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 الفسلجية في عقل الخيارسالمة االغشية الخلوية وبعض المعايير سمية الصوديوم في  تأثير

 Cucumis sativus L. 
 

 عبد هللا ابراهيم شهيد ايفان ابراهيم مرهج  

 جامعة بابل-كلية العلوم-قسم علوم الحياة

 

 ملخصال

 MDAيؤشأأسدس يأأايص دة اأأ ص دي)د)هأأص )فأأ   (NaClدرس تأأير س يأأا ص ديوأأ)ده)ئ )مل  أأص يدأأل ود)رهأأ  ديوأأ)ده)ئ  

 ECوهس ذف  معض دياؤشسدس ديفسدج ص )إيتجامص ديتجووذيك وديبسوت ن وإنزهم ديبسوت ز ويحت)ى ديب)تاي )ئ وديو)ده)ئ(  LOXو

 NaClع)يدأ  ديعلأب متسدو أز ي)تدفأص يأن ودي)زن ن ديطسي وديجأا((  وديكد  ودياساحص دي)رق ص ويع ل دينتل  bو a سوود)روف ا

يدأ   75  ووأا  ديتسو أز )ياعص 32يا ة  يد  يكافئ/يتس ((0 ,15 ,20 ,25 ,50 ,75 ,100 ,125 ,150 ,175 ,200 ,225 ,250

ضسردً ف  يايص دة اأ ص وضضأطسدا دينفاةهأص م ةيأص   يكافئ/يتس( ه) ديتسو ز ديسائ م ةيص إيتجامص ديتجذهس  يبب ديو)ده)ئ ديسائ

وديبسوت ز وإن)فاضأاً فأ  يحتأ)ى  Lipoxygenase (LOX)وفعاي ص إنزها   Malondialdehyde (MDA)ديزهادة ف  يحت)ى 

فأ  يحتأ)ى يعن)هأاً إن)فاضأاً ديبسوت ن ووذيك زهأادة فأ  يحتأ)ى ديوأ)ده)ئ وإن)فاضأاً فأ  يحتأ)ى ديب)تايأ )ئ  ماةضأافص ديأ  ةيأك 

 ديجا(  ودي)زن ن ديطسي وويع ل دينتل وديكد  ودياساحص دي)رق ص  bو aديكد)روف ب 
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Abstract  

 The effect of sodium toxicity (NaCl) on cellular membranes integrity (MDA, LOX, protein, 

protease, potassium & sodium contents) as well as some physiological parameters (rooting 

response, EC, chlorophylls a, b and total, leaf area, transpiration rate and fresh and dry weight ) was 

studied. Cuttings were treated with different concentration of NaCl (0, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 125, 

150, 175, 200, 225 & 250) meq/L for 24 hours. 75 meq/L was the toxic level of sodium in terms of 

rooting response. This level causeddamage of cellular membranes and permeability perturbation 

through increasing of MDA content, LOX  and protease activities. Whereas, decrease in protein 

content as well as increase of Na
+
 and decline of K

+ 
 concentration. In addition, significant decrease 

of a, b and total chlorophyll, leaf area, transpiration rate, fresh and dry weight were .   
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 المقدمة

تسأأبب دياد)حأأص نأأ)ع ن يأأن دةللأأاددس يدنبأأاس دوةً: 

ضو يسحدأأأص  Water-deficient stressإللأأأاد نلأأأء دياأأأا 

 (Rapid Osmotic Phase)ديسأسه   دةللأاد دةوزيأ)زي

يأأن زهأأادة تسدو أأز ديأأذداباس فأأ  ديتسمأأص وران أأاً:  وتكأأ)  ناتجأأص

وتنأت  يأن   Slow Ionic Stressإةللأاد إةهأ)ن  ديبطأ   

Kغ  س نسبص ت
+

\Na
+ 

ووذيك ضه)نأاس ديوأ)ده)ئ وديكدأ)ر ديتأ  

  (Hamdia & Shaddad, 2010)تكأأ)  يةأأسة يدنبأأاس 

ومايس م يأن ديتأير س ديسأدب  يأنلء دياأا  ديأذي هسأببد دةللأاد 

ديادح  دة د  دينباتاس تتحسأ  دورأس يزهأادة ديوأ)ده)ئ مسأبب 

س دي)د)هأص تير سه ديسدب  عد  ت)فس ديب)تاي )ئ وفعاي ص دةنزهاا

  (Abdi et al., 2011)وديبنأا  ديةأ)ا  ودةهأض دي)دأ)ي 

( د  دةللأأاد ديادحأأ  هأأؤرس فأأ  1994) Hamdiaوضوضأأح  

ديناأأ) ويحتأأ)ى ديكد)روف أأب وديسأأكسهاس ويحتأأ)ى دينتأأسول ن 

ومعض دياغذهاس دةخسى )وايب)تاي )ئ وديفسأف)ر ودياغنسأ )ئ 

ااعتأأد ول Wangوديكايسأأ )ئ( فأأ  نبأأاس دي) أأار  واأأا ضشأأار 

( د  ناأأأ) ديجأأأذور فأأأ  دينباتأأأاس دياعسضأأأص ياللأأأاد 2013)

مفعأأأب ديتأأأير سدس دةوزي)زهأأأص وديسأأأا ص ديادحأأأ  هكأأأ)  يل أأأ دً 

ياه)ناس ديت  تسبب قدص إخأذ دياغأذهاس خو)ًأاً ديب)تايأ )ئ  

 Blumwald)واا ت)تزل دياد)حص قامد ص دينباتاس ألخأذ دياأا  

et al., 2000)  

ياعظأأم دينباتأأاس  ديوأأ)ده)ئ عنوأأس   أأس ضأأسوري

)إي دنأد   Beneficial elementsوهع  ين ديعناًس دياف أ ة 

( مإيترنا  دوره ديالم Functional nutrientعنوس وظ ف  

 ومعأض ضنأ)د  Halophytaياعظم دينباتاس دياتحادص يداد)حص 

عبس  اا   Pyruvate)ين خال نلدد يدباهسوف    C4 نباتاس
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يدل ود)ره  ديوأ)ده)ئ م  أص  هسبب تسدومواا  ديكد)روماي ( 

  س يفةدص وه)تزل ديتن)  ديح ات  وهلدب نا) ودنتاج دينباتاس 

وقأأ  هأأؤدي ديأأ  ديسأأا ص فأأ  دينباتأأاس   أأس دياتحادأأص يداد)حأأص 

Glycophyta  (Turan et al., 2009) ويأأن ديتأأير سدس  

ديسدب ص دةخسى يزهادة ديو)ده)ئ ه) قدص ت)فس يغأذهاس ضخأسى 

  خذها ين قبب دينباس()ين خال ترب ط ض

تك)  دةوردق ضورس عسضص يدو)ده)ئ ين ديجذور 

وةيك مسبب تسدوم ديو)ده)ئ متسدو ز عاي ص ف  دياجا)  

