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رأثُز اإلجهبد انجُئٍ )انًهىحخ وانجفبف( فٍ يسزىي يضبداد األكسذح اإلَشًَُخ وغُز 

 Vigna radiata L. Wilczek اإلَشًَُخ وثعض انًؤشزاد انفسهجُخ فٍ عقم أنًبش

  

 عجذ هللا إثزاهُى شهُذ      يحًذ عجذ هللا ججز         حُبٌ يحًذ صبحت

 كهُخ انعهىو / جبيعخ ثبثم 

 

 انخالصخ :

تممد اسة ممج ةد امميا ة)اٍمممً )ة)ي اسممج(  ممً ة ممل ياج ت مم ٌل ػشمما  مميم أامميك و)يممي  اي ممل  ة  و مم     اسٌمم           

( 0.2, 0.1و الٌلمميك ة)دممااٌا   وظمم  ولامملك ة)خلممي م ةأ ايفممي  ؼخاٌممي  ممً ة ممل ياج ة)ؼشمما ) ل مم ٌل ػخمم  ة)لل ٍمم  )

(  ماالسي 0.15, 0.12)ل اٍم  ) خاميك ة    ميل ة)لل ٍم  ) االسي ػ ى ة)لاة)ً  ً سي)ج ت اٍ هي ) ؼشما و مي  مً سي)مج ة

ػ ى ة)لاة)ً هيي ة)يثاطيل )يؼ ل ػ ا ة)  وس  ً ة)ؼشا ة)يشلشج  خاي  وػخ  اسة ج تأثٍل ة)للة ٍم  ة)يثاطمج  مأل ة  م   

ةستامغ  ة)ي ا ة ) ؼشا و   ةأ ايض ة)يسيسج ة)اسظٍج و  )ك ةأ ايض  حلما  ةال مراساٍو وة)سمرلٌيك ة سياٌمج اٍخيمي

 ميل  ثاطمي  PEG مأل ة)مـ  %40 حلما  ة)سمرلٌيك ة)ثخي ٍمج  وػخم  اسة مج ةد اميا ة)يمي ً )ة) امين( و م  زل ة)لل ٍم  

 )يؼ ل ػ ا ة)  وس  ً ة)ؼشا و ؼخاٌي  أل ة)خيسٍج ةدسدي ٍج زفي ج ز)ى ةأ ايض  حلا  ةال راساٍك و   

 

Abstract : 

        The environmental stress (salinity) in rooting response of Mung bean cuttings by 

using sodium chloride and sulfate salts was studied. The results revealed significant 

decrease in rooting response of cutting at concentrations (0.2 , 0.1)M respectively when 

supplied to cuttings. But when supplied to stock plant the concentrations (0.15 , 0.12)M 

were inhibitory for rooting response in derived cuttings.Meanwhile the effect of those 

concentrations on cutting was coincided with decrease in leaf area, ascorbate content and 

monosaccharide, whereas increase in disaccharide. However, the study of water stress 

(drought) by using 40% of P.E.G. was significantly inhibitory for rooting response in 

cuttings, in addition to decline in ascorbate content.       

 

 -انًقذيخ:

ة)يحم اة )خيمما وزألي ٍمج ة)خايتمميك  a biotic stressesاممياةك رٍمل ة)حٍاٌممج تؼم  ة)ي اسممج  مأل وهممد ػاة ما ةال          

(Khan and Panda, 2008) وهخمميد ا)ٍمما ػ ممى تممأثٍلةك ة)ي مما  ممً زأ ٌيمميك ة)اخمميو ة) مما ً  ة)ر اسو ٍمما  

  زل زٌياة  يٍيك ة)ي ا اي)للاج )اي تأثٍلةك فيسة ػ مى أيما وترشم (Stepien and Klobus, 2006)وة)ريسوتٍخيك 

ة)خايتمميك  ليث ممج امميَتً: زأامميك ة)امم وس  أيمما ة)اممياسةك  ة)خيمما ة)  مملي  ة)ل هٍممل وترمماٌأل ة)ثيمميس واي)لممي)ً تش ٍمما ة)  ممج 

  و م )ك ة)حميل اي)خسماج ز)مى ةد اميا ة)يمي ً ة)م ي  (Sairam and Tyagi,2004)ةالظلدياٌج وساةوة أاػٍمج ة)يخلما  

وة) ي ها أاع  أل ةد اميا ة)يمي ً ة)خميتم ػمأل أشما ة)يميو اول زٌياتم  ها وٌ ي ةس  وأاةع ةد ايا ة)اٍمً رٍل ة)حٍاي 

ة)مم ي  Desiccation stress(  وو ٌيرممأل ة مملؼييل  دممط ا ةد امميا و)ل اٍاممً Drought stress)ةد امميا و) اممي ً 

