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Salinity Stress physiology 

 growth on stress salinity of :Effect تأثير اإلجهاد الملحى على النمو ثالثاً:

 عـرجي دق طلتثبيا اذهو تلنباتال ىرضخلا مولنا ىلع طثبم رأثيت حىلملا داإلجهل نأ ءاملعلا نم ديدعلا حضأو

 األسباب التالية: إلى

 اإلمتصاص. وسط فى األمالح تركيز زيادة يسبب للماء النبات إمتصاص نقصـ  ١

 النباتية. الخاليا فى الغذائية التحوالت أنشطة جميع فى نقصـ  ٢

 ا.الخالي إستطالة فى واضح نقص وكذلك للخاليا المرستيمى النشاط فى واضح نقصـ  ٣

 الطاقة. من وافر جزء يستهلك مما الخاليا تنفس لمعد فى واضحة زيادةـ  ٤

 ة.المعتاد وظيفتها الخاليا تؤدى ال وبالتالى النامية النباتية الخاليا هدمـ  ٥

 ئية.الغذا التحوالت نواتج من األساسية بإحتياجاتها واألنسجة الخاليا إمداد نقصـ  ٦

 .وإستطالتها الخاليا انقسام فى واضح نقص إلى تؤدى التربة فى األمالح زيادةـ  ٧

 النباتية. األنسجة فى الداخلى الهرمونى المحتوى فى توازن وعدم واضح لخل حدوثـ  ٨
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 النقص الواضح فى تحوالت البروتين ونقص تخليق األحماض النووية فى األنسجة النباتية. ـ ٩
 

، الغذائية التحوالت أنشطة على المثبط التأثير لخال من النمو نقص إلى يؤدى الملحى اإلجهادـ  ٠١

 قـليخت صـقن ، ةـيذمغلا رناصعلا صتصاما ىف حاضولا صقلنا ، ىموزسألا زناولتا معد

 نقص واضح فى عملية  البناء الضوئى.،  البروتين
 

 لبسبب تراكم بعض األيونات فى خاليا أنسجة النبات مث Toxicity حدوث سمية ـ ١١
 

.& Na -Cl  أيونات 
 

 P   ، )مويـستاوالب( K رـناصع صتصامإ كلذكو ىوتمحلا ىف داحو حاضو صقن ثودح ـ  ٢١

 (الفوسفور.)
 

الصغرى.  المغذيات عناصر إمتصاص فى واضح نقصـ  ٣١

 كـلذو .قاألورا ىـلع هيتم عقب ظهورو ارهارفإصو ةلنباتيا قاألورل ةكربم خوخةيش ثودح ـ ٤١

 لتراكم العناصر السامة فى خاليا أنسجة الورقة. نتيجة
 

 ىئوـلضا ءاـلبنا ةليمع ةءافك ىف صقن ثودح ىبالتالو ةيقورلا حةاسملا ىف حاضو صقن ـ   ٥١

 نقص واضح فى المحتوى الهرمونى. وكذلك

فى  زيادة حدوث مع المنشطة النباتية الهرمونات من المحتوى تركيز فى واضح نقص حدوثـ  ٦١

 تاـليمع ىـف حاضو صقن ثودح ىلإ ىدؤي امم ABA لثم ةلنباتيا تاطثبملا نم ىوتمحال

 النبات.فى  النمو
 

 تارذ( Ros لـثم radicals – Free ةرـحلا تاريذـجلا جاـنتإ ىف حةاضو دةياز ثودح ـ ٧١

 ، )نيروجـلنيتا ديسكأ( NO2 وأ طةشلنا ليسكروديهلا عيماجم O-H وأ )طةشلنا نيوجسكاأل
 

SO )تيربكلا ديسكأ(     CO-O )اـهل ةرـحلا تاريذجلا ذههو )طةشلنا ليسكوبكرلا عيمامج 
 

 ضـحمال( DNA نـم ىوتمحالو ىئولضا ءلبناا ةليعمو ةيولخلا ةيشألغا ىلع مردم رتأثي

 النووى.)
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ل ـمع ىـف ةرـبيك ةـرجدب ًيضاأ لخادتت حىلملا داإلجها رأثيت نع جةلناتا ةحرلا تاريذجلا ـ  ٨١