د  نلب ديو)ده)ئ هك)  مإتجاه ودح   وق  ضقتسحدي)ةسي  

Unidirectional  ويلذد عن طسهق يجسى دينتل ف  دي)اب

 Kronzucker)ناحظ تسدواد ف  دةوردق ي  تل ئ ديعاس 

& Britto, 2011)   

 Lipidعاد ص هسبب دةللاد ديتيوس ي ح وث 

Peroxidation   ف  دينباتاس إة تتيوس  دي ه)  ديا)ل)دة ف

)وه)  Malondialdehydeينتجص دة ا ص ديباه)ي)ل ص 

(  Hernandez et al., 2000) دينات  دينلاا  يلذه ديعاد ص( 

اا  ودياتةان يسؤويص عن تدف ديغوتك)  هذه ديعاد ص 

،  تغ سدس ف  خوااء ديغاا  يرب ديس )يص، نلب دةه)ناس

 Sharmaهذه ديتغ سدس ف  دينلاهص تؤدي دي  ي)س دي)د ص  )

et al., 2012 )  وق  ضشارWang ( دي  2013ولااعتد )

ف  لذور نباس  MDAحو)ل زهادة ف  يحت)ى 

Kandelia candel  ي  زهادة تسدو زNaCl  

 

 العمل المواد وطرائق  

 وتهيئة العقل البذورزراعة 
( (.Cucumis sativus Lيأأتعدا  مأأذور دي) أأارض  

نُلع  ماا  ديحنف أص ديجأاري ح ث  Alpha Beth 1ين ًنف 

يأأاعص وزرعأأ  فأأ  خطأأ)ط يت)دزهأأص عدأأ  ناأأارة  12ياأأ ة 

و)يط  يدزردعص مايأت) دئ  Sterile sawdustدي)اب دياعلم 

  مسمأأأ  ديلأأأ)ة ضحأأأ)دال مايأأأتك ص  وضضأأأ ف يحدأأأ)ل ه)وانأأأ

يأن  Plant Growth Chamberووضع  فأ   سفأص ديناأ) 

وديت  تاتأاز مظأسو( ق ايأ ص يأن  Binder KBW 700ن)  

يأ)و  ودرلأص حأسدرة 1800 -1600ضضأا ة يسأتاسة وماأ ة 

25 ±1 ºوهةأأأأأا( يحدأأأأأ)ل   60-70%ورط)مأأأأأص نسأأأأأب ص  ئ

Hoagland   محسأأب ديحالأأص يغاهأأص عاأأس عاأأسة ضهأأائ معأأ ها

دياتااردأأص يتل  أأص ديُعلأأب وإلأأسد  ديتجأأارا  دنت)بأأ  ديبأأادردس 

-day-10ديُعلأأب يأأن مأأادردس يتااردأأص معاأأس عاأأسة دهأأائ  ه  أأ 

old seedlings   ديتأأ  تاتأأاز ماحت)دالأأا عدأأ  مُأأسعم طسفأأ

، وزوج يأن دألوردق دألوي أص وايدأص Terminal Budًأغ س 

 Pair of Fully Expanded Primary Leavesدةتسأا  

، مع  يم ضيفب دةوردق دةوي ص 3مط)ل  ()ديل ب)و)ت ب ديساقو

رم ع)يد  ديعلب متسدو ز ي)تدفأص يأن  إزديص دياجا)  ديجذري 

NaCl (250, 225, 200, 175, 150, 125, 100, 75, 

معأ ها   يأاعص 32ياأ ة  يد  يكافئ/يتس (0 ,15 ,20 ,25 ,50

 Boric acid (5نلدأأ  ديأأ  ويأأط ديتجأأذهس ديحأأاوي عدأأ  

ة يأأتص ضهأأائ وهأأ  تحأأ  نفأأ  ديظأأسو( يأأاهكسو سدئ /يأأب( ياأأ 

ديت  ديت) ي  يتنا أص ديبأادردس ضي فأ   سفأص ديناأ) معأ ها تأم  

  حساا يع ل ع د ديجذور ف  وب ُعلدص

تأأأم ق أأأاس ديةأأأسر دياتسأأأبب عأأأن ديوأأأ)ده)ئ ديسأأأائ  

 يا اأأأأأأأأأأ ص ديسأأأأأأأأأأاهت)مازي ص ماأأأأأأأأأأكب   أأأأأأأأأأس يباشأأأأأأأأأأس

  Electrical conductivityوم ةيأص ديت)ًأ د ص ديكلسماا أص  

(EC) فأ  ديعلأب وديبأادردس حسأب طسهلأص(Lutts et al., 

فةأأاً عأأن ديةأأسر دياحأأق ماك)نأأاس دة اأأ ص يأأن  ، (1996

ديأأأأأأأأأ ه)  ديافسأأأأأأأأأفسة وديبسوت نأأأأأأأأأاس م ةيأأأأأأأأأص يحتأأأأأأأأأ)ى 

Malondialdehyde (MDA)  حسأب طسهلأصHeath & 

Packer, 1968)حسأأب طسهلأأص    ق سأأ ديتأأ ( وديبسوت نأأاس و

((Bishop et al., 1985دةنزهااس دياحددأص يلأا  ، فةاً عن

 Axelrod et حسأب طسهلأص Lipoxygenase (LOX)ـ وأ

al., 1981)  )وأذيك وProtease ( حسأب طسهلأصKunitz, 

1947 ) 

 تأم ق أاسضيا ف اأا هتعدأق ماياؤشأسدس ديفسأدج ص فلأ   

وديتأ    يعايدأص ُعلب يباشسة يأن وأب ميخذ ديطسي وةيك دي)ز 

و ز ديسأأأائ يأأأن ومأأأايتس ،تاأأأاب ديسأأأ طسة )دياأأأا  ديالطأأأس(

 فأأ  فأأس  ديُعلأأب  ُلففأأ  يأأاعص  معأأ ها 24ديوأأ)ده)ئ ياأأ ة 

ةيأك  معأ  ديأ)ز  رباس يح ن ئ   70 حسدرة درلص عد  ولسماا 

قِ   يحتأ)ى ضوردق ديُعلأب يأن واا   دُعلبديجا( ي دي)ز  يجب

ضيأا   (Lichtenthaler, 1987)ديكد)روف ب مايت) دئ طسهلأص 

ايطسهلأأص ديب ان أأص دة مفلأأ  ق سأأ  دياسأأاحص دي)رق أأص م)وأأ)  

