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اضطشاة انُفبرَت خالل ظبهشة انخعًُش نعمم انًبش  وانسُطـشة عهُهـب ببنخجهُـز 

  (Influx):إيخظبص االَىَبث IIانخبسجـٍ نًسخخـهض انًعـذوَس

 

 يحًذ عبذ هللا جبش   عبذ هللا ابشاهُى شهُذ 

 جبيعت بببم/ كهُت انعهىو 

 

 : انخالطت 

Caذى لٛاط يعذل إيرظاص إَٔٚااخ       
+2

 , Mg
+2

, Na
+
 , K

+
كًؤشاش نرايشٛش هااْشج عنرعًٛاش ضاٙ إػا شعتاخ  

عنُفارٚح نالغشٛح عنغاٚرٕتالصيٛح تذالنح ذكٍٕٚ عنعزٔس عنعشػٛح ضٙ عمم عاق عنًاػ عنًعًشج يماسَح تانعمام عن شٚاح  

   -ٔكاَد عنُرائط كاالذٙ:

ٚااو( لثام يعايهرٓاا تاانرشعكٛض أ 3إَخفاع % نعًٛع عالَٕٚاخ ععالِ ضٙ عنعمم عنًعًشج ضٙ عنًاء عنًم ش ) نًذج  ( أ

Naتاعرصُاء عنضٚادج عنًهفرح نهُظش ضٙ % نهـ  CaSO4 , MgSO4, NaCl, KClعنًصانٛح اليالغ عنـ 
+

  . 

عاااعح  ضمااذ ذثااٍٛ عٌ %  24تعااذ يعايهااح عنعماام عن شٚااح ٔعنًعًااشج تااانرشعكٛض عنًصانٛااح ناليااالغ ععااالِ ٔنًااذج  ( ب

شٚح لذ صعدخ ٔنكٍ % نضٚادذٓا ذخرهف ذثعاً الخارال  عظاضعء عنعمهاح اليرظاص عَٕٚاخ عنعُاطش ضٙ عظضعء عنعمم عن 

ٔذثعاااً الخاارال  عالَٕٚاااخ عيااا ضااٙ عنعماام عنًعًااشج تانًاااء عنًم ااش  ضمااذ صعدخ % اليرظاااص عالَٕٚاااخ يعُٕٚاااً تعااذ 

 % ضٙ تعؼٓا.100يعايهرٓا تانرشعكٛض عنًصهٗ ناليالغ ععالِ  ضٙ ظًٛع عظضعء عنعمهح ٔتُغة عانٛح ذعأصخ 

%( 1ض( عيا تخظٕص عنغٛ شج عهٗ هاْشج عنرعًٛش ٔرنك تؽفا  عنعمام ضاٙ عنًغارخهض عنًاائٙ نثازٔس عنًعاذَٕط )

تذالً يٍ عنًاء عنًم ش  ضاٌ عنًغرخهض عٔلف عنعًهٛاخ عنرٙ ذؽذز خالل عنرعًٛش ٔعنرٙ ذؤد٘ عناٗ إَخفااع إعارعاتح 

نهًعايهاح عالٔكغاُٛٛح عنًغارؽصح كًاا نإ كاَاد عماالً عنرعزٚش   ٔنٓزع ضاٌ عنعمم عنًؽفٕهح ضٙ عنًغرخهض لذ ععرعاتد 

 ( .influxؽشٚح  ٔرنك يٍ خالل عطالغ عالغشٛح ) يُع عنضٚادج عنؽاطهح ضٙ عيرظاص عالَٕٚاخ 

لٛاذ عنذسععاح عنؽانٛاح ) عنعاضء عنصااَٙ ياٍ عنذسععاح( ْاٙ  influxد( تُٛـد عنُرائـط عٌ يعاـذالخ عيرظاـاص عالَٕٚااخ 

 ( Shaheed & Jabor, 2009) عنعضء عالٔل عنًُشٕس يٍ عنذسععح( ) effluxَٕٚاخ ععهٗ يٍ يعذالخ َؼٕغ عال

 

Permeability perturbation during ageing of Mungbean Cuttings 

and its Control by Supplying  Parsley Extract II: ios uptake 

(influx) 

Abstract : 

     Quantitative determinations of the average uptake for K
+
, Na

+
 , Mg

+2
 and Ca

+2
 

ions has been measured. These parameters was considered as indicator of the 

influence of aging on permeability perturbation of cytoplasmic membranes in terms 

of adventitious root formation in aged cuttings of mungbean compared to fresh 

cuttings . The data revealed the followings.  

a-A decline in percentage of all the above ions in cutting aged for 3- days in d/H2O , 

except the surprising increase in % of Na
+
. 

b-After treatment of fresh & aged cuttings with optimal concentrations of KCl, NaCl, 

MgSO4 and CaSO4 for 24h , the % of ion uptake was increased in different parts of 

cuttings , but the increasing % was differ according to different parts of cutting as 

well as for different ions . Where as , in cuttings aged in d/H2O , the % of ion uptake 

was increased significantly after its treatment with the optimal conc.s of the above 
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salts in all parts of cuttings . The % was higher and beyond 100% in some parts of 

cuttings .  

c-For controlling aging phenomenon, cuttings were kept in aqueous extract of parsley 

seeds (1%) instead of d/H2O . This extract completely overcome (stopped) these 

processes occurring during aging , that lead to diminishing rooting response to 

subsequent auxin trentment. Thus , cuttings kept in parsley extract were responed to 

inductive auxin treatment as it was the case in fresh cuttings ,in terms of membrane 

repain .Thereafter , prevent ions influx that occurs due to permeability perturbation .  

d-The average of ion influx in the current manscript  (2
nd

 part of the study) is more 

than the average of ion efflux (1
st
 part of the study that has been already published) 

(Shaheed & Jabor, 2009). 