 لعم فى أضطراب ىإل يؤدى مما النووية. األحماضـ  الليبيداتـ  السكرياتـ  البروتينات

 وتحوالتها الغذائية مما ينعكس على النمو. الخاليا
 

   نم ىوتمحلا دةياز وحظل ROS )ةبـنس هـب عفترت طوس ىف تلنباا دجاوت جةتين )ةحرلا تاريذجال 

 ضاـألحما نـم ىوتمحلا ىلع مردم رأثيت اهل ةحرلا تاريذجلا ذههو )حىلم داجهإ( ةابذملا الحاألم

 والبروتينات والسكريات. DNA النووية

   نم ىوتمحلا دةياز وحظل امك H2O2 & peroxide hydro Lipid ةدـسكأ ببتس تبامركلا ذههو 

 وتدمير األغشية البالزمية.

   دةـسكألا تادضام ةاصخو دةسكألا تادضام داوم ضعب نم ىوتمحلا ىف حاضو طانش ًيضاأ وحظل 

 اإلنزيمية فى خاليا أنسجة الجذور.

   رديـسكرويلبا لـثم ًاـيضأ دةـسكألا تاداـضم تاـميزنأ نم ىوتمحلا ىف دةياز وحظل (APX) 

 كتاليز.،  (SOD) سوبر أكسيد دسميوتبز،  (GR) الجلوتاثيون ردكتيز

    لمث لوحظ زيادة فى المحتوى من مضادات األكسدة الغير أنزيمية 

1- Carotene( -& B Tocopherol -)asoluble membrane  –Lipid .  

 

 
2- ascorbate( )glutathione &soluble  –Water  

 أكسدة تذوب فى الليبيدات. مضادات

 

 أكسدة تذوب فى الماء. مضادات
 

 الضوئى البناء صبغات على اإلجهاد تأثيرـ 

 .بالستيدةفى الطماطم على حبيبات نشا كبيرة تتمركز فى وسط الل بالستيدات الميزوفي  إحتواء -

 إحتواء البالستيدات على قطرات الليبيدات. -

 لوحظ أن حبيبات النشا الكبيرة الموجودة بالبالستيدات تكون محاطة بغشاء رقيق. -
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 ون عديدة وصغيرة.حالة عدم وجود حبيبات النشا فإن الجرانا تك  فى -

 الجرانا.ل لوحظ إنتفاخ البالستيدات وتآك -

 لوحظ وجود العديد من الريبوسومات فى البالستيدات. -

 لوحظ إنكماش وتقلص حجم البالستيدات الخضراء. -

 granalless. تقريباً جرانا بدون تصبح الحاالت بعض فى البالستيدات أن لوحظ -

 Hill. لنقص كفاءة تفاع -

 Na2So4. نقص كفاءة الفسفرة الضوئية وخاصة عند المعاملة بملح  -

 سرعة.بل وروفيمن األكسدة فعند أكسدته يهدم الكلل أكسدة الكاروتين والذى بدورة يحمى الكلورفي -

 فمثالً: باتالن نوع على تتوقف مختلفة بطريقة ولكن الضوئى البناء عملية كفاءة نقص لوحظ كما -

 .مائى توازن حدوث لعدم الثغور غلق لخال من كان الضوئى البناء كفاءة نقص ل:البص فى )١(

 عليها نتيجة لنقص إنفتاح الثغور.ل المتحص CO2  البقوليات: ترجع إلى نقص كمية )٢(

 القطن: يرجع النقص فى كفاءة البناء الضوئى نتيجة للتأثير على )٣(
 

 الظالم. لتفاع دورة لخال من CO2 تثبيت عمليةـ  ب   ،   Hill لتفاع – أ
 

o   نأل كـلذو حىلملا داإلجها فروظ تحت ىئولضا ءلبناا تاغبص نم ىوتمحلا ىف حاضو صقن وحظل 

  oإنزيمات هدم الكلوروفيالت تنشط تحت ظروف اإلجهاد. 

