بو% من ال100 الواحدة ورویت التربة بالماء ریة أولیة على اساس

Haygromoisture meter،وبعد االنبات ت�م خ�ف الب�ادرات إل�ى ب�ادرة واح�دة 2016(المنتفجي ،(

)، فض��ال ع��ن اج��راء 22نبات(ش��كل15ف��ي ك��ل ج��ورة لیص��بح ع��دد النبات��ات ف��ي الوح��دة التجریبی��ة 

  .)2019(الجحیشي،حتى موعد الحصادالعملیات الزراعیة كافة ومتابعة نمو النبات 

         
 في الوحدة التجریبیة الواحدة. سبعة ایامبعمر  ) نمو بادرات نبات الماش22شكل( 

EC pH SO4 الصفة
-2 Ca+2 Mg+2 Na+ Cl- SAR 

 1.32 0.03 3.15 1.12 1.39 3.72 7.39 0.90 ةالقیم
 % 1-ملي مول.لتر _ 1-.مدیسیسیمنز الوحدة
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 یوما من تاریخ الزراعة25وربعد مر سابقا ةالمحضر NaCl تراكیزتغیرت عملیة االرواء ب         

ز تراكی��بیوم��ا م��ن ت��اریخ الزراع��ة 40و 35بع��د م��رور ، واجری��ت عملی��ة ال��رش م��رتین)23(ش��كل

لترم�ع  2وھرمون البراس�ینوالید المحض�رة س�ابقا وذل�ك باس�تعمال مرش�ة ض�اغطة حج�م  Cفیتامین

جی�دا ال�رش م�ن خ�الل خلطھ�ا عملی�ة قطرة من محلول الصابون السائل كمادة ناشرة إثناء  2إضافة 

تقلیل الشد السطحي لمحلول الرش ولضمان البلل التام لألوراق، وتم�ت ألجل  رمع المحلول المحض

عملی��ة عن��د الص��باح الب��اكر م��ع رش نبات��ات الس��یطرة بالم��اء المقط��ر فق��ط. أخ��ذت عین��ات خض��ریة ال

م�ن اربع�ة نبات�ات  ) وبمع�دل24یوما من تاریخ الزراعة(ش�كل50نباتات(ساق وأوراق) بعد مرور لل

ش��رات لمؤالتق��دیر  اخ��رى النم��و المظھ��ري وثالث��ھ نبات��ات موش��راتلحس��اب ك��ل وح��دة تجریبی��ة 

 النمو الزھري ومكونات الحاصل. ة(ثمانیة نباتات) لدراساالخرى تجیة وتركلالفس

 .قبل اضافة معامالت التجربة یوما25) نمو نبات الماش بعمر 23شكل(

 .امالت التجربة ووقت اخذ العیناتبعد اضافة مع یوما50) نمو نبات الماش بعمر 24شكل(
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 :المدروسةالمظھریة والفسلجیة  شراتمؤال 3-3-5

      م).ارتفاع النبات(س .1

 .)2المساحة الورقیة(دسم .2

 ).1-عدد االفرع(فرع.نبات .3

 الوزن الجاف(غم). .4

  ): SPADوحدةمحتوى الكلوروفیل الكلي في األوراق( .5

 الكاربوھیدرات(%):  نسبة .6

  تحضیر المنحنى القیاسي: 6-1 

ملغ�م م�ن الفركت�وز ف�ي لت�ر  50ملغ�م م�ن الكلوك�وز و 50بإذاب�ة stoke)حضر محلول االص�ل(     

 1-ملغم.لت�ر)1.0و 0.8و 0.6و 0.4و 0.2و 0.0( حد من الماء المقطر، ثم حضرت التراكیزاالتی�ةوا

) وم�زج جی�داً ث�م 5%م�ل م�ن كاش�ف الفین�ول( 1م�ل م�ن ھ�ذه التراكی�ز وأُض�یف ل�ھ1وبعدھا تم اخذ 

المطی�اف بوس�اطة جھ�از  الكثاف�ة الض�وئیةم�ل م�ن ح�امض الكبریتی�ك المرك�ز وقیس�ت 5أُضیف ل�ھ 

، ورس�م المنحن�ي القیاس�ي م�ن العالق�ة ب�ین التركی�ز وق�راءة nm 488 الطول الم�وجي الضوئي عند

 الكثافة الضوئیة.

 الكاربوھیدرات(%): نسبةتقدیر   6-2 

  ،  Herbert  et al.(1971)الكاربوھیدرات في المجم�وع الخض�ري بموج�ب طریق�ة نسبةقدر      

مل من الماء المقطر المغلي وبعدھا جفف�ت  50یھاواضیف ال النباتیة الجافة غم من العینة5إذ تم أخذ 

 50دقیقة، بعد ذلك تم ترشیح العینة وأُكمل الراشح ال�ى30ْم ولمدة 80في حمام مائي بدرجة حراره 

%) وم�زج جی�داً 5(مل من كاش�ف الفین�ول1مل من الراشح وأُضیف لھ 1ماء مقطر، ثم أُخذ من مل 

  ن الماء المقطر لغ�رض التخفی�ف ث�م ت�رك لیب�رد،مل م10و  مل من حامض الكبریتیك 5وأُضیف لھ

 . 488nmالمطیاف الضوئي عند الطول الموجيبوساطة جھاز  الكثاقة الضوئیةوقیست 

 وزن طري) : 1-.غممایكروغرامتركیز حامض البرولین ( .7

 . .Bates et al)1973قدر تركیز حامض البرولین في المجموع الخضري بموجب طریقة(     

 ):1-سالسیلك(مایكروغرام.ملتركیز حامض ال .8

، اخ�ذ وزن مع�ین م�ن Warrier et al.(2013قدر تركیز ح�امض السالس�یلك بموج�ب طریق�ة(     

وض�عھ ف�ي ملغ�م من�ھ 100خ�ذ من�ھ وھرس�ھ وا ةساع 24 لمدةفي المجمده  اووضعھ ةالعینات الورقی

دورة. 1000عة بس�ر جھاز الط�رد المرك�زي بوساطةانابیب االختبار ثم فصل الراشح عن الراسب 
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م��ل م��ن ثالث��ي 3م��ایكرولیتر واض��یف الی��ھ 100ولم��دة عش��رة دق��ائق، وس��حب م��ن الراش��ح  1-دقیق��ة

 للتفاعل االتي :   ة) وظھور اللون البنفسجي نتیجالتجربة%)(حضر اثناء 0.1كلورید الحدید(

     
 540ل موجي عند طو جھاز قیاس المطیاف الضوئي بوساطةثم قیست الكثافة الضوئیة للراشح      

nm وعمل المنحني القیاسي من حامض السالسیلك المذاب بالماء المقطر وبتراكیز متعدده وص�وال ،

 .1-مایكروغرام.مل100الى تركیز 

 Bajaj andبموجب طریق�ة Cقدر تركیز فیتامین : )1-غم100(ملغم.Cتركیز فیتامین .9

Kaur(1981) . 

 : Cلتقدیر فیتامین تحضیر المحالیل  •

ف��ي الم�اء المقط��ر واكم��ل  اغ��م منھ�5: حض��ر باذاب�ة (%5)دات االمونی�وممحل�ول مولبی�� )1

 مل. 100الحجم الى 

 EDTAغم م�ن الح�امض م�ع 30: حضر بوزن 0.05M)محلول حامض االوكزالیك( )2

(0.02M)  مل من الماء المقطر(حضر المحلول آنیاً).100وأكمل الحجم إلى 

 %).5محلول حامض الكبریتیك( )3

غ�م م�ن ح�امض میت�ا 3میتا الفوسفوریك: حضر بإذابة محلول حامض الخلیك+حامض  )4

 مل من الماء المقطر.100مل من حامض الخلیك وأكمل الحجم إلى 15الفوسفوریك مع 

  :Cتحضیر المنحنى القیاسي لفیتامین •

، (0.05M)مل من محل�ول ح�امض االوكزالی�ك100وأذیب في  Cغم من فیتامین0.1تم وزن        

، 2، 3، 4،  (4.5وأضیف الیھا C)مل من المنحني القیاسي لفیتامین4.5، 4، 3، 2، 1، (0.5 ثم اخذ

م�ل، 25وضع في دوراق حجمیة غامقة س�عة (0.05M) )مل من محلول حامض االوكزالیك1،0.5

  ، وأكم�ل الحج�م(1)م�ل م�ن محل�ول2و (3)م�ل م�ن محل�ول1و 4)مل من محل�ول(0.5وتمت أضافة 

جھ�از المطی�اف الض�وئي عن�د  كثافة الضوئیة باس�تعمالالالماء المقطر ثم قرأت  بوساطةمل 25إلى 

 .nm760الطول الموجي  
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 العمل: ةطریق •

م��ل م��ن محل��ول ح��امض  10غ��م م��ن المجم��وع الخض��ري الط��ري واض��یف الیھ��ا1ت��م س��حق        

ساعھ في الظالم ورشحت 24 لمدة° م4حراره  درجةعند  الثالجةوتركت في  (0.05M)االوكزالیك

) واخ��ذ حج��م مع��ین م��ن الراش��ح وض��ع ف��ي دورق حج��م 0.45µmالترش��یح(ورق  بوس��اطةالعین��ات 

م�ل  2و (3)م�ل م�ن محل�ول1و (4)مل من محل�ول0.5و (2)مل من محلول2.5مل وأضیف الیھ 25

العین�ات ف�ي جھ�از المطی�اف  قرئ�تم�ل بالم�اء المقط�ر، ث�م 25، ث�م أكم�ل الحج�م إل�ى (1)من محلول

 .nm 760الضوئي عند الطول الموجي 

 ):1-اتوكوفیرول(مایكروغرام.غرامتركیز الف .10

سحق وزن مع�ین م�ن اذ ، Rosenberg (1992)قدر تركیز الفاتوكوفیرول بموجب طریقة          

س�اعة ث�م رج  12 لمدة) وترك N1مل من حامض الكبریتیك(50الطریة مع اضافھ  ةالعینات الورقی

 جھ�از الط�رد المرك�زي بوس�اطةورشح وضعھ في انابیب االختبار ثم فص�ل الراش�ح ع�ن الراس�ب 

 Dipyridyl2,2-م��ل م��ن محل��ول 0.2دقیق��ة، واض��یف الی��ھ 10ولم��دة  1-دورة.دقیق��ة1000بس��رعة 

مل من كلورید الحدید 0.6مل كحول اثیلي) و200غم من المادة في 0.2باذابة  التجربة(حضر خالل 

كثافة الض�وئیة مل كحول اثیلي)، ثم قیست ال200غم من المادة في 0.2باذابة  التجربة(حضر خالل 

، وترك ف�ي الظ�الم لم�دة nm 460عند طول موجي  جھاز قیاس المطیاف الضوئي بوساطةللراشح 

 520عن�د ط�ول م�وجي  دقائق لیبدا ظھور اللون البرتقالي ثم قیست الكثافة الضوئیة للراشح نفسھ 5

nm :وبتطبیق المعادلة االتیة 

 α-Tocophyrol(ϻg.g-1)=Sample(D520–D460) × 0.29 × 0.15/Standard D520 

 :)1-(وحدة.ملتقدیر فعالیة اإلنزیمات المضادة لألكسدة .11

 Peroxidase (POD)والبیروكس�یدیز  Catalase (CAT)قدرت فعالیة اإلنزیمي الكاتلیز         

س�كین نظی�ف  بوس�اطةغم من الجزء الخضري(االوراق) من النبات بع�د تقطیع�ھ 1وذلك بعد ھرس 

) البارد وبعد ترشیحھ 0.1M(pH7.8)(مل من فوسفات البوتاسیوم الدارئ 10إلى قطع صغیرة مع 

زي جھ�از ط�رد مرك� باس�تعمالمن خالل قطعة شاش طبي اخضع الراشح لعملی�ة الط�رد المرك�زي 

 ). Pitotti et al.,1995دقیقة(30لمدة  1-دقیقةدورة.1000بسرعة ◦ م4مبرد على درجة 

 : الكاتلیزفعالیة إنزیم  : تقدیر11-1 

من Aebi )1974بموجب طریقة ( المطیاف الضوئي جھاز بوساطة CATقدرت فعالیة إنزیم       

 ) من بیروكسید الھیدروجین و 30mMلمحلول( 240nmخالل مقدار التغیر في االمتصاصیة عند 

50mM   من المحلول الدارئ وعندpH =7. 
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 : عملةالمحالیل المست •

یض�اف  Bیحت�وي عل�ى حج�م مع�ین م�ن محل�ول  ):pH =7عن�د  50mMمحلول فوسفیت الدارئ( 

 . 7الى  pHحتى وصول قیمة  Aمل من محلول  50إلى  

ف��ي كمی��ة قلیل��ة م��ن الم��اء المقط��ر ث��م یكم��ل  K2HPO4غ��م م��ن 1.7420: حض��ر بإذاب��ة Aمحل��ول 

 مللتر بالماء المقطر.  200الحجم إلى 

ء المقطر ثم أكمل الحجم في كمیة قلیلة من الما KH2PO4غم من 1.3608: حضر بإذابة Bمحلول 

 مللتر بالماء المقطر.  200إلى 

 100وأكمل إل�ى  H2O2% 30مللتر من 0.34) حضر بأخذ حجم 30mMبتركیز( H2O2 محلول

 المحلول الدارئ. باستعمالمللتر 

 طریقة العمل: •

محلول مللتر من 1.0مللتر من المحلول المنظم ثم إضافة 1.9مللتر من العینة إلى 0.1تم خلط         

بیروكسید الھی�دروجین وف�ي ھ�ذا الوق�ت یب�دأ التفاع�ل، تخل�ط الم�واد جی�داً وت�رج األنبوب�ة الزجاجی�ة 

) بجھ����از 240nmض����ربات خفیف����ة عل����ى ج����درانھا ث����م تق����رأ عن����د ط����ول م����وجي ( بوس����اطة

spectrophotometer UV-  ل دق��ائق، ی��تم تحض��یر ا 3ثانی��ة لم��دة  30تم��ت متابع��ة التغیی��ر ك��ل

control ة نفسھا لكن من دون إضافة العینة. بالطریق 

 : الحسابات  •

 

 =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )1-(وحدة.ملCATالفعالیة اإلنزیمیة 

                                                            0.01 x0.1  

 : مل حجم العینة 0.1  إذ أن:

كمیة اإلن�زیم الت�ي تس�بب زی�ادة ف�ي إمتص�اص الض�وء مق�دارھا نزیم (: الوحدة الواحدة من اإل0.01

 ). nm420 وحدة في الدقیقة الواحدة عند طول موجي مقداره 0.01

 : البیروكسیدیز تقدیر فعالیة إنزیم: 11-2

 . Nezih)1985بموجب طریقة ( PODتم تقدیر الفعالیة ألنزیم 

 : عملةالمحالیل المست •

مل من الكوایك�ول ف�ي دورق حجم�ي ث�م أكم�ل الحج�م  1.36لط : حضر بخGuaicaolمحلول  

 الماء المقطر .  باستعمالمل   250الى 

 ∆راءة الجھاز ق    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ∆الزمن         
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% 30م�ل م�ن 0.4حض�ر بأخ�ذ حج�م  %،0.1بتركی�ز H2O2محلول بیرو كس�ید الھی�دروجین  

H2O2  الماء المقطر منمل 120وأكمل إلى . 

 طریقة العمل:      

ق���راءة االمتصاص���یة بجھ���از  وتم���ت Guaicaolم���ل م���ن 1م���ع  H2O2م���ل م���ن 1م���زج  )1

Spectrophotometer  420عند طول موجيnm. 

م��ل م�ن م��زیج التفاع�ل ف��ي خلی�ة المطی��اف الض�وئي ث��م 2ق�درت الفعالی�ة اإلنزیمی��ة باض�افة  )2

 3ثانی�ة ولم�دة  30مل من العینة وتمت متابعة التغیر في إمتصاص الض�وء ك�ل 0.1أضیف 

 دقائق.

1-(وحدة.ملPODفعالیة     :الحسابات •
 ( =  

 النمو الزھري: موشرات 3-3-6

 النباتات المتبقیة. ةلمتوسط ثمانی بت: حس)1-.نباتة.عدد النورات الزھریة(نور1

 النباتات المتبقیة. ةلمتوسط ثمانی بتحس ) :1-.نباتة.عدد األزھار(زھر2    

 الحاصل(الكمیة والنوعیة): مكونات 3-3-7

 نباتات المتبقیة ثم استخرج متوسطھا.ال ةلثمانی بتحس ):1-.نباتةعدد القرنات(قرن .1

 البذور الناتجة من حاصل النباتات حسبت):1-.قرنةةالواحدة(بذر ةالقرن في عدد البذور .2

 المتبقیة ثم قسم على عدد القرنات الكلي. ةالثمانی

لب�ذور ب�ذرة بع�د خل�ط ا100من خالل أخ�ذ عین�ة عش�وائیة م�ن  حسب): بذرة(غم100وزن  .3

 .بمیزان حساس ھازنلكل وحدة تجریبیة وتم و

 من كل وحدة تجریبیة. 2م1حسب من خالل حاصل البذور لكل): 1-حاصل البذور(غم.م .4

 Chapmanبموج�ب طریق�ة  (%)قدر تركیز النت�روجین :في البذور البروتین(%) نسبة .5

and Pratt(1961)   وھض�مت بموج��ب  الجاف��ة غ�م م��ن الب�ذور0.2م��ن خ�الل اخ��ذ وزن

االتی�ة  ةومن ثم تم حساب تركیز البروتین كما في المعادل� ، Agiza et al.(1960) طریقة

)Sosulski and Holt,1980               :(Protein (%) = N% × 5.7  

 ):1-المواد الفعالة في البذور(مایكروغرام.مل 3-3-8

 اختیرت معامالت الثمانیة لتقدیرالمـواد الفعالة في بذور نبات الماش وھي كاالتي:        

 ).ھ(ماء حنفی  1NaCl-ز.مدیسیسمن 0.9 -1
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 . Vit.C 1-ملغم.لترNaCl +120 1-دیسیسمنز.م 0.9 -2

 . 1BR-ملغم.لتر NaCl +4 1-دیسیسمنز.م 0.9 -3

 .  1BR-ملغم.لترVit.C +4 1-ملغم.لترNaCl +120 1-دیسیسمنز.م 0.9 -4

 .  1NaCl-دیسیسمنز.م 15 -5

 .Vit.C 1-ملغم.لترNaCl +120 1-دیسیسمنز.م 15 -6

 . 1BR-ملغم.لتر NaCl +4 1-دیسیسمنز.م 15 -7

 . 1BR-ملغم.لتر Vit.C +4 1-ملغم.لترNaCl +120 1-دیسیسمنز.م 15 -8
وبظ�روف الفص�ل  8-1-3شخصت المواد الفعالة للمعامالت اعاله كم�ا ف�ي ذك�ر ف�ي الفق�رة           

) وت�م قی�اس زم�ن االحتج�از ومس�احات الح�زم للنم�اذج القیاس�یة مق�درة 7نفسھا المبین�ة ف�ي الج�دول(

)، ث���م ح���ددت تراكی���ز الم���واد الفعال���ة 25) والش���كل(16یكروفول���ت والموض���حة ف���ي الج���دول(بالما

للمعامالت كمیاً باستعمال المقارنة بین القیاسي والنموذج تحت الظروف نفس�ھا، وم�ن ث�م ت�م حس�اب 

 ) في كل نموذج وفق المعادلة اآلتیة: 1-تراكیز المركبات المشخصة(مایكروغرام.مل

× مس�احة حزم�ة النم�وذج القیاس�ي) \)=(مس�احة حزم�ة المرك�ب 1-غرام.م�لتركیز المركب(مایكرو

 عدد مرات التخفیف× تركیز النموذج القیاسي 

 4عدد مرات التخفیف =   ،     1-مایكروغرام.مل 25علما إن تركیز المحلول القیاسي =  

 .1-مایكروغرام.مل25 وبعض مواصفاتھا بتركیز 11اسیة ) المركبات القی16دول(ج

Area Retention time Compound Seq. 
102985 1.98 Hydroxy benzonic acid 1 
65605 2.96 Tannic acid 2 
121525 3.90 Gallic acid 3 
19166  4.78 Quercetin 4 
91505 5.32 Syringic acid 5 
84338 6.57 Ferulic acid 6 
92408 7.67 Chlorogenic acid 7 
95666 8.81 Gentisic acid 8 
57828 9.97 Shikimic acid 9 
114801 10.81 Coumaric acid 10 
94401 11.61 Protocatechuric acid 11 
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 .HPLCجھاز  باستعمالاش ) منحني النموذج القیاسي للمواد الفعالة في بذور نبات الم25شكل(

 : التحلیل اإلحصائي  3-4 

 Completelyتص�میم العش�وائي الكام�ل  لالتب�این لحللت البیانات إحصائیاً بطریقة تحلی�ل         

Randomized Design(CRD) للتجرب��ة النس��یجیة والتص��میم القطاع��ات العش��وائیة الكامل��ة 

Rondomized Complete Brock Design(RCBD) و (الحقل المكش�وف)للتجرب�ة الحقلی�ة 

مقارن��ة ب��ین لل Least Significant Difference(LSD)اس��تعمل اختب��ار اق��ل ف��رق معن��وي 

 اإلص�دار GenStateاستعمل البرنامج االحص�ائي  .%5ات الحسابیة عند مستوى احتمال المتوسط

 في تحلیل البیانات. )Glaser and Biggs,2010(2012) لعام 12(
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 الفصل الرابع
 النتائج والمناقشة

 جیة :یالنس ةتجربة الزراع 4-1

 (%)التعق�یم ف�ي النس�بة المئوی�ة م�دةوتأثیر تراكیز مختلف�ة م�ن ھ�ایبوكلورات الص�ودیوم  4-1-1

 بذور نبات الماش.نبات والتلوث 

(م��ادة  NaOClفعالی��ة ھ��ایبوكلورات الص��ودیوم  ) ال��ى17النت��ائج ف��ي الج��دول( اش��ارت 

 مدت�ھمادة التعقیم وفروق معنویة في تاثیر تركیز  اذ وجدت، الماش بذورلحد من تلوث في ا التعقیم)

 انخفض�ت نس�بھ التل�وث م�دتھاو التعق�یم م�ادةتركی�ز ت كلم�ا زاد اذ، الب�ذورفي النسبة المئویة لتلوث 

%)، ف��ي ح��ین 70لي(اثیة% ف��ي معامل��ة الس��یطر100تل��وث ة للبلغ��ت اعل��ى نس��بیش��كل ت��دریجي، اذ 

ول�م یظھ�ر  دقیق�ة)15+الص�ودیوم %ھ�ایبوكلورات2(المعاملة% عند 0.00تلوث بة للنس بلغت ادنى

م الب�ذور ف�ي التج�ارب الالحق�ة، ف�ي تعق�ی م�دةوالأي تأثیر سلبي للمادة المعقمة لذا اعتمد ھذا التركیز 

نب��ات ف��ي التراكی��ز واالوق��ات الزمنی��ة المدروس��ة كاف��ة فض��الً ع��ن معامل��ة الإ ان نس��بة ك��ذلك ل��وحظ

     .على الرغم من تلوث جمیع البذور ونموھا الضعیف% 100كانت طرة السی

لتل��وث  (%)ق��یم ف��ي النس�بة المئوی��ةالتع م�دةھ��ایبوكلورات الص��ودیوم و تراكی�ز ) ت��أثیر17ج�دول(

 بذور نبات الماش.  نباتوا

 (%)النسبة المئویة لالنبات (%)النسبة المئویة للتلوث المعاملة
 100 100.00 %)70ليثی(اةالسیطر

1% NaOCl+10100 80.00 دقیقة 
1 %NaOCl +15100 50.00 دقیقة 
2 %NaOCl +10100 16.31 دقیقة 
2 %NaOCl +15100 0.00 دقیقة 

 LSD 0.05 1.42  
وج���ود ح���امض ال���ى  یع���ودم���ادةً معقم���ةً للب���ذور واألنس���جة النباتی���ة ك NaOClعم���ل آلی���ھ إن      

ذوبان ل��یتك��ون نتیج��ة یع��د م��ادة مؤكس��دة قوی��ة، و) ال��ذي hypochlorous )HOClالھیبوكل��ورین

 Cl2+H2O                        HCl+HOCl             االتیة:الكلور في الماء كما في المعادلة 

ا ورخ�ص ثمنھ�ھ�ا فرتوو المعق�مم�ن الج�زء النب�اتي فھي تمت�از بس�ھولة ازال�ة اثارھ�ا عن ذلك فضال 

Ramawat,2004 ; Rodeva et al.,2004)(. تتفق ھذه النتائج مع ما توصل الیھ  Park et al. 

ص�الحیة اس�تعمال  حیثمن ) 2018وعبود وجمعھ( Sagare and Mohanty(2015)و (2002)

NaOCl ك�ذلك مح�ددةال م�دةوال معھم بالنس�بة ال�ى التركی�ز المناس�ب تولكن اختلف في تعقیم البذور ،



 النتائج والمناقشة 

 

67 

عمال من حیث استPatra et al.(2018)  و )2012اختلفت ھذه النتائج ایضا مع نتائج عبدالرزاق (

 الماده المعقمھ وھي كلورید الزئبق. 

الك��الس م��ن االج��زاء  اس��تحثاث (%)) ف��ي نس��بةBAوNAA(الھرمونی��ة التولیف��ات ت��اثیر 4-1-2

 الماش. نبات النباتیة المختلفة لبادرات 

ی��ة المختلف��ة نلھرمو) ال��ى وج��ود ف��روق معنوی��ة ف��ي التولیف��ات ا18اش��ارت النت��ائج ف��ي ج��دول(       

افض���ل متوس���ط لنس���بة  1-)ملغم.لت���رNAA0.5+BA2اث الك���الس، اذ اعط���ت االتولیف���ة (الس���تحث

فیم��ا ل��م  %،22.00لیة م��ن الھرمون��ات) (الخابمعامل��ة الس��یطرة قیاس��ا% 85.00اس��تحثاث الك��الس 

كذلك لوحظ من %. 83.00التي اعطت  1-)ملغم.لترNAA2 +BA0.5تختلف معنویا عن التولیفة (

االجزاء النباتیة االخرى باعطائھ�ا اعل�ى  یة العلیا معنویا عنننیسویقة الجتائج الجدول نفسھ تفوق الن

 لسویقة الجنینیة السفلىا( %، فیما جاءت االجزاء النباتیة68.57متوسط لنسبة استحثاث الكالس بلغ 

، 52.00، 62.29( ط��تالثانی��ة والثالث��ة والرابع��ة واع ات��ببالمر )والقم��ة النامی��ة االوراق الفلقی��ةو

 ،ھ�و االخ�ر) فقد كان معنوی�ا 18(جدول بین عاملي الدراسةالثنائي تداخل لاما ا )% بالتتابع.49.71

اعلى نسبة استحثاث الكالس للس�ویقتین  1-)ملغم.لترNAA0.5 +BA2( واعطت التولیفھ الھرمونیة

، ام�ا اق�ل نس�بة اس�تحثاث الت�داخالت االخ�رى ا ع�ن% واختلفت معنوی�100الجینیتین العلیا والسفلى 

 جزاء النباتیة كافة.     كانت في معاملة السیطرة ولالللكالس ف

 ) والجزء النباتي في نسبةBAو(NAAالمختلفة من  الھرمونیة)تاثیرالتولیفات 18جدول(
 .لبادرات نبات الماش استحثاث الكالس (%)

 الجزء النباتي                 
 التولیفات 
 )                  1-.لتر(ملغمالھرمونیة

االوراق 
 الفلقیة

لسویقة ا 
الجنینیة 

 العلیا

لسویقة ا 
الجنینیة 
 السفلى

      القمة
 النامیة

 
 المتوسط

 22.00 20.00 20.00 28.00 20.00 ةالسیطر
BA(0.5) 48.00 76.00 68.00 32.00 56.00 

NAA(0.1) 40.00 52.00 60.00 36.00 47.00 
BA(0.1)+NAA(0.2) 64.00 68.00 40.00 44.00 54.00 
BA(0.5)+NAA(2)  72.00 92.00 88.00 80.00 83.00 
BA(1)+NAA(1) 48.00 64.00 60.00 68.00 60.00 

BA(2)+NAA(0.5) 72.00 100.00 100.00 68.00 85.00 
  49.71 62.29 68.57 52.00 توسطالم

LSD 0.05  =11.98ل=التداخ  4.53الجزء النباتي=  5.99المعامالت 
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الك�الس م�ن االج�زاء  استحثاث (%)في نسبة )KINTوIAA (الھرمونیة تاثیرالتولیفات 4-1-3

 الماش.   نبات النباتیة المختلفة لبادرات 

) الى وجود فروق معنوی�ة ف�ي التولیف�ات الھرمونی�ة المختلف�ة 19اشارت النتائج في جدول( 

 IAA 4+ KINT4 و  IAA2+ KINT2 نی�ة(الكالس، وتفوقت التولیف�ات الھرمو استحثاثلنسبة 

قیاس�ا % 100الك�الس اس�تحثاثفي اعطاء اعلى متوس�ط لنس�بة  1-ملغم.لتر)IAA 6  + KINT6 و

ام�ا ت��اثیر االج�زاء النباتی�ة فق�د س��جلت الس�ویقة الجنینی�ة الس�فلى اعل��ى  .%22.00بمعامل�ة الس�یطرة 

لسویقة الجنینیة االجزاء االخرى (ا % ومختلفة معنویا عن81.33غ متوسط لنسبة استحثاث كالس بل

اوضحت نیة والثالثة والرابعة بالتتابع.ة)التي جاءت بالمراتب الثاالقمة النامیو االوراق الفلقیةو العلیا

 تی�ة وس�جلت) ایضا وجود فروق معنویة بین التولیفات الھرمونی�ة واالج�زاء النبا19النتائج الجدول(

عل�ى نس�بة ا 1-لت�ر ملغم.)IAA6+KINT6 و IAA4+KINT4و  IAA2+KINT2( المعامالت

 1-)ملغم.لتر1IAA+ 1KINTفضال عن اعطاء المعاملة ( الجزاء النباتیة كافة،استحثاث للكالس ول

بدورھا معنوی�ا والتي لم تختلف  الجنینیة السفلى لسویقةا من% للكالس المستحث 100نسبة استجابة 

ل نس��بة اس��تحثاث للك��الس فكان��ت ف��ي معامل��ة م��ا اق��س��ابقا، ا الم��ذكورةع��ن مثیالتھ��ا م��ن المع��امالت 

 السیطرة ولجمیع االجزاء النباتیة كافة.          

) والج��زء النب��اتي ف��ي نس��بة KINTو (IAAالمختلف��ة م��ن الھرمونی��ة)تاثیرالتولیف��ات 19ج��دول(

 استحثاث الكالس(%) لبادرات نبات الماش.

 الجزء النباتي                  

 التولیفة 

       )           1-لغم.لتر(مالھرمونیة

االوراق 

 الفلقیة

 لسویقةا

الجنینیة 

 العلیا

 لسویقةا 

الجنینیة 

 السفلى

 القمة 

   النامیة

 

 المتوسط

 22.00 20.00 20.00 28.00 20.00 ةالسیطر

KINT(0.5)+IAA(0.5) 60.00 52.00 68.00 28.00 52.00 

KINT(1)+IAA(1) 64.00 92.00 100.00 90.00 86.50 

KINT(2)+IAA(2) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

KINT(4)+IAA(4) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

KINT(6)+IAA(6) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  73.00 81.33 78.67 74.00 المتوسط

LSD 0.05 =7.07التداخل=      2.88الجزء النباتي=     3.53المعامالت  

زداد عن��د ازدی��اد تركی��ز ت��الك��الس  نس��بة اس��تحثاث) إن 19و18(یننس��تنتج م��ن نت��ائج الج��دول       

نقس�ام لالمع�دل  االجزاء النباتیة والذي یعطي اعل�ى جمیعلو المناسباالوكسین وصوال إلى التركیز 
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رواب�ط الج�دار الخل�وي تح�ت ت�اثیر الض�غط االنتف�اخي مایس�بب اتس�اع حج�م الخالی�ا وي وكسر الخل

)Trigiano and Gray,2011(ز السایتوكاینین وصوال زیادة تركیب ، كذلك تزداد نسبة االستحثاث

الذي یعطي اعل�ى زی�ادة ف�ي انقس�ام الخالی�ا واتس�اعھا االجزاء النباتیة  جمیعلوناسب التركیز المالى 

واد مع احداث تحورات في الجدران الخلوی�ة وزی�ادة مرونت�ھ وتنش�یط بع�ض االنزیم�ات وت�راكم الم�

 .(Ikeuchi et al.,2013)االیضیة مما زاد من وتیرة انقسام الخالیا وزیادة اعدادھا

اس��تحثاث الك��الس  نس��بة اس��تجابة ف��يالمختلف��ة ان التف��اوت الحاص��ل ب��ین االج��زاء النباتی��ة  

یع�ود ال�ى التواف�ق ب�ین المحت�وى ال�داخلي للخالی�ا م�ن الھرمون�ات ق�د باختالف التولیف�ات الھرمونی�ة 

 ف�ية الى الوسط الغذائي مم�ایؤثر المضافمنظمات النمو وتراكیز ونوع بین اجزائھ المختلفة یة النبات

بعوام�ل  ةثرامت� س�تحثاثالاعملی�ة زیادة سرعة انقسام الخالیا ومن ثم زیادة اعدادھا، فضال ع�ن ان 

حال�ة ال ،مص�در الج�زء النب�اتي ،ن�وع م�نظم النم�و وتركی�زه ،الوس�ط الغ�ذائي محتوی�اتمنھ�ا:  عدی�دة

 ).2012(عبد الرزاق،الوراثي للنبات والظروف البیئیة التركیب ،الفسلجیة للنبات األم

  ةزی�اداذ ب ،بین تراكیز االوكسین والسایتوكاینین مھم جدا في استحثاث الك�الس ةان الموازن 

یح��دث ال��ى  العك��س ، بینم��ااألف��ـرع الخض��ریة حف��ـزتتاألوكس��ین  عل��ى حس��ابنین یالس��ایتوكا تركی��ز

، ك��ذلك ل��وحظ ان زی��ادة تركی��ز االوكس��ین ف��ي )Huan et al.,2004(العرض��یة الجـ��ـذور ی��زحفت

ج�دران الخالی�ا ممایزی�د م�ن ویقلل الضغط عل�ى الخلویة الوسط الغذائي تسبب زیادة نفاذیة االغشیة 

دخول الماء الى الخالیا فیزداد حجم الكالس فیظھر بلون االبیض المملوء بحبیبات النشأ، ولك�ن عن�د 

ث الس�ایتوكاینین لح� ةكالس الى لون اخضر نتیجالالوسط الغذائي یتغیر لون  فيالسایتوكاینین  زیادة

م�ن الش�احبة  Emboryonic callusستیدات في الخالیا البرنكیمیة للكالس الجنیني على تمایز البال

Proplastid ال�ى الخض�راء Chloroplastid (Saputro et al.,2017) ، یف�ةالتولل�ذلك انتخب�ت 

التولیف��ات  ب��اتي الس��ویقة الجنینی��ة العلی��ا ع��نج��زء النل 1-)ملغم.لت��رNAA0.5  +BA2الھرمونی��ة (

بلون االبیض المائ�ل  تمیز واالجزاء النباتیة االخرى العطائھا كالس ذو صفات مرغوبة الھرمونیة 

ك�الس الى االخضرار وذات قوام صلب وبحجم كبیر(+++)(تفقد القطع شكلھا الكام�ل وتتح�ول ال�ى 

قوام م�ائي لونھ مسمر او اصفر او كریمي و %)، بینما تمیزت التولیفات االخرى بكالس100بنسبھ 

جذور او االوراق وذات االحج�ام متفاوت�ة م�ن ص�غیر(+) (نش�وء الومتفكك ویحتوي على اھش جدا 

الموض�حة ف�ي %) 50الكالس في اطراف القطع) الى متوسط(++) (تتحول القطع الى ك�الس بنس�بھ 

مع العدید من الدراسات الت�ي اك�دت عل�ى دور  الدراسةاتفقت نتائج ھذه  ).26) والشكل(20(جدولال

 و Mojumder et al.(2014) نبات الماش ومنھااستحثاث الكالس االوكسینات والسایتوكینات في 

Rafiq et al.(2012) )2018) و (2012وعبد الرزاق(Patra et al. . 
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 نبات الماش بتولیفات ھرمونیة مختلفة.لس ل) حجم ولون وشكل الكا20جدول(

 لون وشكل الكالس حجم الكالس ) 1-(ملغم.لترالھرمونیةالتولیفة  ت

 ابیض مع نمو خضري   + السیطرة 1

2 BA(0.5) ++  مخضر ھش جدا 

3 NAA(0.1) ++ ابیض مائي ھش جدا 

4 BA(0.1)+NAA(0.2) ++   ابیض صلب 

5 BA(0.5)+NAA(2)  +++  مخضر وذات قوام ھش -ابیض 

6 BA(2)+NAA(0.5)  +++  مخضر وذات قوام صلب -ابیض 

7 BA(1)+NAA(1) ++ اسود وھش جدا  -مسمر 

8 KINT(0.5)+IAA(0.5) ++ ابیض وتكون جذور 

9 KINT(1)+IAA(1) ++  مسمر وھش جدا 

10 KINT(2)+IAA(2) +++ اصفر مائي - ابیض 

11  KINT(4)+IAA(4) +++  مائي وتكوین جذوراصفر شاحب 

12 KINT(6)+IAA(6) +++ كریمي مائي - ابیض 
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 (السیطرة)السویقة الجنینیة العلیا                           (السیطرة)               الفلقیةاالوراق   

 
 BA(0.5)+NAA(2)السفلىلسویقة الجنینیة ا            BA(0.5)+NAA(2)العلیالسویقة الجنینیة ا  

 
 KINT(4)+IAA(4)السفلىلسویقة الجنینیة ا                      KINT(4)+IAA(4)النامیة ةقملا  

  
 IAA(1)1(KINT+(علیاالسویقة الجنینیة ال              BA)2+(NAA)0.5السویقة الجنینیة العلیا(  

 الھرمونیة المختلفة. جزاء نبات الماش وضمن التولیفاتأل) اشكال متنوعة للكالس 26شكل(
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لك��الس نب��ات المؤش��رات المدروس��ة  بع��ضوھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي  Cفیت��امین  دور 4-1-4

 الماش المعرض لالجھاد الملحي.

 :  الوزن الطري(ملغم) 4-1-4-1

مل�ح  تراكی�زبزی�ادة  للك�الس وزن الطريالفي انخفاض  وجود) 21(ت نتائج الجدولوضحا

 قیم�ةاق�ل  1-دیسیس�منز.م15الملح�ي  التركی�ز، وأعط�ى  MSل�ى وس�طة االمض�افكلوری�د الص�ودیوم 

 تراكیزب��القیاس��ا  %)35.72، 68.24، 52.41ال��وزن الط��ري وبنس��ب انخف��اض معنوی��ة(لمتوس��ط 

 بالتتابع. 1-)دیسیسمنز.م12، 9، 6( الملحیة

ال�وزن الط�ري  الى وجود زی�ادة معنوی�ة ف�ي متوس�ط  MSالى وسط Cادت اضافھ فیتامین 

عل�ى متوس�ط اعطائ�ھ ال وذل�ك 1-ملغم.لتر40وتفوق التركیز  ،المستعملة هتراكیزعند جمیع للكالس و

ادت اض��افھ  الس��یطرة. معامل��ة% قیاس��ا ب37.50وبنس��بة زی��ادة  ملغ��م305.89لل��وزن الط��ري بل��غ 

وس�ط ال�وزن الط�ري ف�ي متاخ�رى ال�ى وج�ود زی�ادة معنوی�ة   MSال�ى وس�ط ھرمون البراسینوالید

عطائ�ھ اعل�ى متوس�ط ال 1-ملغم.لت�ر0.02، وتف�وق التركی�ز ایض�ا المس�تعملة هیزتراكللكالس ولجمیع 

 السیطرة. معاملة% قیاسا ب20.13ملغم وبنسبة زیادة 283.08للوزن الطري بلغ 

وھرمون البراسینوالید معنویا في متوسط  Cنتائج التداخل الثنائي بین تراكیز فیتامین اشارت        

من  1-ملغم.لتر0.02من الفیتامین مع  1-ملغم.لتر40لة المؤلفة من الوزن الطري، واعطت المعام

المعامالت االخرى، في حین  ملغم واختلفت معنویا عن362.85لغ الھرمون اعلى وزن طري ب

    ملغم.200.90الفیتامین والھرمون وبلغ  وسط  للوزن الطري في المعاملة الخالیة منكانت اقل مت

 9وتفوقت المعاملة المؤلفة من ،معنویا Cوفیتامین NaCl تراكیزي بین لتداخل الثنائلكان         

 ألعطائھا اعلى متوسط للوزن الطريمعنویا على جمیع المعامالت  1-ملغم.لتر40مع  1-دیسیسمنز.م

الخالیة من تراكیز 1-دیسیسمنز.م15ل متوسط للوزن الطري في المعاملة بینما كان اق ،ملغم569.89

لبراسینوالید فقد وھرمون ا NaCl تراكیز لتداخل الثنائي بینااما ملغم. 110.24وبلغ  Cفیتامین

اعلى  1-ملغم.لتر 0.02 مع 1-دیسیسمنز.م9 واعطت المعاملة المؤلفة منكان معنویا ھو االخر 

 15متوسط للوزن الطري في المعاملة  ملغم، في حین كانت اقل470.90متوسط للوزن الطري 

  ملغم.121.84وبلغ تراكیز الھرمون  الخالیة من 1-دیسیسمنز.م

المدروس�ة معنوی�ا ف�ي ھ�ذه الص�فة، اذ تفوق�ت المعامل�ة   الثالث�ةب�ین العوام�ل  الثالثيالتداخل  ثرا     

 البراس�ینوالیدھرم�ون  1-ملغم.لت�ر0.02م�ع  Cفیت�امین 1-ملغم.لت�ر40مع  1-دیسیسمنز.م9المولفة من 

ملغم، في حین كان اق�ل 709.48وزن طري للكالس بلغ على بقیة المعامالت بأعطائھا اعلى  معنویا

 الیھ��ا الفیت��امین والھرم��ون المض��اف وغی��ر 1-دیسیس��منز.م15وزن ط��ري ف��ي المعامل��ة المولف��ة م��ن 
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ملغ��م، وھ��ذا یؤك��د عل��ى الت��اثیر الس��لبي لالجھ��اد الملح��ي ف��ي اخت��زال ال��وزن الط��ري للك��الس 93.74

 التغل�بفي   MSفة الفیتامین والھرمون الى وسطوانخفاض محتواه المائي، فیما ساھمت عملیة اضا

من  1-ملغم.لتر40في الوزن الطري للكالس واعطت المعاملة  زیادةال عبرالسلبي لالجھاد  االثرعلى 

 190.03 ) وزن�ا طری��ا1-دیسیس�منز.م 15الملح�ي الس�ابق( التركیزوب� 1-ملغم.لت�ر0.02الفیت�امین م�ع 

 املة االخیره.  % قیاسا بالمع102.72ملغم وبنسبة زیادة 

ف��ي لك��الس لوھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي ال��وزن الط��ري(ملغم)  Cتراكی��ز فیت��امین) دور 21ج��دول(

 .  المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 263.60  307.55  138.73  93.74 200.90 

0.02 284.63  342.34  155.62  112.92 223.88 

0.04 305.38  372.43  168.53  124.07 242.60 

20 
0 295.57  321.06  239.14  140.92 249.13 

0.02 299.01  360.28  247.88  142.89 262.52 
0.04 302.43  457.02  292.19  157.24 302.22 

40 
0 264.53  436.67  195.47  131.05 256.93 

0.02 280.12  709.48  271.77  190.03 362.85 
0.04  288.14  563.52  203.18  136.71 297.89 

  NaCl 287.05  430.04  212.50  136.60 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05  NaCl=0.20  NaCl x Vit.C x BR=0.61  Vit.CxBR=0.30  

 داخلتتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 284.54  340.97  154.29  110.24 222.46 
20  299.01  379.45  259.74  146.95 271.29 
40  277.60  569.89  223.47  152.60 305.89 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.35 x       NaCl Vit.C=0.17  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 274.57  355.09  191.11  121.84 235.65 
0.02 287.92  470.90  225.09  148.61 283.08 
0.04  298.65  464.32  221.30  139.34 280.90 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.35  BR=0.17  
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 :  الوزن الجاف(ملغم) 4-1-4-2 

أدى  MSال�ى وس�ط  NaCl) ان اض�افة 22اظھرت نتائج التحلیل االحصائي في الج�دول( 

 1-دیسیسمنز.م15 التركیزسجل اذ  نوي في متوسط الوزن الجاف للكالس،معتدریجي و الى انخفاض

)% قیاس��ا 33.93، 63.58، 55.91( وبنس��ب انخف��اض ملغ��م22.39اق��ل متوس��ط لل��وزن الج��اف 

 بالتتابع. 1-دیسیسمنز.م)12، 9، 6( تراكیزبال

) ایضا حصول زیادة معنویة في متوس�ط ال�وزن الج�اف للك�الس 22اظھرت النتائج جدول (       

اذ بل�غ متوس�ط ال�وزن ،  MSال�ى وس�ط Cم�ن فیت�امین 1-)ملغم.لت�ر40، 20عن�د اض�افة التركی�زین(

 ت�اثیرام�ا  ملغ�م.40.18)ملغم بالتتابع قیاسا بمعاملة السیطرة الت�ي اعط�ت 44.16،  42.07الجاف (

فق�د ك�ان معنوی�ا وایجاب�ا ف�ي متوس�ط ال�وزن الج�اف   MSالى وس�ط المضافھرمون البراسینوالید 

)% قیاس��ا 21.28، 20.46( نس��ب زی��ادة 1-)ملغم.لت��ر0.04 ، 0.02واعط��ى التركی��زین ( ،للك��الس

 یطرة.بالمعاملة الس

 و Cالتداخل الثنائي بین تراكیز فیتامین)ان 22(اشارت النتائج الموضحة في الجدول     

 1-ملغم.لتر40معنویا في متوسط الوزن الجاف واعطت المعاملة المؤلفة من ھرمون البراسینوالید 

م ملغ48.18اعلى متوسط للوزن الجاف بلغ  البراسینوالید ھرمون 1-ملغم.لتر0.02 مع Cفیتامین

   السیطرةمتوسط للوزن الجاف في المعاملة ، بینما كان اقل المعامالت االخرى معنویا عنواختلفت 

في صفة متوسط  فقد كان معنویا Cوفیتامین NaCl تراكیزملغم. اما التداخل الثنائي بین 34.25

نویا على مع 1-ملغم.لتر40مع  1-دیسیسمنز.م9، وتفوقت المعاملة المؤلفة من الوزن الجاف للكالس

ل متوسط للوزن بینما كان اق ،ملغم66.31ائھا اعلى متوسط للوزن الجافألعطجمیع المعامالت 

 تراكیز تداخل الثنائي بینلاما املغم.20.90 الخالیة من الفیتامین1-دیسیسمنز.م15 الجاف في المعاملة

NaCl مع 1-دیسیسمنز.م9، واعطت المعاملة المؤلفة من ھو االخر براسینوالید فقد كان معنویاو 

الجاف لغم، في حین كان اقل متوسط للوزن م65.60اعلى متوسط للوزن الجاف  1-ملغم.لتر0.02

  ملغم.21.13وبلغ  الخالیة من الھرمون 1-دیسیسمنز.م15 في المعاملة

 المدروس�ةة م�ن ت�داخل العوام�ل الناتجمعنویة في قیمة الوزن الجاف كذلك لوحظ وجود فروق       

 الیھا تراكی�ز الفیت�امین و المضافو 1-دیسیسمنز.م9الملحي  التركیزاذ اعطت المعاملة ذات ، الثالث

ف�ي  امالت االخ�رى،ملغ�م قیاس�ا بالمع�72.90 لتتابع افض�ل الق�یمبا 1-)ملغم.لتر0.02و 40الھرمون (

 الفیت�امین و والخالی�ة م�ن NaClم�ن  1-دیسیس�منز.م15 لھ�ذه الص�فة ف�ي المعامل�ة قیمةحین كان اقل 

ال��وزن ف�ي انخف��اض ى الت��اثیر الس�لبي لالجھ��اد الملح��ي ملغ��م، وھ�ذا یؤك��د ایض��ا عل�19.52الھرم�ون

  MSبراس�ینوالید ال�ى وس�طو Cاسوة بالوزن الطري، فیما س�اھمت عملی�ة اض�افة الفیت�امین الجاف
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الحاص��لة ف��ي ال��وزن  زی��ادةال عب��رالس��لبي لالجھ��اد  االث��رعل��ى  التغل��بالملح��ي الس��ابق ال��ى  للتركی��ز

م�ن  1-)ملغم.لت�ر0.02، 40وتركی�ز ( 1NaCl-دیسیس�منز.م15واعطت المعاملة المؤلفة م�ن  ،جافال

    . ة% قیاسا بالمعاملة االخیر38.93ملغم وبنسبة زیادة 27.12 االفیتامین والھرمون بالتتابع وزنا جاف

نبات ي فلكالس لوھرمون البراسینوالید في الوزن الجاف(ملغم)  Cتراكیز فیتامیندور )22جدول(

 . المعرض لالجھاد الملحي الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 39.10 50.66 27.74 19.52 34.25 

0.02 54.36 61.25 29.64 21.24 41.63 

0.04 61.59 63.21 31.87 21.95 44.65 

20 
0 42.31 52.42 30.97 21.67 36.79 

0.02 57.06 62.64 33.69 22.07 43.87 
0.04 62.15 64.20 33.74 22.11 45.55 

40 
0 42.96 59.99 34.57 22.21 39.93 

0.02 48.62 72.90 44.07 27.12 48.18 
0.04 48.89 66.05 38.91 23.65 44.38 

  NaCl 50.98 61.48 33.89 22.39 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.10   NaCl x Vit.C x BR=0.29  Vit.CxBR=0.15  

 داخلتتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 51.68 58.37 29.75 20.90 40.18 
20 53.84 59.75 32.73 21.95 42.07 
40 46.82 66.31 39.18 24.33 44.16 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.17 x       NaCl Vit.C=0.08  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 41.46 54.35 31.03 21.13 36.99 
0.02 53.35 65.60 35.80 23.48 44.56 
0.04 57.54 64.49 34.84 22.57 44.86 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.17  BR=0.08  
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 دلیل تحمل االجھاد الملحي(%) : 4-1-4-3

 ة ال�ى وس��طالمض��اف NaClالملحی�ة م�ن  تراكی��زال أن) إل�ى 23(النت�ائج ف��ي الج�دول أش�ارت  

MS  خالی�ا الك�السل متوسط دلیل تحمل االجھ�اد الملح�يفي  امعنویو تدریجیا اغلبھا انخفاضاحققت 

معامل�ة  أعط�تبینم�ا بالتت�ابع،  1-)دیسیس�منز.م15، 12(% عن�د المس�تویین)57.27، 86.67( إذ بلغ

اعل��ى متوس��ط  1-دیسیس��منز.م9 التركی��زاعط��ى فیم��ا  %،129.88متوس��ط للص��فة اع��اله  الس��یطرة

 %.157.24للصفة اعاله 

معنویة  زیادةقد سببت   MSة الى وسطالمضاف) 23(جدولCوجد ان جمیع تراكیز فیتامین     

 متوسط ھذهل قیمةاعلى  1-ملغم.لتر40في متوسط صفة دلیل تحمل االجھاد الملحي واعطى التركیز 

  .%102.75بمعاملة السیطرة قیاسا  %107.59 1-ملغم.لتر20لتركیزواعطى ا %112.95الصفة 

معنویة  زیادةجمیعھا  اذ سببت، )23كذلك الحال مع تراكیز ھرمون البراسینوالید(جدول

 ، فیما%114.73بلغت قیمةاعلى  1-ملغم.لتر0.04واعطى التركیز ایضا في متوسط ھذه الصفة

  %.  94.61سا بمعاملة السیطرة التي اعطت قیا% 113.95 1-ملغم.لتر0.02اعطى التركیز 

وتراكی�ز ھرم�ون البراس�ینوالید و   Cتراكی�ز فیت�امین كان�ت جمی�ع الت�داخالت الثنائی�ة ب�ین      

ھرم�ون البراس�ینوالید م�ؤثرة بص�ورة  وتراكی�ز NaClتراكی�زو Cوتراكی�ز فیت�امین NaCl تراكیز

فیت�امین  1-لتر ملغم.40 المولفة من ةمعاملفي متوسط دلیل تحمل االجھاد الملحي، واعطت ال معنویة

C  1-رملغم.لت���40 و 1- دیسیس���منز.م9 المعامل���ة المولف���ة م���نبراس���ینوالید و 1-ملغم.لت���ر 0.02م���ع 

براسینوالید اعلى متوسط دلیل  1-ملغم.لتر0.02مع  1- دیسیسمنز.م9 المعاملة المولفة منو Cفیتامین

تحمل اقل متوسط لدلیل  )% بالتتابع فیما كان167.77، 169.60، 123.22تحمل االجھاد الملحي (

 1-دیسیس��منز.م15ذات والمع��املتین الفیت��امین والھرم��ون خالی��ة م��ن ال االجھ��اد الملح��ي ف��ي المعامل��ة

وھذا یدل على اھمیة الفیتامین والھرمون ف�ي  الفیتامین والھرمون اقل متوسطتراكیز من  والخالیتین

 زیادة تحمل خالیا الكالس للملوحة.