 

 :انًمذيت 

 ( configuration)نمـذ عطثـػ يعاـشٔضاً   عٌ أ٘ ذيٛاـٛش عٔ ذؽاـٕٚش ضاٙ يكَٕااخ عنيشاـاء عٔ تُٛراّ  

Architectare ( ٚاااؤد٘ عناااٗ ذيٛٛاااش ضاااٙ ٔهائفاااّ كضٚاااادج عنُفارٚاااحHoppe & Heitefuss,1974b; 

Simon,1974) . ) 

ٔعٌ ذيٛش خٕعص ٔيكَٕاخ عالغشٛح عنغااٚرٕتالصيٛح ياٍ تاشٔذٍٛ ٔدْإٌ يفغافشج ٚشعضاك هااْشج عنرعًٛاش       

ل ذعًٛش عالَغاعح عنُثاذٛاح عٌ تُاء عنثشٔذٍٛ ٚريٛش خال  Hackett,Click  (1963)ضٙ عالَغعح عنُثاذٛح.ضمذ تٍٛ 

 MacDonald etيشذث ح تظٕسجغٛش يثاششج تثُاء عنثشٔذٍٛ ) ion uptakeٔعٌ عًهٛح عيرظاص عالَٕٚاخ 

al., 1966)( ٔعٌ عنريٛااشعخ ضااٙ عنُفارٚااح عنًشعضمااح نظاااْشج عنرعًٛااش .)Hancock , 1983 ًذااشذثؾ عٚؼااا )

 اء.تانريٛشعخ عنرٙ ذؽظم ضٙ ؽثمح عنذٌْٕ عنًفغفشج ضٙ عنيش

( عٌ ُْانك َمظاً ضٙ يغرٕٖ عناذٌْٕ عنًفغافشج Shaheed & Jabor,2009ضمذ ٔظذَا ضٙ تؽصُا عنغاتك )      

% عهااٗ 20% ٔ 51تُغااثح ذضٚااذ عااٍ  Aged cuttingsعنكهٛااح ٔكاازنك عنثااشٔذٍٛ ضااٙ عماام عنًاااػ عنًعًااشج 

عٔ  Biosynthesisٕ٘ عٔ لهاح ضاٙ تُائٓاا عنؽٛا Break downعنرٕعنٙ  ٔعٌ رناك لاذ ٚكإٌ َااذط عاٍ ذؽ ًٓاا 

 كالًْا.

 Effluxٔضٙ دسععح ؼٕل ذؽانٛم عنرذضك  ذثٍٛ عٌ هاْشج عنرعًٛاش ذاؤشش ضاٙ كاال عالذعااٍْٛ   َؼإغ 

(. ضٓٙ ) عنرعًٛاش( ذضٚاذ ياٍ يعاذل Shtarkshall et al., 1970عنًٕعد يٍ ٔعنٗ عنخهٛح ) influxٔعيرظاص 

 & Osmondغاعح عنخاصَاح ٔعنذسَٛاح)( ضاٙ عالAbraham & Reinhold, 1980َعيرظااص عالَٕٚااخ)

Laties, 1968(ٔضٙ ل ع ياٍ عنعازٔس )Jacobson & Young , 1975(ٌعٔ عنغاٛما )Rains , 1969 ٔع )

(. كًااا أٌ ذعًٛااش عالَغااعح عنُثاذٛااح تكاإٌ يظااؽٕتاً تضٚااادج ضااٙ يعااذل عيرظاااص Sigiura, 1963عالٔسعق )

 ,Pelargonium zonale (Carlierعَٛإو عنغاكشٚاخ عُاذ ذعًٛاش علاشعص /شاشعئؾ ياٍ أٔسعق َثااخ عنعٛش

 Lemonic( ٔعنثاالالء)Chamel & Carlier , 1974( ٔعنازسج)Leger et al., 1980( ٔعنؽُ اح )1980

et al 1989.)
 

عنعانٙ ٔعنإعؽ  ٔعنًازٚثاخ عنعؼإٚح ضاٙ َفارٚاح عالغشاٛح   عال  pHٔعهٗ عنشغى يٍ ذيشٛش عنؽشعسج ٔ 

ٕلعٓااا عنثٛ ااٙ ٔؽثٛعااح عنرشتااح ٔيع رنااك ضاااٌ ْاازِ عنُثاذاااخ الذغاار ٛع أَٓااا لااذ الذ اإل تعااغ عنُثاذاااخ ؼغااة ي

)  B( تاٍٛ ضٛٓاـا ذيشٛاـش عًٛاـح 2010( عنًٕظٕدج ضٙ كم يكاٌ.ضفٙ دسععح ؼذٚصح نـ عنعٛغأ٘ )Bعنرخهض يٍ )

 Lipidكئظٓاااد ذيكغااذ٘( ضااـٙ ذشكٛااة عالغشٛااـح عنغاااٚرٕتالصيٛح يااـٍ خااالل عنضٚااادج ضااٙ أكغااذج عنااذٌْٕ 

peroxidation  تٕعاؽح عنضٚاادج ضاٙ يغارٕٖ عناـ(MDA) Malondialdehyde  ٔكازنك عنضٚاادج ضاٙ ضعانٛاح

 (SA)  إػاااضح عنااٗ خفااغ يؽراإٖ عنثشٔذٍٛ.كًااا تااٍٛ عالخٛااش دٔس عنااـ  Lipoxygenase (LOx)عَااضٚى 

Salyclic acid ( ٌٕٔعنغاهٛكSi ضاٙ إطاالغ عنرهاف عنريكغاذ٘ نالغشاٛح عنغااٚرٕتالصيٛح عنُااذط عاٍ عاًٛح )B 

 نح ذكٍٕٚ عنعزٔس عنعشػٛح ضٙ عمم عنًاػ.تذال
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( عٌ َؼاااـٕغ عالنكراااـشٔنُٛاخ 1980) Mckerisie  ٔStinsonٔإػاضاااـح عناااٗ ياااـا ذماااذو  ضماااذ تٛاااـٍ 

Leakage  ٌْـٕ دنٛام عهاٗ َفارٚاح عالغشاٛح. َٔؽاٍ ضاٙ ْازع عنثؽاس تظاذد دسععاح ٔإػااضح دنٛام أخاش عهاٗ ع

(influx) ion uptake  َفارٚاح عالغشاٛح ياٍ خاالل عنعًهٛااخ عنراٙ ذؽظام ْٕ دنٛم )يؤشش( عهاٗ إػا شعب

خالل هااْشج عنرعًٛاش تذالناح ذكإٍٚ عنعازٔس عنعشػاٛح ضاٙ عنعمم إػااضح عناٗ يماسَاح يعاذالخ عنراذضك عناذعخهٙ 

influx  ٙيع يعذالخ عنرذضك عنخاسظefflux  . 