 24وُع)يد  يا ة  ضهائ  5دخذس علب ين مادردس  دي) ار معاس

ياعص ماياا  ديالطأس ومأايتسو ز ديسأائ يأن ديوأ)ده)ئ رأم نُلدأ  

ضهائ  يا ة رارص ياهكسو سدئ/يب( (5حايض ديب)رهكديعلب دي  

 ,Marshall) طبلاً يـمع ها تم حساا يساحص دألوردق دألوي ص 

 Weight  يعأأ ل دينأأتل مايطسهلأأص دي)زن أأص قأأ واأأا   (1986

method يكأأأب ُعلدأأأص  اهكسوي تس  ديافلأأأ)د ماياأأأوز  دياأأأا ضي

 مايساعص ين خال:

Transpiration rate (μl/ h /cutting) =(Weight 

loss × 1000) / 24hour / No.cuttings 

تأأأم ق أأأاس تسو أأأز ديوأأأ)ده)ئ وديب)تايأأأ )ئ وضخ أأأسدً  

  (Rashid, 1986)إعتااددً عد  طسهلص 

   النتائج

 تحديد التركيز السام لكلوريد الصوديوم عند تجهيزه للعقل

( دي  تير س تسدو ز ي)تدفص ين يدأل 1ها س ديج ول ) 

ود)ره  ديو)ده)ئ ف  إيتجامص تجذهس علب دي) ار  ح ث وانأ  

لا أأأ  ديتسدو أأأز يربطأأأص وض  نسأأأبص ديتربأأأ ط تأأأزددد يأأأ  زهأأأادة 

يتس، ح أث واأف  ديعلأب عنأ  يد  يكافئ/ 125ديتسو ز ويغاهص 

-150( لأأذور  ضيأأا ديتسدو أأز ديعاي أأص يأأن )6ديتسو أأز دةخ أأس )

  وعدأأأ  هأأأذد Lethal( يدأأأ  يكأأأافئ/يتس فكانأأأ  قاتدأأأص 250

يدأأ  يكأأافئ/يتس هأأ) ديتسو أأز  75دةيأأاس تأأم ضخت أأار ديتسو أأز 

وديذي ضدى دي  دختزدل يع ل ديتجذهس دي   .Toxic conديسائ 

% ضي 47.36ذر ومنسأأبص ضن)فأأاال ( لأأ15.3دينوأأف تلسهبأأاً )

معبأأارة ضخأأسى دختأأزدل يعأأ ل ديناأأ) م ةيأأص عأأ د ديجأأذور ديأأ  

 % تلسهباً  وضعتا  ف  ديتجارا دياحلص 50دينوف 
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(: تحديد التركيز السام لملح كلوريد الصوديوم المجهز لعقل الخيار المأخوذة من بادرات نامية في محلول هوكالند 1الجدول )

 بداللة استجابة التجذير.)ربع قوة( 

 

 

 

التركيأأز السأأام لكلوريأأد الصأأوديوم الالأأار فأأي االغشأأية تأأثير 

 السايتوبالزمية 

( ديأأ  تأأير س ديتسو أأز ديسأأائ يكد)رهأأ  1هاأأ س دياأأكب ) 

ديو)ده)ئ ف  دينسبص ديا )هص يةأسر ديغاأا  ديبازيأ  )م ةيأص 

EC)  ًيبادردس وعلب دي) ار، إة ي)حظ ع ئ ول)د فسقاً يعن)هأا

يتسو ز ديسأأأائ إة مدغأأأ  منسأأأبص ديةأأأسر يدبأأأادردس دياعايدأأأص مأأأا

  ضيأأا فأأ  ديبأأادردس %(54.9)يلارنأأص مايسأأ طسة %( 48.85)

ماينسبص يدعلب فلأ  دزدددس دينسأبص ديا )هأص يدةأسر يعن)هأاً عنأ  

%( يلارنص مايس طسة   86.09يعايدتلا مايتسو ز ديسائ ومدغ  )

(48.21% ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوديوم في النسبة المئوية لالرر الغشاء البالزمي لبادرات وعقل الخيار.(: تأثير التركيز السام لكلوريد ال1الشكل )

تأأأأأثير التركيأأأأز السأأأأام لكلوريأأأأد الصأأأأوديوم فأأأأي محتأأأأو  

 الكلوروفيل

( تأأأير س ديتسو أأأز ديسأأأائ يكد)رهأأأ  2هبأأأ ن ديجأأأ ول ) 

وديكد)روف أأب ديكدأأ   bو aديوأ)ده)ئ فأأ  يحتأأ)ى ديكد)روف أب 

 أص فأ  يحدأ)ل ه)وانأ  يعلب دي) ار دياأيخ)ةة يأن مأادردس ناي

 75) )رمأأ  قأأ)ة( ياأأ ة عاأأسة إهأأائ رأأم يعايدتلأأا مأأايتسو ز ديسأأائ

يأاعص  إة يأبب  دياعايدأص دياأذو)رة  24ياأ ة  يد  يكافئ/يتس(

 19.36يحتأأأ)ى ديكد)روف أأأب ويأأأجب ) اً يعن)هأأأاً فأأأ إن)فاضأأأ

 bو a( يأأأاهكسو سدئ يكأأأب يأأأن ود)روف أأأب 34.10و 10.93و

 25.38يلارنأأص مايسأأ طسة ) وديكد)روف أأب ديكدأأ  عدأأ  ديتأأ)دي 

( يأأأاهكسو سدئ/ م نسأأأ   طأأأسي إي منسأأأبص 43.77و 21.30و

 % عد  ديت)دي  21.18و 21.17و 23.40إن)فاال 

المعاملة بملح كلوريد الصوديوم )ملي مكافئ/لتر( 

 ساعة 24لمدة 

معدل عدد الجذور 

 )جذر/عقلة(

 32.3 الماء المقطر

15 27.6 

20 25.6 

25 23.0 

50 17.0 

75 15.3 

100 5.0 

125 6.0 

150 0 

175 0 

200 0 

225 0 

250 0 

LSD (0.05) 3.441 

 العقل البادرات
 المعامالت

)%
ي )

الزم
 الب

شاء
 للغ

بي
نس

ر ال
ضر

ال
 

 السيطرة

 السام
L.S.D(0.05)= 8.252 
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غم نسيج \والكلوروفيل الكلي )مايكروغرام bو a(: تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم في محتو  الكلوروفيل 2الجدول )

 طري(.

