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المستخمص

نُفذت تجربة خالل عام  ،2013بهدف دراسة إمكانية إنجاح زراعة نباتات الحنطة السوداء Fagopyrum esculentum M.في الظروف البيئية العراقية ،ومدى

التغيرات التي تط أر عمى بعض الصفات الحقمية لمنبات من جراء إضافة التراكيز المختمفة لبعض منظمات النمو النباتية (حامض السالسيميك والبراسينواليد وجاسمونات
المثيل) ،فضالً عن حث إنتاج مضادات األكسدة النباتية ذات التأثير الفعال في مجالي الطب والصيدلة داخل الجسم الحي لنبات الحنطة السوداء .أثرت معاممة نباتات

الحنطة السوداء بالتراكيز المختمفة من منظمات النمو النباتية معنوياً في جميع الصفات قيد الدراسة ،إذ حققت النباتات المعاممة بمنشط النمو حامض السالسيميك بالتركيز

 60ممغم.لتر 1-تأثيراً معنوياً في صفتي ارتفاع النبات وعدد األوراق لمنبات الواحد كما استغرقت النباتات المعاممة بحامض الساليميك بالتركيز  90ممغم.لتر 1-أقل معدل
معنوي لعدد األيام وصوالً لمرحمة  %50تزهير ،في الوقت الذي حققت ِ
فيه النباتات المعاممة بذات التركيز أعمى معدل معنوي لصفات طول الجذر والوزن الجاف لمنبات،
بينما أدى رش النبات بمنشط النمو البراسينواليد بالتركيز  10ممغم.لتر 1-إلى إطالة المدة الالزمة لوصول النباتات لمرحمة  %50نضج فسمجي في الوقت الذي تفوقت ِ
فيه
المعاممة بذات المنظم وبالتركيز  20ممغم.لتر

1-

معنوياً لمحصول عمى اعمى معدل معنوي في وزن  1000بذرة ( 13.067غم) وحاصل النبات الفردي ( 3.492غم)

والحاصل البايولوجي ودليل الحصاد .أما بالنسبة لمعاممة النباتات بمثبط النموجاسمونات المثيل فقد سبب التركيز  10ممغم.لتر
1-

لحاصل النبات الفردي ،في حين بكرت جاسمونات المثيل عند إضافتها بالتركيز  20ممغم.لتـــر

1-

في الحصول عمى أعمى معدل معنوي

في وصول النباتات إلى مرحمة  %50نضج فسمجي وادى ذات التركيز
1-

إلى خفض معنوي لصفة ارتفاع النبات وعدد األوراق لمنبات الواحد ،بينما سببت المعاممة بجاسمونات المثيل بالتركيز  30ممغم.لتـــر
1-

لطول الجذر .في الوقت الذي حققت فيه معاممة النباتات بالتركيز  10ممغم.لتر

في الحصول عمى أقل معدل معنوي

من جاسمونات المثيل إلى زيادة معنوية في صفتي حاصل النبات الفردي ودليل

الحصاد .حققت النباتات المعاممة بمنظم النمو البراسينواليد بالتركيز  20ممغم.لتر 1-أعمى زيادة في مستوى إنتاج مركبات  Caffeic acidو  Quercetinو  ٬Rutinفي

حين أعطت النباتات المعاممة بذات المركب وبالتركيز  30ممغم.لتر 1-أعمى قيمة إلنتاج مركبات  Chlorogenic acidو  Orientinو  Vitexinو  ،Isovitexinأما

بالنسبة لمنباتات المعاممة بالتركيز  30ممغم.لتر 1-من جاسمونات المثيل فقد أظهرت تفوقاً واضحاً في مركبات  Vanillic acidو  Gentisic acidو Coumaric
.acid

اىنيَبث اىَفتبحٍت :اىحْطت اىسىداءٍ ٬ضبداث األمسذة اىْببتٍتٍْ ٬ظَبث اىَْى اىْببتٍت
اىبحث ٍستو ٍِ أطشوحت اىذمتىسآ ىيببحث األخٍش
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EFFECT OF SOME PLANT GROWTH REGULATORS IN FIELD CHARACTERISTICS
AND PRODUCTION OF ANTI-OXIDANTS FROM BUCKWHEAT LEAVES
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*H. S. M. KHIERALLAH
**S. I. NEAMAH
* College of Agriculture- Uinversity of Baghdad
** Center of Desert Studies- University of Anbar
ABSTRACT
This experiment was conducted during 2013. The objectives were to study the possibility of buckwheat
Fagopyrum esculentum M. in the Iraqi environmental conditions, and the production of the effect of active
phenolic compounds in the fields of medicine and pharmacy in vivo, through the use of different concentrations
of some plant growth regulators. Results indicated that the application of plant growth regulators on buckwheat
plants in different concentrations had significant at effect in the study. Application of salicylic acid at 60 mg.L-1
had asignificant effect on plant high and number of leaves per plant. While salicylic acid at 90 mg.L-1 had
superior effect in reducing days to %50 flowering and supremacy in significant to increase in root length and dry
matter of plant. Brassinolide at 10 mg.L-1 significantly effected the average number of days of plants to %50
)Physiology maturity. While 20 mg.L-1 had asignificant effect on weight 1000 seeds (13.067 g) plant yield (3.492 g
biology of yield and harvest index.The application of 10 mg.L-1 of Methyl Jasmonate had asignificant effect on
yield of plant. While 20 mg.L-1 of Methyl Jasmonate caused was significant in reducing average the number of
days of plant to %50 physiology maturity, plant high and number of leaves per plant. Application of 30 mg.L-1 of
Methyl Jasmonate had asignificant reduction in root length.While 10 mg.L-1 of Metyl Jasmonate caused
significant increase of plant yield and harvest index. The application of 20 mg.L-1 Brassinolide gave highest
product for Caffeic acid, Quercetin and Rutin. While 30 mg.L-1 of Brassinolide increased Chlorogenic acid,
Orientin, Vitexin and Isovitexin. The addition of 30 mg.L-1 Methyl Jasmonate caused highest value for product
of compounds Vanillic acid, Gentisic acid and Coumaric acid.
Key words: Buckwheat, Plant anti-oxidants, plant growth regulators
Part of Ph.D. thesis of third author.
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عمى زيادة إنتاجيا لممركبات الفينولية ٬بوصفيا واحدة مف اىـ

اىَقذٍت
تعد الحنطة السوداء  Fagopyrum esculentumأحدى

مضادات األكسدة الموجودة في ذلؾ النبات ٬عف طريؽ

تمؾ النباتات الطبية ٬فيي حديثة العيد في عالمنا العربي٬

تعريضيا لإلجياد بإستخداـ منظمات النمو النباتية وبتراكيز

لمحنطة السوداء قيمة غذائية عالية مف خالؿ نسبة البروتيف

مختمفة ودراسة نظـ اإلستجابة دوف المجوء لتعديؿ الجينات أو

الحاوية عمييا ونوعيتو ٬إذ تتراوح نسبتو مف  %15 -11أما

لبرامج التربية طويمة األمد.

عف نوعيتو فتمتاز بإحتوائيا عمى األحماض األمينية الثمانية

الموادوالطرائق

األساسية التي يحتاجيا الجسـ البشري السيما األحمػػاض

ُنفذت تجربة حقمية في عاـ  ٬2013اتُبع في تنفيذ التجربة
المعشاة ( )RCBDوبثالثة
تصميـ القطاعات الكاممة ُ

األمينية الثالث  Lysineو ArginineوAspartic acid
ىذامايميز بروتيف الحنطة السوداء مف ماسواه مف بروتينات