 

 :انًىاد وطشق انعًم 

ٔذى إَثاخ عنثازٔس  Roxb. Var. local Phasealus aureusإعرخذيد تزٔس عنًاػ طُف يؽهٙ 

ًَٔاإ عنثااادسعخ ضااٙ غشضااح ًَاإ عنُثاذاااخ ٔذؽااد عنظااشٔ  عنمٛاعااٛح عنرانٛااح ض إػاااءج يغاارًشج ٔشااذج ػاإئٛح 

 (%[. 70-60و ٔسؽٕتح َغثٛح )º(1±  25( نٕكظ ٔدسظح ؼشعسج )3000-3500)

( ٔذرظاف Hess, 1961تعذْا ذى إعذعد عنعمم يٍ عنثادسعخ عنًرًاشهح تعًش عششج عٚاو ؼغاة ؽشٚماح)

 Pair of Fullyْازِ عنعمام تاؼرٕعئٓاا عهاٗ تاشعى ؽشضاٙ طايٛش ٔصٔض ياٍ عالٔسعق عالٔنٛاح كايهاح عالذغاا  

expanded primary leaves ( ٔعاإٚمح ظُُٛٛاااح ضاإق عنفهااكEpicotyl ٔعاإٚمح ظُُٛٛااح ذؽااد عنفهاااك )

(Hypocotyl ٚثهااط ؽٕنٓااا )س٘.ٚعايم عنعااضء عااى ذؽااد يٕلااع َااذب عنفهااك ٔرنااك تعااذ إصعنااح عنًعًاإ  عنعااز 3

( عاى ؼأٚاح عهاٗ 2.2×  7.5عنماعذ٘ نهعمم تًؽانٛم عالخرثاس ٔرنك تٕػع عنعمم ضٙ ضٛااالخ صظاظٛاح تيتعااد )

عاى(  ٚؽرإ٘ كام ضٛاال عهاٗ أستاع عمام أ٘ 3يم يٍ يؽانٛم عالخرثاس كاضٛح نري ٛاح عنٓٛثٕكٕذٛام تانكايام ) 15

عاعح ضٙ عنًااء عنًم اش  عنرشعكٛاض عنًصهاٗ  24عن شٚح نًذج  تٕعلع إشُرا عشش عمهح نهًعايهح عنٕعؼذج. ذعايم عنعمم

% ْٔإ عنرشكٛاض عاليصام 1  عنًغرخهض عنًائٙ نثازٔس عنًعاذَٕط )CaSO4, MgSO4, NaCl, KClاليالغ 

 10.ٔتعاذ رناك ذُمام عناٗ ؼاايغ عنثٕسٚاك ذشكٛاض (Shaheed & Jabor, 2009)العارعاتح عنرعازٚش ؽثمااً ناـ 

نًذج عرح عٚاو ٔيٍ شى ذؽرغة عذد عنعزٔس.أيا عنعمام عنًعًاشج ضٛارى ؼفظٓاا ضاٙ  ياٚكشٔغشعو/يم كٕعؾ نهرعزٚش

عنًاء عنًم ش  عنرشعكٛض عنًصهٗ ناليالغ أعالِ ٔكزنك نًغارخهض عنًعاذَٕط ٔنًاذج شالشاح أٚااو) ياذج عنرعًٛاش( شاى 

 ذد عنعزٔس.عاعح تعذْا عنٗ ؼايغ عنثٕسٚك نًذج عرح أٚاو لثم ؼغاب ع 24( نًذج IBAذُمم عنٗ عالٔكغٍٛ )

 

 :    Influx analysisححهُم انخذفك انذاخهٍ 

ٔكاازنك تعااذ يعايهااح عنعماام  Initial amountsلااذسخ عالَٕٚاااخ عنًٕظاإدج أطااالً ضااٙ عنعماام عن شٚااح 

عاعح. كًا لذسخ عالَٕٚااخ َفغآا  24نًذج   MgSO4 , NaCl , KCl ٔCaSO4تانرشعكٛض عنًصانٛح ناليالغ 

نًعًااشج تانًاااء عنًم ااش أٔ عنًؽفٕهااح ضااٙ يغاارخهض عنًعااذَٕط تعااذ إَرٓاااء يااذج ٔعنًٕظاإدج ضعااالً ضااٙ عنعماام ع

عاعح ياٍ إَرٓااء ياذج عنرعًٛاش ضاٙ عنرشعكٛاض عنًصانٛاح  24تعذ عنًعايهح نًذج  uptakeأٚاو(. شى لذس عنـ  3عنرعًٛش )

 ( .Jacobson & Young , 1975ناليالغ ععالِ ؼغة ؽشٚمح )

 

 :حمذَش االَىَبث 

( غاى ياٍ عالٔسعق عالٔنٛاح  عالتٛكَٕٛام ٔعنٓٛثٕكٕذٛام 1خ عنثٕذاعإٛو ٔعنظإدٕٚو ضاٙ )ذى ذماذٚش إَٔٚاا

. أيااا عنًيُٛغاإٛو ٔعنكانغاإٛو ضمااذسخ Flame photometerتعااذ ضظااهٓا ٔتٕعلااع شالشااح يكاإسعخ تئعاارخذعو 

 . Atomic Absorptionتئعرخذعو 

 

 :انكشف انخًهُذٌ نهًشكببث األَضُت

 ( .Harborne , 1984)ذى إظشعء ْزع عنكشف ؽثماً نـ

 

  : انخحهُم االحظبئٍ

ياع  completely Randomized Design (CRD)إعرخذيد ؽشٚمح عنرظًٛى عنعشٕعئٙ عنكايهاح 

نهًماسَاح  L.S.D(   ٔععارخشظد لًٛاح Spieget , 1975يكشس ضٙ ظًٛع عنرعاسب نهرؽهٛام عالؼظاائٙ ) 12

 .(0.01ٔ  0.05تٍٛ عنًعايالخ ٔعهٗ يغرٕٖ عؼرًانٛح )
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 : انُخبئج وانًُبلشت 

Ca( عَٕٚااخ )influxإٌ ذيشٛش هاْشج عنرعًٛش ضٙ عنُغة عنً ٕٚاح اليرظااص )
+2

,Mg
+2

,Na
+
,K

+
  )

ٔذٕصٚعٓا ضٙ أظضعء عمم عنًاػ ) عألٔسعق عألٔنٛح ٔعنغٕلٛح عنعُُٛٛح ضٕق عنفهك ٔعنغإلٛح عنعُُٛٛاح ذؽاد عنفهاك 

ؼٛاس تُٛاد َراائط عنعاذعٔل أعاالِ َم راٍٛ سئٛغارٍٛ ( عهاٗ عنرإعنٙ. 4ٔ  3ٔ  2ٔ  1لذ ٔػؽد ضاٙ عنعاذعٔل )

 ًْا: 