 ٌؼخً  ش ةل ة)ييو ألٍ ج ة)لا ل 

 ة اممياةك ة)حمملةسة  ة)ي اسممج وة اممياةك  Droughtتا مم  ػمم ة وأمماةع  ممأل ةال اممياةك ة)لي سمم ٌج و خاممي ة) اممين        

ة) او ة)ؼي)ً وه ه  يٍؼاي ت ٌ   أل تراٌأل وأاةع ة و سم ٍأل ة)اؼي)مج  وة)لمً تسمار فملس تأ سم ي )م )ك  مأل تراٌخامي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثحث يسزم يٍ رسبنخ يبجسزُز نهجبحث انثبنث 
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 ى تحطٍد وأظيج ة)خشا ةال)رللوأً  وةل ة)ياةظغ ة)ل ٍسٍج دألي اي   ً ة)  ٍجتحو للون ةد ايا ػياة ٌ اةا وٌشاا ز)

 Muranaka et)    ة)خايتٍمممج همممً ة)ؼ مممٍيك ة)يليث مممج اي)ر اسوا  مممو ة)ييٌلا اأ سٌي وة)ييٌرلو ممما يك 

al.,2002)زة)مج وأماةع و)راأاي تسار فلسة" ) يراأيك ة)  اٌج ة) لوسٌج   يل ة)خايتيك تيل ك  ٍريأٍرٍيك  لخاػمج د

ورٍممممل ةدأ ٌيٍممممج  (superoxide dismutaes,catalase,peroxidase)ة و سمممم ٍأل ة)اؼي)ممممج  و خاممممي ةدأ ٌيٍممممج

  يال راساٍو وة)ر اتيثٍال ة)يؤ س  وة)ي ل ل 

(  ً ة)خظي  ة)  يػً ) خايك ها سييٌج ة)ؼي ٍميك ةالٌ مٍج  مأل اٍلو سمٍ  Cو ي ة) وس ة  ي ً )  راساٍو ) ٍلي ٍأل     

 Nunman (2001)و  Shallata وامٍأل (Hong et al.,2008))اٍم سو ٍأل و شملشيك ة و سم ٍأل ة)سمي ج ة  مل  ة

زل ةال راساك ٌؼيا ػ ى ة)لثاٍط ة)   ً ) ٌياة تملة د و سم ة ة)م هال  مً ة) م وس وة)سمٍشيل وة وسةم )خاميك ة)طيي مج 

 رشٍج ة  ي ٍج وة)الوتٍخيك وة سيميض ة)خاوٌمج  ة)يا  ج ة)لً تؼيا ػ ى ه   اهال ة ROSة)لً تلرال الأثٍل وأاةع 

   زل  (Wise and Naylor, 1996)ػ ى تش ٍا ت   ة)لأ س  ة) ا ً  شط  مً ة)للة ٍم  ة)ؼي)ٍمج  م ة  ASA يي ٌؼيا 

 Mongolian ــً زأايك اـمـ وس ة)مـ  Polyethylene glycole (PEG) تأثٍل ةال اياةك ة) اي ٍج تسلحث  ــأل ظاا 

pine (Pinus sylvestris Var Mongolian)  وٌشٍل ز)ى زل ة)ا وس ة)ي ل اج التخيا ػخ  ي ٌرال تل ٍ  ة)مـ PEG 

( ز)مى ةل ة)مـ Vahid (2009ال ملحثي  ةد اميا ة)يمي ً  سٍمث و ميس  PEG وهخيد اسة ميك سمال ة مل  ة  ة)مـ 25%

PEG   سٍمث ٌؼيما  ػ مى تش ٍما أسماج  ٌؤثل ػ ى أساج ةدأايك و  )ك ػ ى  مال ة) م وس ة)ؼلفمٍج  مً أاميك ة)حخطمج

 PEGسٍمث و م  ةل ة)مـ  (2005)و ييػلم   Songةدأايك ) ا وس وتشدٍل ة)  وس  وأاس ة)خلٍ ج تاصا ز)ٍامي  سماشي 

   Orobancheٌؼيا ػ ى تش ٍا أساج زأايك ا وس أايك ة)اي)اد 

 

 : انًىاد وطزائق انعًم

 : رحضُز يحبنُم انزجذَز

   %60الل ٍم   PEG ماالسي و م )ك ة)يح مال ة)يمي ً ) مـ  2ك ة)دااٌا  الل ٍم  س ل  ح ال   اسٌ  و الٌلي     

  شم  ة ممل     Boric acid  و مي سممي ل ة)ااسٌمك serial dilutionتمد تح مٍل اشٍممج ة)للة ٍم  وة)خسمر اطلٌشممج ة)مـ 

 وس  ا ممط ) ل مم ٌل ول)ممك )مم وس ة)امماسول ة) مملوسي  ممً أيمما وترشمم  ة)ايا مميك ة)  سٌممج ز)ممى  مم 10µg/mlالل ٍمم  