مكررات ٬وكانت عوامؿ الدراسة كما موضحة في الجدوؿ 1

الحبوب .كما تتميز بذور الحنطة السوداء بمحتواىا مف

تـ إعداد األرض بحراثتيا ثـ نعمت وسويت بعدىا قسمت إلى

الحوامض الدىنية غير المشبعة مثؿ Oleic acid

وحدات تجريبية أبعادىا  3×1.5ـ لتصبح مساحة الوحدة

و ٬Linolenic acidفضالً عف محتواىا العالي مف

التجريبية  4.5ـ ²واتبع نظاـ الزراعة في خطوط ٬إذ احتوت

الفيتامينات هثل B1 :و B2و B6و )8( Pىذا فضالً عف

الوحدة التجريبية عمى  6خطوط المسافة بيف خط واخر 20

احتوائيا عمى كثير مف المركبات الطبيعية التي تمتاز

سـ وبيف جورة وأخرى عمى الخط نفسو  5سـ وتمت عممية

بفعاليتيا العالجية الميمة منيا  flavones:وflavonoids

الزراعة بعمؽ  3-2سـ (.)19

 phytosterolsو Inosito lو .myo-inosito lوالتي يعزى

جدول  .1منظمات النمو النباتية الداخمة في الدراسة وتراكيزها

ليا األثر الكبير في عالج كثير مف األمراض المزمنة (.)31

اىصٍغت
اىدضٌئٍت
-----------

ٍْظٌ اىَْى اىْببتً

توصؼ المركبات الفينولية بأنيا مف أىـ نواتج األيض الثانوي

1

Control

( ٬(23وتصنؼ مف ضمف مضادات األكسدة نظ اًر لمساىمتيا

2

Salicylic acid

C7H6O3

في حماية الخمية ومكوناتيا مف مياجمة الجذور الحرة ( Free

3

Brassinolide

C28H48O6

 )radicalsالتي تنشأ مف خالؿ عممية أكسدة الغذاء إلنتاج

4

Methyl
Jasmonate

C13H20O3

الطاقة في الجسـ البشري والتي تعمؿ عمى مياجمة وتدمير

اىتشامٍض
(ٍيغٌ.ىتـــش)1-
0

اىتصٍْف
---ٍْشظ
َّى
ٍْشظ
َّى

(30و  60و )90
) 10و20و )30

ٍثبظ َّى

(10و  20و )30

زرعت التجربة في  15شباط مف عاـ  2013بوضع أربع

المكونات الخموية محدثةً أض ار اًر بالغة في مادتيا الوراثية

بذور في الجورة الواحدة ثـ رويت التجربة وعند وصوؿ

ووظائفيا الخموية المختمفة .بالنظر لما تممكوُ تمؾ المركبات
مف قدرة عمى منع أو إبطاء عممية أكسدة الغذاء داخؿ

النباتات إلى مرحمة ظيور ورقتيف حقيقيتيف ُخفت إلى نبات
واحد في الجورة .تـ الري إعتماداً عمى رطوبة التربة وحاجة

مف التمؼ البايولوجي التي تحدثو عممية تأكسد الدىوف مف

األدغاؿ في حقؿ التجربة .سمدت أرض التجربة بالسماد

األغشية الخموية ٬فضالً عف دورىا في حماية الخاليا الحية

النبات ٬أجريت عممية التعشيب مرتيف لضماف مكافحة

خالؿ األنظمة الدفاعية التي تمتاز بيا تمؾ المركبات ٬إذ
التو او تقم ِ
تساىـ في إز ِ
يمو ومف ثـ حماية الجسـ مف األمراض

النتروجيني ٬إذ استعمؿ سماد اليوريا  N %46كمصدر
لمنتروجيف وبمعدؿ

التي ُيعد اإلجياد التأكسدي أساساً لنشوئيا .ييدؼ ىذا البحث
إلى تحديد إمكانية إنجاح زراعة نبات الحنطة السوداء تحت

 150كغن.Nهـ

1-

وأضيؼ بدفعتيف

األولى مع السماد الفوسفاتي قبؿ الزراعة والثانية عند وصوؿ
النباتات إلى مرحمة ظيور البراعـ الزىرية وسط األوراؽ

الظروؼ البيئية العراقية ودراسة التغيرات الفسمجية التي قد

الفتية ٬اما السماد الفوسفاتي فقد أُضيؼ قبؿ الزراعة مع

تط أر عمى النباتات المزروعة مف جراء حثيا بالتراكيز المختمفة

عممية تييئة االرض وبمقدار 100كغن.Pهـ 1-واستخدـ سماد

األساليب البسيطة التي قد تكوف فعالة في زيادة إنتاج الجزء

الفوسفاتي

لبعض منظمات النمو النباتية ٬فضالً عف إستخداـ بعض

السوبر فوسفات الثالثي  P2O5%46مصد اًر لو ( (19حيف

تـ

النباتي مف المركبات الطبيعية كمحاولة حث الخمية النباتية

إضافة

السمادالبوتاسي

وبوقدار70كغن.Kهـ
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األولى في مرحمة ظيور ست أوراؽ حقيقية والثانية قبؿ ظيور

 K2O%50مصد اًر لوُ ( .)14رشت معامالت الدراسة مرتيف
خمس وعشروف نبتة بصورة
البراعـ الزىرية (ُ .)3حددت
ٌ

 :HPLCتـ قياس العينة بإستخداـ جياز كروموتوكرافيا
السائؿ ذي األداء العالي  HPLCنوع -10 ATVP

عشوائية مف نباتات الخطوط الوسطية لكؿ وحدة تجربة

لدراسة بعضالصفػ ػ ػػات الحقمية.

 ٬Shimadzu LCنظ ار لقابمية ىذه المنظومة عمى فصؿ

استخالص مضادات االكسدة النباتية من أوراق نبات

المكونات الكيميائية لمستخمص أوراؽ نباتات الحنطة السوداء

ومقارنتيا بالعينات القياسية .حقنت العينات في العمود

الحنطة السوداء  :أجري ىذا الجزء مف التجربة في مختبرات

 Columnنوع  C18بوجود مكونات الطور المتحرؾ جدوؿ

شركة الحقوؿ البيضاء لألستشارات البيئية واليندسية ٬إذ تـ

 2مزج المحموؿ بإستخداـ جياز األمواج فوؽ الصوتية

إستخالص مضادات األكسدة النباتية بحسب طريقة

لمحصوؿ عمى محموؿ كامؿ التجانس وكاف معدؿ الجرياف

 Hohmannوآخروف ( )12في استخالص المركبات

1.4مميمتر/دقيقة .قدرت العينات عمى الطوؿ الموجي 330

الفينولية ٬فبعد الحصػوؿ عمى أوراؽ نبػاتات الحنطة السوداء

نانوميت اًر ٬إذ تـ قياس زمف اإلحتجاز ومساحة الحزمة لممركب

النامية في الحقؿ والمعاممة بمنظمات النمو الثالث الداخمة في

الناتج مف حقف العينة مع زمف اإلحتجاز ومساحة الحزمة

الدراسة عند مرحمة التزىير .أخذت عينة نباتية مجففة

لممحموؿ القياسي .وكانت عدد مرات التخفيؼ لمرة واحدة

وزنيا 100ممغـ وأضيؼ الييا 10مؿ ماء مقطر معقـ

فقط .تحت الظروؼ نفسيا وحساب تركيز المركب الفينولي

ومحمض بحامض الييدروكموريؾ  0.1 N HClبحيث يكوف

المعني في أوراؽ نبات الحنطة السوداء عمى وفؽ المعادلة

األس الييدروجيني ( 2.5 (pHوضعت العينة في حماـ مائي

األتية:

ىزاز ذو الموجات فوؽ الصوتية Ultrasonic Shaker
 Water Bathعلى درجة حزارة °25م رُشح المحموؿ مف

مساحة حزمة المركب

تركيز المركب = × --------------تركيز النموذج القياسي

خالؿ أوراؽ الترشيح  Whatman No.1بقطر 9سـ ُ.كز

مساحة حزمة المحمول القياسي

الراشح في جياز المبخر التفريغي الدوار( ٬(Rotavaporإلى

أجري التحميؿ األحصائي حسب تحميؿ التبايف ثـ قورنت

حيف وصوؿ حجـ الراشح النيائي إلى 1مؿ وأصبح جاىز

المتوسطات الحسابية بإستعماؿ أقؿ فرؽ معنوي  LSDعند

لمتحميؿ.

مستوى احتماؿ  0.05مف خالؿ استخداـ برنامج GenState

التشخيص النوعي والكمي لمضادات األكسدة النباتية

 Discovery Edition 4الموضوع في الحاسبة إللكترونية.

بإستخدام جهاز كروموتوكرافيا السائل ذي األداء العالي

خذوه  .2بعط ٍىاصفبث خهبص مشوٍىتىمشافٍب اىسبئو ري األداء اىعبىً ( )HPLCاى َُستعَو فً عَيٍت اىتشخٍص اىنًَ
واىْىعً ىيَشمببث اىفٍْىه.
ّىع اىعَىد

HPLC

اىششمت و اىَىدٌو
أبعبد اىعَىد
اىطىس اىَتحشك

Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan
)50× 4.6 mm I.D) C-18 column
Solvent A:0.1% phosphoric acid in deionized water,
Solvent B: 50:50 V/v, 0.1% phosphoric acid in deionized water: acetonitrile HPLC
grade, linear gradients 0%b-100%B
Particle size 3µm

سشعت اىدشٌبُ
ّىع وعذد اىَضخبث

1.4 ml./min.
Binary delivery pump model LC-10ATVP shimadzu

حدٌ اىدضٌئبث

معنوية بيف تراكيز رش منظمات النمو النباتية المختمفة في

النـتــائــج والمنـاقشـة

المدة الالزمة لوصوؿ النباتات إلى مرحمة  %50تزىير ٬إذ

تأثير الرش بالتراكيز المختمفة من حامض السالسيميك

والبراسينواليد وجاسمونات المثيل

استغرقت النباتات المعاممة بمنشط النمو حامض السالسيميؾ

في بعض الصفات

وبالتركيز 90ممغـ.لتر

الحقمية لنباتات الحنطة السوداء عدد األيام من الزراعة إلى

1-

أقؿ معدؿ لعدد األياـ وصوالً لمرحمة

 %50تزىير بمغ  38.33يوماً مختمفة بذلؾ معنوياً عمى

 %50تزهير :يتبيف مف نتائج الجدوؿ  3وجود إختالفات
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النباتات المعاممة بمنشط النمو البراسينواليد وبتراكيزىا الثالثة

يوماً ومع أف مستوى اإلختالؼ لـ يبمغ حدود المعنوية قياساً

مدة أطوؿ لموصوؿ إلى مرحمة التزىير بمغت 40.33و

اإلختالؼ المعنوي كاف واضحاً قياساً بمعاممتي المقارنة

1-

 10و  20و  30ممغـ.لت ػػر

بباقي تراكيز البراسينواليد (20أو 30ممغـ.لت ػػر)1-

والتي إحتاجت نباتاتيا إلى

 40.67و  41.00يوماً بالتتابع ٬في الوقت الذي لـ يحقؽ
1-

فيو التركيز  90ممغـ.لتر

إال أف

واضافة منشط النمو حامض السالسيميؾ بالتركيز 10
1-

ممغـ.لت ػػر

أي إختالؼ معنوي قياساً بمعاممة

المقارنة وباقي تراكيز رش منشط النمو حامض السالسيميؾ.

