
  ملخصال

فھذا الجنس یشمل نباتى الكانوال الذى فى یأتى . ھ مصدر غذاء لإلنسان وللحیوانتعتبر جنس البراسیكا من أھم األجناس كون
  . حاصیل الخضرمفى المرتبة الثانیة كثانى مصدر ألنتاج الزیوت بعد فول الصویا كما یعتبر الكرنب واحدا من أھم 

تعتبر . ل التى تحد من نمو النبات بشكل عام وكذا إنتاجیة المحاصیل الزراعیة تعتبر ملوحة التربة من أكثر المشاك
النبات لظروف االجھاد المختلفة كما أن لھا تأثیر  مضادات األكسدة التى تلعب دورا ھام فى مقاومةالجلوكوسینیدات من أھم 

  . السرطانإیجابى فى عالج 

تتحكم فى تأثیر الملوحة على معدل اإلنبات و البادرات فى نباتى الشلجم  تحدید المواقع الوراثیة التى) ١: أھداف الدراسة
  .والكرنب 

  .تحت تأثیر الملوحة الجلوكوسینیدات تحدید المواقع الجینیة التى تتحكم فى تباین محتوى األوراق من) ٢

 ٢٠٠نت معاملة الملوحة كابذور من كل تركیب وراثى فى طبق بترى و  ١٠لدراسة تأثیر الملوحة على االنبات تم وضع 
  .درجة سلیزیویة فى الظالم التام ٢٠تحت درجة حرارة لتر لنبات الكرنب /ملجم ١٠٠لتر لنبات الشلجم و / ملجم

نبات تحت تأثیر حیث أن سرعة اال لقد كان تأثیر الملوحة على سرعة االنبات أكبر من تأثیر الملوحة على نسبة االنبات
النبات فى مایعنى ان الملوحة أخرت عملیة ا) الكنترول( ظروف النمو المثالیةبكثیر منھ تحت  كانت أقل) اإلجھاد(الملوحة 

  .بعض التراكیب الوراثیة

لقد تم تحدید بعض المواقع الجینیة التى تتحكم فى معدل االنبات فى كال النباتین، حیث أن بعض ھذة المةاقع یتحكم فى الصفة 
روف اإلجھاد بینما كانت ھناك مواقع وراثیة تحوى جینات تتحكم فى عملیة االنبات تحت ظروف النمو المثالیة أو تحت ظ
  .تحت االجھاد او تحت الظروف المثالیة

بذور من كل تركیب  ٤وضعنا ) الكانوال والكرنب(لدراسة تأثیر الملوحة على نمو النبات فى مرحلة البادرتین لكال النوعین 
لقد تم . ١:١ممتلئ بخلیط من تربة رملیة وتربة طینیة بنسبة ) تأثیر اإلجھاد تحت ٥+ كنترول  ٥(أصص  ١٠وراثى فى 

یوم برى األصص بمحلول  ١٤أستمر تطبیق االجھاد الملحى لمدة . یوم من بدایة التجربة ٢١تطبیق االجھاد الملحى بعد 
  . لتر للكرنب/ملجم ١٠٠لتر فى حالة الشلجم و /ملجم ٢٠٠ملحى تركیزه 

عند دراسة تأثیر الملوحة على نمو النبات فى مرحلة البادرات وجد أن اإلجھاد الملحى قد أثر سلباً على بعض الصفات مثل 
على الوجھ الآلخر فإن . الجاف و المحتوى المائى وتركیز البوتاسیوم حیث نقصت ھذة الصفات تحت تأثیر الملوحةالوزن 

  . ل و تركیز الصودیوم ونسبة الصودیوم إلى البوتاسیومبعض الصفات قد زادت مثل تركیز الكلوروفی

فى كل من النباتین تم تحدید العدید من المواقع الجینیة التى تتحكم فى ھذة الصفات حیث أن بعضھا من النوع التأسیسى أى 
ع التى تحكم تباین ھذة ان التعبیر الجینى للجینات الموجودة فى ھذة المناطق الیتأثر بظروف اإلجھاد بینما توجد بعض المواق

أو تحت ظروف االجھاد مایعنى أن التعبیر الجینى للجینات الموجودة فى ھذة ) الكنترول(الصفات تحت ظروف النمو المثالیة 
  .المواقع یتأثر بالبیئة المحیطة

مرحلة البادرات لم یكن عند مقارنة المواقع الجینیة التى تتحكم فى االنبات مع نظیرتھا التى تتحكم فى مقاومة الملوحة فى 
ھناك أى توافق بین أى منھما مایعنى ان الجینات التى تتحكم فى مقاومة الملوحة تختلف عن تلك التى تحكم مقاومة الملوحة 

  .فى مرحلة البادرات

احد لقیاس تركیز الجلوكوسینسدات فى األوراق تحت تأثیر اإلجھاد الملحى تم حصد اوراق النباتات الموجودة فى أصیص و
  .سلیزیوس لحین قیاس التركیز ٢٠- لكل تركیب وراثى وتجفیفھا مباشرة فى انیتروجین السائل وتخزینھا فى درجة حرارة 

. لقد تم قیاس تركیز الجلوكوسینیدات تحتظروف النمو المثالیة وكذا تحت تأثیر االجھاد فى كال النوعین الكانوال والكرنب
المركبات الفردیة وكذلك التركیز الكلى للجلوكوسینیدات بإستثناء الجلوكورافنیین تحت تأثیر الملوحة حدث نقص فى جمیع 

  .والجلوكوبراسكین ولقد أثبتت الدراسات أن كال المركبین لھما تأثیر مضاد لألكسدة

جھاد او لقد تم تحدید المواقع الوراثیة التى تحوى الجینات المتحكمة فى تباین تركیز الجلوكوسینیدات سواء تحت ظروف اال
بعض المواقع الوراثیة التى تم تحدیدیھا تحوى جینات تأسیسة أى أن تعبیرھا الجینى الیتأثر . تحت ظروف النمو المثالیة

  . باإلجھاد الملحى، على عكس بعض المواقع الوراثیة التى تحوى جینات یتأثر تعبیرھا الجینى تحت تأثیر الملوحة



  

  

  

  