: ْـٙ عَخفـاع عنُغثـح عنً ٕٚـح نعًٛـع عالَٕٚاخ ععالِ ضٙ عنعمام عنًعًاشج ضاٙ عنًااء عنًم اش )نًاذج االونً      

 KCl M(0.005) ٔM(0.001) NaCl  ٔM(0.001)شالشح عٚاو( لثام عنًعايهاح تاانرشعكٛض عنًصانٛاح نكام ياٍ 

MgSO4  ٔM (0.0003) CaSO4  ض أ٘ عنرشعكٛض عنرٙ كشفد أعهٗ ععرعاتح ذعزٚش ضٙ عنعمام عن شٚاح َراائط

غٛااش يعشٔػااح[ ٔضااٙ كاام يااٍ عألٔسعق عألٔنٛااح ٔعالتٕٛكٕذٛاام ٔعنٓٛثٕكٕذٛاام يماسَااح تانعماام عن شٚااح تاعاارصُاء 

Naعنضٚادج ضٙ عنُغثح عنً ٕٚح نهـ 
+

-عء عنعمهاح ) شاكم ٔنعًٛاع أظاض NaClضٙ عنعمم عنًعًشج لثام يعايهرٓاا تاناـ  

(. ٔكزنك عنؽاال ضماذ عَخفاغ يرٕعاؾ عنًؽرإٖ عنكهاٙ تياغ عنُظاش عاٍ ذٕصٚاع عَٕٚااخ عنعُاطاش ضاٙ عنعمهاح 1

(. ٔعٌ ْزع عالَخفاع كـاٌ يعُٕٚاً يـٍ عنُاؼٛـح عالؼظائٛاـح ٔتُغثاـح ي ٕٚاح يعاشدج Whole cuttingعنكايهح )

Ca% نكام ياٍ)54.6%  26.1%  72ذغاأ٘ 
+2

 , Mg
+2

, K
+

ٗ عنرٕعنٙ ياع عألخاز تانؽغاثاٌ عنضٚاادج ( عها

 %. 44.9ٔعنرٙ ركشخ أعالِ ٔعنرٙ ذغأ٘  +Naعالعرصُائٛح نهـ 

 

 KCl  ٔNaCl  ٔMgSO4ْٙ تعذ يعايهح عنعمم عن شٚح ٔعنًعًشج تانرشعكٛض عنًصانٛاح أعاالِ ياٍ ) انثبَُت:     

 ٔCaSO4 اخ عنعُاطااش ضااٙ عظااضعء عنعماام عاااعح   ضمااذ ذثُٛااد عٌ عنُغااثح عنً ٕٚااح اليرظاااص عَٕٚاا 24( نًااذج

عن شٚح لذ عصدعدخ ٔنكٍ % نضٚادذٓا ذخرهف ذثعااً الخارال  أظاضعء عنعمهاح ٔذثعااً الخارال  عالَٕٚااخ ٔكًؽرٕٖ 

( غااى يااٍ عنعمهااح تكايهٓااا ضمااذ صعد تعااذ يعايهااح عنعماام عن شٚااح تااانرشكٛض 1كهااٙ نًرٕعااؾ عيرظاااص عالٚاإٌ ضااٙ )

ٔعٌ ْازِ عنضٚاادج ْاٙ يعُٕٚاح يماسَاح تانعمام عن شٚاح لثام عنًعايهاح  عاليصم نكام يهاػ ياٍ عالياالغ لٛاذ عنذسععاح 

Caنكام ياٍ ) 45.4%,116.5% ,11% ,55%ٔتذالنح عنُغة عنً ٕٚح عنًعاشدج كاَاد 
+2

,Mg
+2

,Na
+
,K

+
 )

عهٗ عنرٕعنٙ . ٔيٍ عنًهفد نهُظش ْٕ عنؽانح عالعرصُائٛح عالخٛشج عنًرًصهح تعذو ؼظٕل صٚادج ضاٙ عنُغاثح عنً ٕٚاح 

Ca اليرظاص
++

% ضاٙ عنٓٛثٕكٕذٛام( 10% ضٙ عالٚثٕكٕذٛام   20كُغثح يعشدج   ٚعٕد عنٗ ؼظٕل صٚادج ) 

% ضااٙ عالٔسعق عالٔنٛااح( يًااا ٚشااٛش عنااٗ عَرمااال )َااضٔل( عنكانغاإٛو يااٍ عالٔسعق عالٔنٛااح عنااٗ  17يااع َمظاااٌ )

 (.Shaheed & Salim , 2002 bعنٓٛثٕكَٕٛم أ٘ يُ مح َشٕء عنعزٔس ؼٛس ذكًٍ عنؽاظح عنّٛ )

عيااا ضااٙ عنعماام عنًعًااشج تانًاااء عنًم ااش ضمااذ صعدخ عنُغااثح عنً ٕٚااح اليرظاااص عالَٕٚاااخ يعُٕٚاااً تعااذ 

% ضااٙ تعؼاآا . 100عنًعايهااح تااانرشعكٛض عنًصهااٗ أليالؼٓااا ضااٙ ظًٛااع أظااضعء عنعمهااح ٔتُغااة عانٛااح ذعااأصخ 

يماسَاح تانعمام عنًعًاشج ٔكًؽرٕٖ كهٙ نًرٕعؾ عيرظاص عالَٕٚاخ ضماذ عصدعدخ تعاذ عنًعايهاح تاااليالغ ععاالِ 

تانًاء عنًم ش  ٔكاَد عنضٚادج يعُٕٚح يٍ عنُاؼٛح عالؼظائٛح. ٔذمذس ْزِ عنضٚادج تذالنح عنُغاة عنً ٕٚاح عنًعاشدج 

Ca)نكم يٍ ) 151.7%.117.5%,27%,45%تؽٕعنٙ 
+2

,Mg
+2

,Na
+
,K

+
 عهٗ عنرٕعنٙ.  