المتاف حققتا معدالً لمصفة بمغ  93.33و

92.00ويوماً بالتتابع .في الوقت الذي لـ تتمكف فيو باقي

كما لـ تختمؼ معامالت رش المجموع الخضري لنباتات

تراكيز إضافة حامض السالسيميؾ ( 20أو  30ممغـ.لت ػػر)1-

الحنطة السوداء بمثبط النمو جاسمونات المثيؿ عمى مدى

مف بموغ مستوى المعنوية في إطالة المدة الالزمة لوصوؿ

معنوياً قياساً

نباتات الحنطة السوداء إلى مرحمة النضج الفسمجي .كما

1-

تراكيزىا الثالث (10و 20و  )30ممغـ.لتر

حققت معاممة إضافة مثبط النمو جاسمونات المثيؿ بالتركيز
 20ممغـ.لت ػػر 1-تأثي اًر معنوياً في ِ
ىذه الصفة بمغ 88.00

بمعاممة المقارنة والتي أعطت مدة قدرىا  39.00يوماً لبموغ

النباتات مرحمة  %50تزىير .وقد يعزى سبب تقميص حامض

ِ
خاللو معنوياً عف معاممة المقارنة فيما لـ
يوماً إختمفت مف

السالسيميؾ لعدد األياـ وصوالً لمرحمة التزىير إلى دوره في
الحفاظ عمى المحتوى المائي لمنبات مف خالؿ ز ِ
يادتو لمحتوى

تحقؽ أي إختالؼ معنوي قياساً بباقي تراكيز إضافة ذات

لكوف مرحمة التزىير مف أىـ المراحؿ إحتياجاً لمماء ولتمؾ

الجاسمونات في تشجيع الشيخوخة لمنبات ونضج ثماره مف

المثبط ( 10أو  30ممغـ.لت ػػر .)1-ربما يعزى السبب إلى دور

الماء النسبي داخؿ النبات و خفض العجز المائي الداخمي

المنظمات القدرة في تقميؿ إضطراب موازنة الماء الداخمي

خالؿ دورىا في تكسير وتحطيـ صبغة الكموروفيؿ والتي

) .)21,6كما يساىـ في زيادة إمتصاص النبات لمعناصر

يصاحبيا تأثيرات آخرى متمثمة بتحطيـ إنزيـ RUBDase

باألحماض

ومنع تخميقو الحيوي وزيادة النشاط األنزيمي لكؿ مف إنزيمي

الغذائية مف خالؿ تسييمو لعممية األرتباط

العناصر

المعدنية

وبالتالي

األمينية

رفع

إمتصاص

ومنياعنصرالفسفور بالغ األىمية والذي يعد مف

العناصر

البيروكسيديز  Peroxidaseوالبروتيز .)2( Protase
أرتفاع النبات (سم):

أظيرت نتائج الجدوؿ  3وجود إختالفات معنوية في صفة

المعدنية الميمة في تكويف البراعـ الزىرية لمنبات وصوالً

ارتفاع النبات ٬إذ أثرت معامالت رش المجموع الخضري

لمرحمةالتزىير ٬فضالً عف دور حامض السالسيميؾ في زيادة

نسبة الجبرلينات والتي ليا دور في عممية التزىير مف خالؿ

لنباتات الحنطة السوداء بالتراكيز المختمفة مف منظمات النمو
النباتية معنوياً في ِ
ىذه الصفة وتفوقت النباتات المعاممة

دو اًر بالغ االىمية في زيادة نسبة الكاربوىيدرات إلى النتروجيف

بتحقيقيا ألعمى معدؿ لمصفة بمغ  44.33سـ تفوقت مف
ِ
خاللو معنوياً عف معاممة المقارنة التي أعطت معدالً ألرتفاع

إتحادىا مع  Anthesinإلنتاج ىرموف التزىير Florigen

1-

الذي يساىـ في حث عممية التزىير (18و ) 27ولمحامض

بالتركيز  60ممغـ.لتر مف منشط النمو حامض السالسيميؾ

وبالتالي التسريع في وصوؿ النبات لمرحمة التزىير (.)20
وتتفؽ ِ
ىذه النتيجة مع ما توصؿ اليوِ ( )4الذي بيف بأف

النبات بمغ  40.67سـ كما تفوقت وبمستوى معنوي أيضاً

إلى التزىير.

النمو البراسينواليد والتي أعطت معدالً لصفة أرتفاع النبات

1-

لحامض السالسيميؾ دو اًر كبي اًر في تقميص المدة مف الزراعة

عمى معاممة رش النباتات بالتركيز  30ممغـ.لتر

عدد األيام من الزراعة إلى  %50نضج فسمجي

بمغ  40.67سـ .في الوقت الذي لـ يصؿ تفوقيا مستوى

لمنشط

المعنوية قياساً بباقي تراكيز رش منشطي النمو (حامض

أظيرت النتائج وجود اختالفات معنوية بيف المعامالت
المختمفة الداخمة في الدراسة في ِ
ىذه الصفة ٬ويتبيف مف

السالسيميؾ والبراسينواليد) .في ذات الوقت سببت معاممة رش

الحنطة السوداء بمنشط النمو البراسينواليد بالتركيز 10

النمو جاسمونات المثيؿ في إحداث خفض معنوي في صفة

قد حقؽ أعمى معدؿ معنوي لمصفة بمغ 99.33

ارتفاع النبات وبنسبة بمغت  9.90و  %9.92قياساً

1-

الجدوؿ  3اف معامالت رش المجموع الخضري لنباتات
1-

ممغـ.لت ػػر

نباتات الحنطة السوداء بالتركيز  20ممغـ.لت ػػر
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1-

بمعاممتي المقارنة والرش بالتركيز  10ممغـ.لتر

ّصش هللا وآخشوُ
ِ
ليذه الصفة وبنسبة بمغت  %6.29قياس ًا
خفضاً معنوياً

مف منظـ

النمو جاسمونات المثيؿ ٬ومع ذلؾ فاف اإلنخفاض الذي حققوُ
باقي تركيزي جاسمونات المثيؿ  10أو  30ممغـ.لت ػػر 1-لـ

بمعاممة المقارنة في الوقت الذي لـ تختمؼ فيو تمؾ التراكيز
ِ
ىذه الصفة .أشارت دراسة
فيما بينيا معنوياً في

كؿ مف  Tripathiو )26( Tripathiو  Haoوآخريف ()10

يحمي األوكسينات مف األكسدة بإنزيـ  .IAA oxidaseكما

 Isfendiarogluو )13) Ozekerأف حامض السالسيميؾ

يصؿ لحدود المعنوية قياساً بمعاممة المقارنة.أشارت دراسة

اف لمحامض دو اًر في زيادة اإلنقسامات الخموية في المناطؽ

بأف سبب تفوؽ معامالت رش منظـ النمو السالسيميؾ أسيد
في صفة ارتفاع النبات إلى دوره في رفع كفاءة إمتصاص

المرستيمية

الماء مما يساىـ في زيادة نمو الخاليا وأنقساميا نتيجة لتراكـ

البيئية  . )28,9( Abiotic stressesويعتقد أف إلرتباط

نواتج األيض في القمـ النامية الذي يؤدي إلى زيادة إنقساميا

حامض السالسيميؾ باألحماض األمينية ومنيا Tryptophan

 DNAو  .RNAفضالً عف دورِه في خفض تركيز حامض

نسبة السايتوكاينينات دو اًر في عممية تشجيع النمو الجذري

وزيادة في نسبة اإلنقساـ الخيطي وفعالية األحماض النووية

لقمـ الجذور وحث الجذور لتحمؿ اإلجيادات

والذي يؤدي دو اًر ميماً في تشجيع نمو الجذور ودوره في زيادة

اإلبسيسيؾ وتثبيط تمثيؿ األثميف المؤدي إلى شيخوخة النبات

وزيادة طوؿ الجذر في الظروؼ الطبيعية ( 25و. )22

كما أف لحامض السالسيميؾ دو اًر في رفع كفاءة عممية تمثيؿ

عدد األوراق نبات :

