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بأضافة حامض الهيوميك  .Cucumis sativus Lمعالجة سمية الصوديوم في عقل الخيار 

 بداللة الحالة الهرمونية ومضادات االكسدة االنزيمية والالنزيمية
 

 ايفان ابراهيم مرهج  عبد هللا ابراهيم شهيد

 جامعة بابل-كلية العلوم-قسم علوم الحياة

 

 ملخصال

التركيز يةوم اة 10قسم علوم الحياة/كلية العلوم/جامعةة اااة إ  ع عوملةق عاة  الخيةار اع ةر في مختبرات  هذا البحث أجري 

جوةةز  حيةةثإ (ملةةي مفةةافر/لتر 75) NaClملةة  للتخفيةةم مةة   ةة ية ال ةةوئيوم اوي ةةة ( %0.001) حةةاما الويوميةة االفضةة  مةة  

 جوةائ ك عالجةةإ وئر  تةثيير أفضة   تةثيير عات  ةويةم  تو ااضةاففانةق قب  واعة  و ةويةم مةل ال ةوئيوم السةام  فحاما الويومي  

وكةذل  فةي  ABAو GA3و IAAفةي تركيةز الورمونةات التباتيةة كالة  ك حلول معالجة  حاما الويومي كلوري  ال وئيوم السام و

إ IAA-oxidaseو APXو CATو SODو االنزي يةة كالة   Prolineو ASAو GSHمحتوى مضائات االكسة ة الننزي يةة  كالة 

معتويةام ايت ةا أدئائ  GA3و IAAالورمةوني   محتةوىفةي معتويةام ائج ان معاملة العا  اال وئيوم السام  بب  نخفاضام وأظورت التت

 هنفسةةالوقةةق محتةةوى البةةرولي   وفةةي معتويةةام وأدئائ  ASAو GSHمحتةةوى معتويةةام كةةن مةة  إ ك ةةا أنخفةةا ABAتركيةةز هرمةةون 

معتويةام معفو ةة حيةث  دئائ  نتائج ق ببالويومي   احاماة يت ا ال عاملإ اAPXو CATو SODفعالية االنزي ات معتويام أدئائت 

محتةوى معتويةام وأنخفا  ASAو GSHمحتوى  معتويام   وكذل   دئائ ABA محتوىمعتويام ايت ا أنخفا  GA3و IAA محتوى

 إIAA-oxidaseو APXو CATو SODفعالية االنزي ات معتويام البرولي إ ك ا أنخفضق 
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Abstract  

This research was designed in biology depart. laboratories/college of science/Babylon 

university. The cucumber cuttings were treated by the best concentration of humic acid (0.001%) 

was used for alleviation of sodium toxicity  (NaCl, 75 meq/L). Humic acid was supplied pre & past-

treatment or simultaneously with toxicant sodium. The results were revealed that application of 

humic acid simultaneously with sodium is the best.  Effect of treatments (sodium stress & humic 

acid) on concentration of IAA, GA3 & ABA, as well as, non-enzymatic antioxidants  (GSH, ASA 

& proline) & non-enzymatic antioxidants (SOD, CAT, APX ) in addition to IAA-oxidase were 

studied. The results showed that sodium caused significantly decrease of IAA & GA3 contents, 

whereas ABA content significantly increased. Also, GSH & ASA contents significantly decreased, 

and proline content increased. Meanwhile, the activity of SOD, CAT & APX  as well as IAA-

oxidase increased. Whereas the treatment by humic acid caused inversed results, IAA & GA3 

contents increased, whereas, ABA content decreased. The contents of GSH & ASA significantly 

increased & proline content significantly decreased. The SOD, CAT, APX & IAA-oxidase 

significantly decreased.       

Key words: Cucumis sativus, sodium, toxicity, humic acid, IAA, GA3, ABA, SOD, CAT, APX, 

IAA-oxidase  

 المقدمة  

تسةةبب ال لوحةةة نةةوعي  مةة  االجوةةائات للتبةةات اوالم: 

أو مرحلةةة  Water-deficient Stress  جوةةائ ناةةم ال ةةا 

 (Rapid Osmotic Phase)السةريل  االجوةائ االودمةودي

بات فةةي التراةةة ويانيةةام: وتفةةون ناتجةةة مةة  ديةةائة تراكيةةز الةةذائ

وتتةتج مة    Slow ionic stress الجوةائ  اليةوني البءةي  

Kتغيير نسبة 
+

\Na
+ 

وكذل  أيونةات ال ةوئيوم والفلةور التةي 

 ع إ (Hamdia & Shaddad, 2010)تفةون مضةرة للتبةات 

تحتوي الترب ال الحة علة  الع ية  مة  االمةنك ولفة  كلورية  

ان نبةةةات  إ(Rengasamy, 2006)ال ةةةوئيوم هةةةو السةةةائ  

فيت ةةو فةةي    NaClمحةة ئ للةة الخيةةار حسةةا  لل لوحةةة وا ةةف  

( 3-2مةةةةة  ) ECالتةةةةرب التةةةةةي تتةةةةراوك قي وةةةةةا التو ةةةةيلية 

إ  (Trajkova & Papadantonakis, 2006) ةم \ئيسي تز

( ان ن و الجذور في التباتات 2013وج اعته ) Wangأشار و
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ييرات افعةةةة  التةةةةثال عرضةةةةة لنجوةةةةائ ال لحةةةةي يفةةةةون مايةةةة ام 

االودمودية والس ية لنيونةات التةي تسةبب قلةة  لةذ ال غةذيات 

ك ا تختزل ال لوحة قاالية التباتات أللةذ ل و ام البوتا يومإ 

 يعةة  ال ةةوئيوم هةةو إ(Blumwald et al., 2000)ال ةةا  

العت ر السائ  م  حيث الوفرة في الا ةرة االرضةية )يفةون 

يةاي ال حيءةات %( والثاني مة  حيةث تواجة ي فةي م2.6حوالي 

(470 mM) (Epstein & Bloom, 2005) عت ةر  وهوإ

مة  العتا ةر ال فية ة   ةتمغير ضروري ل عظم التباتةات وي

Beneficial elements   ي انةةةةه عت ةةةةر وظيفةةةةي (

Functional nutrient اإ ةةةةتثتا  ئوري ال وةةةةةم ل عظةةةةةم )