ُْانك عاللاح ؽشدٚاح ٔعػاؽح تاٍٛ هااْشج  ( َغرُرط ع4ٌٔ  3ٔ  2ٔ  1ٔيـٍ خـالل يـالؼظـح عنعـذعٔل )      

 permeabilityعنرعًٛش ٔيعذل عيرظاص عَٕٚاخ عنعُاطش لٛذ عنذسععح ٔعنًرًصهح تضٚادج عػ شعتاخ عنُفارٚاح 

perturbation  عنُاذط عٍ ذهاف عالغشاٛح. ٔتٓاذ  عنغاٛ شج عهاٗ هااْشج عنرعًٛاش أ٘ يُاع عػا شعب عنُفارٚاح

ضماذ ذااى ؼفاا  عنعمام خااالل يااذج  Membrane repairٛح أ٘ عطااالؼٓا ٔعنًرًصام ترهااف عألغشاٛح عنغاااٚرٕتالصي

كثااذٚم نهًاااء   (Shaheed & Jabor, 2009)%(1عنرعًٛااش ضااٙ عنرشكٛااض عاليصاام نًغاارخهض عنًعااذَٕط )

كٕعؼااذ يااٍ عالَٕٚاااخ عنًذسٔعااح ٔعنرااٙ  NaClعاااعح تااانرشكٛض عاليصاام يااٍ  24عنًم ااش  لثاام يعايهرٓااا نًااذج 

د عالشاسج عنٛٓا أَفاً. ضمذ خفغ عنًغرخهض يعُٕٚااً عنضٚاادج عنراٙ ؼظاهد ضاٙ عنُغاثح عيراصخ تؽانح ععرصُائٛح ذً

ضٙ عنعمم عنًعًشج تانًاء عنًم ش ٔضٙ ظًٛع أظضعئٓا  ؼٛس ذًصم عالَخفاـاع تـذالناـح  +Naعنً ٕٚح اليرظاص 

ٛاح ( ضاٙ عالٔسعق عالٔن60%,53% ,60%( عناٗ )76% ,145% , 140%عنُغثاـح عنً ـٕٚاـح عنًعاشدج ياٍ )

 LSDٔعالٚثكٕذٛام ٔعنٓٛثٕكٕذٛاام عهاٗ عنراإعنٙ ْٔازِ عنُغااة ال ذخرهااف يعُٕٚااً يااٍ عنُاؼٛاح عالؼظااائٛح تذالنااح 

يماسَااح تانعماام عن شٚااح لثاام عنًعايهااح تااانرشكٛض عاليصاام ٔكاازنك عنؽااال تانُغااثح  0.05ٔعهااٗ يغاارٕٖ عؼرًانٛااح 
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تانًغرخهض( ضمذ أَخفغ تشكم يعُإ٘ ( غى يٍ عنعمم عنكايهح ) عنعمم عنًؽفٕهح 1ضٙ ) +Naنًرٕعؾ ذٕعظذ 

) عَظاش  NaCl (0.498)( يماسَح تانعمم عنًعًشج تانًاء عنًم ش ٔعنًعايهح تانرشكٛض عنًصانٙ ضاٙ 0.0095عنٗ )

 (. 2-ظذٔل 

( أ٘ أٌ عنًغارخهض 0.0158إٌ ْزع عالَخفاع الٚخرهف يعُٕٚااً يماسَاح تانعمام عن شٚاح لثام عنًعايهاح )        

ٛش كهٛاً ٔتعثاسج أخشٖ ضاٌ يكَٕاخ عنًغرخهض لذ عاًْد ضاٙ عطاالغ عنرهاف ضاٙ عألغشاٛح أٔلف هاْشج عنرعً

عنغاٚرٕتالصيٛح عنٗ ؼذ يا ٕٚطف تيَّ ألم يٍ عنرهف عنؽاطم ضٙ عنعمم عنًعًشج تانًاء عنًم ش تام ٚمراشب ياٍ 

ًُٓاا ) أ٘ يُاع عنضٚاادج رنك ضٙ عنعمم عن شٚح يًا أدٖ عنٗ عنياء عالخرالضاخ عنًعُٕٚح ياٍ عنُاؼٛاح عالؼظاائٛح تٛ

عنؽاطهح ضٙ عخز عالَٕٚاخ( تام عطاثؽد عضؼام يًاا ْإ عهٛاّ ضاٙ عنعمام عن شٚاح ٔعنراٙ لاذ أطااتٓا شاٙء ياٍ 

  عشُاااء ذٓٛ ااح عنعماام ٔرنااك تئصعنااح عنًعًاإ  Excisionعالػاا شعب ضااٙ عنُفارٚااح عنؽاطاام تغااثة عًهٛااح عنااـ 

 . (basal cut surface)عنعزس٘ أ٘ ضٙ )

Ca( أٚاإٌ )Influxعًٛااش ضااٙ عنُغااة عنً ٕٚااح اليرظاااص )عٌ ذاايشش هاااْشج عنر
+2

, Mg
+2

,Na
+
,K

+
( تذالنااح 

( 1عنًؽرٕٖ عنكهٙ نعمهح ٔعؼذج تكايهٓا تيغ عنُظش عٍ ذٕصٚعٓا خالل أظضعء عنعمهاح لاذ ٔػاؽد ضاٙ عنشاكم )

 ؼٛس تٍٛ عنشكم عألخٛش أستع َماؽ أعاعٛح   ْٙ:

( ْااٙ Initial amountsضااٙ عنعماام عن شٚااح تكايهٓااا ) عنُغااثح عنً ٕٚااح نرٕعظااذ إَٔٚاااخ عنعُاطااش عألستعااح -1

Caكااٜذٙ ياٍ عألكثاش عناٗ عالطايش )
++

 < Mg
++

 <Na
+
 <K

+
K( ؼٛاس كاَاد عنُغاثح عنً ٕٚاح نهاـ 

+
ْاٙ  

Naػعف 
+

Mgٔخًظ أػعا   
+2

Caٔعكصش يٍ عرح أػعا   
+2

  . 

Kضااٙ عنعماام عنًعًااشج عَخفؼااد % نهااـ  -2
+

Naعنااٗ دٌٔ عنُظااف تًُٛااا عصدعدخ %  
+

َظااف ذمشٚثاااً يااشج ٔ 

Kيماسَح تانعمم عن شٚح.أ٘ أٌ 
+

Naلم ٔ  
+

عصدعد  ٔتعثاسج أخشٖ ضااٌ عنًعادناح أطاثؽد عكاظ ياا ْإ عهٛاّ  

Naضٙ عنعمام عن شٚاح   ْٔازع الٚرفاك ياع يٛكاَٛكٛاح )عنٛاح( عًام يؼاخح 
+
/K

+
 Pump  ٌٔتعثااسج عخاشٖ ضاا  

Naعنُرائط عنؽانٛح ذععهُا َمرشغ ضشػٛح ظذٚذج نرفغٛش عنٛح عًم 
+
/K

+
pump  ضٙ عنعمم عنًعًـشج ٔعنراٙ كاَاـد

Kذعًااـم تاذعاااِ ػاا  
+

Naعنااٗ عنااذعخم )صٚااادج%( ٔؽااشد  
+

عنااٗ عنخااـاسض ) َمظااـاٌ % ضااٙ عنااذعخم(. أ٘  

Reversal Na)عطثؽااـد ذعًااـم تشااكم يعكااـٕط ٔ نظانااـػ دخاإل عنظاإدٕٚو 
+
/K

+
pump action 

hypothesis)  