الكاربوف

والبناء

الضوئي

وزيادة

تركيز

أظيرت نتائج الجدوؿ 3وجود تبايف في صفة عدد األوراؽ

اليرمونات

كالسايتوكاينينات والجبرلينات واألوكسينات (11و  .)29كؿ
ِ
ىذه العوامؿ ادت في النياية إلى تفوؽ معامالت حامض

لمنبات الواحد بإختالؼ معامالت إضافة منظمات النمو
النباتية رشاً عمى المجموع الخضري لنباتات الحنطة السوداء٬

السالسيميؾ في ِ
ىذه الصفة وبالتالي إيجاد اإلختالؼ المعنوي

فقد حققت معاممة رش منشط النمو حامض السالسيميؾ

مف عدد األياـ مف الزراعة إلى  %50نضج فسمجي وارتفاع

بالتركيز  60ممغـ.لت ػػر 1-ألعمى معدؿ معنوي لمصفة بمغ
 14.00ورقة.نبات 1-ففي الوقت الذي لـ تختمؼ ِ
فيو معنوياً

طول الجذر (سم) :

نجد باف تفوقيا المعنوي قد تحقؽ مقارنةً بمعاممة رش

فييا .فضالً عف عالقة اإلرتباط الموجبة والمعنوية بيف كالً
النبات.

قياساً بمعاممة المقارنة وباقي تراكيز رش حامض السالسيميؾ
1-

أثرت معاممة نباتات الحنطة السوداء بالتراكيز المختمفة لبعض

البراسينواليد وبالتركيز  30ممغـ.لتر

منظمات النمو النباتية معنوياً في صفة طوؿ الجذر ٬إذ

لعدد األوراؽ بالنبات الواحد بمغ  11.33ورقة.نبات  .أما

يتضح مف الجدوؿ 3

والتي اعطت معدالً
1-

تفوؽ معاممة رش النباتات بمنشط

بالنسبة لمثبط النمو جاسمونات المثيؿ فأننا نجد باف معاممة

بإعطائيا

ىي مف أعطت ادنى معدؿ

النمو حامض السالسيميؾ بالتركيز  90ممغـ.لتر

1-

1-

إضافتو بالتركيز  20ممغـ.لت ػػر

ألعمى معدؿ لمصفة بمغت  6.300سـ ٬ومع أنيا لـ تصؿ

1-

لعدد االوراؽ بالنبات الواحد بمغ  9.00ورقة.نبات

واختمفت

لحدود المعنوية قياساً بباقي تركيزي منشط النمو حامض

بذلؾ معنوياً عف معاممة المقارنة فقط والتي أعطت معدالً

مف منشط النمو البراسينواليد الالتي

السبب في تفوؽ معامالت حامض السالسيميؾ إلى اف

و 6.133سـ بالتتابع .إال اف ذلؾ التفوؽ قد تجاوز حدود

الجذور إلى التربة والمحافظة عمى الكربوىيدرات والسكريات

السالسيميؾ ( 30أو  60ممغـ.لتر )1-ومعاممة المقارنة ()C0
والتركيز  10ممغـ.لتر

1-

حققف معدالً لمصفة بمغ 6.100و6.233

1-

لعدد األوراؽ بالنبات بمغ  11.67ورقة.نبات  .ربما يعود

لمحامض تأثي اًر في المحافظة ومنع تسرب األيونات مف

و6.033

المعنوية مقارنةً بالتركيزيف ( 20أو  30ممغـ .لتر )1-مف

وزيادة

منظـ النمو البراسينواليد التي حققت معدالً لمصفة بمغ
5.800و5.867

فعالية

إنزيـ

biphosphate

Ribulase1-5

 Carboxylaseوزيادة كفاءة إمتصاص الماء والعناصر

أظيرت النتائج وجود تأثير معنوي لمعاممة إضافة مثبط النمو

المعدنية الرئيسة كالنتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ ).(24
أكدت ِ
ىذه النتائج عالقة اإلرتباط الموجبة والمعنوية بيف عدد

سـ لمتراكيز انفة الذكر وبالتتابع .كما
والتي سببت

األوراؽ-نبات وكؿ مف ارتفاع النبات وطوؿ الجذر (ممحؽ(2

جاسمونات المثيؿ بالتركيز  30ممغـ.لتر

1-
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مع ما توصؿ اليو  )1( Abdalaو .)4( AL-Mentafji

االوزن الجاف لمنبات (غم) :يتضح مف الجدوؿ  3وجود

تأثير معنوي إلضافة منظمات النمو النباتية وبالتراكيز

وزن  1000بذرة (غم) :أظيرت لنا النتائج في الجدوؿ 3

لنا الجدوؿ  3التفوؽ المعنوي الذي حققتوُ المعاممة بمنشط
النمو حامض السالسيميؾ وبالتركيز  90ممغـ.لتر 1-في صفة
ِ
خاللو
الوزف الجاؼ لمنبات والذي بمغ  9.211غـ تفوؽ مف

الداخمة في الدراسة في وزف  1000بذرة ٬إذ تفوؽ التركيز
ِ
بتحقيقو أعمى
 20ممغـ.لتر 1-لمنشط النمو البراسينواليد
معدؿ لمصفة بمغ  13.067غـ متفوقاً ِ
بو معنوياً عمى معاممة

ويظير
المختمفة عمى الوزف الجاؼ لنباتات الحنطة السوداء ُ

وجود تأثير معنوي لمعامالت إضافة منظمات النمو النباتية

معنوياً عمى معاممة المقارنة ومعاممتي رش منظـ النمو

المقارنة وتراكيز رش منشط النمو حامض السالسيميؾ  30و

معدالً لمصفة بمغ  8.68و  8.535و  8.317غـ بالتتابع.

بمغ  12.033و 11.900و  12.200و  11.833و وغـ

1-

البراسينواليد بالتركيزيف  20و  30ممغـ.لتر

1-

 60و  90ممغـ.لتر

التي أعطت

ولـ يصؿ تفوؽ معاممتي حامض السالسيميؾ بالتركيز  30و
1-

 60ممغـ.لتر

والتي أعطت كؿ منيا معدالً لمصفة

لمتراكيز آنفة الذكر بالتتابع ٬في الوقت الذي لـ تتمكف فيو
جاسمونات المثيؿ مف إحداث إختالؼ معنوي في ِ
ىذه الصفة

مستوى المعنوية قياساً بالمعاممة المتفوقة ٬إذ

قياساً بمعاممة المقارنة .وربما يعود السبب في تفوؽ معاممة

حقؽ كؿ منيا معدالً لوزف النبات الجاؼ بمغ  8.817و

البراسينواليد في زيادة وزف  1000بذرة إلى دوره في تنظيـ

 9.087غـ بالتتابع .أيضاً لـ يؤثر مثبط النمو جاسمونات

نمو النبات مف خالؿ إزالة التاثيرات السمبية التي تسببيا

تختمؼ
المثيؿ معنوياً في الوزف الجاؼ لمنبات الواحد ٬إذ لـ
ً
التراكيز فيما بينيا معنوياً كما لـ تخمتؼ عف معاممة المقارنة.

عممية إنتاج الخاليا النباتية لبيروكسيد الييدروجيف وبالتالي

ربما يعزى السبب إلى تأثير حامض السالسيميؾ في زيادة

تؤدي إلى زيادة نفاذية غشاء الخمية وزيادة قدرة األوراؽ عمى

سحب الماء مما يساىـ في خفض عجز ماء التشبع وزيادة

الضوئي ( )17قد أظيرت النتائج وجود عالقة بيف صفة وزف

محتوى الماء النسبي فضالً عف دور حامض السالسيميؾ في

 1000بذرة وعدد األياـ مف الزراعة إلى %50تزىير

القياـ بعممية التمثيؿ الضوئي وبالتالي زيادة صافي البناء

نسبة حامض البروليف مما يؤدي رفع إزموزية األوراؽ وبالتالي

(جدوؿ.)3

تقميؿ عممية فقداف الماء بواسطة النتح وتقميؿ التبخر مف
خالؿ التحكـ بحركة الثغور وزيادة فرؽ الجيد األزموزي

حاصل النبات الفردي (غم):

لألوراؽ مف خالؿ تراكـ األحماض األمينية والسكريات الذائبة

أثرت منظمات النمو النباتية الداخمة في الدراسة وبكال

مما يزيد مف قدرة وسرعة إمتصاص الماء مف قبؿ الجذور (5
و  .)30كما إف لحامض السالسيميؾ القدرة عمى اإلقتراف

صفتييا (المنشطة والمثبطة لمنمو) معنوياً في صفة حاصؿ
النبات الفردي لنباتات الحنطة السوداء ٬كما تبايف حاصؿ