-C4واعةةا أنةةوا   Halophytaالتباتةةات ال تح لةةة لل لوحةةة 

plants مةةةةة  لةةةةةنل نالةةةةةه للبايروفيةةةةةق ال ةةةةةفرا   كالةةةةةذرة(

Pyruvate  )عبةر غ ةا  الفلوروان ةةق(Turan et al., 

ملةةةة  كلوريةةةة   ك ةةةةا أشةةةةار االليةةةةر الةةةة  أن تةةةةراكم إ(2009

اي ةةة غيةةر مفضةةلة ويختةةزل التتةةو  الحيةةاتي يسةةبب ال ةةوئيوم 

ويال  ن و وانتاج التباتات وقة  يةيئي الة  السة ية فةي التباتةات 

إ وم  التثييرات السةلبية Glycophytaة غير ال تح لة لل لوح

 غةذيات )مة  اعةا الااللرى لزيائة ال وئيوم هو قلةة تةوفر 

لنل تثبيط ألذها مة  قبة  التبةات( والةذي يحة   أمةا مباشةرة 

عةةةة   ريةةةةأ عرقلةةةةة ألةةةةذ ال غةةةةذيات مةةةة  لةةةةنل التةةةة ال  

Interfering   مةةل التواقةة  فةةي الغ ةةا  البندمةةي للجةةذر مثةة

Kقتةةةوات 
+
-Selective Ion Channels  أو ا ةةةف  غيةةةر

 مباشر ع   ريأ تثبيط ن و الجذورإ

حاما الويومي  هو ليس حاما مفرئ ا  أن 

مزيج معا  م  ع ة حواما مختلفة تحتوي مجاميل 

إ وأشار Stevenson),(1994كاراوكسيلية وفيتولية 

Kulikova  ال  أن ال وائ ال االية تظور  (2005)وج اعته

تحق ظروف االجوائ  Antistressتثييرات مضائة لنجوائ 

تع   عل  معالجة تحءم الفلوروفي  حيث النحياتي  

Chlorosis   ويزي  م  نفاعية االغ ية الخلوية ويعج

االناسام الخلوي وتف م الجذور ويحفز ألذ ال غذيات 

وألتزال ألذ العتا ر السامة ع   ريأ أئم ا وا مل 

اة ي جل ن و التبات محلول التراة  لذل  عت  أضافته ال  التر

إ (Mahmoudi et al., 2013)تحق ظروف ال لوحة 

أضافة ال  ما تا م فثنه يسو  نا  العتا ر الضرورية ئال  

الجذر ويحس  التتفس والبتا  الضوئي  وكذل  يزي  م  

(إ أ تع   حاما Aydin et al., 2012) Pو Nمحتوى 

 الويومي  في اعا ال را ات لتتظيم مستوى الورمونات

وتحسي  ن و الجذر وال ج و  الخضري وكذل  ديائة مااومة 

ان ميفانيفية حاما الويومي  في التبات لنجوائ البي يإ 

تحفيز ن و التبات تع   م  لنل تحفيز ألذ ال غذيات 

ان و(إ Aydin et al., 2012والتزال ألذ العتا ر السامة )

لظروف قاالية التبات ل واجوة ا يزي تجويز حاما الويومي  

إ  ع ان (Keskin et al., 2010)البي ية الاا ية كال لوحة 

االجوائ ال لحي يسبب ديائة كبيرة في تركيز حاما 

االاسيس  في نبات الرد عت  تعريضه لفلوري  ال وئيوم 

له وإ  (Kang et al., 2005)ملي موالر  40و 20اتركيز 

 Poltronieri et)ئور رئيسي في تتظيم فت  وغلأ الثغور 

al., 2011)  يحفز ك ا إABA  تراكم االيونات في الفجوات

واح ة م  أليات  ع التي توال وجوئة في لنيا جذور ال عير 

 Jeschke et)للتفيم تحق الظروف ال لحية  الضرورية

al., 1997) إ 

التظام ال فاعي ال ضائ لنكس ة في الخلية التباتية  أن 

وإإإألخ(  APXو CATو SODمضائات انزي ية ك  ) ي   

-α واال فورايق والبرولي  و GSHوالننزي ية كال  

tocopherolأنزيمأن  وإإإإألخإ Superoxide dismutase 

(SOD,1.15.1.1)  ال ضائة لنكس ة التباتية م  االنزي ات

التي لوا ئور ضروري في ال فا  ض  اإلجوائ التثكس ي 

Boscolo et al., 2003) )ل ض  يع  الخط ال فاعي األوو

(ROS ال تول  لنل اإلجوائات ومتوا اإلجوائ التثكس ي )

وي ف   ROSال تسبب ع  ُ  ية العتا ر والذي يزي   نتاج 

أن يعلب  ئورام في كس  الجذور الحرة لف  في الوقق نفسه 

فان  نزي ات ألرى تفون ضروريةم لفس  اروكسي  

 (إLandi et al., 2012)SODالوي روجي  ال تول  اوا ءة 

  Catalaseمثال عل  عل : أنزيم ال 

[Peroxidase Hydrogen : peroxidase 

oxidreductase] (EC: 1.11.1.6  يحتوي عل  الح ي )

Heme-containing Enzyme  ويوج  في ج يل الفائتات

ال تفون في  H2O2وموم في  دالة  حاياية التواة  الووائية 

Peroxisomes  التاتج م  ع ليةβ-oxidation نح اض ل

 Glyoxylate(Photorespiration)ال هتية وم  ئورة 

يع   نزيم وإ (Mckersie, 1996)وكذل  أيا البرولي 

Ascorbate peroxidase  (APX)  هو أح  أهم األنزي ات

ال ضائة لألكس ة واالكثر انت ارام في الخنيا التباتية وم  

  ففي هذي ال ورة ASA-GSH cycleض    انزي ات ئورة

ا ف  فعال ج ام ايت ا يبا  مستوى اال فورايق  H2O2  يفس

يااق  ويلعب ئورام مركزيام  في السيءرة عل  مستويات 

ROS   م  لنل تحوي H2O2(  ال  ماHossain & 

Fujita, 2011إ) 

 Cيعةةرف اإ ةةم فيتةةامي   (ASA) اال ةةفورايق  

Vitamin) وهةةةو مضةةةائ أكسةةة ة موةةةم  ع يفةةةون متةةةوفر فةةةي )