المحتو        

 /غم()مايكروغرام

 

 المعامالت

 الكلوروفيل الكلي bالكلوروفيل  aالكلوروفيل 

 43.77 21.30 25.38 السيطرة )ماء مقطر(

ملي  75التركيز السام )

 مكافئ/لتر(
19.36 10.93 34.10 

P<(0.05) 0.001 0.002 0.008 

 

تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم في المساحة السطحية 

 ل لالوراق االولية للعق

( ديأأ  تأأير س ديتسو أأز ديسأأائ يكد)رهأأ  3هاأأ س دياأأكب ) 

ديوأأ)ده)ئ فأأ  دياسأأاحص ديسأأطح ص يأأاوردق دةمت دا أأص  يعلأأب 

، إة يأأ)حظ إختأأزدةً يعن)هأأاً فأأ  دياسأأاحص ضهأأائ 5ومعاأأس  دي) أأار

 3.16ديسطح ص ةوردق ديعلأب دياعايدأص مأايتسو ز ديسأائ ومدأ  )

يأأأأم
2

يأأأأم 4.31( يلارنأأأأص مايسأأأأ طسة  )
2

إختأأأأزدل  ( ومنسأأأأبص

(26.68 )% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم في المساحة الورقية )سم2الشكل )
2

 ( لالوراق االبتدائية لعقل الخيار.

 

 

 تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم في معدل النتح للعقل 

( ديأ  تأير س ديتسو أز ديسأائ يكد)رهأ  3ها س دياأكب ) 

)ده)ئ ف  يع ل دينتل  يعلب دي) ار ديايخ)ةة يأن مأادردس ديو

ناي أأص فأأ  يحدأأ)ل ه)وانأأ  )رمأأ  قأأ)ة( ياأأ ة عاأأسة إهأأائ رأأم 

يد  يكأافئ(  75يعايدتلا مايتسو ز ديسائ يكد)ره  ديو)ده)ئ )

يأأاعص  إة يأأ)حظ إن)فاضأأاً يعن)هأأاً فأأ  يعأأ ل دينأأتل  24ياأأ ة 

 13.5يدعلأأأأأأأأأأب دياعايدأأأأأأأأأأص مأأأأأأأأأأايتسو ز ديسأأأأأأأأأأائ ومدأأأأأأأأأأ  )

 20.61كسوي تس/علدص/يأأأأأأأأاعص( يلارنأأأأأأأأص مايسأأأأأأأأ طسة  )ياه

 %( 34.49ياهكسوي تس/علدص/ياعص( ومنسبص إن)فاال )

 

تأثير التركيز السأام لكلوريأد الصأوديوم فأي الأوزنين الطأري 

 والجاف 

( ديأ  تأير س ديتسو أز ديسأائ يكد)رهأ  4ها س دياأكب ) 

ديوأأأ)ده)ئ فأأأ  ديأأأ)ز  ديطأأأسي يعلأأأب دي) أأأار معأأأ  يعايدتلأأأا 

 24يد  يكافئ( ياأ ة  75ز ديسائ يكد)ره  ديو)ده)ئ )مايتسو 

يأأأاعص  إة يأأأ)حظ إن)فأأأاال ديأأأ)ز  ديطأأأسي يعن)هأأأاً يدعلأأأب 

 أم( يلارنأص مايسأ طسة   0.163دياعايدص مايتسو ز ديسائ ومد  )

 %(  37.06 م( ومنسبص إن)فاال ) 0.259)

( ديأ  تأير س ديتسو أز ديسأائ يكد)رهأ  5ها س دياأكب )

ا( يعلأأأب دي) أأأار ح أأأث يأأأ)حظ ديوأأأ)ده)ئ فأأأ  ديأأأ)ز  ديجأأأ

إن)فاال دي)ز  ديجا( يعن)هاً يدعلب دياعايدأص مأايتسو ز ديسأائ 

 أأأأم(  0.0184 أأأأم( يلارنأأأأص مايسأأأأ طسة  ) 0.0117ومدأأأأ  )

 %( 36.41ومنسبص إن)فاال )

 التركيز السام (السيطرة )الماء المقطر

 المعامالت

حة
سا
لم
ا

 
ية
رق
و
ال

 (
سم

2 )
 

Pvalue (0.05)=0.002 
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 لعقل الخيار.(: تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم في معدل النتح مايكروليتر/عقلة/ساعة  3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم فأي  مششأرات سأالمة 

والبأأأأأروتين و نأأأأأزيم  LOXو MDAاالغشأأأأأية الخلويأأأأأة )

 في عقل الخيارالبروتيز( 

( ديأأ  زهأأادة يعن)هأأص فأأ  يحتأأ)ى 3هاأأ س ديجأأ ول ) 

MDA  يأاعص مأايتسو ز ديسأائ يأن  24عن  يعايدص ديعلب ياأ ة

10هأأأ  ديوأأأ)ده)ئ )ود)ر
-3

( يدأأأ  يأأأ)ل/ م  وز  طأأأسي 8×

10يلارنأأص مايسأأ طسة )
-3

( يدأأ  يأأ)ل/ م  وز  طأأسي إي 2×

  LOXفعاي ص ضنزهم  واا إزدددس    %400إزدددس منسبص 

يأاعص مأايتسو ز  24( وح ة عن  يعايدص ديعلأب ياأ ة 3.93دي  )

( وحأ ة 2.78ديسائ ين ود)رهأ  ديوأ)ده)ئ يلارنأص مايسأ طسة )

دن)فأأاال  واأأا مأأ ن ديجأأ ول نفسأأد  %41.4منسأأبص  إي ضزدددس

يأاعص مأايتسو ز  24يحت)ى ديبأسوت ن عنأ  يعايدأص ديعلأب ياأ ة 

يدغم/ م نس   طأسي ( 1.93ديسائ ين ود)ره  ديو)ده)ئ دي  )

إي منسأأأبص يدغم/ أأأم نسأأأ   طأأأسي ( 3.08يلارنأأأص مايسأأأ طسة )

إزدددس فعاي ص إنأزهم ديبسوت أز يعن)هأاً م ناا  .%37.3دن)فاال 

( وحأأأ ة وهأأأذد يأأأا 323.33% ي كأأأ)  )200نسأأأبص زهأأأادة وم

 24( عنأأ  تجل أأز ديعلأأب ياأأ ة 4ضشأأارس دي أأد نتأأاا  ديجأأ ول )

يأأأاعص مأأأايتسو ز ديسأأأائ يأأأن ود)رهأأأ  ديوأأأ)ده)ئ عأأأن يلارنأأأص 

 ( وحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ة107.78ديسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ طسة )

 التركيز السام السيطرة )الماء المقطر(

 المعامالت
 التركيز السام السيطرة )الماء المقطر(

 المعامالت
ريد الصوديوم في (: تأثير التركيز السام لكلو 4الشكل )

 لعقل الخيار. الطري )غم(الوزن 
 

(: تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم في 5الشكل )
 لعقل الخيار. )غم( الوزن الجاف

 

Pv (0.05)=0.048 Pv(0.05)=0.013 

 البادرات العقل

 المعامالت

Pvalue (0.05)=0.03 
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 (: تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم  في مششرات سالمة االغشية الخلوية.3الجدول )