ھ�ذه ق�یم ف�ي  مع�امالتاختالف�ات معنوی�ة ب�ین ال الثالثةالمدروسة  واملاظھر التداخل بین الع          

م��ن  1-ملغم.لت��ر)0.02و 40( ینكی��زوتر 1-دیسیس��منز.م9أعط��ت المعامل��ة المؤلف��ة م��ن ، إذ الص��فة

ن�ت اق�ل امالت االخرى، في ح�ین كا% قیاسا بالمع186.44بالتتابع افضل القیم الفیتامین والھرمون 

 وب�دون اض�افة الفیت�امین و NaClم�ن  1-دیسیس�منز.م15لھذه الص�فة ف�ي المعامل�ة المؤلف�ة م�ن  قیمة

وھذا یؤكد ایضا على التاثیر السلبي لالجھاد الملحي في انخف�اض دلی�ل  ،%49.91الھرمون وبلغت 

والید ف�ي وھرم�ون البراس�ین Cتحمل االجھاد الملحي للكالس، فیم�ا س�اھمت عملی�ة االض�افة فیت�امین

، اذ ك�السلحي لخالی�ا الدلیل تحمل االجھاد الم قیمةفي  زیادةالعبرالسلبي لالجھاد  االثرعلى  التغلب
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، 40( ة الیھ��ا تركی��زینالمض��افو )1-دیسیس��منز.م15(الملح��ي الس��ابق التركی��زاعط��ت المعامل��ة ذات 

وبنسبة  %69.35 يالملح دلیل تحمل االجھاد قیمةبالتتابع والھرمون  من الفیتامین 1-ملغم.لتر)0.02

دلی��ل تحم��ل االجھ��اد  الملحی��ة، اذ ت��زداد ق��یم تراكی��زال، وھ��ذا الك��الم یس��ري ف��ي ك��ل %38.95زی��ادة 

 الملحي بزیادة االضافة الخارجیة للفیتامین والھرمون.

وھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي دلی��ل تحم��ل االجھ��اد الملح��ي(%)  Cفیت��امین تراكی��زدور )23ج��دول(

 . المعرض لالجھاد الملحي ماشنبات الفي كالس لل

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 100.00   129.53  70.94  49.91 87.59  

0.02 139.04   156.67  75.78   54.32  106.45  

0.04  157.51   161.66  81.51   56.16  114.21  

20 
0 108.21   134.07   78.71   55.42  94.10   

0.02 145.92   160.21  86.16   56.44  112.18  
0.04 158.92   164.19  86.30  56.52 116.48  

40 
0 109.86   153.45  88.42   56.83 102.14 

0.02 124.35  186.44   112.73   69.35  123.22 
0.04 125.03       168.93  99.50   60.48  113.48  

   NaCl 129.88  157.24  86.67    57.27 تاثیر متوسط

L.S.D 0.05 NaCl=0.04 NaCl x Vit.CxBR=0.12  Vit.CxBR=0.06  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 132.18   149.29  76.08 53.46  102.75  
20 137.69  152.82   83.72  56.13 107.59  
40 119.74   169.60   100.23 62.22  112.95 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.07 x       NaCl Vit.C=0.03  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0  106.02   139.02  79.36 54.05  94.61  
0.02 136.44  167.77   91.56 60.04 113.95  
0.04  147.15  164.93  89.10  57.72 114.73 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.07  BR=0.03  
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 :  )1-(ملغم.یومالمطلق النمومعدل  4-1-4-4

ة الى المضاف NaCl تراكیزواضحة بین  معنویة) وجود فروق 24الجدول( في نتائجلوحظ        

) اق�ل 1-دیسیس�منز.م15االخی�ر( التركی�زواعط�ى المطل�ق في متوسط مع�دل نم�و الك�الس  MSوسط 

الت�ي اعط�ت  1-)دیسیس�منز.م12، 9، 6الملحیة( تراكیزقیاسا بال 1-ملغم.یوم1.26متوسط لھذه الصفة 

 )% بالتتابع.66.40، 88.55، 79.84وبنسبة انخفاض( 1-)ملغم.یوم3.75، 11.00، 6.25(

معنوی�ة  زیادةقد سببت   MSة الى وسطالمضاف) 24(جدولCوجد ان جمیع تراكیز فیتامین

متوس�ط ھ�ذه ل قیمةاعلى  1-ملغم.لتر40واعطى التركیز  ،المطلق في متوسط صفة معدل نمو الكالس

كذلك الحال مع تراكیز  .1-ملغم.یوم4.11قیاسا بمعاملة السیطرة التي اعطت  1-ملغم.بوم6.87 الصفة

، معنوی��ة ایض��ا ف��ي متوس��ط ھ��ذه الص��فة زی��ادةجمیعھ��ا  )، اذ س��ببت24ھرم��ون البراس��ینوالید(جدول

بمعامل�ة الس�یطرة الت�ي اعط�ت  قیاس�ا 1-ی�ومملغم.6.11 یم�ةقاعل�ى  1-ملغم.لتر0.02التركیز  واعطى

  .  1-ملغم.یوم4.56

 NaCl تراكی�زوتراكیز البراس�ینوالید و Cتراكیز فیتامین ت الثنائیة بینتداخالكانت جمیع ال         

في متوسط مع�دل  معنویةوتراكیز البراسینوالید مؤثرة بصورة  NaCl تراكیزو Cوتراكیز فیتامین

 1-ملغم.لت��ر0.02م��ع  Cفیت��امین  1-ملغم.لت��ر40 المولف��ة م��ن ، واعط��ت المعامل��ةالمطل��ق لسنم�و الك��ا

 المعاملة المولفة م�نو C فیتامین 1-رملغم.لت40 و 1- دیسیسمنز.م9المعاملة المولفة من براسینوالید و

 15.65 ،8.80ى متوسط لمع�دل نم�و الك�الس (براسینوالید اعل 1-ملغم.لتر0.02مع  1- دیسیسمنز.م9

 غی�ر ف�ي المعامل�ةك�الس مط�ق للنم�و الالبالتتابع، فیما كانت اقل متوسط لمعدل  1-)ملغم.یوم12.36، 

تراكی���ز م���ن  والخ���الیتین 1-دیسیس���منز.م15 ذاتوالمع���املتین الیھ���ا الفیت���امین والھرم���ون  المض���اف

  تائي س�ببال�ى الوس�ط الغ�ذومن الجدیر بالذكر ان اضافة الفیت�امین والھرم�ون  الفیتامین والھرمون،

  ه.تراكیزجھاد الملحي ولجمیع تقلیل االثار السلبیة لال

ف��ي ھ��ذه  مع��امالتاختالف��ات معنوی��ة ب��ین ال الثالث��ةالمدروس��ة  وام��لب��ین الع ت��داخلاظھ��ر ال

) 0.02و 40وتراكی�ز الفیت�امین والھرم�ون( 1-دیسیس�منز.م9أعطت المعامل�ة المؤلف�ة م�ن ، إذ الصفة

 قیمةامالت االخرى، في حین كانت اقل قیاسا بالمع 1-ملغم.یوم20.31یم بالتتابع افضل الق 1-ملغم.لتر

وبدون اضافة الفیتامین والھرم�ون  NaClمن  1-دیسیسمنز.م15لھذه الصفة في المعاملة المؤلفة من 

 ، وھذا یؤك�د ایض�ا عل�ى الت�اثیر الس�لبي لالجھ�اد الملح�ي ف�ي انخف�اض مع�دل 1-ملغم.یوم0.21وبلغت

 االث��رعل��ى  التغل��بف��ي  الھرم��ونفیت��امین وباللس، فیم��ا س��اھمت عملی��ة االض��افة للك��االمطل��ق نم��و ال

ولجمی�ع المع�امالت ض�من لك�الس ل المطل�ق نم�والمع�دل  قیم�ةف�ي  زی�ادةالسلبي لالجھاد م�ن خ�الل ال

 دیسیس�منز15(الملحي الس�ابق التركیز المولفة منالمعاملة  السیما 1-دیسیسمنز.م15الملحي  التركیز
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الت�ي اعط�ت بالتت�ابع  1-ملغم.لتر)0.02، 40والھرمون ( ة الیھا تركیزین من الفیتامینفالمضاو )1-.م

 . 1-ملغم.یوم3.00كالس مقداره ل مطلقمعدل نمو

) 1-(ملغم.ی��ومالمطلق النم��ووھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي مع��دل  Cتراكی��ز فیت��امین)دور 24ج��دول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي كالس لل

Vit.C 
 )1-ملغم.لتر(

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 5.44 6.90 1.28 0.21 3.46 

0.02 6.16 8.07 1.85 0.44 4.13 

0.04 6.84 9.08 2.27 0.82 4.75 

20 
0 6.57 7.36 4.64 1.33 4.98 

0.02 6.66 8.68 4.93 1.35 5.41 
0.04 6.74 11.90 6.38 1.92 6.73 

40 
0 5.47 11.23 3.17 1.03 5.23 

0.02 6.12 20.31 5.74 3.00 8.80 
0.04 6.26 15.42 3.45 1.27 6.60 

  NaCl 6.25 11.00 3.75 1.26 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.05  NaCl xVit.CxBR=0.15 Vit.CxBR=0.09  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0  6.15  8.02  1.80  0.49 4.11 
20 6.65  9.32  5.32  1.53 5.71 
40 5.95  15.65  4.12  1.77 6.87 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.09        x       NaCl Vit.C=0.04  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 5.83  8.50  3.03  0.86 4.56 
0.02 6.31  12.36  4.18  1.60 6.11 
0.04 6.61 12.13  4.03  1.33 6.03 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.09  BR=0.04  
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 النسبي(%) : معدل النمو 4-1-4-5

) ان متوسط معدل نمو الكالس النسبي بدأ یتناقص وبشكل تدریجي 25بینت نتائج الجدول(           

 1-دیسیسمنز.م15الملحي  التركیز ، وسجلMSوسط ة الى المضاف NaClتراكیزومعنوي بزیادة 

 معاملة السیطرة.ب % قیاسا79.78 % وبنسبة انخفاض23.23اقل متوسط لصفة اعاله بلغ  

معنویة  زیادةقد سببت   MSة الى وسطالمضاف) 25(جدولCوجد ان جمیع تراكیز فیتامین        

لمتوسط ھذه  قیمةاعلى  1-ملغم.لتر40في متوسط صفة معدل نمو الكالس النسبي واعطى التركیز 

%. كذلك الحال مع تراكیز ھرمون 75.61% قیاسا بمعاملة السیطرة التي اعطت126.32الصفة 

 0.02واعطى التركیز  معنویة ایضا في متوسط ھذه الصفة زیادةجمیعھا  اذ سببت ،البراسینوالید

  %.  83.67ي اعطت% قیاسا بمعاملة السیطرة الت112.30بلغت قیمةاعلى  1-ملغم.لتر

 تراكی�زوتراكیز ھرم�ون البراس�ینوالید و Cتراكیز فیتامین ت الثنائیة بینتداخالكانت جمیع ال        

NaCl  فیتامینكل من وتراكیزC ف�ي متوس�ط مع�دل  معنویةھرمون البراسینوالید مؤثرة بصورة و

 1-ملغم.لت�ر0.02م�ع  Cین فیت�ام 1-ملغم.لت�ر40 نمو الكالس النسبي، واعطت المع�امالت المولف�ة م�ن

 1-ملغم.لت��ر0.02 م��ع 1- دیسیس��منز.م9و  Cفیت��امین 1-رملغم.لت��40 و  1- دیسیس��منز.م9براس��ینوالید و

)% بالتت�ابع 227.07، 287.75، 161.62براسینوالید اعل�ى متوس�ط لمع�دل نم�و الك�الس النس�بي (

ھ��ا الفیت��امین والھرم��ون الی المض��اف غی��ر س��ط لمع��دل نم��و الك��الس ف��ي المعامل��ةفیم��ا كان��ت اق��ل متو

 .الفیتامین والھرمونتراكیز  منن یوالخالیت 1-دیسیسمنز.م15 ذاتوالمعاملتین 

ف��ي ھ��ذه  مع��امالتاختالف��ات معنوی��ة ب��ین ال الثالث��ةالمدروس��ة  وام��لب��ین الع ت��داخلاظھ��ر ال     

) 0.02و 40وتراكی�ز الفیت�امین والھرم�ون( 1-دیسیس�منز.م9أعطت المعامل�ة المؤلف�ة م�ن إذ  ،الصفة

لھذه  قیمة % قیاسا بالمعامالت االخرى، في حین كانت اقل 373.31بالتتابع افضل القیم  1-ملغم.لتر

فیت��امین والھرم��ون وب��دون اض��افة لل NaClم��ن  1-دیسیس��منز.م15الص��فة ف��ي المعامل��ة المؤلف��ة م��ن 

دل نم��و ، وھ��ذا یؤك��د ایض��ا عل��ى الت��اثیر الس��لبي لالجھ��اد الملح��ي ف��ي انخف��اض مع��%3.87وبلغ��ت 

السلبي لالجھاد  االثرعلى  التغلبفي  الھرمونفیتامین والضافة الس النسبي، فیما ساھمت عملیة اكال

 الملح��ي الس��ابق و التركی��زمع��دل نم��و الك��الس واعط��ت المعامل��ة ذات  قیم��ةف��ي  زی��ادةم��ن خ��الل ال

مع�دل نم�و ك�الس بالتت�ابع  1-ملغم.لت�ر)0.02، 40( والھرم�ون ة الیھا تركی�زین م�ن الفیت�امینالمضاف

 %.55.15نسبي مقداره 

 



 النتائج والمناقشة 

 

81 

ف�ي ك�الس لنمو النسبي(%) لالوھرمون البراسینوالید في معدل  Cتراكیز فیتامیندور )25جدول(

   نبات الماش المعرض لالجھاد الملحي.

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 100.00   126.82  23.52   3.87 63.56 

0.02 113.25   148.33   34.00   8.10 75.92  

0.04 125.72   166.90   41.74   15.06 87.36 

20 
0 120.76   135.32   85.32  24.45  91.46  

0.02 122.43   159.58  90.63   24.82 99.36  
0.04 123.91   218.80  117.28  35.31  123.82  

40 
0  100.35  206.44  58.27  18.92  95.99  

0.02 112.50  373.31   105.53   55.15  161.62  
0.04 115.06  283.49   63.46   23.35  121.34  

  NaCl 114.89  202.11   68.86   23.23 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.05 NaCl xVit.CxBR=0.15  Vit.CxBR=0.07  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 112.99   147.35   33.09  9.01 75.61 
20 122.37  171.23   97.74 28.19 104.88  
40 109.30   287.75  75.75 32.47 126.32 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.08 x       NaCl Vit.C=0.04  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 107.04  156.19   55.70  15.75 83.67 
0.02 116.06  227.07   76.72  29.35 112.30  
0.04 121.56   223.06   74.16 24.57  110.84  

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.08  BR=0.04  

 :  الكتلة الحیویة(ملغم.یوم) استدامة 4-1-4-6

ف�ي  المس�تعملة NaCl تراكی�زواض�حة ب�ین  معنوی�ة) وج�ود ف�روق 26لوحظ من الج�دول(      

اقل  1-دیسیسمنز.م15الملحي التركیزالكتلة الحیویة واعطى  استدامةلمتوسط صفة  النسیجیةالتجربة 

الت���ي  1-دیسیس���منز.م )12، 9، 6الملحی���ة( تراكیزملغم.ی���وم قیاس���ا ب���ال3.56متوس���ط لھ���ذه الص���فة 

 )% بالتتابع.  24.09، 55.22، 38.51)ملغم.یوم وبنسب انخفاض(4.69، 7.95، 5.79اعطت(
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معنویة في متوسط صفة  زیادةعھا ) قد سببت جمی26(جدولCوجد ان جمیع تراكیز فیتامین      

 ملغم.یوم6.09 لمتوسط ھذه الصفة قیمةاعلى  1-ملغم.لتر40یز الكتلة الحیویة واعطى الترك استدامة

 ،)26(جدولالبراسینوالید الحال مع تراكیز كذلك.یومملغم.4.84قیاسا بمعاملة السیطرة التي اعطت 

اعلى  1-لترملغم.0.02التركیز واعطى  معنویة ایضا في متوسط ھذه الصفة زیادةجمیعھا  اذ سببت

  ملغم.یوم.  5.04یاسا بمعاملة السیطرة التي اعطت ق  ملغم.یوم5.75بلغت  قیمة

وھرمون البراسینوالید في استدامة الكتلة الحیویة(ملغم.یوم)  Cتراكیز فیتامیندور )26جدول( 

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي كالس لل

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 5.47  6.13  3.58  2.90 4.52 

0.02 5.72  6.62  3.84  3.21 4.85 

0.04 6.06  7.08  4.05  3.38 5.14 

20 
0 5.92  6.33  5.09  3.65 5.25 

0.02  5.97  6.91  5.22  3.64 5.44 
0.04 6.00  8.37  5.88  3.86 6.03 

40 
0  5.47  8.05  4.43  3.48 5.36 

0.02 5.70 12.14  5.61  4.35 6.95 
0.04 5.79  9.93  4.53  3.55 5.95 

  NaCl 5.79  7.95  4.69  3.56 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.05 NaCl xVit.CxBR=0.15  Vit.CxBR=0.09  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 5.75 6.61 3.82 3.16 4.84 
20 5.96 7.20 5.40 3.72 5.58 
40 5.65 10.04 4.86 3.80 6.09 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.08 x       NaCl Vit.C=0.04  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 5.62  6.84  4.37  3.34 5.04 
0.02 5.80  8.56  4.89  3.73 5.75 
0.04 5.95  8.46  4.82  3.60 5.71 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.08  BR=0.04  
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 تراكی�زوتراكیزھرم�ون البراس�ینوالید و Cیز فیتامینتراك  ت الثنائیة بینتداخالكانت جمیع ال        

NaCl تراكی��ز فیت��امینك��ل م��ن وC ف��ي متوس��ط معنوی��ةھرم��ون البراس��ینوالید م��ؤثرة بص��ورة و 

 Cفیت�امین 1-رملغم.لت�40 و 1- دیسیس�منز.م9الكتلة الحیویة، واعطت المعامالت المولفة م�ن  استدامة

 1-ملغم.لت�ر0.02م�ع  Cفیتامین  1-ملغم.لتر40 الید وبراسینو 1-ملغم.لتر0.02 مع 1- دیسیسمنز.م9و 

ملغم.ی�وم بالتت�ابع، فیم�ا )6.95، 8.56، 10.04(الكتل�ة الحیوی�ة  اس�تدامةمتوس�ط  براسینوالید اعل�ى

 والیھ�ا الفیت�امین والھرم�ون  المض�اف غی�ر الكتل�ة الحیوی�ة ف�ي المعامل�ة ستدامةكانت اقل متوسط ال

 الفیتامین والھرمون.تراكیز من  والخالیتین 1-دیسیسمنز.م15 المعاملتین ذات

  ،ف�ي ھ�ذه الص�فة مع�امالتاختالفات معنوی�ة ب�ین ال الثالثةوامل المدروسة بین الع تداخلاظھر ال     

 1-)ملغم.لت�ر0.02و 40وتراكیز الفیتامین والھرم�ون( 1-دیسیسمنز.م9أعطت المعاملة المؤلفة من إذ 

قیاسا بالمعامالت االخرى في حین كانت اقل القیم لھ�ذه الص�فة  ملغم.یوم12.14بالتتابع افضل القیم  

الفیت�امین والھرم�ون   من كلورید الصودیوم وبدون اضافة 1-دیسیسمنز.م15في المعاملة المؤلفة من 

 اس�تدامة، وھذا یؤكد ایضا على التاثیر الس�لبي لالجھ�اد الملح�ي ف�ي انخف�اض  ملغم.یوم2.90وبلغت 

 التغل�بوھرم�ون البراس�ینوالید ف�ي  C، فیما س�اھمت عملی�ة االض�افة فیت�امین الكتلة الحیویة للكالس

الكتلة الحیوی�ة، واعط�ت المعامل�ة ذات  استدامة قیمةفي  زیادةالسلبي لالجھاد من خالل ال االثرعلى 

 1-ملغم.لت�ر)0.02، 40ة الیھ�ا تركی�زین م�ن الفیت�امین والھرم�ون (المض�افالملحي الس�ابق و التركیز

وھذه النتیجة مشابھة  ،%50.00وبنسبة زیادة  ملغم.یوم4.35تلة الحیویة مقدارھاالك استدامة بالتتابع

ودلیل تحمل االجھاد ومع�دلي النم�و المطل�ق الجاف و الوزنین الطريالمدروسة االخرى( صفات في

 .)والنسبي للكالس

كلوری�د الص�ودیوم  ی�زتراكانفا بزی�ادة  المذكورةان االنخفاض الحاصل في مؤشرات الكالس          

الجھد االزموزي وانخفاض  سالبیةالى دور االجھاد الملحي في زیادة  یعود MSة الى وسط المضاف

یات م�ن مغ�ذال الجھد المائي المسبب الى انخفاض قابلیة خالیا الكالس على امتصاص الم�اء و سالبیة

المس��ارات اض��طراب زیمی��ة والفعالی��ة االنالوس��ط الغ��ذائي یرافق��ھ اخ��تالل ف��ي الت��وازن الھرم��وني و

 (الكعبي واخ�رون،الحرةزای�د الج�ذوروالمحت�وى الم�ائي وت االیض�یةالم�واد بن�اء وانخفاض االیضیة 

ة وم��ن ث�م زی��ادة س��رعة ات وتزای�د تحللھ��ا النت��اج الطاق�در)، فض�ال ع��ن اس�تنزاف الكاربوھی��2016

)، كذلك زی�ادة ت�راكم ای�وني 2016(التمیمي، لالجھاد الواقع علیھا ةس المقاومخالیا الكالالتنفس في 

Na+ وCl-  وظھ�ور اع�راض الس�میةف�ي خالی�ا الك�الس یس�بب فق�دان االت�زان االی�وني)Sami et 

al.,2016لس وتغی�ر نم�و الك�ا ث�م ب�طءوانخفاض اعدادھا وم�ن  )، لیتناقص سرعة االنقسام الخلوي

 greenish, creamy and compact orھ�ش  ذات ق�وام مت�راص اولونھ من االبیض المخض�ر 
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friaBre  ت مس�ود وذات ق�وام م�ائي ومتفت�ال�ى ل�ون بن�يbrowenish, watery and friaBre 

)Atabaki et al.,2018( )27والموضح في الشكل(. 

 
 .1-منز.مسدیسی15تركیز ) شكل وحجم ولون الكالس لنبات الماش تحت 27شكل(

ص�ودیوم ف�ي زی�ادة الض�رر لت�اثیر االی�وني لكلوری�د الاان تغیر ش�كل وحج�م الك�الس نتیج�ة 

ف�ي انس�جة الك�الس وض�عف   Necrosisخ�روج االیون�ات وم�ن ث�م تم�زقا النس�بي لالغش�یة یرافقھ�

ربما یعود لزیادة المواد الفینولیة استجابة لالجھ�اد  Browing ھ نحو االسمرارنموه، كذلك تغیر لون

او  Poliphenoloxidase peroxidaseان�زیم  بوس�اطة التفین�وحي الذي یعمل على اكسدة الالمل

 Chlorophyllase انزیم  بوساطة phytolبسبب تحلل صبغة الكلوروفیل وانتزاع سلسلھ الفیتول 

ذات الل��ون البن��ي  Pheophorbidesال��ذي یتج��زء  ال��ى مرك��ب  Klorofilidوتحول��ھ ال��ى مرك��ب 

م�ع  فق�ةمت). ج�اءت ھ�ذه النت�ائج Saputro et al.,2017عدیم  الل�ون( Chlorineالمسمر ومركب 

) اثناء دراستھم لالجھاد الملحي المسلط على كالس 2016(والكعبيRao and Patil )2012( نتائج

 نباتي الماش والفلفل بالتتابع.

 الملح�ي      التركی�زف�ي  المدروس�ةف�ي مؤش�رات الك�الس  زیادةاوضحت النتائج ایضا ان ھناك           

االیض�یة اطئة من االمالح تؤدي الى تحفی�ز الفعالی�ات وھذا ناتج من ان التراكیز الو 1-دیسیسمنز.م9

الجھ�د  س�البیةیات لغ�رض خف�ض مغ�ذنقس�ام الخالی�ا وامتص�اص الم�اء والوحث الكالس على زیادة ا

والموضح  )Zuoine and El-Hadrami,2004االزموزي كوسیلة للتأقلم لظروف الجھد الملحي(

 Hamad) و2016ده الكعب��ي واخ��رون(م��ع ماوج��مطابق��ة  ة)، وج��اءت ھ��ذه النتیج��28ف��ي الش��كل(

 والفاصولیا بالتتابع. ةاثناء دراستھم على كالس نباتي الحنط (2017)

الى الوسط  Cاظھرت النتائج ایضا تحسناً في مؤشرات الكالس المذكورة انفا باضافة فیتامین         

لمحف��ز لالنقس��ام الغ��ذائي وھ��ذا یع��زى ال��ى دور الفیت��امین ف��ي زی��ادة تركی��ز ان��دول ح��امض الخلی��ك ا
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 dioxygenasesالنزیم�ات  cofactor، وكعام�ل مس�اعد (Khan et al.,2011)واتس�اع الخالی�ا

، واش��تراك الفیت��امین ف��ي )Hossain et al.,2017المھم�ھ ف��ي بن��اء الھرمون��ات النباتی�ة االخ��رى(

ء وبن��ا peptidyl-prolylhydroxylaseتحفی��ز عملی��ة االنقس��ام الخل��وي م��ن خ��الل تنش��یط ان��زیم 

hydroxyproline في مرحلتي ةیدخل في بناء البروتینات المھم الذيG1 وG2 البین�ي  في الطور

interphase )في دورة انقسام الخلیةHussein,2018،( تحفیز انزیم  كذلك دوره فيdeoxyribo    

 nucleotide reductase المس�وؤل ع�ن استنس�اخDNA ایون�ات بمس�اعدة Fe+2)Smirnoff, 

2018 .( 

 
 .1-منز.مسدیسی9 حجم ولون الكالس لنبات الماش تحت تركیز) شكل و28كل(ش

 اذدوره االیج�ابي  فق�د اظھ�رت النت�ائج ،الغذائيالى الوسط  المضافبراسینوالید الرمون اما ھ       

وھ�ذا یع�زى ال�ى دور الھرم�ون ف�ي ح�ث  ،انف�ا الم�ذكورةسبب زی�ادة معنوی�ة ف�ي مؤش�رات الك�الس 

یحافظ على  تركیز السایتوكاینین في الخالیا البراسینوالید ھرمون فقد لوحظ ان  یةداخلالھرمونات ال

 Cytokinin oxidase )Yuldashevیم ط عم�ل ان�زیثب�ت عبرالمسبب في زیادة االنقسام الخلوي 

et al.,2012(عدد كبیر م�ن االنزیم�ات المس�ؤولة ع�ن بن�اء االحم�اض النووی�ة و، فضال عن حثھ ل 

 (CycDتشابھ عمل السایتوكاینین من خالل حث ب�روتین  ذا الھرمونالیة عمل ھان ، والبروتینات

Cyclin D المحفز لمرحلة (G1  في الطور البیني ف�ي دورة انقس�ام الخلی�ة، ولك�ن التراكی�ز العالی�ة

 -aminocyclopro-1لھذا الھرم�ون تس�بب تثب�یط مع�دل انقس�ام الخالی�ا م�ن خ�الل ح�ث الجین�ات 

pane-1-carboxylate synthesis(ACS1,2,3) 1 تص�نیع ان�زیم المسؤولة ع�ن-aminocy- 

clopropane-1-carboxylic acid synthase 1یحول مركب الذي-aminocyclopropane-

1-carboxylic acid(ACC)االثیلین( الىZhu et al.,2016 ; Anwar et al.,2018.(  
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 الوس��ط الغ��ذائي س��ببت ال��ىوالھرم��ون  كر ان االض��افة المش��تركة للفیت��امینوم��ن الج��دیر بال��ذ        

، وذلك لك�ون من خالل زیادة الصفات المدروسة سابقا االثار السلبیة لملح كلورید الصودیوم اختزال

) بواس�طة ان�زیم Cتن م�ن فیت�امینیاذ یتاكسد(جزیئ ،مستضدات االكسدة غیر االنزیمیةمن  Cفیتامین

Ascorbate peroxidase(APX) الى مركبMonodehydro ascorbat(MDHA)  ویحول

طة ان�زیم اس�وبو NADPHبمس�اعدة وم�ن ث�م  ،  H2Oال�ى ج�زئیتن م�ن   H2O2واحدة من جزیئة

MDHA reductase یتاكس��دMDHA   ال��ى مرك��ب اخ��رDehydro ascorbate(DHA) و 

 Cال�ى فیت�امین DHAR یتح�ول DHA reductase (DHAR)طة ان�زیم اس�بوومن ث�م  Cفیتامین

مانحأ االكترونین  )GSSG( المختزل ) كلوتاثانیون(GSHالمؤكسد ثانیونكلوتا اخرى وتحول ةمر

كلوت�اثیون -ب�دورة االس�كوربیت ةمن الجھد الملحي وتس�مى ھ�ذه ال�دور لكسح الجذور الحرة المتولدة

)Hossain et al.,2017.( 

 االنزیمیةتحفیز االنظمة  حث الجینات المسؤولة عن البراسینوالید علىھرمون كذلك یعمل 

)POD ،CAT ،SOD ،APX ،GR ( االنزیمی�ةوغی�ر )Reduced  glutathione (GSH  ،

Oxided glutathione(GSSG) ، Ascorbate(ASA)ی��ة داخل) وزی��ادة تركی��ز الھرمون��ات ال

ف�ي  النس�بي ) وزی�ادة المحت�وى الم�ائيواالرجن�ین بیت�ائینلكالس�ین االب�رولین و(ةواالحماض االمینی�

ھذه  .)29(في الشكل كما موضح ); Khalid and Aftab,2016 Ahmad et al.,2018الخالیا(

اثناء دراستھم عل�ى  Alhasnawi et al.(2016)و  .Munir et al)2013لنتائج (النتائج مطابقة 

 كالس نباتي قصب السكر والرز بالتتابع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 40(ینوتركی�ز 1-منز.مس�دیسی15 تركیز) شكل وحجم ولون الكالس لنبات الماش تحت 29شكل(

 من الفیتامین والھرمون بالتتابع. 1-)ملغم.لتر0.02
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 :(%)النضح االلكترولیتي النسبي 4-1-4-7

نض�ح االلكترولیت�ي ال متوس�ط ) ال�ى زی�ادة معنوی�ة ف�ي27اشارت النتائج المعط�اة ف�ي ج�دول(        

 15ال�ى  6 م�ن NaCl التركی�ز، فعند رف�ع ة الى الوسط الغذائيالمضافNaCl تراكیز زیادةب النسبي

 .%43.21 ازداد متوسط الصفة اعاله بنسبة 1-دیسیسمنز.م

كی�ز اف�ي متوس�ط ھ�ذه الص�فة بزی�ادة تر معن�وي انخفاض وجوداوضحت النتائج للجدول نفسھ        

 )10.84 ،7.01(وبنس�بة 1-ملغم.لت�ر40 ال�ىو 1-ملغم.لت�ر20ال�ى 0م�ن في الوسط الغذائي  Cفیتامین

 ة ال��ى الوس��ط الغ��ذائي فق��د س��ببتالمض��اف) 27ون البراس��ینوالید(جدولتراكی��ز ھرم��ام��ا  .بالتت�ابع %

 تبلغ� قیم�ةاق�ل  1-لت�رملغم.0.04لتركی�ز واعط�ى ا ف�ي متوس�ط ھ�ذه الص�فة امعنوی اجمیعھا انخفاض

 .   %41.27 قیمة% قیاسا بمعاملة السیطرة التي اعطت اعلى 38.76

 تراكی��زرم��ون البراس��ینوالید ووھ  Cتراكی��ز فیت��امین ت الثنائی��ة ب��ینت��داخالكان��ت جمی��ع ال

NaCl وتراكیز كل من فیتامینC  في متوسط النضح  معنویةوھرمون البراسینوالید مؤثرة بصورة

نض�ح االلكترولیت�ي النس�بي ف�ي المع�امالت الخالی�ة م�ن لاعل�ى متوس�ط ل وك�ان االلكترولیتي النسبي،

یم�ا اعط�ت المع�امالت المولف�ة ، ف1-دیسیس�منز.م15الملح�ي  التركیزبراسینوالید وضمن و Cفیتامین

 1-رملغم.لت�40 م�ع 1- دیسیس�منز.م6 براس�ینوالید و 1-ملغم.لتر0.04مع  Cفیتامین  1-ملغم.لتر40 من

براس��ینوالید اق��ل متوس��ط النض��ح االلكترولیت��ي  1-ملغم.لت��ر0.04م��ع  1- دیسیس��منز.م6و  Cفیت��امین

 )% بالتتابع.33.30، 31.00، 35.90النسبي (

نض�ح  ت�داخل ب�ین عوام�ل الدراس�ة الثالث�ة فق�د ك�ان معنوی�ا، وس�جل اعل�ىاما فیم�ا یخ�ص ال

العالیة من كلورید الصودیوم السیما في معامل�ة الت�داخل  تراكیزاالكترولیتي نسبي في الكالس عند ال

%، 53.12ھرم�ون البراس�ینوالید الت�ي اعط�ت و Cفیت�امینكل م�ن  1-ملغم.لتر0و 1-دیسیسمنز.م15

و المض��اف الی��ھ  1-دیسیس��منز.م6 التركی��زعن��د  %30.04ترولیت��ي النس��بي نض��ح االلك ف��ي ح��ین اق��ل

بالتتابع، وھذا یوكد على الدور الت�آزري ب�ین  1-)ملغم.لتر0.04، 40تراكیز من الفیتامین والھرمون(

 الفیتامین والھرمون ف�ي تقلی�ل نض�ح االیون�ات م�ن نس�یج الك�الس، وعن�د مقارن�ة اض�افة الفیت�امین و

  40و 1-دیسیس�منز.م15ضح االنخفاض المعنوي للمعامل�ة الملحي العالي، یت كیزالترالھرمون ضمن 

والخالی�ة  1-دیسیس�منز.م15 من براس�ینوالید ع�ن المعامل�ة 1-ملغم.لتر0.04و Cمن فیتامین1-ملغم.لتر

%. ان انخفاض كمیة نضح االیونات من االغش�یة ی�ؤدي ال�ى 20.22من الفیتامین والھرمون بنسبة 

 ا الكالس ضد االجھاد الملحي من خالل زیادة تماسك اغشیة الخالیا وتقلیل تخریبھا.رفع قدرة خالی
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وھرم�ون البراس��ینوالید ف�ي النض�ح االلكترولیت�ي النس��بي(%)  Cتراكی�ز فیت�امیندور )27ج�دول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي لكالس ل

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 37.35  35.70  46.27  53.12 43.11 

0.02 36.82  35.19  45.10  51.80 42.23 

0.04 37.02  35.16  43.25  50.41 41.46 

20 
0 35.51  37.10  43.81  50.66 41.77 

0.02  33.18  34.91  42.96  50.08 40.28 
0.04  32.84  33.88  40.96  48.02 38.92 

40 
0 32.67  36.27  42.13  44.66 38.93 

0.02 30.30  35.25  40.70  46.73 38.24 
0.04 30.04  32.70  38.50  42.38 35.90 

  NaCl  33.97  35.13  42.63  48.65 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.07 NaCl x Vit.C x BR=0.20  Vit.CxBR=0.10  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 37.06  35.35  44.87  51.77 42.27 
20 33.84  35.30  42.58  49.58 40.33 
40 31.00  34.74  40.44  44.59 37.69 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.12 x       NaCl Vit.C=0.06  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0  35.18  36.36  44.07  49.48 41.27 
0.02 33.43  35.12  42.92  49.53 40.25 
0.04 33.30  33.91  40.90  46.94 38.76 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.12  BR=2.88  

 

 ) :1-النتروجین(مایكروغرام.غم عنصرمحتوى  4-1-4-8

نخف�اض معن�وي اال�ى  )MSوسطة الى المضافالملحیة  تراكیزال وجود(أدى اإلجھاد الملحي  

 292.34عنص��ر محت��وى ھ��ذا المتوس��ط  )، فق��د إنخف��ض28ج��دولالنتروجین( عنص��رمحت��وى  ف��ي

 التركیزب�� قیاس��ا %68.95 وبنس��بة )1-دیسیس��منز.م15(خی��رالملح��ي اال لتركی��ز 1-م��ایكروغرام.غم
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ط محت�وى ، بینم�ا ازداد معنوی�ا متوس�1-م�ایكروغرام.غم941.43ال�ذي بل�غ  )ة(السیطرالملحي األول

زی���ادة  وبنس���بة 1-م���ایكروغرام.غم1124.76واعط���ى  1-دیسیس���منز.م9 التركی���زف���ي  عنص���رھ���ذا ال

 .الملحي األول التركیزب قیاسا 19.47%

النت�روجین  عنص�رف�ي متوس�ط محت�وى  معنویةزیادة  وجوداوضحت النتائج للجدول نفسھ       

 1-ملغم.لت��ر40وال��ى  1-م.لت��رملغ20ال��ى 0م��ن  MSة ال��ى وس��طالمض��اف Cبزی��ادة تراكی��ز فیت��امین

تراكی��ز ھرم��ون البراس��ینوالید ال��ى  ض��افةا أنكم��ا )% بالتت��ابع. 28.79، 18.64( زی��ادةوبنس��بتي 

ق��د أعط��ى ف عنص��رھ��ذا الف��ي متوس��ط محت��وى  معنوی��ة زی��ادةإل��ى  أدى )28الوس��ط الغذائي(ج��دول

وبف�ارق  1-غرام.غممایكرو818.61 بلغ عنصرمتوسط لمحتوى ھذا ال اعلى 1-لترملغم.40.0 التركیز

 م�ایكرو.53559غ بل� عنص�رمتوس�ط لمحت�وى ھ�ذا ال اقل أعطتالتي  سیطرةال معاملةب قیاسامعنوي 

 1-مایكروغرام.غم785.98 1-ملغم.لتر0.02 فیما اعطى التركیز، %46.30وبنسبة زیادة 1-غرام.غم

  سیطرة.ال معاملةب قیاسا %40.47زیادة  وبنسبة

الملحیة وتراكیز  تراكیزالالھرمون وو Cنفیتامیالتراكیز  ة بینت الثنائیتداخالكانت جمیع ال

، واعط��ت ف��ي متوس��ط محت��وى ھ��ذا العنص��ر معنوی��ةم��ؤثرة بص��ورة  الھرم��ونفیت��امین والك��ل م��ن 

  مع 1-دیسیسمنز.م9 براسینوالید و 1-ملغم.لتر0.02مع  Cفیتامین 1-ملغم.لتر40من المؤلفةالمعامالت 

بل���غ براس���ینوالید اعل��ى متوس��ط  1-ملغم.لت��ر0.02م��ع  1- منز.مدیسیس���9و Cفیت��امین 1-ملغم.لت��ر40

بالتت��ابع، بینم��ا اعط��ت المعامل��ة الخالی��ة م��ن  1-.غمم��ایكروغرام)1261.82، 1330.52، 959.73(

اقل  الھرمونفیتامین وال تراكیز منتین الخالی 1-دیسیسمنز.م15 ذاتالفیتامین والھرمون والمعاملتین 

 بالتتابع. 1-)مایكروغرام.غم229.35،  245.47، 491.85(متوسط بلغ 

وق��د تفوق��ت  ،فق��د ك��ان معنوی��ا ھ��و األخ��رالثالث��ة  الثالث��ي ب��ین عوام��ل الدراس��ة ت��داخلال أم��ا

م���ن  1-ملغم.لت���ر0.02و Cم���ن فیت���امین 1-ملغم.لت���ر40والمض���اف الیھ���ا  1-دیسیس���منز.م9المعامل���ة 

واختلف�ت معنوی�ا ع�ن   1-غمم�ایكروغرام.1672.97 عنص�ر النت�روجینالبراسینوالید اعلى محت�وى ل

  1-دیسیس�منز.م15المعامالت االخ�رى، ف�ي ح�ین ك�ان اق�ل محت�وى لعنص�ر النت�روجین ف�ي المعامل�ة 

وھ��ذا یظھ��ر بوض��وح الت��اثیر الس��لبي  1-م��ایكروغرام.غم191.29والخالی��ة م��ن الفیت��امین والھرم��ون 

للمعامل�ة المض�اف الیھ�ا  لالجھاد الملحي في محتوى عنصر النتروجین، فیما ظھ�ر الت�اثیر االیج�ابي

الملح��ي  التركی�زوض��من  1-ملغم.لت�ر0.02وھرم�ون البراس��ینوالید  1-ملغم.لت��ر40بتركی�ز  Cفیت�امین

 %.157.62وبنسبة زیادة  1-مایكروغرام.غم429.81) واعطت1-دیسیسمنز.م15السابق(
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 كروالنتروجین(م�ای عنص�روھرم�ون البراس�ینوالید ف�ي محت�وى  Cتراكی�ز فیت�امیندور)28جدول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي كالس ل) ل1-غرام.غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 648.83  778.62  348.67  191.29 491.85 

