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 الملخص العربى

تهدف الدراسة الى التعرف على بيئة اكثار نباتى الحرجل و القطونة و هما من النباتات 

 و اشارت الدراسة الى البيئة الذاتية لكال النباتين.الطبية البرية المهددة باالنقراض فى مصر

ه المناطق يتميز بندرة األمطار توزيعهما الجغرافى فى مصر و العالم، و لقد وجد ان مناخ هذو

 .ارتفاع معدل البخرو

، حيث تربة التى يقطنها كل من النباتينو لقد القى الضوء من خالل هذه الدراسة على نوع ال 

 الحرجلب شنة فى التربة المأهولة سيادة الحبيبات الرملية الخ  اظهرت التحاليل الميكانيكية للتربة

و يتميز كال النوعين  .بينما فى تلك الخاصة بالقطونة كانت السيادة للحبيبات الناعمة و السلت

كما أظهرت التحاليل الكيميائية للتربة ارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم  .بانخفاض نسبة الملوحة بهما

 .فى التربة التى يقطنها النباتين

اوضحت الدراسة ان بذور الحرجل ال تتحمل الملوحة كما تنخفض نسبة االنبات لقد و

. بينما ال تؤثر التركيزات المرتفعة من حمض الجبريليك على االنبات باستخدام اندول حمض الخليك

 .م° ٠٣و لقد سجلت أعلى معدالت لالنبات عند درجة حرارة 

عامالت المائية كانت متباينة و ذلك لتحقيق و مما تجدر االشارة اليه أن استجابة الحرجل للم

 .القدر األمثل من التكيف كما وجد أن العالقة طردية بين كمية الماء و انتاج المواد الفعالة

؛ أوضحت فى بيان أثر التركيزات المختلفة للهرمونات النباتية  فى مجال زراعة األنسجةو

فى الحصول على افضل نمو و  (لتر/ مجم بنزيل ادينين  ٢+  MS)الدراسة أفضلية الوسط  الغذائى

كما أوضحت الدراسة عدم وجود أثر واضح الستخدام  .انتاجية للمواد الفعالة مقارنة بالنبات البرى

 .المواد الفعالة فى تحسين انتاج المانيتول

من  لتر/ مل مول  ٠٣٣حتى تركيز  و أظهرت بذورنبات القطونة بعض المقاومة للملوحة

كما أظهرت الدراسة األثر المثبط  الندول حمض الخليك عليها فى الوقت الذى  .كلوريد الصوديوم

و لقد سجلت أعلى معدالت . ال يختلف عن الماء تقريباعلى االنبات  كان فيه تأثير حمض الجبريليك

 .م° ٠١لالنبات عند درجة حرارة 

لنبات، أوضحت الدراسة أن هناك عالقة فى دراسة أثر المعامالت المائية على انتاجية او

 .عة الحقليةسطردية بين انتاجية النبات و نسبة ال

فى بيان أثر التركيزات المختلفة للهرمونات النباتية  فى مجال زراعة األنسجة؛ أشارت و

ميكرومول نفثالين  ٣٫٣١+  ميكرومول كينيتين ٢٫٠+ MS)الدراسة الى أفضلية الوسط  الغذائى

  .تفرع للمجموع الخضرى نمو و أعلى تحقيقفى ( لتر/  حمض الخليك

  .و صونهما من االنقراض هذين النباتين فى الحفاظ علىهذه الدراسة  تطبيق نتائجهذا و من الممكن 