 المعايير المدروسة     

 

 المعامالت

 MDAمحتو  

(mmole/g.F.W) 

 LOXفعالية 

(U)  

محتو  

البروتين 

(mg/g.F.W) 

فعالية إنزيم 

 (Uالبروتيز  )

 السيطرة

 )الماء المقطر( 
10

-3
× 2

 
2.78 3.08 107.78 

NaCl  

 ملي مكافئ/لتر( 75)
10

-3
× 8

 
3.93 1.93 323.33 

 Pvalue(0.05) 0.0007 0.0006 0.001 0.004قيمة 

 

تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم في محتو  الصأوديوم 

 والبوتاسيوم في عقل الخيار

( ض  تسو أأز 4هتةأأل يأأن ياحظأأص نتأأاا  ديجأأ ول )

 1.58ديو)ده)ئ ف  ديسأاق ودةوردق دةوي أص يعلأب ديسأ طسة )

 7.80( لأأأأأز  مأأأأأاياد )  وقأأأأأ  إزددد يعن)هأأأأأاً ديأأأأأ  )5.30و

يأأاعص  24د )  عنأأ  يعايدأأص ديعلأأب ياأأ ة ( لأأز  مأأايا11.85و

 393.7مايتسو ز ديسائ ين ود)ره  ديو)ده)ئ إي منسبص زهأادة )

(% يكب لز  عد  ديت)دي  يلارنص ماعايدص ديسأ طسة، 123.6و

% ي كأ)  185.5م ناا وانأ  ديزهأادة فأ  ديعلدأص ديكايدأص منسأبص 

( لز  مأاياد )  يلارنأص مايسأ طسة 19.65يحت)ى ديو)ده)ئ )

 ( لز  ماياد )  6.88)

ووا  تسو ز ديب)تاي )ئ ف  ديسأاق ودةوردق دةوي أص  

( لز  ماياد )  وقأ  إن)فأض 16.20و 15.30يعلب ديس طسة )

( لز  ماياد )  عن  يعايدأص ديعلأب 10.50و 2.79يعن)هاً دي  )

ياعص مايتسو ز ديسائ ين ود)ره  ديو)ده)ئ إي منسأبص  24يا ة 

  عدأأ  ديتأأ)دي  يلارنأأص (% يكأأب لأأز35.2و 81.8إن)فأأاال )

ماعايدص ديس طسة، م ناا وا  دةن)فاال ف  ديعلدص ديكايدص منسبص 

( لأأز  مأأاياد )  13.29% ي كأأ)  يحتأأ)ى ديب)تايأأ )ئ )57.8

( لأأز  مأأاياد )   ضيأأا م ةيأأص نسأأبص 31.50يلارنأأص مايسأأ طسة )

K
+

\Na
+

فأ   0.67ف  ديس طسة ديأ   4.57فل  ضن)فة  ين  

  NaClمايتسو ز ديسائ ين دياجلزة و ص وايدصديعلد

 

 (: تأثير التركيز السام لكلوريد الصوديوم  في محتو  الصوديوم والبوتاسيوم.3الجدول )

 

 المعايير المدروسة     

 

 

 

 

 المعامالت

 K (ppm)محتو   Na (ppm)محتو  

نسبة 

K
+

\Na
+ 

 الساق

االوراق 

االولية 

والبرعم 

 الطرفي

العقلة 

 الكاملة
 الساق

االوراق 

ولية اال

والبرعم 

 الطرفي

العقلة 

 الكاملة

 السيطرة

 )الماء المقطر( 
1.58 5.30 6.88 15.30 16.20 31.50 4.57 

NaCl  

 ملي مكافئ/لتر( 75)
7.80 11.85 19.65 2.79 10.50 13.29 0.67 

  t(0.05)  0.0001 0.009 0.0002 0.0003 0.0004 0.0006قيمة 

 

 

 المناقشة

يوأ)ده)ئ مل  أص يدأل ود)رهأ  تم درديص تأير س يأا ص د

ديةأأأأأأأسر دياتسأأأأأأأبب يا اأأأأأأأ ص فأأأأأأأ   NaClديوأأأأأأأ)ده)ئ 

معض دياعاه س ديفسدج ص ينباس دي) ار، إة هعأ  ديساهت)مازي ص و

دةخ س ين دينباتاس ديحسايأص يداد)حأص ف ناأ) فأ   ديتأسا ديتأ  

يأم، فلأ  \زسنا ( دهس 3-2يأن ) ECتتسدوح ق الأا ديت)ًأ د ص 

( ديأأأ  وأأأ)  Papadantonakis (2006و Trajkovaضشأأأار 

  تحتأ)ي ديتأسا  NaClنبأاس دي) أار حسأاس ماأكب يحأ د يدأـ

دياايحص عد  ديع ه  يأن دةيأاح ويكأن ود)رهأ  ديوأ)ده)ئ هأ) 

  إة ت)تدف دينباتأاس ديحسايأص (Rengasamy, 2006)ديساا  

عن دياتحادص يداد)حأص معأ ئ قأ رتلا عدأ  ينأ  تأسدوم دةه)نأاس 

 ,.Munns et al)دةوردق  ديأ  دو  يسأت)هاس ديسأا ص فأ 

دي) أأار  علأأبديتسو أأز ديسأأائ يدوأأ)ده)ئ فأأ   تأأم تح هأأ   (2006

دعتاأأاددً عدأأ  ضن)فأأاال يؤشأأسدس ديناأأ) م ةيأأص عأأ د ديجأأذور 

%(، إة ضختأزل 50ديعسض ص دياتكافص ف  ديعلب ديأ  دينوأف )

يدأأأأأ  75فأأأأأ  ديتسو أأأأأز )% 47.36عأأأأأ د ديجأأأأأذور منسأأأأأبص 

( 1-ديالطأأس( )ديجأأ وليلارنأأص مايسأأ طسة )دياأأا  يكأأافئ/يتس( 

ض   مأأ نإة  (Hasegawa et al., 2000)وهأأذد هتفأأق يأأ  

ديوأأ)ده)ئ هكأأ)  يأأائ وضأأار لأأ دً فأأ  يعظأأم دي)اهأأا دينبات أأص 

( يدأ  يأ)ةر  10-1عن يا هكأ)  ي)لأ)ددً متسدو أز ضورأس يأن )

ضهةأأاً يأأن د   (Turan et al., 2009)وهأذد يأأا ضشأأار دي أأد 

ديزردع أأص هأأؤدي ديأأ  تأأسدوم ود)رهأأ  ديوأأ)ده)ئ فأأ  دةردضأأ  

ينلأأا دي) أأار   Glycophytesديسأأا ص فأأ  دينباتأأاس ديحسايأأص 

 Casuarina% يأأأن علأأأب 50ياتأأأ  ضورأأأس يأأأن ووأأأذيك 
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equisetifolia  متعسهةألا يتسدو أز عاي أص يأنNaCl  وديأأذي