0.02 936.46  977.48  394.70  252.42 640.27 

0.04 1114.70  1052.71  486.22  292.69 736.58 

20 
0 713.27  812.32  394.99  230.14 537.68 

0.02 1084.17  1135.00  516.67  296.00 757.96 
0.04 1338.33  1375.15  636.39  335.40 921.32 

40 
0 770.61  1028.90  529.51  267.15 649.04 

0.02 963.84  1672.97  772.27  429.81 959.73 
0.04  902.68  1289.68  663.16  336.16 797.92 

  NaCl  941.43  1124.76  526.95  292.34 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=3.32 NaCl x Vit.C x BR=9.96  Vit.CxBR=4.98  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0  900.00  936.27  409.86  245.47 622.90 
20 1045.25  1107.49  516.02  287.18 738.98 
40 879.04  1330.52  654.98  344.38 802.23 

L.S.D 0.05 Vit.C=5.75 x       NaCl Vit.C=2.88  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 710.90  873.28  424.39  229.53 559.53 
0.02 994.82  1261.82  561.21  326.08 785.98 
0.04 1118.57  1239.18  595.26  321.42 818.61 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=5.75  BR=2.88  

 

 ) :1-الفسفور(مایكروغرام.غم  عنصر محتوى 4-1-4-9

ال�ى الوس�ط الغ�ذائي  المض�افةكلوری�د الص�ودیوم  تراكی�زان  )29لوحظ م�ن نت�ائج الج�دول(     

MS  لمحتوى   الفسفور، وان اقل متوسط عنصرتراجع معنوي في متوسط محتوى ادت الى حدوث

، في حین كان اعل�ى 1-مایكروغرام.غم61.56وبلغ  1-دیسیسمنز.م15 التركیزظھر في  عنصرلھذا ا
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ت��اله  1-م��ایكروغرام.غم156.49 بل��غ 1-دیسیس��منز.م9 التركی��زف��ي  عنص��رمتوس��ط لمحت��وى ھ��ذا ال

 90.09وبل�غ  1-دیسیس�مز.م12 التركی�زث�م  1-مایكروغرام.غم134.44وبلغ  1-دیسیسمنز.م6 التركیز

 . 1-م.غمایكروغرام

 الفس��فور(مایكرو عنص��روھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي محت��وى  Cتراكی��ز فیت��امیندور )29ج��دول(

 .  المعرض لالجھاد الملحي ) لكالس نبات الماش1-غرام.غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0  82.28  126.71  74.96  49.45 83.35 

0.02 146.76  134.96  73.03 53.65 102.10 

0.04 178.78  157.88  98.71 61.87 124.31 

20 
0 93.15  141.22  81.07 62.77  94.55 

0.02  159.62  181.25  81.37 64.62 121.72 
0.04 169.92  192.41  96.94 67.25 131.63 

40 
0  120.93  129.06  89.72 64.78 101.12 

0.02 126.46  206.20  119.04 65.75 129.36 
0.04 132.03  138.75  95.76 63.90 107.61 

  NaCl 134.44  156.49  90.09  61.56 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.13 NaCl xVit.CxBR=0.38  Vit.CxBR=0.19  

 داخلتتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0  135.94 139.85 82.23 54.99 103.25 
20 140.90 171.63 86.46 64.88 115.97 
40 126.47 158.00 101.51 64.81 112.70 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.22 x       NaCl Vit.C=0.11  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 98.79 132.33  81.92 59.00 93.01 
0.02 144.28 174.14 91.15 61.34 117.73 
0.04 160.24  163.01  97.14  64.34  121.18 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.22  BR=0.11  

ة معنوی��ة ف��ي محت��وى متوس��ط عنص��ر زی��اد وج��ود 29)(ك��ذلك ل��وحظ ف��ي نت��ائج الج��دول 

 1-ملغم.لت�ر40وال�ى  20ال�ى   0عند رف�ع التركی�ز م�ن اذ، المضافة Cفیتامینالفسفور بزیادة تراكیز 
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ت ك��ذلك وج��دبالتت��ابع.  %)9.15، 12.32ازداد تركی��ز متوس��ط محت��وى عنص��ر الفس��فور بنس��بتي(

و  0.02(والیدھرم�ون البراس�ین كی�زابزیادة تر محتوى ھذا العنصرفي متوسط  زیادة معنویة اخرى

 .بالتتابع قیاسا الى معاملة السیطرة %)30.29، 26.58تي (وبنسب 1-ملغم.لتر)0.04

الملحی�ة وتراكی�ز  تراكی�زوال ن والھرم�ونتراكیز الفیت�امی كانت جمیع التداخالت الثنائیة بین

ینوالید م��ؤثرة بص��ورة معنوی��ة ف��ي متوس��ط محت��وى عنص��ر وھرم��ون البراس�� Cك��ل م��ن فیت��امین

براس�ینوالید  1-ملغم.لت�ر0.04م�ع  Cفیتامین 1-ملغم.لتر20  الفسفور، واعطت المعامالت المؤلفة من

براس�ینوالید  1-ملغم.لت�ر0.02م�ع  1-دیسیس�منز.م9 و Cفیت�امین 1-ملغم.لت�ر20 م�ع 1-دیسیسمنز.م9و 

بالتتابع، بینما اعط�ت المعامل�ة  1-)مایكروغرام.غم174.14، 171.63، 131.63اعلى متوسط بلغ (

الخ�الیتین م�ن تراكی�ز الفیت�امین  1-دیسیس�منز.م15الخالیة من الفیت�امین والھرم�ون والمع�املتین ذات 

 ) بالتتابع.59.00، 54.99، 83.35والھرمون اقل متوسط بلغ(

 1-دیسیس�منز.م9 قت معاملة الت�داخل كان معنویا ھو األخر، وقد تفوي فقد الثالث تداخلال أما       

 م��ن البراس��ینوالید اعل��ى محت��وى 1-ملغم.لت��ر0.02و Cم��ن فیت��امین 1-ملغم.لت��ر40الیھ��ا  المض��افو

الت��داخل االخ��رى، ف��ي  مع��امالتواختلف��ت معنوی��ا ع��ن  1-م��ایكروغرام.غم206.20رلفس��فوا لعنص��ر

 و Cفیت��امین  لخالی��ة م��نوا 1-دیسیس��منز.م15ح��ین ك��ان اق��ل محت��وى لعنص��ر الفس��فورفي المعامل��ة 

وھذا یظھر بوضوح التاثیر السلبي لالجھ�اد الملح�ي  1-مایكروغرام.غم49.45ھرمون البراسینوالید 

 المض�اف المعامل�ة، فیما ظھر التاثیر االیجابي للفیت�امین والھرم�ون ف�ي فسفورالعنصر في محتوى 

 15(الس�ابق الملح�ي  التركیزابع وب�من الفیتامین والھرمون بالتت� 1-ملغم.لتر0.04 و 20الیھا تراكیز 

 %.36.00وبنسبة زیادة  1-مایكروغرام.غم67.25واعطت ) 1-دیسیسمنز.م

 ) :1-البوتاسیوم(مایكروغرام.غم عنصرمحتوى  4-1-4-10

ة ال��ى المض��افالملحی��ة  تراكی��زوج��ود ف��روق معنوی��ة ب��ین ال )30اظھ��رت نت��ائج الج��دول(       

اقل قیم�ة  1-دیسیسمنز.م15الملحي  التركیزیوم، واعطى البوتاس عنصرلمتوسط محتوى   MSوسط

% قیاس��ا 65.63وبنس��بة انخف��اض  1-م��ایكروغرام.غم224.40 بل��غ عنص��رلمتوس��ط محت��وى ھ��ذا ال

 التركی��زف��ي  اع��اله عنص��ربینم��ا ازداد معنوی��ا متوس��ط محت��وى ال ،1-دیسیس��منز.م6الملح��ي  للتركی��ز

 التركیزب� قیاسا %22.33 زیادة وبنسبة 1-غممایكروغرام.798.70 واعطى 1-دیسیسمنز.م9الملحي 

 .1-دیسیسمنز.م6 الملحي

 عنص��رة معنوی��ة ف��ي متوس��ط محت��وى زی��اد وج��ود )30(ج��دولالك��ذلك ل��وحظ ف��ي نت��ائج        

ازداد  1-ملغم.لت�ر40وال�ى  20ال�ى   0عن�د رف�ع التركی�ز م�ن اذ، Cفیتامینالبوتاسیوم بزیادة تراكیز 

 زیادةت كذلك وجد بالتتابع. %)18.17، 15.13(سیوم بنسبتي البوتا عنصرتركیز متوسط محتوى 
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 و 0.02( والیدھرم��ون البراس��ین كی��زابزی��ادة تر عنص��رمحت��وى ھ��ذا الاخ��رى ف��ي متوس��ط  معنوی��ة

 بالتتابع قیاسا الى معاملة السیطرة. %)25.01، 17.70(وبنسبة 1-ملغم.لتر)0.04

 البوتاس�یوم(مایكرو عنص�رف�ي محت�وى وھرمون البراس�ینوالید  Cتراكیز فیتامیندور )30جدول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي  كالسل) ل1-غرام.غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0  517.18  653.90  333.16  123.50 406.94 

0.02 527.20  644.28  367.16  199.49 434.53 

0.04 788.340  839.90  385.26  241.36 563.71 

20 
0 575.69  690.41  372.81  199.94 459.71 

0.02 746.82  850.00  377.52  238.16 553.12 
0.04 808.47  917.19  451.43  242.86 604.99 

40 
0 575.92  804.40  386.65  232.79 499.94 

0.02 710.31  955.78  524.46  292.69 620.81 
0.04 625.93  832.47  451.72  248.77 539.73 

  NaCl  652.88  798.70  405.58  224.40 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.09 NaCl xVit.CxBR=0.21  Vit.CxBR=0.11  

 داخلتتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 610.91  712.69  361.86  188.12 468.39 
20 710.33  819.20  400.59  226.99 539.28 
40 637.39  864.22  454.28  258.08 553.49 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.12   x       NaCl Vit.C=0.06  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0  556.26  716.24  364.20  185.41 455.53 
0.02 661.45  816.68  423.05  243.45 536.16 
0.04 740.92  863.19  429.47  244.33 569.48 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.12  BR=0.06  

الملحی�ة وتراكی�ز ك�ل  تراكی�زوال والھرم�ون نتراكیز الفیت�امی كانت جمیع التداخالت الثنائیة بین     

وھرمون البراسینوالید مؤثرة بصورة معنویة في متوسط محتوى عنصر البوتاسیوم،  Cمن فیتامین

 براس���ینوالید و 1-ملغم.لت���ر0.02م���ع   Cینفیت���ام 1-ملغم.لت���ر40 واعط���ت المع���امالت المؤلف���ة م���ن
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براس�ینوالید  1-ملغم.لت�ر0.04م�ع  1-دیسیس�منز.م 9 و Cفیت�امین  1-ملغم.لت�ر40 م�ع 1- دیسیسمنز.م9

 بالتتابع، بینما اعط�ت المعامل�ة 1-)مایكروغرام.غم863.19، 864.22، 620.81اعلى متوسط بلغ (

الخ�الیتین م�ن تراكی�ز الفیت�امین  1-دیسیس�منز.م15الخالیة من الفیت�امین والھرم�ون والمع�املتین ذات 

 بالتتابع. 1-)مایكرو غرام.غم185.41، 188.12، 406.94والھرمون اقل متوسط (

، فق��د ك��ان معنوی��ا ھ��و األخ��رالثالث��ة  ب��ین عوام��ل الدراس��ة الثالث��ي ت��داخلأم��ا فیم��ا یخ��ص ال

 0.02و Cم���ن فیت���امین 1-ملغم.لت���ر40والمض���اف الیھ���ا  1-دیسیس���منز.م9معامل���ة الت���داخل تفوق���ت و

واختلف�ت  1-م�ایكروغرام.غم955.78من البراسینوالید اعلى محتوى للعنصر البوتاسیوم  1-ملغم.لتر

 15معنویا عن معامالت التداخل االخرى، في حین كان اقل محتوى لعنصر البوتاسیوم في المعاملة 

وھ��ذا یظھ��ر  1-غرام.غمم��ایكرو123.50وغی��ر المض��اف الیھ��ا الفیت��امین والھرم��ون  1-دیسیس��منز.م

بوضوح التاثیر السلبي لالجھاد الملحي في محتوى عنص�ر البوتاس�یوم، فیم�ا ظھ�ر الت�اثیر االیج�ابي 

وبراس�ینوالید  1-ملغم.لت�ر40بتركی�ز  Cللفیتامین والھرم�ون ف�ي المعامل�ة الت�ي اض�یف الیھ�ا فیت�امین

 292.69) واعط��ت 1-ز.مدیسیس��من15الملح��ي الس��ابق ( التركی��زوض��من  1-ملغم.لت��ر0.02بتركی��ز 

 %.137.00وبنسبة زیادة  1-مایكروغرام.غم

 ) :1-(مایكروغرام.غمالكالسیوم عنصر محتوى 4-1-4-11

 ة ف��ي الوس�ط الغ��ذائيالمض�اف كلوری�د الص��ودیوم تراكی��زان  )31ل�وحظ م�ن نت��ائج الج�دول(        

MS  ل متوس��ط الكالس��یوم، وان اق�� عنص��رادت ال��ى ح��دوث تراج��ع معن��وي ف��ي متوس��ط محت��وى

ف�ي ح�ین  1-م�ایكروغرام.غم199.07وبل�غ  1-دیسیسمنز.م15 التركیزظھر في  عنصرلمحتوى ھذا ال

 1-م�ایكروغرام.غم584.87بل�غ 1-دیسیس�منز.م9 التركیزفي  عنصركان اعلى متوسط لمحتوى ھذا ال

غ وبل�� 1-دیسیس��مز.م12 التركی��زوث��م  1-م��ایكروغرام.غم465.20وبل��غ  1-دیسیس��منز.م6 التركی��زت��اله 

 .  1-مایكروغرام.غم305.23

 الكالس�یوم عنص�رمعنویا في متوسط محتوى  MSالى وسط المضافة Cتراكیز فیتامین اثرت        

 20ت�اله التركی��ز  1-م��ایكروغرام.غم418.49 قیم�ةاعل��ى  1-ملغم.لت�ر40) فحق�ق التركی��ز 31(ج�دول

بالتت���ابع قیاس���ا )% 12.98، 19.27( زی���ادة بنس���بتي 1-غمم���ایكروغرام.396.42وبل���غ  1-ملغم.لت���ر

ف�ي متوس�ط  )31(جدولفروق معنویة بین تراكیز ھرم�ون البراس�ینوالید تلوحظ لمعاملة السیطرة.

 م��ایكرو424.67بلغ��ت  قیم��ةاعل��ى  1-ملغم.لت��ر0.04الكالس��یوم واعط��ى التركی��ز عنص��رمحت��وى 

 1-غم.لت��رمل0.02معامل��ة الس�یطرة، فیم��ا اعط�ى التركی��ز% قیاس��ا ب26.50زی�ادة  وبنس��بة 1-غ�رام.غم

 معاملة السیطرة.% قیاسا ب14.80ادة زی وبنسبة 1-مایكروغرام.غم405.39بلغت  قیمة
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 الكالسیوم(مایكرو عنصر محتوىوھرمون البراسینوالید في  Cتراكیز فیتامیندور  )31جدول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش في كالسل) ل1-غرام.غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 317.36 405.52 208.20 159.90 272.75 
0.02 461.98 533.83 269.45 182.49 361.94 

0.04 585.11 574.67 305.66 206.24 417.92 

20 
0 427.53 507.41 280.37 191.43 351.69 

0.02 518.79 587.50 277.68 194.85 394.71 
0.04 584.59 692.71 299.84 194.30 442.86 

40 
0 404.01 606.30 321.04 199.53 382.72 

0.02 452.26 715.01 418.76 252.03 459.52 
0.04 435.21 640.88 366.04 210.84 413.24 

  NaCl 465.20 584.87 305.23 199.07 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.08 NaCl x Vit.C x BR=0.23  Vit.CxBR=0.12  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 454.82 504.67 261.10 182.88 350.87 
20 510.30 595.87 285.96 193.53 396.42 
40 430.49 654.06 368.61 220.80 418.49 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.14 x       NaCl Vit.C=0.09  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 382.97 506.41 269.87 183.62 335.72 
0.02 477.68 612.11 321.96 209.79 405.39 
0.04 534.97 636.09 323.85 203.79 424.67 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.14  BR=0.09  

الملحی�ة وتراكی�ز  تراكی�زالھرم�ون والو Cنتراكیز الفیتامی كانت جمیع التداخالت الثنائیة بین        

وھرم��ون البراس��ینوالید م��ؤثرة بص��ورة معنوی��ة ف��ي متوس��ط محت��وى عنص��ر  Cك��ل م��ن فیت��امین

 1-ملغم.لت����ر 0.02م����ع   Cفیت����امین 1-ملغم.لت����ر40 الكالس���یوم، واعط����ت المع����امالت المؤلف����ة م����ن

 1-ملغم.لت�ر 0.04م�ع  1- دیسیس�منز.م9و Cفیت�امین 1-ملغم.لت�ر40 م�ع 1- دیسیسمنز.م9براسینوالید و

بالتت��ابع، بینم��ا  1-)م��ایكروغرام.غم636.09، 654.06، 459.52براس��ینوالید اعل��ى متوس��ط بل��غ(
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م��ن  الخ��الیتین 1-دیسیس�منز.م15الخالی�ة م��ن الفیت��امین والھرم�ون والمع��املتین ذات  اعط�ت المعامل��ة

  1-ایكروغرام.غم)م��183.62، 182.88، 272.75تراكی��ز الفیت��امین والھرم��ون اق��ل متوس��ط بل��غ (

 بالتتابع. 

معاملة التداخل تفوقت ، وفقد كان معنویا ھو األخرالثالثة  بین عوامل الدراسة الثالثي تداخلال أما   

م��ن البراس��ینوالید  1-ملغم.لت��ر0.02و Cم��ن فیت��امین 1-ملغم.لت��ر40والمض��اف الیھ��ا  1-دیسیس��منز.م9

واختلفت معنوی�ا ع�ن مع�امالت الت�داخل  1-مایكروغرام.غم715.01اعلى محتوى لعنصر الكالسیوم 

وغیر المضاف الیھ�ا  1-دیسیسمنز.م15االخرى، في حین كان اقل محتوى لھذا العنصر في المعاملة 

وھذا یظھر بوضوح التاثیر السلبي لالجھ�اد الملح�ي  1-مایكروغرام.غم159.90الفیتامین والھرمون 

ابي للفیتامین والھرمون في المعامل�ة المض�اف في محتوى عنصر الكالسیوم، فیما ظھر التاثیر االیج

 15الملح��ي نفس��ھ ( التركیزم��ن الفیت��امین والھرم��ون بالتت��ابع وب�� 1-ملغم.لت��ر0.02و40الیھ��ا تراكی��ز 

 %.57.62وبنسبة زیادة  1-مایكروغرام.غم252.03) واعطت1-دیسیسمنز.م

 ) :1-المغنسیوم(مایكروغرام.غم عنصرمحتوى  4-1-4-12

ة ف�ي الوس�ط المض�افالملحی�ة  تراكیزوجود فروق معنویة بین ال )32تائج الجدول(اظھرت ن        

اقل قیمة  1-دیسیسمنز.م15الملحي  التركیزالمغنسیوم، واعطى  عنصرلمتوسط محتوى  MSالغذائي

% قیاس��ا 71.90وبنس��بة انخف��اض  1-م��ایكروغرام.غم99.01بل��غ عنص��رلمتوس��ط لمحت��وى ھ��ذا ال

 9 التركی��زالمغنس��یوم ف��ي  عنص��رمحت��وى نم��ا ازداد معنوی��ا متوس��ط بی ،1-دیسیس��منز.م6 للتركی��ز

 6 التركیزب��� قیاس��ا %14.54زی��ادة  وبنس��بة 1-م��ایكروغرام .غ���م403.65واعط��ى  1-دیسیس��منز.م

 .1-دیسیسمنز.م

المغنس�یوم بزی�ادة تراكی�ز  عنص�رة معنویة في محت�وى زیاد وجود )32(لوحظ في نتائج جدول      

ازداد  1-ملغم.لت�ر40وال�ى  20ال�ى   0عن�د رف�ع التركی�ز م�ن اذ ،MSوس�طة ف�ي المض�اف، Cفیتامین

 زی�ادةت ك�ذلك وج�د  بالتت�ابع. %)25.16، 17.00(ةالمغنسیوم بنس�ب عنصرتركیز متوسط محتوى 

 و 0.02( والیدھرم��ون البراس��ین كی��زابزی��ادة تر عنص��رمحت��وى ھ��ذا الاخ��رى ف��ي متوس��ط  معنوی��ة

 .معاملة السیطرةب بالتتابع قیاسا %)33.68، 25.19(وبنسبة 1-ملغم.لتر)0.04

الملحی�ة وتراكی�ز  تراكیزالالھرمون وو Cنفیتامیالتراكیز  ت الثنائیة بینتداخالكانت جمیع ال         

 عنص��رف��ي متوس��ط محت��وى  معنوی��ةوھرم��ون البراس��ینوالید م��ؤثرة بص��ورة  Cك��ل م��ن فیت��امین

 1-ملغم.لت����ر 0.04م����ع  Cفیت����امین 1-ملغم.لت����ر20 م����ن المؤلف����ة، واعط����ت المع����امالت المغنس����یوم

 1-ملغم.لت�ر0.04م�ع  1- دیسیس�منز.م9 و Cفیت�امین 1-ملغم.لتر40 مع 1- دیسیسمنز.م9 براسینوالید و

مایكروغرام )444.16، 452.29، 322.16( المغنسیوم عنصربراسینوالید اعلى متوسط لمحتوى 



 النتائج والمناقشة 

 

97 

 دیسیس�منز15 ذاتوالمع�املتین  والھرم�ونالخالیة من الفیتامین  بالتتابع، بینما اعطت المعاملة 1-.غم

 )85.94، 82.19، 173.00(  الفیت���امین والھرم���ون اق���ل متوس���ط بل���غتراكی���ز م���ن  الخ���الیتین 1-.م

 بالتتابع. 1-مایكروغرام.غم

 المغنس�یوم(مایكرو عنص�روھرم�ون البراس�ینوالید ف�ي محت�وى  Cتراكیز فیت�امیندور )32جدول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي كالس ل) ل1-غرام.غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 238.59  258.00  129.92  65.48 173.00 

0.02  347.28  363.24  145.65  84.49 235.17 

0.04  439.13  428.14  177.34  96.59 285.30 

20 
0  275.56  307.57  160.55  87.46 207.79 

0.02  391.01  444.35  199.36  90.90 281.41 
0.04 475.10  474.65  236.83  102.03 322.16 

40 
0  344.74  440.02  231.94  104.87 280.39 

0.02  345.76  487.17  278.61  133.04 311.14 
0.04 314.56  429.69  235.21  126.27 276.43 

  NaCl 352.41  403.65  199.49  99.01 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=1.42 NaCl x Vit.C x BR=4.25  Vit.CxBR=2.13  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 341.67  349.79  150.97  82.19 231.15 
20 380.56  408.86  198.92  93.46 270.45 
40 335.02  452.29  248.58  121.39 289.32 

L.S.D 0.05 Vit.C=2.46 x       NaCl Vit.C=1.23  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 286.30  335.20  174.14  85.94  220.39 
0.02 361.35  431.59  207.87  102.81 275.91 
0.04 409.60  444.16  216.46  108.30 294.63 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=2.46  BR=1.23  

معامل�ة فقد كان معنویا ھ�و األخ�ر وق�د تفوق�ت  الثالثي بین العوامل المدروسة تداخلال أما   

م���ن  1-ملغم.لت���ر0.02و Cم���ن فیت���امین 1-ملغم.لت���ر40والمض���اف الیھ���ا  1-دیسیس���منز.م9الت���داخل 
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واختلف��ت معنوی��ا ع��ن  1-م��ایكروغرام.غم487.17البراس��ینوالید اعل��ى محت��وى لعنص��ر المغنس��یوم 

دیسیس�منز 15معامالت التداخل االخرى، في حین كان اقل محتوى لعنصر المغنس�یوم ف�ي المعامل�ة 

وھذا یظھ�ر بوض�وح الت�اثیر الس�لبي  1-مایكروغرام.غم65.48 والخالیة من الفیتامین والھرمون 1-.م

ي للفیت�امین والھرم�ون ف�ي لالجھاد الملحي في محتوى عنصر المغنسیوم، فیما ظھ�ر الت�اثیر االیج�اب

م�ن  1-ملغم.لت�ر0.02و Cم�ن فیت�امین 1-ملغم.لتر40والمضاف الیھا  1-دیسیسمنز.م15معاملة التداخل

 %.      103.18وبنسبة زیادة  1-مایكروغرام.غم133.04براسینوالید واعطت 

ومن ث�م انخف�اض محتواھ�ا ف�ي الخلی�ة وذل�ك  صراعنمتصاص الدالت اتؤثر الملوحة في مع

 ات االخ�رىیون�االو )الكل�ور، ة للملوحة(الص�ودیومالمس�بب یون�اتخالل التنافس الحاصل بین اال من

ي عنص�ر(البوتاسیوم ، النترات، االمونیوم) على مواقع االمتصاص وم�ن ث�م اخ�تالل ف�ي الت�وازن ال

الص�ودیوم  ، كذلك تسبب التركیز الع�الي م�ن)2013،حمزاوي(الH-ATPaseوتثبیط عمل مضخة 

زی�ادة س�یوم وم�ن ث�م الكال ل الص�ودیوم بمح�لاالغش�یة الخلوی�ة ع�ن طری�ق اس�تبدافي  ضراراالالى 

الخالی��ا ال��ى المح��یط الخ��ارجي، ك��ذلك رافقھ��ا انخف��اض الم��اء  داخ��لالم��واد م��ن  Leakageتس��رب

)، وم��ن الج��دیر بال��ذكر ان 2017(زی��دان،ةالمس��بب انكم��اش ج��دران الخالی��ا وح��دوث ظ��اھرة البلزم

ید م�ن عملی�ة االكس�دة طبقت�ي ال�دھون ف�ي االغش�یة الخلوی�ة وم�ن ث�م زی�ادة ت�دفق  االجھاد الملحي یز

م�وت الخلی�ة كناتج نھ�ائي المحف�ز ال�ى  Malondialdehydeالبوتاسیوم الى خارج االغشیة وتولد 

 ةسجممن.ھذه النتائج جاءت )2016شھید،(مرھج وProgrammed Cell Death(PCD)المبرمج

اثن�اء دراس�تھم عل�ى ك�الس نب�اتي  Alhasnawi et al.(2017)و )2017زی�دان( الی�ھمع ماتوصل 

 الحنطة والرز بالتتابع.

ان االض��افة الخارجی��ة للفیت��امین والھرم��ون ف��ي الوس��ط الغ��ذائي س��ببت زی��ادة ف��ي محت��وى 

على حث انزیمات بن�اء االحم�اض النووی�ة و  Cفعمل فیتامین ،في نسیج الكالس المدروسة لعناصرا

من المح��یط ص��راعنالخل��وي وتم��ایز الخالی��ا مم��ا یتطل��ب زی��ادة امتص��اص ال الب��روتین واالنقس��ام

)، كذلك الدور الذي یلعبھ ھرمون البراسینوالید في حث انزیمات البن�اء Kaviani,2014الخارجي(

،  (Mir et al.,2015)وزیادة محتوى الصبغات  )Rubisco ،Carbonic anhydraseالضوئي(

 ، Nitrate reductase، Nitrite reductase، Glutamine synthetaseوح��ث انزیم��ات 

Glutamate dehydrogenase  وزیادة تمثیل النتروجین في الخالیا مما زاد من الوتیرة في زیادة

 ).Shu et al.,2016(وزیادة محتواھا عناصرمعدل امتصاص ال

عم�ل الفیت�امین  Synergisticفقد تظ�افر او ت�أزر الثالثةعوامل الدراسة ت بین تداخالال اما       

ات ف�ي عنص�رالھرمون في اختزال التاثیرات السلبیة لالجھاد الملحي من خ�الل زی�ادة محت�وى المع 
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-من الفاتوكوفیروكسیل α-tocopherolعلى اعادة تكوین الفاتوكوفیرول Cالكالس، فعمل الفیتامین

-Tocoperoxylα فظ��ة عل��ى نفاذی��ة ف��ي اغش��یة الخالی��ا ال��ذي یمن��ع اكس��دة اللبی��دات وم��ن ث��م المحا

ف��ي  Water-Water cycleالم��اء  -، وح��ث دورة الم��اء)Hossain et al.,2017االغش��یة(

البالستیدات في  Ascorbate-Glutathione cycle كلوتاثیون - االسكوربیتة البالستیدات ودور

 كسح االنزیمیة) في وغیروالمایتوكوندریا والبیروكسیوم وزیادة تركیز مضدات االكسدة(االنزیمیة 

Scavenger  الحرة( الجذورHussein,2018(. 

 ص�راعندور ھرمون البراسینوالید فیعمل عل�ى تنظ�یم نفاذی�ة االغش�یة وتقلی�ل تس�رب الاما        

نزیم��ات المض��ادة الف��ي الغش��اء م��ن خ��الل ح��ث ا ال��دھونكس��دة منھ��ا ع��ن طری��ق تخفی��ف اض��رار ا

س�یوم عل�ى ) والكالK/Naعل�ى الص�ودیوم ( لالكسدة وكسح الجذور الحرة وزیادة نسبتي البوتاس�یوم

الك�����الس للملوح�����ة                                 خالی�����ا ت�����ان تع�����دان دالت�����ین جی�����دتین ف�����ي تحم�����لل) الCa/Naالص�����ودیوم (

)Wu et al.,2017;Vardhini and Anjum,2015مض��خة         ةحفی��زه فعالی��)، فض��ال ع��ن ت

H- ATPase)Azhar et al.,2017.( 

 ) :1-الصودیوم(مایكروغرام.غم عنصرحتوى م 4-1-4-13

 عنص��رزی��ادة معنوی��ة ف��ي متوس��ط محت��وى  ) إل��ى وج��ود33(اش��ارت النت��ائج ف��ي الج��دول       

االخ��رى معطی��ا  تراكی��زال ع��ن 1-دیسیس��منز.م15 التركی��زوتف��وق  NaCl تراكی��زالص��ودیوم بزی��ادة 

معامل�ة % قیاس�ا ال�ى 41.48وبنسبة زیادة  1-مایكروغرام.غم587.38 عنصرمتوسط محتوى لھذا ال

 السیطرة.

بتزای��د تراكی��ز  عنص��ر) انخف��اض معن��وي ف��ي متوس��ط محت��وى ھ��ذا ال33وج��د ایض��ا(جدول     

 1-م�ایكروغرام.غم364.45ادنى انخف�اض مق�داره 1-ملغم.لتر40ة واعطى التركیز المضاف Cفیتامین

بینما اعط�ى التركی�ز ، 1-مایكروغرام.غم572.05معاملة السیطرة واعطت% قیاسا ب36.29وبنسبة 

.اش��ارت النت��ائج ف��ي 1-م��ایكروغرام.غم504.83الص��ودیوم  عنص��رمتوس��ط  محت��وى  1-ملغم.لت��ر20

ة ف��ي متوس��ط المض��افالبراس��ینوالید ھرم��ون الج��دول نفس��ھ ال��ى وج��ود ف��روق معنوی��ة ب��ین تراكی��ز 

 463.22 عنص�رلاق�ل متوس�ط لمحت�وى ھ�ذا ا 1-ملغم.لتر0.04واعطى التركیز ،عنصرالھذا  محتوى

 .  1-مایكروغرام.غم489.63بمعاملة السیطرة التي اعطت  قیاسا، 1-مایكروغرام.غم

 عنص�رمتوس�ط محت�وى  ف�ي معنوی�ةت الثنائی�ة ب�ین العوام�ل الدراس�ة ت�داخالجمی�ع الكان�ت   

 دیسیس�منز15من الھرمون و  1-ملغم.لتر0.02 معالفیتامین  صفرت الثنائیة تداخالواعطت ال اعاله،

من الھرم�ون اعل�ى الق�یم لمتوس�ط محت�وى  صفرمع  1-دیسیسمنز.م15و  من الفیتامینصفر مع  1-.م

ت ت���داخالال بالتت���ابع، بینم���ا اعط���ت 1-)م���ایكروغرام.غم648.18، 646.54، 583.46الص���ودیوم (
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م���ع  1-دیسیس���منز.م9م���ن الھرم���ون و 1-ملغم.لت���ر0.04م���ن الفیت���امین م���ع  1-ملغم.لت���ر40الثنائی���ة 

 لمتوس�ط محت�وى م�ن الھرم�ون اق�ل الق�یم ص�فرم�ع   1-دیسیس�منز.م9مین و الفیت�ا م�ن 1-ملغم.لتر40

 بالتتابع. 1-)مایكروغرام.غم345.11، 224.81، 326.83الصودیوم (

 الصودیوم(مایكرو عنصرمحتوى وھرمون البراسینوالید في  Cتراكیز فیتامیندور )33جدول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش في لكالسل) 1-غرام.غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 497.59 415.66 602.39 684.45 550.03 
0.02 597.85 497.02 598.12 640.84 583.46 

0.04 634.37 448.37 633.62 614.32 582.67 

20 
0 364.04 397.56 610.04 661.50 508.29 

0.02 461.78 443.75 599.04 599.71 526.07 
0.04 447.78 397.68 576.10 499.01 480.14 

40 
0 240.69 222.11 580.94 598.59 410.58 

0.02 272.33 240.98 401.12 509.48 355.93 
0.04 220.05 211.55 397.19 478.54 326.83 

  NaCl 415.16 363.83 555.40 587.38 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.09 NaCl x Vit.C x BR=0.21  Vit.CxBR=0.10  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 576.60 453.68 611.38 646.54 572.05 
20 424.53 413.00 595.06 586.74 504.83 
40 244.36 224.81 459.75 528.87 364.45 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.12 x       NaCl Vit.C=0.06  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 367.44 345.11 597.79 648.18 489.63 
0.02 443.99 393.85 532.76 583.34 488.49 
0.04 434.07 352.53 535.64 530.62 463.22 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.12  BR=0.06  

والخالی�ة  1- دیسیس�منز.م15ایضا وتفوقت معامل�ة الت�داخل  ثي فقد كان معنویااما التداخل الثال        

وھرمون البراسینوالید على معامالت التداخل االخرى واعطت اعلى محتوى لعنصر  Cمن فیتامین



 النتائج والمناقشة 

 

101 

وھذا یوكد زیادة على امتصاص الصودیوم بزیادة مستواه في  1-مایكروغرام.غم684.45الصودیوم 

 1-ملغم.لتر40و 1-دیسیسمنز.م9ین كان اقل محتوى لعنصر اعاله في المعاملة الوسط الغذائي، في ح

، ك���ذلك ل���وحظ ان 1-م���ایكروغرام.غم211.55براس���ینوالید واعط���ت  1-ملغم.لت���ر0.04و Cفیت���امین

س�ببت انخف�اض ف�ي محت�وى ھ�ذا العنص�ر الس�یما ف�ي  MSاالضافة للفیتامین والھرم�ون ف�ي وس�ط 

و  1-دیس�یمنز.م15) اذ اعط�ت معامل�ة الت�داخل المولف�ة م�ن 1-منز.مدیسیس15الملحي العالي( التركیز

وبنسبة انخفاض  1-مایكروغرام.غم478.54براسینوالید  1-ملغم.لتر0.04و  Cفیتامین 1-ملغم.لتر40

 الھرمون.والخالیة من اضافة الفیتامین  1- دیسیسمنز.م15% قیاسا الى معاملة التداخل 30.08

 ) :1-(مایكروغرام.غمرالكلو عنصرمحتوى  4-1-4-14

 الكلور عنصرزیادة معنویة في متوسط محتوى  ) إلى وجود34النتائج في الجدول ( اشارت        

االخ��رى معطی��ا متوس��ط  تراكی��زع��ن  ال 1-دیسیس��منز.م15 التركی��زوتف��وق  NaCl تراكی��زبزی��ادة 

معامل���ة  % قیاس���ا ال���ى37.09وبنس���بة زی���ادة  1-م���ایكروغرام.غم655.00 عنص���رمحت���وى لھ���ذا ال

 السیطرة.

 Cبتزای���د تراكی���ز فیت���امین الكل���ور عنص���روج���د انخف���اض معن���وي ف���ي متوس���ط محت���وى          

 1-غ��رام.غم م��ایكرو442.93ادن��ى انخف��اض مق��داره  1-ملغم.لت��ر40)، واعط��ى التركی��ز 34(ج��دول

، بینم��ا اعط��ى 1-م��ایكروغرام.غم620.68% قیاس��ا لمعامل��ة الس��یطرة الت��ي اعط��ت 28.64وبنس��بة 

 .1-مایكروغرام.غم 564.81 الكلور عنصرمتوسط لمحتوى  1-ملغم.لتر20كیز التر

البراس�ینوالید  ھرمون اشارت النتائج في الجدول نفسھ الى وجود فروق معنویة بین تراكیز     

 عنص�راعل�ى متوس�ط لمحت�وى ھ�ذا ال 1-ملغم.لت�ر0.02واعط�ى التركی�ز  ،الكلور عنصرفي محتوى 

بل��غ  عنص��راق��ل محت��وى لھ��ذا ال 1-ملغم.لت��ر0.04ینم��ا س��جل التركی��ز، ب1-م��ایكروغرام.غم560.27

 .  1-مایكروغرام.غم545.47وسجلت معاملة السیطرة  1-مایكروغرام.غم 522.67

 عنص�رمتوس�ط محت�وى ال ف�ي معنوی�ةعوام�ل الدراس�ة ت الثنائی�ة ب�ین ت�داخالجمی�ع الكان�ت 

 15من الھرم�ون و  1-ملغم.لتر0.02ین مع من الفیتام 1-ملغم.لتر0ت الثنائیة تداخالاعاله، واعطت ال

من الھرمون، اعلى  1-ملغم.لتر0مع 1-دیسیسمنز.م15من الفیتامین، و  1-ملغم.لتر0مع  1-دیسیسمنز.م

ت الثنائی��ة ت�داخالبالتت�ابع،  بینم�ا اعط�ت ال 1-)م�ایكروغرام.غم706.95، 697.89، 646.26الق�یم (

م�ن 1-ملغم.لتر40مع  1-دیسیسمنز.م9من الھرمون و  1-ملغم.لتر0.04من الفیتامین مع  1-ملغم.لتر40

، 288.11، 394.05م���ن الھرم��ون اق���ل الق���یم( 1-ملغم.لت���ر0.04م��ع  1-دیسیس���منز.م9الفیت��امین، و 

 بالتتابع. 1-)مایكروغرام.غم408.12
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 (م��ایكروالكلور عنص��روھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي محت��وى  Cتراكی��ز فیت��امیندور )34ج��دول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي س لكالل) 1-غرام.غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 525.01  491.64  638.48  737.14 598.07 

0.02 663.06  570.67  642.52  708.79 646.26 

0.04 671.32  498.89  652.84  647.75 617.70 

20 
0 414.82  449.88  650.09  727.49 560.57 

0.02 518.77  500.03  633.38  658.17 577.59 
0.04 509.97  481.03  640.12  593.95 556.27 

40 
0 343.84  306.16  604.87  656.23 477.78 

0.02  354.99  313.72  559.82  599.30 456.96 
0.04  298.28  244.43  467.29  566.18 394.05 

  NaCl 477.78  428.50  609.94 655.00 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.06 NaCl x Vit.C x BR=0.19  Vit.CxBR=0.09  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 619.79  520.40  644.61  697.89 620.68 
20 481.19  476.98  641.20  659.87 564.81 
40 332.37  288.11  543.99 607.23 442.93 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.11 x       NaCl Vit.C=0.05  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 427.89  415.90  631.15  706.95 545.47 
0.02 512.27  461.47  611.91 655.42 560.27 
0.04 493.19  408.12  586.75  602.63 522.67 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.11  BR=0.05  

الخالیة و 1- دیسیسمنز.م15معاملة التداخل الثالثي فقد كان معنویا ایضا وتفوقت  تداخللااما             

 737.14 الكل�ور عنص�ر واعط�ت محت�وى معامالت الت�داخل االخ�رىعلى  من الفیتامین والھرمون

ف��ي الوس��ط  مس��تواهبزی��ادة  لكل��وراعنص��ر وھ��ذا یوك��د عل��ى زی��ادة امتص��اص  1-غ��م.م��ایكروغرام

 1-ملغم.لت��ر40و 1-دیسیس��منز.م9 المعامل��ةف��ي  الكل��ورعنص��ر ، ف��ي ح��ین ك��ان اق��ل محت��وى الغ��ذائي

، كذلك ل�وحظ ان 1-مایكروغرام.غم244.43اعطت التي وبراسینوالید  1-ملغم.لتر0.04 و Cفیتامین
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السیما ف�ي  الكلورعنصر توى في مح اسببت انخفاض الغذائيضافة الفیتامین والھرمون في الوسط ا

 ملغ��م.40 و 1-دیس��یمنز.م15 الت��داخل معامل��ةاذ اعط��ت  ،)1-دیسیس��منز.م15الملح��ي الع��الي( التركی��ز

وبنس���بة انخف���اض  1-م���ایكروغرام.غم566.18 براس���ینوالید 1-لت���ر.ملغ���م 0.04و  Cفیت���امین 1-لت���ر

   تامین والھرمون.الخالیة من اضافة الفی 1- دیسیسمنز.م15 المعاملةقیاسا الى  23.19%

في نسیج الكالس نتیجة لزیادة  الكلورالصودیوم وعنصري  ان الزیادة الحاصلة في محتوى 

فی�زداد ھ�ا لتح�ل محلالكالس�یوم م�ن االغش�یة  في الوس�ط الغ�ذائي، فیعم�ل الص�ودیوم بس�حبلوحة الم

 الكل��وردیوم والنفاذی��ة فتس��مح ب��دخول الص��و ةالض��رر النس��بي فیھ��ا وتتح��ول م��ن االنتقائی��ة ال��ى تام��

 )، فض��ال ع��ن التن��افسAlhasnawi,2017وتراكمھ��ا ف��ي الس��ایتوبالزم وفج��وات خالی��ا الك��الس(

الع�الي  االیوني جھادومن ثم یتولد اال، مواقع االمتصاصالبوتاسیوم على و صودیومبین  ال الحاصل

Hyperionic االزموزي العاليجھاد الاو Hyperosmotic)(Al- Hattab,2018  .�ائج ھ�ذه النت

دراس�تھم عل�ى  اثن�اء Abdul-Qadir (2017)) و2017زی�دان( الی�ھم�ع ماتوص�ل  ةجاءت منسجم

 بالتتابع. ةكالس نباتي الحنطة والطماط

یجابی��ا ف��ي تالف�ي اآلث��ار الض��ارة فیت��امین والھرم��ون فق�د ك��ان تأثیرھم��ا تآزری�ا وادور الا ام�      

لى اعادة تكوین ع Cالس، فعمل فیتامینوخفض محتواھما في نسیج الك الكلوري الصودیوم وعنصرل

وح��ث االنزیم��ات لھ��ا زی��ادة ثباتی��ة االغش��یة الخلوی��ة وتقلی��ل الض��رر النس��بي وم��ن ث��م كوفیرول الف��ات

، كم�ا )Siddiqui et al.,2018یكس�ح الج�ذور الح�رة( افضال عن كونھ مستض�د ،المضادة لالكسدة

 ATPase) وتحفی��ز ان��زیم Na-Kpumpالبوتاس��یوم(-بتعزی��ز مض��خة الص��ودیوم Cیس��اھم فیت��امین

 Akram( الخالی�ا ت�داخلات البوتاسیوم ال�ى عنصرالصودیوم خارج الخالیا ودخول  ومن ثم طرح

etal.,2017،(  ف��ي ح��ین یق��وم ھرم��ون البراس��ینوالید ایض��ا بح��ث المض��خة الس��ابقة وزی��ادة نس��بة

 كی����زالبوتاس����یوم ال����ى الص����ودیوم ف����ي خالی����ا الك����الس وخف����ض اكس����دة ال����دھون واخت����زال تر

Malondialdehyde نزیم�ات المض�ادة لالكس�دةوح�ث اال االغش�یة عل�ى ص�فة انتقائی�ة ةوالمحافظ 

)Hu et al.,2016 الت��ي لھ��ا دور ات الكالس��یوم عنص��ربزی��ادة امتص��اص )، ك��ذلك یق��وم الھرم��ون

 ,.Ahmad et al( السیما البوتاس�یوم ةات الضروریعنصربثباتیة االغشیة الخلویة وتقلیل تسرب ال

م�ن ان اض�افة تراكی�ز  Arab and Ehsanpour(2006) ).ھذه النتائج تتماش�ى م�ع م�اذكره2018

 سبب اختزال محتوى الصودیوم في كالس نبات الجت. الغذائيالى الوسط  Cمن فیتامین

 البروتین(%) : نسبة 4-1-4-15

ة ال�ى فالمض�االملحی�ة  تراكی�زوج�ود ف�روق معنوی�ة ب�ین ال )35اظھرت النتائج في الج�دول(       

 1-دیسیس�منز.م15الملح�ي  التركی�زالبروتین ف�ي الك�الس واعط�ى  نسبةالوسط الغذائي لمتوسط صفة 
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معامل�ة الس�یطرة. % قیاس�ا ب29.51% وبنسبة انخفاض8.12اقل قیمة لمتوسط ھذة الصفة اعاله بلغ 

ة ف�ي بن�اء داخلسباب انخفاض تركیز البروتین في خالیا الكالس ھو انخفاض العناصر الان احد اھم ا

) المھم 30(جدول) وانخفاض تركیز البوتاسیوم29) والفسفور(جدول28البروتین كالنتروجین(جدول

الت�ي تعم�ل عل�ى تحط�م السالس�ل  ROSوبالمقاب�ل زی�ادة تركی�ز  ،نزیمات صنع البروتینفي تحفیز ا

راكی�ز ، ك�ذلك ت�وثر الت)Ibrahim et al.,2018الب�روتین للتحل�ل( جزیئ�ةتیدی�ة وزی�ادة تع�رض الب

 نزیم�ات الفس�فرة الض�وئیةاتثب�یط وعل�ى  ی�ونيالت�وازن االاخالل على  -Clو   +Naالعالیة من ایوني

Photophosphorylation والفس�فرة التأكس�دیةOxidative phosphorylation  السلس�لة  ف�ي

الی�ا ركی�ز الب�روتین ف�ي خومن ثم تنخفض كمیة الطاقة وبذلك یقل تمثیل النتروجین ویق�ل ت ،التنفسیة

 ).Mosavi et al., 2018(في الخلیة ةالسام Polyamineمركبات متعدد االمین الكالس لتزداد 

الب�روتین بزی�ادة تراكی�ز  نس�بةزی�ادة معنوی�ة ف�ي  وج�ود 35)جدول(الكذلك لوحظ في نتائج       

وس�ط ازداد تركی�ز مت 1-ملغم.لت�ر40وال�ى  1-ملغم.لت�ر20ال�ى   0عند رف�ع التركی�ز م�ن اذ، Cفیتامین

ال�ى زی�ادة الب�روتین ربم�ا  Cضافة فیت�امینادت ا % بالتتابع.17.50)، 13.37البروتین بنسبھ( نسبة

 Peptidylprolylال��ى دور الفیت��امین ف��ي ح��ث االنزیم��ات المس��ؤولة ع��ن بن��اء الب��روتین منھ��ا 

hydroxylase المحفز لبناء البروتینات السكریة Glycoproteins وخف�ض  في االغشیة  الخلوی�ة

ف�ي متوس�ط ھ�ذه اخ�رى  معنوی�ة زی�ادة حص�لتكذلك ). (Protease  Hussein,2018عالیة انزیمف

 ةبنس�ب 1-ملغم.لت�ر0.04 وال�ى 1-ملغم.لت�ر0.02الى 0ھرمون البراسینوالید من  كیزاالصفة بزیادة تر

ال�ى دور الھرم�ون ف�ي  ودتع� الب�روتین نس�بة) بالتتابع. ان الزیادة الحاصلة ف�ي 21.96%، 17.02(

 او م�ن خ�الل تحفی�ز امتص�اص nitrate reductase (Fariduddin et al.,2006)ان�زیم ح�ث 

 .)29و 28جدول()Tanveer et al.,2018االساسیة في بناء البروتین( النتروجین والفسفور

 NaCl تراكی��زالھرم�ون ووتراكی�ز  تراكی�ز الفیت�امین ت الثنائی��ة ب�ینت�داخالكان�ت جمی�ع ال      

البروتین، واعط�ت المع�امالت  نسبةفي  معنویةمؤثرة بصورة  الھرمونو امینفیتكل من الوتراكیز 

 م���ع 1-دیسیس���منز.م 9براس���ینوالید و 1-ملغم.لت���ر0.04م���ع  Cفیت���امین  1-ملغم.لت���ر20م���ن  ةالمولف���

 نس�بةبراس�ینوالید اعل�ى متوس�ط ل 1-ملغم.لت�ر 0.04م�ع  1- دیسیس�منز.م6و  Cفیت�امین 1-ملغم.لتر40

الب��روتین ف��ي  نس��بةوس��ط ل)% بالتت��ابع، ف��ي ح��ین ك��ان اق��ل مت12.21، 12.43، 12.02الب��روتین (

تراكی��ز م�ن  الخ�الیتین 1-دیسیس�منز.م15 ذاتوالمع�املتین  الفیت�امین والھرم�ونالخالی�ة م�ن  المعامل�ة

 )% بالتتابع.6.82، 7.34، 8.50( الفیتامین والھرمون

ق معنوی�ة ب�ین المع�امالت نفس�ھ ال�ى وج�ود ف�روف�ي الج�دول الت�داخل الثالث�ي  اشارت نتائج

 1-ملغم.لت�ر0.02و Cمن فیتامین 1-ملغم.لتر40و 1-دیسیسمنز.م9من  ةواعطت معاملة التداخل المولف
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و   1-دیسیس�منز.م15%،  ف�ي ح�ین اعط�ت معامل�ة الت�داخل 14.36للبروتین  نسبةاعلى  براسینوالید

ف��ت معنوی��اعن المع��امالت % واختل6.17الخالی��ة م��ن الفیت��امین والھرم��ون اق��ل تركی��ز للب��روتین 

  البروتین في نسیج الكالس.  نسبة االخرى، وھذا یؤكد على التاثیر السلبي لالجھاد الملحي في

نبات  في لكالسلالبروتین(%)  نسبةوھرمون البراسینوالید في  Cتراكیز فیتامیندور )35جدول(

 . المعرض لالجھاد الملحي الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 10.32  9.65  7.85  6.17 8.50 

0.02 10.96  9.86  8.35  7.54 9.13 

0.04 11.65  10.43  9.54  8.32 9.99 

20 
0 10.54  9.71  8.01  6.76 8.75 

0.02  11.92  11.31  10.35  8.54 10.53 
0.04 13.45  13.38  11.77  9.48 12.02 

40 
0 11.11  10.91  9.58  7.52 9.73 

0.02 12.38  14.36  10.94  9.91 11.90 
0.04 11.53  12.21  10.64  8.86 10.81 

  NaCl 11.52  11.29  9.67  8.12 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.05 NaCl xVit.CxBR=0.15  Vit.CxBR=0.08  

 تداخلاثیر تمتوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 10.91  9.98  8.58 7.34 9.20 
20 11.97  11.47  10.04 8.26 10.43 
40 11.67  12.43  10.39 8.76 10.81 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.09 x       NaCl Vit.C=0.04  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 10.66  10.02  8.48 6.82 8.99 
0.02 11.69  11.84  9.88 8.66 10.52 
0.04 12.21  12.01  10.65 8.89 10.94 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.09  BR=0.04  

االث�ر الس�لبي لالجھ�اد  وھرمون البراسینوالید من تخیفی�ف Cساھمت عملیة االضافة بالفیتامین      

الس�ابق والمض�اف  NaCl التركی�زذات  ت معامل�ةالب�روتین فق�د اعط� نس�بةالملحي عبر الزیادة ف�ي 
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 نس�بةم�ن ھرم�ون البراس�ینوالید  1-ملغم.لت�ر0.02وتركی�ز Cم�ن فیت�امین  1-ملغم.لتر40الیھا تركیز 

والخالیة  1-دیسیسمنز.م15معاملة التداخل  % قیاسا الى60.62% وبنسبة زیادة 9.91بروتین مقداره

ا مھم�ا ف�ي ازال�ة االث�ار الس�لبیة لالجھ�اد الملح�ي م�ن دور Cفیت�امین ی�ؤديمن الفیتامین والھرم�ون. 