تميؤ

النبات بإختالؼ التركيز المستخدـ لتمؾ المنظمات النباتية

باألحماض

األمينية

والبروتينات

ويحافظ

عمى

 Haydrationوانتفاخ التراكيب الخموية واألغشية البالزمية

(جدوؿ .)3وبالعودة إلى الشكؿ في أدناه يتبف لنا التفوؽ عالي

عف ظروؼ إجياد الجفاؼ ٬إذ تتجمع األحماض األمينية

المعنوية الذي حققتوُ نباتات الحنطة السوداء المعاممة بمنشط
1ِ
بإعطائو ألعمى
النمو البراسينواليد وبالتركيز  20ممغـ.لتر

جزيئات البروليف مع البروتينات مع السطوح الكارىة لمماء

معدؿ لمصفة بمغ  3.492غـ متفوقاً بذلؾ عف باقي تراكيز

ومنيا البروليف وتقترف مع حامض

السالسيميؾ

وتداخؿ

1-

مما يزيد مف مساحة المناطؽ المحبة لمماء مما يعتقد انو

رش البراسينواليد  10و  30ممغـ.لتر

يؤدي إلى الحفاظ عمى كمية الماء داخؿ الخاليا واألنسجة

المذيف حققا معدالً

لمصفة بمغ  3.104و  3.194غـ بالتتابع ٬ومع أف ىذا

وبالتالي استمرار وتيرة عممية التمثيؿ الضوئي بشكؿ طبيعي

التفوؽ لـ يصؿ لحدود المعنوية إال أنوُ قد تجاوز مستوى
المعنوية قياساً بباقي المعامالت اآلخرى (معاممة المقارنة و

وبالتالي زيادة امتصاص الماء والمغذيات النباتية يمعب دور

لصفة حاصؿ البذور بمغ  2.145و  2.311و 2.653و

نتيجة لتوفر الماء ( .)29كما أف التأثير االيجابي لحامض
السالسيميؾ في زيادة حجـ المجموع الجذري (جدوؿ )3

ال
تراكيزمنشط النمو حامض السالسيميؾ) والتي أعطت معد ً
 2.430غـ لمتراكيز أنفة الذكر بالتتابع .أيضاً أثرت تراكيز

ميـ في زيادة الوزف الجاؼ لمنبات ىذهِ النتيجة جاءت متفقة
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المعاممة بمثبط النمو معنوياً في حاصؿ النبات الفردي ٬إذ
1-

حقؽ التركيزيف  10و  20ممغـ.لتر

النباتية وبالتراكيز المختمفة في صفة دليؿ الحصاد ٬إذ نالحظ

لحاصؿ النبات وبنسبة زيادة عف معاممة المقارنة بمغت

تفوقاً عالي المعنوية حققتوُ معاممة المجموع الخضري لنباتات
الحنطة السوداء بالتركػ ػ ػػيز20ممغـ.لتر 1-مف منظـ النمو

أعمى معدؿ معنوي

 %31.79و  %29.18لمتركيزيف أنفي الذكر وبالتتابع .إف

البراسينواليد في صفة دليؿ الحصاد ٬إذ أعطت معدالً لمصفة

بمغ  %29.04تفوقت مف خاللو معنوياً عمى معاممة المقارنة

حاصؿ البذور بوحدة المساحة ُيعد دالة لمكوناتو ولذلؾ فإف
ِ
ىذه الزيادة في الحاصؿ جاءت نتيجة تأثير منظمات النمو

ومعامالت إضافة منشط النمو حامض السالسيميؾ  30و 60

النباتية في تحسيف صفات النمو وبالتالي رفع بعض صفات

و  90ممغـ.لتر

مكونات الحاصؿ وفي مقدمتيا وزف  1000بذرة (جدوؿ .)3

والتي اعطى كؿ منيا معدالً لدليؿ الحصاد

بمغ  19.83و  20.78و  22.61و  %20.82بالتتابع.

1-

الحاصل البايولوجي (غم.نبات)1-

بينما لـ تختمؼ تراكيز رش منشط النمو البراسينواليد فيما

أشارت النتائج في الجدوؿ  3وجود فروقات معنوية بيف تأثير

بينيا معنوياً .كما أثرت معاممة النباتات بمثبط النمو

البايولوجي لنباتات الحنطة السوداء ٬إذ تفوقت النباتات

دليؿ الحصاد إذ حققت معدالً لمصفة بمغ  25.21و 24.42
ِ
خاللو معنوياً عف معاممة المقارنة والتي اعطت
.%تفوقت مف

1-

جاسمونات المثيؿ بالتركيز  10أو  20ممغـ.لتر

المعامالت المختمفة الداخمة في الدراسة في صفة الحاصؿ

المعاممة بالتركيز  20ممغـ.لتر 1-مف منشط النمو البراسينواليد
بتحقيقيا ألعمى معدؿ ِ
ليذه الصفة بمغ  12.027غـ ومع أف
ِ
ىذه القيمة لـ تؤىميا إلى بموغ مستوى المعنوية مقارنةً بتراكيز

معدالً لدليؿ الحصاد بمغ  .%19.83إف التبايف بيف

المعامالت قيد الدراسة في ىذهِ الصفة قد يرجع إلى اختالؼ

طبيعة عمؿ تمؾ المنظمات وتراكيز كالً منيا والذي ينعكس

رش منشط النمو البراسينواليد الداخمة في الدراسة لكننا نجد

بأف ذلؾ التفوؽ قد تجاوز حدود المعنوية قياساً بمعاممتي
1-

المقارنة والرش بالتركيز  30ممغـ.لتر

معنوياً في

في اختالؼ إستجابتيا مف الناحية الفسمجية وبالتالي اختالفيا
في ِ
ىذه الصفة ٬إذ حسنت منظمات النمو النباتية وتراكيزىا

مف منظـ النمو

كفاءة نقؿ وتوزيع نواتج عممية التمثيؿ الضوئي لصالح

حامض السالسيميؾ المذاف حققا معدالً لمصفة بمغ  10.825و

الحاصؿ األقتصادي (حاصؿ النبات الفردي) .إف معنػويػة

 11.128غـ لكال التركيزيف انفي الذكر وبالتتابع .أما بالنسبة

التأثير تشيػر إلى إف النباتات المعاممة بمنظـ النمو حامض

لمثبط النمو جاسمونات المثيؿ فمـ تختمؼ معامالتو معنوياً

السالسيميؾ لػـ تكف كفوءة في استغالؿ المادة الجافة العالية

عف معاممة المقارنة فضالً عف انيا لـ تختمؼ فيما بينيا

ليا لزيادة حاصؿ النبات الفردي (جدوؿ  )3فانعكس ىذا في

معنوياً أيضاً .قد يرجع السبب في تفوؽ منظـ النمو
ِ
السالسيميؾ أسيد في ِ
تفوقو في صفتي عدد
ىذه الصفة إلى

تدني قيمة دليؿ الحصاد فييا عمى عكس النباتات المعاممة
بمنظمي النمو البراسينواليد وجاسمونات المثيؿ التي كانت اكفأ

األياـ مف الزراعة إلى  %50نضج فسمجي ووزف 1000بذرة

منيا في ذلؾ.

وحاصؿ النبات الفردي (جدوؿ  .)3دليل الحصاد ( :)%يبيف

الجدوؿ  3وجود تأثير معنوي لمعامالت رش منظمات النمو

جدول  .3تأثير المعاممة بتراكيز مختمفة من حامض السالسيميك والبراسينواليد وجاسمونات المثيل في بعض الصفات الحقمية
لنبات الحنطة السوداء.
ٍْظَبث اىَْى اىْببتٍت
اىَْظٌ

Salicylic acid

Brassinolide
Methyl
Jasmonate
L.S.D 0.05

اىتشمٍض
(ٍيغٌ.ىتش)1-
0
30
60
90
10
20
30
10
20
30

اىَذة إىى
%50
تضهٍش
(ٌىً)
39.00
39.00
38.67
38.33
40.67
40.33
41.00
39.33
39.67
38.67
1.725

اىَذة إىى
ّ %50ضح
فسيدً
(ٌىً)
93.33
92.00
95.00
97.00
99.33
96.67
94.33
91.67
88.00
90.00
5.217

استفبع
اىْببث
(سٌ)

طىه
اىدزس
(سٌ)

عذد
األوساق /
ّببث

40.67
42.00
44.33
41.67
41.33
42.00
40.67
40.33
37.00
38.33
3.280

6.033
6.100
6.233
6.300
6.133
5.867
5.800
5.733
5.867
5.676
0.345

11.67
12.67
14.00
12.33
12.00
12.67
11.33
11.33
9.00
9.67
2.576

688

وصُ
اىْببث
اىدبف
(غٌ)
8.680
8.817
9.087
9.211
8.891
8.535
8.317
8.378
8.550
8.490
0.455

وصُ
1000
بزسة (غٌ)
12.033
11.900
12.200
11.833
12.667
13.067
12.833
12.200
11.867
12.167
0.6046

حبصو
اىْببث
اىفشدي
(غٌ)
2.145
2.311
2.653
2.430
3.104
3.492
3.194
2.827
2.771
2.594
0.549

اىحبصو
اىببٌيىخً
(غٌّ/ببث)

دىٍو
اىحصبد
()%

10.825
11.128
11.740
11.641
11.995
12.027
11.511
11.205
11.321
11.084
0.7414

19.83
20.78
22.61
20.82
25.87
29.04
27.75
25.21
24.42
23.12
3.735
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مايكروغراـ100 .ممغـ1-كما أظيرت معامالت إضافة منظـ

تأثٍش اىَعبممة بتراكيز مختمفة من حامض السالسيميك

النمو البرسينواليد تحسناً في إنتاج ىذا المركب مف أوراؽ

والبراسينواليد وجاسمونات المثيل في إنتاج مضادات

نباتات الحنطة السوداء إذ حقؽ التركيزيف 10و 20ممغـ.