 ملحىال اإلجهاد ظروف تحت الخضراء البالستيدات لوشك حجم فى وتشوه تحور حدوث أيضاً لوحظ

 ل.الكلوروفي ـ معقد البروتينوكذلك هدم ما بها من 

o   .لوحظ تثبيط نشاط اإلنزيمات التى تساعد على تخليق الكلوروفيالت 

o   تناويأ نم ىوتمحلا دةياز Na & Cl تاـميزنإلا طاـشنو قـليخت ىـلع رثؤي تسالبورولكلا ىف 

 Oaidase .Cytochrome المرتبطة بالحديد وكذلك إنزيمات
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o   قـليخت صقنـل ةـجتين ىئوـلضا ءاـنلبا تاغبـص نم ىوتمحلا صقن ىلإ ىدؤي حىلملا داإلجها 

 ثدـحي لـابقملا ىفو تلنبال ىرضخلا مجموعلا ىلإ ةالقنتإ صقنو تلنباا ورذج ىف تاوكروميتسال

 ضـحم( ABA ونـرمه لـثم تاليفوروـلكلا قليحتل طةثبم تنارموه قليخت ىف حةاضو دةزيا

 ىـف اقاألورل وـالهرمون يؤدى إلى تنشيط هدم الكلوروفيالت مما يؤدى إلى دخوهذا  اإليثيسيك)

  o الشيخوخة. طور

 صبغاتل الهدم عمليات سرعة يؤدى مما الملحى اإلجهاد ظروف تحت الضوئى للتنفس تنشيط يحدث

 اإلجهاد.ل الضوئى فى الكلوروفيالت وخاصة تحت ظروف نقص المحتوى المائى بفعل البناء

o   نأ فروـعملا منو حىلملا داإلجها فروظ تحت نيترواكلا نم ىوتمحلا ىف حاضولا صقلنا وحظل 

 عن ةئيوـلضا ةدـسكألا فروظ تحت مدهلا نم ليفورولكلا ةايمح ىف ةيألهما ىهنتم ىف ورد نتيرواكلل

 ةـايهنلا ىـف هنع جنتي امم radicals  Free ةحرلا تاريذجلا لعفب وأ ىئولضا فسلتنا قيرط

 المحتوى من الكلوروفيالت بصورة كبيرة. نقص

 تأثير اإلجهاد الملحى على المحتوى من البرولين فى األنسجة النباتية

Effect of salinity stress on proline accumulation plant tissues 
 

 نـم ىوـتمحلا وه ىائملا وأ حىلملا داإلجها فروظ تحت تلنباا ىف ًارأثت ةيواميكولبيا تياوتمحلا مهأ من

 .داإلجها فظرول تلنباا ومةاقم ةيكانيكيم ىف ةلصلا ةقثيو القةع هل ىذالو "نليروب" ىينألما حمضال

 فائـظو دةع داإلجها فروظ تحت نليروب ىينألما حمضلا كمارت اهيدؤي ىالتو مةاهلا ةيويحلا فائوظلا من

 أهمها. من

 البرولين في الخاليا المعرضة لإلجهاد الملحي: وظيفة
 

   .ضبط الضغط األسموزى 

   .مخزن للكربون والنيتروجين الالزمين للنمو تحت اإلجهاد 

   .مضاد للتسمم باألمونيا 
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   .ثبات البروتين واألغشية 

   .تكنس الجزيرات الحرة 

   .تحسن ثبات بعض أنزيمات الميتوكوندريا وأنزيمات السيتوبالزم 

   .حماية األنزيمات واألغشية ضد الملوحة 

   البروتين.ل زيادة إنحال 


 نتيروـلبا ريـسكتب قـلعتملا ةـينيألما اضمحألا هدم يف ابرطضإلا ببسب نويك نليرولبا كماروت

والشيخوخة الناتجة من الملوحة. 