دات اض�وتحفی�ز الم  free radicalsحی�ث كون�ھ مستض�دا غی�ر انزیم�ي یق�وم بكس�ح الج�ذور الح�رة

االنزیمیة (البرولین، الفاتكیوفیرول، حامض السالسیلك)  وغیر)  POD، CAT ،SOD( االنزیمیة

 Alhasnawi etوتاس��یوم عل��ى الص��ودیوم(الب ةوتص��حیح االخ��الل الغ��ذائي م��ن خ��الل رف��ع نس��ب

al.,2016 االنزیم��ات المض��ادة  براس�ینوالید بزی��ادة ح�ث الجین��ات عل�ى زی��ادة تركی�زال)، فیم�ا یق��وم

والم��واد الفینولی��ة  E) وت��راكم فیت��امینPOD ،SOD ،CAT ،APX ،GPX،DHAR( لالكس��دة

، Osmolytes)Proline ،Spermine ،Spermidine للجھ�����د االزم�����وزي ةوالم�����واد الخافظ�����

Glycine-betaine26(ج�دول) وزیادة ثباتیة االغشیة ومن ث�م انخف�اض تس�رب الم�واد منھا()El-

Mashad and Mohamed,2012 ; Wani et al.,2017 al.,2018 ; (Abd Allah et .

 خالل Samsampour et al.(2018)و Munir et al).2013جاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج (

 بالتتابع.  البنج االسودس نباتي قصب السكر ودراستھم على كال

 :)1-ن(مایكروغرام.غمتركیز البرولی 4-1-4-16

لھ�ا   ة الى الوسط الغذائيالمضافالملحیة  تراكیزان زیادة ال )36اوضحت النتائج في الجدول(        

 ودیومالراب��ع لكلوری��د الص�� التركی��ززی��ادة ف��ي متوس��ط تركی��ز الب��رولین ف��ي نس��یج الك��الس، وتف��وق 

، 333.67( ب زی�ادةوالث�اني والثال�ث وبنس� االول الملحی�ة تراكی�زال ) معنویا على1-دیسیسمنز.م15(

)% بالتت��ابع. ان زی��ادة تركیزھ��ذا الح��امض االمین��ي ج��اء بمثاب��ة رد فع��ل طبیع��ي 49.37، 125.09

ي ترتف��ع تراكی��ز الب��رولین ف�� اذواالجھ��ادات االخ��رى،  NaClلتع��رض خالی��ا الك��الس ال��ى اجھ��اد 

 ةظ�فاحمالجھد المائي ویزداد المحتوى المائي في الخالیا ومن ث�م ال قیمةسایتوبالزم الخالیا لیخفض 

احد  وھذه Membranes itengrty ةوثباتیة االغشی Enzymes activityعلى الفعالیة االنزیمیة 

 تائباال�ذ ع�ن %39یس�ھم الب�رولین بض�بط االزموزی�ة بنس�بھ  اذللملوح�ة، الوس�ائل لتحم�ل النب�ات 

و  Alhasnawi et al.(2017))، وھذه النتیجة تتماشى م�ع نت�ائج 2015(وھیب،االخرى المتوافقة

Abdul-Qadir(2017) بالتتابع. ةالطماط اثناء دراستھم على كالس نباتي الرز و   

تراكی�ز  بزی�ادةتركیز الب�رولین  متوسط تفوق معنويالى ) 36كما بینت النتائج في الجدول(       

) C )20 ،40تفوقت معامل�ة االض�افة الثانی�ة والثالث�ة بفیت�امین، اذ MSة الى وسطالمضاف Cنفیتامی

، فیما لم یكن ف�ارق بالتتابع )%12.34، 12.06(االولى وبنسبة زیادة على معاملة معنویا 1-ملغم.لتر

انزیم�ات ف�ي ح�ث  Cھذه الزیادة لربم�ا ال�ى دور فیت�امین ودوي بین االضافة الثانیة والثالثة، وتعمعن
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تراكی�ز اد متوسط تركیز البرولین بزیادة ). كما ازدAkram et al.,2017بناء البرولین في الخلیة(

معنوی��ا عل��ى  1-ملغم.لت��ر0.04)، اذ تف��وق التركی��ز MSال��ى الوس��ط الغ��ذائي( المض��افةبراس��ینوالید 

یك�ون الت�اثیر ع، ربم�ا )% بالتت�اب10.22، 14.08زی�ادة( بنس�بتيو 1-)ملغم.لت�ر0.02، 0التركیزین (

-pyrroline-5-1∆ان�زیم  جین�ات المس�ؤولة ع�ن بن�اءالبراسینوالید بأنھ یعمل على ح�ث االیجابي ل

carboxylate synthetase (P5CS) البرولین( المھم في بناءWani et al.,2019 .( 

) 1-وھرم�ون البراس�ینوالید ف�ي تركی�ز البرولین(م�ایكروغرام.غم Cتراكیز فیتامین)دور 36جدول(

 . المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش في لكالسل

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 6 9 12 15 

0 

0 2.33  4.11  7.89  11.48 6.45 

0.02  2.69  5.20  8.36  12.21 7.12 

0.04 3.06  5.89  8.47  12.95 7.59 

20 
0  2.67  5.10  8.60  13.20 7.39 

0.02 3.04  5.91  8.93  13.64 7.88 
0.04 3.34  6.76  9.42  14.18 8.43 

40 
0 2.99  5.75  8.21  12.03 7.25 

0.02  3.22  7.13  9.25  14.28 8.47 
0.04 3.66  6.23  9.21  13.11 8.05 

  NaCl  3.00  5.78  8.71  13.01 تاثیر متوسط
L.S.D 0.05 NaCl=0.08 NaCl xVit.CxBR=0.23  Vit.CxBR=0.11  

 تداخلتاثیر متوسط 
NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 2.69  5.07  8.24 12.21 7.05 
20 3.02  5.92  8.98 13.67 7.90 
40 3.29  6.37  8.89 13.14  7.92 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.13 x       NaCl Vit.C=0.09  
 تداخلتاثیر ط متوس

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 2.66  4.98  8.23 12.24 7.03 
0.02 2.98  6.08  8.88 13.38 7.83 
0.04 3.35  6.29  9.03 13.41 8.02 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.13  BR=0.09  
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ون، الھرم��و ن��وي ب��ین تراكی��ز الفیت��امین اوض��حت النت��ائج للج��دول نفس��ھ بحص��ول ت��داخل مع       

  1-ملغم.لت�ر0.02و  Cفیتامین 1-ملغم.لتر40وكانت اعلى قیمة لمتوسط تركیز البرولین عند المعاملة 

 1-ملغم.لت�ر20، التي لم تختل�ف معنوی�ا ع�ن المعامل�ة 1-مایكروغرام.غم8.47براسینوالید التي بلغت 

وس��ط تركی��ز قیم��ة لمت ، ام��ا اق��ل1-م��ایكروغرام.غم8.43الت��ي بلغ��ت  1-ملغم.لت��ر0.04و Cفیت��امین

، تش�یر 1-م�ایكرو غ�رام.غم 6.45البرولین عند المعاملة الخالیة من الفیتامین والھرمون والتي بلغت 

ب�ین الع�املین اع�اله ف�ي تحس�ین تركی�ز ھ�ذا الح�امض االمین�ي وق�د  معنویة التداخل الى وجود ت�آزر

و  NaCl راكی��زتبین��ت االس��باب س��ابقا. تش��یر نت��ائج الج��دول نفس��ھ ال��ى وج��ود ت��داخل معن��وي ب��ین 

م�ایكروغرام. 13.67في متوسط الص�فة اع�اله، وك�ان اعل�ى متوس�ط لھ�ذه الص�فة  Cتراكیز فیتامین

واختلف�ت معنوی�ا ع�ن المع�امالت الثنائی�ة  1-ملغم.لتر20و 1-دیسیسمنز.م 15في معاملة التداخل  1-غم

الخ�الي م�ن  1-مدیسیس�منز.6 التركی�زعند  1-مایكروغرام.غم2.69االخرى واقل متوسط لھذه الصفة 

الفیتامین، وھذا دلیل عل�ى دور الفیت�امین ف�ي زی�ادة تركی�ز الب�رولین ف�ي ظ�ل زی�ادة تراكی�ز كلوری�د 

ك��ان معنوی��ا ایض��ا،  و تراكی��ز الھرم��ون فق��د NaCl تراكی�زالص�ودیوم. ام��ا ع��ن ت��اثیر الت��داخل ب��ین 

 1-ملغم.لتر0.02و  1-دیسسیمنز.م15و 1-ملغم.لتر 0.04و  1-دیسیسمنز.م15التداخل واعطت معاملتا 

)م�ایكروغرام. 13.38، 13.41اعلى تفوق معنوي قیاسا مع المعامالت االخرى اذ بلغ متوس�طھما (

ملوح�ة اق�ل  1-دیسیسمنز.م6بالتتابع، في حین اعطت المعاملة غیر المضاف الیھا الھرمون مع  1-غم

تمس منھ دور الھرمون ف�ي ، وھذا دلیل اخر نل1-غرام.غممایكرو 2.66لتركیز الیرولین بلغ متوسط 

 زیادة تركیز البرولین في ظل زیادة تراكیز كلورید الصودیوم. 

اما التداخل بین عوامل الدراس�ة الثالث�ة فق�د ك�ان معنوی�ا وس�جل اعل�ى تركی�ز للب�رولین ف�ي 

العالیة من كلورید الصودیوم والتراكیز العالیة من الفیت�امین والھرم�ون الس�یما  تراكیزالكالس عند ال

ھرم����ون  1 -ملغم.لت����ر0.02و Cفیت����امین 1-ملغم.لت����ر40و 1-دیسیس����منز.م15ف����ي معامل����ة الت����داخل 

واختلف��ت معنوی��ا ع��ن بقی��ة مع��امالت الت��داخل  1-م��ایكروغرام.غم14.28البراس��ینوالید الت��ي اعط��ت 

 1-ملغم.لت��ر 0.04و Cفیت��امین 1-ملغم.لت��ر20و 1-دیسیس��منز.م15االخ��رى باس��تثناء معامل��ة الت��داخل 

 2.33، في حین ك�ان اق�ل تركی�ز للب�رولین 1-مایكروغرام.غم14.18لبراسینوالید واعطت ھرمون ا

الخ�الي م�ن الفیت�امین والھرم�ون، وھ�ذا یوك�د عل��ى  1-دیسیس�منز.م6 التركی�زعن�د  1-م�ایكروغرام.غم

الدور التآزري بین عوامل الدراسة في زیادة تركیز البرولین في نسیج الكالس، وعند مقارنة اضافة 

الملح�ي الع�الي یتض�ح التف�وق المعن�وي للمعامل�ة  التركیزي الدراسة الفیتامین والھرمون ضمن عامل

 15براس���ینوالید ع���ن المعامل���ة  1-ملغم.لت���ر0.02 و Cفیت���امین 1-ملغم.لت���ر40 و 1-دیسیس���منز.م15

%. ان زی��ادة تركی��ز الب��رولین 24.39الخالی��ة م��ن الفیت��امین والھرم��ون بنس��بة زی��ادة  1-دیسیس��منز.م
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دي ال��ى رف��ع ق��درة خالی��ا الك��الس ض��د االجھ��اد الملح��ي فھ��و یعم��ل عل��ى زی��ادة التحم��ل والمثب��ت ی��ؤ

لالغش�یة الخلوی�ة ف�ي   Selectivtyللبروتینات في االغشیة الخلویة وم�ن ث�م تعزی�ز ص�فة اختیاری�ة

 ات ودخولھا الى الخالیا.  یونانتقاء اال

) 1-المواد الفعالة(مایكروغرام.ملتركیز  ھرمون البراسینوالید فيو Cفیتامین  دور تراكیز 4-1-5

 نبات الماش المعرض لالجھاد الملحي.في كالس لل

باس�تعمال تقنی�ة  الم�اشنب�ات  ك�السالنتائج المتحص�ل علیھ�ا م�ن تحلی�ل مس�تخلص  اظھرت       

اعتمادا مادة فعالة ة احدى عشر، إذ تم تشخیص )17(شكلتوغرافي السائل ذي أألداء العاليالكرومو

    -Hydroxy ھ�ي ) و8و 7(جدولیة وظروف الفصل الكروموتوغرافيتوفر النماذج القیاس على

benzonic acid ،Tannic acid ،Gallic acid ،Quercetin،   Syrinigic acid ،Ferulic 

acid ،Chlorogenic acid ،Gentisic acid،Sikimick acid ،Coumaric acid   و

Protocatechuric acid . 

ھ��ا بت��اثیر تركیز تف��اوتالمشخص��ة اع��اله  ) ان الم��واد الفعال��ة37(ت��ائج الج��دولاظھ��رت ن 

 1-دیسیس�منز.م15 التركی�ز د أعطىوھرمون البراسینوالید فق Cوتراكیز فیتامین NaClملح  تراكیز

 Quercetin، Syrinigic acid،Gentisic acid ،Sikimick acidاعلى تركیز للمواد الفعال�ة 

،Coumaric acid   وProtocatechuric acid 33.27، 33.87( زی��ادة معنوی��ة وبنس��ب ،

، بینما انخف�ض معنوی�ا 1-دیسیسمنز.م6 التركیزب قیاسا )% بالتتابع11.72، 37.00، 50.31، 8.60

Hydroxybenzonic acid ،Tannic acid،Ferulic acid   كی�زتربزی�ادة NaCl  ال�ى  6(م�ن

)% بالتت���ابع، بینم���ا ل���م ی���نخفض 24.29، 19.93، 67.11انخف���اض (  وبنس���ب 1-دیسیس���منز.م)15

 ، بینم�����ا ازداد 1-دیسیس����منز.م15ال����ى  6م����ن  NaCl كی�����زتربزی����ادة  Gallic acidمعنوی����ا 

Chlorogenic acid  1-مایكروغرام.مل115.69 الى 7.64من 

مركب��ات االی��ض الث��انوي ومنھ��ا النس��یجیة وف��رت كمی��ات عالی��ة م��ن  ان  تقنی��ة الزراع��ة

الفین��والت متخطی��ة العقب��ات المناخی��ة وموس��م الزراع��ة قیاس��ا م��ع انتاجھ��ا ف��ي االحم��اض الفینولی��ة و

 Szopaبالعوام�ل المناخی�ة( اھ�ثراجسم النبات الذي یحتاج الى مساحات واسعة فض�ال ع�ن ت تداخل

and Ekiert,2014.(  تزداد المواد الفینولیة في ك�الس النبات�ات المتعرض�ھ لالجھ�اد الملح�ي بس�بب

-Cinamic acid 4 و Phenylalanine ammonia-lyase(PAL)ي زیم��نالنش��اط اال زی��ادة

hydroxylase(C4H) ن یعمالن على تنشیط بناء االحم�اض الفینولی�ةاللذی)Hadi,2014( ك�ذلك ،

 تعد من مضدات االكسدة غیر االنزیمیة التي تعمل على معادلة الجھد االزموزي في خالیا الكالس و

)، فیم��ا ل��وحظ ان زی��ادة Ibrahim et al.,2018أكس��دي(كس��ح الج��ذور الح��رة وخف��ض الجھ��د الت
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المس�ؤول ع�ن  Shikimate Kinase(SK)الملوحة في وسط النمو تعمل على زی�ادة تركی�ز ان�زیم 

ال��ذي یع��د الب��ادىء االول ف��ي بن��اء االحم��اض  phosphoshikimate-3ال��ى  Shikimateتحوی��ل 

الب�روتین او تتح�ول ال�ى االحم�اض  والت�ي ت�دخل ف�ي aromatic amino acidsاالمینی�ة الحلقی�ة 

 التركی�زیالحظ في الجدول ایض�ا ان  ).Mansour et al.,2018الفینولیة ومادة اللكنین في النبات(

 7.64( بش��كل ع��الِ  Chlorogenic acidل��م یح��دث اس��تحداث للح��امض  1-دیسیس��منز.م6الملح��ي 

عم��ل عل��ى ح��ث  1-سیس��منز.مدی15الملح��ي  التركی��زبینم��ا  Traceی��ا ثرا) معن��اه 1-م��ل.م��ایكروغرام

على تغی�ر  Signlingالحامض وذلك الن االجھاد الملحي یولد الجذور الحرة التي تعد بمثابة اشارة 

 ).   2009تراكیز االحماض الفینولیة الجل السیطرة على زیادة الجذور الحرة المتولدة(الوھیبي،

 الم�ادة الفعال�ة(مایكروغرام. ی�زوھرمون البراسینوالید ف�ي ترك  Cفیتامین تراكیزدور ) 37جدول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي كالس لل )1-مل
 
 
 ت

 
 المادة
 الفعالة

  المعامالت
L 
S 
D 

NaCl  )6( NaCl   )15( 
Vit.C 

)0( 
BR 

)0( 

Vit.C  
)40( 

BR 
)0.04( 

Vit.C 
)40( 

BR 
)0.04( 

Vit.C 
)0( 

 BR 
)0( 

Vit.C 
)40( 

BR 
)0.04( 

Vit.C 
)40( 

BR 
)0.04( 

1 Hydroxybe-
nzonic acid 

218.60 82.74 234.17 226.46 71.89 99.22 208.61 280.44 0.83 

2 Tannic 
acid 

110.48 94.39 237.78 228.54 88.46 115.78 218.65 258.10 0.91 

3 Gallic 
acid 

60.56 65.96 125.95 111.44 59.95 84.94 120.17 135.16 1.09 

4 Quercetin 
 

93.53 193.05 276.77 184.72 125.21 180.80 236.51 286.49 0.86 

5 Syringic 
acid 

342.37 727.07 769.57 575.95 456.26 560.22 733.88 778.93 0.90 

6 Ferulic 
acid 

546.48 656.70 933.83 718.84 413.73 705.63 683.93 741.23 1.41 

7 Chlorogenic 
acid 

7.64 155.27 203.95 27230. 115.69 123.39 173.55 191.32 0.90 

8 Gentisic 
acid 

79.08 95.77 135.21 208.21 85.88 140.38 202.13 162.56 0.58 

9 Shikimic 
acid 

351.56 632.25 817.99 846.52 528.43 560.59 807.55 699.39 1.07 

10 Coumaric 
acid 

192.49 302.06 544.95 522.62 263.72 327.56 499.57 394.94 0.91 

11 Protocatec-
huric acid 

192.39 191.80 390.38 355.23 214.94 182.06 407.48 350.37 0.91 

وھرم�ون البراس�ینوالید ال�ى  C) ایض�ا ان اض�افة فیت�امین37كذلك اظھ�رت نت�ائج الج�دول(

،  6الك�الس ولك�ال المس�تویین ( الى زیادة تركی�ز جمی�ع الم�واد الفعال�ة اع�اله ف�يادى الوسط الغذائي 

و  Cفیت�امین 1-ملغم.لتر40و 1-دسیسمنز.م15، وسجلت معاملة التداخل المولفة من1-دیسیسمنز.م)15
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 Hydroxybenzonic acid ،Tannic براس�ینوالید اعل�ى الق�یم للم�واد الفعال�ة  1-ملغم.لت�ر0.04

acid ،Gallic acid ،Quercetin ،Syrinigic acid)280.44 ،258.10 ،135.16 ،286.49 

 6س���جلت معامل���ة الت���داخل بالتت���ابع قیاس���ا بالت���داخالت االخ���رى.  1-)مایكروغرام.م���ل778.93، 

مركب���ات براس���ینوالید اعل���ى الق���یم ل 1-ملغم.لت���ر0.04و  Cفیت���امین 1-غم.لت���رمل40و  1-دسیس���منز.م

Chlorogenic acid ،Gentisic acid ،Sikimick acid )230.27 ،208.21 ،846.52( 

بالتتابع قیاس�ا بمع�امالت الت�داخل االخ�رى، ف�ي ح�ین ك�ان اعل�ى تركی�ز لم�ركبین  1-مایكروغرام.مل

acid Ferulic  و)Coumaric acid933.83  ،544.95(ف�ي معامل�ة بالتت�ابع  1-مایكروغرام.م�ل

 Protocatechric براسینوالید، واعلى تركیز 1-ملغم.لتر0.04و  1-دسیسمنز.م6التداخل المولفة من

 acid407.48ملغ��م0.04و  1-سیس��منز.مید15ف��ي معامل��ة الت��داخل المولف��ة م��ن  1-.م��لمایكروغرام 

 Hassan andو   Hussein and Aqlan(2011)مع نتائج براسینوالید. تتوافق ھذه النتائج 1-.لتر

Jassim(2018)  خ��الل دراس��تھم عل��ى نب��ات ك��الس الحلب��ة وم��ع نت��ائجAl-Amin(2018)  خ��الل

 دراستھا على كالس نبات السجاد.

م�ن ك�الس نب�ات الناتج�ة في نسبة االخ�الف(%) للنبات�ات  كلورید الصودیوم تراكیزتاثیر  4-1-6 

 . ةمختلف ةھرمونیمعامالت الماش المزروع على 

 تراكی�زانخفاض معنوي في نسبة االخالف بتزای�د ال وجود )38جدول(الفي نتائج الاظھرت 

ع�ن  1-دیسیس�یمنز6الملحي  تركیزلمع التفوق المعنوي الواضح  الغذائية الى الوسط المضافالملحیة 

نس��بة اخ��الف مق��دراھا ل متوس��ط وذل��ك العطائ��ھ اعل��ى 1-)دیسیس��منز.م12،  9ین(ی��الملح التركی��زین

ت ثرا. كما االخیرین تركیزینقیاسا الى ال )% بالتتابع421.43، 25.86( زیادة وبنسبتي 73.00%

 +5BAP) واعط�ت المعامل�ة، )38خالف(ج�دولالالمعامالت الھرمونیة معنویا في متوسط نس�بة ا

20Ads)امالتالمع�� اختلف��ت معنوی��ا ع��ن% و68.00خ��الف الاعل��ى متوس��ط لنس��بة ا 1-ملغم.لت��ر 

%، فیم�ا 64.00الت�ي اعط�ت  1-ملغم.لت�ر(1.01ZE)باستثناء المعاملة االخرى المدروسةالھرمونیة 

ة معامل�� ل��م تع��طٍ  بینم��ا %،61.30 متوس��ط نس��بة اخ��الف 1-ملغم.لت��ر(0.2TDZ) اعط��ت المعامل��ة

 . خالفالاي متوسط لنسبة ا ةالسیطر

الملحی�ة فق�د ك�ان معنوی�ا، وتف�وق  زتراكیبین المعامالت الھرمونیة وال تداخلاما عن تاثیر ال

 تراكی��زوبجمی�ع المع�امالت الھرمونی��ة المختلف�ة عل�ى ال 1-دسیس�یمنز.م6 التركی��زالك�الس الن�امي ف�ي 

، 0.2TDZ()% للمعامالت الھرمونیة96.00، 96.00، 100.00االخرى، اذ اعطى نسبة اخالف (

1.01ZE ،(5BAP+20Ads5)ل��ة الھرمونی��ة المعام بالتت��ابع،  فیم��ا اعط��ت 1-ملغم.لت��رBAP+ 

20Ads)بمق��داراعل��ى نس��بة اخ��الف ) 1-دیسیس��منز.م12(الملح��ي الع��الي التركی��زف��ي  1-ملغم.لت��ر 
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عود ھذا التف�وق لھ�ذه الملحي نفسھ. ی للتركیز% قیاسا بالمعامالت الھرمونیة االخرى التابعة 32.00

ی�ل ذات ت�وي عل�ى حلق�ة بنزاذ یح BAPربما الطبیعة الكیمیائیة ل�ل االخرى المعامالت المعاملة عن

 ,.Krishnamurthy et alثالث اواصر مزدوجة التي تزید م�ن فعالی�ة الس�ایتوكانین دون غی�ره (

ف���ي تم���ایز االنس���جة، او م���ن  ASو  BAPلك���ل م���ن Synergistاو ال���ى ال���دور الت���آزري  )1984

ك ل���وحظ ان المحتم���ل یع���د االدن���ین الس���لف االول لبن���اء الس���ایتوكینات الطبیعی���ة ف���ي النب���ات، ك���ذل

السایتوكانین في الجزء النباتي او الكالس ق�د ی�تحطم وان اض�افة االدن�ین ال�ى الوس�ط  ق�د ی�وخر م�ن 

 بینم��ا ل��م تع��طٍ )، Van Staden et al.,2008تحطیم�ھ او یح��ث االنزیم��ات المس�وؤلة ع��ن بنائ��ھ(

الج�دیر بال�ذكر الملحی�ة المدروس�ة، وم�ن  تراكیزنسبة اخالف (تمایز) ولجمیع ال ة السیطره أیةمعامل

 من التجربة وذلك لعدم اعطاء اي تمایز للكالس.  1-دیسیسیمنز.م15الملحي  التركیزایضا تم استبعاد 

م�ن ك��الس الناتج�ة ف��ي نس�بة االخ�الف(%) للنبات��ات كلوری�د الص�ودیوم  تراكی��ز ) ت�اثیر38ج�دول(

 نبات الماش المزروع على معامالت ھرمونیة مختلفة.   

 

 

 

 

 

 

م�ن ك�الس للنباتات الناتج�ة في عدد االفرع العرضیة(فرع)  كلورید الصودیوم تراكیز تاثیر 4-1-7

 نبات الماش المزروع على معامالت ھرمونیة مختلفة.   

ة المض�اف) NaClملحی�ة(ال تراكی�زوجود تاثیر معنوي بین ال) 39اوضحت النتائج في الجدول(       

ى اعل�� 1-دیسیس��منز.م6 التركی��زال��ى الوس��ط الغ��ذائي ف��ي متوس��ط ع��دد االف��رع العرض��یة، واعط��ى 

وبل��غ  1-دیسیس��منز.م9 التركی��زختل��ف معنوی��ا ع��ن ف��رع  ول��م ی2.65متوس��ط ع��دد لالف��رع العرض��یة 

 فرع. 1.15 وبلغ  1-دیسیسمنز.م12 التركیزفرع، بینما اختلفا معنویا عن 2.35

ف��روق معنوی��ة ب��ین المع��امالت الھرمونی��ة ف��ي  وج��ود) 39نت��ائج الج��دول(ل��وحظ م��ن  ك��ذلك

ب�أعلى متوس�ط  1-ملغم.لت�ر(0.2TDZ)الھرمونی�ة  المعامل�ةوتفوق�ت العرض�یة االف�رع  متوس�ط ع�دد

فرع واختلف�ت معنوی�ا ع�ن بقی�ة المع�امالت االخ�رى باس�تثناء المعامل�ة الھرمونی�ة 3.07عدد االفرع 

(5BAP+20Ads).ي ا ةة الس�یطرمعامل� لم تعطٍ  بینما، لكل منھما فرع2.93التي اعطت  1-لترملغم

 متوسط افرع عرضیة متمایزه. 

 ةالمعامالت الھرمونی
 )1-(ملغم.لتر

  NaClالمتوسط )1-(دیسیسمنز.م 

6 9 12 
 0.00  0.00  0.00  0.00  السیطرة

(0.2) TDZ  100.00  68.00  16.00 61.30 
1.01) ZE( 96.00  88.00  8.00 64.00 

(5) BAP + (20) Ads   96.00  76.00  32.00 68.00 
  14.00  58.00  73.00 المتوسط

LSD 0.05 10.38=تداخلال  5.19الملحي= التركیز  5.99الت=المعام 
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م�ن للنبات�ات الناتج�ة كلوری�د الص�ودیوم ف�ي ع�دد االف�رع العرض�یة(فرع)  تراكیز) تاثیر 39جدول(

 كالس نبات الماش المزروع على معامالت ھرمونیة مختلفة.     

 

الحاصل بین عاملي الدراس�ة فق�د ك�ان معنوی�ا ف�ي ص�فة ع�دد االف�رع، واعط�ت  تداخللاما ا

اعل��ى ع��دد الف��رع  1-دیسیس��منز.م6 التركی��زض��من  1-ملغم.لت��ر(5BAP+20Ads) ت��داخلمعامل��ة ال

 ت���داخلباس���تثناء معامل���ة الاالخ���رى المع���امالت  واختلف���ت معنوی���ا ع���ن ،)30(الش���كلفرع 4.60

(0.2TDZ)ت��داخلومعامل��ة ال 1-دیسیس��منز.م6 التركی��زض��من  1-ملغم.لت��رZE )1.011-.لت��ر )ملغ��م 

 فرع.3.80تان اعطیا لال  1-دیسیسمنز.م9 التركیزضمن 

 
      التركی��زوض��من  1-ملغم.لت��ر(5BAP+20Ads) ت��داخلف��رع العرض��یة ف��ي معامل��ة الالا)30ش��كل(

 . 1-دیسیسمنز.م6

معامل��ة ال)ف��اظھرت النت��ائج ایض��ا ان 1-دیسیس��منز.م12الملحی��ة العالی��ة( تراكی��زام��ا ف��ي ال

تفوقا معنویا   1-ملغم.لتر(5BAP+ 20Ads)معاملة الھرمونیة الو 1-ملغم.لتر(0.2TDZ)الھرمونیة 

، %233.33وبنس�بة زی�ادة  1-) ملغم.لت�رZE)1.01معامل�ة الھرمونی�ة العلى  ةبعدد االفرع العرضی

 المعامالت الھرمونیة
 )1-(ملغم.لتر

NaClالمتوسط )1-(دیسیسمنز.م 

6 9 12 
 0.00 0.00 0.00 0.00 السیطرة

(0.2) TDZ  3.80 3.40 2.00 3.07 
1.01) ZE( 2.20 3.80 0.60 2.20 

(5) BAP + (20) Ads  4.60 2.20 2.00 2.93 
   1.15 2.35 2.65 المتوسط

LSD 0.05 =0.99التداخل=  0.49التركیز الملحي=   0.57المعامالت  
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ولجمی�ع  ةمعامل�ة الس�یطرة اي اف�رع عرض�یة متم�ایز)، بینم�ا ل�م تظھ�ر 31موض�ح ف�ي الش�كل(كما 

 الملحیة المدروسة. تراكیزال

 
  0.2TDZ ،1.01ZE، (5BAP+20Ads)االفرع العرضیة في المعامالت الھرمونی�ة(31شكل(

 . 1-دیسیسمنز.م12 التركیزمن الیمین الى الیسار وضمن  1-ملغم.لتر

كلوری��د  مل��ح  تراكی�زبزی��ادة  یةوع��دد االف��رع العرض� االنخف��اض ف�ي نس��بة االخ�الفیفس�ر 

 Gupta andاختالل في التوازن الھرموني م�ع زی�ادة تركی�ز الج�ذور الح�رة( نتیجة الى الصودیوم

Huang,2014(،  امتص�اص  عل�ى تھاخالیا الكالس وم�ن ث�م ع�دم مق�دروانخفاض الجھد المائي في

واخت��زال  االنزیم��ات بن��اء الب��روتین واض��طراب عم��ل ءالغ��ذائي وب��طم��ن الوس��ط  عناص��رال الم��اء و

 Arefin etھذه النتائج تتماشى مع ماوجده ).Al-Hattab et al.,2016التمایز( االنقسام الخلوي و

al. (2018) ھ خ�ارج الجس�م ت�زراعف وع�دد االف�رع ف�ي ك�الس الرزعن�د في انخفاض نسبة االخ�ال

 الحي بزیادة تركیز كلورید الصودیوم. 

دورا مھما ف�ي تم�ایز االنس�جة ومش�اركتھا ف�ي كس�ر ة كیز المالئمالسایتوكینات في الترا تودي       

 Gaticaسكون البراعم الجانبیة وزیادة سرعة انتقال المغذیات الیھا ومن ثم نموھا وزیادة اعدادھا(

Arias et al.,2010 ك�ذلك تحف��ز عل��ى بن��اء ،(RNA ھا ف��ي الس��یطره عل��ى والب�روتین ومش��اركت

). ھذه النت�ائج تتف�ق م�ع ماوجدت�ھ Hadi,2014ضوج البالستیدات(ن انقسام الخلیة، فضال عن تعزیز

المجھز بتراكی�ز مختلف�ة  MS) عند زراعتھا لكالس سیقان نبات الماش في وسط2012عبد الرزاق(

ضوء ھ�ذه التراكی�ز فق�د توص�لت ان  في ، و1-)ملغم.لترBA )0.5 ،1.0 ،2.0 ،3.0 ،4.0 ،5.0من 

اعطى اعلى افرع خض�ریة، وك�ذلك تتف�ق م�ع نت�ائج  BAمن  1-ملغم.لتر5.0المجھز ب  MSالوسط
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Patra et al.(2018) ) من  1-ملغم.لتر)25و 1.5و 2.0الذین وجدوا ان التولیفة المركبة منBAP 

 فرع لنبات الماش.7.8لتتابع اعطت اعلى افرع خضریة با Adsو  NAAو 

 عملیة التجذیر. 4-1-8

عل�ى تحفی�ز عملی�ة التج�ذیر لالف�رع  IBAم�نظم النم�و م�ن  1-ملغم.لت�ر1لقد ش�جع التركی�ز            

.تتم مجموع جذري جی�د واعطاء  MSمن الزراعة في وسط یوما28الخضریة المتمایزة بعد مرور 

من�اطق لل عل�ى فق�دان التم�ایز IBAتب�دأ بح�ث االوكس�ین  عن طریق مراح�ل متسلس�لةعملیة التجذیر

 )نس�جة اللح�اء او الك�امبیوم او الل�بالبرنكیمیة(ا من الخالی�ا عدد في الساق الحاویة علىمرستیمیة ال

ث ح�دت تض�اعفعملی�ة ال مع استمرارمجامیع كرویة، و مكونة بشكلتتضاعف ھذه الخالیا  بعد ذلك

تس�تطیل الخالی�ا الموج�ودة لت�ي ا  Roots primordiumالج�ذور تب�ادآ انقسامات مبرمجة لتك�وین

 New adventitiousالجدی�دةالعرضیة الجذور  تكوینفي الجزء القاعدي للمرستیمات المتطورة ل

roots)Brakesley et al.,1991 ; Hartmann et al.,2002(.  ھ�ذه النت�ائج اتفق�ت م�ع نت�ائج

Rao and Pital(2012) من  1-ملغم.لتر1وجدا ان التركیز  لذینالIBA لتجذیر اعطى افضل نسبة

 م�نظم ذان اس�تعماالل�ال  Sagare and Mohanty(2015)م�ع نت�ائجتعارضت والعرضیة، فرع اال

 .في دراستھما على نبات الماشNAA  النمو

 عملیة االقلمة. 4-1-9

ال��زمیج عل��ى  ، اذ یعم��لة ف��ي م��واد وطرائ��ق العم��ل نجاحھ��االموض��ح ةاثبت��ت عملی��ة االقلم�� 

ووس�ط جی�د للتھوی�ة، فض�ال ع�ن دور البتم�وس ف�ي ام�داد النبیت�ات بالعناص�ر سھولة انتشار الجذور 

 مس�اعد عل�ى االحتف�اظ بالرطوب�ة الالزم�ة لنموھ�ا. تتماش�ى ھ�ذه النت�ائج م�ع نت�ائج التمیم�يالغذائیة و

 نباتي الجت والفلفل بالتتابع. ة) اثناء دراستھم على اقلم2016) والكعبي(2016(

الك��الس المع��رض الناتج��ة م��ن الب��ذور والنم��و ومكون��ات الحاص��ل ب��ین النبات��ات  ص��فات 4-1-10

 بالستیكي.وف البیت الفي ظر الملحیة تراكیزبال

النبات��ات الناتج��ة م��ن الك��الس  ) ال��ى تف��وق40اظھ��رت النت��ائج المش��ار الیھ��ا ف��ي الج��دول(          

 في صفتي ارتفاع النبات والوزن الج�اف معنوی�ا واعط�ت  1-دیسیسمنز.م9الملحي  للتركیزالمعرض 

)% قیاس��ا 7.77، 10.27وبنس��بتي زی��ادة ( النبات��ات االخ��رى بالتت��ابع ع��ن غ��م11.79س��م و 48.22

 للتركی��زم��ن الك��الس المع��رض النبات��ات الناتج��ة  فیم��ا تفوق��ت ،بالنبات��ات الناتج��ة م��ن الب��ذور نس��یجیا

ومحت��وى  2دس��م37.45 المس��احة الورقی��ةب ةالمتمثل�� ف��ي الص��فات االخ��رى 1-دیسیس��منز.م6 الملح��ي

 ةف��ي القرن��وع��دد الب��ذور  1-.نباتقرن��ة10.67وع��دد القرن��ات SPADوح��دة  46.24 الكلوروفی��ل

 وبنس�ب زی�ادة النبات�ات االخ�رى ع�ن بالتت�ابع غ�م3.64ب�ذرة 100ووزن  1-قرنة.بذرة 7.67 الواحدة
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، فیم��ا ل��م قیاس��ا بالنبات��ات الناتج��ة م��ن الب��ذور نس��یجیا )15.92%، 14.99، 14.36، 9.78، 4.26(

الب�ذور نس�یجیا  م�نالنبات�ات الناتج�ة و ةالملحی� تراكی�زلالمع�رض  النباتات الناتجة من الكالس تختلف

عدد  ةفي صف 1-دیسیسمنز.م12الملحي  لتركیزالنباتات الناتجة من الكالس المعرض تثناء باس معنویا

م�ن ) ایض�ا ان النبات�ات الناتج�ة 40نت�ائج الج�دول(لوحظ من كذلك  فرع.1.33لتي اعطت االفرع وا

 ل اعطائھ�ا اق�ل الق�یم فاً من خالاعطت نموأ ضعی 1-دیسیسمنز.م12 الملحي للتركیزالكالس المعرض 

 .النمو ومكونات الحاصل قیاسا بالنباتات االخرى مؤشراتل

ومكون�ات النم�و  موش�رات) ف�ي بع�ض ب�ذور وك�الس(النس�یجیة الزراعةمص�در ): ت�أثیر40جدول(

 .   الحاصل في نبات الماش

 )1-دیسیس�منز.م 9، 6الملحیة الواطئة( تراكیزلقد تفوقت النباتات الناتجة من الكالس المعرض لل      

على النباتات الناتجة من البذور نسیجیا ربما یعود السبب الى تغایر وراثي ن�اتج م�ن عوام�ل متع�دده 

الوس��ط  ةة ال��ى الوس��ط الغ��ذائي، م��دة بق��اء الزروع��ات ف��ي بیئ��المض��افمنھ��ا: نوعی��ة منظم��ات النم��و 

او تغ��ایر كیمی��ائي  ،مى ب��التغیرات الجس��میةاوح��دوث مایس�� تم��ت اع��ادة زراعتھ��ا ةالغ��ذائي وك��م م��ر

مضادات االكسدة وزیادة محتوى المركبات المعدلة لالزموزیة والمواد الفینولی�ة الت�ي تس�اھم كزیادة 

 الصفھ
 

 LSD مصدر الزراعة النسیجیة

بذور في 
 MSوسط 

 كالس
 )1-دیسیسمنز.م6(

 كالس
 )1-یسیسمنز.مد9(

 كالس
 )1-دیسیسمنز.م12(

 ارتفاع النبات
 (سم)

43.73 46.21 48.22 37.10 0.43 

 المساحة الورقیة
 )2(دسم

35.92 37.45 34.18 27.18 0.20 

 االفرع  عدد
 )1 -(فرع.نبات

2.33 3.00 3.00 1.33 0.77 

 الوزن الجاف
 (غم)

10.94 11.61 11.79 7.23 0.17 

محتوى الكلورفیل 
 )SPADوحدة  (

42.12 46.24 44.37 32.19 0.31 

عدد القرنات 
 ) 1-.نباتقرنة(

9.33 10.67 8.33 4.33 1.09 

عدد البذور 
 )1-قرنة.بذرة(

6.67 7.67 5.67 4.00 0.94 

 بذرة 100وزن 
 (غم)         

3.14 3.64 2.89 1.98 0.27 
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 (زی�دان، مما جعل ھذه النباتات تمتل�ك الی�ة الت�أقلم لظ�روف االجھ�اد الملح�ي في كسح الجذور الحرة

2017; Abbas,2018اتات الناتجة من الكالس الحاصل في نمو وحاصل النبنخفاض الالمقابل )، با

في نمو خالیا  NaCl یجة لربما لتاثیر السلبي لالجھاد) نت1-دیسیسمنز.م12(العالي كیزترالمعرض لل

س��البیة الجھ��د غ��ذائي ف��ي خالی��اه، وزی��ادة  -الك��الس واخت��زال ع��ددھا وح��دوث اض��طراب ھرم��وني 

ن االغشیة الخلویة وزیادة تولد الجذور الحرة التي تعمل م یونيیرافقھ زیادة التسرب اال االزموزي 

الت��ي تظھ��ر ووال��دھون وفق��دان عملھ��ا الفس��یولوجي  م��ة المركب��ات الحیوی��ة كالبروتین��اتعل��ى مھاج

ن الم�ادة الجاف�ة، فض�ال وزوخف�ض  وتمایزه ونقصان في مساحة االوراقاعراضھ في تكون النبات 

 ). Munns and Tester,2008( جیة)مكونات الحاصل(اختزال االنتا عن انخفاض

 الدراسة الجزیئیة:  4-2

  .شوائي المتعدد األشكالتفاعالت التضاعف الع 4-2-1

ن�انوغرام.  45 -20للعینات المدروس�ة ت�رواح م�ابین  DNAان تركیز  لقد اظھرت النتائج 

لتنفی�ذ  عمالھاس�تالس�بعة الت�ي ت�م ا الب�وادئان م�ن مجم�وع ، كم�ا اظھ�رت النت�ائج ایض�ا 1-مایكرولیتر

(زراعة الب��ذورفي وس��ط النس��یجیة ال��وراثي للنبات��ات المنتج��ة تغ��ایرلدراس��ة ال RAPDتف��اعالت ال��ـ

MS( تراكیزالملح�ي ب�ال المعرض لالجھ�اد والنباتات الناتجة من الكالس )1-دیسیس�منز.م)12، 9، 6 

 .  OP-F07 ،OP-G02 ،OP-G03فقط اعطت تضاعفا وھي ثالثة

 OP-F07البادئ  •

ال�ى اخ�تالف س�لوك ھ�ذا الب�ادئ ف�ي ع�دد الح�زم ) 32والش�كل() 41الج�دول(ت نت�ائج اظھر  