األكسدة النباتية من أوراق نبات الحنطة السوداء :أظيرت

لتر

النتائج في الجدوؿ  4وجود تأثير واضح لمعامالت رش منظـ

مايكروغراـ100.ممغـ

النمو حامض السالسيميؾ في زيادة إنتاج مركب Caffeic

 25.066مايكروغراـ100.ممغـ

أظيرت

أدنى

قيـ

المركب

إنتاج

بمغ

0.732

مايكروغراـ100.ممغـ .1-كما بينت المعامالت الحقمية بأف
ِ
معامالتو زيادة
منظـ النمو جاسمونات المثيؿ قد أظيرت

متفوقة بذلؾ عمى معاممة

المقارنة وباقي تركيزي حامض السالسيميؾ  30و60

ممغـ.لتر 1-التي أعطت معدالً إلنتاج مركب Caffeic acid

بمغ

1-

بالتتابع في حيف كانت معاممة

النباتات بالتركيز العالي مف البرسينواليد ( 30ممغـ.لتر )1-قد

 acidمف أوراؽ نباتات الحنطة السوداء ٬إذ حققت المعاممة
ِ
بو وبالتركيز  90ممغـ .لتر 1-قيمة إلنتاج ىذا المركب بمغ
1-

1-

قيمة إلنتاج المركب بمغ  6.746و8.006

واضحة في رفع إنتاج ىذا المركب وباألخص التركيز 30

ممغـ.لتر

 11.15و 13.79و 15.522مايكروغراـ100 .

ممغـ 1-بالتتابع .أما بالنسبة لمنظـ النمو البراسينواليد فقد حقؽ

1-

الذي حقؽ اعمى قيمة إلنتاج ىذا المركب بمغ

 12.039مايكروغراـ100 .ممغـ

التركيز 20ممغـ .لتر 1-أعمى إنتاج ليذا المركب بمغ
ِ
ِ
بإعطائو
خاللو
 26.578مايكروغراـ100 .ممغـ 1-تفوؽ مف

1-

تفوؽ مف خالليا عمى

إستخدـ جاسمونات
كافة المعامالت الداخمة في الدراسةُ .
المثيؿ كمحفز لتعزيز إنتاج المركبات الفينولية ٬عف طريؽ
إحداث تغيرات في التعبير الجيني

أعمى انتاج ليذا المركب ولكافة المعامالت قيد الدراسة في

والدفع بإتجاه إظيار

الجينات المسؤولة عف البناء الحيوي لممركبات الفينولية ٬مما

حيف كاف أدنى قيـ اإلنتاج مف ىذا المركب قد أظيرتوُ
المعاممة بالبراسينواليد وبالتركيز  30ممغـ .لتر 1-بمغ 1.877

سبب في إحداث تغيرات في النشاط البايولوجية وبالتالي زيادة

مايكروغراـ100.ممغـ .1-في ذات الوقت التي لـ تحقؽ

تراكـ المركبات الفينولية في النبات ( .)17أيضاً أظيرت

منظمات النمو النباتية إمكانية في رفع إنتاج مركب

معامالت رش مثبط النمو جاسمونات المثيؿ أية زيادة في

 Gentisic acidمف أوراؽ نباتات الحنطة السوداء (جدوؿ

إنتاج مركب  Caffeic acidمف أوراؽ نباتات الحنطة

 )4إذ تمكف منظـ النمو حامض السالسيميؾ مف زيادة إنتاج

السوداء ٬إذ أعطت قيمة إلنتاج ىذا المركب بمغت 8.741

1-

و 9.66و  9.528مايكروغراـ 100 .ممغـ 1-بالتتابع .ربما
ِ
لفعاليتو الحيوية في
يعود السبب في تفوؽ معاممة البراسينواليد

ىذا المركب وحقؽ التركيز  60ممغـ .لتر
1ِ
إلنتاجو بمغ  7.284مايكروغراـ100 .ممغـ

أعمى قيمة

ومع اف

مستوى التفوؽ كاف طفيفاً عف التركيزيف  30و 90

تحفيز ظيور الجينات المسؤولة عف إنتاج بناء العديد مف

1-

ممغـ.لتر

المركبات الحيوية الميمة مف خالؿ تفعيؿ بعض المسارات

التي مف شأنيا تخميؽ تمؾ المركبات الميمة فضالً عف دورِه

المذاف حققا قيمة إلنتاج المركب بمغت  7.13و

 6.202مايكروغراـ100.ممغـ

1-

بالتتابع ٬إال أف كافة

التراكيز آنفة الذكر قد تفوقت وبشكؿ واضح عف معاممة

في تنظيـ دورة الخمية ( )2كما ُيظيرالجدوؿ  4قدرة منظـ

المقارنة التي أعطت قيمة إلنتاج المركب بمغ 3.725

النمو حامض السالسيميؾ في رفع إنتاج مركب Vanillic

1-

مايكروغراـ100 .ممغـ  .كما اظيرت معامالت رش

 acidوالمستخمص مف أوراؽ نباتات الحنطة السوداء ٬إذ

حقؽ التركيز  60ممغـ.لتر 1-زيادة في إنتاج ىذا المركب بمغ

البراسينواليد تحسناً واضحاً في مدى إنتاج ىذا المركب وكاف

معاممتي رش حامض السالسيميؾ بالتراكيز  30و  90ممغـ.

-

 10.96مايكروغراـ100 .ممغـ
1-

لتر

1-

التركيز  20ممغـ .لتر 1-ىو مف حقؽ أعمى إنتاج لممركب مف

تفوؽ مف خالليا عمى

بيف معامالت البراسينواليد ( 7.673مايكروغراـ100 .ممغـ

 )1وبنسبة

والمتاف أعطت قيمة إلنتاج  Vanillic acidبمغ
1-

10ممغـ.لتر 1-في حيف َخفض التركيز العالي مف البراسينواليد
( 30ممغـ .لتر )1-وبشكؿ كبير مف إنتاج ىذا المركب إذ

 6.849و  9.347مايكروغراـ100 .ممغـ
ِ
ىذه المعامالت أظيرت تفوقاً ممحوظاً عف معاممة المقارنة
التي

أعطت

قيمة

إلنتاج

المركب

بالتتابع وجميع

بمغ

زيادة

بمغت

%61.30

قياساً

بالتركيز

اعطى أدنى قيـ اإلنتاج عمى مدى جميع المعامالت الداخمة

4.401
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في الدراسة ( 1.863مايكروغراـ100.ممغـ .)1-كما ساىمت

بينت النتائج في الجدوؿ 4

تراكيز رش منظـ النمو جاسمونات المثيؿ وبشكؿ واضح في

مركب  Orientinبإختالؼ نوع وتركيز منظمات النمو

تحسف ورفع إنتاج مركب ٬ Gentisic acidإذ حقؽ التركيز

المستخدمة في الدراسة ٬وعمى العموـ كاف لحامض

8.436

دور في زيادة إنتاج ىذا المركب إذحققت معاممة
السالسيميؾ اً
ِ
رشو بالتركيز 30ممغـ.لتر 1-نسبة زيادة بمغت %11.56

30

1-

ممغـ.لتر

أعمى

مايكروغراـ100 .ممغـ

1-

إنتاج

لممركب

بمغ

تفوؽ مف خالليا عمى معامالت

وجود تبايف في مدى إنتاج

جاسمونات المثيؿ وعمى كافة المعامالت قيد الدراسة في
الوقت الذي حقؽ ِ
فيو التراكيز  10و  20ممغـ.لتر 1-قيمة