  (Middleton et al.,1978b) ل ٍج  ً ػشا و)يي  

 رهُئخ انعقم:       

( وتيلميز همم ه Hess,1961سسممر  لٌشمج ) و م ك ة)ؼشما  مأل اممياسةك  لييث مج أي ٍمج  ممً ة) ماو اؼيمل ػشملة وٌممي     

 ماٌشج  خٍخٍمج  ة)اياسةك ايسلاة اي ػ ى الػد  ل مً   زو   مأل ة وسةم ة و)ٍمج ة)يلسمؼج   ماٌشج  خٍخٍمج  مام ة)ا م   

 ول)ك اؼ  ززة)ج ة)ي ياع ة)  سي  cotyledonary  nodes د تحو  اظغ أ ب ة)ا   3تحو ة)ا    اطال 

 :انًعبيهخ انقبعذَخ نهعقم 

 ا  ة) م و ة)شيػم ي ) ؼشما ايحي)ٍما ةال لاميس ول)مك اافمغ ة)ؼشما  مً  ٍميالك ز ي ٍمج   ما  ؼي  مج تل ميأل ثم       

ػشما ) يؼي  مج ة)اةسم ة  ٌلط مر ريمل ة)سماٌشج ة) خٍخٍمج تحمو ة)ا م  ة)لمً  9ػشا وي ااةظغ   ٍيالك و ا  ٍيل ٌلسغ )ث  

 ميػج  مً ة)يميو ة)يشطمل وو  24 ا  أل  حي)ٍما ةال لاميس و ام ك ة)ؼشما ة)طلٌمج )يم ة 15 د  ً  ح ال س ي 3 ا)اي 

ػخم  ي ٌرمال ة)ام ن اسة مج ة مل ياج اي)للة ٍ  ة)يثي)ٍج )يحي)ٍا ةال لايس اؼ هي أش و ز)ى سي ل ة)ااسٌك )ي ة  لج وٌمي  

 ة)ل  ٌل  ً ة)ؼشا ة)طلٌج 

 

 قُبص انًسبحخ انىرقُخ

 وػليياة ػ ى ة)يؼيا)ج ة)لي)ٍج:(Dvorinic ,1965)سساو ة)يسيسج ة)اسظٍج  اشي ل   

  يسبحخ انىرقخ االونً                 وسٌ انىرقخ االونً

 يسبحخ انىرقخ انثبَُخ = وسٌ انىرقخ انثبَُخ 
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  انزقذَزاد انجُىكًُُبئُخ: 

 رقذَز انسكزَبد األحبدَخ وانثُبئُخ

 Clesscri)سسر  HPLCظ س تل ٍ  ة)سرلٌيك ة سياٌج وة)ثخي ٍج اطلٌشج  لو يتا لة ٍي ة)سي ا لي ة اةو ة)ؼي)ً    

et al.,1998)  

 

 رقذَز يحزىي االسكىرثُذ انكهٍ:

  (Shalata and Neumann, 2001)ة ل   و ة)طلٌشج ة)يلاؼج  أل ظاا   

 

 حسبة عذد انجذور وانزحهُم اإلحصبئٍ:

وٌي (  ً  ؼي  ك ة)ؼشا ة)طلٌمج وة)ؼشما ة)يؼي  مج امي     وة)اما)ً  6اؼ  ةالألايو  أل ة)يؼي  ج احي ل ة)ااسٌك )      

رمما ػشمما )9ػشمما وي ااةظمغ 3ةث مٍأل   ٌرممال ٌملد سسمميب ػمم ا ة) م وس )رمما ػش ممج وايؼم ل ث ثممج  رمملسةك و)رما  رمملس 

 ؼي  ج ول)ك اإزة)ج ة)اشلة ة)يي ظج اي)ي شط وتشطغ ة)  وس ايسلا  ة)اشملة اشمالة سمياة وٌحسمر ػم اهي )رما ػش مج   و 

ػخ  تش ٌل ة)يؤ لةك ة)اسٍا)ا ٍج و ة)اٍا ٍيٍي ٍج تد ة ل  ة  ث    رلسةك )را ت لاج ػ ى ةأاملةا  و) ملض ة)لح ٍما 

) يشيسأممج اممٍأل  .L.S.Dوو ممل ل   خمم  ظٍيممج   (.C.R.D))ري مما ة)لدمميٍد ة)ؼشمماة ً ة  ةدسدممي ً و ممل    ة لامميس

 ( 0.05ة)يؼي  ك وػ ى  سلا  ةسليي)ٍج )

 

 انُزبئج

 -رأثُز انًهىحخ فٍ اسزجبثخ انزجذَز: 

 رأثُز كهىرَذ انصىدَىو  انًجهش نهُجبد األو   

ة  مأل امياسةك أي ٍمج اللة ٍم    ل امج ( ز)ى تأثٍل   اسٌ  ة)دااٌا   ً ة ل ياج ة)ل  ٌل ) ؼشا ة)يأ ال1ٌشٍل   ول)    