 فیزیائی��ةاربع�ة مواق�ع  المع�امالت ب�أختالف النبات�ات الناتج�ة م��ن الك�الس، فق�د حق�ق ھ��ذا الب�ادئ م�ع

زوج قاعدي، وحققت النباتات الناتجة من بذور نامیة 630الى  1247 ترواحت اوزانھا الجزیئیة بین

 1-)دیسیس�منز.م9، 6( بتركی�ز تجة من الكالس المعرض لالجھاد الملح�يوالنباتات النا MSفي وسط 

النبات��ات الناتج��ة م��ن ك��الس مع��رض لالجھ��اد  ح��زم، ف��ي ح��ین س��جلت اعل��ى ع��دد للح��زم بلغ��ت ارب��ع

 واحدة. حزمةاقل عدد للحزم بلغت  1-دیسیسمنز.م12 تركیزالملحي ب

  OP-F07. ) لعینات الدنا باستخدام البادئbpجزیئیة () عدد الحزم الناتجة وإحجامھا ال41جدول (

 

 
 )bpالحجم الجزیئي ( عدد الحزم                             المعاملة 

 من بذورناتجة   نباتات
 MS 4 1247 1097 وسطنامیة في 

802 630 
 لالجھاد من كالس معرض ناتجةنباتات 
 4 1-دیسیسمنز.م6 ملحي بتركیزال

1247 1097 
         802 630 

 لالجھاد كالس معرض ناتجة مننباتات 
 1130 1247 4 1-دیسیسمنز.م9 ملحي بتركیزال

807 657 
 لالجھاد كالس معرض ناتجة مننباتات 

 1-دیسیسمنز.م12 الملحي بتركیز
1 1130  
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  OP-F07) البادئ32شكل(

 J نامیة في وسط = النباتات الناتجة من بذورMS 
 1-دیسیسمنز.م6 بتركیزملحي  باتات الناتجة من كالس متعرض لالجھادالن =  6
 1-دیسیسمنز.م9 بتركیزملحي  من كالس متعرض لالجھادالنباتات الناتجة  =  9

 1-دیسیسمنز.م12 بتركیزملحي  باتات الناتجة من كالس متعرض لالجھاد= الن12

 OP-G02البادئ  •

اختالف س�لوك ھ�ذا الب�ادئ ف�ي ع�دد الح�زم عدم الى  )33الشكل(و )42الجدول( اظھرت نتائج        

ق ھ�ذا فق�د حق� ،MSات الناتجة من بذور نامیة ف�ي وس�ط بأختالف النباتات الناتجة من الكالس والنبات

، زوج قاعدي307الى 958رواحت اوزانھا الجزیئیة بین ئیة تمواقع فیزیا اربع البادئ مع المعامالت

 مع 1-دیسیسمنز.م )12، 9، 6( الملحي بتركیز لالجھادمعرض الكالس الالنباتات الناتجة من  وحققت

  .اربعة حزم  MSالناتجة من بذور نامیة في وسط النباتات 

 .OP-G02استخدام البادئ ب ) لعینات الدناbp(امھا الجزیئیةالناتجة وإحجعدد الحزم )42جدول(

 
 )bpالحجم الجزیئي ( عدد الحزم   المعاملة 

 من بذور ناتجةنباتات 
 MS 4  وسط في

958 602 
439 307 

 لالجھاد من كالس معرضناتجة  نباتات
 4 1-دیسیسمنز.م6 بتركیزملحي ال

958 602 
439 307 

                                  لالجھاد من كالس معرضناتجة نباتات 
 4 1-دیسیسمنز.م9 بتركیزملحي ال

958 602 
439 307 

 لالجھاد من كالس معرض ناتجةنباتات 
 1-دیسیسمنز.م12 بتركیزملحي ال

4 958 602 
439 307 
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  OP-G02) البادئ33شكل(

 J نامیة في وسط = النباتات الناتجة من بذورMS 
 1-دیسیسمنز.م6 بتركیزملحي  لالجھادالنباتات الناتجة من كالس متعرض  =  6
 1-دیسیسمنز.م9 بتركیزملحي  لالجھادالنباتات الناتجة من كالس متعرض  =  9

 1-دیسیسمنز.م12 بتركیزملحي  لالجھاد= النباتات الناتجة من كالس متعرض 12
 OP-G03البادئ  •

اختالف سلوك ھذا البادئ في عدد الحزم عدم الى  )34الشكل(و )43الجدول( اظھرت نتائج

فق�د حق�ق ھ�ذا  ،MS بأختالف النباتات الناتجة من الكالس والنباتات الناتجة من بذور نامیة ف�ي وس�ط

زوج  500ال�ى 1249 ئی�ة ترواح�ت اوزانھ�ا الجزیئی�ة ب�ینمواق�ع فیزیا خمس�ة البادئ م�ع المع�امالت

 )12، 9، 6( بتركی���زمع���رض لالجھ���اد الملح���ي الك���الس الم���ن  النبات���ات الناتج���ة ، وحقق���تقاع���دي

   .خمسة حزم  MSالناتجة من بذور نامیة في وسط النباتات  مع 1-دیسیسمنز.م

 .OP-G03) لعینات الدنا باستخدام البادئ bp(الجزیئیة عدد الحزم الناتجة وإحجامھا)43جدول(

 )bpالحجم الجزیئي ( عدد الحزم   ملةالمعا
 نباتات  نامیة من بذور

 MS   5 1246 941 827 وسط في
746 500 

 لالجھاد من كالس معرض ناتجةنباتات 
 858 941 1249 5 1-دیسیسمنز.م6 بتركیزملحي ال

746 500 
  لالجھادمن كالس معرض ناتجة نباتات 
 858 941 1249 5 1-دیسیسمنز.م9 ملحي بتركیزال

746 500 
  لالجھاد من كالس معرضناتجة نباتات  

 1-دیسیسمنز.م12 ملحي بتركیزال
5 1249 941 858 

746 500 
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  OP-G03) البادئ34شكل(

 J في وسط نامیة = النباتات الناتجة من بذورMS 
 1-دیسیسمنز.م6 بتركیزملحي  لالجھادالنباتات الناتجة من كالس متعرض  =  6
 1-دیسیسمنز.م9 بتركیزملحي  لالجھادالنباتات الناتجة من كالس متعرض  =  9

 1-دیسیسمنز.م12 بتركیزملحي  لالجھاد= النباتات الناتجة من كالس متعرض 12

 ختالف نوع البادئ.   سة بادد الحزم في المعامالت الدراع  4-2-2 

النبات�ات الناتج�ة م�ن ب�ذور نامی�ة ف�ي ) ان اعلى متوسط للعدد الحزم 44بینت نتائج الجدول(

  1-)دیسیس�منز.م9، 6( بتركی�زوالنباتات الناتج�ة م�ن ك�الس مع�رض لالجھ�اد الملح�ي  MSفي وسط 

لالجھ��اد  ةمعرض��ال ك��الس م��ن النبات��ات الناتج��ةع��دد الح��زم ف��ي متوس��ط ل واق��ل حزم��ة4.33بمق��دار 

حزم.ك��ذلك اش��ارت نت��ائج الج��دول نفس��ھ ال��ى اعل��ى  3.33بمق��دار  1-دیسیس��منز.م12 بتركی��ز الملح��ي

ال��ذي اعط��ى  OP-G02ح��زم، ت��اله الب��ادئ  5بمق��دار  OP-G03متوس��ط للع��دد الح��زم ف��ي الب��ادئ 

 3.25ر بمق�دا OP-F07متوسط للع�دد الح�زم ف�ي الب�ادئ  حزم، فیما كان اقل 4عدد الحزم سطا لمتو

 . حزمة

 معامالت الدراسة بأختالف نوع البادئ.في  ) عدد الحزم44جدول(

 

 

 

 

 

 البادئ

 المتوسط المعامالت 

0 6 9 12 
OP-F07 4 4 4 1 3.25 
OP-G02 4 4 4 4 4 
OP-G03 5 5 5 5 5 
  3.33 4.33 4.33 4.33 المتوسط
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ملح��ي الجھ��اد لال ةمعرض��لام��ن ك��الس  ناتج��ةال نبات��اتال فق��د س��جلت ت��داخلام��ا بخص��وص ال

 OP-G03ف�ي الب�ادئ  MSالملحیة جمیعھ�ا والنبات�ات الناتج�ة م�ن ب�ذور نامی�ة ف�ي وس�ط  تراكیزالب

النبات�ات الناتج�ة واح�دة ظھ�رت ف�ي  حزم�ةحزم ، اما اقل عدد للحزم فكان�ت  5اعلى عدد للحزم بلغ 

، بینم��ا ف��ي OP-F07وف��ي الب��ادئ  1-دیسیس��منز.م12 بتركی��زم��ن ك��الس مع��رض لالجھ��اد الملح��ي 

عمل ح��زم. ان اخ��تالف ع��دد الح��زم ب��اختالف الب��ادئ المس��ت 4لب��ادئ نفس��ھ كان��ت لاالخ��رى  تراكی��زال

، وھذا متفق مع المبدأ العام لتف�اعالت لمعاملة نفسھا وھذا یعزى الى عدم وجود مواقع مكملة للبادئل

RAPD لك البادئ مع مج�ینمواقع مكملة لذ، إذ إن عدم وجود نواتج تضاعف یدل على عدم وجود 

(Williams et al.,1990).  

    .وكفائتھا ةوالقدرة التمیزی التعددیةوالحزم الناتجة ونسبة  عملةالمستالبوادئ  4-2-3

) ال��ى اخ��تالف الب��وادئ ف��ي ع��دد الح��زم وكفائتھ��ا، وتف��وق 45اش��ارت النت��ائج ف��ي الج��دول(

ح��زم  ع��دد للح��زم بلغ��ت خم��س باعطائ��ھ اعل��ىع��ن بقی��ة الب��وادىء المس��تخدمھ  OP-G03الب��ادئ 

 ةحزم وبكفاء اربع  P-F07وOP-G2 البادئان %، فیما كانت عدد الحزم في 38.46بلغت  ةوبكفاء

اعل�ى مق�درة  OP-F07فقد س�جل الب�ادئ  ة%، كذلك اختلفت البوادئ في قیم المقدرة التمیزی30.77

 OP-G02البادائ�ان  %،  بینم�ا ل�م یس�جل25.00% وبنس�بة تعددی�ة ش�كلیة بلغ�ت100بلغت  ةتمیزی

 مقدرة تمیزیة وال تعددیة شكلیة. ةیأ  OP-G3و

 وكفائتھا . ةوالحزم الناتجة ونسبة التعددیة والقدرة التمیزی عملة) البوادئ المست45جدول(

 

 

 

 

 

 

لكونھ�ا   DNA (RAPD)التضاعف العشوائي المتع�دد األش�كال لسلس�لة ال�ـ استعملت تقانة

دم معرف�ة مس�بقھ احتیاجھ�ا لكمی�ات كبی�رة م�ن ال�دنا فض�ال ع�ن ع� وغیر مكلف�ة وع�دم ةسھلة وسریع

  Damagesحول تسلسالتھ، ومن الممكن الكشف ع�ن الطف�رات النقطی�ة وم�ن ث�م معرف�ة االض�رار

خذ االحتیاط�ات نتیجة العدم تلوث الدنا  التي تحدث في شریط الدنا. لوحظ في نتائج الدراسة الحالیة

ح�ي وھ�ي فتی�ة ال نبات�ات المكث�رة خ�ارج الجس�مم�ع اخ�ذ العین�ات للالالزمة في مراحل اإلستخالص، 

عینات اوراق نبات الماش بان نتائج الترحیل الكھربائي للقد اظھرت  وخالیة من المسببات المرضیة.

 الصفة

 البادئ

OP-F07 OP-G02 OP-G03 
 5 4 3 عدد الحزم االحادیة
 0 0 1 عدد الحزم المتباینة
 5 4 4  ةعدد الحزم الرئیسی
 38.46 30.77 30.77 كفاءة البادئ (%)

 0 0 100 المقدرة التمیزیة (%)
 0 0 25.00 التعددیة الشكلیة (%) 
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ان ، Polymorphismھناك اختالفات جینیة من خالل وجود الحزم وفقدانھا ونسبة التع�دد الش�كلي 

ھ�ا اخ�تالف ف�ي ترتی�ب من معین�ة تفس�ر بالعدی�د م�ن االحتم�االت حزمة فقداناو   جدیدة حزمةظھور 

لكس�ر الش�ریط المف�رد او الم�زدوج ل�دنا او بس�بب نتیج�ة في من�اطق الب�وادئ القواعد للنیوكلیوتیدات 

او  Rearrangementواعادة الترتیب  Insertionاواالضافة  Deletionحذف عملیات متعددة كال

ھن�اك عوام�ل ان  ت، فیما اكدت العدید م�ن الدراس�اDNAالـ Methylation مثیلة حدوث مایسمى 

ة ال�ى المض�افالھورمون�ات منھ�ا التركی�ز ونوعی�ة  الى حدوث التغایرات في النباتات النسیجیة تؤدي

ع�دد  فضال ع�نوالجزء النباتي المختار وعمره بقاء النبات في الوسط الغذائي  مدةالوسط الزرعي و

 ). Leva et al.,2012 Abbas,2018 ;(مرات اعادة الزراعة

 الحقلیة:التجربة  4-3

 ش�رات المظھری�ة ف�يالمؤوھرم�ون البراس�ینوالید ف�ي بع�ض  Cفیت�امین تراكیز رش  دور 4-3-1

 نبات الماش المعرض لالجھاد الملحي.

 ارتفاع النبات(سم) :  4-3-1-1 

ات ) ال�ى انخف�اض معن�وي ف�ي متوس�ط ارتف�اع النب�46(اشارت النتائج الموضحة ف�ي الج�دول        

 س��م35.55بلغ��ت  قیم��ةاق��ل  1-دیسیس��منز.م15التركی��زاذ اعط��ى ، الص��ودیوم كلوری��د تراكی��زبزی��ادة 

). ان االنخف�اض الواض�ح 1-دیسیسمنز.م0.9بماء الحنفیة( المرویةمعاملة قیاسا بال% 31.09 وبنسبة

 و +Na آی�ونيالتن�افس : یعود ربما ال�ى ع�دة تفس�یرات منھ�ا NaCl تراكیزفي ارتفاع النبات بزیادة 

Cl- الخرى على مواقع االمتصاصت ایونااال معUptake sites   ض�عف النم�و واخت�زال ومن ث�م

عملی��ة الت��نفس الض��وئي یرافق��ھ اس��تھالك للطاق��ة وت��راكم  )، وزی��ادة2006ارتف��اع النبات(الس��عدي،

 و +Naتراكم ، كما وان )Gupta and Huang,2014الجذور الحرة في العضیات وتقلیل فعالیتھا(

Cl- الی��ة االنزیمی��ة والعملی��ات االیض��یة كالبن��اء الض��وئي والت��نفس وبن��اءلفعا ف��يثر ی��ؤ النب��ات ف��ي 

 الجھ�د االزم�وزي س�البیةوالكاربوھیدرات وغیرھا من الم�واد وزی�ادة البروتین النوویة و حماضاال

كفاءة الجذور في امتصاص الماء وم�ن ث�م انخف�اض المحت�وى الم�ائي ف�ي النب�ات یرافق�ھ وقلة للتربة 

وم�ن ث�م تق�زم  اخت�زال ف�ي حج�وم الخالی�او ي للخالیا وقلة النش�اط المرس�تیميتراجع االنقسام الخیط

  .   )(Acosta-Motos et al.,2017النبات

اعطى التركیز ، وفكان لھ تاثیر ایجابي ومعنوي في متوسط الصفة اعاله Cاما رش فیتامین       

ان الزیادة  التركیز صفر.% قیاسا ب11.51زیادة وبنسبةسم 47.28بلغت  قیمة اعلى 1-ملغم.لتر120

عل�ى المجم�وع  المرشوش�ة Cلربما ال�ى دور تراكی�ز فیت�امینة الحاصلة في ارتفاع نبات الماش ناتج

)، فض�ال ع�ن Ivanov,2014لی�زداد ت�راكم الن�واتج االیض�یة( حث العملیات االیضیة الخضري في
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ومن ثم زیادة اعداد  mitotic indexدوره في تنظیم االنقسام الخلوي وزیادة دلیل االنقسام الخیطي 

 ).Osman et al.,2018ظمات النمو النباتیة(نالخالیا وتوسعھا وھذا یشابھ عمل م

اعط�ى و )،46(ج�دولف�ي متوس�ط الص�فة اعاله اومعنوی� ارش ھرمون البراس�ینوالید ایجابی� ثرا     

ان الزی�ادة  فر.ص� % قیاس�ا ب�التركیز7.70 زیادة وبنسبةسم 46.86 قیمةاعلى  1-ملغم.لتر4 التركیز

زی��ادة  عل��ىتحفی��ز النب��ات  ف��ي الھرم��ونالحاص��لة ف��ي ارتف��اع نب��ات الم��اش ناتج��ھ لربم��ا ال��ى دور 

 ,Marimuthu and Surendran(ات من التربة وزیادة تدفقھا عبر انسجة الساقیمغذالامتصاص 

ھرم����ون ) المس����ؤولة ع����ن بن����اء IAA5،IAA19، IAA17(ودوره ف����ي ح����ث جین����ات، )2015

 ).Ahmad et al.,2018على حالة التقزم في النبات( التغلباالوكسین و

ف�ي  معنوی�ةت الثنائی�ة ت�داخالان جمی�ع الال�ى ایضا ) 46(اشارت النتائج الموضحة في الجدول       

المعامل�ة  نالح�ظ تف�وق Cوتراكی�ز فیت�امین NaCl تراكیزالثنائي بین  تداخلصفة ارتفاع النبات، فال

ائھ��ا اعل��ى معنوی��ا عل��ى جمی��ع المع��امالت ألعط 1-ملغم.لت��ر120م��ع  1-دیسیس��منز.م0.9المؤلف��ة م��ن 

 1-دیسیس�منز.م15 ق�ل متوس�ط لھ�ذه الص�فة ف�ي المعامل�ةس�م، بینم�ا ا53.69 متوسط لالرتف�اع النب�ات

فق�د  ،براس�ینوالیدالو NaCl تراكی�ز الثن�ائي ب�ین ت�داخلس�م. ام�ا ال33.44وبلغ  Cفیتامین الخالیة من

رتف��اع اعل��ى متوس��ط لال 1-ملغم.لت��ر4م��ع تركی��ز  1-دیسیس��منز.م0.9م��ن اعط��ت المعامل��ة المؤلف��ة 

 1-دیسیس�منز.م0.9المؤلفة م�ن  باستثناء المعاملة االخرى المعامالت سم واختلفت معنویا عن52.51

وس�ط لالرتف�اع النب�ات سم، في حین كانت اقل مت52.05التي اعطت ارتفاعا مقداره  1-ملغم.لتر2 مع

ج��ابي یظھ��ر الت��اثیر االیس��م، وھن��ا 33.09 الخالی��ة م��ن الھرم��ون 1- ز.مدیسیس��من15 ف��ي المعامل��ة

 الري. هایملوحة مل ةھرمون في تخفیف االثار السلبیللفیتامین وال

براس�ینوالید معنوی�ا ف�ي ال ھرم�ونو  Cالثن�ائي ب�ین تراكی�ز فیت�امین ت�داخلاظھ�رت نت�ائج ال       

  1-ملغم.لتر4مع  Cفیتامین 1-ملغم.لتر120لفة من اعطت المعاملة المؤ، وزیادة متوسط ارتفاع النبات

االخ��رى المع��امالت  س��م واختلف��ت معنوی��ا ع��ن48.35 النب��ات رتف��اعمتوس��ط لالاعل��ى  براس��ینوالید

 والتي اعطت براسینوالید بالتتابع و Cفیتامینمن  1-ملغم.لتر)4و 60( المؤلفة من  باستثناء المعاملة

 بالفیت��امین و ةمرشوش��الغیرتف��اع النب��ات ف��ي المعامل��ة الرس��م، ف��ي ح��ین كان��ت اق��ل متوس��ط 48.20

 بین الفیتامین والھرمون في زیادة ارتفاع النبات. تضافرالسم، وھذا یوكد على 40.57الھرمون

ف�ي  ب�ین النبات�ات معنوی�ةنفسھ ال�ى وج�ود ف�روق في الجدول  الثالثي تداخلال اشارت نتائج 

 )2و120(ة بم��اء الحنفی��ة والمرشوش��ة بتركی��زینوتفوق��ت النبات��ات المروی�� ص��فة ارتف��اع النب��ات،

س�م واختلف�ت 55.58نب�ات رم�ون براس�ینوالید بالتت�ابع ب�آعلى ارتف�اع للوھ Cفیت�امین من 1-ملغم.لتر

 الملح�ي التركیزب� المروی�ةات في النباتات نباالخرى، في حین كان اقل ارتفاع الالنباتات  معنویا عن
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سم ، وھذا یؤكد على التاثیر الس�لبي 29.75 مین والھرمونمرشوشة بالفیتاال وغیر 1-دیسیسمنز.م15

 عل�ى لتغل�بف�ي ا الھرم�ونو لالجھاد الملحي في ارتفاع النبات، فیما ساھمت عملیة الرش بالفیتامین

 المروی��ة اذ اعط��ت النبات�ات ،الواض�حة ف��ي ارتف�اع النب�ات زی��ادةالس�لبي لالجھ��اد م�ن خ�الل ال ث�رآال

ھرم��ون  Cفیت��امین م��ن 1-ملغم.لت��ر)4و 60بتركی��زین ( المرشوش��ةو نفس��ھ الملح��ي الس��ابق التركی��ز

 %. 32.94زیادة  وبنسبةسم 39.55 بالتتابع ارتفاع نباتالبراسینوالید 

 نب�ات الم�اشالبراسینوالید ف�ي االرتفاع(س�م) ف�ي  نوھرمو Cتراكیز فیتامیندور رش )46جدول(

 .  المعرض لالجھاد الملحي

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-ر(ملغم.لت

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 48.03 46.55 37.94 29.75 40.57 

2 49.75 48.38 38.55 33.70 42.60 

4 51.12 48.47 39.74 36.88 44.06 

60 
0 50.23 47.21 43.96 34.80 44.05 
2 50.82 48.18 48.16 37.31 46.12 
4 53.26 50.96 49.21 39.55 48.20 

120 
0 52.36 50.43 46.10 34.71 45.90 
2 55.58 53.68 45.93 35.22 47.60 
4 53.14 52.94 49.22 38.07 48.35 

  NaCl 51.59 49.62 44.31 35.55 تاثیر متوسط

L.S.D 0.05 NaCl=0.37 NaCl xVit.CxBR=1.13 Vit.CxBR=0.56 
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x Vit.C  تاثیر متوسطVit.C 

0 49.63 47.80 38.75 33.44 42.40 
60 51.43 48.72 47.11 37.22 46.12 
120 53.69 52.35 47.08 36.00 47.28 

L.S.D 0.05 Vit.C=0.65              x       NaCl Vit.C= 0.32 
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR   تاثیر متوسطBR 

0 50.21 48.07 42.67 33.09 43.51 
2 52.05 50.08 44.22 35.42 45.44 
4 52.51 50.93 46.06 38.17 46.86 

L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.65 BR= 0.32 
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كس��ح وازال��ة الج��ذور الح��رة ف��ي خالی��ا الج��ذر ف��ي  Cان ھ��ذه الزی��ادة تفس��ر عل��ى دور فیت��امین      

 Selote andھ ارتفاع النب�ات(لیحسن من كفاءتھا االمتصاصیة ومن ثم تحسن النمو الخضري ومن

Khanna-Chopra,2010(، براس��ینوالید ف��ي ح��ث االنقس��ام الخل��وي وزی��ادة القابلی��ة ھرم��ون و

ارتخاء ولیونة الجدار الخلوي ومن ثم توسع الخالیا، وقابلیتھ ایضا في ازال�ة الج�ذور الح�رة وتثب�یط 

) Cyc Bو Cyc D3، ودوره ایض�ا ف�ي ح�ث تش�فیر الس�ایكلینات( NADH oxidaseعم�ل ان�زیم

 Hayat andالتي بدورھا تح�ث االنقس�ام الخل�وي للتغل�ب عل�ى التق�زم الن�اتج م�ن االجھ�اد الملح�ي(

Ahmad,2011(. تتوافق ھذه النتائج مع نتائجSehrawat et al.(2015) و Mir et al.(2015) 

 خالل دراستھم على نبات الماش.Nagda et al.(2017)  و

 ) : 2دسمالمساحة الورقیة(  4-3-1-2

) ان متوس�ط ص�فة المس�احة الورقی�ة ق�د انخف�ض معنوی�ا عن�د س�قي 47بینت نتائج الجدول( 

 اق��ل متوس��ط للص��فة اع��اله 1-دیسیس��منز.م15 التركی��زواعط��ى  ،)NaCl(مالح��ةال می��اهالبالنبات��ات 

 إن .%23.88 انخف���اض وبنس���بة 2دس���م43.89 1-دیسیس���منز.م0.9 التركیزب��� قیاس���ا  2دس���م33.41

یع�زى ق�د  الملحی�ة تراكیزبزیادة ال وقلة توسع االوراق في المساحة الورقیة واضحال اإلختزال

زی�ادة  ، فض�ال ع�نالخیطي ھانقساممعدل ا خفضإلى حدوث اختزال في حجوم الخالیا وربما 

 عل�ىس�لبا نعكس ی�االخ�رى مم�ا  اتیون�اال م�عمنافس�تھما و وس�ط النم�و ف�ي-Na  Cl+ آی�ونيتركی�ز 

 وتع�اني م�ن ش�حوب كل�ورفیلي Rolled وملت�ف Withered ذاب�ل بش�كل فتظھ�ر وراقالمساحة اال

Chlorosis،تركی�ز أن�واع األوكس�جین  ارتف�اعف�ي  ياالجھ�اد الملح�یس�بب )، ك�ذلك 2006(السعدي

نخف���اض بن���اء اى إل���ى الض���وئي مم���ا أد البن���اءالفع���ال وإنخف���اض محت���وى األوراق م���ن ص���بغات 

 خت��زالاأس��تطالة الخالی�ا و اخت�زالؤدي ال��ى ی� م��اموإخ��تالل إنت�اج ھرمون��ات النم�و  الكاربوھی�درات

 .  )(Belmecheri-Cherif et al.,2019أوراق ذات مساحة سطحیة مختزلة لتصبح دھااعدا

الى زیادة معنویة في متوسط المس�احة الورقی�ة عن�د جمی�ع التراكی�ز  Cادى الرش بالفیتامین

باعطائھ�ا اعل�ى متوس�ط  Cلفیت�امینم�ن ا 1-ملغم.لت�ر120 بتركی�ز وتفوقت معامل�ة ال�رش ،المستعملة

الس�بب ف�ي زی�ادة  ودیع�والس�یطرة،  معامل�ة% قیاس�ا ب14.48 نس�بةوب 2دسم41.43للمساحة الورقیة 

اتس�اع الخالی�ا وتس�ریع االنقس�ام ف�ي تنش�یط عملی�ة  Cدور فیت�امین مساحة اوراق نب�ات الم�اش ال�ى 

 . )Farooq et al.,2013وراق(الخضري ومنھ المساحة الورقیة وعدد اال نموالوزیادة  الخلوي

ھرم�ون البراس�ینوالید ق�د حقق�ت   بتراكی�ز دول نفس�ھ ایض�ا ان رش النبات�اتج�النت�ائج بینت       

متوس��ط اعل��ى  1-ملغم.لت��ر4 واعط��ى التركی��ز ،جمیعھ��ا زی��ادة معنوی��ة ف��ي متوس��ط المس��احة الورقی��ة
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  ھرم�ونالھ�ذا  یعم�ل .الس�یطرة معاملة% قیاسا ب17.34 زیادة وبنسبة 2دسم41.62 مساحة الورقیةلل

 خالیا البشره واد سمك النصل وسویق الورقة وحث فیزد ،صفات التشریحیة لالوراقبتغیرات في ال

 الت�آزري دورال� ك�ذلك)، Ono et al.,2000الخالیا العمادیة واالسفنجیة على االنقسام واالس�تطالة(

Synergistically وزیادة انقسامھا في جمیع  ة الخالیاستطالاالوكسین في ا مع عمل ذا الھرمونھل

 ). 2018اجزاء النبات ومنھا االوراق(المشھداني،

) ف�ي 2وھرم�ون البراس�ینوالید ف�ي المس�احة الورقیة(دس�م  Cتراكیز فیت�امین)دور رش 47جدول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلاثیر تمتوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 38.41 35.44 31.78 26.61 33.06 

2 40.57 38.71 35.58 31.75 36.65 

4 43.72 40.06 37.58 34.12 38.87 

60 
0 40.92 38.74 33.52 28.31 35.32 
2 42.99 40.62 37.47 33.93 38.75 
4 46.50 44.91 42.72 39.61 43.43 

120 
0 44.19 40.44 36.15 31.33 38.03 
2 50.20 45.65 41.63 37.26 43.69 
4 47.66 44.34 40.52 37.74 42.56 

  NaCl 43.89 40.99 37.44 33.41 تاثیر  متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.18   NaCl xVit.Cx BR=0.55  Vit.CxBR=0.27  

 تداخل تاثیر متوسط
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C 

0 40.90 38.07 34.98 30.82 36.19 
60 43.41 41.42 37.90 33.95 39.17 
120 47.35 43.48 39.44 35.45 41.43 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.31                x          NaCl   Vit.C= 0.16  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسطBR  

0 41.11 38.21 33.82 28.75 35.47 
2 44.59 41.66 38.23 34.31 39.70 
4 45.96 43.10 40.27 37.16 41.62 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.31   BR=0.16   
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اثر معنوي ف�ي متوس�ط ص�فة المس�احة  Cوفیتامین NaClكان للتداخل الثنائي بین تراكیز    

اعل��ى متوس��ط لھ��ذه  1-ملغم.لت��ر120 م��ع 1-دیسیس��منز.م 0.9الورقی��ة، واعط��ت المعامل��ة المؤلف��ة م��ن

للمس�احة  واختلفت معنویا عن المعامالت االخرى، في حین كان�ت اق�ل متوس�ط 2دسم47.35 الصفة 

. ام�ا الت�داخل 2دس�مC 30.82والخالیة من فیت�امین 1-دیسیسمنز.م15الورقیة في المعاملة المؤلفة من 

مس��احة الورقی��ة، ھرم��ون البراس��ینوالید ت��اثیر معن��وي ف��ي متوس��ط الو NaClالثن��ائي ب��ین تراكی��ز

 45.96 اعلى متوسط  لھذه الصفة 1-ملغم.لتر4 مع 1- دیسیسمنز.م 0.9واعطت المعاملة المؤلفة من 

للمس�احة الورقی�ة ف�ي  ، ف�ي ح�ین ك�ان اق�ل متوس�طاالخ�رى المع�امالت واختلف�ت معنوی�ا ع�ن 2دس�م

الثنائي الناتج  لتداخلاما ا.2دسم 28.75والخالیة من الھرمون  1- دیسیسمنز.م15 المعاملة المؤلفة من

والھرمون فكان معنویا في زی�ادة متوس�ط المس�احة الورقی�ة، واعط�ت المعامل�ة من تراكیز الفیتامین 

اعلى القیم�ة لمتوس�ط ھ�ذه الص�فة بالتتابع براسینوالید و Cفیتامین  1-ملغم.لتر)2و 120( المولفة من

و  60(لمعامل���ة المؤلف���ة م���ن المع���امالت االخ���رى باس���تثناء ا واختلف���ت معنوی���ا ع���ن 2دس���م43.69

، في حین كانت اق�ل متوس�ط 2سم43.43والتي اعطت بالتتابع براسینوالید و Cفیتامین 1-ملغم.لتر)4

، وھ�ذا یوك�د الت�اثیر 2دسم33.06الھرمون عاملة غیر المرشوشة بالفیتامین وللمساحة الورقیة في الم

 الماش. االیجابي للفیتامین والھرمون في اتساع مساحة اوراق نبات 

نفس�ھ ال�ى وج�ود ف�روق معنوی�ة ب�ین النبات�ات ف�ي في الج�دول التداخل الثالثي  اشارت نتائج 

م��ن  1-ملغم.لت��ر120الص�فة اع��اله، واعط��ت النبات��ات المروی��ة بم��اء الحنفی��ة والمرشوش��ة بتركی��زین 

ات�ات واختلف�ت معنوی�اعن النب 2دس�م50.20من الھرمون اعلى مساحة ورقیة  1-ملغم.لتر2الفیتامین و

وغی��ر المرشوش��ة  1-دیسیس��منز.م15االخ��رى، ف��ي ح��ین اعط��ت النبات��ات المروی��ة بمی��اه ملوحتھ��ا 

، وھذا یؤكد التاثیر السلبي لالجھ�اد الملح�ي ف�ي 2دسم26.61اقل مساحة ورقیة  بالفیتامین والھرمون

 فی�فقلة توسع االوراق واختزال مساحتھا، فیما س�اھمت عملی�ة ال�رش بالفیت�امین والھرم�ون م�ن تخ

ب�نفس  اعط�ت النبات�ات المروی�ةوراق، ومس�احة االھ�اد الملح�ي م�ن خ�الل الزی�ادة االثر السلبي لالج

م��ن  1-ملغم.لت��ر4 و Cم��ن فیت��امین 1-ملغم.لت��ر60التركی��ز الملح��ي الس��ابق والمرشوش��ة بتركی��زین 

المھ�م ال�دور  تفسر ھذه الزیادة الى%. 48.85وبنسبة زیادة  2دسم39.61 براسینوالید مساحة ورقیة

ت��اثیرات الس��لبیة ھ لاختزال��مض��اداً لألكس��دة و كون��ھ نم��و األج��زاء الخض��ریة ف��ي تنش��یط Cیت��امینللف

المحت�وى الم��ائي  زی�ادة ف�ي لھرم�ونالمھ�م لك�ذلك دوره ، )Akram et al.,2017لج�ذور الح�رة(ل

محت���وى  زی���ادةث���م  وم���ن Rubiscoة ان���زیم فعالی��� ومحت���وى ص���بغات البن���اء الض���وئي وزی���ادة

 م�ع نت�ائجھ�ذه النت�ائج ف�ق تت ).Ali et al.,2008(ةانزیمات المضاده لالكسد ةوفعالی راتالكربوھید
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Sehrawat et al.(2015)  و Machado et al.(2016) وAL-Amery and Mohammed 

 .بالتتابع خالل دراستھم على نباتات الماش والفاصولیا واللولبیاء (2017)

 ) : 1-عدد االفرع(فرع.نبات 4-3-1-3

أدى  مالح�ة بمی�اهنبات�ات الم�اش  ) ان س�قي48اظھرت نتائج التحلیل االحص�ائي ف�ي الج�دول(        

وس�جلت معامل�ة  ،جمیع�ا المس�تعملةالملحی�ة  تراكی�زاض معنوي في متوسط عدد االف�رع ولالى انخف

وبنس��بة انخف��اض  1-فرع.نب��ات2.92اق��ل متوس��ط ع��دد االف��رع  1-دیسیس��منز.م15 التركیزالس��قي ب��

 الف�رعا ع�دداالنخف�اض ف�ي  ود. یع�1-دیسیس�منز.م0.9ة ارنة بمعاملة السقي بماء الحنفی% مق49.74

روتین�ات ة ف�ي تحط�م بنتیجة تزای�د تح�رر الج�ذور الح�رة الناتج�ة م�ن فع�ل االجھ�اد الملح�ي والمس�بب

العضیات الخلویة واكسدة الدھون في االغشیة الخلویة وتراج�ع االنقس�ام الخل�وي واخت�زال مع�دالت 

 Nutritionalتمثل��ة وحص��ول االض��طرابات الغذائی��ةالض��وئي وخف��ض تركی��ز الم��واد الم البن��اء

disorders)Hu and Schmidhalter,2005 التاثیر السلبي لكلورید الصودیوم ف�ي بن�اء )، كذلك

االنزیم�ات الض�روریة لتحفی�ز  +K آی�ونوتنافس�ھا م�ع  +Naآی�ونامتص�اص  ی�ادةز عبرالھرمونات 

الفع��ال ف��ي زی��ادة ع��دد  ث��رذات اال اتمون��ات النباتی��ة كاف��ة ومنھ��ا الس��ایتوكینالھر بن��اءالمس��اعدة ف��ي 

 ). Yang and Guo,2018االفرع(

اظھ��رت النت��ائج ایض��ا حص��ول زی��ادة معنوی��ة ف��ي متوس��ط ع��دد االف��رع عن��د رش النبات��ات 

 1-فرع.نب���ات)6.92و  3.83( ھمااذ بل���غ متوس���ط Cم���ن فیت���امین 1-ملغم.لت���ر120و 60ب���التركیزین 

ز منظم�ات ی�تركقدره على زی�ادة ال Cفیتامین ان ل .1-فرع.نبات2.81ابع قیاسا بمعاملة السیطرة بالتت

 ،(Al-Kaisy and Mahadi,2017)ین المحف�ز لنم�و الب�راعم الجانبی�ةتینھا الك�ایمنالنمو النباتیة و

لس�یادة ا ف�يعك�س عم�ل االوكس�ین ال�ذي یحف�ز نم�و الب�راعم القمی�ة مم�ا ی�ؤثر س�لباً  الكاینیتین یعملف

حصلت زیادة معنویة اخرى ف�ي  ).2014(السعدي واخرون،نمو البراعم الجانبیة في أإیجابالقـمیة و

اذ بل�غ  1-ملغم.لتر4و  2متوسط عدد االفرع عند رش النباتات بالتركیزین من ھرمون البراسینوالید 

ھذه  ودعتو ،1-اتفرع.نب3.61بالتتابع قیاسا بمعاملة السیطرة  1-)فرع.نبات5.13و 4.83(ھمامتوسط

 المغ�ذیاتف�ي امتص�اص  الج�ذور ةءزی�ادة كف�او ريخض�لا في زیادة النمو الھرمون الى دورالزیادة 

(Liu et al.,2014). 

وبراس��ینوالید  Cوتراكی��ز ك��ل م��ن فیت��امین NaClتراكی��ز ت الثنائی��ة ب��ینت��داخالجمی��ع ال ان         

، واعط��ت المع��امالت اع��اله ص��فةالف�ي  معنوی��ةبراس�ینوالید م��ؤثرة بص��ورة و  Cتراكی�ز فیت��امینو

 1-ملغم.لت���ر4و 1-دیسیس���منز.م 0.9و Cفیت���امین 1-ملغم.لت���ر120و 1- دیسیس���منز.م 0.9المؤلف���ة م���ن

اس�ینوالید اعل�ى متوس�ط ع�دد االف�رع  بر 1-ملغم.لت�ر2م�ع  Cفیت�امین  1-ملغم.لت�ر120 براس�ینوالید و
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، 2.33 ،2.00القیم لمتوسط ھذه الصفة ( لاق تبالتتابع. فیما كان 1-)فرع.نبات7.75 ،6.55، 9.11(

مرشوش���ة ال وغی��ر 1-دیسیس��منز.م15ملوحتھ��ا  بمی��اهالمروی��ة  ینتعن��د المع��امل 1-)فرع.نب��ات2.25

 بالتتابع.    الھرمون)ء المقطر(الخالیة من الفیتامین وبالما والمعاملة المرشوشة بالفیتامین والھرمون

) ف�ي 1-(فرع.نب�اتبراس�ینوالید ف�ي ع�دد االفرعم�ون الوھر Cتراكی�ز فیت�امین)دور رش 48جدول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaClتداخل تاثیر متوسط )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 2.66 2.67 2.00 1.67 2.25 

2 3.60 3.00 3.00 2.00 2.91 

4 4.33 3.67 2.67 2.33 3.25 

60 
0 3.33 4.00 3.67 2.00 3.25 
2 5.33 4.67 3.33 2.00 3.83 
4 5.67 5.33 3.67 3.00 4.42 

120 
0 7.33 5.66 5.00 3.33 5.33 
2 10.33 9.66 7.00 4.00 7.75 
4 9.66 8.67 6.33 6.00 7.67 

  NaCl 5.81 5.26 4.07 2.92تاثیر متوسط 
 L.S.D 0.05 NaCl=0.28  NaCl xVit.CxBR= 0.85 Vit.CxBR= 0.42  

 تداخلتاثیر  متوسط 
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C 

0 3.55 3.1 2.56 2.00 2.81 
60 4.78 4.67 3.56 2.33 3.83 
120 9.11 8.00 6.11 4.44 6.92 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.49            x         NaCl   Vit.C= 0.24   
 تداخلر تاثیمتوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 4.44 4.11 3.56 2.33 3.61 
2 6.44 5.78 4.44 2.67 4.83 
4 6.55 5.89 4.22 3.87 5.13 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR= 0.49  BR= 0.24   

كان للتداخل الثالثي ب�ین العوام�ل الثالث�ة المدروس�ة ت�اثیر معن�وي ف�ي ھ�ذه الص�فة، وتفوق�ت          

 1-ملغم.لت��ر2 و Cفیت��امین 1-ملغم.لت��ر120بات��ات المروی��ة بم��اء الحنفی��ة والمرشوش��ة بتركی��زین الن
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، في حین كانت اقل قیمة في النباتات 1-فرع.نبات10.33براسینوالید على النباتات االخرى واعطت 

ا ، وھ�ذ1-ف�رع. نب�ات1.67وغیرالمرشوشة بالفیتامین والھرمون  1-دیسیسمنز.م15 التركیزالمرویة ب

 Cیؤكد ایضا التاثیر السلبي لالجھاد الملحي في تقلیل عدد االف�رع. س�اھمت عملی�ة ال�رش بالفیت�امین

والبراس��ینوالید ف��ي التغل��ب عل��ى االث��ر الس��لبي لالجھ��اد عب��ر الزی��ادة ف��ي ع��دد االف��رع، فق��د اعط��ت 

و  Cفیت�امین م�ن  1-ملغم.لتر 120الملحي السابق نفسھ والمرشوشة بتركیز التركیزالنباتات المرویة 

 . ھ��ذه النت�ائج تتط�ابق م�ع نت��ائج1-فرع.نب�ات6.00م�ن البراس��ینوالید ع�دد اف�رع  1-ملغم.لت�ر4تركی�ز 

Sehrawat et al.(2015) 2017( و(Rahman et al. .خالل دراستھم على نبات الماش 

 الوزن الجاف(غم) :   4-3-1-4

بش�كل ت�دریجي ومعن�وي ) ان متوس�ط ال�وزن الج�اف ب�دأ یتن�اقص و49بینت نتائج الج�دول(

 15التركیزفي می�اه الس�قي قیاس�ا بمعامل�ة الس�یطرة، وس�جلت معامل�ة الس�قي ب� NaClبزیادة ملوحة 

ف��ي ح��ین ك��ان اعل��ى متوس��ط لل��وزن الج��اف ، غ��م14.85اق��ل متوس��ط لل��وزن الج��اف  1-دیسیس��منز.م

ھ�اد الملح�ي ناتج عن االج اإلنخفاض الحاصل في الوزن الجاف غم عند معاملة السیطرة. ان22.37

ن النبات واخ�تالل االت�زا في انسجة -Clو +Na آیونيزیادة سمیة ي والجھد األزموزفي رفع سالبیة 

 تا البناء الض�وئي والت�نفس وونتیجة لذلك تضطرب عملی الغذائي لینعكس سلبا في العملیات االیضیة

 .  )Gharbi et al.,2018(محتوى المواد العضویة ومن ثم ضعف نمو النبات ینخفض

وسجلت معامل�ة ال�رش  ،في متوسط الوزن الجاف معنویةالى زیادة  Cادى الرش بالفیتامین       

 Cفیت�امین قومی غم قیاسا بمعاملة السیطرة.25.19 اعلى متوسط لھذه الصفة 1-ملغم.لتر120بتركیز 

 وب�ذلك الض�وئي ناءبنزیمات الومنھا ا اتاالنزیم فعالیةزیادة وفي زیادة انقسام ونمو الخالیا النباتیة 

 فضال ع�ن ،زیادة المادة الجافةمن ثم االیضیة و ھانواتجءة العملیة السابقة وزیادة فھو یحسن من كفا

 ). Trubitsin et al.,2014(عملھ كمساعد انزیمي ومؤثر في نشاط البالستیدات الخضر

براسینوالید وبجمیع لا رشوزن الجاف ازداد معنویا ب) ایضا ان ال49نتائج الجدول(لوحظ من        

غ��م قیاس��ا 20.21 اعل�ى متوس��ط لھ��ذه الص��فة 1-ملغم.لت��ر4وس��جلت معامل��ة ال��رش بتركی��ز  ه،تراكی�ز

ف�ي  زی�ادةال من خ�الل الوزن الجاف زیادة ادى الرش بالھرمون البراسینوالید الى بمعاملة السیطرة.

الموجود في  CO2 تثبیت دةالتي تؤدي إلى زیا Rubiscoتنشیط انزیم وكفاءة عملیة البناء الضوئي 

  .(Yang et al.,2018)الورقة والذي یمثل الوحدة االساسیة لبناء الكاربوھیدرات

و  Cوتراكی���ز ك���ل م���ن فیت���امین NaCl تراكی���ز ت الثنائی���ة ب���ینت���داخالوعن���د النظ���ر ال���ى ال       

س�ط الص�فة ف�ي متو معنوی�ةوالبراس�ینوالید فھ�ي م�ؤثرة بص�ورة   Cتراكی�ز فیت�امینالبراس�ینوالید و

 0.9و C فیت�امین 1-ملغم.لت�ر120 م�ع 1- دیسیس�منز.م 0.9 المولف�ة م�ن ، واعط�ت المع�امالت اع�اله
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سینوالید برا 1-ملغم.لتر2مع  Cفیتامین  1-ملغم.لتر120براسینوالید و 1-ملغم.لتر4 مع 1- دیسیسمنز.م

، 9.19(ل الق�یم ان اق�فیم�ا ك� غ�م بالتت�ابع،)25.80و  23.97، 28.62( اعلى متوسط لل�وزن الج�اف

وغی��ر المرشوش��ة  1-دیسیس��منز.م15)غ��م عن��د المع��املتین المروی��ة بمی��اه ملوحتھ��ا 11.17، 13.49

. م�ن الفیت�امین والھرم�ون) بالتت�ابعبالفیتامین والھرمون والمعاملة المرشوشة بالماء المقطر(الخالی�ة 

ب��ات )في ن(غماس��ینوالید ف��ي ال��وزن الج��افبروھرم��ون ال Cتراكی��ز فیت��امینرش دور)49ج��دول(

 الماش.