البروتوان ةةقإ ويفةةون مختةةزل للع يةة  مةة  الفلوروان ةةق و

الجةةةةذور الحةةةةرة واوةةةةذا يالةةةة  التحءةةةةيم التةةةةاتج مةةةة  االجوةةةةائ 

التثكس ي   ع يتفاع  مةل ايروكسةي  الوية روجي  ومةل السةوار 

 Lipidوجةةةذور الوي روكسةةةي   و Superoxideأوكسةةةاي  

hydroperoxide (Yu, 1994)يزئائ تةراكم البةرولي   ك ا إ

لل لوحةةة  حيةةث يعةة  البةةرولي  حةةامي فةةي التباتةةات ال عرضةةة 

 Protectiveوعامة  ح ايةة  Osmoprotectantأودمودي 

Agent  لننزي ات الخلويةة والعضةيات للةتخلم مة  االجوةائ

 Agrawalإ  ع أشةار (Aydin et al., 2012)واعةائة الت ةو 

 ( الةة  أن البةةرولي  يعةة  مخزنةةام للفراةةون2004)Pandey و

 للتس     م اإلجوائ  ومضائام  تحق للت و الندمي  والتيتروجي 

 pHضةبط  فة  الحرة   وكذل  لج    ذورل      اا   األمونيا  ك

 lipidاألكسة ة  مة  األغ ةية البندميةة السةيتواندم  وح ايةة

peroxidation (.(Hare et al., 1999  

 المواد وطرائق العمل

 البذور وتهيئة العقلزراعة 
( (.Cucumis sativus L ةةتعل ق اةةذور الخيةةارأ  

وتةةم  انتخةةاب البةةذور ال ت ايلةةة  Alpha Beth 1مةة   ةةتم 

 لغرض الزراعةةإ نُاعةق اةذور الخيةار ا ةا  الحتفيةة الجةاري 

Current Water  ةةةاعة ودرعةةةق فةةةي لءةةةو   12ل ةةة ة 
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 Sterile sawdustمتواديةةةة علةةة  ن ةةةارة الخ ةةةب ال عاةةةم 

كو ط  للزراعة اا تخ ام أحواض ان تفية مثابة م  األ ةف  

وضةةعق فةةي أحةةواض أكبةةر وغيةةر  (  ةةم(13×19×6اثاعةةائو

 ةةمإ وأضةةيم محلةةول هوكننةة   9×32×23)مثابةةة واثاعةةائ )

 Plant Growthاراةةل الاةةوة ووضةةعق فةةي غرفةةة الت ةةو 

Chamber   مةة  نةةوBinder KBW 700  والتةةي ت تةةاد

 -1600اظةةةةروف قيا ةةةةية مةةةة  أضةةةةا ة مسةةةةت رة وا ةةةة ة 

سةةةةبية ور واةةةةة ن مº 1± 25لةةةةوكس وئرجةةةةة حةةةةرارة 1800

احسةةةب الحاجةةةة   Hoaglandم محلةةةول يضةةةوأإ %70-60

اعةةة ها انتخبةةةق البةةةائرات  للبةةةائرات لغايةةةة ع ةةةر ع ةةةرة أيةةةام

الُعاةةة  مةةة   هي ةةةقال ت ايلةةةة لتوي ةةةة الُعاةةة  و جةةةرا  التجةةةاربإ 

التةةي ت تةةاد ااحتوائوةةا علةة  اةةائرات مت ايلةةة اع ةةر ع ةةرة ايةةام 

  ودوج مة  األورا  Terminal Budاُةرعم  رفةي  ةغير 

 ةم تحةق ناءةة ألتاةا   3والسا  اءول ولية كاملة االتسا   األ

وقةةة  حةةة ئ اعةةة   دالةةةة ال ج ةةةو  الجةةةذريإ   االورا  االوليةةةة

ملةةي مفةةافر لتةةر( ا اللةةة  75التركيةةز السةةام لل ةةوئيوم )ففةةان 

يةةم عوملةةق (إ 2016  ةةتجااة تجةةذير العاةة  )مةةرهج وشةةوي   

  0.0001  0.00001  0احةاما الويومية  اتراكيةةز )العاة  

0.001  0.01 0.1  1  2  4  6  8  10  12.4 % )

اعة ها  ك حلول معالجة للح  أو التخفيم م   ة ية ال ةوئيومإ

 Boric acid (5نالةةق الةة  و ةةط التجةةذير الحةةاوي علةة  

مةةايفروغرام /مةة ( ل ةة ة  ةةتة أيةةام وهةةي تحةةق نفةةس الظةةروف 

التي ا تخ مق لتت يةة البةائرات اعة ها تةم  حسةاب معة ل عة ئ 

تركيةةز الورمونةةات التباتيةةة وتةةم قيةةا  إ ي كةة  ُعالةةةالجةةذور فةة

(IAA, GA3, ABA ) اعت ةائام علة   رياةة(Horgan & 

Smith, 1991)قةة ر محتةةوى و إASA  )اوحةة ة ملغمإغةةم(

 & Shalataال تبعةةةةة مةةةة  قبةةةة  ) الءرياةةةةة  ةةةةتخ اماث

Neumann, 2001 محتةةةوى  وتةةةم قيةةةا (إGSH  اوحةةة ة(

 (Ellman’s reagent)اث ةةتع ال كاشةةم أل ةةانز ملغمإغةةم( 

5,5-Di thio bis (2-nitro benzoic acid)  محلةةول(

(DTNB إ(Ellman, 1959)أتبعةق  رياةة و إ(Bates et 

al.,1973)  ك ةةةا  إ)اوحةةة ة ملغمإغةةةم( لايةةةا  ك يةةةة البةةةرولي

 Marklund) عت ةائام علة   رياةة SODق رت فعالية  نزيم 

& Marklund, 1974) قةة رت فعاليةةة  نةةزيم و إCAT 

قةةة رت و (إAebi, 1974اةةةة ال و ةةةوفة مةةة  قبةةة  )االءري

 إ  Asada & Chen, 1992)حسب  رياة )االفعالية 

 النتائج 

 تحديد التركيز األمثل من حامض الهيوميك

( تثيير تراكيز مختلفة م  حاما 1يبي  الج ول )    