ٙ عنعمم عنًعًاشج تكايهٓاا يماسَاح تان شٚاح  ٔنكاٍ دسععاح ( ذمشٚثاً ضMg+2  ٔCa+2نى ذريٛش % نكم يٍ ) -3

Mgذٕصٚع 
+2

Ca( ٔ 3)ظذٔل / 
+2

 MgSO4( تذالنح % ضٙ عظضعء عنعمم عن شٚح تعذ يعايهرٓاا تاـ )4)ظذٔل/  

 ٔCaSO4 :ٙضمذ عهٓشخ عٜذ ) 

Mgصٚادج %  -أ
+2

 ضٙ عالٔسعق عالٔنٛح َٔمظآَا ضٙ عالتٛكٕذٛم ٔعنٓٛثٕكٕذٛم.  

Caلهح  -ب
+2

 ضٙ عالٔسعق عالٔنٛح ٔصٚادذٓا ضٙ عالتٛكٕذٛم ٔعنٓٛثٕكٕذٛم.  % 

Mgٔكاعرُراض   ٚثذٔ عٌ عنـ ض.
+2

ُٚرمام ياٍ عظاضعء عنعمهاح عالخاشٖ ٔٚرعًاع ضاٙ عالٔسعق عالٔنٛاح ناذٔسج عنًٓاى  

Caضٙ عنثُاء عنؼٕئٙ .عيا 
+2

ضاَّ عهٗ عنعكظ يٍ رنك ُٚرمم يٍ عالٔسعق عناٗ عنٓٛثٕكٕذٛام  ؼٛاس دٔسِ عنًٓاى  

ٔرنااك نركاإٍٚ عنثادئاااخ  root initialsضااٙ تُاااء عنخالٚااا عنُاذعااح يااٍ عالَمغاااو ضااٙ يٕعلااع عنًُشاايخ عنعزسٚااح 

 عنعزسٚح   شى ذكشفٓا عنالؼك عنٗ ظزٔس يشئٛح. 

( عٌ 1%( ضمذ عذؼاػ ياٍ خاالل عنشاكم )1عنًعذَٕط ) ٔكغٛ شج عهٗ هاْشج عنرعًٛش تاعرخذعو يغرخهض -1

(   أ٘ عَخفااغ عنااٗ دٌٔ يغاارٕعِ ) عااذج 0.0286ضااٙ عنعماام عنًعًااشج تانًغاارخهض ) +Naيعااذل عيرظاااص 

%. ٔتعثااسج 80(   ؼٛاس ًٚصام ْازع عالَخفااع عكصاش ياٍ 0.1496يشعخ( ضٙ عنعمام عنًعًاشج تانًااء عنًم اش )

ح عنفٛضٚائٛح ٔعنكًٛٛائٛح نالغشٛح عنغاٚرٕتالصيٛح ياٍ خاالل عطاالغ عخشٖ ضاٌ عنًغرخهض لذ ؼاض  عهٗ عنغالي

  يًااا ظعاام عماام عنًاااػ عنًعًااشج  +Na( الَٕٚاااخ Influxعنرهااف ٔتانرااانٙ يُااع ؼظاإل عنضٚااادج ضااٙ عنااـ )

 & Shaheed)تانًغرخهض ذغارعٛة ضغإٛنٕظٛاً تذالناح ذكإٍٚ عنعازٔس عنعشػاٛح كًاا نإ كاَاد عماالً ؽشٚاح

Jabor, 2009) . 

( ذاؤد٘ عناٗ ذيٛاشعخ ضغإٛنٕظٛح uptakeعٌ عنريٛشعخ ضٙ عنعٓاذ عالصيإص٘ عنُاذعاح عاٍ عاليرظااص )       

ٔكًٛٛائٛاح ذرعهاك تظاإسج يثاشاشج عٔ غٛااش يثاشاشج تعًهٛااح ذكإٍٚ عنعازٔس عنعشػااٛح ضاٙ عنعماام كاانريٛشعخ ضااٙ 

خ تًغارٕٚاخ ذرعاأص ( .عٌ ذعًاع عالَٕٚااHasio , 1973يغارٕٖ يُرظااخ عنًُإ عن ثٛعٛاح ٔعنكاستْٕٛاذسعخ)
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(. كًاا عٌ ذعًاع عالَٕٚااخ ٚغاثة Audus , 1963ؼذٔدْا عنًصانٛح ذكٌٕ يصث ح العارعاتح عنرعازٚش ضاٙ عنعمام)

(  كرعًاع أٚإٌ Zekri & Parsons , 1990) Nutritional imbalanceعخارالل ضاٙ عنرإعصٌ عنيازعئٙ 

يؽام عنثٕذاعإٛو ضااٙ عنخالٚاا عنؽاسعااح عنظإدٕٚو ضاٙ عالٔسعق ٚااؤد٘ عناٗ غهااك عنصيإس ؼٛاس ٚعرمااذ تيَاّ ٚؽاام 

(Behaboudian et al., 1986 ٔعنز٘ ٚؤد٘ عنٗ عَخفاع عًهٛح عنثُاء عنؼٕئٙ ٔيٍ شاى  عَخفااع لاتهٛاح  )

( . ٔٚثذٔ عٌ عَخفاع ععرعاتح عنرعازٚش ضاٙ عنعمام عنًعًاشج لاذ ٚعإد Kirk et al., 1986عنعمم عهٗ عنرعزٚش )

ٔ  2ٔ  1ا ضٙ ععالِ َرٛعح نرعًع عالَٕٚااخ تغاثة عنرعًٛاش كًاا ضاٙ عنعاذعٔل )عنٗ عنراشٛشعخ عنغهثٛح عنًشاس عنٛٓ

( 1( ٔكزنك عنشاكم )4ٔ  3ٔ  2ٔ  1(.ٔيا ٚؤكذ عنفكشج ععالِ عٌ َرائط ْزِ عنذسععح ٔعنًرًصهح تانعذعٔل )4ٔ  3