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 
0 14.91 11.20 10.10 8.47 11.17 

2 16.08 12.54 11.74 9.01 12.34 
4 18.42 14.56 12.32 10.08 13.84 

60 
0 18.32 16.25 14.04 12.25 15.21 
2 22.73 19.32 17.29 14.80 18.54 
4 25.01 23.00 19.65 15.95 21.15 

120 
0 27.85 25.94 22.99 19.73 24.13 
2 29.54 28.01 24.83 20.83 25.80 
4 28.48 26.58 25.01 22.50 25.64 

  NaCl 22.37 19.82 17.55 14.85 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.10   NaCl xVit.CxBR=0.29  Vit.CxBR= 0.14  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C  

 Vit.Cتاثیر متوسط 

0 16.47 12.77 11.37 9.19 12.45 
60 22.02 19.86 16.99 14.34 18.30 
120 28.62 26.85 24.28 21.02 25.19 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.17                 x          NaCl   Vit.C= 0.08   
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 20.36 17.80 15.71 13.49 16.84 
2 22.78 19.96 17.95 14.88 18.89 
4 23.97 21.71 18.99 16.18 20.21 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR= 0.17   BR= 0.08    
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ذه الص�فة، وتفوق�ت كان للتداخل الثالثي بین العوامل الثالثة المدروس�ة ت�اثیر معن�وي ف�ي ھ�

 و Cفیت���امینم���ن  1-ملغم.لت���ر)2و 120(ین النبات���ات المروی���ة بمی���اه الحنفی���ة والمرشوش���ة بتركی���ز

غ�م، ف�ي ح�ین ك�ان اق�ل 29.54 طت وزنا جاف�اعن النباتات االخرى واعبالتتابع معنویا  براسینوالید

فیت�امین والھرم�ون مرشوش�ة بالوغی�ر ال 1-دیسیس�منز.م15 التركیزوزن جاف في النباتات المرویة ب�

غم، وھذا یؤكد ایضا التاثیر السلبي لالجھاد الملحي في انخفاض الوزن الج�اف، فیم�ا س�اھمت 8.47

والبراس�ینوالید ب�اختزال آالث�ار الس�لبیة لالجھ�اد الملح�ي عب�ر الزی�ادة ف�ي  Cعملیة ال�رش بالفیت�امین

 و 120(ن رشوش��ة بتركی��زیالملح��ي الس��ابق والم التركیزوزن الج��اف، واعط��ت النبات��ات المروی��ة ب��

 ان��واع بازال�ة Cفیت��امین ق�ومیغ�م. 22.50وبراس��ینوالید بالتت�ابع وزن�ا جاف��ا  Cفیت�امین 1-ملغم.لت�ر)4

الحف�اظ وم�ن ث�م  األول الصبغيرونات في النظام تومن خالل عملھ كواھب لاللك االوكسجین الفعالة

، فیما یعمل البراس�ینوالید عل�ى )Ivanov,2014( الغشاء البالزمي من تأثیر األكسدة الضوئیة على

مع�دل البن�اء الض�وئي ف�ي انت�اج الم�واد  زی�ادةالدفاعیة وخفض تركیز الجذور الح�رة و ةحث االنظم

 Machadoو Ghosh et al.(2015) ذه النتائج مع نت�ائج). تتماشى ھLv et al.,2018المتمثلة(

et al.(2016) وNagda et al.(2017) والفاص�ولیا  الم�اش واللوبی�اء خالل دراستھم على نباتات

 .بالتتابع

ف��ي  الفس�لجیة مؤش�راتن البراس�ینوالید ف�ي بع��ض الوھرم��و Cفیت�امین تراكی�ز رش  دور 4-3-2

 نبات الماش المعرض لالجھاد الملحي.

 ): SPADوحدة(الكليمحتوى الكلوروفیل  4-3-2-1

ف�ي  المس�تعملة NaCl ی�زتراكواضحة بین  معنویة) وجود فروق 50الجدول( نتائج لوحظ من       

 36.65 اقل متوسط لھذه الصفة1-دیسیسمنز.م15التركیزواعطى  الكلي، متوسط محتوى الكلوروفیل

، SPADوحدة 49.19  1-دیسیسمنز.م0.9 التركیز% قیاسا ب25.49وبنسبة انخفاض  SPADوحدة

 -Clو +Na فس�ةمنا: منھ�ا  NaClمل�ح الس�لبیة ل ت�أثیراتال من ةمجموع ھذا االنخفاض الىوقد یبرر

الت�ي  تشوه أغشیة الكران�او، ة في بناء جزیئة الكلوروفیل على مواقع االمتصاصداخلال صراعنال مع

، ةص��بغالھ��ذه ح��دوث تثب��یط ف��ي الفعالی��ات االنزیمی��ة المس��ؤولة ع��ن بن��اء او  ةص��بغالتتمركزعلیھ��ا 

 الص�بغة و تحلی�لن عن المسؤولی Peroxidaseو Chlorophyllase يانزیمبالمقابل زیادة فعالیة 

 ; Taïbi et al.,2016ص�بغات البن�اء الض�وئي( تثبیط بن�اء الىالحرة المؤدیة الجذور تركیز زیادة 

Hamidi-Moghaddam et al.,2019.(  إن االجھ�اد الملح�ي یس�بب زی�ادة ف�ي تركی�ز الب�رولین

 Cha-um and(ومن ثم سحب النتروجین الضروري في بن�اء الكلوروفی�ل لص�الح إنت�اج الب�رولین

Kirdmanee,2009(ت�اثیر االجھ�اد الملح�ي الكلوروفی�ل ن�اتج ع�ن  انخف�اضسبب  ان ، فیما لوحظ
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ع�ن انخف�اض ، فض�ال واالس�راع ف�ي ش�یخوختھا )47(ج�دولالمساحة السطحیة لالوراق اختزالفي 

ت�دریجي ف�ي التوق�ف الور غل�ق الثغ�ووالمحتوى المائي في خالیا الورقة ومن ثم نقص الجھد المائي 

  ).Zhani et al.,2012وزن المادة الجافة(تركیز الصبغة وسلبا في  الت الضوء لینعكستفاع

معنوی�ة ف�ي متوس�ط محت�وى الكلوروفی�ل قیاس�ا  زی�ادةق�د س�ببت  Cكیز فیت�امیناوجد ان تر      

   47.87ة لھ�ذه الص�بغ قیم�ةاعل�ى  1-ملغم.لت�ر120واعط�ت معامل�ة ال�رش بتركی�ز ،بمعاملة الس�یطرة

  فیت�امینالمس�اھمة  :في محت�وى الكلوروفی�ل ال�ى ع�دة اس�باب منھ�ا زیادةزى ھذه ال. تعSPADوحدة

، ودوره ف�ي زی�ادة )Ejaz et al.,2012(نشاط االنزیمات المسؤولة عن بناء ھذه الص�بغة زیادة في

 ة ف�ي بن�اء ھ�ذه الص�بغةداخلالمتصاص العناصر الالجذري وزیادة المساحة السطحیة  نمو المجموع

)2014(Lisko et al.,. معنوی�ة ایض�ا  زی�ادةاذ س�ببت جمیعھ�ا  الھرم�ون ك�ذلك الح�ال م�ع تراكی�ز

  44.94حتوى ھ�ذه الص�بغة توسط ملم قیمةاعلى  1-ملغم.لتر4تركیز واعطى  ،لمحتوى ھذه الصبغة

المس�ؤول  chlorophyllaseفي تثبیط إنزیم  الى تاثیر الھرمون زیادةالھذة ترجع و، SPADوحدة

 -NADHprotochloro، او لتحفیزه ألنزیم )Fariduddin et al.,2003(ةالصبغھذه  تحللعن 

phyllid reductase  عن بناء ھذه الصبغةالمسؤول)(Sharma,2011. 

براس�ینوالید و Cك�ل م�ن فیت�امینوتراكی�ز  NaCl تراكیز ت الثنائیة بینتداخالاوضحت نتائج ال     

 م�اء حنفی�ة المولفة م�ن ، واعطت المعامالتةمعنویبراسینوالید مؤثرة بصورة و Cتراكیز فیتامینو

 Cفیت�امین  1-ملغم.لت�ر120براس�ینوالید و 1-ملغم.لتر2مع حنفیةالماء وC فیتامین 1-ملغم.لتر120 مع

 وح��دة)50.15 ،50.91، 53.27محت��وى الكلوروفی��ل(لبراس��ینوالید اعل��ى متوس��ط  1-ملغم.لت��ر2م��ع 

SPAD ��وح��دة)36.90، 34.17، 31.91( اق��ل الق��یم تبالتت��ابع، فیم��ا كانSPAD  عن��د المع��املتین

وغیر المرشوشة بالفیتامین والھرمون والمعاملة المرشوشة  1-دیسیسمنز.م15المرویة بمیاه ملوحتھا 

  بالماء المقطر(الخالیة من الفیتامین والھرمون) بالتتابع . 

 ،الص�بغة ف�ي محت�وى ھ�ذه سة تاثیر معن�ويالمدرو الثالثةبین العوامل  الثالثي تداخلكان لل

 2و  Cفیت�امین م�ن  1-ملغم.لت�ر120بتركی�زین  المرشوش�ةبم�اء الحنفی�ة و المروی�ةوتفوقت النبات�ات 

، في حین كان اقل معنویا عن بقیة النباتات االخرى SPADوحدة 57.01براسینوالیدمن  1-ملغم.لتر

 لمرشوش��ةا وغی��ر 1-دیسیس��منز.م15ملوحتھ��ا  بمی��اه المروی��ةف��ي النبات��ات  محت��وى لھ��ذه الص��بغة

الت��اثیر الس��لبي لالجھ��اد الملح��ي ف��ي  ، وھ��ذا یؤك��د ایض��اSPADوح��دة29.77بالفیت��امین والھرم��ون 

الس�لبي  االث�رساھمت عملی�ة ال�رش بالفیت�امین والھرم�ون ف�ي اخت�زال اختزال محتوى ھذه الصبغة. 

 120 ت��داخلال معامل��ةالواض��حة ف��ي محت��وى ھ��ذه الص��بغة فق��د اعط��ت  زی��ادةلالجھ��اد م��ن خ��الل ال

  وح��دة 42.70 1-دیسیس��منز.م15 التركیزبراس��ینوالید وب�� 1-ملغم.لت��ر4و  Cفیت��امین  1-ملغم.لت��ر
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SPADتعزى ھذه الزیادة الى دور فیتامین .C احد مض�ادات االكس�دة  كونھ الحرة في كسح الجذور

وال�ى  ،)Smirnoff,2000(االنزیمیة ومن ثم انخفاض تركیز االنزیمات المحللة لھ�ذه الص�بغة غیر

 ةوم�ن ث�م المحافظ� ROSعل�ى ق�نص  ةالعامل� االنزیمی�ة كس�دةمضادات االفي تحفیز  ھرمونال دور

مع ھذه النتائج نسجم ت. (Bhardwaj et al.,2014) البالستیدات وزیادة عمر االوراق ةعلى سالم

   الماش.نبات خالل دراستھم على Tayde et al.(2018)و Lalotra et al.(2017)ما توصل إلیھ

 وھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي محت��وى الكلوروفی��ل الكل��ي Cتراكی��ز فیت��امیندور رش )50ول(ج��د

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش) في SPADوحدة(

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl )تداخلتاثیر متوسط  )1-دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 44.23 38.14 35.44 29.77 36.90 

2 46.27 40.26 37.31 32.24 39.02 

4 47.91 42.22 38.62 33.72 40.62 

60 
0 46.55 43.91 40.93 34.60 41.45 
2 48.87 46.75 43.22 37.34 44.04 
4 49.11 47.58 45.05 41.19 45.73 

120 

0 50.17 47.46 44.17 38.15 44.99 
2 57.01 55.18 48.25 40.17 50.15 

4 52.63 51.58 46.94 42.70 48.46 

  NaCl 49.19 45.90 42.19 36.65 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.06 NaCl xVit.CxBR=0.18  Vit.CxBR= 0.09  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C  

 Vit.Cتاثیر متوسط 

0 46.14 40.20 37.12 31.91 38.84 
60 48.17 46.08 43.00 37.71 43.74 
120 53.27 51.41 46.45 40.34 47.87 

 L.S.D 0.05 Vit.C= 0.11                x          NaCl   Vit.C= 0.05   
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 46.98 43.17 40.11 34.17 41.11 
2 50.91 47.39 42.93 36.58 44.40 
4 49.88 47.13 43.53 39.20 44.94 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR= 0.11  BR= 0.05  
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 : الكاربوھیدرات(%) في المجموع الخضري نسبة 4-3-2-2

 تراكی�زبزی�ادة معنوی�ا ن�اقص تب�دت نس�بتھا تالكاربوھی�درات  ان) 51(ت نتائج الجدولوضحا          

NaCl ، وس�ط الكاربوھی�درات وبنس�بة انخف�اضلمت قیم�ةاق�ل  1-دیسیس�منز.م15 التركی�زوقد أعط�ى 

یع��ود ال��ى ان  نس��بة الكاربوھی��درات. ان االنخف��اض الواض��ح ف��ي قیاس��ا بمعامل��ة الس��یطرة 38.82%

 بتراكی��ز -Clو  +Na آی��وني یس��بب انخف��اض الجھ��د الم��ائي وت��راكم NaClالتركی��ز الع��الي م��ن مل��ح 

 Oukarroum etااللكترون�ي ( واالنتق�ال الض�وئیةعالیة في البالستیدات وانخفاض معدل الفس�فرة 

al.2015،(  یصاحبھ تثبیط فعالیة انزیمRubisco وانزیم  الضروري في البناء الضوئيATPase 

 آی�ونيوان ت�راكم  )،Tayde et al.,2018ھ�ذه الن�واتج( لتحمی�لATP المس�ؤول ع�ن تحفی�ز بن�اء 

  حص�اد الض�وء وحف�ظ الطاق�ة و م�ةانظ خت�زالا رافقھالثغور ی اغالقاعاله في خالیا االوراق یسبب 

وتمثیلھ لینعكس سلبا في كفاءة البناء الضوئي واختزال  CO2ستیدات وقلة امتصاص شكل البال تغیر

او لربم�ا تحفی�ز بع�ض العوام�ل الت�ي تقل�ل م�ن  )،Wungrampha et al.,2018(ةنواتج�ھ االیض�ی

وانخف�اض محت�وى الكلوروفی�ل  ةمعدالت البناء الضوئي كشیخوخة االوراق وقل�ة مس�احتھا الس�طحی

 ). Safdar et al.,2019الكیمیائي للسایتوبالزم( -نزیمات وتركیب الفیزیائيوالتغیر في نشاط اال

 1-لت�رملغم.120أعطى التركی�ز و ،اوایجاب على النباتات فقد كان معنویا Cرش فیتامینتأثیر أما       

الس��یطرة. ان الزی��ادة  معامل��ة% قیاس��ا ب56.59زی��ادة  وبنس��بة الكاربوھی��درات أفض��ل متوس��ط لنس��بة

زی��ادة المس��احة الورقی��ة  اذ عم��ل عل��ى ،Cالكاربوھی��درات نتیج��ة ل��رش فیت��امین نس��بةف��ي الحاص��لة 

فض�ال ع�ن ذل�ك ، نس�بتھاومن ثم زیادة  عملیة البناء الضوئي زاد من كفاءةمما وى الكلوروفیل محتو

فھ�و ب�ذلك ی�نظم كثی�رمن العملی�ات المعق�دة مث�ل  لحاالت االكس�دة واالخت�زال یعد دارئاً  Cفان فیتامین

 ).Pastori et al.,2003خوخة االوراق واالكسدة الضوئیة وزیادة عدد البالستیدات(شی

 نس��بةوایج��ابي ف��ي متوس��ط معن��وي  ت��اثیرإل��ى وج��ود أیض��ا  )51(النت��ائج ف��ي الج��دول اش��ارت       

كانت  1-تر.لملغم4 إلى0 عند رفع التركیز من ف ،ھرمون البراسینوالید كیزاترالكاربوھیدرات بزیادة 

الھرم�ون ف�ي زی�ادة  ودی�ھال�ذي یدورلنتیجة ل الكاربوھیدرات نسبةان ازدیاد %. 32.57 لزیادةنسبة ا

وتالف�ي الت�اثیرات الض�ارة للملوح�ة ع�ن طری�ق ، (Swamy and Rao,2009)تجمعھ�ا ف�ي النب�ات

 ).Zakaria et al.,2018ي من االغشیة(عنصرنضوح الالزیادة المحتوى الكلوروفیلي وتقلیل 

وھرم���ون  Cفیت���امینتراكی���ز ك���ل ك���م و NaCl تراكی���ز ت الثنائی���ة ب���ینت���داخالع الكان���ت جمی���      

 نس�بةف�ي متوس�ط  معنوی�ةوھرمون البراس�ینوالید م�ؤثرة بص�ورة   Cتراكیز فیتامینالبراسینوالید و

  و Cفیت�امین 1-رملغم.لت120 مع 1- دیسیسمنز.م0.9الكاربوھیدرات، واعطت المعامالت المولفة من 

 1-ملغم.لت���ر2م���ع  Cفیت���امین  1-ملغم.لت���ر120 براس���ینوالید و 1-ملغم.لت���ر2 م���ع 1- دیسیس���منز.م0.9



 النتائج والمناقشة 

 

136 

 ت) % بالتت�ابع، فیم�ا كان�3.54،  3.52،  3.97( الكاربوھی�درات نس�بةبراسینوالید اعل�ى متوس�ط ل

عن��د المع��املتین المروی��ة بمی��اه  )%1.62، 1.61، 1.59(الكربوھی��درات نس��بةالق��یم لمتوس��ط اق��ل 

وغی��ر المرشوش��ة بالفیت��امین والھرم��ون والمعامل��ة المرشوش��ة بالم��اء  1-ز.مدیسیس��من15ملوحتھ��ا 

 المقطر(الخالیة من الفیتامین والھرمون) بالتتابع.

ربوھی�درات(%) ف�ي الك نس�بةوھرمون البراسینوالید في   Cتراكیز فیتامین)دور رش 51جدول( 

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشالمجموع الخضري في 

Vit.C 
 )1-غم.لتر(مل

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخل تاثیر متوسط )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 2.18 1.61 1.43 1.26 1.62 

2 2.79 2.31 1.78 1.60 2.12 

4 2.92 2.65 2.22 1.91 2.42 

60 
0 2.73 2.43 2.13 1.75 2.26 
2 3.08 2.69 2.20 1.74 2.43 
4 3.40 3.02 2.80 2.12 2.84 

120 
0 3.13 2.96 2.79 1.82 2.68 
2 4.68 3.97 2.86 2.66 3.54 
4 4.09 3.77 2.91 2.83 3.40 

   NaCl 3.22   2.82   2.35   1.97 تاثیر متوسط

 L.S.D 0.05 NaCl=0.05  NaCl 
xVit.CxBR=0.16 Vit.CxBR=0.08  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C   تاثیر طمتوسVit.C 

0 2.63  2.19  1.81  1.59 2.05 
60 3.07  2.71  2.38  1.87 2.51 
120 3.97  3.56  2.85  2.44 3.21 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.09                  x          NaCl   Vit.C=0.04  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 2.68  2.33  2.12  1.61 2.18 
2 3.52  2.99  2.28  2.00 2.70 
4 3.47  3.15  2.64  2.29 2.89 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.09   BR=0.04  
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  وتفوق�ت ،المدروس�ة ت�اثیر معن�وي ف�ي ھ�ذه الص�فة الثالثةبین العوامل  الثالثي تداخلكان لل

 1-ملغم.لت��ر)2، 120الفیت��امین والھرم��ون ( نزیبم��اء الحنفی��ة والمرشوش��ة بتركی�� المروی��ةالنبات��ات 

%، في حین كان ادنى 4.68الكاربوھیدرات نسبةواعطت  ،بالتتابع معنویا عن بقیة النباتات االخرى

مرشوش���ة ال وغی���ر 1-دیسیس���منز.م15ملوحتھ��ا  بمی���اه المروی���ةللكاربوھی���درات ف���ي النبات��ات  نس��بة

لالجھ�اد الملح�ي ف�ي ، وھذا یؤكد ایض�ا عل�ى الت�اثیر الس�لبي  %1.26بالفیتامین والھرمون واعطت 

براس�ینوالید الو Cالكاربوھیدرات في النباتات، فیما ساھمت عملی�ة ال�رش بالفیت�امین  نسبةانخفاض 

فق�د اعط�ت النبات�ات  ،الكاربوھی�درات نس�بةف�ي  زی�ادةال عب�رالسلبي لالجھاد الملحي  ثراال تغلبفي 

 الملح�ي التركیزب� المروی�ةو تابعبالت 1-ملغم.لتر)4و(120 ماتركیزھوالھرمون بالفیتامین  المرشوشة

م��ع  ت��آزرال ف��ي Cالكاربوھی��درات نتیج��ة لمس��اھمة فیت��امین نس��بة%. ان الزی��ادة ف��ي 2.83 الس��ابق

 ث��راطری��ق فق�د الكت��رون واح�د وكس�ح الج��ذور الح�رة المتول��دة م�ن  االخ��رى ع�ن كس�دةمض�ادات اال

الذي  دورال)، وFoyer and Noctor, 2005(ة نشاط مضادات االكسدة االنزیمیةوزیاد اتاالجھاد

لحف�اظ عل�ى ف�ي مواجھ�ة االجھ�اد التأكس�دي وا في تحفیز نشاطات مضادات االكسدة الھرمون یھدؤی

). Samira et al.,2012رفع كف�اءة البن�اء الض�وئي ف�ي انت�اج الكاربوھی�درات(شكل البالستیدات و

دراستھم على  خالل Tayde et al.(2018)و  Raiz et al.(2014)نتائج  مع تتماشى ھذه النتائج

 .نبات الماش

 ): 1-غم.مایكروغرام(البرولینحامض تركیز  4-3-2-3

 تراكی�زیز البرولین بتص�اعد ) الى زیادة معنویة في ترك52اشارت النتائج المعطاة في جدول(        

NaCl 83.01 ازداد متوس�ط الص�فة اع�اله بنس�بة 1-دیسیسمنز.م15الى  0.9من  التركیز، فعند رفع 

وان زی�ادة  ،البرولین من اكثر االحماض االمینی�ة مؤش�را ومقیاس�ا لح�دة االجھ�اداتحامض یعد  %.

غش�یة م�ن التركی�ز تراكمھ في النبات المدروس ج�اء ك�رد فع�ل لض�بط الجھ�د االزم�وزي وحمای�ة اال

والحفاظ عل�ى المحت�وى  السایتوبالزم pHضبط  فضال عن ،الناتجة من االجھاد الملحي +Naالعالي 

 Alharby(البرولین انزیمات بناءالمسؤول عن  P5CSجین خالل إستحثاث  ائي في الخالیا منالم

et al.,2018; Syeed and Fatma,2011( ، یحدث ف�ي النبات�ات االخ�رى العائ�دةوھذا مماثل لما 

 Kapoor( والحلب�ة )Ghezal et al.,2016المتعرض�ة لالجھ�اد الملح�ي كالب�ازالء( نفس�ھا عائل�ةلل

and Pande,2018( )والحمصEbtihal et al.,2018  .(    

تركی�ز ف�ي متوس�ط  Cفیت�امین) أیضا وجود ت�اثیر معن�وي ل�رش 52كما اشارت نتائج الجدول(       

م��ن  1-ملغم.لت�ر120 ص��ى متوس�ط لھ�ذه الص��فة عن�د التركی��ز، اذ س�جل أقهوبجمی�ع تراكی��ز الب�رولین

وبنس�بة  1-غ�م.م�ایكروغرام23.89 الس�یطرةمعامل�ة ف�ي وأدن�اه  1-غ�م.م�ایكروغرامC35.61 فیتامین
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تنشیط عملیة البن�اء الض�وئي مم�ا زاد في  Cقدرة فیتامین الزیادة الىتبررھذه وقد %، 49.06 زیادة

من خالل تثبیط تركیز البرولین  ؤدي الى زیادةی وان انتاجھا ،الكاربوھیدراتنواتج  من وتیرة انتاج

 .(Sadak and Hisham,2015)اكسدتھ

لنب�ات عل�ى المجم�وع الخض�ري  نوالیدیھرمون البراس�ان رش  ل ایضاجدوالفي  نتائجبینت ال        

ص�ى اذ س�جل أق الب�رولین،ح�امض تركی�ز  حق�ق زی�ادة معنوی�ة ف�ي متوس�ط هوبجمی�ع تراكی�ز الماش

ف�ي وأدن�اه الھرم�ون م�ن  1-ملغم.لت�ر4 عن�د التركی�ز 1-غ�م.م�ایكروغرام32.31 حامضال امتوسط لھذ

ح�امض ، ان الزی�ادة ف�ي تركی�ز %25.77 زی�ادةوبنس�بة  1-مغ�.مایكروغرام25.69ة معاملة السیطر

تنشیط االنزیم�ات المس�ؤولھ ع�ن في  المؤثر P5CSجین ل ھفي حث الھرمون عن دورالبرولین ناتجة 

 ).Buchanan et al.,2015(ھذا الحامضبناء 

 المؤلف�ة م�ن وأعطت المعامل�ة ،ویاالفیتامین فقد كان معنو NaCl تراكیزالثنائي بین  تداخلالأما      

 م�ایكروغرام43.08 تركیزالب�رولینلأفض�ل متوس�ط  Cفیت�امین 1-ملغم.لت�ر120 و 1-دیسیس�منز.م15

 NaCl تراكی�ز تداخللوجد تاثیر معنوي أخر  ، كذلكاالخرى المعامالت واختلفت معنویا عن 1-غم.

متوسط أفضل براسینوالید 1-لترم.ملغ4 و 1-دیسیسمنز.م15أعطت المعاملة المؤلفة من و ،والھرمون

ك�ذلك  ،االخ�رى المع�امالت واختلف�ت معنوی�ا ع�ن 1-غمم.مایكروغرا41.77 تركیز البرولین مقدارهل

 و Cفیتامین 1-لترملغم.120 المؤلفة من أعطت المعاملةمعنویا، و الھرمونمع الفیتامین  تداخلكان ل

معنویا واختلفت  1-غم.مایكروغرام 38.96 البرولینتركیز لراسینوالید أفضل متوسط ب 1-.لترملغم4

 )20.06، 17.25، 13.18فیم�ا ك�ان اق�ل تركی�ز لمتوس�ط ھ�ذا الح�امض ( ،االخ�رى المعامالت عن

 مرشوش�ة بالفیت�امین وال غی�رالمعاملة وفقط حنفیة المیاه عند المعاملتین المرویة ب 1-.غممایكروغرام

 بالتتابع. الھرمون 

الملحی�ة  تراكیزب�ال المروی�ة تفوق�ت النبات�ات، ود كان معنویا ھو األخرفق الثالثي تداخلال أما     

وكان اعلى  ،النباتات االخرى من الفیتامین والھرمون عنایضا لعالیة بالتراكیز ا المرشوشةالعالیة و

من  1-ملغم.لتر)4، 120( و 1-دیسسیمنز.م15 عند المعاملة 1-مایكروغرام.غم45.96تركیز للبرولین 

 م�ایكرو9.80الس�یطرة  ن اق�ل تركی�ز للب�رولین ف�ي معامل�ة، ف�ي ح�ین ك�اوالھ�رون بالتت�ابع فیتامینال

الملحي الع�الي  التركیزضمن  (الفیتامین والھرمون)عاملي الدراسةاضافة  مقارنة، وعند 1-م.غغرام

 1-ملغم.لت���ر 4و  Cفیت��امین 1-ملغم.لت���ر120و  1-دیسیس��منز.م15 معن���وي للمعامل��ةالتف��وق یتض��ح ال

%. 47.78لھرمون بنسبة الفیتامین واب وشةرشمال وغیر 1-دیسیسمنز.م15 عن المعاملة والیدبراسین

 ھ�ذه النت�ائجف�ي زی�ادة تركی�ز الب�رولین ف�ي النب�ات.  الدراس�ةوام�ل وھذا یوكد الدور الت�آزري ب�ین ع
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  و  Singh and Dwivedi (2018)و Lalotra et al.(2017) م�ع نت�ائج ةج�اءت متوافق�

Micky et al.(2018) بالتتابع لبةالبازالء والحخالل دراستھم على نباتات الماش و .  

 م��ایكروغراموھرم�ون البراس�ینوالید ف��ي تركی�ز البرولین( Cتراكی�ز فیت��امینر رش و)د52ج�دول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش) في 1-غم.

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلر تاثیمتوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 9.80 15.91 23.45 31.10 20.06 

2 13.42 20.24 28.69 35.13 24.37 

4 16.31 24.60 30.09 37.99 27.25 

60 
0 17.87 21.14 28.15 33.24 25.10 
2 20.45 26.71 31.79 36.17 28.78 
4 23.83 25.09 32.54 41.35 30.91 

120 
0 24.08 28.39 35.06 40.15 31.92 
2 29.18 33.22 38.29 43.13 35.96 
4 33.14 37.32 39.40 45.96 38.96 

   NaCl  20.90      25.85   31.94    38.25 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.14   NaCl x Vit.Cx BR=0.42  Vit.CxBR=0.21  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C  

 Vit.Cتاثیر سطمتو 

0 .1813  20.25  27.41  34.74 23.89 
60  20.92  24.31  30.83  36.92 28.20 
120 28.80  32.98  37.58  43.08 35.61 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.24            x          NaCl   Vit.C= 0.12  
 تداخل تاثیر متوسط

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0  17.25  21.81  28.87  34.83 25.69 
2  21.02  26.72  32.92  38.14 29.70 
4 24.43  29.01  34.01  41.77 32.31 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.24   BR=0.12   

 ): 1-(مایكروغرام.ملالسالسیلكتركیز حامض  4-3-2-4

تركی�ز ح�امض ق معنوی�ة ف�ي وج�ود ف�روالحقلی�ة التحلیل اإلحص�ائي للتجرب�ة نتائج  تاظھر         

ازداد  1-دیسیس�منز.م15ال�ى  0.9 من التركیزند رفع فع)، 53(جدول NaClتراكیزالسالسیلك بزیادة 
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. تعد زی�ادة تركی�ز ح�امض 1-مایكروغرام.مل8.27الى  2.16معنویا من  السالسیلكمتوسط حامض 

االستش�عارعن الجھ�اد الملح�ي بمثاب�ة اس�تحثاث للنظ�ام ال�دفاعي ول ةفي النباتات المعرض� السالسیلك

یلج�أ الیھ�ا النب�ات م�ن اج�ل زی�ادة انت�اج المركب�ات  الكل�ورص�ودیوم وي العنص�ریة لعنص�رسمیة الال

)، ك��ذلك Bubulya,2012(وتحس��ین منظوم��ة التمثی��ل الض��وئيالثانوی��ة لمعادل��ة الجھ��د االزم��وزي 

سوة ب�أنواع إ للجذورالحرة اومقتنص مھما في مواجھة الجھد التأكسديدوراً  السالسیلكحامض  یمثل

ألكسدة االنزیمی�ة مضادات ا في إستحثاث عامالیعد ، أو نزیمیةدات األكسدة غیر االأخرى من مضا

  .)2016الحمزاوي،(نزیمیةوغیر اال

بزی�ادة  السالس�یلكزیادة معنویة ف�ي تركی�ز ح�امض  وجود )53(من نتائج جدول كذلك لوحظ         

ھ��ذا تركی��ز ازداد تركی��ز متوس��ط  1-ملغم.لت��ر120ل��ى ا  0عن��د رف��ع التركی��ز م��نف، Cتراكی��ز فیت��امین

ف�ي  Cع�ن دور فیت�امین نتیج�ةربما  ھذه الزیادة في ھذا الحامض ودتع . %45.23 وبنسبةالحامض 

م�ن خ�الل تحفی�ز ان�زیم   السالس�یلكومنھ�ا ح�امض یة ـیة للھرمون�ات النبات�ـین�ـعازات الجـال االیـارس

Salicylic acid 3-hydroxylase ھاد(ـتحت ظروف االجبناء ھذا الحامض  المھم فيKhan et 

al.,2011( .الج�دول ف�ي نت�ائجایضا  لوحظ)ف�ي متوس�ط تركی�ز ح�امض  وج�ود زی�ادة معنوی�ة )53

% قیاس��ا 24.95نس��بة زی��ادة  1-ملغم.لت��ر4التركی��زأعط��ى  اذ براس��ینوالیدتراكی��ز بزی��ادة  السالس��یلك

نتیج�ة للح�ث  السالس�یلكتركیز ح�امض  زیادة بھرمون البراسینوالید الى بالتركیز صفر. ادى الرش

 ).Rout and Das,2013) في انتاج الحامض( BZR1،BZR2الجیني (

 تراكی�ز ت الثنائی�ة ب�ینت�داخالف�ي ال ) ایض�ا ان ھن�اك ف�روق معنوی�ة53ي الج�دول(یالحظ ف

NaCl وتراكیز ك�ل م�ن فیت�امینC تراكی�ز فیت�امینوالبراس�ینوالید وC  �ط والبراس�ینوالید ف�ي متوس

   و  Cم��ن فیت��امین 1-رملغم.لت��120 م��ع 1- دیسیس��منز.م15 ، واعط��ت المع��امالتھ��ذا الح��امضتركی��ز 

 1-ملغم.لت�ر4مع  Cمن فیتامین  1-ملغم.لتر120 من براسینوالید و 1-ملغم.لتر4مع  1- دیسیسمنز.م15

 1-مایكروغرام.م���ل)7.11، 8.89، 9.03(ح���امض براس���ینوالید اعل���ى تركی���ز لمتوس���ط ھ���ذا ال م���ن

عن�د 1-مایكروغرام.م�ل)4.10، 1.71، 1.54(ط ھ�ذا الح�امض لتتابع، فیما ك�ان اق�ل تركی�ز لمتوس�با

بالفیتامین والھرمون وكذلك معاملة السیطرة لك�ل  المرشوشة وغیرحنفیة المیاه المعامالت المرویة ب

 بالتتابع. من الفیتامین والھرمون 

لنبات��ات ف��ي تركی��ز عنوی��ة ب��ین اوج��دت ف��روق م فق��د عوام��ل الدراس��ةل الثالث��ي ت��داخلالأم��ا 

 بتركیزین المرشوشةو 1-دیسسیمنز.م10بالماء ملوحتھ  المرویةالنباتات تفوقت و، السالسیلكحامض 

 السالس��یلكم��ن الفیت��امین والھرم��ون بالتت��ابع باعطائھ��ا اعل��ى تركی��ز لح��امض  1-ملغم.لت��ر)4و 120(

  المرشوش��ةو 1-دیسیس��منز.م15وحت��ھ تتبعھ��ا النبات��ات المروی��ة بم��اء مل،  1-مایكروغرام.م��ل10.40
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، في حین ك�ان اق�ل تركی�ز لح�امض 1-مایكروغرام.مل9.40واعطت  نفسھاتراكیز النباتات السابقة ب

، وم��ن ھن��ا یتض��ح ان زی��ادة تراكی��ز رش 1-مایكروغرام.م��ل1.28ف��ي النبات��ات الس��یطرة  السالس��یلك

وم��ن ث��م زی��ادة تحملھ��ا  الس��یلكالسالفیت��امین والھرم��ون عل��ى النبات��ات س��ببت زی��ادة تركی��ز ح��امض 

و  El-Mashad and Mohamed(2011)ھ��ذه النت��ائج م��ع  أش��ار الی��ھ تتف��ق لالجھ��اد الملح��ي. 

Neelam and Kumar(2018) بالتتابع والحمص ستھم على نباتي اللوبیاءدرا لخال   . 

 السالس��یلكوھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي تركی��ز ح��امض  Cتراكی��ز فیت��امین)دور رش 53ج��دول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش) في 1-مایكروغرام.مل(

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخل تاثیر متوسط )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 1.28 3.10 4.88 7.15 4.10 

2 1.41 3.67 4.83 7.56 4.37 

4 1.93 3.83 5.13 8.05 4.73 

60 
0 1.59 3.42 5.09 7.44 4.38 
2 1.78 3.89 5.98 7.88 4.88 
4 2.57 4.53 7.22 9.23 5.89 

120 

0 2.26 4.18 7.94 8.50 5.72 
2 3.04 4.82 8.36 9.18 6.35 

4 3.56 5.08 10.40 9.40 7.11 

  NaCl  2.16  4.06  6.65 8.27 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.06 NaCl xVit.CxBR=0.18 Vit.CxBR= 0.09  

 تداخل تاثیر متوسط
  NaCl x Vit.C  

 Vit.Cتاثیر متوسط 

0  1.54 3.53 4.95 7.57  4.40 
60 1.98  3.95  6.10  8.18 5.05 
120 2.95  4.69 8.90 9.03 6.39 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.11        x          NaCl   Vit.C= 0.05   
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 1.71  3.56  5.97  7.70 4.73 
2  2.07  4.13 6.39  8.21 5.20 
4  2.69  4.48 7.58  8.89 5.91 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.11  BR= 0.05  
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 ): 1-غم100(ملغم.Cتركیز فیتامین 4-3-2-5

 تراكی�ز بزیادة Cفیتامینتركیز ) الى زیادة معنویة في 54اشارت النتائج المعطاة في جدول(          

NaCl ازداد متوس�ط الص�فة اع�اله  1-دیسیسمنز.م15الى  0.9من  التركیز، فعند رفع في میاه السقي

 ،ال�ى دور االجھ�اد الملح�ي ف�ي تولی�د ان�واع االوكس�جین الح�رة . تعزى ھ�ذه الزی�ادة%29.04 بنسبة

 ROSكرد فع�ل طبیع�ي الزال�ة  Cیتامینف ومن ثم یقوم النبات بزیادة تركیز مضادات االكسدة ومنھا

 -Guanosine diphos ان��زیمو Ascorbate peroxidase(APX) م��ن خ��الل تنش��یط ان��زیم

phatemannose pyrophosphate synthetase(GMPase) ئي الذي یقوم بتحوی�ل كلك�وز ثن�ا

       .)Wang et al.,2018(الفوسفات الى حامض االسكوربیك

ف�ي متوس�ط  Cف�روق معنوی�ة ب�ین تراكی�ز فیت�امین ) أیض�ا54(ج�دولالت�ائج كما لوحظ من ن          

اختالفا معنویا الفیتامین من  1-.لترملغم120بتركیز المرشوشةالمعاملة آذ أظھرت  ،Cتركیز فیتامین

 Cوھذا یوضح الدورالفعال لفیتامین %،65.18وبنسبة زیادة  التي رشت بالماء المقطر المعاملة عن

 دریا ون��الماتوكوكللعض��یات الخلوی��ة  ةالدفاعی�� وطالخط��اح��د  كون��ھس��دة الخلوی��ة ة مثبط��ة لألككق��و

ب��التخلص م��ن  Cیق��وم فیت��امین إذ ،وم م��ن ت��أثیرات األكس��دة الض��وئیةیس��كسالبیروالس��ت وبالكلورو

باً ھـ�ـوا دراً ـمص� اذ یع�د  APXموبمس�اعدة ان�زی Oو H2Oھ إل�ى ل�الل تحویمن خ�  H2O2تأثیرات

  . )Van Doorn and Ketsa,2014ترونات(ـلاللك

، Cفي ارتفاع تركیز فیتامین یجابيالا االثرلھ  الماشعلى نبات  ھرمون البراسینوالیدان رش        

توس�ط ف�ي م الھرم�ون) الى وجود ف�روق معنوی�ة ب�ین تراكی�ز 54وھذا ما اشارت ألیھ نتائج الجدول(

وبنس��بة زی��ادة  الفیت��امینھ��ذا  اعل��ى متوس��ط لتركی��ز 1-لت��رملغم.4، وأح��رز التركی��زCتركی��ز فیت��امین

ت�اتي م�ن  NaCl ةازالھ س�می ان الیة عمل ھذا الھرمون في .بمعاملة السیطرة قیاسا %9.31معنویة 

الكاربوھی�درات الت�ي تع�د الم�ادة االولی�ة محت�وى  زی�ادةومن ثم ،  Rubiscoنشاط انزیم زیادةخالل 

 Ali et(وم�ن ث�م كس�ح الج�ذور الح�ره س�دةكلالنزیمات المضاده الفعالیھ ازیادة و Cفي بناء فیتامین

al.,2008( ومن جھة اخرى تؤدي االضافة الورقیة للھرم�ون ال�ى زی�ادة نش�اط مض�ادات االكس�دة ،

 ).Samira et al.,2012وحمایة العضیات الخلویة( ROSمن اجل خفض  Cومنھا فیتامین

براس�ینوالید و Cفیت�امین كل م�نوتراكیز  NaClتراكیزت الثنائیة بین تداخالكانت جمیع ال       

، واعط�ت Cف�ي متوس�ط تركی�ز فیت�امین معنوی�ةوبراس�ینوالید م�ؤثرة بص�ورة   Cتراكی�ز فیت�امینو

م��ع  1- دیسیس��منز.م15و  Cفیت��امین 1-ملغم.لت��ر120م��ع  1- دیسیس��منز.م15المؤلف��ة م��ن  المع��امالت

ینوالید اعل��ى تركی��ز براس�� 1-ملغم.لت��ر4م��ع  Cفیت��امین  1-ملغم.لت��ر120براس��ینوالید و 1-ملغم.لت��ر4

بالتتابع، فیم�ا ك�ان اق�ل تركی�ز لمتوس�ط  1-غم100ملغم.)C )131.92 ،113.74 ،124.17للفیتامین
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حنفی�ة المی�اه المروی�ة ب عن�د المع�امالت 1-غ�رام100)ملغ�م.67.15، 78.11، 58.46ھذا الفیت�امین (

 بالتتابع. بالفیتامین والھرمون  مرشوشةال وغیر

  100(ملغ��م.Cوھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي تركی��ز فیت��امین Cفیت��امین تراكی��ز)دور رش 54ج��دول(

 .المعرض لالجھادالملحي نبات الماشفي  )1-غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 47.86 65.61 74.96 80.18 67.15 

2 59.33 68.37 79.89 86.25 73.46 

4 68.18 72.40 81.44 88.85 77.72 

60 
0 82.40 97.15 108.25 115.08 100.92 
2 93.27 99.07 114.20 122.24 107.20 
4 101.60 102.22 116.49 118.23 109.64 

120 
0 104.07 111.22 123.09 130.16 117.14 
2 106.37 112.14 127.15 131.47 119.28 
4 116.91 118.21 127.44 134.14 124.17 

  NaCl 86.67 94.04 105.88 111.84تاثیر متوسط 
 L.S.D 0.05 NaCl=0.17  NaCl xVit.CxBR=0.51 Vit.CxBR=0. 25  

 تداخل تاثیر متوسط
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C  

0 58.46 68.79 78.76 85.09 72.77 
60 92.42 99.48 112.98 118.52 105.85 
120 109.12 113.85 125.90 131.92 120.20 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.29              x          NaCl   Vit.C= 0.15  
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR     تاثیرمتوسطBR 

0 78.11 91.32 102.10 108.47 95.00 
2 86.32 93.19 107.08 113.32 99.98 
4 95.57 97.61 108.46 113.74 103.84 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.29   BR=0.15   

 C 134.14وك�ان اعل�ى تركی�ز للفیت�امین ،فق�د ك�ان معنوی�ا ھ�و األخ�ر الثالث�ي تداخلالأما  

 بتركی��زین المرشوش��ةو 1-دیسس��یمنز.م15 ملوحتھ��ا هعن��د النبات��ات المروی��ة بمی��ا 1-غ��م100ملغ��م.

النبات�ات االخ�رى، ف�ي  واختلفت معنویا عن الھرمونن م 1-ملغم.لتر4الفیتامین ومن  1-ملغم.لتر120
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وھ�ذا یوك�د ال�دور  في النبات�ات الس�یطرة، 1-غم100ملغم.47.86ھو  Cحین كان اقل تركیز للفیتامین

ع�املي اض�افة  مقارن�ةف�ي النب�ات. ام�ا عن�د  Cفي زیادة تركیز فیتامین الدراسةعوامل التآزري بین 

الملح�ي الع�الي یتض�ح تف�وق معن�وي للنبات�ات المروی�ة  تركی�زالالدراسة الفیتامین والھرم�ون ض�من 

 1-ملغم.لت�ر4م�ن الفیت�امین  و 1-ملغم.لتر120ن بتركیزی المرشوشةو 1-دیسیسمنز.م15بمیاه ملوحتھا 

 الدراس�ةبع�املي  المرشوشة وغیر) 1-.مدیسیسمنز15بمیاه نفسھا( المرویةمن الھرمون عن النباتات 

 .Mittal et alو Ramzan et al.(2018) ھذه النتائج مع نتائجق تتواف%. 67.30 زیادة بنسبةو

 .بالتتابع والسلجم خالل دراستھم على نباتي الماش  (2018)

 ) : 1-كوفیرول(مایكروغرام.غمتركیز الفات 4-3-2-6

عن��د       الف��اتكوفیرولف��ي متوس��ط تركی��ز  ةمعنوی�� زی��ادة) حص��ول 55نت��ائج الج��دول(اظھ��رت           

% 13.10 وبنس�بة 1-مایكروغرام.غم64.82 بلغ اذ 1-دیسیسمنز.مNaCl 15 بتركیز  اتات سقي النب

ف�ي  الزی�ادةال�ى Tung and Ng(2015) ، وھ�ذا ینس�جم م�ع ماتوص�ل ب�ھ س�یطرةقیاس�ا بمعامل�ة ال

مستض�دات الاح�د  الف�اتكوفیرول. یع�د NaClمل�ح  في نبات الرز بزی�ادة تركی�ز الفاتكوفیرولتركیز 

التي تزداد تركیزھا في خالیا النباتات عند تعرضھا لالجھادات المختلف�ة ویس�اھم ف�ي غیر االنزیمیة 

 Lipid رن اكس�دة ال�دھون م�ن خ�الل تقلی�ل ج�ذفي االغشیة الخلویة وتقل�ل م� ROSاختزال تركیز 

peroxyl(LOO) الى  وتحویلھHydroperoxides )المناظرMaeda et al.,2015.( 

وس�جلت معامل�ة  الف�اتكوفیرولتركی�ز في متوس�ط  معنویةالى زیادة  Cادى الرش بالفیتامین          

 60.11وبنس�بة  1-م�ایكروغرام.غم84.60اعلى متوسط لھ�ذه الص�فة  1-ملغم.لتر120الرش بالتركیز

 اع�ادة تول�ـیدال�ى  Cنتیج�ة لعم�ل فیت�امین الف�اتكوفیرول% قیاسا بمعاملة الس�یطرة. ان زی�ادة تركی�ز 

الكلوت��اثیون الموكس��د ال��ى المخت��زل وم��ن ث��م  وتحوی��ل توكوفیروكس��یلفاأل م��ن ج��ـذر الف��اتكوفیرول

 . (Noctor and Foyer,1998)الحفاظ على سالمھ االغشیة

وسجلت  الفاتكوفیرولتركیز في متوسط  معنویةالى زیادة  ادى الرش بھرمون البراسینوالید         

وبنس�بة   1-م�ایكروغرام.غم77.66 اعل�ى متوس�ط لھ�ذه الص�فة  1-ملغم.لت�ر4تركیز المعاملة الرش ب�

غی��ر  كس��دةیق��وم ھرم��ون البراس��ینوالید بتحفی��ز مض��ادات اال % قیاس��ا بمعامل��ة المقارن��ة.30.50

االغشیة من  ةالذي یعمل على كسح الجذور الحرة والحفاظ على سالم الفاتكوفیرولاالنزیمیة ومنھا 

     . (Bhardwaj et al.,2014)االحماض الدھنیة غیر المشبعة اكسدةومنع  االكسدة

تراكی�ز والبراس�ینوالید و Cوتراكی�ز ك�ل م�ن فیت�امین NaCl تراكی�ز ت الثنائیة ب�ینتداخالال ان      

، واعط���ت الف���اتكوفیرولتركی���ز ف���ي متوس���ط  معنوی���ةبص���ورة  والبراس���ینوالید م���ؤثرة Cفیت���امین

 4 م�ع 1- یسیس�منز.مد10و  Cفیت�امین 1-ملغم.لت�ر120 م�ع 1- دیسیس�منز.م10المعامالت المؤلفة م�ن 
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 براس��ینوالید اعل��ى متوس��ط 1-ملغم.لت��ر4م��ع  Cفیت��امین 1-ملغم.لت��ر120براس��ینوالید و  1-ملغم.لت��ر

بالتت�ابع واختلف�ت معنوی�ا ع�ن   1-م�ایكروغرام.غم)90.44، 88.99،  96.34( الف�اتكوفیرولتركیز ل

) 41.60، 49.40، 46.78، فیم���ا ك���ان اق���ل تركی���ز لمتوس���ط ھ���ذا الفیت���امین (االخ���رى المع���امالت

 بالتتابع.  حنفیة فقط وعدم الرش بالفیتامین والھرمونالمیاه  عند المعامالت 1-.غممایكروغرام

 (م��ایكروالفاتكوفیرولوھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي تركی��ز  Cتراكی��ز فیت��امینر رش و)د55ج��دول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش) في 1-غرام.غم

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-غم.لتر(مل

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 
0 36.32 44.40 46.47 39.22  41.60 

2 40.40 50.51 51.57 48.19  47.67 
4 63.64 77.35 80.66 55.36  69.25 

60 
0 49.54 60.97 68.32 57.14 58.99 
2 55.42 69.35 75.84 63.43 66.01 
4 63.64 77.35 80.66 71.45 73.28 

120 
0 62.35 82.82 88.13 78.48 77.95 
2 70.16 91.74 95.26 84.47 85.41 
4 74.34 96.12 105.65 85.65 90.44 

  NaCl 57.31 72.29 76.95 64.82 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.17    NaCl xVit.CxBR=0.50  Vit.CxBR= 0.25  

 تداخلتاثیر   متوسط
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C  

0 46.78 57.42 59.57 47.59 52.84 
60 56.20 69.22 74.94 64.01 66.09 
120 68.95 90.23 96.34 82.87 84.60 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.29                      x            NaCl   Vit.C=0.14   
 تداخلتاثیر  متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 49.40 62.73 67.64 58.28 59.51 
2 55.32 70.53 74.22 65.37 66.36 
4 67.20 83.61 88.99 70.82 77.66 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR= 0.29        BR= 0.14    
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وھرم���ون  Cوتراكی��ز فیت��امین NaClتراكی���زب��ین  الثالث��ي ت���داخلبین��ت النت��ائج ایض��ا ان ال        

كوفیرول ف���ي النبات���ات المرشوش���ة بتركی���زین ، ووج���د اعل���ى تركی���ز لالف���اتراس���ینوالید معن���ويالب

 1-دیسیس�منز.م10بمی�اه ملوحتھ�ا  المروی�ةمن الھرمون و 1-ملغم.لتر4ومن الفیتامین  1-ملغم.لتر120

و  ةمی��اه الحنفی��ل ف��ي النبات�ات المروی��ة بكوفیروف��ات، بینم��ا اق��ل تركی�ز لال1-.غمم�ایكروغرام105.65

 ت��داخلك��ذلك ل��وحظ م��ن نت��ائج ال .1-م��ایكروغرام.غم36.32 بالفیت��امین والھرم��ون المرشوش��ة غی��ر

سببت زیادة ف�ي الملحیة  تراكیزون وتحت جمیع الان زیادة تراكیز الفیتامین والھرم الثالثيالثنائي و

ھ�ذه . ینالھرم�ون ف�ي زی�ادة ھ�ذا الفیت�اموھذا یدل على تظ�افر عم�ل الفیت�امین و الفاتكوفیرولتركیز 

 Hamed and Abdو Zaki  and Mohamed(2018)لم��ا توص��ل إلی��ھ ةالنت��ائج مش��ابھ

Elgawad(2018)  بالتتابع الباقالء والفاصولیاخالل دراستھم على نباتي.         