هعزى دي  ع ئ قأ رة ديعلأب يدتجأذهس فأ  ديب  أص دياجلأ ة فةأاً 

Naعأن ضيتوأا  وا أاس يأايص يأن 
+ 

Clو
- 

(Kuligod et 

al., 1995)  

ويأأأن ديأأأ ةاب ديا)رف)ي)ل أأأص ديتأأأ  تؤوأأأ  إن)فأأأاال 

%( ه  يحت)ى ديكد)روف ب، 50يؤشسدس دينا) دي  دينوف )

وديكدأأ   وةيأأك ة   bو aتأأم ق أأاس يحتأأ)ى ديكد)روف أأب ح أأث 

ديكد)روف أأب هأأ) يؤشأأس يلأأم يةأأسر عاد أأص ديبنأأا  ديةأأ)ا  

 & Maxwell)دياسأأأأتحث مسأأأأبب دةللأأأأاددس ديب   أأأأص 

Johnson, 2000) 21.18، ح أأث إن)فأأض يحتأأ)ده منسأأب 

% عد  ديت)دي  فأ  ديعلأب دياعايدأص مأايتسو ز 21.17و 23.4و

(، وهأأذد 2-ديسأأائ يلارنأأص مايسأأ طسة )دياأأا  ديالطأأس( )ديجأأ ول

( عن  يعايدص 2008ولااعتد ) Jaleelهتفق ي  يا ت)ًب دي د 

مكد)رهأ  ديوأ)ده)ئ متسو أز  Catharanthus roseusنبأاس 

 aيأ)ةر ياأا تسأبب فأ  خفأض يحتأ)ى ود)روف أب  يد  100

( يأأن ض  2016وواأأا هتفأأق يأأ  نتأأاا  )دي سأأاري،  وديكدأأ   bو

يأأا ص ديبأأ)رو  يأأبب  ضن)فأأاال فأأ  يؤشأأسدس ديناأأ) دياتاردأأص 

ماحتأأأأ) ديكد)روف أأأأب ودياسأأأأاحص دي)رق أأأأص وديأأأأ)ز  ديطأأأأسي 

د  دةن)فاال فأ  يحتأ)ى ديكد)روف أب يأن دياحتاأب  وديجا( 

ر س ديترب طأأأ  ياه)نأأأاس دياتسدواأأأص خأأأال ض  هعأأأزى ديأأأ  ديتأأأي

ديت)د ق ديح )ي يدكد)روف ب، واا تؤرس هذه دةه)ناس عدأ  قأ)ة 

 Ali et)رمط ديوأبغص مأايبسوت ن فأ  تسو أب ديكد)رومايأ  

al., 2004)   

ويأأأن ديتأأأير سدس ديسأأأدب ص دةخأأأسى يدوأأأ)ده)ئ هأأأ)  

% عنأ  يعايدأص ديعلأب 26.68ضختزدل دياسأاحص دي)رق أص منسأبص 

-وأأ)ده)ئ ديسأأائ يلارنأأص مايسأأ طسة )دياأأا  ديالطأأس( )دياأأكبماي

(  د  تأأأسدوم ديوأأأ)ده)ئ فأأأ  دةوردق هأأأؤدي ديأأأ  ضختأأأزدل 2

   إة تتةأأأسر دةوردق(Munns, 2002)دياسأأأاحص دي)رق أأأص 

leaf injury  مسأأبب زهأأادة تسو أأز ديادأأل ماأأا هتجأأاوز قامد أأص

باً تجاعأأأأد فأأأأ  دي)د أأأأص عدأأأأ  ضحتجأأأأازه فأأأأ  ديفجأأأأ)دس يسأأأأب

  واأا ض  أله)نأاس ديوأ)ده)ئ (Munns, 2005)ديساهت)مازئ 

  (Hu et al., 2005)تأير س يأدب  يباشأس فأ  ضتسأا  دي)د أص 

ويا هؤو  ديحايأص دةخ أسة )إتسأا  خاهأا دي)رقأص( هأ) إن)فأاال 

( فأأأ  ديعلأأأب دياجلأأأزة مايوأأأ)ده)ئ IAAيسأأأت)ى دةووسأأأ ن )

 ,Hopkins & Huner؛ 3102ديسأأائ )شأأل   ويأأسه ، 

2009 )   

ضن)فاال يعأ ل عاوةً عد  يا تل ئ، فل  م ن  دينتاا  

دينأأأأأتل فأأأأأ  ديعلأأأأأب دياعسضأأأأأص يسأأأأأا ص ديوأأأأأ)ده)ئ ومنسأأأأأبص 

(  3-%( يلارنأأأص مايسأأأ طسة )دياأأأا  ديالطس()دياأأأكب34.49)