 (0.1)ز)ممى ) (0.001(  مماالسي  وظمم  ولامملك ة)خلممي م ز)ممى زل ة)للة ٍمم  ة)اة مممج وة)يحدمماسة اممٍأل 0.001-2.0 خمم  )

 ميل  0.12M االسي  يأو رٍل  ؤثلة  ً ة ل ياج ة)ؼشا ة)يشلشج  أل ة)اياسةك ة)يؼي  ج ال مك ة)للة ٍم   اٍخيمي ة)لل ٍم  

  0.15M  س/ة)ؼش مج( و ي ة)لل ٍم  6  س/ة)ؼش مج(  شيسأمج اؼٍخمج ة)سمٍطلة ة)لمً  شماو ) 8 م وس) حا ة )لرش  ػم ا ة)

  س/ة)ؼش مج  3 يل ة)لل ٍ  ة)يثماط )يؼم ل ػم ا ة) م وس سٍمث  شماو ة)ؼشما ة)يشملشج  مأل ة)امياسةك ة)خي ٍمج اام ة ة)لل ٍم  

 0.15Mٍمج ة)للة ٍم  ة)لمً زةاك ػمأل   هم ة و مأل  يأمر   مل  مأل اش%50 شيسأج اؼٍخج ة)سٍطلة واخساج تثامٍط تسميوي 

  االسي  ريأو  يٍؼاي  ثاطج اي)ري ا ال ل ياج ة)ل  ٌل  2 و) يٌج 

 

 

 -رأثُز كهىرَذ انصىدَىو فٍ اسزجبثخ انزجذَز نعقم أنًبش عُذيب َجهش نهُجبد األو: (1)جذول 

 

رزكُش 

NaClٌيىالر/ 

 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.17 0.15 0.12 0.1 0.01 0.001 انسُطزح

 0 0 0 0 0 0 0 3 8 7.5 7.3 7.1 6 عذدانجذور/عقهخ

 

L.S.D.(0.05)=1.509 

  

 :رأثُز كهىرَذ انصىدَىو  انًجهش قبعذَب نهعقم   

تد اسة ج تأثٍل   اسٌ  ة)دااٌا   ً ة ل ياج ة)ل  ٌل ) ؼشا ة)يأ الة  أل اياسةك أي ٍج اي)ييو ة)يشطل ػخم  ت اٍ همي     

( ول ة)لل ٍم  2(  ماالسي  وظم  ولاملك ة)خلمي م ة)يافمحج اي) م ول)0.001-2ة)دمااٌا  )اللة ٍ    ل اج  أل   اسٌ  
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(   س/ػش ممج 3 مماالسي  مميل  ثاطممي )يؼمم ل ػمم ا ة) مم وس ة)ؼلفممٍج سٍممث  شمماو ة)ؼشمما ة)يؼي  ممج اممي)لل ٍ  وػمم ه ) 0.2

وظمم   (%63.8) (  س/ػش ممج و مميل ةالأ امميض  ؼخمماي  ممأل ة)خيسٍممج ةدسدممي ٍج واخسمماج  ماٌممج8.3 شيسأممج اي)سممٍطلة )

 ماالسي  ريأمو  ثاطمج اي)ري ما  2و) يٌمج  0.3و ل    ة)لل ٍم  ة)يثماط  مً ة)ل ميسب ة) سشمج  و مي ة)للة ٍم  ة)ؼي)ٍمج  مأل 

 ال ل ياج ة)ل  ٌل 

 

 رأثُز كهىرَذ انصىدَىو فٍ اسزجبثخ انزجذَز نعقم أنًبش عُذيب َجهش قبعذَب نهعقم. -(:2جذول )

 

رزكُش 

NaClٌيىالر/ 

 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.17 0.15 0.12 0.1 0.01 0.001 انسُطزح

 0 0 0 0 0 3 3.6 3.3 5.3 6.3 7.1 10.5 8.3 عذدانجذور/عقهخ

 

L.S.D.(0.05)=3.125 

 

 : رأثُز كجزَزبد انصىدَىو انًجهش نهُجبد األو

أي ٍممج  ( ز)ممى تممأثٍل  الٌلمميك ة)دممااٌا   ممً ة ممل ياج ة)ل مم ٌل ) ؼشمما ة)يممأ الة  ممأل اممياسةك3ٌشممٍل ة) مم ول )

(  مماالسي  وظمم  اٍخممو ة)خلممي م ةالأ امميض  ممً  ؼمم ل ػمم ا ة) مم وس ة)ؼلفممٍج  ممً ة)ؼشمما (0.001-2اللة ٍمم    ل اممج  خمم 