 ):1-(وحدة.ملالكاتلیز إنزیمفعالیة  4-3-2-7

وس�ط فعالی�ة ان�زیم الك�اتلیز زی�ادة معنوی�ة ف�ي مت ) إل�ى وج�ود56(النتائج في الج�دول اشارت         

متوس��ط  االخ��رى معطی��ا تراكی��زال ع��ن 1-دیسیس��منز.م15 التركی��ز، اذ تف��وق NaCl تراكی��زبزی��ادة 

معامل��ة الس��یطرة، وق��د % قیاس��ا ال��ى 124.22نس��بة زی��ادة وب 1-وح��دة.مل44.26فعالی��ة ھ��ذا االن��زیم 

ور الح�رة المتول�دة ع�ن طری�ق نزیم بمثابة رد فعل طبیعي للج�ذالفعالیة ھذا ازیادة یعزى السبب في 

 ةالتنفس الضوئي المتزاید بفعل االجھاد الملحي او احدى الوسائل المھمھ التي یقوم بھا النبات لمقاوم

 الظروف الملحیة، اذ یعد انزیم الكاتلیز دل�یال واض�حا عل�ى وج�ود ج�ذري بیروكس�ید الھی�دروجین و

المختلف�ة وندریا النباتات المتعرضة لالجھ�ادات االوكسجین المفرد الناتجة من البالستیدات والمایتوك

)Sofo et al.,2015(، على تحویل بیروكسید الھی�دروجین  فقد لوحظ ان لھذا االنزیم القدرة الجیدة

  ).  Al-Hattab,2018الى الماء واألوكسجین(

فضل متوسط أ 1-ملغم. لتر120فقد كان معنویا وقد أعطى التركیز C تأثیر تراكیز فیتامینأما         

 ود% قیاس�ا ال�ى المعامل�ة الس�یطرة. تع�63.05وبنسبة زیادة  1-وحدة.مل37.91لفعالیة انزیم الكاتلیز

اذ یق�وم بتحوی�ـل  H2O2في ح�ث ان�زیم الك�اتلیز ل�تخلص م�ن س�میة   Cھذه الزیادة الى دور فیتامین

  )Seidlitz et al.,2004(خـــالل الثـانــیـة الواحـدةOو  H2Oالـى  H2O2ملیون جـزیـئة مـن 40

 ,Gang and Manchandaالج�ذور الح�رة تـح�ـت ظ�ـروف االجـھ�ـاد( ، ك�ذلك یعم�ل عل�ى ك�بح

براس�ینوالید ف�ي كی�ز اترلمعن�وي  ت�اثیرإل�ى وج�ود أیض�ا  )56(النتائج ف�ي الج�دول اشارت ).2009

%. 22.85 ةكان�ت نس�بة الزی�اد 1-لت�ر.ملغ�م4إل�ى 0 عند رفع التركیز من ف متوسط فعالیة ھذا االنزیم

براس�ینوالید ف�ي تش�فیر جین�ات ھ�ذا لیة انزیم الكاتلیز بسبب تحفیز تبرر ھذه الزیادة الحاصلة في فعا

الناتج��ة م��ن فع��ل االجھ��ادات وتقلی��ل  ةلكس��ح الج��ذور الح��راالخ��رى االن��زیم والمض��ادات االنزیمی��ة 
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ثالث�ة  تش�خیص Boldt and John(1995))، اذ امك�ن2013مخاطر االكس�دة (الس�عدي واخ�رون،

     .CAT3 و CAT2 وCAT1 انواع من الجینات المسوؤلة عن تولد انزیم الكتالیز وھي 

   ان��زیم الكاتلیز(وح��دة. وھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي فعالی��ة Cتراكی��ز فیت��امینرش  )دور56ج��دول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي ) 1-مل

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR  
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-سیسمنز.م(دی 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 
0  10.24  16.82  23.26  30.18 20.12 

2  13.23  17.46  27.72  35.25 23.42 
4 15.65  18.86  29.92  40.35 26.19 

60 
0 18.70  22.21  31.36  41.18 28.36 
2 21.19  25.81  35.07  44.82 31.73 
4  22.33  28.10  34.32  47.63 33.10 

120 
0  23.07  27.73  36.98  48.59 34.10 
2 25.12  31.04  42.35  51.30 37.45 
4  28.09  34.35  47.22  59.02 42.17 

  NaCl 19.74  24.71  34.24  44.26 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.05  NaCl x Vit.C x BR=0.14  Vit.CxBR= 0.09  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C  

0 13.04  17.71  26.97  35.26 23.25 
60 20.94  25.37  33.58  44.54 31.06 
120 25.42  31.04  42.18  52.97 37.91 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.08                     x          NaCl   Vit.C=0.04   
 تداخلاثیر تمتوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0  17.34  22.26  30.53  39.98 27.53 
2 19.85  24.77  35.05  43.79 30.86 
4 22.02  27.10  37.15  49.00 33.82 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR= 0.08   BR=0.04    

و  Cامینفیت���كی���ز ك��ل م���ن اترو NaCl تراكی��زب���ین الثن��ائي  ت���داخلوج��د ت���اثیر معن��وي لل

بجمی�ع و NaCl تراكی�زواض�حا ع�ن بقی�ة التفوق�ا   1-دیسیس�منز.م15 تركی�زوقد أعطى  براسینوالید

الفیت�امین و م�ن  1-ت�رملغم.ل120 ینالمدروس�ة الس�یما ف�ي التركی�ز والبراس�ینوالید Cفیت�امینتراكیز 



 النتائج والمناقشة 

 

148 

بالتتابع.  1-دة.ملوح)49.00، 52.97ة انزیم الكاتلیز (من الھرمون اذ بلغ متوسط فعالی  1-ملغم.لتر4

 ت�داخلال وق�د أعط�ت معامل�ة ،معنویا وبراسینوالید Cالفیتامین تراكیز الثنائي بین تداخللكذلك كان ل

 متوسط فعالی�ة ان�زیم الك�اتلیزأفضل  براسینوالید 1-لترملغم.4و Cفیتامین 1-لترملغم.120المولفة من 

االخ��رى، فیم��ا ك��ان اق��ل تركی��ز  تع��ن بقی��ة المع��امالمعنوی��ا واختلف��ت  1-ملوح��دة.42.17ا مق��دارھ

 حنفی��ة وغی��رالمی��اه مع��امالت عن��د  1-)وح��دة.مل20.12، 17.34، 13.04لمتوس��ط ھ��ذا االن��زیم (

    المرشوشة بالفیتامین والھرمون بالتتابع.

لیز، ف�ي فعالی�ة ان�زیم الك�ات ف�روق معنوی�ة وج�ود عوامل الدراس�ةبین  الثالثي تداخللاظھر ا 

 120 ینكی�زبتر المرشوشةو NaClمن  1-دیسسیمنز.م15ویة بماء ملوحتھ النباتات المروقد أعطت 

  1-وح�دة.مل59.02فعالی�ة لھ�ذا االن�زیم  اعل�ى الھرم�ون م�ن 1-ملغم.لت�ر4الفیت�امین و من  1-ملغم.لتر

 وغی�رالملح�ي الس�ابق  التركیز، بینم�ا النبات�ات الت�ي روی�ت ب�االخ�رى النبات�ات واختلفت معنویا ع�ن

% قیاس�ا 48.86وبنس�بة انخف�اض 1-وح�دة.مل30.18ین والھرم�ون فعالی�ة الن�زیم مالمرشوشة بالفیتا

والمرشوش�ة بالم�اء المقط�ر فق�ط م�اء الحنفی�ة ، فیما أعطت النباتات المروی�ة ببالنباتات السابقة اعاله

 . 1-وحدة.مل10.24(السیطرة) ادنى فعالیة لھذا االنزیم 

 :)1-البیروكسیدیز(وحدة.مل إنزیمتركیز  4-3-2-8

متوسط فعالی�ة فروق معنویة في ) الى وجود 57نتائج التحلیل االحصائي في الجدول(اشارت         

االخ�رى  تراكی�زال ع�ن 1-دیسیس�منز.م15 التركی�زتف�وق و NaCl تراكیزبزیادة انزیم البیروكسیدیز 

ة.ان % قیاس�ا ال�ى معامل�ة الس�یطر123.03وبنس�بة زی�ادة  1-وح�دة.مل51.23فعالیة مق�دراھا معطیا 

بس�بب تجم�ع ان�واع االوكس�جین الفع�ال مم�ا  NaCl تراكی�ززیادة فعالیة انزیم البیروكس�یدیز بزی�ادة 

یتس��بب ف��ي تاكس��د البروتین��ات وال��دھون ف��ي االغش��یة الخلوی��ة یتبع��ھ اض��رار جزیئی��ة ف��ي ھیك��ل 

 زوكس��یدیراالحم��اض النووی��ة وألج��ل ذل��ك یق��وم النب��ات بح��ث المض��دات االنزیمی��ة ومنھ��ا ان��زیم البی

)Faize et al.,2010  .( 

متوسط فعالیة انزیم البروكسیدیز  معنویا في )57(جدولالمرشوشة Cفیتامینت تراكیز ثرا        

ھ�ذه الزی�ادة إل�ى  ودع�تو ،%65.06 كان�ت نس�بة الزی�ادة 1-لتر.ملغم120إلى  0من  ززیادة تركیعند ف

 ن ال�تحطم نتیج�ة للعدی�د م�ن االجھ�اداتم� یمنعھ�االنش�ط و كلھاـالیا بش�ـمایة الخ�ـحفي الفیتامین  دور

من خ�الل ق�درة ھ�ذا االن�زیم  ـلبیة الناتجة عنھاار السـلمقاومة االث البیروكسیدیززیادة فعالیة  من ثمو

 م�ن ث�مو H2O2ن معطیا مركب�ات ت�رتبط م�ع واكسدة البروتمن  یعجل اذ الجذور الحرة، على ازالة

المع�روف ان مـــن ، و)H2O)Kawano,2003الى  H2O2ل ـحویز تـیفـحـي وتازالة التاثیر السم

متلك تحم��ال اكب��ر للض��رر ـدة بأنھ��ا ت��ـ��ــاویة عل��ـى تراكی��ز عالی��ة م��ن مض��ادات االكسالنبات��ات الح��
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 )57ھرمون البراسینوالید(جدول ت تراكیزثراكذلك  .)Foyer and Shigeoka,2011(ـديالتاكس

 1-لت�ر.ملغ�م4إل�ى  0م�ن  الھرم�ون ی�ادة تركی�ززعن�د فمتوسط فعالی�ة ان�زیم البیروكس�یدیز  معنویا في

ھ�ذه الزی�ادة الحاص�لة ف�ي فعالی�ة ان�زیم البیروكس�یدیز بس�بب  ودع�تو ،%23.93 كانت نس�بة الزی�ادة

 ةلكس��ح الج��ذور الح��ر )ATP2 ،ATP24aتحفی��ز البراس��ینوالید ف��ي تش��فیر جین��ات ھ��ذا االن��زیم (

  ).2013دي واخرون،الناتجة من فعل االجھادات وتقلیل مخاطر االكسدة(السع

 وھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي فعالی��ة ان��زیم البیروكس��یدیز Cتراكی��ز فیت��امینر رش ود)57ج��دول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي  )1-(وحدة.مل

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1 -(ملغم.لتر

NaCl تداخلاثیر متوسط ت )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 
0 13.16 19.22 25.15 35.34 23.22 

2 16.25 21.34 29.22 38.79 26.40 
4 18.86 24.17 31.19 45.93 30.04 

60 
0 20.22 25.41 32.23 45.16 30.95 
2 24.19 29.85 36.58 51.27 35.48 
4 27.22 31.10 38.12 54.30 37.69 

120 
0 26.89 32.10 43.20 56.07 39.57 
2 29.75 34.97 48.16 62.17 43.77 
4 30.15 38.48 52.15 72.04 48.21 

  NaCl 22.97 28.52 37.33 51.23 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.05    NaCl xVit.CxBR=0.13  Vit.CxBR= 0.06  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C 

0 16.09 21.58 28.52 40.02 26.56 
60 23.88 28.79 35.64 50.24 34.64 
120 28.93 35.19 47.84 63.42 43.84 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.09                   x          NaCl   Vit.C=0.04   
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 20.09 25.58 33.52 45.52 31.18 
2 23.40 28.72 37.99 50.94 35.21 
4 25.41 31.25 40.49 57.42 38.64 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR= 0.09            BR=0.04    
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بین تداخل الثنائیة المعنویة في جمیع معامالت  فروق ) ایضا وجود57اوضحت نتائج الجدول(      

الھرم��ون وتراكی��ز الفیت��امین والھرم��ون وس��جلت وك��ل م��ن الفیت��امین  تراكی��زالتراكی��ز الملحی��ة و

 1-ملغم.لت�ر4و  Cفیتامین 1-ملغم.لتر120 مع كل من 1- دیسیسمنز.م15 التداخل المؤلفة من معامالت

براس�ینوالید  م�ن 1-ملغم.لت�ر4م�ع تركی�ز Cم�ن فیت�امین 1-ملغم.لت�ر120ھرمون براسینوالید وتركیز

ل بالتتابع، فیما كان اق� 1-وحدة.مل )48.21،  57.42، 63.42اعلى متوسط لفعالیة ھذا االنزیم بلغ (

عن�د المع�املتین الم�رویتین بمی�اه  1-)وحدة.مل23.22، 20.09، 16.09تركیز لمتوسط ھذا االنزیم (

      الحنفیة فقط والمعاملة غیر المرشوشة بالفیتامین والھرمون بالتتابع. 

المروی��ة بم��اء ملوحت��ھ  النبات��اتأعط��ت و ،فق��د ك��ان معنوی��ا ھ��و األخ��ر الثالث��ي ت��داخللإم��ا ا         

 بالتت�ابع براس�ینوالیدو Cمن فیت�امین 1-ملغم.لتر)4و 120(  ینكیزوالمرشوشة بتر 1-منز.مدیسسی15

النبات��ات االخ�رى، بینم��ا اعط��ت واختلف��ت معنوی��ا ع�ن  1-وح�دة.مل72.04فعالی��ة لھ�ذا االن��زیم  اعل�ى

. وح�دة35.34شوش�ة بالفیت�امین والھرم�ون فعالی�ة النباتات المرویة التركیز السابق نفسھ وغی�ر المر

، كذلك أعطت النباتات الس�یطرة ادن�ى یاسا بالنباتات السابقة اعاله% ق50.94وبنسبة انخفاض  1-مل

 Singhو Riaz et al. (2014) . تتفق ھذه النتائج مع نتائج  1-وحدة.مل13.16فعالیة لھذا االنزیم 

and Dwivedi(2018) صدد ذك�ر ، وفي ھذا الخالل دراستھم على نباتي الماش والبازالء بالتتابع

Hemmati et al.(2018)  فیت��امینانC  زادا م��ن فعالی��ة انزیم��ي وھرم��ون البراس��ینوالید ق��د

  ..Calendula officinalis L األذریون الطبي والبیروكسیدیز في نباتالكاتیلیز 

مؤشرات النمو الزھري ف�ي وھرمون البراسینوالید في بعض  Cفیتامین تراكیز رش دور  4-3-3

 عرض لالجھاد الملحي.نبات الماش الم

 ) : 1-.نباتنورةعددالنورات( 4-3-3-1

)، فق�د إنخف�ض متوس�ط 58ج�دول(ع�دد الن�ورات جھاد الملحي الى إنخفاض معنوي فيالأدى ا       

 قیاس��ا %36.50انخف��اض  وبنس��بة خی��رالملح��ي اال للتركی��ز 1-.نب��اتنورة 5.41ع��دد الن��ورات ال��ى 

ھ�ذا االنخف�اض نتیج�ة ل�دوراالجھاد الملح�ي ف�ي خف�ض  ودیع. 1-.نباتنورة 8.52 معاملة السیطرةالب

زھری�ة والن�ورات، م�ع تول�د ع�دد الب�راعم ال توزیعھا في اجزاء النبات واخت�زالالماده الجافة وسوء 

كبی��رة م��ن الج��ذور الح��رة الت��ي تعم��ل عل��ى خل��ل ف��ي النط��ام االنزیم��ي والت��وازن الھرم��وني اع��داد 

        ).2016ي ومن بینھ عدد النورات(الحمزاوي،واستھالك الطاقة لینخفض النمو الزھر

متوسط زیادة معنویة في  1-ملغم.لتر)120و 60( بتركیزین Cفیتامین عمالالرش باستسبب          

 الى نسبتھا بزیادة وصلتتركیز صفر  تفوقاً علىو 1-)نورة.نبات8.83و 7.14(مسجالً عدد النورات 

الج�ذور ف�ي ازدی�اد ع�دد وط�ول  Cـیتامینف� دور ال�ى سببال ـودعـویبالتتابع،  %)75.55و 41.95(
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موع ـالمج وـنمیات ومن ثم زیادة مغذزداد كفاءتھا االمتصاصیة للماء واللھا في التربة وبذلك تغوتغل

لكس��ح االث��ار  كس��دةوزی��ادة الم��ادة الجاف��ة وتوزیعھ��ا بش��كل من��تظم وتنش��یط مض��ادات االالخض��ري 

 .  )Athar et al.,2008(ى اكسدة ھرمونات التزھیرالسلبیة للجذور الحرة التي تعمل عل

ھرم��ون  عمالباس��ت ) ان متوس��ط ع��دد الن��ورات ازداد معنوی��ا58(ج��دولال نت��ائجل��وحظ م��ن         

 .ن�ورة7.51اعلى متوسط عدد النورات  1-ملغم.لتر4 وسجل التركیز ،هتراكیزلجمیع البراسینوالید و

لة ف�ي أن الزی�ادة الحاص�التركی�ز ص�فر.  ف�ي 1-نبات.نورة6.20، في حین كان متوسط عددھا 1-نبات

 زیادة الوزن ى االوراق الذي یعمل علىعلالبراسینوالید ھرمون  لرشنتیجة  عدد النورات الزھریة

ح�امض الس�یما  الھرمونات النباتیة وزیادة تركیزھ�ا تحفیز في ، ومساھمتھ)49(جدولالجاف للنبات

مس��اھمتھ ایض��ا ف��ي زی��ادة نش��اط ، وزی��ادة النم��و الزھ��ـري مھ��م ج��دا ً ف��يالدور ال��ال��ذي ل��ھ  الجبرلی��ك

 Heldt) الناتجة من فعل االجھاد الملحي ROSاالنزیمیة وغیر االنزیمیة الزالھ  كسدةمضادات اال

and Piechulla,2011)  المجم��وع الخض��ريف��ي  الكاربوھی��درات تركی��ززی��ادة ان ، فض��ال ع��ن 

 Maity and Bera م�ا ذك�رهوھذا یتفق مع  ،لزھریةواإلفادة منھا في تكوین البراعم ا )51(جدول

ق�د  البراس�ینوالید ھرم�ون رشل�نتیجة ت الماش نبافي  الزھریةمن ان زیادة عدد النورات  (2009)

 قاألورا والنش�ا والب�روتین ف�ي محت�وى الس�كر نت�اجزی�ادة اود إلى تحسین مع�دل الم�واد الممثل�ة تعو

Sours  ئیة في أماكن اإلفادة كیمیاال یتبعھا تراكم ھذه الموادSinks.  

وھرم��ون  Cالملحی��ة وتراكی��ز ك��ل م��ن فیت��امین تراكی��زال ت الثنائی��ة ب��ینت��داخالكان��ت جمی��ع ال       

ف��ي متوس��ط ھ��ذه  معنوی��ةوھرم��ون البراس��ینوالید م��ؤثرة بص��ورة  Cنتراكی��ز فیت��امیالبراس��ینوالید و

 0.9و Cفیت��امین 1-ملغم.لت��ر120 م��ع 1- دیسیس��منز.م 0.9م��ن  المؤلف��ةالص��فة، واعط��ت المع��امالت 

براس�ینوالید  1-ملغم.لت�ر2مع  Cفیتامین 1-ملغم.لتر120براسینوالید و 1-ملغم.لتر4مع  1- دیسیسمنز.م

اق�ل الق�یم  تفیما كان بالتتابع، 1-.نباتنورة )9.44و 9.00، 10.55اعلى متوسط للعدد النورات بلغ (

  المالح��ة بمی��اهین المروی��ة تالمع��املعن��د  1-.نب��اتنورة)4.58، 4.56، 3.44لمتوس��ط ھ��ذه الص��فة (

 بالتتابع. بالفیتامین والھرمون المرشوشة غیرفقط والمعاملة  1-دیسیسمنز.م15

وتفوق��ت النبات��ات  ام��ا الت��داخل الثالث��ي لعوام��ل الدراس��ة فق��د ك��ان معنوی��ا ف��ي ع��دد الن��ورات،         

بالتت�ابع  ھرم�ونم�ن الفیت�امین وال 1-رلت�)ملغم.2و120المرویة بماء الحنفیة والمرشوش�ة بتركی�زین (

، في حین كان اقل عدد نورات في النباتات المرویة 1-نورة.نبات12.33عن النباتات االخرى معطیة 

، وھ�ذا یؤك�د ایض�ا 1-نورة.نبات3.00والمرشوشة بالماء المقطر فقط  1-دیسیسمنز.م15بمیاه المالحة 

فیما ساھمت عملیة الرش بالفیت�امین  عدد النورات،على التاثیر السلبي لالجھاد الملحي في انخفاض 

C  والبراسینوالید في التغل�ب عل�ى آالث�ر الس�لبي لالجھ�اد م�ن خ�الل الزی�ادة ف�ي ع�دد الن�ورات، فق�د
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و  120() والمرشوش�ة بتركی�زین1-دیسیسمنز.م15اعطت النباتات المرویة بالتركیز الملحي السابق(

. تتماش�ى ھ�ذه النت�ائج 1-نورة.نب�ات 8.33عددا لنوراتالتتابع من الفیتامین والھرمون ب 1-ملغم.لتر)4

 خالل دراستھم على نب�ات الم�اش و Hasan et al.(2017)و Rahman et al.(2017)مع نتائج 

AL-Amery and Mohamme(2017)   .خالل دراستھم على نبات الفاصولیاء  

) ف�ي 1-.نب�اتنورةد النورات(وھرمون البراسینوالید في ع�د Cتراكیز فیتامینر رش ود)58جدول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 0.9 .55 10.0 15.0 

0 

0 6.33 5.67 3.33 3.00 4.58 

2 6.67 6.00 4.67 3.33 5.17 

4 7.33 5.33 4.67 4.00 5.33 

60 
0 7.67 6.67 6.33 4.67 6.34 
2 7.67 8.00 7.33 6.00 7.25 
4 9.33 7.67 8.00 6.33 7.83 

120 
0 9.00 8.00 7.67 6.00 7.67 
2 12.33 9.97 8.47 7.00 9.44 
4 10.33 9.47 9.33  8.33 9.37 

  NaCl 8.52 7.42 6.64 5.41 تاثیر  متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.34  NaCl xVit.CxBR=1.03  Vit.CxBR= 0.51 

 تداخلاثیر متوسط ت
  NaCl x Vit.C   تاثیر  متوسطVit.C 

0 6.78 5.67 4.22 3.44 5.03 
60 8.22 7.44 7.22 5.67  7.14 
120 10.55 9.15 8.49 7.11 8.83 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.59                    x           NaCl Vit.C=0.30   
 داخلتتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 7.67 6.78 5.78 4.56  6.20 
2 8.89 7.99 6.82 5.44 7.29 
4 9.00 7.49 7.33 6.22 7.51 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR= 0.59   BR=0.30    
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 ) : 1-.نباتزھرةعدد االزھار( 4-3-3-2

نتیج��ة ع��دد االزھ��ار  ح��دوث انخف��اض معن��وي ف��ي متوس��ط )59(الج��دول ت نت��ائجاوض��ح         

ھ��ذا  ود، ویع��%35.20 انخف��اض وبنس��بة 1-دیسس��منز.م15ال��ى  0.9م��ن  الملحی��ة تراكی��زلزی��ادة ال

دور السلبي لالجھاد الملحي في خفض معدالت البناء الضوئي وشیخوخة االوراق وقلة لاالنخفاض ل

ف��اض تركی��ز نخل��ى العناقی��د الزھری��ة، فض��ال ع��ن اتجھی��ز تركی��ز الكاربوھی��درات م��ن االوراق ا

ع������ن التزھی������ر وم������ن ث������م قل������ة حیوی������ة حب������وب اللق������اح                                       ةی������ة المس������ؤولداخلالھرمون������ات ال

); Abdullah et al.,2001 Tayde et al.,2018 .( 

ف�ي متوس�ط ھ�ذه الص�فة بزی�ادة تركی�ز  معنوی�ةزی�ادة  وج�ودج�دول نفس�ھ اوضحت نتائج ال         

كمراف�ق انزیم�ي   Cفیت�امین ش�ترك ی %.72.91 زی�ادة وبنس�بة 1-ملغم.لتر120الى  0من  Cفیتامین

Enzyme co-factor  ح�امض الجبرلی�كومنھ�ا  ی�ةداخلھرمون�ات النیع التصفي (Khan et al., 

مجم�وع ف�ي ال تركیز الم�واد االیض�یةزیادة و عملیة البناء الضوئي ، وبذلك یؤدي الى تنشیط(2011

الح��ث ف��ي عملی��ة اً دور Cأن لفیت��امین و لب��راعم الزھری��ة وع��دد األزھ��ار،ع��دد الی��زداد الخض��ري 

 . (Barth et al.,2006)المنظم الزھري

ھرمون البراس�ینوالید م�ن  اخرى في متوسط ھذه الصفة بزیادة تركیز معنویة زیادةوجدت          

تصنیع الھرمونات %، وتعزى ھذه الزیادة الى دور الھرمون في 24.71وبنسبة 1-ملغم.لتر 4الى  0

وتك��وین ھرم��ون التزھی��ر  Anthesin لی��ك ال��ذي ی��رتبط م��ع مرك��ب االنثس��ینومنھ��ا ح��امض الجبر

Florigen معیق االزھار ةقو تقلیل مستوىو المسؤول عن التزھیر Potent floral repression 

ة ، ك��ذلك یعم��ل البراس��ینوالید عل��ى زی��اد)Divi and Krishna,2009االف��رع الزھری��ة( زی��ادةو 

حساس�یة االنس�جة  او تحفی�ز IAA-Oxidaseاالوكسین في مبایض االزھار من خالل تثبیط ان�زیم 

 .)2015دورا مھما في منع تساقط االزھار(رحیم وعباس، لألوكسین الذي یمثل

ت�داخل الثنائی�ة المعنوی�ة ف�ي جمی�ع مع�امالت  ف�روق وج�ود ) ایضا59اوضحت نتائج الجدول(       

وھرم��ون البراس��ینوالید وتراكی��ز الفیت��امین و  Cة وتراكی��ز ك��ل م��ن فیت��امینالتراكی��ز الملحی��ب��ین 

و  Cفیت�امین 1-ملغم.لت�ر120و 1- دیسیس�منز.م0.9 الھرمون، وسجلت معامالت الت�داخل المؤلف�ة م�ن

  1-ملغم.لت����ر4م����ع  Cفیت����امین 1-ملغم.لت����ر120براس����ینوالید و 1-ملغم.لت����ر4و 1- دیسیس����منز.م 0.9

فیم�ا   بالتت�ابع، 1-زھرة.نب�ات )26.33و  26.44، 28.89للعدد االزھ�ار ( براسینوالید اعلى متوسط

عن���د المع���املتین  1-)زھرة.نب���ات12.08، 13.22، 10.22ك���ان اق���ل الق���یم لمتوس���ط ھ���ذه الص���فة (

وبراس�ینوالید والمعامل�ة غی�ر  Cمع صفر لك�ل م�ن فیت�امین 1-دیسیسمنز.م15المرویتین بمیاه مالحة 

 رمون بالتتابع. المرشوشة بالفیتامین والھ
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)ف�ي 1-.نب�اتزھرةوھرمون البراسینوالید ف�ي ع�دد االزھار( Cتراكیز فیتامینر رش و)د59جدول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 .55 10.0 15.0 

0 

0 16.33 13.67 10.33 8.00 12.08 

2 17.67 15.33 13.67 10.33 14.25 

4 21.33 17.33 14.67 12.33 16.42 

60 
0 22.33 20.67 17.33 14.33 18.67 
2 24.33 21.67 19.00 16.33 20.33 
4 26.33 23.33 20.67 17.67 22.00 

120 
0 25.67 22.67 20.67 17.33 21.58 
2 31.33 27.67 24.33 20.67 26.00 
4 29.67 28.33 25.00 22.33 26.33 

  NaCl 23.89 21.19 16.11 15.48 تاثیر  متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.38  NaCl xVit.CxBR= 1.14 Vit.CxBR= 0. 57 

 تداخلاثیر متوسط ت
  NaCl x Vit.C   تاثیر  متوسطVit.C 

0 18.44 15.44 12.89 10.22 14.25 
60 24.33 21.89 19.00 16.11 20.33 
120 28.89 26.22 23.33 20.11 24.64 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.66                    x           NaCl Vit.C=0.33   
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 21.44 19.00 16.11 13.22 17.44 
2 23.78 21.56 19.00 15.78 20.03 
4 26.44 23.00 20.11 17.44 21.75 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR= 0.66   BR=0.33    

ب�ین العوام�ل  ت�داخلة م�ن الوالناتج� معنویة في قیمة عدد االزھ�اركذلك لوحظ وجود فروق 

) 2و 120بتركی��زین ( المرشوش��ةبم��اء الحنفی��ة و المروی��ة، اذ اعط��ت النبات��ات المدروس��ة الثالث��ة

بالنبات��ات  مقارن��ة 1-.نب��اتزھرة31.33افض��ل الق��یم م��ون بالتت��ابع م��ن الفیت��امین والھر 1-ملغم.لت��ر

  1-دیسیس�منز.م15 مالح�ةال می�اهالب المروی�ةاالخرى، في حین كانت اقل القیم لھذه الصفة في النباتات 

وھ��ذا یؤك��د ایض��ا عل��ى الت��اثیر الس��لبي  1-.نب��اتزھرة8.00بالفیت��امین والھرم��ون  المرشوش��ة وغی��ر



 النتائج والمناقشة 

 

155 

 التغل�بوالھرم�ون ف�ي  Cساھمت عملیة الرش بالفیتامین ار.لالجھاد الملحي في انخفاض عدد االزھ

الملحي  التركیزب المرویةفي عدد االزھار، واعطت النباتات  زیادةالسلبي لالجھاد عبر ال ثرالعلى آ

الید بالتت�ابع ع�ددا الزھ�ار براس�ینوو Cم�ن فیت�امین 1-ملغم.لتر4)و120بتركیزین( المرشوشةونفسھ 

 .Hasan et al و Rahman et al.(2017)النت�ائج م�ع نت�ائج .تتف�ق ھ�ذه1-نب�ات.زھ�رة22.33

خ��الل  AL-Amery and Mohammed(2017) خ��الل دراس��تھم عل��ى نب��ات الم��اش (2017)

 .الفاصولیاءنبات دراستھم على 

مكون�ات الحاص�ل(الكمیة و وھرمون البراسینوالید ف�ي بع�ض  Cفیتامین تراكیز رش دور  4-3-4

 عرض لالجھاد الملحي.نبات الماش المالنوعیة) في 

 ) : 1-عدد القرنات(قرنة.نبات 4-3-4-1

بتص�اعد  ع�دد القرن�ات ف�ي معن�وي انخف�اض) ال�ى 60اشارت النت�ائج المعط�اة ف�ي ج�دول(        

متوس�ط الص�فة اع�اله  نخف�ضا 1-دیسیس�منز.م15ال�ى  0.9م�ن  التركی�زفعند رف�ع  ة،لحیالم تراكیزال

ال�ى خف�ض مكون�ات الحاص�ل م�ن خ�الل خف�ض مع�دالت  .  یؤدي االجھ�اد الملح�ي%37.09 بنسبة

) 59البناء الضوئي واختزال نمو االوراق وتاخیرعملیة التزھیر وتساقط االزھار وقلة عددھا(جدول

 Naharاالمر الذي سیؤدي الى انخفاض عدد القرن�ات ف�ي النب�ات وھ�ذه النت�ائج تتماش�ى م�ع نت�ائج 

and Hasanuzzaman(2009) اصناف من الم�اش اذ تس�ببت الملوح�ة  ةثالث على ااثناء دراستھم

 نخفاض عدد القرنات وعدد البذور في القرنة الواحدة ووزن البذور.االعالیة ب

 اذ، Cبزیادة تراكیز فیتامین ة معنویة في عدد القرناتزیاد وجود 60)في نتائج جدول ( لوحظ       

ان ازدی�اد . %69.46 القرن�ات بنس�بةداد متوسط عدد از 1-ملغم.لتر120الى   0عند رفع التركیز من

م��نظم م��نظم لعملی��ة االنقس��ام الخل��وي وباعتب��اره  Cع��دد القرن��ات بفع��ل االض��افات الورقی��ة لفیت��امین

  .(Brokhina et al.,2003)وزیادة انتاج الكربوھیدراتلعملیة البناء الضوئي 

. ملغم4الى  0نوالید من براسیفي متوسط ھذه الصفة بزیادة تركیز اخرى  معنویة زیادةوجدت       

%، ترجع ھذه الزیادة بع�دد القرن�ات بس�بب دور الھرم�ون ف�ي زی�ادة المحت�وى 22.57 وبنسبة 1-لتر

المائي وخفض عجز الماء یتبعھ زی�ادة ف�ي النم�و الزھ�ري، وبالمقاب�ل خف�ض تركی�ز الج�ذور الح�رة 

ل�ة تس�اقطھا وزی�ادة تركی�ز التي تعمل على اكسدة ھرمونات التزھیر ومن ثم ازدیاد عدد االزھار وق

 Heldt and Piechulla,2011حامض الجبرلیك وربطھ مع االنثسین لتكوین ھرمون الفلورجین(

 على تحفیز بناء االحم�اض النووی�ة والبروتین�ات Brassionsteroidتعمل )، اذ 2016المنتفجي، ;

 .)Hayat and Ahmad,2011(اتالنبفي زیادة تثبیت النتروجین وتوزیع المواد المتمثلة و



 النتائج والمناقشة 

 

156 

ف�ي )1-وھرمون البراس�ینوالید ف�ي ع�دد القرنات(قرن�ة.نبات Cفیتامین تراكیزر رش و)د60ول(جد

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 14.40 12.17 9.33 6.03  10.48 

2 15.77   13.60 10.60 7.33 11.83 

4 18.93 15.33 13.93 9.93 14.53 

60 
0 19.13 17.33 15.30 12.83 16.15 
2 21.83 17.83 16.10 14.37 17.53 
4 22.90 21.27 18.07 15.30 19.38 

120 
0 22.20 20.57  18.37 14.77 18.98 
2 25.03 23.23 20.93 16.97 21.49 
4 24.43 23.10 21.70 18.67 21.98 

   NaCl 20.52 18.27   16.01    12.91 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl= 0.25  NaCl xVit.CxBR=0.96  Vit.CxBR=0.38  

 تداخلتاثیر  متوسط 
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C  

0 16.37 13.70 11.29 7.77 12.28 
60 21.29 18.81 16.49 14.17 17.69 
120 23.89 22.30 20.27 16.80 20.81 

 L.S.D 0.05 xVit.C= 0.44                                NaCl   Vit.C=0.22   
 تداخلتاثیر  متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 18.58 16.69 14.33 11.21  15.20 
2 20.88 18.22 15.81 12.89  16.95 
4 22.09 19.90 17.90 14.63 18.63 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.44           BR=0.22  

  ھرم��ون الفیت��امین والالتراكی��ز الملحی��ة وتراكی��ز ك��ل م��ن  كان��ت جمی��ع الت��داخالت الثنائی��ة ب��ین        

مؤثرة بصورة معنویة في متوس�ط ع�دد القرن�ات، واعط�ت المع�امالت  الھرمونو نالفیتامیتراكیز و

 4 م�ع  1- دیسیس�منز.م0.9و C فیت�امین 1-رملغم.لت�120 م�ع 1- دیسیس�منز.م0.9ة م�ن التداخل المؤلف�

براسینوالید اعلى عدد القرنات   1-ملغم.لتر4مع  Cفیتامین  1-ملغم.لتر120براسینوالید و 1-ملغم.لتر

، 7.77فیم�ا ك�ان اق�ل الق�یم لمتوس�ط ھ�ذه الص�فة( بالتتابع،  1-)قرنة.نبات21.98و 22.09، 23.89(
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) فق��ط 1-دیسیس��منز.م 15عن��د المع��املتین الم��رویتین بالمی��اه المالح��ة( 1-)قرن��ة.نبات10.48، 11.21

 والمعاملة غیر المرشوشة بالفیتامین والھرمون بالتتابع.

والمرشوشة  ةالنباتات المرویة بماء الحنفیتفوقت الثالثي فقد كان معنویا ھو األخر و تداخلال أما     

 25.03 براسینوالید اعلى ع�دد القرن�ات من  1-ملغم.لتر2و Cن فیتامین م 1-ملغم.لتر120بتركیزین 

 ةواختلف��ت معنوی��ا ع��ن بقی��ھ النبات��ات االخ��رى باس��تثناء النبات��ات المروی��ة بم��اء الحنفی�� 1-قرن��ة.نبات

 قرن�ة.24.43واعط�ت  الھرمون بالتتابعو فیتامینالمن  1-ملغم.لتر)4و 120(والمرشوشة بتركیزین 

 وغی�ر 1-دیسیس�منز.م15المروی�ة بم�اء ملوحت�ھ  ان اقل عدد للقرن�ات ف�ي النبات�ات، في حین ك1-نبات

، وھ�ذا یظھ�ر بوض�وح الت�اثیر الس�لبي لالجھ�اد 1-قرن�ة.نبات6.03والھرم�ون  المرشوش�ة بالفیت�امین

الملحي في عدد القرن�ات، فیم�ا ظھ�ر الت�اثیر االیج�ابي للفیت�امین والھرم�ون ف�ي النبات�ات المرشوش�ة 

م��ن الفیت��امین والھرم��ون بالتت��ابع والمروی��ة بالمی��اه المالح��ة نفس��ھا  1-)ملغم.لت��ر4و120بتركی��زین (

كون�ھ مستض�دا غی�ر انزیم�ي  Cیعزى ھ�ذا الت�اثیر االیج�ابي للفیت�امین. 1-قرنة.نبات 18.67واعطت 

، ودور المھ�م للھرم�ون (Qu et al.,2010)الناتج�ة م�ن فع�ل االجھ�ادألكسدة الزالة التاثیر السلبي ل

 ,.Kaur et al) المتول�د م�ن االجھ�ادات ROSقلیل االضرار الس�لبیة لالكس�دة وخف�ض تركی�زت في

خ�الل  Hasan et al.(2017)و Rahman et al.(2017) تتف�ق ھ�ذه النت�ائج م�ع نت�ائج  .2018)

خ�الل دراس�تھم عل�ى  AL-Amery and Mohammed(2017) دراس�تھم عل�ى نب�ات الم�اش و

 نبات الفاصولیاء.

 ) : 1-قرنة(بذرة.القرنةالبذور في عدد  4-3-4-2

 الملحیة لمتوسط صفة عدد البذور تراكیزوجود فروق معنویة بین ال) 61اظھرت نتائج الجدول(     

 ب�ذرة. 6.69 یم�ة لمتوس�ط الص�فة اع�الهاق�ل ق 1-دیسیس�منز.م15الملح�ي  التركی�زواعطى  القرنةفي 

ن االنخفاض الحاص�ل ف�ي ع�دد ا .1-ز.مدیسیسمن0.9 تركیزل% قیاسا 23.28وبنسبة انخفاض 1-قرنة

الفعالی��ة و ةف��ي التف��اعالت االیض��ی NaClالواح��دة ن��اتج ع��ن الت��اثیر الس��لبي لمل��ح  القرن��ةف��ي الب��ذور 

ف�ي انس�جة النب�ات وانخف�اض جاھزی�ة  -Clو  +Naراكم ر، فضال عن ت�وھرمونات التزھی االنزیمیة

 س�لبا ف�ي نم�و النب�ات وانتاج�ھ ث�راب�ات مم�ا في التربة وقلة امتصاصھما من قب�ل الن الماء والمغذیات

)Kamaraj and Padmavathi,2018،(  ان االجھ�اد الملح�ي یس�بب ض�عف النم�و الج�ذري كم�ا

فیلي ف��ي االوراق مم��ایؤدي ال��ى خف��ض مع��دالت ووقل��ة توس��ع االوراق وانخف��اض المحت��وى الكل��ور

الجاف�ة وزی�ادة تركی�ز الج�ذور البناء الضوئي وزیادة معدالت التنفس الضوئي یتبعھ انخفاض الم�ادة 

  ).Wungrampha et al.,2018(صفات الحاصل فيالحرة التي توثر سلبا 
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بزی�ادة  القرن�ةة معنوی�ة ف�ي ع�دد الب�ذور ف�ي زی�اد وج�ود 61)(ج�دولالحظ في نت�ائج كذلك لو         

 .%42.27ةمتوسط عدد القرنات بنسب ازداد1-ملغم.لتر120الى  0 من عند رفع اذ، Cتراكیز فیتامین

االنقس�ام الخل�وي متمثلة بالبناء الضوئي والت�نفس وعملیات االیضیة الالفي تنشیط  Cـیتامینف ان دور

ـما حسن النمو الخض�ري م یات وزیادة المساحة الورقیة وتراكم المادة الجافةمغذوامتصاص ونقل ال

 ه، فضال عن دور)Conklin,2001(عدد البذور في القرنة الواحدة ى زیادةبذلك ال اً والزھري مؤدی

 .(Akram et al.,2017)الزھري المحفزة للنموالنباتیة منظمات النمو ل شابھالمتأثیره  في

 4ال�ى  0اخرى في متوسط ھذه الصفة بزیادة تركیز البراسینوالید من  معنویة زیادةوجدت           

ید في زیادة البراسینوال یردة في متوسط ھذه الصفة الى تاث%. ترجع الزیا22.75 وبنسبة 1-ملغم.لتر

 و (الكلوروفی�ل وى الم�واد الكیمیائی�ةزی�ادة محت�والوزن الج�اف) و (المساحة الورقیةالنمو المظھري

ف��ي زی�ادة االنقس��ام الخل�وي ع��ن طری�ق تحفی��ز بن�اء الس��ایكلینات  هالكربوھی�درات)، فض��ال ع�ن دور

توس�عھا وتش�فیره ایض�ا ال�ى ن�وع وھي بروتین�ات حلقی�ة مفس�فرة تعم�ل عل�ى زی�ادة انقس�ام الخالی�ا و

 عل��ى االنقس��ام الس��ایتوبالزمي الت��ي  تحف��ز Alpha-expanish proteinخ��اص م��ن البروتین��ات 

(Serrano and Assmann,2016)   . 