 نالبرولي تكوين ثإستحثا إلى يؤدي الملحى لإلجها المعرضة النباتات في واألمونيا الجلوتامات تراكم

 .ةجالمواد النات/المباشر أو الغير مباشر من نسبة المواد البنائية   بالتأثير
 

Proline Dehydrogenase&  نـم ـلك اطـنش نقص هو النبات في البرولين لتراكم آخر سبب 

 .Oxidase Proline  
 

 طيـثبت قـيرط نع نليرولبا كمارت ثاثحتسإ يف ةباذلا اترديوهبركلا ةيهمأ ىلإ رواشأ ءاملعلا ضبع

 هدم البرولين مما يؤدي إلى زيادة بناء وتراكم البرولين. أنزيمات

 النباتية. األنسجة لخاليا األسموزى الوسط ضبطـ  ١

 الخاليا. فى األمونيا لتراكم السامة اآلثار إزلةـ  ٢
 

 داـإلجها فروـظب ارهأثت مدعو هنالزمبويتسلا ةيشألغاو نتيرولبا ةيويحو تباث ىلع ظافحلا ـ   ٣

 المدمرة.
 

Free ةرـحلا تاريذـجلا سنكودـصح ىلع لمعي ثيح دةسكألا تادضام داوم مهأ نم رتبعي ـ ٤ 

radicals .من األنسجة النباتية 
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 اإلجهاد. ظروف تحت الميتوكوندريا إنزيمات وثبات وتنشيط حماية ـ  ٥

 ثـيح ىـحلملا داـإلجها فروظ تحت ةلنباتيا جةسنألا ةايمح ىف ًادج ماه ورد نليرولبا بعلي ـ 6

 يساهم فى ربط وتقييد العناصر السامة الممتصة تحت هذه الظروف.

 السيتوبالزم. PH يسهم البرولين فى ضبط ـ ٧

 ذهـه نـم لنباتا لحماية وذلك اإلجهاد ظروف تحت ويرتفع يزداد البرولين محتوى أن تعرف أن المهم من

 دمـه زيادة من وأ ناحية من أكسدته نقص إلى تراكمه وزيادة البرولين من المحتوى زيادة ويرجع الظروف

 ين.وتحوله إلى أحماض أمينيه منها البرول البروتين
 

o   دعاـتس ىالتو ةائبذلا تياكرسلا نم ىوتمحلا دةيازو نليرولبا كمارت دةياز نيب ةقثيو القةع توحظل 

 على ضبط إسموزية الخاليا واألنسجة.
 

Free o   من المعروف تراكم الجذيرات الحرة radicals Free يتم التحكم فيه بواسطة المواد الكانسة 
 

dismutase& oxide Catalase & Peroxidase & Super  ل مثScavengers radicals  

.Proline Sugars &  
 

o   ةسانكلا دامولا نم نليرولبا Scavengers دياطصأ ىف ةالعفلا (O-H) ةيـشألغا ةـايحمب موـقيو 

enhance membrane lipid peroxidation األكسدة من البالزمية  

 تراكم األيونات اإلجهاد الملحى على تأثير

Effect of salinity stress on ion contents 
 

 اورهذـج جةـسنأ ىف تناويألا عضب كمارت ثودح عةفتمرلا وحةلملا فروظ تحت ةيملناا تلنباتاا ىف حظلو

 دةاـيزل كـلذو Vacuoles ةيرصاعلا تاجوفلا ىف ًالباغ مويدولصا دجوو كماريتو ديورلكالو مويدولصا لمث

 النبات. مى فيهاالتربة النال اإلسموزى للعصير الخلوى لمقاومة الضغط اإلسموزى المرتفع لمحلو الضغط

  

 ضـعب لـثم عم لخادتي هنأ امك ياخاللل ةربيك ةيمس ببيس ةيرصاعلا تاجوفلا ىف مويدولصا رنصع كماروت
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 مويدوـلصا رنصع رثؤيو تعالافلتا نم ديدعلا ىف مويستاولبا عم رضاعتي هنأ امك .اهلمع قوعيو تاميزناإل
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 دـفقت ثيح Plamalemma ةيالزمبويتسلا وطيخلا كلذكو ةيالزملبا ةيشألغا ةيويح ىلع ًاربيك ًارأثيت كلكذ
 

ة. األغشي هذه هاب تتمتع التى اإلختيارية النفاذية خاصية وكذلك حيويتها البالزمية األغشية

 ءاـلبنا ةـليمع ةءاـفك ىـف ديدـش صقن ببسيو مويدولصا نم رثكأ ةيمس ببيس كمةارت نإف ديورلكلا اأم

 إلى نقص إمتصاص النبات للعديد من العناصر المغذية. أيضاً  كما يؤدى الضوئى.