الويومي  في ا تجااة التجذير لُعا  الخيار الءرية ال ثلوعة 

ي محلول هوكنن  ل  ة ع رة أيام حيث م  البائرات التامية ف

 30.2% م  حاما الويومي  0.001تحق ُعا  الك فق 

السيءرة )ال عاملة اال ا  جذرام والتي لم تختلم معتويام مل 

( جذرام  أما العا  التي جوزت اتراكيز 30ال اءر( ع  )

مختلفة م  حاما الويومي  ففانق ج يعوا مثبءة وأن 

ة التركيز و والم ال  التراكيز العالية التثبيط يزئائ مل ديائ

%(  100% ف ا فو  حيث كانق م يتة )نسبة التثبيط 10

%  فا   ج  أعل  ا تجااة تجذير  0.001اإ تثتا  التركيز 

والتي تع  غير معتوية ماارنة  جذر( 30.2وك م )

م  حاما  0.001االسيءرةإ وأليرام فا  أعت   التركيز 

ز األفض  وا تع   في التجارب الويومي  عل  أنه التركي

 النحاةإ

 تأثير حامض الهيوميك في إزالة سمية الصوديوم

( الة  تةثيير حةاما الويومية  فةي معالجةة 2ي ير الج ول ) 

  ية ال وئيوم عت ما يجوز قبة  واعة  و ةويام مةل ال ةوئيوم 

فةةةي ون واحةةة  ا اللةةةة معةةة ل عةةة ئ الجةةةذور ال تف ةةةفة ماارنةةةة 

عالةةة حيةةث \جذر 33.3والتةةي الغةةق االسةةيءرة )ال ةةا  ماءةةر( 

ألتزلق ال عاملة االتركيز السام م  كلورية  ال ةوئيوم لوحة ي 

جةذر )فعة  تثبيءةي( فةي حةي   13ع ئ الجةذور ال تف ةفة الة  

 24.3معاملتوا اةالتركيز االمثة  مة  حةاما الويومية  لوحة ي 

جةةذرإ  ع يعةة  االليةةر فعةة  تحفيةةزي ماارنةةة اةةالتركيز السةةامإ 

  التةةةثيير السةةة ي لل ةةةوئيوم  جوةةةزت العاةةة  وك حاولةةة لتاليةةة

احةةاما الويوميةة  اعةة  معاملتوةةا افلوريةة  ال ةةوئيوم  أي فةةي 

جةةذر   25.6 ةةاعة الثانيةةة )االءرياةةة العنجيةةة( فف ةةفق  12

 ةةاعة االولةة   12وعتةة  تجويةةزي قبةة  التركيةةز السةةام أي فةةي 

جةذرإ ت ةير الحالتةان أعةني ان  15)االءرياة الوقائية( ك فق 

ويوميةةة  االءرياةةةة العنجيةةةة هةةةي االفضةةة  )حيةةةث تجويةةةز ال

% علةة  أفتةةراض السةةيءرة 77أقتراةةق مةة  السةةيءرة احةة وئ 

%( ماارنة االءرياة الوقائية التي لةم تفة  مةييرة ماارنةة 100

اةةةالتركيز السةةةام لفلوريةةة  ال ةةةوئيومإ ايت ةةةا تجويةةةز حةةةاما 

الويومي   ويةم مل كلورية  ال ةوئيوم ع ة  علة   دالةة  ة ية 

جذر م ا جعلوةا تاتةرب  31الفام   ع ك فق العا  ال وئيوم ا

م  السيءرة )ال ا  ال اءر( مةل ألتفةا  الفةوار  ال عتويةة مة  

التاحيةةة االح ةةائيةإ وكث ةةتتتاج فةةثن معاملةةة العاةة  االويوميةة  

 وية مل كلوري  ال وئيوم هي االفض  في تالية  السة ية مة  

 عنجيةإلنل ديائة ع ئ الجذور ال تف فة تليوا الءرياة ال

تأأأثير حأأامض الهيوميأأك فأأي إزالأأة سأأمية الصأأوديوم بداللأأة 

 تركيز الهرمونات النباتية في عقل الخيار

( ح ةةةول  نخفةةةاض معتةةةوي فةةةي 3يبةةةي  الجةةة ول ) 

IAA (0.9×10تركيةةز هرمةةون 
-3

( مةةوالري اتسةةبة  نخفةةاض 

 اعة االتركيز السام م   24% عت  معاملة العا  ل  ة 59.09

10×2.2رنةةة االسةةيءرة )كلوريةة  ال ةةوئيوم ماا
-3

( مةةوالري  

10×1.9و ةةةةجلق معاملةةةةة العاةةةة  احةةةةاما الويوميةةةة  )
-3

 )

موالريإ واو ف ال عالجة فاة  جوةزت العاة  اةالتركيز االمثة  

م  حاما الويومي   ةويةم مةل ال ةوئيوم السةام م ةا دائ مة  

IAA (1.6×10تركيز 
-3

% 77.7( موالري  ي اتسةبة ديةائة 

السةةامإ وفةةي الوقةةق عاتةةه أوقفةةق ماارنةةة ا عاملةةة ال ةةوئيوم 

% مةةةة  ع ليةةةةات التسةةةة م اال ةةةةوئيوم ماارنةةةةة اال ةةةةا  72.7

10×18ال اءةةرإ ك ةةا أنخفةةا تركيةةز الجبةةرلي  معتويةةام )
-3

 )

% عتة  معاملةة العاة  ل ة ة 47.1موالري  أي اتسبة  نخفاض 

 ةةةاعة اةةةالتركيز السةةةام مةةة  كلوريةةة  ال ةةةوئيوم ماارنةةةة  24

10×34االسةةيءرة )
-3

ت ةةا  ةةجلق معاملةةة العاةة  ( مةةوالري  اي

10×15احةةةاما الويوميةةة  )
-3

( مةةةوالريإ وجوةةةزت العاةةة  

اةةالتركيز االمثةة  مةة  حةةاما الويوميةة   ةةويةم مةةل ال ةةوئيوم 

10×35السام ففةان تركيةز الجبةرلي  )
-3

( مةوالري  ي ازيةائة 

% عةة  معاملةةة ال ةةوئيوم السةةام  94.4اتسةةبة  GA3تركيةةز 

)ال ةا  ال اءةر(إ وا ون أي فر  معتوي ع  معاملةة السةيءرة 

واعبارة  لرى ان محلول ال عالجة أوقم ج يل الع ليات التةي 

تح   اسبب  جوةائ ال ةوئيوم السةام ا اللةة تركيةز الجبةرلي إ 

10×34معتويةام ) ABAوعل  العفس علة  فاة   دئائ تركيةز 
-

3
% عتةة  معاملةةة العاةة  ل ةة ة 240( مةةوالري أي اتسةةبة ديةةائة 
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ريةةة  ال ةةةوئيوم ماارنةةةة  ةةةاعة اةةةالتركيز السةةةام مةةة  كلو 24