(   س/ػش مج  شيسأمج اؼٍخمج 4 االسي   سٍث  يل  ؼ ل ػم ا ة) م وس ) 0.12ة)يأ الة  أل ت ك ة)اياسةك ة)خي ٍج اي)لل ٍ 

و مي ة)للة ٍم  ة)ؼي)ٍمج (%36.5) ة)خيسٍج ةدسدي ٍج واخساج  ماٌمج (   س/ػش ج و يل ةالأ ايض  ؼخاٌي  أل 3 6ة)سٍطلة)

  االسي  ريأو  ثاطج اي)ري ا ال ل ياج ة)ل  ٌل  2وة)ى  0.15 أل 

 

 -رأثُز كجزَزبد انصىدَىو فٍ اسزجبثخ انزجذَز نعقم أنًبش عُذيب َجهش نهُجبد األو: (3)جذول 

 

رزكُش 

Na2SO4ٌيىالر/ 

 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.17 0.15 0.12 0.1 0.01 0.001 انسُطزح

 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.9 8 7.4 6.3 عذدانجذور/عقهخ

 

L.S.D.(0.05)=1.167 

 رأثُز كجزَزبد انصىدَىو انًجهش قبعذَب نهعقم: 

تد اسة ج تمأثٍل  الٌلميك ة)دمااٌا   مً ة مل ياج ة)ل م ٌل ) ؼشما ة)يمأ الة  مأل امياسةك أي ٍمج اي)يميو ة)يشطمل ػخم         

( 4(  االسي وظ  ولاملك ة)خلمي م ة)يافمحج اي) م ول )0.001-2.0 هي اللة ٍ    ل اج  أل  الٌليك ة)دااٌا  )ت اٍ

( 6.1 االسي  يل  ثاط )يؼ ل ػ ا ة) م وس ة)ؼلفمٍج  سٍمث  شماو ة)ؼشما ة)يؼي  مج امي)لل ٍ  وػم ه ) 0.1ول ة)لل ٍ  

 2ز)ممى  0.12  و ممي ة)للة ٍمم  ة)ؼي)ٍممج  ممأل %23.75ط (   س/ػش ممج  واخسمماج  ماٌممج ) لثامم8ٍ  س/ػش ممج  شيسأممج اي)سممٍطلة )

  االسي  ريأو  ثاطج اي)ري ا ال ل ياج ة)ل  ٌل 

 

 ( رأثُز كجزَزبد انصىدَىو فٍ اسزجبثخ انزجذَز نعقم أنًبش عُذيب َجهش قبعذَب نهعقم : 4جذول ) 

 

رزكُزززززززززززززززززززززززززززززززززش 

Na2SO4ٌيىالر/ 

 2 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.17 0.15 0.12 0.1 0.01 0.001 انسُطزح

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 11.3 10 8 عذدانجذور/عقهخ

L.S.D.(0.05)=2.731 
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 -رأثُز اإلجهبد انًبئٍ فٍ اسزجبثخ انزجذَز:

-PEG (60تد اسة ج تأثٍل ةد ايا ة)يي ً  ً ة ل ياج ة)ل  ٌل اي ل  ة  تلة ٍ    ل اج  أل ة)اما)ً وث مٍأل   ٌرمال     

% ميل  ثماط )يؼم ل ػم ا ة) م وس ة)ؼلفمٍج سٍمث 40( ول ة)لل ٍ  5ً ة)  ول )%( وظ  تاٍأل  أل ة)خلي م ة)يافحج  1

(   س/ػش مج و ميل ةالأ اميض  ؼخماي  مأل 6(   س/ػش ج  شيسأج اي)سمٍطلة )1.8 شاو ة)ؼشا ة)خي ٍج اي)لل ٍ  ة)ي  اس )

 %60ة)لل ٍم  ة)ؼمي)ً ( وظ  و ل    ة)لل ٍ  ة)يثاط  ً ة)ل يسب ة) سشمج  و مي  (%70ة)خيسٍج ةدسدي ٍج واخساج  ماٌج 

  ريل  ثاط اي)ري ا ال ل ياج ة)ل  ٌل 

 

 ( رأثُز انجىنٍ أثهٍُ كالَكىل فٍ اسزجبثخ انزجذَز نعقم َجبد أنًبش عُذيب َجهش قبعذَب نهعقم . 5جذول ) 

 

 %60 %40 %20 %10 %5 %1 انسُطزح %PEGرزكُش

 0 1.8 2.3 2.8 3.3 3.6 6 عذدانجذور/عقهخ

  

L.S.D.(0.05)=1.167 

 

 -رأثُز ثعض انًؤشزاد انفسُىنىجُخ فٍ عقم أنًبش:

 قُبص انًسبحخ انىرقُخ

ة)مى ظٍميا ة)يسميسج ة)اسظٍمج ) مد (6)تشٍل ة)خلي م ة)يافحج  مً ة) م ول     
2

( ) اسٌشمج ة)ا مطى  مأل ة)اسظمج ة)حشٍشٍمج 

ة و)ى ث ثٍج ة وسةم سٍث )اسظ ةأ ايض ة)يسيسج ة)اسظٍج اي)خساج  وسةم ة)اياسةك ة)خي ٍج  ً ة)للة ٍم  ة)يثاطمج  مأل 

(Na2SO4 ,NaCl)  د (0.981. 0.953)و يأو ة)يسيسج ة)اسظٍج  سيوٌج ز)ى 
2
 44.5)ػ ى ة)لماة)ً واخسماج  ماٌمج  

 ممد (1.717)ج اؼٍخممج ة)سممٍطلة ة)لممً  يأممو  سمميسلاي ة)اسظٍممج  شيسأمم (42.8%,
2
و مميل ةالأ امميض  ؼخاٌممي  ممأل ة)خيسٍممج  

   و)د ت ل   ة)للة ٍ  ة)يثاطج  ٍيي اٍخاي  ً ة)لأثٍل ػ ى ة)يسيسج ة)اسظٍج (0.05)ةدسدي ٍج ػ ى  سلا  ةسليي)ٍج 

 

(cm)( قُبص انًسبحخ انىرقُخ  6جذول ) 
2

 st-1انحقُقُخ األونً انثالثُخ انىرَقبد  نهىرَقخ انىسطً يٍ انىرقخ 

true trifoliate leaf  ،نجبدراد أنًبش انُبيُخ فٍ انًبء انًقطز،NaCl  وNa2SO4. 

 

انًسبحخ انىرقُخ سى َىع انًعبيهخ 
2

 

 1.717 انًبء انًقطز

NaCl                 0.15 ٌ0.981 يىالر 

Na2SO4 0.12 ٌ0.953 يىالر 

L.S.D. (0.05) 0.63 

 

 

 -رأثُز ثعض انًؤشزاد انجُىكًُُبئُخ فٍ عقم أنًبش:

 رقذَز كًُخ انسكزَبد األحبدَخ وانثُبئُخ

تممد تشمم ٌل ة)سممرلٌيك ة سياٌممج وة)ثخي ٍممج  ممً ػشمما و)يممي  ة)طلٌممج وة)يؼي  ممج اي)يمميو ة)يشطممل ) ممٍطلة( و اممي)للة ٍ       

 (4,2)الٌليك ة)دااٌا ( وة)يشيس ز)ٍاي  مً ة) م ةولة)يثاطج  أل ة     ة)يسل   ج  ً ة) سة ج )  اسٌ  ة)دااٌا  و 

( وة)سممرلٌيك ة)ثخي ٍممج (7(  مميٌرلو رلة / مما  مم ول7.34 وظمم   يأممو  يٍممج ة)سممرلٌيك ة سياٌممج  ممً ة)ؼشمما ة)طلٌممج )

(  (Na2SO4,NaCl(   اٍخيمممي  مممً ة)ؼشممما ة)يؼي  مممج امممي)للة ٍ  ة)يثاطمممج  مممأل 8(  ممميٌرلو رلة / ممما  ممم ول )10.83)

اٍخيمي ا  مو  يٍمج   (% 13.35, 20.02)لو رلة / ا ػ ى ة)لاة)ً واخساج  ماٌج ) أ اميض تشم س(  يٌر5.87,6.36 )
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(  ميٌرلو رلة / ما 12.14 ,12.72( )(Na2SO4,NaClة)سرلٌيك ة)ثخي ٍج  مً ة)ؼشما  ة)يؼي  مج امي)للة ٍ  وػم ه   مأل 

رٍمل  ؼخماي وٌ مي  مً  يٍمج سٍمث  ميل ةالأ اميض  (% 12.09, 17.45)ػ مى ة)لماة)ً واخسماج  ماٌمج ) ستاميع تشم س

  اي ملثخيو (0.05)ة)سرلٌيك ة سياٌج وةالستايع رٍل  ؼخاي وٌ ي  مً  يٍمج ة)سمرلٌيك ة)ثخي ٍمج ػ مى  سملا  ةسليي)ٍمج 

  Na2SO4 (0.1M)ة)ؼشا ة)يؼي  ج اي)ـ 

 

 ( كًُخ انسكزَبد األحبدَخ فٍ عقم أنًبش عُذيب رجهش ثبنًىاد انزبنُخ:7جذول )

 

رزكُش  َىع انعقم

 µg/mlسكزَبدان

وقذ احزجبس  انًسبحخ انُسجُخ

 يزكجبد اإلَشَى

وقذ احزجبس انًزكجبد 

 انقُبسُخ

 1.01 1.00 6.37 7.34 سُطزح)غُز يعبيهخ(

 NaClطزَخ يعبيهخ ثـ 

 يىالرٌ 0.2

6.36 6.02 1.56 1.25 

  Na2SO4طزَخ يعبيهخ ثـ

 يىالرٌ 0.1

 

