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  الملخص العربي
 
  

ً ھاما في  - غذاء البشر. حیث أن القمح لھ یعتبر القمح واحد من أھم المحاصیل التي تلعب دورا
أھمیة خاصة في األمن الغذائي في وطننا إال أنھ لسوء الحظ ھناك مشاكل یتعرض لھا مثل اإلجھاد 
الملحي الذي یؤثر على نمو وانتاجیة القمح حیث یتسبب في تقلیل امتصاص المیاه باالضافة إلى 

  احداث خلل في التغذیة والتسمم األیوني.
یرة حیث أنھا تسبب في توالد جزیئات أكسجین نشطة تدمر بدورھا تعتبر الملوحة خط -

  المكونات العضویة وقد تثبط النظام المضاد لألكسدة في النباتات.
وللتغلب على المشاكل الناشئة من تأثیر الملوحة على نمو النبات قام كثیر من الباحثین ببذل  -

لیل من خطورة ھذه التأثیرات على جھود مضنیة من أجل تطویر التقنیات التي من شأنھا التق
النباتات.فالمعاالجات المتداخلة مع اإلجھاد الملحي وكذلك مضادات األكسدة ھي واحدة من التقنیات 

  الموصى بھا لتخفیف األثر السلبي للملوحة على نمو النبات.
ض لذا ففي ھذا البحث قمنا بتتبع التغیرات التي حدثت في انبات ونمو القمح إلى جانب بع -

األنشطة الفسیولوجیة وذلك بعد اخضاعھا لمعامالت متنوعة من الملوحة ومضادات األكسدة (بیتا 
  حمض الیوریك) أو مستخلصات الطحالب. -جلوتاثیون -كاروتین

    ویمكن تقسیم ھذا البحث إلى جزئین :

  الجزء األول:
ت األكسدة أو ویختص ھذا الجزء بدراسة تأثیر التركیزات المختلفة من الملوحة، ومضادا -

الطازج، المحتوى المائي -مستخلص الطحالب متداخلة مع او على حدى على االنبات والوزن الجاف
  ، واستجابة بعض االنزیمات المضادة لألكسدة باالضافة إلى التغیرات األیضیة في البادرات.

  ویمكن تلخیص النتائج التي تم التوصل إلیھا على النحو التالي:
دت إلى نقص في نمو البادرات بینما تقل ھذا التأثیر عند استخدام تركیزات زیادة الملوحة أ - ١

 مختلفة من مضادات األكسدة ومستخلص الطحالب.
الجاف باالضافة إلى المحتوى المائي للنباتات المعاملة -لوحظ نقص كل من الون الطازج - ٢

بتركیزات مختلفة من الملوحة. وبصفة عامة فإن الحبوب المعالجة مسبقا بتركیزات مختلفة سواء من 
على  NaClمضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب خفف من التأثیر السلبي لملح كلورید الصودیوم 

 القمح وذلك عند مقارنتھا بمثیالتھا المعاملة بتركیزات كلورید الصودیوم فقط. نمو
أن االنتاج الكلي للبروتین   NaClأظھرت بادرات القمح المعاملة بتركیزات مختلفة من  - ٣

والغمر المسبق للحبوب سواءا في التركیزات  NaClواألحماض األمینیة تناقصت مع زیادة تركیز 
األكسدة أو مستخلص الطحالب أدى إلى زیادة نسبة البروتین واألحماض  المختلفة من مضادات

األمینیة الحرة في حین أن كمیة البرولین تناقصت بوضوح في الحبوب التي نقعت في مضادات 
 األكسدة ولكنھا زادت في تلك التي نقعت في مستخلص الطحالب.

معامالت المختلفة من الملوحة ، المكونات العضویة لنبات القمح أظھرت استجابات متباینة لل - ٤
مضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب معا أو كل على حدى. ولوحظ تناقص في كل من 

. وبتطبیق المعالجات المختلفة سواء من NaClالجلوتاثیون وحمض األسكوربیك مع زیادة تركیز 
األسكوربیك في  مضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب أدى إلى زیادة كل من الجلوتاثیون وحمض

بادرات القمح. وبالنقع المسبق للحبوب في تركیزات مختلفة من مضادات األكسدة أو مستخلص 
الطحالب أدى إلى زیادة المحتوى من الجلوتایون وحمض األسكوربیك عن المعاملة بتركیزات 

مثیالتھا عیاري وتقل عند رفع التركیز ولكنھا ماتزال أعلى من  ١٥٠حتى تركیز  NaClمختلفة من 
 المعاملة فقط بكلورید الصودیوم.