10×10االسةةيءرة )
-3

( مةةوالري  ايت ةةا  ةةجلق معاملةةة العاةة  

10×9احةةاما الويوميةة  )
-3

 ABA( مةةوالري أقةة  تركيةةز للةة 

ملةةي مفةةافر/لترNaCl (75  )وافةةر  معتةةوي مةةل معةةامنت 

%(  وا ون فر  معتوي مل معاملة السةيءرةإ 0.001) HAو

حةةةاما  وننحةةةن عتةةة  تجويةةةز العاةةة  اةةةالتركيز االمثةةة  مةةة 

 ABAالويومي   ويةم مل ال ةوئيوم السةام قة  لفةا تركيةز 

10×14ال  )
-3

% 58.8( موالري  ي اتسبة  نخفاض معتويةة 

 ماارنة اال وئيوم السامإ 

 

 .يوم 10بعمر  (: تحديد التركيز األمثل  من حامض الهيوميك )%( بداللة استجابة تجذير عقل الخيار1الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إيوم 01بعمر في معالجة سمية الصوديوم بداللة أستجابة تجذير عقل الخيار  ( HA( : تأثير حامض الهيوميك )2جدول )

المعاملة العقل  
معدل عدد الجذور 

 )جذر/عقلة(

 33.3  اعة 24ال ا  ال اءر ل  ة 

NaCl (75  ل  ة )13.0  اعة 24ملي مفافر/لتر 

HA (0.001  ل  ة )%24.3  اعة 24 

NaCl (75  ل  ة )اعة 12ملي مفافر/لتر  ← HA (0.001  ل  ة )%25.6  اعة 12 

HA (0.001  ل  ة )%اعة  12 ← NaCl (75  ل  ة )15.0  اعة 12ملي مفافر/لتر 

HA (0.001  + )% NaCl (75  ل  ة )31.0  اعة 24ملي مفافر/لتر 

L.S.D (0.05) 4.890 

 

حامض والمعالجة ب يوم 10بعمر  الخيار لعقل ABAو GA3و  IAA اتالهرمونتركيز (: تأثير سمية الصوديوم في 3الجدول )

 .كالهيومي

 ABA (M)تركيز  GA3 (M)تركيز  IAA (M) تركيز ساعة( 24المعامالت )لمدة 

10×2.2 ما  ماءر
-3

 34×10
-3 

10×10
-3 

NaCl (75  )10×0.9 ملي مفافر/لتر
-3

 18×10
-3 

34×10
-3 

HA (0.001  )% 1.9×10
-3

 15×10
-3 

9×10
-3 

NaCl (75 ملةةةةةةةي مفةةةةةةةافر+)لتر/ HA 

(0.001  )% 
1.6×10

-3
 35×10

-3 
14×10

-3 

L.S.D(0.05)  0.053×10قيمة 
-3

 2.9×10
-3 

2.7×10
-3 

 

 ( لمدة %يوميك )معاملة العقل بحامض اله

 ساعة 24

معدل عدد الجذور 

 )جذر/عقلة(

 30.0 الماء المقطر

0.00001 24.0 

0.0001 25.0 

0.001 30.2 

0.01 24.0 

0.1 22.1 

1 18.0 

2 15.6 

4 8.0 

6 5.0 

8 3.1 

10 0 

12.4 0 

LSD (0.05) 4.369 
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 دور حأأأامض الهيوميأأأك فأأأي إزالأأأة سأأأمية الصأأأوديوم بداللأأأة

-IAAو APXو SODو CATات نزيمأأأأأأأأأأأأأفعاليأأأأأأأأأأأأأة اال

oxidase في عقل الخيار 

( ح ةةول ديةائة معتويةةة فةةي فعاليةةة 4الجةة ول ) يبةي  

 ةاعة اةالتركيز السةام  24عت  معاملة العا  ل  ة  CAT نزيم 

واالتركيز االمث  م  حةاما الويومية   م  كلوري  ال وئيوم

( 1.80) ةةويةم مةةل كلوريةة  ال ةةوئيوم السةةام ففانةةق الفعاليةةة 

ماارنةةة اال عاملةةة احةةاما  %275وحةة ة  ي  رتفعةةق اتسةةبة 

% ماارنةةةةة 40اتسةةةةبة  نخفةةةةاض ( وحةةةة ة و0.68الويوميةةةة  )

فعاليةة معتويام وفي نفس الوقق أدئائت التركيز السامإ ا عاملة 

 اعة االتركيز  24عت  معاملة العا  ل  ة معتويام  SOD نزيم 

ماارنةةة االسةةيءرة  (U 11.2) السةام مةة  كلوريةة  ال ةةوئيوم

(5.56 U ي اتسبة ديائة  )في حي  لم يف  هتالة  101.1  %

ملةةة العاةة  ( عتةة  معا6.67فرقةةام معتويةةام فةةي فعاليةةة االنةةزيم )

احةةةاما الويوميةةة  ماارنةةةة االسةةةيءرةإ ولةةةم يةةةتج  حةةةاما 

الويومي  م   يااف الزيائة الحا لة في فعالية االنزيم )اسةبب 

( حيةث 10.57ال وئيوم السام( عت  تجويزه ا  ويةم و ج  )

ك ةةا  لةةم تختلةةم معتويةةام عةة  معاملةةة كلوريةة  ال ةةوئيوم السةةامإ

 24معاملة العاة  ل ة ة عت  معتويام  APXفعالية أنزيم أدئائت 

10×1.77 اعة االتركيز السام م  كلورية  ال ةوئيوم الة  )
-

3
10×1.31( وحةةة ة ماارنةةةة االسةةةيءرة )