هعأأزى هأأذد دةن)فأأاال ديأأ  د  ديادأأل هلدأأب ديت)ًأأ د ص ديرغسهأأص 

Stomatal conductivity  دينأتل، إة ومايتاي  ضختزدل يعأ ل

هسأأبب دن)فأأاال ديجلأأ  دياأأاا  فأأ  ديجأأذور نلأأب ضشأأارة ديأأ  

( يغدأأأأق ديرغأأأأ)ر ABAدياجاأأأأ)  دي)ةأأأأسي )يتاردأأأأص مايأأأأـ 

(Hasegawa et al., 2000)    وف  درديص ح هرص عدأ  نفأ

دين)  ين ديعلب )دي) ار( م نأ  ض  ضن)فأاال يعأ ل دينأتل هعأ)د 

ياأا  دي  دختزدل عأ د ديحأزئ دي)عاا أص وضقطأار ضوع أص دي)اأب

Naهتنأا م يأأ  خفأض يعأأ ل 
+

ديانتلأب ودياتجاأأ  فأأ  دةوردق  

ويي ص تاسهح ص ي)فض ضسر ديو)ده)ئ ديسائ )شل   ويسه ، 

ماةضأأأافص ديأأأ  ةيأأأك، فلأأأ  يأأأبب  يأأأا ص ديوأأأ)ده)ئ (  2016

( وديجأا( )منسأبص %37.06ضن)فاال دي)زن ن ديطأسي )منسأبص 

( فأأ  ديعلأأب دياعسضأأص ياللأأاد يلارنأأص مايسأأ طسة 36.41%

عدأ  ديتأ)دي (  وهأذد يأا هتفأق  5-،4-ياا  ديالطس( )دةشأكال)د

   وض (Trajkova & Papadantonakis, 2006)يأأ   

ضختأأزدةً فأأ  ديأأ)زن ن ديطأأسي وديجأأا( تسأأبب دياد)حأأص ديعاي أأص 

يس لا  ودوردق نباس دي) ار دياعسضص ياللاد ديادح   فةأاً 

 يأن (2009ولااعتأد ) Turanعأن دةديأص ديتأ  ت)ًأب ضي لأا 

ينبأاس  ديكد)روف أب ديكدأ حو)ل ضختزدل فأ  ديأ)ز  ديجأا( و

  مسبب دةللاد ديادح  ديذرة 

يتك ف دينباتاس ياللأاد ديادحأ  د  ديلاع ة دةياي ص 

 ,Lüttge)هأأ  ديسأأ طسة عدأأ  دينلأأب عبأأس ديغاأأا  دي)دأأ)ي 

  ح ث ضقتسح  ديع ه  ين دي ردياس ديساملص د  ديغاا  (1993

يةسر )لأسح(  primary siteت دا  ديبازي  ه) ديا)ق  دةم

  وعد  هذد دةياس salt injury (Mansour, 1997)ديادل 

 ECضو  electrolyte leakageهعتاأأ  فلأأ د  دةيكتسوي تأأاس 

وأ ي اً يتل أأ م نفاةهأأص دة اأ ص دي)د)هأأص، عدأأ  ديأس م يأأن و)نلأأا 

طسهلأأص   أأس يباشأأسة يتح هأأ  يأأايص ديغاأأا  دي)دأأ)ي  إة م نأأ  

فأ  ديعلأب دياعايدأص مأايتسو ز ديسأائ يأن  ECة ق اص دينتاا  زهاد

يلارنأأأص مايسأأأ طسة %(  86.09)ود)رهأأأ  ديوأأأ)ده)ئ ومنسأأأبص 

(  عد  ديس م ين ع ئ حو)ل تير س 1-)دياا  ديالطس( )دياكب

يعن)ي ف اا هتعدق مايبادردس )حاوهص عدأ  ديجأذور( ياأا هاأ س 

ديأأ  دور ديجأأذور فأأ  حجأأز ديعناًأأس ديسأأايص وينأأ  ضنتلايلأأا 

اوردق ضو وبأأ هب طسدهأأا يأأن ديجأأذور  خأأارج دينبأأاس معأأ  يأأ

  وهنايأأك ديع هأأ  يأأن (Abdi et al., 2011)ضيتواًأألا 

ديع)ديأأأب ديتأأأ  تسأأأبب فلأأأ د  دةه)نأأأاس يأأأن ضأأأانلا ديتحطأأأ م 

ديتيوس ي يطبلت  ديأ ه)  فأ  ديغاأا  دي)دأ)ي )دينأات  دينلأاا  

( ووأأأأأذيك ديع أأأأأ)ا ديا كان ك أأأأأص 3-( )ديجأأأأأ ولMDAهأأأأأ) 

Mechanical defects ويأأ  ةيأأك فلأأ  مسهنأأ  د  ديلنأأ)دس  

دياسأأؤويص عأأن فلأأ د  ديب)تايأأ )ئ يأأن دي)د أأص هأأ  ديا كان ك أأص 

   (Demidchik, 2010)ديساا ة 

ويأأأن دياؤشأأأسدس دةخأأأسى ديالاأأأص يةأأأسر يأأأا ص 

عاد أأاس  هأأ) حوأأ)لتدأأف دة اأأ ص دي)د)هأأص  حأأ)لديوأأ)ده)ئ 

 MDAومايتأأأأاي  زهأأأأأادة يحتأأأأأ)ى  ROSدةوسأأأأ ة وناأأأأأاط 

(Lipid peroxidation( )Eraslan et al., 2007) إة ،

ضزددد يحتأأأ)ده فأأأ  ديعلأأأب دياعايدأأأص مايوأأأ)ده)ئ ديسأأأائ منسأأأبص 

(  فلأأ  3-( يلارنأأص مايسأأ طسة )دياأأا  ديالطأأس( )لأأ ول400%)

( د  ضه)نأأاس ديوأأ)ده)ئ 2000ولااعتأأد ) Hasegawaضشأأار

 ) تأأ خب ديأأ  دي)اهأأا معأأأ  تير سهأأا عدأأ  دة اأأأ ص دي)د)هأأص

(Wang et al., 2013 ووأأذيك عدأأ  ديفعاي أأاس دةهةأأ ص

Metabolic activities  ف  دي)د ص وهذه ديتير سدس دةمت دا أص

 ROSتسبب تير سدس ران)هص يرب ضختزدل ضتسا  دي)اها وضنتاج 

)حأأ وث دةللأأأاد ديتيوسأأأ ي( ونت جأأص يلأأأذه ديتأأأير سدس تاأأأ)س 

 دي)اها ف  ديحاةس ديلو)ى 

للأأأأأاددس ويكأأأأأ)  دةللأأأأأاد ديادحأأأأأ  هأأأأأ) يأأأأأن دة 

ديتيوسأأأأ هص، فأأأأي  دةي أأأأاس دياةأأأأادة ياوسأأأأ ة وماي)وأأأأ)  

فعاي أأأأص ضنأأأأزهم دةنزها أأأأص ينلأأأأا يتناأأأأط يرأأأأال عدأأأأ  ةيأأأأك 

Lipoxygenase (LOX)   وديأذي هعاأب عدأ  دنتأاج دةنأ)د

دةووسج ن ص ديفعايص عن طسهق ضوس ة دةحاأاال دي هن أص   أس 

 ديااأأبعص  وديتأأ  تكأأ)  يا تأأص يدنبأأاس عنأأ  زهأأادة تسو زهأأا ،

%( فأأ  ديعلأأب دياعايدأأص 41.4فدأأ)حظ زهأأادة ديفعاي أأص منسأأبص )

-ديجأ ول)مايو)ده)ئ ديسائ يلارنص مايسأ طسة )دياأا  ديالطأس( 

( 2014ولااعتأد  )  Kotapati  وهذد هتفأق يأ  يأا ولأ ه (3

ين ض  دةللاددس ديب   ص واةللأاد دياأاا  تسأبب زهأادة فعاي أص 
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ضوردق نبأأأأاس  ضنأأأأزهم دياهب)وسأأأأج ن ز وتعب أأأأسه ديج نأأأأ  فأأأأ 

Finger millet (Eleusine coracana (L.) 