–سوبر أوكسیدیز دیزمیوتیز  -نشاط االنزیمات المضادة لألكسدة ( اسكوربیت اوكسیدیز - ٥
الكتالیز) في بادرات القمح تناقص بوضوح مع زیادة تركیزات كلورید الصودیوم .نقص نشاط كل 

التي نقعت مسبقا في البیتا كاروتین من األسكوربیت أوكسیدیز والجلوتاثیون ردكتیز في البادرات 
مع رفع تركیز الملح وعلى العكس من ذلك زاد نشاط كل من انزیمي الكتالیز   NaClوعوملت ب 

والسوبرأوكسیدیز میوتیز مع زیادة الملوحة. عند المعالجة بتركیزات مختلفة من الجلوتاثیون ثم 
–إلى زیادة نشاط كل من انزیمات الكتالیز معاملة الحبوب المنقوعة بتركیزات الملح المختلفة أدى 

الجلوتاثیون ردیكتیز على الرغم من نقص نشاط انزبم اسكوربیت  –السوبر أوكسیدیز میوتیز 
أوكسیدیز وذلك مع زیادة تركیزات الملوحة ونقع الحبوب في حمض الیوریك متبوعا بمعالجتھا 

 –السوبر أوكسیدیز میوتیز –لكتالیز ادى إلى زیادة نشاط انزیمات ا NaClبتركیزات محتلفة من 
 األسكوربیت أوكسیدیز مع زیادة الملوحة وعلى العكس فإن نشاط انزیم الجلوتاثیون ردیكتیز قل.

% )وملح كلورید الصودیوم یزید من ١تطبیق معامالت مختلفة من مستخلص الطحالب  (تركیز 
تركیزات األعلى من مستخلص الطحالب نشاط األسكوربیت أوكسیدیز و الجلوتاثیون ردیكتیز بینما ال

تنقص من نشاطھما إال إن نشاط كل من الكتالیز والسوبر أوكسیدیز میوتیز زاد بزیادة تركیزات 
  مستخلص الطحالب.

  
  الجزء الثاني:

أجریت التجارب الخاصة بھذا الجزء لدراسة التأثیر المتداخل بین الملوحة والرش بمضادات 
ب على حدى أو معا على المحتویات العضویة خاصة أصباغ البناء األكسدة أو مستخلص الطحال

الضوئي، الكربوھیدرات، البروتین ، األحماض األمینیة، البرولین ، الكولین ،الجالیسین بتایین ، 
المركبات الفینولیة ، بعض مضادات األكسدة (الجلوتاثیون وحمض األسكوربیك) ، بعض المعادن 

  مي األمیلیز والبروتییز.باالضافة لنشاط كل من انزی
  وتتلخص النتائج التي تم التوصل لھا على النحو التالي:

الجاف لألعضاء النباتیة المختلفة للقمح -أظھرت الملوحة تناقصا ملحوظا في الوزن الطازج - ١
-والرش بمضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب أدى إلى ارتفاع ملحوظ في كل من الوزن الطازج

المائي . المحتوى المائي للمجموع الخضري لم یتأثر ولكن ذلك الخاص بالجذور الجاف والمحتوى 
 .NaClوالحبوب زاد ازدیادا ملحوظا بزیادة تركیز 

الكاروتینات) في –كلوروفیل ب -لوحظ حدوث نقص في أصباغ البناء الضوئي (كلوروفیل أ - ٢
الورقي سواءا بمضادات یوما وذلك مع زیادة الملوحة. الرش  ١٢٠المجموع الخضري ذو عمر 

 األكسدة أو مستخلص الطحالب لم یخفف فقط من التأثیر الضار للملوحة ولكن ایضا حفز النمو.
النباتات التي تم ریھا بتركیزات مختلفة من كلورید الصودیوم أظھرت نقصا ملحوظا 

ظ تراكم الكربوھیدرات الذائبة أو الغیر ذائبة في المجموع الخضري وحبوب القمح. وعامة لوح
الكربوھیدرات في المجموع الخضري والحبوب عند معاملتھا بمضادات األكسدة أو مستخلص 

المختلفة . وجد أن نشاط انزیم األمیلیز قد  NaClالطحالب على حدى او عند اقترانھا مع تركیزات 
ة أو نقص وذلك مع زیادة تركیز ملح كلورید الصودیوم بینما أدت المعاملة إما بمضادات األكسد

مستخلص الطحالب إلى زیادة نشاط انزیم األمیلیز في كل من المجموع الخضري والحبوب مع زیادة 
التركیزاتز المعاملة بكل من مضادات األكسدة ومستخلص الطحالب عند الري بتركیزات الملوحة 

 صودیوم.المختلفة أدى إلى زیادة نشاط األمیلیز مقارنة بالنباتات التي تم ریھا فقط بكلورید ال
تناقص المحتوى البروتیني في األعضاء النباتیة للقمح كناتج لتأثیر الملوحة وعلى أیة حال فإن  - ٣

الرش الورقي سواءا بمضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب أظھر تغیرات مختلفة للمحتوى 
 البروتیني لكل األجزاء.