قياساً بمعاممة المقارنة التي أعطت قيمةإلنتاج المركب بمغ

 9.322مايكروغراـ100.ممغـ

إلنتاج المركب بمغ  3.829و  5.737مايكروغراـ

معاممة إنتاج المركب عند إضافة حامض السالسيميؾ بالتركيز

بالتتابع .ويوضح الجدوؿ  4باف منظـ النمو

إال اف كالىما قد إختمفا وبشكؿ واضح عف

100.ممغـ

1-

1-

 60ممغـ.لتر

حامض السالسيميؾ قد ساىـ نوعاً ما في تحسيف إنتاج مركب

كمية المركب المستخمص مف النباتات المعاممة بالتركيز 90

ممغـ.لتر ٬1-إذ سبب التركيز أعاله في خفض كمية المركب

 Chlorogenic acidإذ حققت تراكيز المنظـ الثالثة 30

و 60و 90ممغـ.لتر

1-

1-

ومع انيا لـ تختمؼ عف

المنتج ( 6.834مايكروغراـ100 .ممغـ .)1-أيضاً ساىمت

قيمة إلنتاج المركب بمغ  3.424و

 4.434و 4.582مايكروغراـ100.ممغـ 1-بالتتابع ٬في حيف

معامالت رش منظـ النمو البراسينواليد في زيادة إنتاج ىذا

كانت معاممة المقارنة قد أعطت قيمة إلنتاج المركب مف

المركب مف خالؿ معاممة النباتات بالتركيز  30ممغـ.لتر

1-

والذي اعطى اعمى اإلنتاج ليذا المركب ولجميع المعامالت

أوراؽ نباتات الحنطة السوداء بمغ  3.672مايكروغراـ

100.ممغـ .1-أما منظـ النمو البراسينواليد فقد حققت تراكيزه

قيد الدراسة بمغ  23.96مايكروغراـ100.ممغـ

زيادة واضحة في إنتاج المركب وباألخص التركيز 30

الذي أعطت النباتات المعاممة بالتركيز 20ممغـ.لتر

ممغـ.لتر

1-

الذي حقؽ أعمى إنتاج ليذا المركب(30.33

مايكروغراـ 100.ممغـ ) عمى مدى كافة المعامالت الداخمة
ممغـ .لتر

1-

1-

في

1-

مف

ممغـ ) عند معاممة النباتات بالتركيز 10ممغـ.لتر

قيمة إلنتاج المركب بمغ  3.237و 5.345

مايكروغراـ100 .ممغـ

1-

قيمة

حيف ظيرت أدنى قيـ اإلنتاج ( 3.768مايكروغراـ100.

في الدراسة ٬في حيف أظيرت نتائج التركيزيف  10و 20
1-

في الوقت

إلنتاج المركب بمغ  11.923مايكروغراـ100.ممغـ

1-

1-

1-

منظـ النمو البرسينواليد.كما كاف لجاسمونات المثيؿ دو اًر
واضحاً في زيادة إنتاج المركب عند معاممة النباتات بالترؾ

بالتتابع .كما بينت النتائج وجود

1-

10و 20ممغـ.لتر

تأثير لمعاممة إضافة منظـ النمو جاسمونات المثيؿ في

إذ اعطى إنتاجاً ليذا المركب بمغ
1-

إحداث تغير إلنتاج مركب  Chlorogenic acidمف أوراؽ

 11.93و  12.16مايكروغراـ100 .ممغـ

نباتات الحنطة السوداء إذ أتضح باف التركيز األدنى(10

المعاممة بالتركيز  30ممغـ .لتر في خفض مستوى اإلنتاج

1-

في حيف سببت

ممغـ.لتر )1-ىو مف حقؽ أفضؿ إنتاج ليذا المركب بمغ

ليذا المركب  8.124مايكروغراـ 100 .ممغـ  .قد يعود

في حيف كاف التركيزيف

تفوؽ النباتات المعاممة بمنظـ النمو البراسينواليد في زيادة

 6.347مايكروغراـ100 .ممغـ

 20و  30ممغـ.لتر

1-

1-

1-

إنتاج ىذا المركب إلى دور ىذا المنظـ في زيادة نشاط إنزيمي
Nitrate reductaseو Glutamine-ammoniaاللذيي
يعوالى تنشيط العمميات الفسمجية المختمفة لمخمية النباتية

قد أعطيا قيمة إلنتاج المركب بمغ

 4.363و  4.499مايكروغراـ 100.ممغـ .1-أف تفوؽ
التركيز العالي لمبراسينواليد في انتاج ىذا المركب لوُ دليؿ
عمى القدرة العالية التي يتمتع بيا ىذا المركب مف خالؿ

ومنيا تراكـ المركبات الحيوية ((2أيضاً نالحظ في الجدوؿ 4

عدـ وجود أي تاثير لمنظـ النمو حامض السالسيميؾ في رفع

صيانة األجزاء الخموية وادامة فعالياتيا الحيوية ٬إذ يؤدي إلى

إنتاج مركب  Vitexinإذ سبب منظـ النمو آنؼ الذكر وعمى

إزالة التاثيرات السمية التي تسببيا بعض المركبات المنتجة

مدى تراكيزهُ الثالثة في خفض إنتاج ىذا المركب عند
ِ
إستخالصو مف أوراؽ النباتات المزروعة في الحقؿ .كما

داخؿ الخمية ومنيا بيروكسيد الييدروجيف وبالتالي زيادة نفاذية
غشاء الخمية وزيادة قدرة األوراؽ عمى القياـ بعممية التمثيؿ

أظيرت نتائج البراسينواليد خفض مستوى إنتاج ذات المركب

الضوئي والتخفيؼ مف ضرر اإلجياد التأكسدي ( .)16كما
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مايكروغراـ100.ممغـ

والتي

حققت قيمة إلنتاج المركب بمغ  3.492و 8.680
مايكروغراـ100.ممغـ

1-

جميع

1-

قيد الدرسة بينما لـ تحقؽ التراكيز  10و  20ممغـ.لتر

أية

بالتتابع ٬إال أف مستوى اإلنتاج

زيادة تذكر في مستوى إنتاج ىذا المركب قياساً بمعاممة

21.297

الثالثة في تحقيؽ زيادة إلنتاج ىذا المركب بؿ بالعكس سببت
ِ
إنتاجو إذا ما قيست بمعاممة المقارنة .ربما يعود
خفضاً في

العالي مف ىذا المركب أظيرتوُ النباتات المعاممة بالتركيز 30
ممغـ.لت ػػر 1-إذ حققت أعمى إنتاج ليذا المركب عمى مدى
المعامالت

1-

ِ
خاللو عمى جميع التراكيز
تفوؽ مف

الحقمية

المدروسة

بمغ

المقارنة .لـ تؤثر معامالت جاسمونات المثيؿ وبتراكيزىا

مايكروغراـ100.ممغـ .1-وبنفس الطريقة لـ تتمكف معامالت

السبب في ذلؾ لعدـ قدرة التراكيز التراكيز المستخدمة في

رش جاسمونات المثيؿ مف إحداث أية زيادة في مستوى

إستحداث تغيرات في المسارات األيضية المخصصة لبناء ىذا

اإلنتاج بؿ بالعكس سببت في خفض إنتاج ذلؾ المركب

المركبُ .يالحظ مف الجدوؿ  4وجود إختالؼ بيف منظمات
النمو النباتية في التاثير عمى إنتاج مركب Quercetin
بإختالؼ التركيز المعامؿ ِ
بو النبات إذ أظيرت النتائج وجود

المنظـ في زيادة نشاط إنزيمي  Nitrate reductaseو

تأثير لمنظـ النمو حامض السالسيميؾ في كمية المركب

 Glutamine-ammoniaالمذيف يعمالف عمى زيادة القدرة

المستخمصو مف أوراؽ نباتات الحنطة السوداء وحقؽ التركيز

اإلمتصاصية لمماء وبالتالي زيادة نمو الخاليا النباتية

 60ممغـ.لت ػػر

أعمى قيمة إلنتاج المركب بمغ 9.588

المركبات الحيوية (.)2والى دور ىذا المنظـ في صيانة الخمية

المقارنة والتركيزيف  30و  90ممغـ .لت ػػر التي أعطت قيمة

النباتية وحمايتيا مف التأثيرات السمبية التي تسببيا تراكـ

أقؿ إلنتاج ىذا المركب بمغ  6.314و 7.286و8.031

اإلف ارزات السمية داخميا ٬إذ يعمؿ ىذا المنظـ عمى تفعيؿ

مايكروغراـ100 .ممغـ

بالتتابع .كما أظيرت النتائج وجود

مضادات االكسدة النباتية مف خالؿ تحفيز إنتاج األنزيمات

ىذا المركب مف أوراؽ نباتات الحنطة السوداء وحقؽ التركيز

المسؤولة عنيا مما يؤدي إلى قمة إنتاج بيروكسيد الييدروجيف

 20ممغـ.لت ػػر أعمى قيمة لالنتاج بمغ  14.846مايكروغراـ

وزيادة في إنتاج مضادات االكسدة النباتية(16و17و(18

100.ممغـ

تفوؽ مف خالليا عمى كافة التراكيز قيد الدراسة

بإختالؼ التراكيز المستخدمة (جدوؿ  )4إذ نالحظ في الشكؿ

خفض واضح في كمية المركب المستخمص مف النبات

بزيادة تركيز الرش .قد يعود تفوؽ النباتات المعاممة بمنظـ
النمو البراسينواليد في زيادة إنتاج ىذا المركب إلى دور ىذا

