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   عنوان الرسالة
  تأثیر االجھاد البیئي علي نبات الرجلھ في البیئات المختلفھ
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   ١٠/١٢/٢٠١٤:ریخ منح الدرجة من مجلس الكلیةتا         بیئھ نباتیھ  -النبات:مقس  
 

 
  كلمة ٥٠٠  ىدالملخص ال یتع

انزیم (علي مضادات االكسده ) المستصلحھ-الطینیھ-الملحیھ(تاثیر انواع مختلفة من التربھ  تناولت الرسالھ
الكربوھیدرات (وعلي محتوي المركبات االیضیھ ) انزیم السوبراوكسیدیزمیوتیز- انزیم الكتالیز-البیروكسیدیز

في اوراق نبات الرجلھ ) یسین بیتین والكولینالجال-االحماض الدھنیھ الكلیھ- البرولین -البروتین الكلي- الكلیھ
اظھرت النتائج زیاده في مضادات االكسده في حالھ النباتات المجمعھ من .المجمع من بیئات مختلفة من التربھ

البیئھ الملحیھ بالمقارنھ بالمجمعھ من البیئات المستصلحھ والطینیھ حیث انھا مسئولھ عن حمایھ الخالیا من 
ھرت النتائج زیاده معنویھ في المركبات االیضیھ فى حالھ النباتات المجمعھ من البیئھ الملحیھ ایضا اظ.االكسده

بالمقارنھ بالمجمعھ من البیئات المستصلحھ والطینیھ والتي تساعد علي ضبط االسموزیھ وحمایھ الجزیئات 
 .الخلویھ وازالھ السموم من الخالیا

  :الجزء الثاني

انزیم البیروكسیدیز (ھ من الملوحھ علي االنبات واالستجابھ لمضادات االكسدة یھتم بتأثیر تركیزات مختلف
أدت المعاملة   - ١.وعلي محتوي بعض المركبات االیضیھ ف االنبات). والكتالیز والسوبراوكسیددیزمیزتیز

بالمقارنھ  فقد لوحظ انخفاض نسبھ االنبات في حالھ التربھ الملحیھ. بالملوحة إلى نقص واضح في نسبة االنبات
زیادة الملوحة تؤدي إلى زیادة واضحة .بالكنترول بینما لوحظ نقص واضح في حالھ التربھ المستصلحھ والطینیھ

في محتوى انزیم البیراوكسیدیزوالذي یلعب دور مھم في ازالھ فوق اوكسید الھیدروجین من البالستیدات 
أظھرت زیادة المستویات المختلفة للملوحة نقص واضح في محتوى انزیم .الخضراء والعصارة الخلویة

لوحظ نقص فى التعبیر الجیني النزیم الكتالیز . الكتالیزحیث ان مقاومھ للملوحھ ضعیف بسبب حساسیھ للضوء
 .ھادنتیجھ تراكم فوق اوكسید الھیدروجین والذي یعمل بمثابھ جزئ نظامي لتنظیم التعبیر الجیني لمقاومھ االج

لوحظت زیادة فى التعبیر الجیني النزیم البیروكسیدیز والذي یساعد في التخلص من الزیاده في فوق اوكسید  -٢
لوحظت زیادة فى التعبیر الجیني النزیم السوبر اوكسید دیزمیوتیز والذي یساعد علي تحفیز .الھیدروجین

 .تكسیر السوبر اوكسید انیون الي اوكسجین وفوق اوكسید ھیدروجین

  

  

 

  