صودیوم بینما أدت المعاملة إما زاد نشاط انزیم البروتییز وذلك مع زیادة تركیز ملح كلورید ال - ٤
بمضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب إلى أن نشاط انزیم البروتییز في كل من المجموع 

 الخضري والحبوب ظل ثابتا على كافة المستویات.
التخلیق الحیوي لكل من األحماض األمینیة، البیتایین والكولین في كل من المجموع الخضري  - ٥

ٍ فمحتوى البرولین في كل من المجموع والحبوب تناقص مع ارت فاع تركیزات الملوحة. وعلى أي
 الخضري والحبوب زاد مع زیادة تركیزات الملوحة.



أدى الرش الورقي سواءا بالتركیزات المختلفة من مضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب إلى 
ألمینیة، الجالیسین تخفیف التأثیر العكسي للملوحة على محتوى المجموع الخضري من األحماض ا

  بیتایین والكولین بینما ال یحدث ذلك في الحبوب.
كمیة كل من الجلوتاثیون وحمض األسكوربیك في كل من المجموع الخضري والحبوب  - ٦

نقصت مع زیادة تركیز كلورید الصودیوم بینما الرش بكل من مضادات األكسدة أو مستخلص 
أدى لزیادة محتوى كل من الجلوتاثیون وحمض   NaClالطحالب ثم الري بتركیزات مختلفة من 

األسكوربیك في المجموع الخضري والحبوب مقارنة بالنباتات التي تم ریھا بتركیزات الملوحة 
 المختلفة فقط.

تزداد بنسبة كبیرة المركبات الفینولیة في نباتات القمح سواء الغیر مرتبطة أو الكلیة في كال  - ٧
 ة الملوحة بینما تقل الفینوالت المرتبظة.المجموع الخضري والحبوب مع زیاد

الرش الورقي إما بمضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب أدى إلى زیادة ملحوظة في كمیة 
  الفینوالت الغیر مرتبطة، المرتبطة والكلیة في المجموع الخضري والحبوب .

الرش بمضادات األكسدة والري بالتركیزات المختلفة من كلورید الصودیوم أدى إلى زیادة   - ٨
بینما الفینوالت الكلیة  NaClعیاري من ٢٥٠في محتوى الفینوالت الغیر مرتبطة حتى تركیز 

عیاري وأعلى من ذلك تقل ولكن  ١٥٠حتى  NaClومضادات األكسدة زادت مع زیادة تركیز 
 طة في كل من المجموع الخضري والحبوب تقل مع زیادة الملوحة.الفینوالت المرتب

استخدام مستخلص الطحالب مصحوبا بالري بتركیزات مختلفة من الملوحة زاد من كمیة  - ٩
عیاري ولكن  كمیة الفینوالت المرتبطة  ٢٥٠الفینوالت الغیر مرتبطة ومضادات األكسدة حتى 

 النقص في كل من المجموع الخضري والحبوب.عیاري ثم بدأ في ١٥٠والكلیة زاد حتى تركیز 
كان ھناك زیادة ملحوظة في كمیة الصودیوم في المجموع الخضري والحبوب . تراكم  -١٠

الصودیوم كان أقل نسبیا في المجموع الخضري عنھ في الحبوب بینما تناقص كلیا محتوى كل من 
 البوتاسیوم، الفسفور والنیتروجین.

أدى إلى   NaClسدة أو مستخلص الطحالب والري ب بصفة عامة الرش بمضادات األك -١١
في المجموع الخضري والحبوب مقارنة بمثیالتھا من النباتات   Naنقص ملحوظ في محتوى 

 المرویة فقط بالملح.
تزاید كثیرا المحتوى النیتروجیني في كل من المجموع الخضري والحبوب ومحتوى  -١٢

مختلفة من مستخلص الطحالب، بینما تناقص كل من البوتاسیوم في الحبوب عند معالجتھا بتركیزات 
P,Na  فإن ٍ في المجموع الخضري بصورة كبیرة مع زیادة تركیز مستخلص الطحالب. وعلى أي
 تكاد تكون ثابتة مع التركیزات المختلفة من مستخلص الطحالب. Kكمیة 
عند  في المجموع الخضري والحبوب زاد كثیرا مع زیادة تركیزات الملوحة Nمحتوى   -١٣

المعالجة بكل من البیتاكاروتین ، حمض الیوریك أو مستخلص الطحالب بینما تناقص عند استخدام 
الجلوتاثیون . لوحظ أن رش النباتات سواء بمضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب مصحوبا بالري 

مجموع بتركیزات مختلفة من كلورید الصودیوم أدى إلى زیادة كمیة البوتاسیوم والفسفور في ال
 الخضري والحبوب.  

  
وأخیرا فإنھ یمكن مالحظة أن الملوحة تؤدي تغیرات في بعض نواتج األیض في نبات القمح .  -

والمعاملة سواءا بمضادات األكسدة أو مستخلص الطحالب یقلل من اآلثار العكسیة للملوحة على النمو 
  والنشاط العضوي لنبات القمح.

 
 