GAERTN) واأأا هعاأأب دةللأأاد ديادحأأ  عدأأ  زهأأادة فعاي أأص  

 Ben-Hayyim)فأ  ديحاةأ اس  lipoxygenase-9ضنأزهم 

et al., 2001)  

ا اأأ ص يتعأأ  ديبسوت نأأاس يأأن دياك)نأأاس دةيايأأ ص  

 دي)د)هأأص، وقأأ  إن)فأأض يحتأأ)ى ديبأأسوت ن فأأ  ديعلأأب دياعايدأأص

% يلارنأأأص مايسأأأ طسة )دياأأأا  37.3مايوأأأ)ده)ئ ديسأأأائ منسأأأبص 

  هعاأأب دةللأأاد ديادحأأ  عدأأ  ضختأأزدل (3-ديجأأ ول)ديالطأأس( 

، وةيأك نت جأص (Yousuf et al., 2015)يحتأ)ى ديبأسوت ن 

فأأ  ديعلأأب دياعايدأأص  Proteaseفعاي أأص إنأأزهم ديبسوت أأز يزهأأادة 

  % يلارنأأأص مايسأأأ طسة )دياأأأا200مايوأأأ)ده)ئ ديسأأأائ منسأأأبص 

ولااعتأأد   Rafiqueوهأأذد هتفأأق يأأ    (3-ديجأأ ول)ديالطأأس( 

 Pumpkinزهادة فعاي ص ديبسوت أز فأ  مأادردس ح)ل ( 2011)

Zeiger (2002 )و Taizدياجلأأأأأأ ة يدح أأأأأأاً  واأأأأأأا ضوضأأأأأأل 

ضن)فأأاال يحتأأ)ى ديبأأسوت ن مسأأبب دةللأأاد وديأأذي هعأأزى ديأأ  

 زهادة فعاي ص ديبسوت ز 

لدأص )ديسأاق ضن)فض تسو ز ديب)تاي )ئ فأ  إلأزد  ديع

ودةوردق دةوي ص( ووذيك عد  يست)ى ديعلدص ديكايدأص دياعايدأص 

(% عدأأأأ  57.8و 35.2و 81.8مايوأأأأ)ده)ئ ديسأأأأائ منسأأأأبص )

(، وهأأذد هتفأأق يأأ  يأأا 2-يلارنأأص مايسأأ طسة )ديجأأ ول ديتأأ)دي 

( يأأن ضن)فأأاال تسو أأز Al-Yahyai (1995و Sattiضوضأحد 

ذيك ف  نبأات  مسبب دياد)حص، وو مديب)تاي )ئ ف  نباس ديطااط

ح أأث هحوأأب فلأأ د  دأله)نأأاس يباشأأسة معأأ    دي) أأار وديسأأبان 

فأ  نباتأاس  ديتعسال ياللاد ينذ دي قااق دةوي  ويع ة ياعاس

، وخو)ًاً ضه)  ديب)تايأ )ئ (Bajji et al., 2002) ديحنطص

دةه)نأاس ديافلأ)دة يأن دي)د أص،  ينديذي هك)  ديجز  ديسا س  

Kتك)  يسأؤويص عأن فلأ د   إة ضفتسال دةخ س ول)د قن)دس
+

 

 programmed)وض  هأذد ديفلأ  هحفأز يأ)س دي)د أص ديابأسي 

cell death (PCD)  وديتأأ  تحفأأز مفعأأب ،ROS  وجأأذور

Kوديت  تنظم ضخ  H2O2 ديل  رووس ب و
+ 

دي  خارج دي)د ص 

زهأادة تسو أز واا ض    (Demidchik et al., 2014) دينبات ص

ودةوردق دةوي أص( ووأذيك  ديو)ده)ئ ف  إلزد  ديعلدص )ديسأاق

عدأ  يسأت)ى ديعلدأص ديكايدأص دياعايدأص مايوأ)ده)ئ ديسأائ منسأبص 

يلارنأأأأأأأأأص  (% عدأأأأأأأأ  ديتأأأأأأأأ)دي 185.5و 123.6و 393.7)

( ديأ  2009ولااعتأد ) Turan ضي أد ضشار هؤو  يامايس طسة، 

Naزهأأادة تسو أأز
+

  واأأا NaClفأأ  دينباتأأاس دياعسضأأص يادأأل  

تسأأبب عأأ ئ ي أأص فأأ  دي)د أأص سدو أأز ديوأأ)ده)ئ ديعاوض  زهأأادة ت

Naيأأا ص ضهةأأ ص عأأن طسهأأق ديتنأأاف  مأأ ن تأأ)دز  ضهأأ)ن  و
+

 

Kو
+

 & Tester)عد  ي)دق  دةرتباط يدع ه  ين دةنزهاأاس  

Davenport, 2003)    زهأادة ضخأذ ديوأ)ده)ئ وفلأ د  واا ض

Kديب)تايأ )ئ يأن دي)اهأا هسأبب ضخأتال فأ  نسأبص 
+

\Na
+

فأ   

اس فأأ  دي)د أأص ونت جأأص يلأأذه ديتفأأاع دي)د أأص ومايتأأاي  ضخأأتال

ضيأأا ف اأأا ير سدس ران)هأأص واةللأأاد ديتيوسأأ ي  ه)يأأ  تأأديتأأير سدس 

ديوأ)ده)ئ فلأ  يأبب ديوأ)ده)ئ ديسأائ \هتعدق منسبص ديب)تاي )ئ

% يلارنأص 60.7منسبص وايدص إن)فاضاً ف  تدك دينسبص ف  ديعلب 

(  وهذد هتفق ي  يا ضشأار 4-ديج ولمايس طسة )دياا  ديالطس( )

يأأأن ضن)فأأأاال نسأأأبص  (Hosseini et al., 2010)د دي أأأ

K
+

\Na
+

 ديعوأأأأأأفس تحأأأأأ  دةللأأأأأأاد ديادحأأأأأأ  فأأأأأأ  نبأأأأأأاس 

Safflower  

ض  يا ص ديوأ)ده)ئ تأؤرس ماأكب هستنت  ين دي رديص  

را سأأأأ  عدأأأأ  نفاةهأأأأص دة اأأأأ ص ديسأأأأاهت)مازي ص يأأأأن خأأأأال 

ووأذيك تحطأ م  MDAضيتحراث عاد ص ضوس ة دي ه)  وتك)هن 

ديبسوت ز دياهب)وسجن ز و نا ط ضنزهااس ديبسوت ن ين خا ل ت

تسدوم ضه)ناس ديوأ)ده)ئ ضضطسدا دينفاةهص ومايتاي  يؤدهاً دي  

ددخب دي)اها وفلأ د  ديب)تايأ )ئ ياأا هأؤدي ديأ  يأا ص ضهةأ ص 

يسببص مذيك ضختزدل دياساحص دي)رق أص يةأافاً دي أد ضختأزدل فأ  

فاال ودي)ز  ديطسي وديجا( ومايتاي  ضن) يحت)ى ديكد)روف ب

  دينا) م ةيص ضيتجامص ديتجذهس
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