-3
(  ي اتسةةةبة ديةةةائة 

10×1.22%  وكانةةةق فعاليةةةة االنةةةزيم )35.1
-3

( وحةةة ة عتةةة  

معاملة العا  االتركيز االمثة  مة  حةاما الويومية   واوة ف 

مة   االفضة العا  االتركيز فعالية االنزيم فا  جوزت  تخفيا

حةةاما الويوميةة   ةةويةم مةةل ال ةةوئيوم السةةام ففةةان فعاليتوةةا 

(1.37×10
-3

 %إ 22.6( وح ة  ي اتسبة  نخفاض 

-IAA ةةببق  ةة ية ال ةةوئيوم ديةةائة فعاليةةة انةةزيم  

oxidase (  وحة ة واتسةبة ديةائة 18.40معتويام ال )49.6 %

م مة  كلورية   ةاعة اةالتركيز السةا 24عت  معاملة العاة  ل ة ة 

( وح ة  و ةجلق معاملةة 12.30ال وئيوم ماارنة االسيءرة )

( وحةة ةإ واوةة ف الحةة  مةة  15.26العاةة  احةةاما الويوميةة  )

 ةة ية ال ةةوئيوم  وعتةة  تجويةةز العاةة  اةةالتركيز االفضةة  مةة  

حاما الويومي   ويةم مةل ال ةوئيوم السةام  نخفضةق فعاليةة 

ارنةةة االسةةام  % ما15.6( وحةة ة واتسةةبة 15.53االنةةزيم الةة  )

% م  الع ليات 26.2 ي ان حاما الويومي  أوقم ما نسبته 

التةةةي يسةةةببوا  جوةةةائ ال ةةةوئيوم السةةةام والتةةةي هةةةي ك ةةةا ت ةةةق 

 (إ 5-االشارة اليوا  عني )الج ول

 

تأأأثير حأأامض الهيوميأأك فأأي إزالأأة سأأمية الصأأوديوم بداللأأة 

 ASAو GSHمحتأأأأأأوا مضأأأأأأادات االكسأأأأأأدة الالنزيميأأأأأأة 

 الخيارفي عقل  Prolineو

( ح ةةةول  نخفةةةاض معتةةةوي فةةةي 5يبةةةي  الجةةة ول ) 

 اعة اةالتركيز  24محتوى الفلوتاييون عت  معاملة العا  ل  ة 

( مليغةرام/غمإ ودن 42.01السام م  كلوري  ال ةوئيوم الة  )

( مليغةرام/غمإ ودن  ةري  ي 53.9 ري ماارنةة االسةيءرة )

%  و ةةجلق معاملةةة العاةة  احةةاما 22.05 نخفضةةق اتسةةبة 

( مليغرام/غمإ ودن  ريإ واو ف الح  م  59.14مي  )الويو

 ةة ية ال ةةوئيوم  فاةة  جوةةزت العاةة  اةةالتركيز االفضةة  مةة  

حةةاما الويوميةة   ةةويةم مةةل ال ةةوئيوم السةةام فرفةةل محتةةوى 

( مليغةةةةةرا م/غةةةةةمإ ودن  ةةةةةري  ي ان 62.68الفلوتةةةةةاييون )

حةةاما الويوميةة  دائ مةة  محتةةوى الفلوتةةاييون معتويةةام اتسةةبة 

املة التركيز السةام واعبةارة ألةرى لةم يختلةم ع  مع 16.2%

معتويةةام عةة  معاملةةة السةةيءرة أي ان حةةاما الويوميةة  أوقةةم 

ا ف  كام  الع ليات التي تح   اسبب ال ةوئيوم السةامإ ك ةا 

( مليغةةرام/غمإ 23.18أنخفةةا معتويةةام محتةةوى اال ةةفورايق )

% عتة  معاملةة العاة  63.74ودن  ري  أي اتسةبة  نخفةاض 

عة اةالتركيز السةام مة  كلورية  ال ةوئيوم ماارنةة  ا 24ل  ة 

( مليغرام/غمإ ودن  ري  و جلق معاملةة 63.93االسيءرة )

( مليغةرام/غمإ ودن  ةريإ 33.64العا  احةاما الويومية  )

وعتةة  تجويةةز العاةة  اةةالتركيز االمثةة  مةة  حةةاما الويوميةة  

 ةةةةويةم مةةةةل ال ةةةةوئيوم السةةةةام ففةةةةان محتةةةةوى اال ةةةةفورايق 

/غمإ ودن  ةةةري  ي ان هةةةذا الحةةةاما لةةةم ( مليغةةةرام30.94)

يفةة  لةةه أي تةةثيير فةةي محتةةوى اال ةةفورايق واةة ون أي فةةر  

معتةةةوي عةةة  معاملةةةة ال ةةةوئيوم السةةةامإ ك ةةةا ح ةةةلق ديةةةائة  

( 4.39% فبلة  )374.9معتوية فةي محتةوى البةرولي  واتسةبة 

 ةةةاعة  24ملغم/غةةةمإ نسةةةيج نبةةةاتي عتةةة  معاملةةةة العاةةة  ل ةةة ة 

لوريةةة  ال ةةةوئيوم ماارنةةةة االسةةةيءرة اةةةالتركيز السةةةام مةةة  ك

( ملغم/غمإ نسيج نباتي  و جلق معاملة العا  احةاما 0.98)

( ملغم/غةةمإ نسةةيج نبةةاتيإ واوةة ف الحةة  مةة  2.45الويوميةة  )

 ةةة ية ال ةةةوئيوم  فاةةة  جوةةةزت العاةةة  اةةةالتركيز االمثةةة  مةةة  

حةةاما الويوميةة   ةةويةم مةةل ال ةةوئيوم السةةام ففةةان محتةةوى 

إ نسةةيج نبةةاتي  ي اتسةةبة  نخفةةاض ( ملغم/غةةم3.72البةةرولي  )

 3.7% ماارنة ا عاملةة ال ةوئيوم السةام ولفة  ال يةزال 15.3

 إ ضعم ع  معاملة السيءرة

 

حامض والمعالجة ب يوم 10بعمر  مضادات االكسدة االنزيمية لعقل الخيار فعاليات(: تأثير سمية الصوديوم في 4الجدول )