K  ٔNaذظٓاش صٚاادج ضاٙ يعاذل عيرظااـاص عالَٕٚااخ )
+

  ٔMg
+2

  ٔCa
+2

 ( عهاٗ عنرإعنٙ يماسَاح تُؼاإظٓا

(efflux ٍٛكًاا ْإ يٕػاػ ضاٙ عنًؽإس عالٔل ياٍ ْازِ عنذسععاح نهثااؼص )(Shaheed & Jabor, 2009) 

 Rains(  ٔكزنك ٚرفك يع )Shtarkshall et al., 1970ٔنرغهغم عنعُاطش َفغٓا ععالِ. ْٔزع يا ٚرفك يع )

K( ؼٛس ركش عٌ هاْشج عنرعًٛش ذاؤد٘ عناٗ صٚاادج ضاٙ يعاذل عيرظااص 1969 ,
+

 (uptakeي ) ّماسَاح تكًٛرا

 (.  leakageعنمهٛهح عنُاػعح خاسض عنُغٛط عنُثاذٙ )

ْزع ٔيٍ ظاَة أخش   ضئٌ يغرخهض عنًعذَٕط عنز٘ ععرخذو ضٙ عنغاٛ شج عهاٗ هااْشج عنرعًٛاش كااٌ 

نّ دٔسع ٔعػؽاً ضٙ يُع عالػ شعب عنؽاطم ضٙ َفارٚاح عالغشاٛح ٔياٍ خاالل يؽاضظراّ عهاٗ يكَٕااخ عنيشااء 

. ٔستًاا (Shaheed & Jabor, 2009)عنًفغافشج ٔيُاع عنراذضك عنخااسظٙ نالَٕٚااخ ياٍ عنثاشٔذٍٛ ٔعناذٌْٕ 

ٚعاإد رنااك عنااٗ عنًشكثاااخ عنفُٕٛنٛااح عنًٕظاإدج ضااٙ عنًغاارخهض عنًااائٙ نثاازٔس عنًعااذَٕط ٔعنرااٙ تُٛٓااا عنكشااف 

( عٌ نهًشكثاااخ عنفُٕٛنٛااح لاتهٛااح عانٛااح 1984) Harborneعنرًٓٛااذ٘ )َرااائط غٛااش يعشٔػااح( . ؼٛااس أشاااس 

ٍٚ يعمذعخ يع عنثشٔذُٛاخ يٍ خالل عنريطش عنٓٛذسٔظُٛٙ عُذ ؼذٔز ػاشس ضاٙ عنيشااء عنثالصيٙ.ٔستًاا نركٕ

ٔعنز٘ عٔلف عنعًهٛاخ عنرٙ ذؽظم خالل هااْشج  Cinnamic acidٚكٌٕ أؼذ عنًشكثاخ عنفُٕٛنٛح ْٕ ؼايغ 

10عنرعًٛش تذالنح ذكٍٕٚ عنعزٔس عنعشػٛحضٙ عنعمم ترشكٛاض )
-3

M( )Shahead , 1997 ) ِعٔ ستًاا ٚكإٌ نٓاز

عنً هاإب ضااٙ عًهٛااح َشاإء عنعاازٔس  IAAدٔس ضااٙ صٚااادج يغاارٕٖ  caffeic acidعنًشكثاااخ عنفُٕٛنٛااح يصاام 

عنعشػٛح ؼٛس ذعًم كؽايٛاخ نالٔكغعٍٛ يٍ خالل ذيشٛش عنًغرخهض ضٙ صٚادج ععرعاتح عنرعزٚش عناٗ عؼرٕعئاّ 

Caعهٗ 
+2

 (Chakravarty, 1976 ًٔعنز٘ ٚكٌٕ عايالً يشعضما )( ضٙ ذكٍٕٚ عنعازٔس عنعشػاٛحHartmann 

et al., 1990 ; Eliasson , 1978 عٔ يٍ خالل يغاًْح عنكانغإٛو ضاٙ عنًؽاضظاح عهاٗ عنغااليح عنفٛضٚائٛاح )

 (.Epstein , 1972ٔتانرانٙ عهٗ َفارٚح عالغشٛح )

نعضء عنصااَٙ لٛذ عنذسععح عنؽانٛح ) ٔعنًرًصام تاا influxٔعخٛشعً ضاٌ صٚادج يعذالخ عيرظاص عالَٕٚاخ 

) ٔعنًرًصام تاانعضء عالٔل عنًُشإس ياٍ عنذسععاح  effluxيٍ عنذسععح( ْٙ أعهٗ يٍ يعذالخ َؼٕغ عالَٕٚاخ 

(Shaheed & Jabor, 2009)  لذ ٚعٕد عنٗ َٕ  عنُظااو عنرعشٚثاٙ عنًغارخذو ضاٙ عنذسععاح عنؽانٛاح ْٔإ عمام

نالَٕٚااخ  uptakeنُارػ ٔتانراانٙ ٚضٚاذ ياٍ عنًاػ عنؽأٚح عهٗ صٔض ياٍ عالٔسعق عالٔنٛاح  يًاا ٚشاعع عًهٛاح ع

 عثش يعشٖ عنُرػ )عٔعٛح عنخشة( . 
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( اَىٌ انبىحبسُىو فٍ Influx( :حأثُش ظبهشة انخعًُش فٍ انُسبت انًئىَت اليخظبص )1جذول )

 عمم سبق انًبش

 

 األجزاء انُببحُت
 انعمم انًعًشة انعمم انطشَت

 بعذ انًعبيهت بم انًعبيهتل بعذ انًعبيهت لبم انًعبيهت

 171176 االوساق االونُت
**17453 

(321)% 

 

171986 

 **17233 

(136)% 

 177461 انسىَمت انجُُُُت فىق انفهك
17826 

(11)% 

 

 **171341 

 **17421 

(213)% 

 174811 انسىَمت انجُُُُت ححج انفهك
**17661 

(37)% 

 

**171461 

 **173111 

(115)% 

هٍ فٍ انعمهت يخىسظ انًحخىي انك

 انكبيهت
17444 

**17646 

(4574)% 

↓171262 

(72)% 

 **17317 

(15177)% 

 

غوى َسوُج َبوبحٍ ال االسلوبو بوٍُ االلوىا  حًثوم انُسوبت  1فوٍ  uptakeانُسبت انًئىَت الَوىٌ انبىحبسوُىو انًًوخض 

 LSDال* لًُوت  17117=  1715عهً يسوخىي احخًبنُوت  LSDال** لًُت  uptakeانًئىَت انًجشدة نهزَبدة فٍ انـ 