وھرم��ون  Cالملحی��ة وتراكی��ز ك��ل م��ن فیت��امین تراكی��زال ت الثنائی��ة ب��ینت��داخالكان��ت جمی��ع ال       

ف�ي متوس�ط ع�دد  معنوی�ةوھرم�ون البراس�ینوالید م�ؤثرة بص�ورة   Cتراكیز فیتامینالبراسینوالید و

 Cفیت�امین 1-رلت ملغم. 120 و 1- دیسیسمنز.م 0.9، واعطت المعامالت المؤلفة من القرنةالبذور في 

 1-ملغم.لت���ر4م���ع  Cفیت���امین  1-ملغم.لت���ر120براس���ینوالید و 1-ملغم.لت���ر4و 1- دیسیس���منز.م 0.9و

فیم�ا  بالتت�ابع، 1-قرن�ةبذرة.)10.06،  9.37، 10.58بل�غ ( القرن�ةف�ي براسینوالید اعلى عدد الب�ذور 

 ین الم��رویتینتعن��د المع��امل1-قرن��ةبذرة.)5.94، 6.01، 5.54اق��ل الق��یم لمتوس��ط ھ��ذه الص��فة ( تكان��

 بالتتابع. بالفیتامین والھرمون مرشوشةال غیرفقط والمعاملة  1-دیسیسمنز.م15 المالحة میاهالب

 النبات�ات المروی�ة بم�اء الحنفی�ة وتفوق�ت و نوی�ا ھ�و األخ�ر،فق�د ك�ان مع الثالث�ي لت�داخال أما          

 م��ن الفیت��امین والھرم��ون ب��اعلى ع��دد الب��ذور ف��ي القرن��ة  1-ملغم.لت��ر)2و120المرشوش��ة بتركی��زین(

واختلفت معنویا عن النباتات االخرى، في حین كان اقل ع�دد للب�ذور ف�ي القرن�ة  1-بذرة.قرنة11.73

والھرم�ون واعط�ت  وغیرالمرشوش�ة بالفیت�امین 1-دیسیسمنز.م15المرویة بماء ملوحتھ  اتفي النبات

، وھذا یظھر بوضوح التاثیر السلبي لالجھاد الملحي في عدد البذور في القرنة. ان 1-بذرة.قرنة4.96

 الت��اثیر االیج��ابي للفیت��امین والھرم��ون ف��ي التغل��ب عل��ى ت��اثیر ھ��ذا االجھ��اد ف��ي النبات��ات المرشوش��ة

م��ن الفیت��امین والھرم��ون بالتت��ابع والمروی��ة بالمی��اه المالح��ة نفس��ھا  1-) ملغم.لت��ر4و120بتركی��زین(

 Hasan و  Rahman et al.(2017).تتفق ھذه النتائج مع نتائج كل من 1-بذرة.قرنة9.29واعطت 
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et al.(2017)  خالل دراس�تھم عل�ى نب�ات الم�اش وAL-Amery and Mohammed (2017) 

 م على نبات الفاصولیاء.    خالل دراستھ

 (ب��ذرة.القرنةوھرم��ون البراس��ینوالید ف��ي ع��دد الب��ذورفي  Cتراكی��ز فیت��امینر رش ود)61ول(ج��د

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماشفي  )1-قرنة

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلاثیر متوسط ت )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 6.83 6.21 5.78 4.96 5.94 

2 7.30 7.91 6.14 5.50 6.71 

4 7.48 7.49 6.64 6.15 6.94 

60 
0 7.48 7.05 6.93 6.29 6.94 
2 7.85 7.78 6.79 6.25 7.17 
4 9.76 9.23 8.80 7.18 8.74 

120 
0 9.13 8.51 7.88 6.78 8.08 
2 11.73 10.91 8.50 7.83 9.74 
4 10.87 9.81 10.26 9.29 10.06 

   NaCl  8.72  8.32   7.53  6.69 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.17  NaCl x Vit.C x BR=0.50  Vit.CxBR=0.25  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C  

0  7.20   7.20 6.19  5.54 6.53 
60  8.37  8.02  7.51  6.57 7.62 
120 10.58  9.75  8.88  7.97  9.29 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.29                 x         NaCl  Vit.C=0.14   
 تداخل تاثیر متوسط

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0  7.82  7.25 6.86  6.01 6.99 
2  8.96  8.87  7.14 6.52 7.87 
4  9.37  8.84 8.57  7.54  8.58 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.29  BR=0.14  

 :  (غم)بذرة 100وزن 4-3-4-3

ب�دأ یتن�اقص وبش�كل ت�دریجي ومعن�وي  بذرة100) ان متوسط وزن 62بینت نتائج الجدول(     

اق�ل  1-دیسیس�منز.م15الملحي  التركیز، وسجلت معاملة السقي بفي میاه السقي NaClبزیادة ملوحة 
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تس�بب ان ملوح�ة م�اء ال�ري  عامل�ة الس�یطرة.% قیاسا عند م32.86غم وبنسبة انخفاض 2.86 وزن

ل ام�تالء انخفاض المحتوى المائي واضطراب التوازن بین العناصر في النباتات ومن ثم یس�بب فش�

في التربة  ائیةجاھزیة العناصر الغذقلة  فضال عن)، Khataar et al.,2018(الحبة بالمواد الغذائیة

ف�ي  +Kآی�ون یرافق ذلك اس�تبدالستیدات وانكماشھا عدد البالواختزال  ھا من قبل النبات،امتصاصو

مم��ا أدى ال��ى انخف��اض مع��دالت البن��اء الض��وئي واخت��زال انت��اج  +Na ب��آیون البالس��تیداتاغش��یة 

وزن  بالمواد الغذائیة ومن ثم انخف�اضبذرة یؤدي الى عدم امتالء الوالبروتینات مما الكربوھیدرات 

 ). 2005(الدوري،البذور

وسجلت معاملة الرش  بذرة100في متوسط وزن  معنویةدة الى زیا Cینتامفیادى الرش بال    

% قیاس��ا بمعامل��ة 30.62 غ��م وبنس��بة4.01اعل��ى متوس��ط لھ��ذه الص��فة بل��غ 1-ملغم.لت��ر120بتركی��ز 

 ةء البروتین واختزال فعالی�تحفیز بنافي  على المجموع الخضري سبب Cفیتامینرش أن  .السیطرة

 .El-Hariri et alي(عنص�روالت�وازن ال على الجھد االزم�وزي ةمحافظالمحلل للبروتین وال انزیم

 ھالمش�اب نتیجة لدوره في البذورعملیة البناء الضوئي وزیادة تراكم الكربوھیدرات  تحفیزو ،)2010

   .(Hamed and Abd Elgawad,2018)النباتیة لمنظمات النمو

الھرم��ون  عمالزداد معنوی��ا باس��تا ةب��ذر100 ) ایض��ا ان وزن62نت��ائج الج��دول(ل��وحظ م��ن       

غ�م 4.02اعلى متوسط لھذه الص�فة بل�غ  1-ملغم.لتر4ولجمیع التراكیز وسجلت معاملة الرش بتركیز 

نتیج��ة لعم��ل  ب��ذرة100 وزنتفس��ر ھ��ذه الزی��ادة ف��ي % قیاس��ا بمعامل��ة الس��یطرة. 30.10 وبنس��بة

 ,.Tanveer et al(بروتین�اتوال الكربوھی�درات في حث الجینات المسؤولة عن بن�اء البراسینوالید

  ).Kumar,2012()، ومشاركتھ في توزیع وتراكم المواد اعاله في البذور2018

وھرم��ون  Cالتراكی��ز الملحی��ة وتراكی��ز ك��ل م��ن فیت��امین كان��ت جمی��ع الت��داخالت الثنائی��ة ب��ین       

ب��ذرة، 100الفیت��امین والھرم��ون م��ؤثرة بص��ورة معنوی��ة ف��ي متوس��ط وزن  تراكی��زالبراس��ینوالید و

 1-دیسیسمنز.م0.9و  Cفیتامین 1-رملغم.لت120 مع 1- دیسیسمنز.م0.9واعطت المعامالت المؤلفة من 

براس�ینوالید اعل�ى وزن   1-ملغم.لت�ر4م�ع  Cفیت�امین  1-ملغم.لت�ر120براس�ینوالید و 1-ملغم.لت�ر4مع 

، 2.30الص�فة ( )غم بالتتابع، فیما كان اقل تركیز لمتوس�ط ھ�ذه4.32و  4.56، 4.64بذرة بلغ(100

فق�ط والمعامل�ة غی�ر  1-دیسیس�منز.م15 )غم عن�د المع�املتین الم�رویتین بالمی�اه المالح�ة2.70، 2.33

 المرشوشة بالفیتامین والھرمون بالتتابع. 

ب�ذرة، وتفوق�ت  100كان للتداخل الثالثي بین العوامل الثالثة المدروسة تاثیر معنوي ف�ي وزن       

 ن والھرم�ونالفیت�امیم�ن  1-ملغم.لت�ر)2و 120(لحنفیة والمرشوشة بتركیزین النباتات المرویة بماء ا

  غ��م واختلف��ت ع��ن النبات��ات االخ��رى، ف��ي ح��ین ك��ان اق��ل وزن 5.03ب��ذرة واعط��ت 100اعل��ى وزن 
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 وغی��ر المرشوش��ة بالفیت��امین و 1-دیسیس��منز.م15ب��ذرة ف��ي النبات��ات المروی��ة بمی��اه ملوحتھ��ا 100

یؤك��د عل��ى الت��اثیر الس��لبي لالجھ��اد الملح��ي ف��ي انخف��اض وزن  غ��م، وھ��ذا1.89الھرم��ون واعط��ت 

 بذرة. 100

نب�ات ب�ذرة(غم) ف�ي 100وزن  وھرم�ون البراس�ینوالید ف�ي Cتراكیز فیتامینر رش و)د62ول(جد

 .المعرض لالجھاد الملحي الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0  3.37  3.07  2.46  1.89 2.70 

2 3.63  3.12  2.74  2.21 2.92 

4 4.17  4.02  3.43  2.81 3.61 

60 
0  3.90  3.57  2.70  2.26 3.11 
2  4.52  4.19  3.85  3.10 3.92 
4 4.79  4.35  3.93  3.51 4.15 

120 
0  4.19  3.68  3.17  2.84 3.47 
2 5.03  4.81  3.87  3.31 4.26 
4 4.72  4.42 4.30  3.83 4.32 

  NaCl 4.26  3.91  3.39  2.86 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl= 0.05 NaCl xVit.CxBR= 0.15  Vit.CxBR=0.08  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C 

0 3.72 3.40 2.87 2.30 3.07 
60 4.40 4.03 3.50 2.96 3.72 
120 4.64 4.30 3.78 3.32 4.01 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.09              x          NaCl   Vit.C=0.04   
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 3.82  3.44  2.78  2.33 3.09 
2  4.39  4.04  3.49 2.87 3.70 
4 .564  4.26  3.89  3.38 4.02 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.09  BR=0.04  

والبراسینوالید في التغلب على االثر السلبي لالجھاد عب�ر  Cساھمت عملیة الرش بالفیتامین  

بذرة فاعطت النباتات المرویة بالتركیز الملحي السابق و المرشوشة بتركیزین 100الزیادة في وزن 
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غم قیاسا بالمعامل�ة 3.83بذرة 100ینوالید بالتتابع وزن والبراس Cمن فیتامین 1-ملغم.لتر)4و 120(

خ��الل  Hasan et al.(2017)و Nagda et al.(2017)الس��ابقة. تتف��ق ھ��ذه النت��ائج م��ع نت��ائج

خ�الل دراس�تھم عل�ى  AL-Amery and Mohammed(2017)دراس�تھم عل�ى نب�ات الم�اش و 

          نبات  الفاصولیاء.

 حاصل البذور(غم):  4-3-4-4

جمیعھ��ا  حقق��ت NaClالملحی��ة م��ن  تراكی��زال أن) إل��ى 63النت��ائج ف��ي الج��دول ( أش��ارت          

، 24.06، 27.41حاص�ل الب�ذور (بل�غ و الم�اشلنب�ات  متوس�ط حاص�ل الب�ذورف�ي  اً معنوی� اً انخفاض

اكث�ر  الس�یطرةمعاملة  أعطتبینما بالتتابع،  1-)دیسیسمنز.م15، 10، 5.5(تراكیز)غم عند ال20.97

ت�ؤثر  الت�ي NaClملوح�ة  ال�ىربم�ا االنخف�اض ھذا  ودیع. غم29.42 وزن الحاصل البذورمتوسط ل

ال�ذي ی�ؤدي ال�ى  ة في حاصل النبات من خالل تكوینھ اجھ�اد الجف�افبصورة مباشرة او غیر مباشر

ذل�ك  ودربم�ا یع�، او )Tayde et al.,2018(بالمواد الغذائیة عقد االزھار وعدم امتالء البذورفشل 

ع��دد (لت��ي ت��نعكس عل��ى حاص��ل الب��ذورف��ي جمی��ع الص��فات ا لالجھ��اد الملح��يثیرات الس��لبیة ال��ى الت��أ

(ع��دد الن��ورات وع��دد  ) والنم��و الزھ��ريب��ذرة100ووزن  الواح��دة القرن��ةالقرن��ات، ع��دد الب��ذورفي 

االزھار)، او قلة المساحة الورقیة واختزال محتوى الكلوروفی�ل مم�اینعكس س�لبا عل�ى عملی�ة البن�اء 

 )2005(الدوري،بعھ انخفاض وزن المادة الجافةالضوئي یت

نب�ات  حاص�ل ب�ذور متوس�طمعنوی�ة ف�ي زیادة الى وجود الجدول نفسھ في نتائج ال تضحتأ      

 غ�م21.28 مقاب�لبال 1-ملغم.لتر120غم عند التركیز29.81إذ وصل إلى  Cفیتامینب ھرشعند  الماش

ربم��ا ال��ى االس��باب  ع��ودحاص��ل الب��ذور ت %. ان زی��ادة40.08س��یطرة وبنس��بة زی��ادة عن��د معامل��ة ال

 100، وزن القرن�ة(عدد القرنات، عدد البذورفي الحاصلتحسن مكونات  يف Cیتامینف االتیة: تاثیر

 Osman et)زونة ف�ي الب�ذورالبروتینیة المخوالمواد الكاربوھیدراتیة بامتالء البذور زیادة و) بذرة

al.,2014)  ،فیت�امین كما وان لC 50(جدولیلف�ـالكلورو ھ�امنو تركی�ز الص�بغات زی�ادة دور ف�ي( 

 (ج�دولعة ف�ي األوراق) المص�ندراتی�(الكاربوھوزی�ادة ت�راكم نواتجھا بن�اء الض�وئيعملیة ال وحث

 . (Naz et al.,2016)البذور وتحسن النمو الخضري والزھريإلى مواقع الخزن ومنھا  )51

وق��د  متوس��ط حاص��ل الب��ذور زی��ادةى إل�� أدى )63ب��الھرمون براس��ینوالید(جدولال��رش  أنكم��ا      

 معامل��ةب قیاس��اوبف��ارق معن��وي  غ��م28.06 لھ��ذه الص��فة متوس��ط اعل��ى 1-لت��رملغم.4 أعط��ى التركی��ز

ترج�ع زی�ادة حاص�ل %. 23.78غ�م وبنس�بة زی�ادة 22.67 غبل� اق�ل الحاص�ل أعط�تالت�ي  س�یطرةال

) sourceات ف�ي االوراق (البراسینوالید  في زیادة محتوى البروتین والكاربوھیدر البذور الى دور

)، ك�ذلك یع�د Maity and Bera,2009) ومن ثم زیادة الحاصل(sinkونقلھا وتراكمھا في البذور(
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على انت�اج فیر الجینات في تحسن النمو الخضري والزھري عبر تش اھذا الھرمون الستیرویدي مھم

ف���ي المن���اطق ح���ث خالی���ا النب���ات  ) المس���ؤولة ع���نIAA ،GA3 ،Zeatinی���ة(داخلالھرمون���ات ال

   ).Serrano and Assmann,2016المرستیمیة على االنقسام وزیادة حجمھا(

اوزان اختالفات معنوی�ة ب�ین  Cالملحیة وتراكیز فیتامین تراكیزبین ال الثنائي تداخلاظھر ال        

 1-لت��ر.ملغ��م120 التركی��زم��ع  1-دیسیس��منز.م0.9 المعامل��ة المؤلف��ة م��ن أنتب��ین  اذ ،حاص��ل الب��ذور

 15 المعامل��ة المؤلف��ة م��ن أعط��تم��ا یف ،مغ��34.04لحاص��ل الب��ذور توس��طم أعل��ىأعط��ى  Cیت��امینف

 الثنائي تداخلوكان ل، م غ16.60 توسط  لھذه الصفةاقل م Cفیتامینالب عدم الرشمع  1-دیسیسمنز.م

ق�ت في ھ�ذه الص�فة، فق�د تفوایضا ا معنوی تأثیراھرمون البراسینوالید  الملحیة وتراكیز تراكیزال بین

معامالت  البراسینوالید معنویا على  1-لترملغم.4مع التركیز  1-دیسیسمنز.م 0.9المولفة من المعاملة

 15ة معامل�� أعط��تبینم��ا  ،غ��م1.853 حاص��ل الب��ذورتوس��ط لم أعل��ى بإعطائھ��ااالخ��رى  ت��داخلال

 . غم18.30 الصفة لھذه توسطاقل مبالھرمون  المرشوشة وغیر 1-دیسیسمنز.م

 و Cفیت�امینتراكی�ز  الثن�ائي ب�ین ت�داخلالمعن�وي لل الت�أثیرنتائج الج�دول نفس�ھ إل�ى  أشارتكما       

م�ع ال�رش  Cفیت�امین 1-لترملغم.120معاملة الرش  أعطتفي ھذه الصفة وقد  ھرمون البراسینوالید

معاملة  أعطتفیما  ، غم 31.35بلغ متوسط حاصل بذور علىا ھرمون البراسینوالید 1-لترملغم.4بـ 

  . غم18.43 لھذه الصفة بلغ توسطم دنىأ سیطرةال

 ذه الص�فة،اختالفات معنویة بین النباتات في ھ�المدروسة  الثالثة واملبین الع تداخلاظھر ال

. ملغ�م2 م�ع Cفیت�امین 1-لت�رملغم.120تركیزب�ـ وش�ةرشمالأعطت النباتات المرویة بم�اء الحنفی�ة وإذ 

المروی�ة بمی�اه ملوحتھ�ا نباتات ال أعطتبینما  ،مغ35.87 بلغ حاصل بذور أعلى البراسینوالید 1-لتر

 ،غ�م13.37 بل�غ والھرمون اق�ل حاص�ل ب�ذور فیتامینال تراكیزبـ وشةرشمالوغیر  1-دیسیسمنز.م15

وھذا یؤكد ایضا الت�اثیر الس�لبي لالجھ�اد الملح�ي ف�ي انخف�اض حاص�ل الب�ذور، فیم�ا س�اھمت عملی�ة 

ل�ى االث��ر الس�لبي لالجھ��اد عب��ر الزی�ادة ف��ي حاص��ل وبراس�ینوالید ف��ي التغل��ب ع Cال�رش بالفیت��امین 

 Cالبذور، فقد اعطت النباتات المرویة بنفس التركیز الملحي الس�ابق والمرشوش�ة بتركی�زي فیت�امین

 Cفیت��امین یحم��ي غ�م.27.15بالتت��ابع حاص�ال لب��ذور  1-ملغم.لت�ر)4و 120وھرم�ون البراس��ینوالید (

اق�ة ل�ھ دور ف�ي إنت�اج مركب�ات الطوغی�ر انزیم�ي  اادبوص�فھ مض�من ضرر االكسدة النباتیة  ایلخالا

، فیم�ا ی�ودي (Rebecca et al.,2018)وتك�وین االحم�اض االمینی�ة ATPمنھ�ا مرك�ب المھم�ة و

ھرم���ون البراس���ینوالید دورا ف���ي زی���ادة فعالی���ة المض���ادات غی���ر االنزیمی���ة (الب���رولین، ح���امض 

تركی�ز الج�ذور الح�رة وزی�ادة تركی�ز  ، الفاتكوفیرول) الت�ي تعم�ل عل�ى خف�ضCالسالسیلك، فیتامین

و  Rahman et al.(2017)تتفق ھ�ذه النت�ائج م�ع نت�ائج ).Lee et al.,2008البروتین في البذور(
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Hasan et al.(2017)  خالل دراستھم عل�ى نب�ات الم�اش وAL-Amery and Mohammed 

       خالل دراستھم على نبات الفاصولیاء.  (2017)

نب�ات ید ف�ي حاص�ل الب�ذور(غم) ف�ي اس�ینوالبروھرم�ون ال Cز فیت�امینتراكی�ر رش ود)63ول(جد

 .الملحي لالجھادالمعرض  الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
 BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 23.52  20.08  16.77  13.37 18.43 

2 25.06  23.77  19.33  16.17 21.08 

4 27.80  26.05  23.17  20.27 24.32 

60 
0 25.52  23.37  21.66  18.76 22.32 
2  28.14  26.76  24.36  21.10 25.09 
4 32.66  30.52  26.93  23.90 28.51 

120 

0 31.16  29.11  25.91  22.76 27.24 
2 35.87  33.20  29.06  25.23 30.84 

4 35.08  33.83  29.35  27.15 31.35 

  NaCl  29.42  27.41  24.06  20.97 تاثیر متوسط
 L.S.D 0.05 NaCl=0.03   NaCl xVit.CxBR= 0.10  Vit.CxBR=0.05  

 تداخلتاثیر متوسط 
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C 

0 25.46 23.30 19.76 16.60 21.28 
60 28.77 26.88 24.32 21.26 25.31 
120 34.04 32.04 28.11 25.05 29.81 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.06                 x          NaCl   Vit.C= 0.03   
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR    تاثیر متوسط BR 

0 26.73  24.19  21.45  18.30 22.67 
2 29.69  27.91  24.25  20.83 25.67 
4 31.85  30.13  26.48  23.77 28.06 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.06       BR=0.03 

 :  البروتین(%) في البذور نسبة 5 -4-3-4

 كیزتربزیادة  نسبتھاتناقص ت دتالبروتین في البذور بنسبة ) ان 64(نتائج الجدول توضحا         

NaCl  ،لبروتین ا نسبةلمتوسط  قیمةاقل  1-دیسیسمنز.م15 الملحي التركیزوقد أعطى في میاه الري
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ف�ي  NaCl یع�زى س�بب ت�أثیر الملوح�ةقیاسا بمعاملة الس�یطرة.  %26.18وبنسبة انخفاض معنویة  

 )N ،P ،S(المغ�ذیاتط عملی�ات أمتص�اص بع�ض یتثب�ربما نتیج�ة لالبروتین في البذور  نسبةخفض 

بب ال�ى یع�ود الس�ناقص محتواھ�ا ف�ي الب�ذور او مؤدیة بذلك الى تبناء االحماض االمینیة   المھمة في

 Nitrate reductase )Shahi andریة لعملیة بناء البروتین كأنزیم تثبیط فعالیة االنزیمات الضرو

Srivastava,2018،( زی�ادة تول�د كذلك یسبب االجھاد الملحي على خف�ض كف�اءة البن�اء الض�وئي و

ROS بروتینات واالحماض النوویةالتي تعمل على تحطم ال)Zhou et al.,2018.( 

 أفض�ل متوس�ط لنس�بة 1-لت�رملغم.120وق�د أعط�ى التركی�ز  فق�د ك�ان معنوی�ا Cفیت�امینتأثیر ما أ      

الب�روتین  نس�بةفي زی�ادة  Cالسیطرة. یساھم فیتامین معاملة% قیاسا ب34.08زیادة  وبنسبة البروتین

لمحل�ل اان�زیم  ةالب�روتین واخت�زال فعالی� تحفی�ز بن�اءمساھمتھ ف�ي  :ربما یعود الى اسباب عدیده منھا

 هدورو)، El-Hariri et al.,2010(ی�ونياالن ت�زاواال عل�ى الجھ�د االزم�وزي ةللبروتین والمحافظ

، وتاثیره ف�ي ح�ث Mittal et al.,2018)تفاعالت االنزیمیة الیض البروتین(كمرافق انزیمي في ال

متص�اص ل في الترب�ة لت�زداد عملی�ة اغخالیا الجذورعلى االنقسام وتكوین مجموع جذري كثیف یتغل

 . )Neelambari et al.,2018ة في بناء البروتین(داخلالعناصر ال

 نس��بةایج��ابي ف��ي متوس��ط معن��وي  ت��اثیرإل��ى وج��ود أیض��ا  )64(النت��ائج ف��ي الج��دول اش��ارت         

نس�بة  كان�ت 1-ت�ر.لملغم4 إلى0 عند رفع التركیز من ف ،ھرمون البراسینوالیدكیز اترالبروتین بزیادة 

 الب�روتین نتیج�ة ل�دوره ف�ي ح�ث نسبةفي زیادة  اً مھم اً لھرمون البراسینوالید دور %.17.30 الزیادة

 طری�ق تنش�یط النم�و الج�ذري ون ة في بناء البروتین السیما النتروجین ع�داخلالعناصر المتصاص ا

 Lv et al.,2018 ;Bajguz)الحیوي لألحماض األمینیة تصنیعشارك في الت تيال تحفیز االنزیمات

and Piotrowska-Niczyporuk,2018)م�ن  تزادوالید ، اذ وجد ان االضافة الورقی�ة للبراس�ین

 Eleiwa andالب�روتین ف�ي حب�وب نب�ات الحنط�ة( نسبة) وN،P،K،Fe(معدل امتصاص العناصر

Ibrahim,2011.( 

 براس�ینوالیدو Cالملحیة وتراكیز كل من فیت�امین تراكیزال ت الثنائیة بینتداخالكانت جمیع ال         

الب��روتین، واعط��ت نس��بة  متوس��طف��ي  معنوی��ةوبراس��ینوالید م��ؤثرة بص��ورة   Cتراكی��ز فیت��امینو

م��ع  1- دیسیس��منز.م0.9و  Cفیت��امین 1-رملغم.لت��120و 1- دیسیس��منز.م 0.9المع��امالت المولف��ة م��ن 

براس��ینوالید اعل��ى تركی��ز  1-ملغم.لت��ر4م��ع  Cفیت��امین  1-ملغم.لت��ر120براس��ینوالید و 1-ملغم.لت��ر4

الب��روتین  نس��بةابع، فیم��ا ك��ان اق��ل تركی��ز لمتوس��ط  )% بالتت��23.22و  22.70، 25.37روتین (للب��

 فق��ط و 1-دیسیس��منز.م15 المالح��ة می��اهالبن تییین الم��روت)% عن��د المع��امل14.99، 14.22، 13.21(

 بالتتابع.  مرشوشة بالفیتامین والھرمونال غیرالمعاملة 
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ب�ذور الب�روتین(%) ف�ي  نسبةفي  ن البراسینوالیدوھرمو Cتراكیز فیتامینر رش ود )64جدول(

 .المعرض لالجھاد الملحي نبات الماش

Vit.C 
 )1-(ملغم.لتر

BR 
 )1-(ملغم.لتر

NaCl تداخلتاثیر متوسط  )1-(دیسیسمنز.م 
BR  x  Vit.C 0.9 5.5 10.0 15.0 

0 

0 17.16 16.25 14.94 11.62 14.99 

2 17.98 17.15 15.96 13.17 16.06 

4 19.94 18.07 16.92 14.84 17.44 

60 
0 18.44 17.50 16.43 15.08 16.86 
2 20.51 18.24 17.20 15.95 17.97 
4 21.99 19.07 17.78 16.98 18.96 

120 

0 22.53 19.51 17.82 15.97 18.96 
2 27.42 24.74 21.07 18.27 22.88 

4 26.16 24.49 22.23 20.00 23.22 

  NaCl 21.35 19.45 17.82 15.76تاثیر متوسط 
 L.S.D 0.05 NaCl=0.09 NaCl xVit.CxBR=0.21 Vit.CxBR=0.10  

 تداخلتاثیر  متوسط
  NaCl x Vit.C   تاثیر متوسطVit.C  

0 18.36 17.16 15.94 13.21 16.17 
60 20.31 18.27 17.13 16.00 17.93 
120 25.37 22.91 20.37 18.08 21.68 

 L.S.D 0.05 Vit.C=0.12            x          NaCl   Vit.C= 0.06   
 تداخلتاثیر متوسط 

NaCl x BR      تاثیرمتوسطBR 

0 19.38 17.75 16.40 14.22 16.94 
2 22.00 20.04 18.08 15.80 18.98 
4 22.70 20.54 18.98 17.24 19.87 

 L.S.D 0.05 NaCl x BR=0.12            BR=0.06 

 داخل الثالثي بین العوامل الثالثة المدروسة تاثیر معن�وي ف�ي ھ�ذه الص�فة، وتفوق�ت  كان للت 

م��ن  1-ملغم.لت��ر)2و 120واختلف��ت معنوی��ا النبات��ات المروی��ة بم��اء الحنفی��ة والمرشوش��ة بتركی��زین(

%، ف�ي ح�ین ك�ان ادن�ى نس�بة 27.42والھرم�ون بالتت�ابع ع�ن النبات�ات االخ�رى واعط�ت  الفیت�امین

 وغی�ر المرشوش�ة بالفیت�امین و 1-دیسیس�منز.م15بذور النباتات المرویة بمی�اه ملوحتھ�ا للبروتین في 

%، وھ��ذا یؤك��د ایض��ا عل��ى الت��اثیر الس��لبي لالجھ��اد الملح��ي ف��ي انخف��اض تركی��ز 11.62الھرم��ون 
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والبراس�ینوالید ف�ي معالج�ة الت�اثیرات الس�لبیة لالجھ�اد  Cالبروتین. ساھمت عملی�ة ال�رش بالفیت�امین

عب��ر الزی��ادة ف��ي نس��بة الب��روتین، فق��د اعط��ت النبات��ات المروی��ة ب��التركیز الملح��ي نفس��ھ و الملح��ي 

% قیاس�ا 20.00 1-ملغم.لتر4والبراسینوالید تركیزه  1-ملغم.لتر120تركیزه  Cالمرشوشة بالفیتامین

 Cت�امینلفی االیجابيال�دور بالنباتات السابقة. تعود الزیادة الحاصلة في نسبة البروتین في البذور ال�ى

في قنص الجذور الحرة الناتجة من االجھادات المختلفة وسالمة المسارات االیض�یة وزی�ادة الفعالی�ة 

)، كذلك دور البراس�ینوالید ف�ي تقلی�ل االض�رار Akram et al.,2017(االنزیمیة في بناء البروتین

الدراسة الحالیة . تناغمت نتائج Kaur et al.,2018)السلبیة لالكسدة وخفض تركیز الجذور الحرة(

 خالل دراستھم على نبات الماش. Tayde et al.(2018)و  Riaz et al.(2014مع نتائج (

 وھرمون البراسینوالید في تركیز بعض المواد الفعالة(مایكرو Cفیتامین تراكیز رش دور  4-3-5

 بات الماش المعرض لالجھاد الملحي.بذور نفي ) 1-غرام.مل

 Hydroxy-benzonic acid   ،Tannic المواد الفعال�ة ) ان65(لاوضحت نتائج الجدو       

acid ،  Gallic acid ، Quercetin  ، Syrinigic acid ،acid Ferulic  ،Chlorogenic 

acid ،Gentisic acid،Sikimick acid ،Coumaric acid   وProtocatechuric acid   

وھرم�ون البراس�ینوالید  Cتراكی�ز فیت�امینوبغ�ض النظ�ر ع�ن  NaCl تراكیزھا بزیادة ازداد تركیز

 Ferulic acidباس�تثناء اع�اله  اعل�ى تركی�ز للم�واد الفعال�ة 1-دیسیس�منز.م 15 التركی�ز د أعط�ىفق�

،  33.12، 24.26، 21.99، 11.82،  195.11، 22.18، 43.36، 197.24وبنسبة زیادة معنویة (

. ت�زداد المركب�ات الفینولی�ة بزی�ادة 1-.مدیسیس�منز0.9 التركیزب� قیاس�ا ) % بالتتابع64.64،  20.97

شدة االجھادات المختلفة التي یتعرض لھا النبات ومنھا االجھاد الملحي فھي تعمل ككاسحات لجذور 

 Ethylbenz-3 و Diphenyl-2-picrylhydrazy(DPPH)-1,1 وSuperoxide  الحرة منھا

thiazoline-6-sulfonic acid(ABTS) الض��ارة قب��ل ان تحط��م ع��ن طری��ق معادل��ة الج��ذور و

  ، Xanthine oxidaseالخالی���ا وتثب���یط انزیم���ات الت���ي تعم���ل عل���ى تولی���د الج���ذور الح���رة (

Lipoxygenase، Cyclooxygenase  ،Protein kinase  ،NADH Oxidase ()Minh 

et al.,2016 ; Shweta et al.,2017; Scagel et al.,2019 اك�دت العدی�د م�ن الدراس�ات .(

ل�ھ  p-Coumaric acidحم�اض الفینولی�ة ف�ي تحم�ل النب�ات للملوح�ة، فق�د ل�وحظ ان على اھمیة اال

الھیدروكس�لیة وزی�ادة المركب�ات المعدل�ة  ةدور في اختزال االجھاد التاكسدي الحتوائھ على مجموع

 بتقوی�ة ج�دار الخلی�ة و Ferulic acid، بینم�ا یس�اھم )Jamalian et al.,2013للجھد االزم�وزي(

 Catalase،Superoxideزموزي وتنش�یط بع�ض مض�دات االكس�دة االنزیمی�ة (تعدیل الضغط اال

dismutase  ،Quaiacol peroxidase والس�كریات والمحت�وى الم�ائي  تركیز الب�رولین) وزیادة
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صبغة تركیز في زیادة  Protocatechuric acid)، في حین یساھم Li et al.,2013(في االوراق

، Ascorbate peroxidase ،SOD ،CATة االنزیمی��ة(الكلوروفی��ل وتركی��ز مض��دات االكس��د

(POD)Xuan and Khang,2018(.  
)ف��ي 1-غرام.م��ل ف��ي تركی��ز الم��ادة الفعال��ة(مایكرو وھرم��ون البراس��ینوالید Cتراكی��ز فیت��امیندور رش  )65ج��دول(

 .المعرض لالجھاد الملحي بذور نبات الماش

 
 

 ت

 
الم����������������ادة  

 الفعالة

  المعامالت
L 
S 
D 

NaCl  )0.9( NaCl   )15( 
Vit.C 

)0( 
BR 

)0( 

Vit.C 
)120( 

BR 
)4( 

Vit.C 
)120( 

BR 
)4( 

Vit.C 
)0( 

BR 
)0( 

Vit.C 
)120( 

BR 
)4( 

Vit.C 
)120( 

BR 
)4( 

1 Hydroxybe-
nzonic acid 

23.54 48.15 76.91 132.86 69.97 119.15 102.77 147.85 0.19 

2 Tannic 
acid 

25.32 62.73 49.86 89.39 36.30 70.95 68.13 70.80 0.22 

3 Gallic 
acid 

50.08 129.83 70.27 125.00 61.19 148.78 101.41 138.61 0.15 

4 Quercetin 
 

114.24  130.13  164.19  237.51  337.13  342.63  366.14 401.59 2.76 

5 Syringic 
acid 

117.59 294.77 157.15 304.86 131.49 278.63 238.04 308.55 0.20 

6 Ferulic 
acid 

213.10 408.49 275.21 519.34 201.98 415.49 306.50 530.59 2.31 

7 Chlorogenic 
acid 

40.98 105.01 63.13 92.34 49.99 88.74 88.01 144.05 0.19 

8 Gentisic 
 acid 

90.30 169.24 140.49 203.64 112.21 195.61 179.14 348.83 0.13 

9 Shikimic 
 acid 

155.07 283.14 212.45 349.07 206.43 351.07 351.07 382.31 0.27 

10 Coumaric 
acid 

70.24 108.85 131.25 100.51 84.83 160.58 160.58 193.74 0.25 

11 Protocatec-
huric acid 

56.36 112.01 122.01 148.31 92.79 126.03 126.03 188.32 0.28 

 15الھرم���ون م���ع التركی���ز 1-ملغم.لت���ر4الفیت���امین و 1-ملغم.لت���ر120اعط���ت معامل���ة الت���داخل(     

 و Tannic acidوذلك العطائھ�ا اعل�ى تراكی�ز للم�واد الفعال�ة باس�تثناء  ) افضل القیم1-دیسیسمنز.م

) 26.98، 92.76، 9.52، 71.30، 56.00، 2.17، 1.21، 69.08، 10.89، 11.28بنسبة زیادة(

 0.9الھرم���ون م���ع التركی���ز  1-ملغم.لت���ر4امین والفیت��� 1-ملغم.لت���ر120% قیاس���ا بمعامل���ة الت���داخل(

عل��ى تحفی��ز تجم�ع الم��واد الفینولی��ة ف�ي النبات��ات النامی��ة  الھرم�ونفیت��امین والیعم��ل  ).1-دیسیس�منز.م

ھ وابطال فعالیتھا السمیة لما تكتسب ROSبأوساط الملحیة لتخفیف االضرار السلبیة للملوحة واكسدة 

). ج�اءت ھ�ذه ;Eman and Helal,2008 Xi et al.,2013(الفین�والت عل�ى وھ�ب االلكترون�ات

 Hamed andو   Ebtihal et al.(2018)و Rebey et al.(2017)النت�ائج مطابق�ة م�ع نت�ائج 

Abd Elgawad(2018) .خالل دراستھم على نباتات الكمون والحمص والفاصولیا بالتتابع 
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 االستنتاجات والتوصیات

 االستنتاجات: 
 یمكن استنتاج اآلتي: النسیجیة ةتجربالفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا من خالل  

 دقیقة.15ولمدة  NaOCl% من 2تعقیم بذور نبات الماش ھو ان انسب تركیز ل -1

ی��ز بترك BAو  1-ملغم.لت��ر0.5بتركی��ز NAA م��ن  ةتفوق��ت التولیف��ة الھرمونی��ة المتكون�� -2

االج�زاء النباتی�ة  س�ویقة الجینی�ھ العلی�ا والس�فلى ع�نوال االخ�رى التولیف�ات ع�ن 1-لترملغم.2

 االخرى بأعطائھا افضل كالس مستحث.

 1-.مدیسیسمنز15ئي السیما في التركیز الملحیة المضافة الى الوسط الغذا التراكیزساھمت  -3

 .انخفاض تدریجي ومعنوي في معظم موشرات الكالس المدروسة ب

وھرم��ون  Cوج��ود تحس��ن ف��ي معظ��م موش��رات الك��الس المدروس��ة بزی��ادة تراكی��ز فیت��امین -4

م�ن الفیت�امین  1-ملغم.لتر40البراسینوالید المضافة الى الوسط الغذائي السیما في التركیزین 

 من الھرمون. 1-ملغم.لتر0.04و 

م��ن الھرم��ون  1-ملغم.لت��ر0.02م��ن الفیت��امین و  1-ملغم.لت��ر40س��اھمت التولیف��ة الناتج��ة م��ن  -5

 الملحیة العالیة.  التراكیزباختزال االجھاد الملحي السیما في 

الملح��ي وتراكی��ز  التركی��ز زی��ادةالم��واد الفعالة(الفینولی��ة) ف��ي الك��الس بمعظ��م  راكمت�� ازداد -6

 الفیتامین والھرمون المضافة الى الوسط الغذائي. 

ختالف ب�أمختلف�ة الملحی�ة ال یزالتراكمن كالس نامي ب� ةعملیة االخالف لنباتات ناتج اختلفت -7

 وتركیزه المضاف الى الوسط الغذائي.المستعمل السایتوكاینین  یةنوع

من كالس ن�امي بمس�تویات ملحی�ة مختلف�ة ونقلھ�ا لظ�روف الحق�ل  ةالنباتات ناتج ةنجاح اقلم -8

 الحاصل.انتاج وصوال الى مرحلة 

مع�رض  ناتج�ة م�ن ك�السالات نباتالاختالف عدد الحزم المتضاعفة واحجامھا الجزیئیة بین  -9

 .  RAPDتقانھ  عتمادبا ناتجة من البذور نسیجیانباتات الالملحیة مختلفة و تراكیزل

 تجربة الحقلیة فنستنتج مایلي:المن نتائج اما 

 المظھری��ة والفس��یولوجیة لنب��ات الم��اش ونم��وه الزھ��ري و مؤش��راتمعظ��م الانخفض��ت  -1

بزی��ادة  غی��ر االنزیمی��ة)االكس��دة(االنزیمیة وة ی��ة االنظم��فعال ازدادتمكون�ات حاص��لھ و

 .التراكیز الملحیة في میاه الري
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زیادة نمو النبات المدروس(مظھریا وفس�یولوجیا) وحاص�لھ بزی�ادة تراكی�ز الفیت�امین و  -2

 الھرمون المرشوشھ.

تجربة الحقلیة ان عملیة الرش بالفیتامین والھرم�ون س�اھمت نتائج اللالمحصلة النھائیة ل -3

من الفیتامین و  1-)ملغم.لتر4و120االجھاد الملحي السیما التولیفة الناتجة من (باختزال 

 الھرمون بالتتابع.

االجھاد الملحي مع التفوق الواضح لمعاملة  تراكیززیادة المواد الفعالة(الفینولیة) بزیادة  -4

الملح����ي  التركی���زالھرم���ون م���ع  1-ملغم.لت����ر4الفیت���امین و  1-ملغم.لت���ر120الت���داخل(

 معامالت التداخل االخرى. ب قیاسا) 1-یسمنز.مدیس15

 التوصیات: 
 :أتيمای ضوء نتائج الدراسة الحالیة نوصي في

ضمن ظروف ملحیة واقلمتھا ومتابعة  ةاجراء دراسات على كالس محاصیل بقولیة اخرى نامی -1

 نموھا.

الخالیا  في انتخاب وعزل Cell Suspension Cultureزراعة الخالیا المعلقة  ةاستثمار تقنی -2

 المتحملة للملوحة.

االجھ�ادات مس�ؤولة ع�ن تحم�ل االجھ�اد الملح�ي واجراء تجارب وراثیة للكشف عن الجین�ات ال -3

 االخرى.

 مركبات كیمائیة اخرى(رشا او نقعا) للحد من االثار السلبیة للملوحة. عمالاست -4

ج�ھ ض�من النبات�ات على المواد الفعالة(نوعیة وكمیة) لنب�ات الم�اش وادرامكثفة اجراء دراسات   -5

 الطبیة في الكتب والبحوث.
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في التجربة الحقلیة  2018للموسم  االربعة خالل االشھر بغداد ة) العوامل المناخیة لمدین2الملحق(
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 تموز حزیران آیار  نیسان 
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 0.00 0.00 4.00 79.80 االمطار(ملم)
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 2.27 2.11 1.75 1.44 سرعة الریاح(م/ثا)

 23.94 26.51 25.04 19.51 )2االشعاع الشمسي(مج/م

 276.45 249.10 204.15 137.20 معدل التبخر(ملم)

 995.13 998.60 1003.56 1005.92 الضغط الجوي(ملي بار)



ABSTRACT A 

Abstract 
In vitro experiment was conducted at the Genetic Engineering Department, 

Directorate of Agricultural Research / Ministry of Science and Technology according 

to completely randomized design and In vivo experiment was carried out in the 

College of Education for pure sciences (Ibn al-Haitham) / University of Baghdad 

during the growing season 2018 according to randomized completely block design to 

study the effect the concentrations of sodium chloride(NaCl), vitamin C and 

brassinolide hormone on the mungbean plant (Vigna radiata L.). 

The tissue culture experiment included: seed sterilizing, selecting the 

appropriate plant part to induce the callus with different hormonal combinations, 

study some of the callus parameters and estimate the active compounds as well as 

regeneration, rooting and acclimatization.  

1- The results showed that surface sterilization of seeds was achieved using 70% 

ethanol for 30second followed by 15min with 2% NaOCl. 

2-  The best callus induction in epicotyle and hypocotyle within the hormonal 

combination 0.5mg.l-1 of NAA and 2.0mg.l-1 of BA. 

3- The  results also showed that the callus cultured in MS media with NaCl 

concentrations (6, 9, 12 and 15)dS.m-1 was significantly reduced  and gradated in 

studied parameters (fresh and dry weight, salt stress index, absolute and relative 

rates, biomass duration, elements content  (N, P, K, Ca and Mg) and protein 

percentage especially at the level of 15dS.m-1 with (52.41, 55.91, 55.91, 79.84, 

79.78, 38.51, 68.95, 54.21, 65.63, 57.21, 71.90 and 29.51)% respectively and a 

significant increase in relative electrolyte leakage, content of sodium  and 

chloride and proline concentration with (43.21, 41.48, 37.09, 333.67)% 

respectively compared to the concentration of 6dS.m-1. 

4- The vitamin C concentrations(0, 20, and 40)mg.l-1 and brassinolide hormone 

concentrations(0, 0.02, and 0.04)mg.l-1 caused an increase in the above callus 

parameters especially 40mg.l-1 and 0.04mg.l-1 concentrations of vitamin and 

hormone respectively.   

5- The two and triple interactions were significant and the treatment (40mg.l-1 

vitamin C and 0.02mg.l-1 hormone) was best to treat the stress (15dS.m-1). 

6- The regenerated shoots result from callus exhibition to salt concentrations (6, 9, 

and 12) dS.m-1 and cultured on MS medium containing three different types of 



ABSTRACT B 

hormonal combinations (0.2 TDZ ،1.01ZE 5 ، BAP +20Ads)mg.l P

-1
P and then were 

sub cultured on MS medium supplemented with IBA 1mg.l P

-1
P for rooting. 

Regenerated plantlets and were acclimatized and grown in poly-house condition 

to compare with plants resulting from seed which were grown in the MS media. 

Morphology parameters (plant height, leaf area, branches No., dry weight and 

chlorophyll content) and yield contents (pods No., seed No. in pod and 100seed 

weight) were studied.  

7- Concerning to field performance evaluation of stressed callus derivative plants, 

the results revealed that plants produced from 6dS.m-1 were superior in most of 

parameters under studied.  

Moreover, using the Random Amplified Polymorphic-DNA(RAPD) molecular 

marker to detect the genetic variations of the plants resulting from callus induced 

after salt stress. The RAPD marker results showed, a genetic variation in 

regenerated plants which conformed by the number and size of bands.  

The field experiment included studying the use of salted water at the 

concentrations (5.5, 10 and 15)dS.m-1 as well as control treatment 0.9dS.m-1 (tap 

water) in addition to foliar application at three concentrations of vitamin C (0, 60, 

and 120)mg.l-1 and brassinolide (0, 2 and 4)mg.l-1 and their interaction on 

morphology and physiology parameters, flower growth, yield contents and active 

compound in seed.  

1- Results indicated that a gradual decrease and  significant effect on studied 

parameters(plant height, leaf area, branches No., dry weight, chlorophyll content, 

carbohydrates percentage, inflorescences No., flower  No., pod No., seed No. in 

pod, 100seed weight, seed yield and protein percentage) with increase of salt 

concentrations especially at 15dS.m-1 compare to the control treatment with 

(31.09, 23.88, 49.74, 33.61, 25.49, 38.82, 36.50, 35.20, 37.09, 23.28. 32.86, 29.40 

and 28.16)% respectively, While a significant increase in enzymatic(catalase and 

peroxidase) and non enzymatic antioxidants(proline, salicylic acid, vitamin C and 

α-tocopherol) reached (124.22, 123.03, 83.01, 282.87, 29.04 and 13.10)% 

respectively.  

2- The foliar application with vitamin C and brassinolide especially the 

concentrations (120 and 4)mg.l-1 respectively affected significantly on the 

increase of all characteristic, enzymatic and non-enzymatic antioxidants which 

mentioned above.  



ABSTRACT C 

3- The two and triple interactions showed a significant effect on the studied 

parameters and antioxidants, with the superiority of plants irrigated with tap 

water and sprayed with 120mg.l-1 of  vitamin C and 2mg.l-1 of brassinolide to 

other plants, while the lowest values in the plants irrigated with salt water 

(15dS.m-1) only. The foliar application of vitamin and hormone reduction of the 

negative effects of salt stress, especially in the upper concentrations of the above 

factors, with a synergy between vitamin and the hormone in most of the studied 

characteristic and antioxidants.  

4- High Performance Liquid Chromatography (H.P.L.C) was used to detect the 

presence of active compounds in callus and seeds of mungbean, the results 

revealed (15dS.m-1 + 40mg.l-1vitamin + 0.04 mg.l-1 hormone) and (15dS.m-1 + 

120mg.l-1vitamin + 4mg.l-1 hormone) treatments were superior in most of active 

compounds for callus and seed respectively. 
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