 .الهيوميك

 CAT (U) SOD (U) APX (U) IAA-oxidase (U) ساعة( 24المعامالت )لمدة 

10×1.31 5.56 0.48 ما  ماءر
-3 

12.30 

NaCl (75  )10×1.77 11.20 1.80 ملي مفافر/لتر
-3 

18.40 

HA (0.001  )% 0.68 6.67 1.22×10
-3

 15.26 

NaCl (75 +)ملةةي مفةةافر/لتر 

HA (0.001  )% 
1.08 10.57 1.37×10

-3
 15.53 

L.S.D(0.05)  0.414 3.731 2.97×10قيمة 
-5

 2.378 
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حامض والمعالجة ب يوم 10بعمر  (: تأثير سمية الصوديوم في محتوا مضادات االكسدة الالنزيمية لعقل الخيار5الجدول )

 .الهيوميك

 ساعة( 24المعامالت )لمدة 
GSH 

(mg/g.F.W) 

ASA 

(mg/g.F.W) 

Proline  

(mg/g.D.W) 

 0.98 63.93 53.90 ما  ماءر

NaCl (75  ملي )4.39 23.18 42.01 مفافر/لتر 

HA (0.001  )% 59.14 33.64 2.45 

NaCl (75 +)ملةي مفةافر/لتر 

HA (0.001  )% 
62.68 30.94 3.72 

 L.S.D(0.05)  9.453 10.10 0.169قيمة 

 

 

 المناقشة

تم ئرا ة تثيير   ية ال وئيوم اوي ة مل  كلوري  

يوكي يائية في اعا ال عايير الفسلجية والبا NaClال وئيوم 

وح ئ التركيز السام لل وئيوم في نبات الخيار   لتبات الخيار

اعت ائام عل  أنخفاض ميشرات الت و ا اللة ع ئ الجذور 

%(   ع ألتزل 50العرضية ال تف فة في العا  ال  الت م )

ملي 75التركيز ) عت % 47.36ع ئ الجذور اتسبة 

مرهج وشوي   )ماارنة االسيءرة )ال ا  ال اءر( مفافر/لتر( 

تضرر االغ ية السايتواندمية أن هذا ق  تزام  مل ( 2016

 aوأنخفاض الفلوروفينت  ECا اللة التو يلية الفوراائية 

والفلي وال ساحة السءحية للورقة ومع ل التت  وكذل   bو

وهذا يتفأ مل ( 2016  مرهج وشوي الودن الءري والجاف )

(Hasegawa et al., 2000) ن ال وئيوم يفون  ع أوض  أ

 ام وضار ج ام في معظم الخنيا التباتية عت ما يفون موجوئام 

% م  50أكثر م   أنك ا  ( ملي موالرإ10-1اتراكيز م  )

اتعريضوا ق  ماتق  Casuarina equisetifoliaعا  

والذي يعزى ال  ع م ق رة العا   NaClلتراكيز عالية م  

 اص ك يات  امة م  أمت اسببللتجذير في البي ة ال جو ة 

Na
+ 

Clو
- 

(Kuligod et al., 1995)إ 

ال يشرات الفسلجية   ية ال وئيوم في ن تثيير أ

فثنخفا  GA3و IAAتركيز هرموني أعني ق  أنعفس عل  

% عل  التوالي ماارنة 47.1% و59.09معتويام اتسبة 

وأن أنخفاض محتوى  (3-االسيءرة )ال ا  ال اءر( )الج ول

IAA ديائة فعالية أنزيم ق  يعزى ال  IAA-oxidase 

م   (Yurekli et al., 2004)إ وهذا يتفأ مل (4-)الج ول

 Phaseolusفي أورا  نبات  IAAأنخفاض تركيز 

vulgaris   مل ديائة تركيز ملNaClتركيزك ا  دئائ  إ 

IAA ماارنة االسيءرة عت    تخ ام حاما  %77.7 اتسبة

م ا  (3-ئيوم )الج ول%( مل كلوري  ال و0.001الويومي  )

 IAA-oxidaseييك   لتزاله في الوقق نفسه لفعالية أنزيم 

(إ وتتفأ التتائج االليرة في كن الحالتي  مل 4-)الج ول

(Kalaichelvi et al., 2006)  حول ديائة تركيزIAA 

واالتالي ديائة االناسام  IAA-oxidaseوأنخفاض فعالية 

ديائة  HAاملة احاما وأظورت ال ع الخلوي وديائة الت وإ

ماارنة االسيءرة  GA3في تركيز هرمون % 94.4اتسبة 

في  ABAتركيز حاما االاسيس  ايت ا ادئائ  (إ3-)الج ول

ماارنة  %240العا  ال عاملة اال وئيوم السام اتسبة 

م  ان االجوائ  (Tuteja, 2007)وهذا يتفأ مل االسيءرة  

 Kavehمل )   وكذل ABAال لحي يسبب ديائة في محتوى 

et al., 2011 الذي أوض  ان االجوائ ال لحي يسبب )

في حي  أئت معاملة العا   إأنخفاض محتوى الجبرلي 

 تركيزض اأنخفاحاما الويومي  مل كلوري  ال وئيوم ال  

ABA  وهذا يتفأ مل ما  إ% عت  تجويز العا 58.8اتسبة

( م  أن حاما الويومي  ي تل Abbas, 2013وج ته )

-IAA)م  لنل تثبيط فعالية أنزيم   IAAهرموني تحءيم 

oxidaseو )GA3  ااالضافة ال  أنخفاض تركيز هرمون

ABA والذي ق  يعزى ال  ان  عت  أضافته لتباتات الباقن إ

حاما الويومي  يع   عل  توفر مغذيات كالبوتا يوم )ئوري 

Kفي ديائة نسبة 
+

\Na
+

( والزن  )ئوري في البتا  الحيوي 

 إ(Khaled & Fawy, 2011) ( لنوكسي

فةي  APXو SODو CAT ات دئائت فعالية  نزي 

% 101.1و% 275العاةة  ال عاملةةة اال ةةوئيوم السةةام اتسةةبة 

(إ وقة  4-الجة ول)ماارنة االسيءرة )ال ا  ال اءر( % 35.1و

( الةةة  ح ةةةول 2010وج اعتةةةه ) Soleimanzadehأشةةةار 

هةرة ال ة س دنباتات في  CATديائة معتوية في فعالية أنزيم 

يسةبب االجوةائ ال لحةي ديةائة ك ةا  ال عرضة لنجوائ الجفافيإ

 .Zea mays Lفةةةةي نباتةةةةات  SODفةةةةي فعاليةةةةة أنةةةةزيم 

(Maathuis, 2014إ)  فضةةنم عةة  مةةا ايتةةهShalata وTal 

الحسا ة  مفي نباتات الء ا  APXم  ديائة فعالية  (1998)