  1781=1711عهً يسخىي احخًبنُت 

 

 

(: حأثُش ظبهشة انخعًُش فٍ انُسبت انًئىَت اليخظبص اَىٌ انظىدَىو فٍ عمم سبق انًبش 2جذول )

 وانسُطشة عهُهب ببسخخذاو انًسخخهض انًبئٍ نبزوس انًعذَى 

 

 االجزاء انُببحُت

 انعمم انًعًشة ببنًبء انًمطش انعمم انطشَت
ًعًشة بًسخخهض انعمم ان

 انًعذَى 

لبم 

 انًعبيهت
 بعذ انًعبيهت لبم انًعبيهت بعذ انًعبيهت

لبم 

 انًعبيهت
 بعذ انًعبيهت

 171193 االوساق االونُت
 *171237 

↑ (41)% 

 

17125 

171446 

↑ (76)% 

 

17125 

1711 ** 

(61 )%↓ 

 171186 انسىَمت انجُُُُت فىق انفهك
 **17126 

↑ (212)% 

 

*171163 

17141 

↑ (145)% 

 

171163 

171176 * 

(53)%↓ 

 171196 انسىَمت انجُُُُت ححج انفهك
 **171493 

↑ (151)% 

 

 *171276 

17165 

↑ (141)% 

 

171276 

17111** 

(61)%↓ 

يخىسظ انًحخىي انكهٍ فٍ 

 انعمهت انكبيهت
171158 

 **171342 

↑ 

(11675)% 

171229 

171498 

↑ 

(11775)% 

171229 
171195** 

(5875)%↓ 

 

االسلوبو بوٍُ االلوىا  حًثوم انُسوبت  -غى َسوُج َبوبحٍ ال 1( فٍ Influxنُسبت انًئىَت الَىٌ انبىحبسُىو انًًخض )ا

ال* 171194=  1715( عهً يسخىي احخًبنُت LSDال** )↓او انُمظبٌ ↑  uptakeانًئىَت انًجشدة نهزَبدة فٍ انـ 

 171177=  1711( عهً يسخىي احخًبنُت LSDلًُت )
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 أثُش ظبهشة انخعًُش فٍ انُسبت انًئىَت اليخظبص اَىٌ انًغُُسُىو فٍ عمم سبق انًبش(: ح3جذول )

 

 األجزاء انُببحُت
 انعمم انًعًشة انعمم انطشَت

 بعذ انًعبيهت لبم انًعبيهت بعذ انًعبيهت لبم انًعبيهت

 171456 االوساق االونُت
171476 

↑ (1)% 
17121 

 **17132 

↑ (1275)% 

 171543 ت فىق انفهكانسىَمت انجُُُُ
171123 ** 

(27 )%↓ 
171 

 **17129 

↑ (29)% 

 171476 انسىَمت انجُُُُت ححج انفهك
171363 

(8  )%↓ 
17111 

 **17152 

↑ (37)% 

 171491 يخىسظ انًحخىي انكهٍ فٍ انعمهت انكبيهت
1321** 

(11 )%↓ 
171113 

 **171386 

↑ (27)% 

 

االسلوبو بوٍُ االلوىا  حًثوم انُسوبت  -غوى َسوُج َبوبحٍال  1( فٍ Influxض )انُسبت انًئىَت الَىٌ انبىحبسُىو انًًخ

=  1715( عهووً يسووخىي احخًبنُوووت LSDال** لًُووت )↓او انُمظووبٌ ↑ uptakeانًئىَووت انًجووشدة نهزَووبدة فووٍ انووـ 

 1711927=  1711( عهً يسخىي احخًبنُت LSDال * لًُت ) 171111

 

 ًئىَت اليخظبص اَىٌ انكبنسُىو فٍ عمم سبق انًبش(: حأثُش ظبهشة انخعًُش فٍ انُسبت ان4جذول )

 

 األجزاء انُببحُت
 انعمم انًعًشة انعمم انطشَت

 بعذ انًعبيهت لبم انًعبيهت بعذ انًعبيهت لبم انًعبيهت

 17144 االوساق االونُت 
17119** 

(17 )%↓ 
17181 

**17126 

↑ (56 )% 

 17186 انسىَمت انجُُُُت فىق انفهك
**17113 

↑ (21%) 
171416 

 **17188 

 ↑ (111)% 

 17177 انسىَمت انجُُُُت ححج انفهك
17185 

↑ (11)% 
171476 

17148 

 ↑ (1 %) 

 171567 171123 171123 يخىسظ انًحخىي انكهٍ فٍ انعمهت انكبيهت
 **171873 

↑ (54)% 

 

االسلوبو بوٍُ االلوىا  حًثوم انُسوبت  -َسوُج َبوبحٍال  غوى 1( فٍ Influxانُسبت انًئىَت الَىٌ انبىحبسُىو انًًخض )

 171146=  1715( عهً يسخىي احخًبنُت LSDال** لًُت )↓او انُمظبٌ ↑انًئىَت انًجشدة نهزَبدة فٍ االيخظبص

 171121=  1711( عهً يسخىي احخًبنُت LSDال * لًُت )
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K( أَىَبث Inflluxئىَت اليخظبص )(:حأثُش ظبهشة انخعًُش فٍ انُسبت ان1ًشكم )
+

Naو  
+

Mgو  
++

و  

Ca
++

( وانسُطشة عهُهب ببسخخذاو Whole cuttingبذالنت انًحخىي انكهٍ نعمهت يبش واحذة ) 

 انًسخخهض انًبئٍ نبزوس انًعذَى 

 

 انًظبدس :

ٌٔ ضاٙ (   دٔس ؼايغ عنغانغٛهك ٔعنغهٛكٌٕ ضٙ ذخفٛف عاًٛح عنثإس2010عنعٛغأ٘   عثاط ظاعى يؽًذ ) 

 .. سعانح ياظغرٛش ظايعح تاتم Roxb. Phaseolus aureusعمم عنًاػ 

Abraham , G. and Reinhold ,L. (1980) . Mechanism of effect of ageing on 

membrane transport in leaf strips of Centranthus rubber. Possible ethylene 

involvement in cutting shock . Planta , 150,380-384. 

Audus, L.J. (1963). Plant growth substances. Leonard Hill Ltd . London , PP . 145-

157. 

Behaboudian, M.H.; Torokfalvy. E & Walker, R.R. (1986). Effect of Salinity on 

ionic content, water relations and gas exchange Parameters in some citrus scion 
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