وانقساميا وتنشيط العمميات الفسمجية المختمفة ومنيا تراكـ

1-

مايكروغراـ100 .ممغـ

األنشطة األيضية المعقدة وفي مقدمتيا مسارات تخميؽ

1-

1-

تفوؽ مف خالليا عمى معاممة
1-

تأثير واضح لمنظـ النمو البراسينواليد في رفع وتحسيف إنتاج
1-

منظمات النمو النباتية تبايناً في إنتاج مركب Isovitexin

1-

في حيف سببت المعاممة بالتركيز  30ممغـ.لتر

1-

إحداث

1-

( 2.863مايكروغراـ 100.ممغـ ) .بينما لـ يظير

السابؽ تفوؽ معاممة إضافة منظـ النمو السالسيميؾ أسيد

بالتركيز  90ممغـ.لتر 1-بتحقيقيا أعمى قيمة إلنتاج المركب
ِ
خاللو عمى
بمغ  11.036مايكروغراـ100.ممغـ 1-تفوقت مف

جاسمونات المثيؿ أي دور يذكر في زيادة إنتاج ىذا المركب
ِ
إنتاجو إذا ما قورنت بمعاممة
بؿ بالعكس ساىـ في خفض

 9.068مايكروغراـ100.ممغـ 1-في حيف لـ تط أر أية تغيرات

اإلختالؼ في عمؿ منظمي النمو البراسينواليد وجاسمونات

في قيمة المركب المستخمص مف اوراؽ نباتات الحنطة

المثيؿ في إنتاج ىذا المركب ربما يعود إلى اإلختالؼ في

السوداء المعاممة بحامض السالسيميؾ بالتراكيز ( 30و 60

آلية اإلنتقاؿ واإلستجابة لكؿ منيما مف قبؿ النبات الكامؿ مما

بالتتابع .كما أثر منظـ

ىذا المركب بإختالؼ منظـ النمو.يتضح جمياً في الجدوؿ 4

 Isovitexinعند معاممة النباتات بالتركيز  30ممغـ.لتر 1-إذ

بتراكيزىا المختمفة في التأثير عمى إنتاج مركب  Rutinمف

حقؽ التركيز آنؼ الذكر قيمة إلنتاج المركب بمغ 18.332

أوراؽ نباتات الحنطة السوداء ٬إذ أظير الشكؿ آنؼ الذكر

المقارنة وباقي التراكيز الداخمة في الدراسة .وأف ىذا

معاممة المقارنة التي أعطت قيمة إلنتاج ىذاالمركب بمغ

ممغـ.لتر )1-والتي أعطت قيمة إلنتاج المركب بمغ 8.637
و 7.919مايكروغراـ 100.ممغـ

1-

أحدث تغاي اًر في المسارات األيضية المختمفة وأثر عمى إنتاج

الدور الكبير والفعاؿ الذي تؤديو منظمات النمو النباتية

النمو البراسينواليد وبشكؿ كبيرفي رفع إنتاج مركب
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كالً منيـ في التأثير عمى مسالؾ إنتاج ِ
ىذه المركب يتضح

قدرة حامض السالسيميؾ في تحسيف إنتاج ىذا المركب عند

معاممة النباتات بالتركيز  60ممغـ .لتر ٬1-إذ حققت قيمة بمغ

مف الجدوؿ  4الدور الفعاؿ لمنظمات النمو النباتية في رفع

تفوؽ مف خالليا عمى

إنتاج مركب  Coumaric acidكما يتضح لنا جمياً مدى

 17.103مايكروغراـ100 .ممغـ

1-

النباتات المعاممة بالتركيز  90ممغـ.لتر

1-

التي أعطت إنتاجاً

لممركب بمغ  11.412مايكروغراـ100.ممغـ

1-

التبايف في كمية إنتاج ىذا المركب عند كؿ تركيز مف تراكيز

وكالىما قد

إختمؼ عف النباتات المعاممة بالتركيز  30ممغـ.لتر

منظمات النمو النباتية الداخمة في الدراسة .وعمى العموـ فقد
ِ
إضافتو بالتركيز 90
حقؽ منظـ النمو السالسيميؾ أسيد عند

1-

( 6.172مايكروغراـ 100.ممغـ )1-في حيف اعطت معاممة
المقارنة

ادنى

ليذا

إنتاجاً

المركب

بمغ

1-

ممغـ.لتر

4.852

مايكروغراـ 100.ممغـ

مايكروغراـ100.ممغـ .1-كما ساىـ منظـ النمو البراسينواليد
 20ممغـ.لتر

ممغـ .لتر )1-والتي و بمغ 14.160و 12.698و10.500

أعمى إنتاج ليذا المركب ولجميع المنظمات

قيد الدراسة وتراكيزىا بمغ  27.241مايكروغراـ 100.ممغـ
في حيف أعطى التركيز  30ممغـ.لتر

1-

1-

متقوقاً بذلؾ عمى معاممة المقارنة

وباقي تراكيز منظـ النمو حامض السالسيميؾ ( 30و60

في إحداث تغي اًر في مقدار إنتاج ىذا المركب وحقؽ التركيز
1-

زيادة في قيمة إنتاج المركب بمغت 15.53

مايكروغراـ100 .ممغـ

1-

1-

بالتتابع .بينما لـ يصؿ مستوى

التغير الذي أحدثوُ البراسينواليد في قيمة ىذا المركب
بالمستوى الذي كاف عميو منظـ النمو حامض السالسيميؾ إذ

أدنى قيـ اإلنتاج
1-

حققت تراكيز البراسينواليد الثالثة ( 10و 20و 30ممغـ .لتر

بصورة عامة بمغ  4.654مايكروغراـ 100.ممغـ  .كما

1

-

) قيماً إلنتاج ىذا المركب بمغو  9.029و 13.663و

ساىـ جاسمونات المثيؿ مف خالؿ تراكيزهُ الثالث ( 10و20
و30ممغـ .لتر )1-في تحسيف كمية المركب المستخمص مف

 5.901مايكروغراـ100 .ممغـ بالتتابع .وعمى العموـ كاف

اوراؽ النبات وبقيمة بمغت  13.653و 8.837و13.860

جاسمونات المثيؿ ىو مف حقؽ أعمى اإلنتاج ليذا المركب

1-

مايكروغراـ 100.ممغـ .1-ومف المالحظ ىنا بأف جميع

عند

المركب الحيوي الميـ في نباتات الحنطة السوداء مع إختالؼ

ممغـ.لتر

المعاممة

بالتركيز

30

ممغـ.لتر

1-

(20.492

مايكروغراـ 100 .ممغـ )1-متفوقاً بذلؾ عمى التركيز 20

منظمات النمو قيد الدراسة قد ساىمت في رفع إنتاج ىذا

1-

الذي اعطى إنتاجاً لممركب بمغ 15.932
1-

مايكروغراـ 100 .ممغـ
مستوى الزيادة لكؿ منظـ وىذا نابع مف إختالؼ آلية عمؿ
خذوه  .4تأثٍش اىَعبٍيت ببىتشامٍض اىَختيفت ٍِ حبٍط اىسبىسٍيٍل واىبشاسٍْىالٌذ وخبسَىّبث اىَثٍو فً إّتبج ض ٍضبداث
األمسذة اىْببتٍت ٍِ أوساق ّببث اىحْطت اىسىداء.
اىَشمب(ٍبٌنشوغشاًٍ100.يغٌ
)1
Caffeic acid
Vanllic acid
Gentistic acid
Chlorogenic acid
Orientin total
Vitexin
Isovitexin
Quercetin
Rutin
Coumarin

-

)ٍSalicylic acidيغٌ  .ىتش)1-
C0
13.791
4.401
3.725
3.674
9.322
12.331
9.068
6.314
4.852
12.698

30
11.154
6.849
7.130
4.434
10.400
7.698
8.637
7.286
6.172
14.160

60
15.522
10.960
7.284
3.424
9.384
8.455
7.919
9.588
17.103
10.500

ٍ(Brassinolideيغٌ .ىتش)1-

90
25.066
9.347
6.202
4.582
6.834
4.469
11.036
8.031
11.412
15.530

College of Agriculture, University of Baghdad
pp: 135.
2. Abu Zaid, A. N. 2003. Plant Hormones
and Agricultural Applications. Third Edition.

10
14.936
6.746
4.757
3.237
3.768
3.492
3.536
5.235
5.484
9.029

20
26.578
8.006
7.673
5.345
11.923
8.680
8.913
14.846
27.241
13.663

30
1.877
0.732
1.863
30.330
23.962
21.297
18.332
2.863
4.654
5.901

Methyl Jasmonate
(ٍيغٌ .ىتش)1-
10
8.741
4.262
3.829
6.347
11.930
5.741
4.743
3.645
13.653
12.658

20
9.528
5.683
5.737
4.363
12.160
4.324
5.071
3.751
8.837
15.932

30
9.660
12.039
8.436
4.499
8.124
2.681
5.717
3.422
13.860
20.492
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