  

 الملوحة ظروف حتت النامية النباتات أنسجة فى لمحتواه شديد نقص حدوث لوحظ فقد البوتاسيوم عنصر أما

 ةيـشألغا ةـيذافن ىـلع رثؤـي امم وميستاولبا رنصع لحم لإلحالاب مويدولصا رنصع موقي ثيح عةفتمرال

 نـم هـخروجو هبهرول امإ ةلنباتيا جةسنألا ىف مويستاولبا رنصع ىوتحم صقنل ببسلا رجعيو .ةيالزمالب

 الصوديوم عنصر لتداخ بسبب إمتصاصة نقص إلى أو الزراعية التربة من بالجذر المحيط الوسط إلى الجذر

وتاسيوم. والب الصوديوم عنصرى بين التضاد ظاهرة لحدوث وذلك البوتاسيوم إمتصاص فى

 اـمإ كـلذو نيوجرـلنتا ـ كنزلا ـ ديدحلا ـ ورفسوفلا رناصع نم ىوتمحلا ىف حاضو صقن وحظل ًأيضا

بب بس العناصر هذه إمتصاص النبات جذر إستطالة لعدم أو النبات خارج إلى الجذر من العناصر هذه لهروب

 ءاـملا صتصامإ ىف حاضولا صقلنل كلذكو رذجالب طيمحلا جىراخلا ةبرلتا لولمحل ًادج عةفتمرلا ةيموزساإل

 لظروف اإلجهاد المرتفعة النامى فيها النبات. نظراً

  

ر ـنصع نأل كلذو حىلملا داإلجها فروظ تحت ورفسوفلا رنصع نم تلنباا ىوتحم ىف حاضو صقن لوحظ

 طـسو( تاـلنبا هيف ىملناا حىلملا طسولا بببس عةفترم PH فروظ تحت ةتصاصمإ حتام ريغ ورفسوفال

 طغـلضا عاـفترإ ببـبس قاـسلا ىلإ رذجلا نم ورفسوفلا لاقنتإ ىف ديدش قصنات وحظل امك )ديدش ىوقل

 صاـتصمإ صـقن ىلإ ًيضاأ رجعي دق ورفسوفلا رنصع ىوتحم ىف صقلنا نأ امك .رذجلا ياخالل ىموزساإل

 التربة.ل النبات للماء بسبب اإلسموزية المرتفعة لمحلو
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 أيضاً لوحظ كما المختلفة. النباتية لألعضاء النيتروجين من المحتوى فى واضح نقص لوحظ

 صقنـل نيروجـلنيتا نم ىوتمحلا صقن رجعي امك .تارلنيتا عم ةاصخو دةبشالكلوريد  لتداخ

 رجعي امك .حىلملا داإلجها فروظ تحت حتاملا ءاملا صتصاإم صـقن ببـبس ةـتصاصمإ

 رأثيـت ببـبس ًيضاأ ىوتمحلا صقنل ببسلا

 على النفاذية االختيارية ألغشية خاليا الجذر. الكلوريد

 

 اـهيف ىملناا ةلبيئا ىف الحألما زيركت دةيازب كلذو مويسالكلا نم ىوتمحلا ىف قصنات ثديح

 ىف طثبيت ببيس امم وميسالكالو مويدولصا ىرنصع دضات ثودح لوحظ ثـيح .تاـلنبا

 ًارـظن مويـسالكلا رنصع صتصامإ

 لوجود عنصر الصوديوم بوفرة.
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