5.87 

 

5.81 

 

0.88 

 

0.80 

L.S.D.(0.05)                         1.61 

 

 كًُخ انسكزَبد انثُبئُخ فٍ عقم أنًبش عُذيب رجهش ثبنًىاد انزبنُخ:-( :8جذول )

 

رزكُش انسكزَبد  َىع انعقم

g/mlµ 

انًسبحخ 

 انُسجُخ

وقذ احزجبس 

 يزكجبد اإلَشَى

وقذ احزجبس انًزكجبد 

 انقُبسُخ

 10.00 10.11 8.20 10.83 سُطزح)غُز يعبيهخ(

 NaCl 0.2 طزَخ يعبيهخ ثـ

 يىالرٌ

12.14 8.74 13.10 12.81 

 Na2SO4 0.1طزَخ يعبيهخ ثـ 

 يىالرٌ

12.72
 

9.01 14.16 14.01 

L.S.D.(0.05)                                         1.83 
 

 رقذَز كًُخ االسكىرثُذ انكهٍ:

ػ مى  (0.1M,0.2M,%40))لمً همً ة (PEG ,Na2SO4 ,NaCl)ػخ   ؼي  مـج ة)ؼشما اي)لـمـلة ٍ  ة)يـمـثاطج  مأل      

   د/رمد وزل  ملي ػ مى ة)لماة)ً  (2.560, 2.970, 2.363)ة)لماة)ً )ماسظ وٌ مي ةأ اميض  مً  يٍمج ةال مراساٍو 

و ميل ةالأ اميض  ؼخماي  مأل ة)خيسٍمج ةدسدمي ٍج ػ مى  سملا  ةسليي)ٍمج  (%29.78, 53.33, 62.87)واخساج  ماٌمج 

 د/رد     (6.365) شيسأج اؼٍخج ة)سٍطلة  (0.05)
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 االخزجبر ( رقذَز كًُخ األسكىرثُذ فٍ عقم أنًبش انطزَخ وانًعًزح وانًعبيهخ ثًحبنُم1شكم )

 

 : انًُبقشخ

ةل زٌياة  سلا  ة     تؤثل   اي  ً ة ل ياج ة)ل  ٌل ) ؼشا ة)يؼي  ج ااي  وه ة سايمي ٌؼماا ز)مى تمأثٍل ة  م    مً     

) ؼخيصل ػيا ي" و أل و ط ة)ل  ٌل وت يغ ة      مً  خطشمج ة) م وس واي)لمي)ً ٌؼٍم  وصمال ة)ي م ٌيك  uptakeة)ـ 

ة)م ي اسا ث ثمج وأماةع  مأل أاميك  (Mertan et al.,2008)وو ة)ؼخيصل ة) لوسٌج ) خيا ز)ى ة)سميم  وهم ة ٌلام   مغ 

Acanthophyllum   مماالسي  ممأل  0.2وو مم  ةل ة)لل ٍمم NaCl ة)خيمما وةدألي ٍممج و مم )ك تش ٍمما  ٌؼيمما ػ ممى تثاممٍط

  حلا  ةال راساٍك و   

 

 : رأثُز اإلجهبد انًبئٍ فٍ اسزجبثخ انزجذَز

 مميل  ثاطممي" ال ممل ياج ت مم ٌل ػشمما و)يممي  اخسمماج  (%40)ػخمم  ة)لل ٍمم   .P.E.Gةل  (5)اٍخممو ألممي م ة) مم ول      

وزٌياة ةالوز ازٌمج وظ مج ة لدميل ة)ي م ٌيك  PEG وه ة ٌؼاا ز)ى ظ ج ة)يحلا  ة)يي ً ) خايك ة)يلسار ااؼي)ٍج 70%

 أل ظاا ة)خايك واي)لي)ً ةأ ايض تراٌأل ة)الوتٍخيك وزٌياة ة)  وس ة)حلة و  ياةك ة  س ة وهم ة ٌمؤاي ة)مى ةأ اميض 

سمال ةأ اميض ظيا ٍمج ت م ٌل  Anderson (1980)و  Rajagopalة ل ياج ة)ل  ٌل  ةل ة)خلي م ظٍم  ة) سة مج تلام   مغ 

 ػخ  و  هي  أل ة)خايك ة   وهً تؼيأً  أل أشا ة)ييو ػشا ة)ا ة)ٍي 

 

ةأ امميض ة)يسمميسج ة)اسظٍممج ٌؼمماا ز)ممى   (6)و ممي ادمم ا ة)يؤ مملةك ة)اسممٍا)ا ٍج  ممً ػشمما و)يممي   شمم  اممٍأل ة) مم ول      

و  Green way وهمم ة ٌلامم   ممغ  (Greipsson and Davy,1996)ة لمم ةل تمما ل ة)يمميو تحممو ة)ظمملون ة)ي حٍممج 