 وال ااومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ا  هةذي االنزي ةات يزئائ نإ NaClلل ل  عت  تت يتوا اوجوئ  

 ,.Gao et al) رهةةا وليةةات أنزي يةةة مضةةائة لألكسةة ةاثعتبا

أئت معاملةة العاة  احةاما الويومية   إ وك عالجة فاة (2015

 مةةةةةةةةةةةةةةل ال ةةةةةةةةةةةةةةوئيوم السةةةةةةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةةةةةة   نخفةةةةةةةةةةةةةةاض

اتسةةةةةةبة  APX% و40اتسةةةةةةبة  CATفعاليةةةةةةة االنزي ةةةةةةات  

ماارنةةةةةة اةةةةةالتركيز السةةةةةام % 5.6اتسةةةةةبة   SODو% 22.6

فو  السيءرة  CATديائة فعالية أنزيم  أن  بب (إ4-)الج ول

%( ماارنةة االة  275ال  ما يارب مة  ينيةة أضةعاف تاريبةام )

SOD (101.1و )%APX (35.1 قةة  يعةةوئ الةة  كةةةون  )%

االجوةةائ ال لحةةي هةةو أجوةةائام تثكسةة يام م ةةا يةةيئي الةة  تةةراكم 

ROS  واالةةةةذاتH2O2   470حيةةةةث و ةةةةلق نسةةةةبته الةةةة %

عةةةالت يتتا ةةةب مةةةل  Substrateماارنةةةة االسةةةيءرة م ةةةا يةةةوفر 

 ةببق ك ةا  (إ4-الجة ولأعني ) CATالزيائة في فعالية أنزيم 

في العاة   IAA-oxidase  ية ال وئيوم ديائة فعالية  نزيم 
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% ماارنةةة االسةةيءرة 49.6ال عاملةةة اال ةةوئيوم السةةام اتسةةبة 

(إ وهةةةةذا يتفةةةةأ مةةةةل مةةةةا ايتةةةةه 5-الجةةةة ول))ال ةةةةا  ال اءةةةةر( 

Darbyshire (1971مةةةة  ديةةةةا ) ئة فعاليةةةةةIAA-oxidase 

وأئت معاملةة إ Water stressعت  التعةرض لنجوةائ ال ةائي 

مةةل ال ةةوئيوم السةةام الةة   نخفةةاض العاةة  احةةاما الويوميةة  

(إ 4-ماارنة االسيءرة )الجة ول% 54.31فعالية االنزيم اتسبة 

يحتوى حاما الويومية  علة  مةوائ محفةزة للت ةو وتسةاع   ع 

ن ةةو وأنتةةاج ال حا ةةي  مةة   ا ةةورة غيةةر مباشةةرة فةةي تحفيةةز

 ,.IAA-oxidase (Kalaichelvi et alلنل تثبيط فعاليةة 

 إ(2006

مضائات االكس ة الننزي ية  فا   أما في ا يخم

أنخفا محتوى الفلوتاييون واال فورايق في العا  ال عاملة 

عل  التوالي  %63.74 و 22.05اال وئيوم السام اتسبة 

وهذا يتفأ مل ما وج ي  ( 5-ماارنة االسيءرة )الج ول

(Arshi et al., 2010)  م  أنخفاض محتوى الفلوتاييون

 Glycine)واال فورايق عت  معاملة نبات فول ال ويا 

max L.)  اNaClاحاما الويومي  ال عالجة معاملة وأئت  إ

وية غير معت%( و16.2) GSHمعتوية مل ال  ح ول ديائة 

إ تظور ال وائ  اءرماارنة اال ا  ال في محتوى اال فورايق

تثييرات مضائة لنجوائ  Humic substancesال االية 

Antistress effects   تحق ظروف االجوائ لنحياتي مث

 bean (Phaseolus vulgaris L.) (Aydin etال لوحة 

al., 2012) إ 

ديائة محتوى البرولي  في العا  ال عاملة  وأن

السيءرة )ال ا  ماارنة ا %347.9اال وئيوم السام اتسبة  

البرولي  االع ي  والذي يعزى ال  قيام ( 5-)الج ول ال اءر(

م  الوظائم مث  تتظيم الضغط االودمودي وح اية االغ ية 

ويباتية البروتيتات واالنزي ات وال حافظة عل  

NADP
+
/NADPH  وكا   للجذور الحرة الفعالة وأدالة

لتتروجي    وحفن ا(Kavi et al., 2005)االيونات السامة 

 & Aloni)والءاقة ال  مرحلة ما اع  االجوائ 

Rosenshtein, 1984) إ ك ا أنه يساهم في تجويز الءاقة

 & McCue)الندمة لحجز االيونات في الفجوات 

Hanson, 1990) إ تيئي ال عاملة اNaCl  ال  ديائة تراكم

البرولي  م  لنل تت يط االنزي ات ال سيولة ع  تخليأ 

 Pyrroline-5-carboxylate reductaseث  البرولي  م

 Ornithine aminotransferase (OAT) (Kohl etو

al., 1990)  أو تثبيط تحءي ه(Mattioni et al., 1997) 

)ال سيول  Proline oxidaseم  لنل ألتزال فعالية أنزيم 

( في نبات Proline oxidationع  تحءيم البرولي  

Brassica juncea (Madan et al., 1995)واو ف  إ

مل ال وئيوم السام  ويةم ق   HAال عالجة  فثن أضافة 

ماارنة ا عاملة  % 15.2ألتزل محتوى البرولي  اتسبة 

أضعاف  3.7(  اال أنه ال يزال 5-ال وئيوم السام )الج ول

السيءرةإ وما ييك  هذا االنخفاض في التباتات هو أضافة 

HA برولي  في التباتال  الترب ال الحة ألتزل محتوى ال 

(Maathuis, 2014إ)  وكثقتراك أن  بب كون نسبة

% هي قليلة اع  معاملة ال عالجة ق  يعوئ ال  15.5االلتزال 

-Pyrroline-5في تت يط  نزيم  NaClأ ت رارية تثيير 

carboxylate reductase وOrnithine 

aminotransferase  ال سيولة ع  تخليأ البرولي  أو

 Prolineويومي  في تت يط فعالية اضعم حاما ال

peroxidase ال سيول ع  تحءيم البرولي إ 
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