Munns (1980)   (ي اسج  ً ة)خايتيك رٍل ة)ي حٍج )رٍل ة)يلحي مج ) ي ما ة(ٌأل و  ة تأثٍل ةnon-halophyte ػ مى )

ة)يسيسج ة)اسظٍج ة) ي ٌح   ألٍ ج ت يغ ة)ي ا  ً ة)ي ياع ة)  ملي وة)م ي ٌحم   ػامل   مل  ة)خملا  و م )ك تلام  

 Sesbanieج )خاممميك سمممال ةأ اممميض ة)يسممميسج ة)اسظٍممم Ilyas (2010)و Dhanapackianة) سة مممج ة)حي)ٍمممج  مممغ  

grandiflora   تحو تأثٍل و      اسٌ  ة)دااٌا  و الٌليك ة)دااٌا 

 

ؼخم  ظٍميا  يٍمج ة)سمرلٌيك ة سياٌمج وة)ثخي ٍمج ) ؼشما ة)طلٌمج و م )ك ة)ؼشما وا دمال ة)يؤ ملةك ة)اٍا ٍيٍي ٍمج         

ٌيك ة سياٌممج وةستامميع ( و مم  ةأ امميض  يٍممج ة)سممرلNa2SO4,0.1Mو NaCl ,0.2Mة)يؼلفممج )ه امميا ة)ي حممً )

و  Pattanagul(  سٍمث زأامي تلام   مغ  8و7 يٍج ة)سرلٌيك ة)ثخي ٍج وه ة  يتشٍل ز)ٍم  ة)خلمي م ة)يافمحج  مً ة) م ول )

Thitisaksakul (2008)   سال ةستايع  يٍج ة)سرلٌيك ة)ثخي ٍمج )ة)سمرلوز(  مً أاميك ة)ملزOryza sativa L.  مأل 

  يمي  NaCl مأل  150mMسج( ػخ  تؼلٌل ه ة ة)خماع  مأل ة)خايتميك ز)مى )ة)حسي ج ) ي ا cv.Khao Dawkة)دخ  

 ممً اسة مج و ممل  ػ ممى أامميك ة)طيي مج  ممأل ة)خمماع ة)حسميا ) ي اسممج تاٍخممو زأاممي  (2000)و ييػلمم   Balibreaو ميس 
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)مد  ظياسة ػ ى ت يٍغ  رلٌيك ثخي ٍج  خاي ة)ارساز وة)سرلوز تحو ةد ايا ة)ي حً  اٍخيي  ً ة) لوب ة)يلحي ج ) ي ا

( ة)م ي 1992تلأثل  ٍاي  يٍج ة)سرلٌيك ة)ثخي ٍج وو تخ ال تحــو ةد ايا ة)ي حً  وتلا  ة) سة ج ة)حي)ٍج  غ )ة)شحيك 

و يس ز)ى ةأ ايض  يٍج ة)سرلٌيك ة سياٌج  ثا )ة)ر ا از( وةستايع ة)سرلٌيك ة)ثخي ٍج  ثما )ة)سمرلوز( تحمو ةد اميا 

وةأ اميض ة)سمرلٌيك ةالسياٌمج سايمي ٌؼماا ز)مى ةأ اميض ةدأ ٌيميك ة)لمً تحمال   وةل ةستايع ة)سرلٌيك ة)ثخي ٍج ة)ي حً

  sucrose synthase (Pascual et al.,1996)ة)سرلٌيك ة)ثخي ٍج ز)ى  رلٌيك وسياٌج  ثا زأ ٌد 

 

 (1)ةل تأثٍل ةد ايا ة)ي حً وة)يي ً ػ ى  حلما  سمي ل ةال مراساٍو  مً ػشما و)يمي   ميل وةفمحي  مً ة)شمرا     

ةأ ال  ؼخاٌي سي ل ةال راساك ة)ر ً وة) ي ظ  ٌؼ   ز)ى سم و  ة)ؼي ٍميك ة)لأ سم ٌج وة ملخاياه  مً ػي ٍميك سٍث 

 AsA  سٍمث ٌؼيما Dehydroascorbic acid (Fryer, 1992) ماا ة) م وس ة)حملة  وتحا)م  ز)مى ة)شمرا ة)يؤ سم  

ة  سمم ة وة لمم ةل  سمملا  ة)شمم   وتثاممٍط زٌممياة تل ٍمم  أمماةتم ROSػ ممى  شيو ممج ةد امميا ة)ي حممً  ممأل  مم ل تحطممٍد 

   (Zhang and Kirkhan,1996)ةالوز ازي 

 

 : انًصبدر

(  ة)ال اأيك ة)خايتٍج وة)لطاٍشيك ة) سةػٍج   ؤ سج ػ  ة) ٌأل ) طايػج وة)خشل  1992ة)شحيك    أدل ةٌا زٌ  )
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